
2012.01.12 - Spotkanie z Piotrem Kupczakiem
12 stycznia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbyło się spotkanie z poetą –
Piotrem Kupczakiem, który opowiadał o tym jak wyglądały początki jego twórczości, w jaki sposób
udało  mu się  wypromować.  Wspominał  również  czas  kiedy przebywał  w Grabowcu obywając
praktyki w ramach nauki w seminarium duchowym (1999 rok).  

2012.01.15 - Spotkanie dla twórców i kombatantów - Wspólne kolędowanie
15 stycznia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbyło się spotkanie opłatkowe
z  udziałem władz  gminy  Grabowiec.  Organizatorami  były:  Gminny  Ośrodek  Kultury,  związki
kombatanckie oraz koła gospodyń wiejskich z terenu Gminy Grabowiec. 
Po  wysłuchaniu  ewangelii  o  narodzeniu  Jezusa  i  podzieleniu  się  opłatkiem  degustowano
przygotowane potrawy a także śpiewano kolędy. Kto chciał mógł zatańczyć przy dźwiękach Kapeli
Ludowej Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.

2012.01.18 - GOK, ZS im. H Sienkiewicza w Grabowcu - występ dzieci na XII Konkursie
Kolęd Różnych Narodów
18 stycznia 2012 roku odbył się w Zamościu XII Powiatowy Konkurs Kolęd Różnych Narodów. Po
raz pierwszy w takiej imprezie uczestniczył Dziecięcy Zespół Wokalny z Grabowca w składzie:
Paulina  Czerwińska,  Oliwia  Adamczuk  i  Natalia  Rodzik,  przygotowany  przez  Joannę  Szatraj
(nauczycielkę języka angielskiego ZS im. H. Sienkiewicza w Grabowcu) oraz Karola Chilewicza
(instruktora muzycznego GOK w Grabowcu). Dzieci wykonał dwa utwory – „Świeć gwiazdeczko”
z repertuaru Arki Noego oraz „Merry Christmas Everyone” z repertuaru Shakin Stevensa. Konkurs
przebiegał w bardzo miłej atmosferze z dużym zaangażowaniem widowni. Niestety nie udało się
zdobyć miejsca w pierwszej trójce, ale zdobyte doświadczenie na pewno zaowocuje w przyszłości.
Dziewczynki otrzymały dyplom z podziękowaniami, oraz zostały zaproszone do udziału w imprezie
za rok.

K. Chilewicz
2012.01.22 - Dzień Babci i Dziadka
22 stycznia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbył się dzień babci i dziadka.
Zgromadzeni goście obejrzeli Jasełka w wykonaniu uczniów z klas pierwszych. Wystąpił Dziecięcy
Zespół Wokalny z Grabowca oraz uczniowie z koła muzycznego Karola Chilewicza (instruktora
muzycznego GOK w Grabowcu). Na koniec zaśpiewał chór z Ornatowic. 

2012.02.19 - 69 Rocznica Wysiedlenia Grabowca i okolic
W niedzielę 19 lutego 2012 roku w Grabowcu odbyła się uroczystość 69 rocznicy Wysiedlenia
Grabowca i Okolic.
Po  zbiórce  delegacji  pocztów  sztandarowych  przed  budynkiem Gminnego  Ośrodka  Kultury  w
Grabowcu uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła parafialnego gdzie została odprawiona Msza
Święta w intencji Ojczyzny - poprzedzał ją występ młodzieży z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza
w Grabowcu. 
Po zakończeniu mszy, przed pomnikiem "Rzeczpospolitej Grabowieckiej" zostały złożone kwiaty i
wieńce.

2012.02.22 - Ferie Zimowe
W czasie dwóch tygodni ferii można było skorzystać z różnych form spędzania czasu, zarówno w
naszym ośrodku jak i poza nim. „My się zimy nie boimy...” na dworze -20 stopni a tu wyjście na
„Przybyszówkę” i gorące kiełbaski z ogniska. 
Zamość, zwiedzanie wystawy abstrakcjonisty Walentego Wróblewskiego w BWA i niezła jazda na
lodzie a później Maxi Pizza. Kulig w Jacni – uff!!... już trochę cieplej. A co się działo w budynku?
Na zajęciach plastycznych powstała cała galeria prac,  które można jeszcze podziwiać do końca
marca.  Dzieci oglądały ulubione bajki, (m.in.  ,,Czerwonego Kapturka” w nowszej wersji,  gdzie
Wilk  wcale  nie  jest  zły  i  nie  zjada  babci),   malowały  swoje  ukochane  postacie  i  wymarzone



zwierzątka oraz słuchały pięknych polskich legend. Graliśmy też w różne gry planszowe z których
największym powodzeniem cieszył  się  Twister.  Był  też  teatr  dla  dzieci  pt.  „Wilk  i  zając”  oraz
spotkanie z twórczością Janusza Korczaka (dzieci malowały portret Króla Maciusia I).
Na zakończenie ferii przygotowaliśmy bal kostiumowy dla najmłodszych, na który to zawitał do
grzecznych  milusińskich  Święty  Mikołaj.  On  również  otrzymał  prezent  od  dzieci  –  portret  i
piosenkę przygotowaną na zajęciach muzycznych w czasie ferii.
Długo oczekiwane ferie zimowe niestety już za nami. Pozostały wspomnienia i zdjęcia...

2012.03.11 - Wystawa Plastyczna Moja Pasja
W minioną  niedzielę  11  marca  2012  roku  o  godzinie  13:30  w  Gminnym Ośrodku  Kultury  w
Grabowcu została otwarta wystawa plastyczna twórców lokalnego środowiska artystycznego.
W otwarciu wzięły udział władze gminy Grabowiec, artyści prezentujący swoje prace oraz licznie
zgromadzona  publiczność.  Można  było  poza  obrazami  olejnymi  podziwiać  rysunki  węglem  i
ołówkiem, batiki i pastele. Wystawa ma na celu promocję i integrację środowiska artystycznego
gminy Grabowiec.
Swoje prace wystawili: Marta Kodeniec, Zofia Greniuk, Małgorzata i Sławomir Podleś oraz ich
córka Gosia, Lucjan Mociak, Mariusz Kulik, Tadeusz Nosko, Stanisław Wolanin, Szymon Skiba,
Kinga Zawalska, Elżbieta Nowak oraz Katarzyna Sawicka. Obrazy przedstawiają martwą naturę,
pejzaże,  akty  oraz  prace  tzw.  kontrowersyjne  m.in.  ukrzyżowana  kobietę  i  rysunki  w  stylu
Beksińskiego. 
Mamy nadzieję, że wystawa zainteresuje dorosłych jak i młodzież. Zapraszamy od 12 marca do 10
kwietnia  tego roku w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury.Na wystawie  jest  pokazany
„tajemniczy obraz” nieznanego autora, który został odnaleziony w ubiegłym roku w czasie remontu
GOK. Przedstawia on kapliczkę z Matka Boską a przed nią pochyłe drzewo, utrzymywany jest w
kolorach niebieskich i fioletach. Obraz szuka swojego autora.

2012.04.01 - Kiermasz wielkanocny
1 kwietnia b.r. w Niedzielę Palmową zorganizowany został Kiermasz Świąteczny oraz Wystawa
Twórczości Przedszkolaków. Dzieci z kółka plastycznego oraz Aktywne Kobiety z  grupy "+30"
przygotowały - pod kierunkiem instruktorki plastyki - pisanki, stroiki oraz świąteczne kartki.
Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup materiałów do pracowni plastycznej. Część
wystawionego na kiermasz rękodzieła sprzedała się, ale zostało jeszcze coś dla spóźnialskich. 
Zapraszamy serdecznie do końca tygodnia w godzinach pracy GOK.

2012.05.03 - Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja  2012 roku obchodziliśmy 221  rocznicę  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja.  Naszą  lokalną
uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele parafialnym.
Następnie wszyscy uczestnicy na czele z władzami gminy przeszli na plac przez budynek GOK. Po
okolicznościowym przemówieniu  wójta  gminy Pana Tadeusza  Goździejewskiego rozpoczęły się
występy amatorskich zespołów artystycznych. 
Zaśpiewały dziewczynki z grupy wokalnej działającej przy GOK, chór z Ornatowic, były również
występy instrumentalne małych podopiecznych Pana Karola Chilewicza. 
W następnej kolejności odbyły się dwa przedstawienia teatralne dzieci z kl.  II: "Orzeszek" pod
kierunkiem Pani Krystyny Wróbel oraz: "Kopciuszek na zawodach" pod kierunkiem Pani Jolanty
Sieczkowskiej.  Obie  te  grupy  teatralne  zajęły  równorzędne  pierwsze  miejsce  na  Powiatowym
Przeglądzie Teatrzyków w Zamościu. Dzieci otrzymały ulubiony prezent czyli cukierki a obie panie
drobne upominki. 
Ostatnim punktem imprezy był koncert Kapeli Ludowej Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.

2012.05.23 - Pracownia Orange
Pracownie  Orange  to  ogólnopolska  akcja  społeczna  skierowana  do  mieszkańców  małych
miejscowości,  liczących  nie  więcej  niż  20  tysięcy  mieszkańców.  Akcja  opiera  się  na  dwóch



istotnych założeniach: realizacji nowoczesnej pracowni internetowej w ważnym dla mieszkańców
punkcie na mapie miasta oraz ożywieniu przestrzeni publicznej wokół Pracowni, będącej miejscem
spotkań mieszkańców.
Głównym  celem  akcji  Pracownie  Orange  jest  zapewnienie  obywatelom  małych  społeczności
lepszego dostępu do technologii i informacji. Dodatkowo, poprzez projekt kreatywny w przestrzeni
miasta,  chcemy zainspirować mieszkańców do podejmowania samodzielnych działań twórczych
oraz większego zaangażowania w lokalne życie społeczne.
Do  programu  „Pracownie  Orange”  przystąpił  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Grabowcu  termin
złożenia  wymaganych  dokumentów  mijał  16  marca  2012  roku.  Pierwszym  punktem  złożenia
wniosku było zawiązanie grupy inicjatywnej, która powinna składać się z przynajmniej 5 osób (w
tym  trzy  osoby  powinny  być  pełnoletnie).  Grupa  inicjatywna  ma  zadanie  wypromowania
miejscowości oraz współdziałane z pracownią Orange.
Z terenu całego kraju zgłosiło się 750 placówek, około 380 aplikacji kwalifikowało się pozytywnie,
następnym etapem było  wygranie  konkursu,  który  miał  wyłonić  50  najbardziej  kreatywnych  i
oryginalnych zgłoszeń. 
Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu jako jedyny w powiecie zamojskim zakwalifikował się do
zwycięskiej  50-tki.  W wojewódzwie lubelskim powstało 6 takich pracowni w miejscowościach:
Radzyń Podlaski, Firlej, Czarniejów  Niedzrzwica Duża, Ostrów Lubelski, Wisznice.
Zapraszamy do korzystania z Pracowni Orange, sala dostępna jest od poniedziałku do piątku w
godzinach 10:00 – 18:00.

Wyposażenie pracowni:
• 3 komputery stacjonarne typu all in one wyposażone w w system operacyjny Windows 7

wraz z niezbędnymi licencjami.
• Telewizor LCD Samsung (40”)
• konsola Play Station 3 (z dwoma sterownikami i trzema grami)
• stół
• dwie kanapy
• worek sako
• szybkie łącze internetowe

2012.05.27 - Otwarcie wystawy fotograficznej Tadeusza Halickiego
Fotoreportaż  z  otwarcia  wystawy fotograficznej  „Ziemia  Grabowiecka"  w obiektywie  Tadeusza
Halickiego, która odbyła się 27 maja 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury. Fotografie można
oglądać do 29 czerwca 2012 r. w godzinach pracy GOK. Zapraszamy

2012.05.29 - Pracownia Orange - pierwsze zajęcia
Spotkanie multimedialne w Pracowni Orange odbyło się już dwukrotnie. 24 maja 2012 roku dzieci
pod opieką Pani Barnary Kondrat z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu zapoznały się
z pracownią, największym zainteresowaniem cieszył się kącik gier - konsola PS3. Natomiast 29
maja Pracownię Orange odwiedziły dzieci z klasy Pani Lucyny Marnik. Zapraszamy do zapoznania
się z fotorelacją... 

2012.06.03 - Dzień Dziecka
W niedzielne popołudnie 3 czerwca 2012 roku, Gminny Ośrodek Kultury przygotował rodzinną
imprezę z okazji  Dnia Dziecka. Pierwszym punktem programu były występy małych muzyków,
którzy ćwiczą śpiew oraz grę na różnych instrumentach pod okiem Pana Karola Chilewicza. Kółko
muzyczne działa  od ponad roku a efekty pracy mogliśmy usłyszeć już wielokrotnie.  Następnie
wystąpiły mamy i zaśpiewały piosenkę o rodzinie. 
Organizatorzy przygotowali  całą  masę  atrakcji:  baloniki  z  imionami  dzieci,  tańce,  skakanie  na
skakance (dla dzieci i rodziców), przeciąganie liny, hula-hop, zabawy z chustą.



Nie zabrakło również działań artystycznych, można było namalować kredką ulubioną postać lub
rzecz, którą chciałoby się zabrać ze sobą w kosmos. Wielką frajdę sprawiło też dzieciakom wspólne
malowanie obrazu pt. „Łąka moich marzeń”, oraz zgaduj – zgadula. Dzieci chętnie oprowadzały
rodziców  po  małej  galerii  prac  plastycznych  powstałych  na  zajęciach  w  GOK.  Największe
zainteresowanie wzbudził domek dla szmacianych lalek, przygotowany z ogromnym zapałem przez
wszystkie grupy. Mali artyści dali tu wyraz swojej pomysłowości i wyobraźni twórczej. Wszystkie
dzieci  uczestniczące  w  imprezie  otrzymały  słodkie  upominki.  Natomiast  w  konkursie  na
najciekawsze  ozdobienie  pudełka  ścinkami  różnych  materiałów  plastycznych  3  równorzędne
miejsca zajęły rodziny: Bernardów, Ilczuków i Pedowskich – otrzymały książki o Grabowcu.
Przy  sprzyjającej  pogodzie  udało  się  zrealizować  wszystkie  przygotowane  atrakcje.   Życzymy
dzieciom, aby były zadowolone i uśmiechnięte przez cały rok, pełne pomysłów i zapału do nauki
oraz wspólnej zabawy.

K. Sawicka
2012.06.06 - Święto Wolności
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza oraz Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu wspólnie, już po raz
czwarty zorganizowały Święto Wolności. Hasłem tegorocznego spotkania było przesłanie „Miłość
drogą wolności”.  Po spektaklu przygotowanym pod kierunkiem Pani Marii  Kozar na podstawie
scenariusza gimnazjalistki Łucji Knap, katechezę wygłosił ks. Tomasz Źwiernik – kapelan Zakładu
Karnego w Zamościu. Następnie swoje świadectwa opowiedzieli więźniowie z zakładu karnego. 

2012.06.17 - 68 Rocznica Pacyfikacji Grabowca i okolic
17 czerwca br. odbyła się uroczystość 68 rocznicy pacyfikacji Grabowca i okolic. O godzinie 12:00
delegacje pocztów sztandarowych na czele z orkiestrą przeszły do kościoła parafialnego, gdzie po
części artystycznej przygotowanej przez młodzież Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu
została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny.
Następnie  wszyscy  uczestnicy  uroczystości  udali  się  pod  pomnik  Bohaterów  Rzeczpospolitej
Grabowieckiej gdzie złożyli kwiaty, oddając hołd ludziom, którzy walczyli o wolność i pokój.
Po  wspólnym  odśpiewaniu  ROTY,  którą  zaintonował  chór  z  Ornatowic  głos  zabrał  wójt  pan
Tadeusz Goździejewski nawiązując w swoim przemówieniu do wydarzeń sprzed 68 lat. Kolejnym
punktem programu było wręczenie odznaczeń i dyplomów ludziom, którzy w szczególny sposób
przyczyniają  się  do  kształtowania  postaw  patriotycznych  wśród  młodzieży,  krzewią  wartości
narodowe oraz dbają o miejsca Pamięci. 
Zespół  Szkół  im.  H.  Sienkiewicza  w  Grabowcu  został  odznaczony  Krzyżem  Pamiątkowym
Zwycięstwa 1945 Roku, były wieloletni proboszcz parafii w Grabowcu ksiądz Stanisław Budzyński
otrzymał  Medal  Pro  Memoria.  Nasz  obecny  dziekan,  ksiądz  Zygmunt  Żółkiewski  został
uhonorowany Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. 
Związki Kombatancke skierowały wyrazy uznania również do Orkiestry Dętej Gminnego ośrodka
Kultury,  która  niezawodnie  uczestniczy  we  wszystkich  ważnych  spotkaniach. Kapelmistrz-
Krzysztof  Świca  otrzymał  okolicznościowy medal  a  wszyscy członkowie orkiestry pamiątkowe
dyplomy. 
Na zakończenie wystąpił  ponownie  chór  z  Ornatowic,  zaproszeni  goście  udali  się  na obiad  do
miejscowej remizy OSP.

2012.06.22 - Zakończenie Roku Plastycznego
21 czerwca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbyło się zakończenie roku
plastycznego,  w  którym udział  brały  dzieci  aktywnie  uczęszczające  na  zajęcia  plastyczne  pod
kierunkiem  Pani  Katarzyny  Sawickiej  -  instruktora  plastyki.  Przy  małym  poczęstunku  młodzi
artyści otrzymali podziękowania za wytrwałą pracę.



2012.07.05 - Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Zapomniana Dolina w moim 
obiektywie"
Do konkursu  fotograficznego  zgłosiło  się  8  osób  z  terenu  gminy  Grabowiec.  Wszyskie  prace
skłądały  się  łącznie  z  71  zdjęć,  które  komisja  -  w  składzie:  Tamara  Marchlewska,  Renata
Kowalczuk oraz Jan Momot - rozpatrzyła pod kątem tematu konkursu, sposobu wykonania, stopnia
zaawansowania oraz kreatywności.
Ostatnecznie zostały wytypowane następujące miejsca:

1. Pierwsze miejsce: Agnieszka Greniuk - za zdjęcie "Z domem na plecach"
2. Drugie miejsce: Adam Skóra - za zdjęcie "Wylanie wody zimą"
3. Trzecie miejsce: Paulina Gmintrowicz - za zdjęcie "Zacisze"

Zdjęcia wyróżnione:
• Halicki Tadeusz "Przydrożny Krzyż"
• Mech Dominika "Tęcza"
• Sawicka Milena "Strumyk"
• Sitarczuk Paulina "Na skarpie"
• Adam Skóra "Trzy krzyże jesienią"
• Adam Skóra "Pole zimą"
• Eliza Szajuk "Słoneczko idzie spać"
• Poza konkursem zostały wyróżnione zdjęcia:
• Mech Dominika "Maki"
• Sitarczuk Paulina " W moim ogrodzie"

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz zainteresowanie naszym konkursem. 
Zapraszamy również w przyszłości do aktywnego promowania swoich pasji!

2012.07.08 - Piknik u Źródełka w Dańczypolu
8  lipca  2012  roku  już  po  raz  trzeci  odbył  się  Piknik  Pokoleń  „U  źródełka  w  Dańczypolu”.
Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu oraz sołectwo wsi Dańczypol.
Tegoroczny festyn upłynął pod znakiem niesamowitego upału ale jak widać na zdjęciach uczestnicy
byli zadowoleni. Przeprowadzono szereg konkursów i zabaw łączących pokolenia. Po raz pierwszy
zorganizowano konkurs na „Danie z  Dańczypola”.  Panie przygotowały potrawy do degustacji  i
każdy uczestnik pikniku mógł oddać swój głos na najsmaczniejszy wypiek lub danie.  Nagrodę
główną –  komplet  garnków – zdobyła  Pani  Mieczysława Cholewa  z  Szystowic  za  „Knyszle  z
marmoladą”  i  kruche  „Gwiazdki  z  nieba”.  Wyróżnienia  otrzymały  panie:  Elżbieta  Czata  –
„Placuszki z cynamonem”, Joanna Gardias - „Jagodzianka teściowej”, Zofia Krauze - „Kapusta z
grochem i śmietaną”, Marlena Sacawa - „Pierożki z kapustą i grzybami”.
Rozdano również nagrody w konkursie fotograficznym „Zapomniana dolina w moim obiektywie.
Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła Agnieszka Greniuk, drugie miejsce zajął Adam Skóra i na
trzecim miejscu znalazła się Paulina Gmitrowicz.
Można było obejrzeć wystawę trofeów myśliwskich, posłuchać występu chóru „Knieja” z Zamościa
oraz  „Kaliny”  z  Kalinówki.  Prezentowali  się  również  miejscowi  artyści  „Aniołki  Karola”  -
dziecięcy zespół wokalny działający przy GOK, chór z Ornatowic, młodzi instrumentaliści, Kapela
Ludowa GOK oraz wszyscy chętni do wspólnego śpiewania.
Kilkakrotnie odśpiewano „Hymn Dańczypola” ułożony specjalnie z okazji Pikniku – każdy mógł
zaprezentować swoją interpretację.
O zmierzchu odbył się pokaz fajerwerków a do godziny 2:00 w nocy grał zespół "Image".



2012.07.27 - Pracownia Orange - Turniej w piłkarzyki
27 lipca 2012 roku w Pracowni Orange Grabowiec odbył się turniej  w piłkarzyki!  Młodzi fani
sportu rywalizowali między sobą podążając do finału. Emocji nie brakowało co można zobaczyć na
zdjęciach  oraz  filmie.  W turnieju  udział  wzięli:  Mateusz  Daniluk,  Marcin  Kaczmara,  Łukasz
Michnowicz,  Dominik Seń,  Dawid Kozłowski,  Mateusz Samulak,  Mikołaj  Bednaruk,  Stanisław
Bednaruk. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni oryginalnymi sportowymi upominkami z logo
Orange oraz Euro 2012!

Klasyfikacja końcowa rozgrywek:

1 miejsce:
Łukasz Michnowicz
Dominik Seń
2 miejsce:
Mikołaj Bednaruk
Stanisław Bednaruk
3 miejsce:
Mateusz Daniluk
Marcin Kaczmara
4 miejsce:
Dawid Kozłowski
Mateusz Samulak

2012.07.29 - Turniej Plenerowej Piłki Siatkowej
29  lipca  2012  roku  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Grabowcu  zorganizował  w  Rogowie  Turniej
Plenerowej  Piłki  Siatkowej.  W rozrywkach  wzięły  udział  drużyny  z  4  sołectw  naszej  gminy:
Rogów, Grabowiec Grabowiec Góra oraz Żurawlów. Zawody zostały rozegrany systemem „każdy z
każdym” Po podliczeniu punktów ostateczny wynik okazał się następujący,
Miejsca:

1. Żurawlów
2. Grabowiec Góra
3. Grabowiec
4. Rogów

Podziękowania dla Tomka O., Daniela B. oraz Piotra B. za pomoc przy organizacji turnieju!

2012.08.26 - Dożynki Powiatowe (Gorajec)
26 sierpnia 2012 roku,  w miejscowości  Gorajec Stara Wieś,  odbyły się  Dożynki  Powiatowo –
Parafialne, których organizatorem był: Zarząd Powiatu w Zamościu, Wójt Gminy Radecznica oraz
Parafia  N.M.P  w  Gorajcu.  Program  uroczystości  otwierało  spotkanie  Starosty  Zamojskiego  z
rolnikami oraz wręczenie im wyróżnień za pracę,  następnie została odprawiona uroczysta Msza
Święta Dziękczynna. 
Gminę  Grabowiec  reprezentowały  wieńce  z  sołectwa  Rogów  oraz  Grabowiec.  Imprezie
towarzyszyła  wystawa  rolnicza,  wystawa  sztuki  ludowej,  festyn  rekreacyjno  –  sportowy  oraz
występy artystyczne, m.in. Kapeli Ludowej Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.

2012.09.02 - Dożynki Gminno Parafialne
W  niedzielę,  2  września  2012  roku  w  Grabowcu,  odbyły  się  Dożynki  Gminno  Parafialne.
Tegoroczne święto plonów zostało zorganizowane w nieco innej formie niż przed laty. Msza Święta
Dziękczynna została odprawiona w plenerze na ołtarzu przy kościele parafialnym w Grabowcu.
Festyn dożynkowy odbył  się na rynku w Grabowcu,  podczas  imprezy można było degustować
potrawy regionalne przygotowane przez gospodynie z Grabowca i Grabowiec Góry. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się  wyjątkowe wieńce  przygotowane przez  sołectwa:  Wólka



Tuczępska,  Grabowiec,  Ornatowice,  Skomorochy,  Hołużne,  Bereść,  Rogów,  Wolica  Uchańska,
Skibice.
Podczas  występów  muzycznych  swe  umiejętności  zaprezentował  Chór  Kościelny,  Chór  z
Ornatowic, Kapela Ludowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu oraz zespół Kropka.pl, dla
którego był to debiutancki występ. 
Grupa  Kropka.pl  istnieje  zaledwie  od  dwóch  miesięcy  w  składzie:  Dominik  Staszczuk  –
uczęszczający wcześniej  na zajęcia  nauki  gry na gitarze w pracowni muzycznej  GOK, Tomasz
Lipiak (klawisze) – uczeń szkoły Yamaha, prowadzącej naukę gry przed kilku laty w GOK, Konrad
Tabała (gitara) raz Mateusz Cichy (perkusja). 
Zespół przygotował instruktor muzyki Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu – Karol Chilewicz,
który pomagał im podczas występu akompaniując gitarą basową.
Pomimo małego doświadczenia  i  krótkiego czasu  działania,  utwory przygotowane przez zespół
cieszyły się wielkim zainteresowaniem a ich występ, który przewidziany był na około 30 minut
zamienił się w kilkugodzinny koncert.
Nie  zabrakło  również  zabawy z  Kapelą  ludową,  która  umilała  czas  i  porwała  do tańca  starsze
pokolenie biorące udział w imprezie.
Oprócz atrakcji muzycznych dla najmłodszych uczestników imprezy, przygotowany był plac zabaw,
na którym znajdowały się zjeżdzalnie dmuchane, trampolina oraz stoisko z upominkami.
Zapraszamy do relacji fotograficznej z Dożynek Gminno Parafialnych w Grabowcu.

2012.09.30 - 73 Rocznica Napaści Sowieckiej na Polskę
W niedzielę  30 września 2012 roku w miejscowości Grabowiec – Góra odbyła się uroczystość
upamiętniająca 73 Rocznicę Napaści Sowieckiej na Polskę. 
Organizatorami byli: Wójt Gminy Grabowiec, Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Grabowcu oraz
Związki Kombatanckie Gminy Grabowiec. 
Program  uroczystości  przewidywał:  zbiórkę  mieszkańców  oraz  zaproszonych  gości  wraz  z
pocztami sztandarowymi w Grabowcu – Górze. Następnie rozpoczęła się manifestacja patriotyczna
z  następującym  porządkiem:  ceremoniał  wojskowy,  powitanie  gości  przez  Wójta  Gminy
Grabowiec, część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej, polowa Msza Święta, wystąpienia
okolicznościowe, apel pamięci i salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów

2012.10.07 - Otwarcie wystawy "Ocalić od zapomnienia"
W niedzielę 7 października 2012 roku o godzinie 11:15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu
otwarto kolejną wystawę z cyklu "Ludzie związanie z Grabowcem i ich pasje". 
Tym razem swoimi zainteresowaniami dzieli się Pan Janusz Koremski, mieszkaniec Grabowiec -
Góry, z zawodu mechanik samochodowy. 
Jego kolekcja  jest  bardzo różnorodna i  bogata.  Największą jej  część stanowią militaria  a  także
pamiątki rodzinne. W naszych warunkach lokalowych, na żywo możemy pokazać tylko niektóre
eksponaty, inne prezentujemy na zdjęciach.
W czasie otwarcia wystawy, którą zatytułowaliśmy "Ocalić od zapomnienia" licznie zgromadzeni
goście  i  przyjaciele,  także  pasjonaci  historii,  mogli  nie  tylko  posłuchać  Pana  Janusza,  który
opowiadał  o  swoich  zbiorach  ale  również  włączyć  się  w  dyskusję  o  potrzebie  "ocalenia  od
zapomnienia" wielu momentów naszej historii.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy na żywo, od 7 do 19 października 2012 roku w godzinach
pracy GOK, a  także na zdjęciach oraz prezentacji   multimedialnej,  które są dostępne na naszej
stronie internetowej.

2012.10.14 - Ocalić od zapomnienia - ciąg dalszy
W niedzielę 14 października 2012 roku gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury ponownie pana
Janusza Koremskiego i Jego przyjaciół. Wystawa kolekcji pana Janusza została otwarta w ubiegłą
niedzielę.  Nie udało się wówczas  przybyć wszystkim zaproszonym gościom, dlatego też ostało
zorganizowane  spotkanie  na  którym  wyświetlano  prezentację  multimedialną,  przedstawiającą



znacznie  bogatsze  zbiory  niż,  te,  które  ze  względu  na  warunki  wystawowe  mogliśmy
zaprezentować w naszym ośrodku.
Wśród  gości  zaproszonych  przez  pana  Janusza,  znaleźli  się  ludzie,  podobnie  jak  On  zarażeni
bakcylem historii, szukający śladów przeszłości, kolekcjonerzy.

2012.10.24 - Warsztaty Rękodzieła 
W dniu 24 października 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbyły się warsztaty
dla osób dorosłych mające na celu naukę samodzielnego wykonania wieńców i stroików na Święto
Zmarłych, z materiałów ogólnie dostępnych.
W specjalnej  gąbce  służącej  do układania  żywych  roślin  panie  wykonały tzw.  bazę.  Następnie
używając zwykłych plastikowych łyżeczek i świeczki stworzyły kwiaty do swoich stroików.
Cieszy  mnie,  że  osoby  uważające  się  za  niezdolne  do  tego  rodzaju  działań  odkrywają  swoje
umiejętności. Coraz  bardziej  cenione  są  ozdoby  i  przedmioty  wykonywane  ręcznie,  a  jeśli
poświęcimy swój trud i serce nabierają one szczególnego znaczenia dla osoby obdarowanej.
Wkrótce  spotkamy  się  na  warsztatach  przed  Świętami  Bożego  Narodzenia. Pozdrawiam  i
zapraszam  kolejnych  uczestników  do  efektywnego  spędzenia  wolnego  czasu  w  pracowni
plastycznej

K. Sawicka

2012.11.11 - Relacja wideo z koncertu KropkaPL
Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z koncertu zespołu KropkaPL, który odbył się 11 listopada
2012  roku  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Grabowcu.  Koncert  był  jednym  z  elementów
uroczystości upamiętniających rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Ponad godzinny
występ został przyjęty bardzo pozytywnie i zakończył się długim bisem. 
Zespół wystąpił w składzie:

• Dominik Staszczuk
• Tomasz Lipiak
• Mateusz Cichy
• Konrad Tabała
• Karol Chilewicz

W repertuarze znalazły się utwory:
1. CZERWONE GITARY – Biały Krzyż
2. CHLOPCY Z PLACU BRANI – Kocham Wolność
3. DŻEM – Sen o Victorii
4. BUDKA SUFLERA – Jolka Jolka
5. MANCHESTER – Berlin Lubi Deszcz
6. LADY PANK – Zamki Na Piasku
7. MANCHESTER – Lawendowy
8. LADY PANK – Zawsze Tam Gdzie Ty
9. REPUBLIKA – Biała Flaga
10. LOKA – Prawdziwe Powietrze
11. WILKI – Baśka
12. LADY PANK – Zostawcie Titanica
13. LADY PANK – Na Co Komu Dziś
14. DŻEM – Whisky
15. BIG CYC – Makumba
16. DŻEM – Jak Malowany Ptak
17. ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY – Andzia
18. LADY PANK – Tańcz Głupia Tańcz
19. PERFECT – Nie Płacz Ewka
20. KOMBI – Słodkiego Miłego Życia



2012.11.11 - Rocznica Odzyskania Niepodległości 
Radosne  Święto  Niepodległości  w  Grabowcu.  Tegoroczne  Święto  Odzyskania  Niepodległości
rozpoczęło się tradycyjnie. O godz. 10.00 - Mszą św. w intencji Ojczyzny z udziałem delegacji
pocztów sztandarowych, poprzedzoną montażem słowno - muzycznym, który przygotowany został
przez uczniów z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu pod kierunkiem pań A. Danilczuk
i A. Mandziuk oraz pana E. Kanikuły.
Następnie  Orkiestra  Dęta  odegrała  kilka  pieśni  patriotycznych.  Po  południu  o  godz.  14.00
zachęciliśmy do aktywnego spędzenia czasu w naszym ośrodku. Spotkanie rozpoczęła projekcja
filmu  historycznego  ,,Bitwa  Warszawska  1920".  Był  on  wstępem  do  międzypokoleniowej
dyskusji  ,,Czy patriotyzm to  dziś  idiotyzm?",  w  której  wzięli  udział  członkowie  Towarzystwa
Przyjaciół Grabowca oraz młodzież głównie z KSM. Dyskusję poprowadził  nauczyciel  i  wielki
pasjonat historii pan Waldemar Greniuk. Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu bardzo aktywnie
włączyły  się  do  dyskusji,  wymieniono  poglądy  na  temat  patriotyzmu  dawniej  i  dziś.
W trakcie spotkania Wójt gminy pan Tadeusz Goździejewski wręczył podziękowanie na ręce pana
Janusza  Koremskiego  z  Grabowca  Góry  za  jego  lokalny  patriotyzm,  pasję  historyczną  i 
udostępnienie swoich cennych zbiorów na wystawie ,,Ocalić od zapomnienia", która niedawno była
eksponowana w naszym ośrodku.
Radosnego Świętowania  ciąg dalszy
Ostatni punkt naszego programu zgromadził wiele osób, nie tylko młodzież, ale w dużej mierze
ludzi w wieku średnim,  którym repertuar zespołu "KropkaPL" przypomina czasy młodości. Na
początku zagrali sentymentalny ,,Biały krzyż" i ,,Kocham Wolność"- tymi utworami zaakcentowali
istotę  naszego spotkania.  Nastepne utwory były klasykami polskiego rocka,  niezapomnianymi i
wciąż ponadczasowymi. Chłopcy z zespołu grają coraz lepiej, jest to przede wszystkim zasługa ich
talentu muzycznego, ale również fachowej pomocy jaką może im udzielić nasz instruktor muzyki
Karol Chilewicz.
Występ trwał ponad 2 godziny, nie tylko słuchano utworów, ale również tańczono. Gratulacje dla
młodego  i  stażem i  wiekiem zespołu,  który tak  potrafi  dotrzeć  do  duszy człowieka.  Specjalne
podziękowania kierujemy do wszystkich pań z TPG, które na nasze spotkanie upiekły ciasto, aby
jego atmosfera była nie tylko radosna, ale przede wszystkim świąteczna i rodzinna.

K. Sawicka

2012.11.22 - KropkaPL - Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
22 listopada 2012 roku w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza odbył się Międzyszkolny Konkurs
Piosenki  Angielskiej.  Celem  konkursu  były:  prezentacja  umiejętności  językowych,  wokalnych
uczniów,  propagowanie  nauki  języków  obcych  poprzez  formę  piosenki,  motywowanie  do
rozwijania  kompetencji  językowych,  propagowanie  idei  wspierania  uzdolnień,  promocja  szkół
wspierających uzdolnienia uczniów. Konkurs otworzył występ zespołu KropkaPL działającego przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu. Młodzi muzycy wystąpili  w zmniejszonym składzie i
zaprezentowali  trzy utwory: Guns N' Roses -  Knockin'  on Heaven's  Door,  System of a down -
Lonely Day, Wilki - Son of the blue sky.
Wyniki konkursu:
Szkoła Podstawowa:

1. Mikołaj Brzozowski - Jarosławiec
2. Kinga i Wiktoria Litwińczuk, Patrycja Dudek, Weronika Krawczuk - Gdeszyn
3. Julia Wilgos - Jarosławiec

Gimnazjum
1. Roksama Siwczuk - Miączyn
2. Zespół "Now" - Skierbieszów
3. Gabriela Sawicka, Ala Malinowska - Grabowiec



2012.11.26 - Zaduszki poetyckie w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. 
W dniu 26. 11. 2012 r. o godz. 16.00, w holu liceum odbyło się spotkanie poświęcone wybitnym
ludziom  którzy  odeszli  w  ciągu  minionego  roku.  Piękny,  pełen  zadumy  i  refleksji  wieczór
wspomnień rozpoczęła prezentacja multimedialna, przygotowana przez uczennicę kl. III gimnazjum
Karolinę Kaczmarę pod kierunkiem nauczycielki informatyki, pani Iwony Karczmarz.
Przy  nastrojowym  oświetleniu  i  intrygującym  tekście  piosenki  o  kruchości  życia  uczestnicy
obejrzeli przygotowany materiał. Następnie uczennice z klas gimnazjalnych przedstawiły montaż
słowno  –  muzyczny  według  scenariusza  pani  Teresy  Goździejewskiej,  nauczycielki  języka
polskiego i organizatorki, kolejnego już, poetyckiego wieczoru zaduszkowego. Niezwykle  trafny
wybór  wierszy  i  tekstów piosenek  spotęgował  nastrój  i  z  pewnością  wywołał  we wszystkich
uczestnikach spotkania, przemyślenia nad swoim życiem,jego celem i sensem, co było głównym
zamiarem organizatorki.  Młodzież  popisała  się  interpretacją  wierszy  a  "Modlitwa o wschodzie
słońca”  wykonywana  w  oryginale  przez  Jacka  Kaczmarskiego  i  Przemysława  Gintrowskiego  -
"...chroń mnie Panie od pogardy, ocal mnie od nienawiści Panie... co postanowisz niech się ziści,
niechaj się wola Twoja stanie”- nasunęła refleksję, że każdy dzień może być ostatnim, cieszmy się
zatem z tego, że jesteśmy... tu... i teraz... Po tym pokarmie dla duszy zaproszono wszystkich na
słodki  poczęstunek  i  gorącą  herbatę.  Współorganizatorem  Zaduszek,  odpowiedzialnym  za
scenografię był  Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu.
Katarzyna Sawicka GOK Grabowiec

2012.12.05 - Warsztaty rękodzieła - Choinka z guzików
W środę 5 grudnia b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbyły się kolejne Warsztaty
Rękodzieła.  Tradycyjnie  już,  w okresie  przedświątecznym pracownia plastyczna zaproponowała
samodzielne wykonanie ozdób, stroików i  kartek.  Tym razem uczestniczki wykonały choinkę z
guzików i resztek włóczki. Okazuje się, że przy niewielkim nakładzie środków i materiałów można
stworzyć  ciekawe,  ale  przede  wszystkim  niepowtarzalne  dzieło.  Takie,  zrobione  przez  siebie
cudeńka są świetnymi upominkami dla  najbliższych.  Wspólnie  spędzony czas w pracowni oraz
wymiana pomysłów rozwija kreatywność,uczy cierpliwości i daje zadowolenie.
Od  15  grudnia  będzie  można  obejrzeć  w  GOK  wystawę,  na  której  znajdzie  się  część  prac,
powstałych w czasie  wszystkich  bożonarodzeniowych Warsztatów. Będzie  to  przede  wszystkim
prezentacja niekonwencjonalnie wykonanych choinek oraz ręcznie robionych kartek świątecznych.
Zapraszamy serdecznie.

K. Sawicka

2012.12.15 - Wystawa nietypowych choinek i kartek świątecznych
Od 15 grudnia 2012 roku do 15 stycznia 2013 można obejrzeć w Gminnym Ośrodku Kultury w
Grabowcu  wystawę  świąteczną.  Są  na  niej  prezentowane  choinki  robione  w  sposób
niekonwencjonalny (jest to efekt Warsztatów Rękodzieła) m. in.: z szyszek, papierowej wikliny, rafi
i guzików.
Natomiast kolekcja kartek świątecznych zrobionych ręcznie przez Beatę Jańczuk pochodzącą ze
Skomoroch  i  Katarzynę  Sawicka  –  instruktorkę  plastyki  w  GOK  Grabowiec  powiększona  o
prywatne zbiory Pani Janiny Ciszewskiej – Kąkol i Pani Krystyny Czausz (kartki z lat 70-tych).
Oglądając wystawę można zauważyć jak przez lata zmieniała się technika sposób wykonywania
Zachęcamy Wszystkich do obejrzenia wystawy. Są tu kartki robione z gotowych elementów oraz
wymyślone przez autorki (m. in. wyszywane)

2012.12.18 - Spotkanie z Susełkiem w Domu Dziecka w Łabuniach
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 18 grudnia 2012 r. uczniowie ZS w Grabowcu
odwiedzili dzieci z Domu Dziecka w Łabuniach. Ten wyjazd był dowodem pamięci o rówieśnikach,
którzy  niejednokrotnie  byli  doświadczeni  przez  los,  skrzywdzeni  przez  dorosłych.  Uczniowie
 zawieźli kilkadziesiąt kilogramów prezentów. W śród nich były słodycze,  produkty spożywcze,
ubrania.



Nie  zapomniano  również  o  rzeczach  niematerialnych.  Na  spotkaniu  były  uśmiechy,  wspólna
zabawa oraz bajka o "Suśle z Grabowca".
Występ przygotowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczyciela matematyki
Mirosława Kuduka,   we współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Kultury i  Biblioteką  Publiczną  w
Grabowcu.
Sympatyczne kukiełki przybliżyły historię Grabowca. Dzieci na pamiątkę otrzymali książeczki z
bajką J. Sieka "Suseł z Grabowca" wydane  i ofiarowane przez  GOK w Grabowcu.
M. Kuduk

2012.12.29 - Złote Gody
W dniu  29  grudnia  2012  roku  odbyła  się  uroczystość  50  –  lecia  małżeństwa  8  par  z  Gminy
Grabowiec.
Po Mszy Świętej  o godzinie 12:00 odprawionej w intencji małżonków, Jubilaci oraz zaproszeni
goście  przeszli  do  Urzędu Gminy witani  przez  Kapelę  Ludową Gminnego Ośrodka Kultury w
Grabowcu. Tutaj otrzymali medale za wieloletnie pożycie małżeńskie oraz skromne upominki z rąk
Pani Barbary Sitarz  -  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Pana Tadeusza Goździejewskiego –
Wójta oraz Pana Ryszarda Sitarczuka – Przewodniczącego Rady Gminy Grabowiec.
Po wzniesieniu toastu małżonkowie złożyli sobie wzajemne podziękowania za 50 lat wspólnego
życia. Dla wszystkich przygotowano słodki poczęstunek a chętni mogli potańczyć przy dźwiękach
ludowej muzyki.
Udekorowane medalami pary:

• Izabela i Edward Boczkowscy z Grabowca
• Irena i Tadeusz Chmielowie z Ornatowic
• Barbara i Franciszek Ciszewscy z Grabowca
• Mieczysława i Henryk Jonasowie z Henrykówki
• Wacława i Zdzisław Kopińscy z Tuczęp
• Danuta i Roman Rodź z Rogowa
• Henryka i Kazimierz Tokarscy z Ornatowic
• Bogumiła i Tadeusz Wójciukowie z Ornatowic


