750 lat Grabowca
126 8 - 20 1 8

Zaproszenie

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Piątek, 21 września 2018 r.

10:00 - Zbiórka w rynku przed urzędem gminy:

• odśpiewanie hymnu państwowego,
• odsłonięcie tablic pamiątkowych,
• polonez w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Grabowcu

11:00 - Uroczysta sesja rady gminy:

• powitanie gości,  Agnieszka Rachańska - przewodnicząca Rady
Gminy Grabowiec,
• rys historyczny Grabowca, Waldemar Greniuk - wójt Gminy Grabowiec,
• wręczenie medali pamiątkowych,
• wystąpienia gości,
• prezentacja filmowa,
• poczęstunek.

Sobota, 22 września 2018 r.
14:00 - Festyn jubileuszowy:
•
•
•
•

koncert „Tobie śpiewam Ziemio Grabowiecka”,
zabawa z zespołem Twist Time do godziny 22:00,
tort jubileuszowy (dostępne piwo i kiełbaski z grila),
bezpłatne zjeżdżalnie dla dzieci.

Niedziela, 23 września 2018 r.

12:00. Uroczystość patriotyczno-religijna przy po-

mniku w Grabowiec-Górze:

•
•
•
•

msza święta,
apel poległych,
złożenie kwiatów przy pomniku,
grochówka dla uczestników uroczystości.

RADA GMINY GRABOWIEC
WÓJT GMINY GRABOWIEC
mają zaszczyt zaprosić

na uroczystości jubileuszowe
750-lecia Grabowca
w dniach 21 - 23 września 2018 roku
Prosimy o potwierdzenie obecności na tel. do sekretariatu Urzędu
Gminy w Grabowcu - 84. 651 24 74 w terminie do 18.09.2018 r.

Na pierwszej stronie, zamek grabowiecki.
(obraz Zofii Buczak)

S

iedziba starostów historycznego powiatu
grabowieckiego w województwie bełskim zamek Grabowiec - lokalizowana jest obecnie w granicach administracyjnych wsi Bronisławka.
Warownia zajmowała teren dominującej nad
okolicą „Góry Zamkowej”,  która przylega dziś od południowego wschodu bezpośrednio do granicy osady
Grabowiec. Wzniesienie, na którym usytuowana była
zabudowa zamkowa, zostało niegdyś od wschodu
i południa sztucznie oddzielone fosą od reszty cypla
lessowej wierzchowiny i   tworzy owalną w kształcie formę terenową o wymiarach około 60 x 110 m
i wysokości względnej ok. 35 m. Od zachodu i północy otacza je dolina rzeki Kalinówki, natomiast u podnóża wzniesienia od strony zachodniej biegnie trakt
w kierunku Hrubieszowa i Zamościa.   Z całego założenia obronnego przetrwały do dzisiejszych czasów
jedynie pozostałości fosy, czytelne fragmentarycznie
w części południowej i wschodniej, od strony zachodniej przechodzące w niewielkie plateau. Od strony
wschodniej zachowały się także fragmenty wałów.*
*Ewa Prusicka, Zamek Grabowiec - wyniki badań archeologicznych.

