
2013.12.19 - Warsztaty tworzenia muzyki na komputerze
W czwartek 19 grudnia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Pracowni Orange, odbyły się
warsztaty  muzyczne  zatytułowane  „Tworzenie  muzyki  na  komputerze”. Uczestnicy,  pod  okiem
instruktorów  GOK  Karola  Chilewicza  i  Dominika  Kordysia,  zapoznali  się  m.in.  podstawami
tworzeniem bitu, na czym polega mastering oraz jak zrobić prosty rytm i dodać do niego ścieżkę
midi. 
Takie  spotkanie  to  forma  nauki  a  jednocześnie  rozrywki.  Pierwsze  dema  naszych  młodych
muzyków już wkrótce. Zapraszamy na następne zajęcia oraz do galerii zdjęć z warsztatów.

K. Chilewicz, D. Kordyś

2013.12.18 - Świąteczne Warsztaty Rękodzieła
18 grudnia 2013 roku o godzinie 15:00 odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu
„Świąteczne Warsztaty Rękodzieła” z udziałem dorosłych i dzieci. Efekty zobaczycie Państwo sami
na fotoreportażu.
Polecamy taką  właśnie  formę spędzania  wolnego czasu  –  kreatywnie  i  bez  wielkich  nakładów
finansowych, z gwarancją zadowolenia ze swoich możliwości twórczych.
Wszystkim uczestnikom warsztatów życzę spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
wielu ciekawych pomysłów w Nowym 2014 Roku.2013.12.

Katarzyna Sawicka

2013.12.11 - Spotkanie z Krzysztofem Czarnotą
11 grudnia 2013 roku o godzinie 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbyło się
spotkanie  z  Panem  Krzysztofem  Czarnotą,  satyrykiem,  pisarzem  oraz  miłośnikiem  i  hodowcą
koni. Organizatorem spotkania  były Gminna  Biblioteka  Publiczna  oraz  Towarzystwo  Przyjaciół
Grabowca. Katarzyna  Sawicka  instruktor  plastyki  wykonała  dekorację  oraz  portret  gościa,
natomiast Dominik Kordyś przygotował plakat informacyjny oraz dokumentację fotograficzną.

2013.11.27 - Warsztaty Decoupage
W Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbyły się w minioną środę w godz. 15.00 – 18. 00
kolejne warsztaty rękodzieła dla dorosłych. Największym zainteresowaniem uczestników cieszy się
technika  decoupage,  polegająca  na  ozdabianiu  przedmiotów  motywami z  serwetek  lub  papieru
ryżowego.  Dodatkowy  efekt  postarzenia  można  uzyskać  za  pomocą  spękań  jedno  lub
dwuskładnikowych. Jest to metoda nie wymagająca wielkich zdolności artystycznych – wystarczy
trochę chęci i pomysłowości a satysfakcja  jest naprawdę ogromna.
Zapraszam państwa do obejrzenia tego, co można zrobić ze zwykłej butelki albo starej deski do
krojenia. Następne warsztaty – 18. 12. 2013 r. - świąteczne stroiki na stół   ze świeżych gałązek
iglastych. Pozdrawiam i zapraszam nowe osoby do współpracy.

Katarzyna Sawicka
instruktor plastyki.

2013.11.26 - Zaduszki poetyckie w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu
26 listopada o godzinie 16.00 w holu szkoły, rozpoczął  się wieczór - spotkanie z muzyką i poezją –
przystanek w gonitwie codziennego dnia, chwila na refleksje i zadumę, wsłuchanie się w swoje
myśli i przypomnienie sobie utworów napisanych przez ludzi, którzy przeszli już na drugą stronę,  a
jednak coś po sobie zostawili... Scenariusz przygotowała nauczycielka języka polskiego z Zespołu
Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu, Pani Teresa Goździejewska, prezentację multimedialną
Pani Iwona Karczmarz a dekorację Pani Katarzyna Sawicka, instruktor plastyki GOK, wystąpiła
młodzież gimnazjalna i licealna.  
Przy nastrojowym świetle świec utwory Szymborskiej, Poświatowskiej, ks. Jana Twardowskiego i
innych poetów wybrzmiały jakby mocniej, poruszyły czułe miejsca w zakamarkach ludzkiej duszy.
Piosenki Edwarda Stachury i Jacka Kaczmarskiego to wciąż aktualne przesłania o życiu, miłości i



tęsknocie, to teksty, z których można wciąż czerpać pełnymi garściami. Na zakończenie spotkania
przygotowano słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Katarzyna Sawicka

2013.11.23 – Andrzejki
23 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbył się bal andrzejkowy dla dorosłych.
W zabawie wzięło udział trzydzieści osób, które bawiły się od godziny 19.00 do 3.00 nad ranem.
Bal zorganizowała Katarzyna Sawicka a nad udanym jego przebiegiem czuwał Karol Chilewicz.
Dziękujemy wszystkim za udział oraz zapraszamy na podobne imprezy w przyszłości. 

K. Chilewicz

2013.11.16 - Reprezentantka Gminy Grabowiec w Dęblinie

Finał XIV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów już odbył się w Dęblinie, w
dniu 16 listopada 2013 roku, w Klubie Uczelnianym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
Jury  w  składzie: prof.  Iwona  Sawulska  –  śpiewaczka,  profesor  muzykologii  Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, mgr  Anna Kistelska – polonistka,  główny instruktor  Wojewódzkiego
Ośrodka  Kultury  w  Lublinie dr  Artur  Sępoch  –  dyrektor  Wojewódzkiego  Ośrodka  Kultury  w
Lublinie
po  wysłuchaniu  40  prezentacji  konkursowych  przyznało  nagrody  i  wyróżnienia, Wśród
nagrodzonych znalazła  się  Pani  Janina  Kulik  z  Gminy Grabowiec  (zam.  Wolica Uchańska).  W
Kategorii recytatorów i prezentacji własnego tekstu. Warto przypomnieć, że Pani Janina przeszła
eliminacje powiatowe, które odbyły się w Hrubieszowskim Domu Kultury, w dniu 26 października
gdzie prezentowały się powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski i zamojski.
Ponowne gratulacje i  podziękowanie za promowanie Gminy Grabowiec tym razem na szczeblu
wojewódzkim.

Elżbieta Nowak

2013.11.13 - Warsztaty filcowania
Przedstawiamy Państwu fotoreportaż z warsztatów, które odbyły się w naszym ośrodku 13 listopada
b.r.  Zabawa  z  wełną  sprzyja  powstawaniu  ciekawych  pomysłów  i  szukaniu  nowatorskich
rozwiązań. Tym razem szykowałyśmy się na chłodne dni, ozdabiając nakrycia głowy i ciepłe szale.
Kreatywne  spotkania  z  rękodziełem  to  przede  wszystkim  radość  tworzenia  nie  ograniczona
szablonem masowej produkcji. Każde z powstałych mini – dzieł jest inne, dobór koloru  to decyzja
indywidualna, to „ coś”, co wypływa z duszy przybiera kształt kierowany dłonią autorki. Okazuje
się, że nie potrzeba nadzwyczajnych zdolności a tylko trochę wiary w siebie i odrobina chęci, aby
przyjść (nawet z dziećmi – dla nich też coś się znajdzie).
Życzę  drogie  Warsztatowiczki  abyście  z  dumą  prezentowały  swoje  filcowe  ozdoby.
Następne warsztaty – decoupage – ozdabianie przyniesionych przez Was przedmiotów codziennego
użytku, 27 listopada b.r. o godzinie 15:00

2013.11.05 - Marzenia do spełnienia z Pracownią Orange
W dniu 5 listopada 2013 do Pracowni Orange, znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury dotarła
przesyłka,  która  zawierała  zestaw  kredek,  podarowanych  dla  naszej  pracowni  przez  Fundację
Orange.
W  związku  z  tym  zorganizowaliśmy  zajęcia  plastyczne  dla  dzieci  w  pracowni.  Temat  był
następujący:  „Marzenia  do  spełnienia  z  pracownią  Orange”.  Pod  okiem  instruktorki  plastyki
Katarzyny Sawickiej dzieci namalowały swoje marzenia. Zapraszamy do obejrzenia foto relacji z
tego spotkania.

D. Kordyś



2013.11.02 - Seeking Dream, koncert w klubie Fabryka
W sobotni wieczór 2 listopada w tomaszowskim klubie Fabryka odbył się koncert charytatywny
„Gramy dla Michała [rock]”. W imprezie wzięły udział trzy zespoły: Razem czy osobno, Let me
funk you, oba z Tomaszowa Lubelskiego oraz nasz grabowiecki Seeking Dreams. Zespół pod okiem
instruktora muzyki GOK-u w Grabowcu - Karola Chilewicz (gitara basowa), wystąpił w składzie:
Dominik Staszczuk (gitara, vocal), Tomasz Lipiak (inst. klawiszowe),   Mateusz Cichy (perkusja)
oraz  wymiennie  w  różnych  utworach  Konrad  Tabała  (gitara)  i  Michał  Halicki  (gitara).  Grupa
wykonała kilkanaście utworów utrzymanych w stylu rock, hard rock z domieszką punka. Swoim
występem  zespół  nie  tylko  pomógł  Michałowi,  ale  również  zdobył  nowe  doświadczenie  w
występach na scenie i kontakcie z publicznością a przede wszystkim promował gminę Grabowiec.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z koncertu. Wkrótce również i film!!!

K. Chilewicz

2013.10.27 - Promocja gminy Grabowiec poprzez twórczość plastyczną
W niedzielę 27 października 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie otwarto
wystawę Katarzyny Sawickiej  – instruktorki  plastyki  z  naszego ośrodka, będzie ona czynna do
końca listopada b.r.
Ekspozycja jest bardzo różnorodna pod względem tematów i technik, są obrazy olejne, decoupage,
rękodzieło  (biżuteria  z  filca  i  masy fimo)  oraz  ulubione  prace  w technice  suchego  pastela. Po
obrazach w stonowanych kolorach, gdzie rozmywa się kształt pojawiły się najnowsze prace: żywe
kolorystycznie, z dużą plamą barwną i kontrastem. Seledynowe, spokojne krajobrazy zainspirowane
twórczością Johna Constabla zastąpiły wyraziste prace przedstawiające miejsca bliskie autorce.
Na wystawie królują anioły i te kolekcjonowane rodzinnie – figurki z rodzinnych zakątków Polski, i
te zadumane – malowane na deskach połączone z życiem osobistym. Można obejrzeć również kopie
dzieci Stanisława Wyspiańskiego ukochanego artysty, oraz portrety (rysunki ołówkiem) dzieci 
autorki.

K. Sawicka

2013.10.26 - Otwarcie nowej drogi do Dańczypola
12 lipca 2013 roku Gmina Grabowiec wybrała najkorzystniejsza ofertę na wykonanie drogi gminnej
dojazdowej klasy (D)  o długości 1,43 km do miejscowości Dańczypol.
Inwestycja obejmowała: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; odwodnienie korpusu drogowego;
wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem; wykonanie podbudowy
zasadniczej z kruszywa łamanego; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; wykonanie
warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego;  roboty  wykończeniowe;  oznakowanie  i  urządzenia
bezpieczeństwa ruchu.
26 października dokonano oficjalnego otwarcia drogi o długości 1,43 km. W uroczystości wzięli
udział  przedstawiciele  władz  samorządowych  Gminy  Grabowiec,  mieszkańcy  miejscowości
Dańczypol oraz zaproszeni goście. Po przecięciu wstęgi odbył się poczęstunek przygotowany przez
gospodarzy sołectwa,  oprawę muzyczną całego spotkania zapewniła  Kapela Ludowa Gminnego
Ośrodka Kultury w Grabowcu.
 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz krótkiego filmu z dnia, na który mieszkańcy Dańczypola
czekali od dawna.

2013.10.24 - Wystawa malarska Malowanie z Pasją
W dniu  24  października  2013  roku  o  godzinie  18:00  w  siedzibie  Stowarzyszenia   Twórczego
„Pasja” w Chełmie odbył się wernisaż wystawy, do której znaczna część prac powstała na plenerze
malarskim w Grabowcu. W odpowiedzi na zaproszenie zorganizowaliśmy grupę osób z Grabowca
zainteresowanych sztuką i współpracą z chełmskimi plastykami. Zostaliśmy serdecznie powitani i
po raz kolejny padły słowa o utrzymywaniu tak ciekawie zapowiadającej się współpracy. Spotkanie
to było nie  tylko możliwością  kontaktu z  innymi twórcami,  ale  przede wszystkim możliwością
obcowania ze sztuką, odbioru, patrzenia na świat oczami innych. 



Dziękujemy za zaproszenie i życzymy członkom „Pasji” kolejnych pięknych wernisaży.
K. Sawicka

2013.10.18 - Spotkanie z instruktorem plastyki
W dniu 16 października 2013 roku odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu spotkanie
kl. I gimnazjum z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu (wychowawca – Pani Dorota
Zapalska)) z instruktorem plastyki Katarzyną Sawicką. Pomysłodawcą spotkania była Pani Daria
Kodeniec zajmująca się doradztwem zawodowym w Zespole Szkół. Celem spotkania było poznanie
przez  młodzież  różnych  zawodów  i  efektywności  pracy  zależnej  od  samorealizacji.  W trakcie
poznawania  pracowni  plastycznej,  instruktorka  opowiadała  o  swojej  drodze  zawodowej,  pasji,
podejmowaniu wyzwań.
Dzieci  wykonały  pod  okiem  instruktorki  pracę  plastyczną  techniką  decoupage,którą  mogły
powiesić w swojej klasie. Powstały również dwa grupowe projekty plastyczne, których celem był
rozwój kreatywności i współpracy poprzez dobre argumentowanie swojego pomysłu lub uznanie
zdania  kolegów. Spotkanie miało na  celu  również wzbogacić o doznania estetyczne  (obejrzenie
wystawy  autorskiej  instruktorki)  oraz  uwrażliwić  na  otaczające  piękno  i  pokazać  możliwości
czerpania pomysłów z własnego wnętrza

2013.10.15 - Wizyta dzieci z Mrozów

W dniach 15-16 października 2013 r. gościliśmy w Grabowcu dzieci i wychowawców ze Szkoły
Podstawowej  w  Mrozach.  Wycieczka  odbyła  się  z  inicjatywy  środowisk  kombatanckich  obu
gmin. Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu zorganizował ognisko pod „Górą Zamkową”, przy
którym panowie Mieczysław Nowogrodzki i Henryk Kozar – Dzieci Zamojszczyzny – opowiadali o
swoim wysiedleniu w 1943 r. Dla dzieci było to niewątpliwie spotkanie z żywą historią. Wspólne
pieczenie  kiełbaski  a  później  śpiewy i  tańce,  którym akompaniował  na  gitarze  nasz  instruktor
muzyki – Karol Chilewicz – stworzyły bardzo fajny nastrój. Atrakcją wieczoru był spacer na „Górę
Trzech  Krzyży”,  który  poprowadził  Pan  Waldemar  Greniuk. W ciemnościach,  które  rozjaśniał
jedynie księżyc, opowieści o duchach i białych damach brzmiały naprawdę niesamowicie. 
Po  takich  wrażeniach  z  pewnością  gośćie  szybko  ułożyli  się  do  snu  w  naszym  Schronisku
Młodzieżowym. Rano odwiedzili Izbę Pamięci , rozejrzeli się po Grabowcu a następnie udali się do
Zamościa.

K. Sawicka

2013.09.29 - 74 Rocznica Napaści ZSRR na Polskę

W niedzielę 29 września 2013 roku przy pomniku w miejscowości Grabowiec – Góra odbyła się
uroczystość upamiętniająca 74 Rocznicę Napaści Sowieckiej na Polskę. 
Trzeba pamiętać, że my, mieszkańcy Zamojszczyzny, mamy także swój Katyń. „Mały Katyń” – jak
pisał ś. p. prof. Wiktor Zin o ziemi grabowieckiej. To tutaj, w Grabowcu i Grabowcu Górze, 25
września 1939 r.  rozegrały się tragiczne wydarzenia - żołnierze Armii Czerwonej  wymordowali
wówczas 37 oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. Byli to stacjonujący w tym czasie w Grabowcu
ułani 27 pułku pod wodzą rotmistrza Cierpickiego oraz improwizowany szwadron utworzony w
Kowlu przez ppor. rezerwy Antoniego Chorążego. Sowieci złamali wszelkie wojenne konwencje,
mordując rannych żołnierzy i lekarzy ze szpitala polowego, który znajdował się w budynku szkoły.
Męczeńską śmiercią polegli dwaj lekarze: kpt. Henryk Wiślicki i ppor. rez. Marian Finto.
Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Grabowiec, ŚZŻAK Koło w Grabowcu, Związki
Kombatanckie  i  Niepodległościowe  Gminy  Grabowiec,  Proboszcz  Parafii  Św.  Mikołaja  w
Grabowcu.
Obchody  upamiętniające  te  tragiczne  wydarzenia  rozpoczęła  zbiórka  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.

2013.09.25 - Koncert Zespołu Seeking Dreams w Zamojskim Domu Kultury
W środę  25  września  2013  roku  z  Zamojskim Domu Kultury  pod  patronatem Stowarzyszenia
Wszystko  Gra  odbył  się  koncert  trzech  zespołów:  Inkubacja  (Państwowa  Szkoła  Muzyczna  w
Zamościu, grupa pod kierunkiem Nauczyciela gitary Andrzeja Fila), Razem czy osobno (Tomaszów
Lubelski) oraz grabowieckiego Seeking Dreams. Zespół z Grabowca wystąpił jako drugi i nieco
innym składzie niż zwykle. Zamiast dotychczasowego gitarzysty Konrada Tabały zaprezentował się
po raz pierwszy na scenie Michał Halicki,  a  miejsce perkusisty Mateusza Cichego zajął  Radek
Bartyzel (jemu należą się podziękowania za to że zechciał podjąć się zagrania z nami, mimo iż nie
mieliśmy  już  czasu  zorganizowania  z  nim  próby).  Grupa  wykonała  kilkanaście  utworów
utrzymanych w stylistyce rockowej, w tym kilka własnego autorstwa. Zapraszamy do obejrzenia
zdjęć z naszego występu.

Karol Chilewicz

2013.09.12 - Promocja tomiku poetyckiego

Promocja tomiku poetyckiego „Różo, z krainy wyobraźni” autorstwa Pani Anny Nazar, uczestniczki
sierpniowego pleneru w Grabowcu.
Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie Pani Ani na spotkanie promujące jej twórczość
poetycką.  W budynku Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Chełmie 12 września o godzinie 17:00
zebrali się nie tylko poeci, literaci z grupy „Lubelski 36” ale również przyjaciele i znajomi a przede
wszystkim ludzie,  którym coś  w duszy gra,  szukających  w  codziennym życiu  momentów,  dla
których warto żyć, być z innymi i uczyć się od nich.
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Longin Jan Okoń, z którym Pani Anna Nazar współpracuje
od wielu  lat  i  korzysta  z  Jego  porad  literackich.  Aura  wrażliwości  jaką  roztacza  wokół  siebie
autorka,  nastroje  piosenki  śpiewane  przy  akompaniamencie  gitary,  delikatne  światło  świec  i
symboliczna róża sprawiły, że spotkanie było niezwykłym doznaniem artysrtycznym.
Pani Ani życzę wydania następnych równie pięknych wierszy.

K. Sawicka
 
2013.09.01 - Dożynki Gminno Parafialne
Korowód dożynkowy prowadzony przez Starostów Agatę Steć i Piotra Surmę wyruszył do kościoła
parafialnego  z  placu  GOK  o  godzinie  10:00.  Pięknie  przystrojoną  bryczką  powoził  Jarek
Ulanowski. 
W czasie Mszy Świętej Dziękczynnej za zbiory, składano chleb upieczony z tegorocznej mąki oraz
wyjątkowo  okazałe  wieńce  dożynkowe,  które  przynieśli  mieszkańcy  Grabowca,  Bereścia,
Ornatowic,  Rogowa,  Skibic,  Szystowic,  Skomoroch  Małych,  Wolicy  Uchańskiej  i  Wólki
Tuczępskiej.
Festyn  dożynkowy  rozpoczął  się  podobnie  jak  w  roku  ubiegłym  na  placu  przed  Gminnym
Ośrodkiem  Kultury  w  Grabowcu  od  degustacji  potraw  regionalnych  „Ziemi  Grabowieckiej”.
Przygotowaniem  stoisk  zajęły  się  panie  z  Grabowca  i  Grabowca  Góry.  Wspólne  śpiewanie
rozpoczął zespół wokalny „Barchaczowskie dzwoneczki” z Gminy Łabunie. Panie zaśpiewały 7
piosenek a i ich występ oraz stroje zrobił na słuchaczach duże wrażenie. Śpiewał również chór
kościelny z Grabowca. Po raz pierwszy prezentował repertuar biesiadny, czyli powiedzenie do tańca
i  do  różańca”  jest  wciąż  aktualne.  Przed  rzęsistym  deszczem  zdążyliśmy  jeszcze  spróbować
dożynkowego tortu i obejrzeć taniec orientalny w wykonaniu 8-letniej  Kaliny Flak. W strugach
deszczu rozpoczął się występ Kapeli Ludowej, ale tradycyjnie zaraz pojawili się pierwsi tancerze i



„rozgonili  chmury”. Kolejno  występowały  muzykujące  dzieci  prowadzone  przez  Karola
Chilewicza. Zaśpiewały Paulina Oliwia i Natalia. Na zakończenie zagrał zespół Seeking Dreams,
który skończył „roczek”.
Zabawa trwałą do późnych godzin wieczornych. Kto czuł się na siłach mogł jeszcze potańczyć na
zabawie dożynkowej, która zorganizowali strażacy z OSP Grabowiec Góra. 

STAROTOWIE:
Steć Agata:
Rolnik posiada wykształcenie  średnie  nierolnicze i  doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu
gospodarstwa  rolnego,  które  prowadzi  wraz  z  mężem  Wojciechem  od  01.04.1995
roku. Gospodarstwo rolne położone jest w miejscowości Grabowiec o powierzchni ogólnej 133,40
ha, w tym 58,40 ha gruntów rolnych własnych oraz 75,00 ha gruntów dzierżawionych. 
Gospodarstwo jest  wyposażone w komplet  budynków gospodarczych,  ciągniki  rolnicze,  kombajn
zbożowy i podstawowy sprzęt do uprawy i ochrony roślin. 
Gospodarstwo jest w pełni zmodernizowane, głównie z wykorzystaniem funduszy strukturalnych,
spełnia  pełne  wymagania  wzajemnej  zgodności.  W  gospodarstwie  prowadzona  jest  produkcja
roślinna oparta na uprawie roślin towarowych (pszenica, rzepak, buraki cukrowe) . Gospodarstwo
korzysta z funduszy strukturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich   (PROW –
dopłaty obszarowe, program rolno-środowiskowy).
Surma Piotr
Rolnik posiada wykształcenie zasadnicze nierolnicze i doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu
gospodarstwa rolnego, które prowadzi wraz z żoną Małgorzatą od 01.04.1993 roku. Gospodarstwo
rolne położone jest w miejscowości Grabowiec-Góra o powierzchni ogólnej 41,66 ha, w tym 31,66
ha gruntów rolnych własnych oraz 10,00 ha gruntów dzierżawionych.
Gospodarstwo jest  wyposażone w komplet  budynków gospodarczych,  ciągniki  rolnicze,  kombajn
zbożowy i  podstawowy  sprzęt  do  uprawy i  ochrony  roślin. Gospodarstwo  jest  w  pełni
zmodernizowane,  głównie  z  wykorzystaniem funduszy  strukturalnych,  spełnia  pełne  wymagania
wzajemnej zgodności.   W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna oparta na uprawie
roślin towarowych (pszenica, rzepak, buraki cukrowe).
Gospodarstwo  korzysta  z  funduszy  strukturalnych  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów
Wiejskich  (PROW – dopłaty obszarowe).

K. Sawicka

2013.08.25 - Wystawa poplenerowa "Grabowieckie Malowanie"
W ostatnią niedzielę 25 sierpnia 2013 r. o godzinie 11:00 odbył się w naszym ośrodku wernisaż
wystawy  „Grabowieckie  malowanie”. Prace  powstały  w  czasie  pleneru  malarskiego  (od  19
sierpnia),  który  dla  swoich  członków  zorganizowało  Stowarzyszenie  Twórcze  Pasja  z
Chełma. Wszystkie  obrazy  zostały  zainspirowane  grabowieckim  krajobrazem  i  są  efektem
przemyśleń artystycznych, które zrodziły się pod jego wpływem.
Było to ważne i twórcze spotkanie dla naszego środowiska. Możliwość kontaktu z żywą sztuką
budzi nie tylko wrażliwość na piękno, ale przede wszystkim skłania do refleksji nad otaczającym
światem. W  czasie  trwania  tej  jednodniowej  wystawy  nawiązały  się  nowe  kontakty  i  mamy
nadzieję, że przerodzą się w trwałą wymianę doświadczeń, i w przyszłości wspólne przedsięwzięcia
z naszym grabowieckim środowiskiem twórczym.
Było nam bardzo miło gościć u siebie przesympatyczne Panie z „Pasji” i nie pozostaje nic innego
jak życzyć sukcesów twórczych oraz zaprosić na plener za rok.

Malowały:
Stowarzyszenie Twórcze Pasja w Chełmie,  o sobie:
Jesteśmy grupą ludzi, których życiową pasją jest malarstwo. Sami malujemy i upowszechniamy  je
w  społeczeństwie. Są  wśród  nas  amatorzy  i  profesjonaliści.   Utworzyliśmy  stowarzyszenie  bo
razem łatwiej jest malować, dyskutować o sztuce, wymieniać poglądy i doświadczenia.



Mamy swoją siedzibę gdzie tworzymy i organizujemy wystawy na których prezentujemy malarstwo
własne a także artystów z innych ośrodków kultury.
Można nas znaleźć w Chełmie pod adresem: ul. I Armii WP 19, 22-100 Chełm, tel. 503 750 073
Zapraszamy na stronę internetową: pasja-chelm.eu

K. Sawicka

2013.08.25 - Wystawa poplenerowa "Grabowieckie Malowanie"
Tegoroczne Dożynki Powiatu Zamojskiego odbyły się w miejscowości Łabunie. Imprezę otworzyło
spotkanie  Starosty  Zamojskiego  z  rolnikami  i  wręczenie  im  wyróżnień,  następnie  powitano
zaproszonych gości i głos zabrał Starosta Zamojski.
O godzinie 12:00 została odprawiona uroczysta Msza Święta Dziękczynna. Po Komunii Świętej
wszyscy goście częstowani byli pokrojonym chlebem. Około godziny 14:30 rozpoczęła się część
rekreacyjna. Można  było zobaczyć wystawę rolniczą oraz wystawę sztuki ludowej, festyn sportowy
dla  dzieci  na  boisku  Orlik,  występy  artystyczne  lokalnych  zespołów.  Gminę  Grabowiec
reprezentowały sołectwa: Skomorochy Małe i Rogów oraz  Kapela Ludowa. 
Wyróżnieni przez Starostę Zamojskiego rolnicy z naszej gminy to Agata Steć z Grabowca i Piotr
Surma z Grabowca Góry.

2013.08.18 - Jubileusz 30-lecia Orkiestry Dętej i Kapeli Ludowej
W niedzielę, 18 sierpnia 2013 r. jubileusz 30-lecia istnienia świętowały Orkiestra Dęta i Kapela
Ludowa z Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.   Impreza została sfinansowana ze środków
unijnych w ramach małych projektów Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”.
Wśród pozostałości parku dworskiego, w otoczeniu zieleni stoi świetlica stylizowana na dworek
dawnych właścicieli.  Tu mieszkał i  tworzył jeden z najlepszych polskich malarzy – Władysław
Czachórski. Tu właśnie odbyła się uroczystość jubileuszowa naszej orkiestry i kapeli poprzedzona
Mszą Święta odprawiona w kościele parafialnym.
Część oficjalną rozpoczął galowy koncert orkiestry dętej, która liczy obecnie 14 osób. Następnie
wręczono okolicznościowe podziękowania obecnym jak i byłym członkom zespołów, oraz osobom
które  wspierały  i  promowały  amatorską  twórczość  muzyczną. Dla  jubilatów  zaśpiewał  zespół
„Jarzębina” z Kocudzy, znany przede wszystkim z hymnu na Euro 2012 (Koko Euro Spoko).W
następnej  kolejności  prezentowały  się  zespole  muzyczne  z  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w
Grabowcu. 
Tradycyjnie przy dźwiękach kapeli uczestnicy imprezy chętnie ruszyli w tany, następnie grał zespół
Seeking Dreams a zabawę pod chmurką (do 2 w nocy) prowadził zespół „Image”.
Dodatkowymi  atrakcjami  były  pokazy  bractwa  rycerskiego  „Zbyrczyk”  z  Zamościa,  bogato
wyposażony plac zabaw dla dzieci, możliwość przejechania się wojskowym quadem i obejrzenia
sprzętu  militarnego.  Nie  zabrakło  również  pokazu  sztucznych  ogni,  który  rozświetlił  niebo  w
Grabowczyku około godziny 21:00.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu imprezy.

K. Sawicka

2013.07.14 - Festyn „U źródełka w Dańczypolu”
Kolejny IV raz odbył się piknik rodzinny w maleńkim Dańczypolu, wsi położonej na terenie gminy
Grabowiec.  Malownicze położenie wśród pagórków Działów Grabowieckich i  chłodna źródlana
woda przyciągała uczestników do zabawy. W tym roku odbył się konkurs kulinarny na „Danie z
Dańczypola”. Zwyciężył „Smalec z jabłkiem i cebulką” Pani Izabeli Skrzyńskiej, drugą nagrodę
zdobyły  „Cebularzyki”  Pani  Grażyny  Bekier.  Trzecie  miejsce  wywalczyła  Kinga  Grosman  za
„Pierożki z kapustą i grzybami oraz soczewicą”.
Impreza,  w tym atrakcyjne  nagrody były współfinansowane ze środków UE w ramach małych
projektów realizowanych przez LGD Ziemie Zamojska.
Festyny w Dańczypolu gwarantują smaczne jedzenie przygotowane dla wszystkich przez młode
gospodynie z terenu gminy oraz dobrą zabawę, której nie przeszkadza nawet ulewny deszcz.



W minioną  niedzielę  bawił  nas  zespół  Hetmańscy  Sarmaci  z  Zamościa,  proponował  muzykę
rosyjską, włoską i góralską. Piękne, efektowni stroje, humor i kontakt z publicznością sprzyjały
dobrej zabawie. Zaprezentowały się amatorskie zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu:
Kapela Ludowa, Aniołki Karola,  grupy instrumentalne. O godzinie 21:00 wystąpił  młodzieżowy
zespół Seeking Dreams z Grabowca, który gra zaledwie od roku a już poza coverami znanych
utworów zaczął  komponować swoje autorskie piosenki. Pomimo ulewnego deszczu można było
podziwiać pokaz fajerwerków a następnie bawić się z zespołem Pryzmat.
Mamy nadzieję, że w następnym roku pogoda będzie lepsza jak i droga dojazdowa do Dańczypola.
Podziękowania za pomoc w organizacji festynu dla sołtysa i mieszkańców wsi Dańczypol!

K. Sawicka

2013.07.08 - Koncert zespołu Seeking Dreams na Jarmarku Killiana 2013
8 lipca 2013 w poniedziałkowe popołudnie, podczas Jarmarku Św. Kilijana, miał miejsce występ
działającego  przy  GOK-u  w  Grabowcu  zespołu  Seeking  Dreams.  Grupa  zaprezentował  się  w
godzinnym repertuarze, grając covery różnych polskich zespołów, oraz już kilka utworów własnego
autorstwa. Zespół został bardzo ciepło przyjęty przez publicznośc oraz organizatorów, którzy już
 zapewnili występ w przyszłym roku. Seeking Dreams wystąpił przed takimi gwiazdami jak: Mr
Pollac i Skaldowie.

2013.06.23 - 70. Rocznica Wysiedlenia i 69. Rocznica Pacyfikacji Grabowca
23  czerwca  2013  roku  obchodziliśmy  70  Rocznicę  Wysiedlenia  Grabowca  oraz  69  Rocznicę
Pacyfikacji Grabowca i okolic. Wydarzenia, które rozegrały się na Ziemi Grabowieckiej w 1943
roku miały dziś szczególny wydźwięk. Po Mszy Św. odsłonięto tablicę upamiętniającą wysiedlenie
i martyrologię Dzieci Zamojszczyzny. Jest to symbol ofiary, rozłąki, bólu i śmierci tych niewinnych
małych istot ludzkich. Poświęcenia dokonał ks. Kanclerz Adam Firosz, kwiaty złożyli: Pan Henryk
Matej – Starosta zamojski, Pani Bożena Żelazowsa – minister w Urzędzie do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych, Pan Dariusz Pawłoś – Prezes Fundacji Polsko–Niemieckie Pojednanie,
Pani  Jadwiga Mizikowska -  Barbulant  -  pielęgniarka,  wolontariuszka  z  Mrozów opiekująca się
dziećmi w 1943 roku, przedstawiciele samorządów z gmin Mrozy, Kałuszyn, Cegłów i Grabowiec,
Kombatanci i wojsko.
Dzieci  Zamojszczyzny,  które  przeżyły  tą   tragedię  otrzymały  pamiątkowe  serca  wykonane  z
drewna, które są symbolem Opatrzności Bożej i otrzymanej pomocy od życzliwych ludzi.
Uroczystość w Grabowcu była częścią Dni Pamięci, które rozpoczęły się w Mrozach 20 kwietnia
br.  odsłonięciem tablicy upamiętniającej  transport  z Zamojszczyzny,  który dotarł  tam 28 lutego
1943  roku.  Dalsza  część  obchodów odbyła  się  w  hali  sportowej  Zespołu  Szkół  w  Grabowcu.
Młodzież wystąpiła z wiązanką pięknych pieśni a historyk, Pan Waldemar Greniuk z referatem
„Dzieci  Zamojszczyzny  a  młode  pokolenie  Polaków”.  Środowisko  kombatanckie  wyróżniło
kilkanaście osób za współpracę w utrwalaniu pamięci historycznej, głos zabrali licznie zgromadzeni
goście, którzy chcieli podzielić się  swoimi refleksjami.
Osoby wyróżnione Medalami:
Pani Beata Kozaczyńska
Pan Dariusz Jaszczuk
Pan Marcin Uchman
Pan Marian Soszyński
Pan Zbigniew Pawlukowski
Pan Tadeusz Goździejewski
Osoby wyróżnione Figurkami Chrystusa Frasobliwego:
Panią Jadwigę Mizikowską – Barbulant
Panią Barbarę Flis
Panią Helenę Mirosz
Panią Beatę Kozaczyńską
Pana Dariusza Pawłosia



Pana Zbigniewa Pawlukowskiego
Podziękowania otrzymali:
Pani Zofia Jagodzińska
Pan Jan Broda
Pani Henryka Sęktas
Pani Maria Bartosik
Pani Danuta Grzegorczyk
Pani Ewa Grabarczyk
Pani Renata Kuligowska
Pan Tomasz Malesa
Delegacja pocztu sztandarowego z gminy Mrozy
Pan Marian Pełka
Pan Dominik Kordyś
Pan Waldemar Greniuk
Pan Jan Nowak
Pani Elżbieta Nowak
Ks. Zygmunt Żółkiewski
Pani Elżbieta Widyma
Pan Tadeusz Halicki
Pani Anna Litwin

K. Sawicka

WYSTĄPIENIE WÓJTA GMINY GRABOWIEC:
Szanowni Państwo, Drodzy Kombatanci
Jak co  roku obchodzimy rocznice tragicznych dla mieszkańców Grabowca i  okolic  wydarzeń z
okresu II wojny światowej. Zamojszczyzna, ziemia grabowiecka były w szczególnie okrutny sposób
traktowane  przez  hitlerowskiego  najeźdźców.  Obrazy  tamtych  tragicznych  zdarzeń  na  zawsze
pozostały w pamięci świadków. Wśród nich są ówczesne dzieci, które przeszły gehennę, swoją drogę
krzyżową. 
Dziś one – Dzieci Zamojszczyzny dają świadectwo o tamtych tragicznych dniach, dniach które dla
nas – pokolenia powojennego, są już historią. W tym roku obchody rocznic tamtych wydarzeń mają
szczególny charakter. Szczególny ze względu na uczestniczenie w nich osób, które serdeczną opieką
otoczyły dzieci wysiedlone z naszych terenów. Także społeczności gmin, na terenie których dzieci
znalazły schronienie, z powagą włączyły się w organizację uroczystości. Za tamte, sprzed 70 lat,
serca, i za Waszą obecność we wspólnym oddawaniu hołdu bezbronnym ofiarom, za uczestniczenie
w lekcji  historii  naszego narodu,  za  Pamięć  którą  chcecie  razem z  nami  przekazywać naszym
młodym pokoleniom – serdecznie dziękuję. 
To nasze wspólne dzieło byłoby ułomnym, gdyby ograniczyło się do materialnych symboli pamięci i
uczestnictwa w uroczystościach bez głębszej refleksji, bez trwałego śladu w naszym życiu. Czujemy
się  wykonawcami  niespisanego  testamentu  ofiar  wysiedleń,  pacyfikacji  i  represji  niemieckiej.
Testamentu, który nakazuje nam okazywać szacunek innym, żyć dla nich, wspólnie pracować dla
dobra naszej Ojczyzny i wychowywać w tym duchu młode pokolenia. Radujemy się, że z Waszą
pomocą, Szanowni Goście, możemy ten testament w pełni wykonać i przekazać go naszym dzieciom.
Ale o tym jak naszą młodzież przygotowaliśmy do tego odpowiedzialnego zadania powie nam za
chwilę osoba najbardziej kompetentna – pan profesor historii.

Dziękuję  

2013.06.14 - V Święto Wolności
14. 06. 2013 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu rozpoczęło się
V Święto Wolności, którego motto w tym roku brzmiało: „Wyrzeczenie drogą wolności”. 
Cykliczne  spotkania  z  kapelanem Zakładu  Karnego  w Zamościu  ks.  Tomaszem Źwiernikiem i
odsiadującymi  tam  swoje  wyroki  więźniami  są  żywym  świadectwem  wiary.  Na  wstępie



dzisiejszego święta Pani Ola Chilewicz wypowiedziała słowa „prawda ma służyć wolności, należy
jej  używać do tego,  co jest  prawdziwym dobrem”.  Wyrzeczenie nałogów i zła jakie jest  w nie
wpisane  jest  drogą  do  prawdziwej  wolności  człowieka,  sztuką  bycia  dobrym  pomimo
doświadczanych krzywd od innych ludzi.
Katecheza księdza Tomasza prowadzona dla młodzieży w sposób prosty i obrazowy ma otworzyć
oczy na to, że pozorna wolność, kiedy człowiek robi to, na co ma ochotę w rzeczywistości jest
zniewoleniem.  Powoduje,  że  cierpi  nie  tylko  pojedynczy  człowiek,  ale  również  osoby  mu
najbliższe.  Podjęcie decyzji  o wyrzeczeniu jest  możliwe w każdej sytuacji  i  każdym momencie
życia.  Zrozumienie zła wyrządzanego sobie i innym, dokonanie wyboru i konsekwentne trwanie w
podjętej  decyzji jest szansą na lepsze życie i odnalezieniu drogi do Boga. Piękny spektakl, pod
tytułem  „Dług”,  na  podstawie  sztuki  napisanej  przez  uczennicę  Łucję  Knap,  zaprezentowała
młodzież gimnazjalna. Pokazuje on historię dziewczyny, która na spotkaniu po latach, w gronie
znajomych odmawia wypicia alkoholu. Jest to jej świadome wyrzeczenie, decyzja, którą podjęła z
wdzięczności i  w intencji osoby uzależnionej, aby wytrwała w trzeźwości.  Towarzyszy jej  inny
znajomy  będący  Anonimowym  Alkoholikiem,  są  dla  siebie  wsparciem,  siłą,  która  daje  moc.
Problem uzależnienia  został  potraktowany  w tym spektaklu  bardzo  dojrzale.  Potraktujmy jako
przestrogę słowa księdza Tomasza „problem najczęściej dotyka tych, którzy myślą, że właśnie oni
nie będą mieli problemu z uzależnieniem”.

K. Sawicka

2013.06.09 - Wystawa plastyczna: "Mój Pastelowy Świat"
W minioną niedzielę,  9  czerwca b.  r.  o  godz.  13.00 rozpoczęło się  w naszym ośrodku kolejne
spotkanie z cyklu "Ludzie związani z Grabowcem i ich pasje”. Wystawa pod tytułem "Pastelowy
Świat Katarzyny Sawickiej” dała mi możliwość zaprezentowania moich umiejętności i spotkania z
wrażliwymi  ludźmi.  Największą  część  ekspozycji  stanowią  pastele,  które  są  moją  ulubioną
techniką. Tematyka prac zależna od tego co gra w duszy ukazuje świat pełen dobra do którego jak
każdy człowiek dążę sobie tylko wiadomymi ścieżkami. W swoich pracach próbuję uchwycić coś
więcej  niż  tylko odbicie  rzeczywistości,  ale  zatrzymać na chwilę i  wywołać refleksje.  Takie są
właśnie moje Anioły – bliscy przyjaciele, którzy chcą pokazać emocje.
Pokazałam również prace techniką decoupage,  którą wykorzystuję do upiększania przedmiotów
codziennego użytku. Jedna z prac, którą przeznaczyłam na prezent w losowaniu znalazła już nowy
dom. Chcę podziękować wszystkim osobom, które znalazły chwilę niedzielnego popołudnia aby
być ze mną i obejrzeć moje prace. Szczególnie dziękuję moim Przyjaciołom plastykom za wspólne
namalowanie  Anioła,  który  mam nadzieję  będzie  wspierał  nasze  kolejne  poczynania.  Wystawa
będzie czynna do końca miesiąca – zapraszam do obejrzenia i podzielenia się swoimi wrażeniami.

Katarzyna Sawicka

2013.06.01 - Dzień Dziecka
Rodziny Dzień Dziecka z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Grabowcu. Tradycyjnie już od kilku lat
przygotowujemy imprezy plenerowe dla  najmłodszych  mieszkańców naszej  gminy.  Tegoroczne
świętowanie utrudniała kapryśna pogoda, ale robiliśmy co w naszej mocy aby zrealizować chociaż
znaczną część programu. 
Do wspólnej  zabawy zaprosiliśmy również  dorosłych.  Wójt  gminy Pan Tadeusz  Goździejewski
złożył dzieciom serdeczne życzenia a następnie nawiązując do akcji „cała Polska czyta dzieciom”
przypomniał  bajkę  braci  Grimm o krasnoludkach.  W nawiązaniu  do tekstu  dzieciaki  malowały
kredą na asfalcie, który zdążył wyschnąć po wielkiej ulewie. Atrakcją imprezy był widowiskowy
taniec brzucha w wykonaniu 8 – letniej Kaliny Flak a „kaczuszki” mogliśmy zatańczyć wszyscy
bez tak żmudnych ćwiczeń. 
Można było również posłuchać Pauliny i Oliwii z grupy „Aniołki Karola”, które coraz lepiej radzą
sobie na scenie, pograć w kalambury, pomalować buziaka, pozjeżdżać na dmuchanej zjeżdżalni.
Dzieci złożyły również życzenia młodej parze dedykując piękną, nastrojową piosenkę za co zebrały



pełne garście cukierków. MADZIA I PRZEMEK – WSZYSTKIEGO DOBREGO! 
Na koniec imprezy przygotowaliśmy słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników zabawy. Jak
Wam się podobało?

K. Sawicka

2013.05.28 - Promocja książku T. Goździejewskiej
W dniu 28 maja 2013 roku o godzinie 13:15 w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu
odbyło  się  spotkanie  promujące  książkę  „15  lat  przyjaźni  z  Patronem”,  której  autorką  jest
polonistka, Pani Teresa Goździejewska.
Publikacja jest dokumentem kilkunastoletniej tradycji szkoły, w której Henryk Sienkiewicz, jego
życie i twórczość jest tematem pracy zarówno literackiej jak i twórczości plastycznej. Można tam
znaleźć próby twórczości ówczesnych gimnazjalistów oraz zdjęcia i artykuły z kolejnych zlotów
Szkół Sienkiewiczowskich, które odbywały się w różnych częściach kraju.
Spotkanie,  wzbogacone  o  „żywe  słowo”,  w które  zaangażowali  się  byli  wychowankowie  Pani
Teresy  było  świadectwem wartości  jakie  wymagający nauczyciel  może  zaszczepić  w  młodych
umysłach.
Zgromadzeni goście złożyli autorce serdeczne gratulacje i podziękowania za tą piękną publikację.
Każdy z uczestników otrzymał bezpłatnie egzemplarz książki.
 
Zainteresowanych nabyciem wydawnictwa odsyłamy do Zespołu  Szkół  im.  H.  Sienkiewicza  w
Grabowcu. Książkę można będzie zakupić w cenie 25zł a dochód z jej sprzedaży zasili fundusze
Komitetu Rodzicielskiego.

K. Sawicka

2013.05.14 - IV Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” – Zamość 2013
14 maja 2013 odbył  się IV Festiwal Piosenki Dziecięcej  i  Młodzieżowej „Koziołek” – Zamość
2013.  Wśród  uczestników  znalazła  się  również  podopieczna  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w
Grabowcu  –  Oliwia  Adamczuk  przygotowana  przez  instruktora  muzyki,  Karola  Chilewicza.
Konkurencja  była  bardzo  duża,  w kategorii  Szkoła  Podstawowa znalazło  się  aż  23  solistów,  a
ogółem było ich  42.  Niestety nie  udało  się  wywalczyć  żadnej  nagrody,  ale  mamy nadzieje  że,
zdobyte doświadczenie oraz nowe przyjaźnie zaowocują w przyszłości.

Karol Chilewicz
 

2013.05.12 - Spotkanie z prezenterem RadiaKangurek.Eu
W dniu 12 maja b. r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Ludzie związani z Grabowcem i ich
pasje”.  Gościem   był  pan  Jan  Sabalski,  prezenter  internetowego  radia  KANGUREK.  Pan  Jan
przedstawił  historię  swojego hobby,  opowiedział  i  zaprezentował  na żywo prowadzenie audycji
radiowej. Uczestnicy mogli skorzystać z zamawiania życzeń dla bliskich osób i wybrać ulubione
utwory, które następnie znalazły się na antenie w godz. 14.00 – 16.00.   Tytuł   programu, który
prowadzi  Pan Janek brzmi "Muzyczne wędrówki po świecie”. 

K. Sawicka

2013.05.05 - 50 Lat OSP Grabowiec Góra
5 maja 2013 r.odbyła się uroczystość jubileuszu 50 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu
Górze. Wspólna modlitwa za druhów strażaków, którzy niejednokrotnie narażając własne zdrowie i
życie  służą  naszej  lokalnej  społeczności  była  pięknym  podziękowaniem  i  dziękczynieniem  za
dotychczasową działalność. Nie zabrakło podziękowań i wyróżnień dla poszczególnych druhów.
Dekoracji dokonał druh Kazimierz Mielnicki Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Zamościu.
Medale otrzymali - srebrny: Surma Jarosław, brązowy : Kozar Tomasz, Szumiło Kamil, Odznakę
"Strażak  Wzorowy"  -  Sawulak  Mateusz,  Odznakę  "za  wysługę  lat"  OSP  Grabowiec  Góra:
Pieczykolan Antoni(50), Trybalski Robert(35), Sieczkowski Alojzy (30), Surma Marian(30), Smoła



Henryk(25),Rodzik  Andrzej(20),  Kruk  Grzegorz  (20),  Soroka  Mirosław(  20),  Sołopa  Edward
(20),Gąska  Mirosław  (20),  Szymański  Grzegorz  (15),Smoła  Jarosław  (10),  Kozar  Tomasz
(5),Szumiło Kamil (10), Surma Jarosław (10),Chodun Mirosław (10), Sieczkowski Tadeusz (10),
Seremak  Piotr  (5),  Hołdaś  Robert  (5),  Czata  Sylwester  (5).  Po  uroczystych  wystąpieniach
zaproszonych gości, wspólnym, pamiątkowym zdjęciu udano się na poczęstunek do remizy OSP w
Grabowcu Górze.

K. Sawicka

2013.05.03 - Rocznica Uchwalenia Konstytucji
3 maja 2013 r.obchodziliśmy 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła
Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych, odprawiona w kościele parafialnym. W dalszej
części  odbyły  się  występy  artystyczne  na  placu  Gminnego  Ośrodka  Kultury  poprzedzone
wystąpieniem wójta gminy pana Tadeusza Goździejewskiego. Tradycyjnymi elementami "majówki"
były występy Orkiestry Dętej i Kapeli Ludowej GOK. Ponadto można było obejrzeć "krakowiaka"
w wykonaniu  uczniów  kl.  III  pod  kierunkiem pana  Jarosława  Kudyby,  posłuchać  dziecięcych
głosów  z  grupy  "Aniołki  Karola"  oraz  popisów  młodych  instrumentalistów  pracujących  z
instruktorem muzyki GOK panem Karolem Chilewiczem. Na zakończenie zagrał zespół "Seeking
Dreams".

K. Sawicka

2013.04.20 - 70. Rocznica Ocalenia Dzieci Zamojszczyzny w Mrozach
Sobota, 20 kwietnia 2013 roku, pozostanie w pamięci Dzieci Zamojszczyzny z naszej gminy, jako
dzień powrotu do wydarzeń sprzed 70 laty. Wraz z młodzieżą szkolną, przedstawicielami władz
gminy, nauczycielami i innymi osobami uczestniczyły w uroczystościach odsłonięcia i poświęcenia
tablicy upamiętniającej 70 rocznicę swojego przyjazdu do Mrozów. Tam, w Mrozach, Kałuszynie,
Cegłowie  i  innych  okolicznych  miejscowościach  znalazły  pomocne  dłonie  i  gorące  serca
mieszkańców, którzy przyjęli ich do swoich domów, do swoich rodzin. Tym sposobem wiele z nich
przeżyło wojnę i powróciło do swoich rodzin. Po 70 latach Dzieci Zamojszczyzny przyjechały do
Mrozów, aby podziękować za okazane serce, za uratowanie życia.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą sprawowaną przez biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej
Marka Stolarczyka, któremu asystował ks. Zygmunt Żółkiewski – dziekan grabowiecki. W czasie
Mszy  modlono  się  za  Dzieci  Zamojszczyzny,  za  te  które  przeżyły  i  te  które  zginęły.  Za
mieszkańców, którzy pośpieszyli im z pomocą. Po zakończonej Mszy świętej, na czele z licznymi
sztandarami, w tym cztery z Grabowca, udano się na dworzec kolejowy, gdzie odsłonięto tablicę
upamiętniającą wydarzenia z 28 lutego 1943 roku. Tablica ufundowana przez środowisko Dzieci
Zamojszczyzny z Gminy Grabowiec jest jednocześnie podziękowaniem dla tych wszystkich, którzy
ratowali  Dzieci  Zamojszczyzny.  Poświęcił  ją   ks.  biskup,  a  samorządowcy  z  gmin  Cegłów,
Grabowiec, Kałuszyn i Mrozy pod tablicą złożyli wieńce. Uczestnicy uroczystości przemaszerowali
drogą, którą były przewożone dzieci do miejsca w którym otrzymali pierwszą pomoc i skąd zostały
zabrane przez przyszłych opiekunów. W szkole podstawowej w Mrozach odbyła się dalsza część
uroczystości.  Pani  dr  Beata  Kozaczyńska  wygłosiła  referat  na  temat  losów  wysiedlonych  z
Zamojszczyzny dzieci, a pani Ewa Grabarczyk – w jaki sposób mieszkańcy Mrozów organizowali
pomoc dla Dzieci Zamojszczyzny. Swoimi wspomnieniami z czasów wysiedlenia, pobytu w obozie
przejściowym, przyjazdu do Mrozów i pobytu w rodzinach podzielili się: Marian Nowogrodzki,
Henryk  Kozar,  Anna  Surma,  Weronika  Surma i  Maria  Popek  –  Dzieci  Zamojszczyzny,  a  pani
Jadwiga  Mizikowska-Barbulant  wspominała  to,  gdy  jako  14-letnia  dziewczynka  pomagała  w
przyjmowaniu  dzieci  z  transportu.  Wiceminister  Obrony  Narodowej  pan  Czesław  Mroczek,
samorządowcy powiatu mińskiego oraz gmin: Cegłów, Kałuszyn i Mrozy w swoich wystąpieniach
mówili o uroczystości jako o żywej lekcji historii. Podkreślali, że dobro i miłość zawsze zwycięża
zło. 
Wójt Gminy Grabowiec pan Tadeusz Goździejewski, przywołując motto umieszczone na tablicy
pamiątkowej, podziękował w imieniu Dzieci Zamojszczyzny i całej społeczności Gminy Grabowiec



za  okazane  serce  i  ocalenie  dzieci.  W  drodze  powrotnej,  uczestnicy  złożyli  na  cmentarzu
parafialnym w Kałuszynie wieniec, zapalili znicze i odmówili modlitwę przy   zbiorowej mogile
dzieci i dorosłych z Gminy Grabowiec, którzy zmarli tam w czasie drugiej wojny światowej. W
kościele  w  Kałuszynie  wspomniano,  że  niektóre  z  Dzieci  Zamojszczyzny  przyjmowały  tu
sakrament Pierwszej Komunii.   

Tadeusz Goździejewski

2013.04.14 - Spotkanie z prezenterem radia internetowego
W  niedzielę  14  kwietnia  2013  roku  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Grabowcu,  zostało
zorganizowane  spotkanie  z  prezenterem  radia  internetowego  –  RadioKangurek.eu  –  Janem
Sabalskim.  Z  przyczyn  niezależnych  od  organizatora  spotkanie  nie  zostało  zrealizowane  w
planowanym stopniu. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy ponownie w niedzielę 12 maja 2013 roku o godzinie
13:00.

2013.04.07 - Spotkanie z dietetykiem
W dniu  7  kwietnia  2013  roku   o  godz.  13:00 odbyło  się  spotkanie  z  panią  Eweliną  Stachel z
Chełma, dietetykiem klinicznym, właścicielką Centrum Edukacji Żywieniowej i Dietoterapii Vita
House. 
Tematem wykładu był zdrowy sposób odżywiania nie tylko przy chorobie cywilizacyjnej jaką jest
cukrzyca, ale jako sposób na życie. Osoby zainteresowane spotkaniem mogły dowiedzieć się jakie
grupy  produktów  spożywczych  są  najbezpieczniejsze  dla  naszego  organizmu,  jakie  owoce
zawierają  najmniejszą  ilość  cukru  ale  przede  wszystkim jak  można  zapobiegać  pojawieniu  się
problemów zdrowotnych.
Zdrowe  żywienie  jakie  propaguje  pani  Ewelina  jest  połączone  również  z  codziennym  ruchem
dobranym do indywidualnych potrzeb pacjentów. Na spotkaniu pojawiła się propozycja założenia
Stowarzyszenia Zdrowego Żywienia w Grabowcu.

Katarzyna Sawicka

2013.03.20 - Pracownia Orange oraz Gminna Biblioteka - Tydzień z internetem
Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Grabowcu  przy  współpracy  z  Gminnym  Ośrodkiem  Kultury
przystąpiła do dorocznej ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem 2013”. Kampania jest
koordynowana  przez  Fundację  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacyjnego,  Fundację  Pomocy
 Matematykom  i  Informatykom  Niepełnosprawnym  Ruchowo  oraz  Stowarzyszenie  Miasta  w
Internecie.  Kampanię objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski. 
W dniu  20  marca  odbył  się  „Koncert   życzeń”.  W trakcie  spotkania  uczestnicy  wyruszyli  w
muzyczną  podróż,  podczas  której  mieli  okazję  odkryć  zasoby  serwisu  You  Tube.  Wspólnie
wyszukiwali,  a  następnie  słuchali,  a  nawet  odśpiewywali  ulubione  piosenki.  Dzielili  się
wspomnieniami  i  anegdotami  związanymi  z  danymi  utworami.  W czasie  spotkania  odbył  się
koncert na żywo w wykonaniu Pana Karola Chilewicza – instruktora muzyki Gminnego Ośrodka
Kultury w Grabowcu. Uczestnicy dobrze się  bawili, było dużo śmiechu i hałasu.

K. Czausz

2013.03.11 Warsztaty kulinarne
W poniedziałek 11 marca 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty kulinarne,
które  prowadził  kucharz  z  Lublina.  Tematem  spotkania  było  przygotowanie  faszerowanego
kurczaka oraz dekoracje potraw a także ich degustacja.  W warsztatach uczestniczyło 18 osób z
terenu Gminy Grabowiec.

2013.02.27 - Warsztaty Kulinarne
W środę 27 lutego 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbyły się   warsztaty



kulinarne realizowane przez LGD "Nasze Roztocze" i LGD "Ziemia Zamojska", w ramach projektu
współpracy  pn.  Gotowanie  Atrakcją  Regionu.  Zajęcia  rozpoczęły  się  zgodnie  z  programem
warsztatów tj. od wykładu na temat kuchni regionalnej oraz tradycyjnej pochodzącej z terenów obu
LGD. Następnie uczestniczki, podzielone na kilka grup, przygotowywały potrawy zaproponowane
przez prowadzącego te zajęcia Pana Adama Kota.

2013.02.26 - Podsumowanie ferii zimowych 2013
W tym roku ferie zimowe przebiegły w bardzo aktywnej formie. Gminny Ośrodek Kultury oraz
Gminna Biblioteka w Grabowcu zorganizowały wiele ciekawych zajęć dla młodszych i starszych
dzieci. 
Pierwszą  imprezą,  która  zapoczątkowała  zimowy  odpoczynek  od  nauki  i  szkoły  był  Bal
Karnawałowy dla  najmłodszych.  Przyszło  bardzo  dużo  dzieci.  Oprawę  muzyczną  oraz  zabawy
zapewnił instruktor muzyki GOK, nie zabrakło poczęstunku dla wszystkich uczestników.
W  czasie  dwutygodniowej  przerwy  zostały  zorganizowane  dwa  wyjazdy  na  lodowisko  do
Zamościa.  Uczestnicy  wycieczek  odwiedzili  również  wystawę  plastyczną  Marcina  Kowalika
zatytułowaną „Faza lustra”,  wyeksponowaną w Biurze Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej
oraz zwiedzili dom handlowy Galeria Twierdza Zamość. 
Poza  wyjazdami  odbyły się  zajęcia  muzyczne w pracowni  muzycznej  GOK prowadzone przez
instruktora muzyki z GOK w Grabowcu Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się pracownie
multimedialne (Pracownia Orange oraz Pracownia ICEO), gry w trybie multiplayer oraz konsola
PS3 nie miały kiedy odpocząć!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przedstawiających jak dzieci i młodzież z terenu gminy Grabowiec
spędziły ferie razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną w Grabowcu.

2013.02.25 - Występ zespołu Seeking Dreams - IX Explozja ZDK Zamość (Zdjęcia oraz film!)
W ostatni weekend ferii w Zamojskim Domu Kultury odbył się przegląd zespołów muzycznych.
Podczas  dwudniowej  imprezy kapele  z  Zamościa  i  okolic  prezentowały swoje  umiejętności. W
niedzielę 24 lutego około godziny 17:30 wystąpił zespół Seeking Dreams z Grabowca, pod opieką
instruktora  muzyki  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Grabowcu.  Podczas  koncertu  publiczność
usłyszała 7 utworów w tym trzy produkcje autorskie oraz covery znanych rockowych zespołów.
Ponadto  wystąpiły zespoły:  Burning Rose  -  Aleksandrów,  De  Jebs  –  Hrubieszów,  Freshly Cut
Chives – Komarów, High Fidelity – Zamość, In Case Of Fire – Zamość, Ledwo Widać – Józefów,
Razem czy Osobno - Tomaszów Lubelski, Suspended – Zamość, Syn Kowala – Radecznica, The
Watts - Zamość
Gościem specjalnym przeglądu był  zespół  Night  Mistress,  który zagrał  w niedzielę  o godzinie
20:00.

2013.02.19 - Wyjazd na lodowisko do Zamościa
We wtorek 19 lutego 2013 roku w ramach ferii zimowych odbył się kolejny wyjazd na lodowisko
do Zamościa, którego organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Grabowcu.
Grupa 25 dzieci  cieszyła się  lodowym szaleństwem na Starym Mieście  w Zamościu,  następnie
wszyscy  odwiedzili  dom handlowy Galeria  Twierdza  Zamość,  gdzie  można  było  kupić  ciepły
posiłek. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

2013.02.13 - Wycieczka do Zamościa
W środę 13 lutego 2013 roku w ramach ferii zimowych, Gminna Biblioteka oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Grabowcu zorganizowały wycieczkę na lodowisko do Zamościa. W wyjeździe udział
wzięły dzieci z gimnazjum oraz szkoły podstawowej w Grabowcu. Przed wejściem na lodowisko
cała  grupa  odwiedziła  wystawę  plastyczną  Marcina  Kowalika  zatytułowaną  „Faza  lustra”,
 wyeksponowaną w Biurze Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej. 
Ostatnim  punktem  programy  wycieczki  była  wizyta  w  centrum  handlowym  Galeria  Twierdza



Zamość, gdzie uczestnicy mogli zjeść ciepły posiłek. 

2013.02.09 - Bal Karnawałowy dla dzieci
W sobotę 9 lutego 2013 roku w ramach ferii zimowych odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci,
którego organizatorem była Gminna Biblioteka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu. W
imprezie wzięły udział  dzieci w rożnym przedziale wiekowym. Oprawę muzyczną oraz zabawy
zapewnił  instruktor  muzyki  GOK,  nie  zabrakło  poczęstunku  dla  wszystkich  uczestników.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

2013.02.05 - II Edycja Konkursu na najpiękniejszą piosenkę walentynkową w języku obcym
W  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  5  w  Zamościu  został  zorganizowany  konkurs
walentynkowy,  w  którym  wzięły  udział  uczennice  pierwszej  klasy  gimnazjum  w  Grabowcu
przygotowywane przez instruktora muzyki z Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu oraz przez
nauczyciela języka angielskiego z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu. Zespół czterech
uczennic: Anna Diduch – gitara, Justyna Kozieł – keyboard, Sandra Górniak – wokal, Marzena
Prokop – wokal, wykonał piosenkę pt.: „All for you – Ace Of Base”. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 
 
2013.02.04-07 - Szkolenie dla rolników
W dniach 4 – 7 luty 2013 roku w pracowni Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe odbyło się
szkolenie dla rolników, zorganizowane przez Combidata Poland SP. Z O. O. oraz Krajowy Związek
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. 
Temat  szkolenia:  „Normy i  wymogi  wzajemnej  zgodności  dla  gospodarstw ubiegających  się  o
płatności bezpośrednie”. Celem szkolenia było przekazanie rolnikom wiedzy w zakresie wymogów
wzajemnej  zgodności  (Cross-Compliance)  niezbędnych  do  uzyskania  przez  gospodarstwo rolne
unijnych płatności bezpośrednich. 
Uczestnicy  szkolenia  mięli  zapewniony  udział  w  szkoleniu  stacjonarnym  oraz  praktycznych
warsztatach na terenie  konkretnych gospodarstw rolnych,  dostęp  do materiałów szkoleniowych,
bufet  kawowy  i  obiad.  Wszyscy  obecni  otrzymali  zaświadczenia  dokumentujące  udział  w
szkoleniu.

2013.01.27 - Spotkanie noworoczne
W dniu 27 stycznia 2013 roku w Grabowcu odbyło się spotkanie noworoczne członków Związków
Kombatanckich, twórców i pań z dawnych Kół Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu uczestniczyli
także przedstawiciele władz samorządowych i proboszcz parafii ks. Zygmunt Żółkiewski. 
Uczestników zabawiała Kapela Ludowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu. Impreza ta na
stałe wpisała się do kalendarza imprez GOK.

2013.01.21 - Dzień babci i dziadka
21 stycznia  2013 roku w Zespole  Szkół  im.  H.  Sienkiewicza  w Grabowcu przy współpracy z
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Grabowcu odbyło się spotkanie z okazji  dnia babci i  dziadka.
Najmłodsi wychowankowie przygotowali krótki występ.
Uczniowie uczęszczający na zajęcia muzyczne do GOK pod kierunkiem instruktora muzyki Pana
Karola Chilewicza zagrali najpopularniejsze polskie kolędy. Organizatorzy przygotowali również
zabawy, w których udział brały babcie oraz dziadkowie zaproszeni na spotkanie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz krótkiego filmu z występu.

2013.01.20 - Koncert Kolęd
W niedzielę 20 stycznia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu o godzinie 13:30
odbył się koncert kolęd laureatów konkursu zorganizowanego w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza
w Grabowcu. Spotkanie rozpoczęła Kapela Ludowa GOK Grabowiec, która zagrała dwie kolędy. 
Pozostała część koncertu należała do najmłodszych artystów. Oprócz dziewczynek, które pięknie



zaśpiewały  kolędy,  wystąpiły  dzieci  uczęszczające  na  zajęcia  muzyczne  do  GOK,  prowadzone
przez instruktora muzyki Pana Karola Chilewicza. 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz krótkiego nagrania z występu.

2013.01.19 - Spotkanie z Szymonem Skibą
19  stycznia  2013  roku  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Grabowcu  odbyło  się  spotkanie  z
Szymonem  Skibą,  który  zaprezentował  metody  charakteryzacji  filmowej.  Zgromadzona
publiczność mogła zobaczyć w jaki sposób osiąga się efekt starzenia postaci, jak robi się różnego
rodzaju rany (poparzenia, otarcia, siniaki).
Podczas  wykonywania  charakteryzacji  wyświetlana  była  prezentacja  przedstawiające  pracę
charakteryzatora  filmowego.  Wszyscy  zgromadzeni  uważnie  przypatrywali  się  w  jaki  sposób
Szymon  potrafi  postarzeć  o  kilkanaście  lat  młodą  osobę.  W przerwie  nie  zabrakło  słodkiego
poczęstunku.
Dziękujemy  wszystkim  za  zainteresowanie  i  aktywny  udział  w  spotkaniu,  szczególne
podziękowania  dla  modeli  (Gabrysia  Sawicka,  Kalinowski  Bartłomiej,  Szady Adrian,  Chwedyk
Piotr), którzy pomogli zaprezentować wymienione techniki charakteryzacji.

2013.01.13 - XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Grabowcu
Tak  jak  w  całej  Polsce  13  stycznia  2013  odbył  się  u  nas  XXI  Finał  WOŚP.  Z  samego  rana
kilkunastu wolontariuszy kwestowało nie tylko przy naszym parafialnym kościele, ale również w
Świdnikach, Tuczępach, Skomorochach i Ornatowicach. 
Następnie Wszyscy zgromadzili się na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu, o godzinie
13:00 rozpoczęliśmy Wielką Imprezę wspierającą WOŚP. 
Pierwszy  wystąpił  gościnnie  zespół  „Fragile  Axe”  z  Chełma,  dając  prawie  godzinny  koncert.
Chłopaki w 5-cio osobowym składzie zagrali mocnego rocka. Było super! Następnie rozpoczęliśmy
licytację przedmiotów artystycznych i innych ofiarowanych przez sponsorów. A naprawdę wybór
był  duży.  Otrzymaliśmy 28 aniołków z pracowni Pani  Zofii  Greniuk – plastyczki  z  ZS im.  H.
Sienkiewicza w Grabowcu, 2 żywe śliczne króliki od P. Hieronima Nowickiego, zestaw świeczek z
naturalnego wosku pszczelego od Pana Tadeusza Kąkola, rzeźbę „Leśny Ludek” z kolekcji Pana
Janusza Koremskiego, haft krzyżowy „Kotek” od Pani Mieczysławy Cholewy, Puzzle (1000 szt)
przedstawiające Józefa Piłsudskiego na słynnej Kasztance oraz pastel suchy przedstawiający starą
chatę ze studnią autorstwa instruktorki GOK Katarzyny Sawickiej. Dochód z licytacji przekroczył
kwotę 1000zł. 
Następnie odbyły się występy, śpiewały przedszkolaki, grupa wokalna „Last Play”, Aniołki Karola,
zespół „Seeking Dreams” (wcześniej KropkaPL). W czasie śpiewania refrenu piosenki Bayer Full –
Wszyscy Polacy, odpaliliśmy zimne ognie, aby połączyć się z całą Polską. 
Przez cały czas imprezy wójtowie: obecny Pan Tadeusz Goździejewski i były Pan Zdzisław Koszel
grillowali kiełbaski, które za jedyne 2zł można było degustować. Gorąca herbata na kilka sposobów
zrobiła furorę przy kilkunastostopniowym mrozie. Podobno smakowała wyjątkowo. Można było
kupić sobie do niej pyszne ciacho tylko za złotówkę.
Po raz pierwszy tak duża impreza towarzysząca WOŚP odbyła się w Grabowcu. Mam nadzieję, że
za  rok  będzie  nas  jeszcze  więcej.  Podziękowania  kieruję  do  druhów  z  OSP Tuczępy,  którzy
udostępnili  wóz  strażacki,  aby przyszli  mali  ochotnicy  mogli  dokładnie  go  obejrzeć.  Dziękuję
Wszystkim Strażakom, którzy pełnili dyżury dbając o bezpieczeństwo wolontariuszek. Szczególne
słowa wdzięczności za dobrać serca kieruję do wszystkich sponsorów, a są to:
- Anna i Piotr Flak
- Elżbieta Soroka
- Ewa i Dariusz Skrzyńscy
- Henryka Zając – Ślusarz
- Hieronim Nowicki 
- Izabela i Jacek Skrzyńscy
- Kazimiera i Janusz Koremscy



- Marianna Jach – Halicka i Tadeusz Halicki
- Mieczysława Cholewa
- Paweł Flak
- Tadeusz Kąkol
- Właściciel i kierownictwo sklepu Groszek „Agnieszka”
- Właściciele sklepu „Przyszłość” s. c. Robert i Henryk Zirebiec
- Zenon Osuchowski
- Zofia i Waldemar Greniuk
Na terenie gminy Grabowiec oraz parafii w Świdnikach i Tuczępach zebrano łącznie 3965,36 gr,
jest to prawie dwukrotnie więcej niż w poprzednich latach.

K. Sawicka

2013.01.13 - Koncert zespołu Seeking Dreams w Zamościu
Podczas  XXI  Finału  WOŚP zespół  Seeking  Dreams,  oprócz  koncertu  w  Grabowcu,  wystąpił,
wieczorem, o godz 19.00 w Zamościu. Grupa zagrała dla wolontariuszy ze sztabu zamojskiego,
którzy  zjawili  się  dość  licznie,  ciekawi  występów.  Zespół  zagrał  dwanaście  utworów,  w  tym
dziesięć coverów oraz dwa swoje numery. Oprócz  Seeking Dreems, posłuchać można było grupy
In Case of Fire z Zamościa. Zapraszamy do obejrzenia koncertu!

W repertuarze znalazły się utwory:
- CZERWONE GITARY - Dzień jeden w roku
- REPUBLIKA - Biała faga
- SEEKING DREAMS - Ostatnie spotkanie
- DŻEM - Sen o Victorii
- DŻEM - Whisky
- GUNS N ROSES - Knocking On Heaven;s Door
- MANCHESTER - Berlin lubi deszcz
- DŻEM - Jak malowany ptak
- MANCHESTER - Lawendowy
- LADY PANK - Na co komu dziś
- PERFECT - Nie płacz Ewka
- LADY PANK - Tańcz głupia tańcz
- SEEKING DREAMS - Niespełnione marzenia

2013.01.08 - Noworoczne Spotkanie TPG
8 stycznia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbyło się Spotkanie Noworoczne
członków  Towarzystwa  Przyjaciół  Grabowca. Gościem  spotkania  był  Pan  Roman  Bernard
przewodniczący Stowarzyszenia „Wzgórze Przyjaźni” z Tarnawatki, a którego korzenie związane
są z Grabowcem.
Po  powitaniu  Gości  przez  przewodniczącego  TPG  Pana  Tadeusza  Halickiego,  życzenia
Noworoczne Wszystkim uczestnikom spotkania złożyła Pani Janina Ciszewska – Kąkol. Piękne i
płynące z głębi serca... niekonwencjonalne. Panie należące do Towarzystwa Przyjaciół Grabowca
upiekły na tą okazję ciasto. Spotkanie umilił występ „Aniołków Karola” dziecięcej grupy wokalnej
działającej  pod  kierunkiem Pana  Karola  Chilewicza  –  instruktora  muzyki  w  GOK.   Następnie
uczestnicy spotkania zwiedzili pracownię plastyczną, obejrzeli prace instruktorki i zadeklarowali
chęć do uczestnictwa w kolejnych Warsztatach Rękodzieła dla dorosłych.

K. Sawicka


