


Gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 
1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim. 

Siedziba gminy to Grabowiec. 

Gminę zamieszkuje 4685 osób . Gmina Grabowiec ma obszar 128,88 km². 

 



      Bereść, Bronisławka , Cieszyn , Czechówka, 
Dańczypol, Grabowiec-Góra, Grabowiec, 
Grabowczyk, Henrykówka, Hołużne, Majdan 
Tuczępski, Ornatowice, Ornatowice-Kolonia, 
Rogów, Siedlisko, Skibice, Skomorochy Małe, 
Skomorochy Duże, Szczelatyn, Szystowice, 
Tuczępy, Wolica Uchańska, Wólka 
Tuczępska, Żurawlów. 



 Grabowiec – wieś w Polsce położona w 
województwie lubelskim, w powiecie 
zamojskim, w Gminie Grabowiec, 22 km na 
północny wschód od Zamościa, na terenie 
Działów Grabowieckich, nad rzeką Kalinówką 

 Miejscowość jest siedzibą  Gminy Grabowiec. 

 



 Wg legendy nazwa wsi pochodzi od 
otaczających ją lasów grabowych, 
w których pasącą owce dziewczynę 
spotkał zbłąkany rycerz. 
Oczarowany jej wdziękiem 
postanowił ja poślubić, a w lesie, w 
którym się spotkali założyć gród o 
nazwie Grabowiec (od grabów i 
owiec). 



 Kościół parafialny powstały w latach 1854-
1855, a rozbudowany w 1905 r.; 

 Dzwonnica (1855); 

 Cmentarz parafialny - powstał w latach 1792-
1798 wpisany do rejestru zabytków, położony 
w zachodniej części wsi. 

 



    Grabowiecki kościół pod wezwaniem św. 
Mikołaja był murowany, Ołtarzy posiadał pięć. 
Ołtarz wielki z obrazem Marii Panny, 
wykonany „snycerską robotą”, był częściowo 
złocony i srebrzony. Dwa boczne ołtarze: św. 
Antoniego i św. Krzyża znajdowały się w 
prezbiterium. Na pozostałe wyposażenie 
wnętrza kościoła w Grabowcu składały się: 
ambona, chrzcielnica, konfesjonały i ławki. 
Obraz Marii Panny w dużym ołtarzu był 
zdobiony srebrną sukienką, takimi koronami, 
perłami i kamieniami. 

 



Zespół Szkół im. Henryka  Sienkiewicza w Grabowcu: 

-Przedszkole 

-Szkoła podstawowa 

-Gimnazjum 

-Zasadnicza szkoła zawodowa 

-Liceum ogólnokształcące  



W ostatnich latach, w Grabowcu istniał Klub 
Sortowy "Victoria" mający dwie sekcje: 

piłkarską mężczyzn 

siatkarską kobiet 

Oraz Klub Siatkarski "Pawex" Grabowiec sekcja 
męska. 
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                   THE END 


