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W wyniku wyborów samorządowych 
2014, które odbyły się w dniu 16 listopada 
– I tura i 30 listopada – II tura, mieszkań-
cy miasta i gminy Krasnobród dokonali 
wyboru nowego burmistrza Krasnobrodu. 
Został nim Kazimierz Misztal, który za-
stąpił pełniącego tę funkcję przez ostatnie 
4 lata Wiesława Chmielowca.

KAZIMIERZ MISZTAL
Burmistrz Krasnobrodu (2014-2018)

Wiek: 47 lat, wykształcenie – średnie. 
Miejsce zamieszkania: Krasnobród 
Rodzina: żona Monika, dzieci – Jakub i 
Maciej. 
Praca: przez ponad 20 lat w branży te-
lekomunikacyjnej, ostatnie 2 lata – pro-
wadzenie jednoosobowej działalności 
gospodarczej, radny Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie w latach 2006-2014, prze-

wodniczący Rady Miejskiej w latach 
2010-2014
Zainteresowania: sport, turystyka, histo-
ria.

O stanowisko Burmistrza Krasnobro-
du ubiegało się 4 kandydatów: Stanisław 
Jędrusina (pełniący ostatnio funkcję za-
stępcy burmistrza Krasnobrodu), Kazi-
mierz Misztal, Janusz Nawój i Sławomir 
Radliński. 

W pierwszej turze wyborów, która 
odbyła się w dniu 16 listopada nie udało 
się wybrać gospodarza miasta, gdyż ża-
den z kandydatów nie otrzymał wymaga-
nej liczby głosów.

Do drugiej tury przeszli: Stanisław Ję-
drusina otrzymując 916 głosów oraz Ka-
zimierz Misztal - 1616 głosów. Pozostali 
kandydaci otrzymali: Janusz Nawój - 442 
głosy, Sławomir Radliński - 345 głosów. 

Podczas II tury wyborów w dniu 30 
listopada 2014 roku kandydaci na bur-

mistrza otrzymali następującą liczbę 
głosów: Stanisław Jędrusina – 821, Kazi-
mierz Misztal – 1819. 

Nowo wybrany burmistrz Krasnobro-
du rozpoczął urzędowanie po złożeniu 
ślubowania przed Radą Miejską w Kra-
snobrodzie w dniu 08.12.2014r.

Doradca Burmistrza
Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz 

Misztal podjął decyzję o zatrudnieniu 
Doradcy Burmistrza, którym został Ja-
nusz Oś. Doradca Burmistrza ma 51 lat, 
wykształcenie – wyższe, mieszka w Kra-
snobrodzie, jest osobą z dużym doświad-
czeniem w pracy w samorządzie: pełnił 
funkcję zastępcy burmistrza Krasnobrodu 
(1998- maj 2006), burmistrza Krasnobro-
du (2006-2010), a ostatnio zastępcy wójta 
gminy Susiec (2011-2014). 

Rodzina: żona Janina, dzieci – Bartło-
miej, Łucja i Patrycja. 

Zainteresowania: sport, malarstwo, 
wędkarstwo, hodowla ptaków egzotycz-
nych.

Informacje zebrała:M. Czapla

Nowy Burmistrz 
Krasnobrodu

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Krasnobród

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za udział w tegorocznych wyborach 
samorządowych. W sposób szczególny dziękuję tym, którzy obdarzyli mnie swoim 
zaufaniem. 

Chciałbym zapewnić wszystkich, niezależnie od tego na kogo głosowali, że jako 
Burmistrz Krasnobrodu dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa zaufa-

nia. Swoje obowiązki będę wykonywał sumiennie w poczuciu odpowiedzialności za 
wspólne dobro mieszkańców naszego Miasta i Gminy.

Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu

DODATEK WYBORCZY Nr 2
 

W związku z przeprowadzonymi w 
dniach 16 i 30 listopada 2014 roku wy-
borami samorządowymi Redakcja „Ga-
zety Krasnobrodzkiej” przygotowała 
„Dodatek Wyborczy nr 2” załączony do 
bieżącego wydania naszego pisma.

W dodatku prezentujemy wyniki 
głosowania i wyborów do Rady Miej-
skiej w Krasnobrodzie, Rady Powiatu 
Zamojskiego w okręgu Nr 4, Sejmiku 
Województwa Lubelskiego Okręg nr 5 
oraz na burmistrza Krasnobrodu.

Zapraszamy do lektury.
Redakcja GK

INFORMACJA
Burmistrz Krasnobrodu 

Kazimierz Misztal 
przyjmuje interesantów w każdy wto-
rek w godz. 8.00 – 13.00 w Urzędzie 
Miejskim w Krasnobrodzie.

W sprawach pilnych Burmistrz 
przyjmuje codziennie w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego w Krasno-
brodzie.

INFORMACJA
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Krasnobrodzie
Roland Wyrostkiewicz

przyjmuje interesantów w każdy wto-
rek w godz. 8.00 – 12.00 w Urzędzie 
Miejskim w Krasnobrodzie.
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„Oto zwiastuje Wam radość wielką …”. 

Gdy mroki  adwentowe rozjaśnia blask 
zorzy od „Słońca wschodzącego 

z wysoka” z opłatkiem w dłoni dzielimy się 
chlebem i dobrym słowem życzeń. „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki...” od ołtarza do domu 
- w świętej prostotą atmosferze spotkań ro-

dzinnych.  „Powitajmy Maleńkiego...” w ko-

munii świętej a potem w sercu ojca, matki, 
brata; siostry, sąsiada… 

Opowiadajmy sobie o nim w śpiewie ko-

lęd – jak „Śliczna Panna gdy Syna kołysa-

ła...”. 
 

Na czas świąt i na Nowy Rok niech Ten, 
który jest źródłem Światła i przynosi pokój 
ludziom dobrej woli darzy zdrowiem i wszel-
ką łaską.  Życzymy prawdziwe Bożych świąt 
i radości prawdziwej takiej, która nie prze-

mija…

Ks. Roman Sawic
proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego 

w Krasnobrodzie
wraz z wikariuszem 

ks. Tomaszem Leńczukiem

„Wszystkim tym jednak, którzy Je (Słowo) przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,12)

J ezus Chrystus po to się narodził, by nas wyzwolić z nie-
woli zła i naszego egoizmu i obdarować godnością Bożych 

dzieci. A jako dzieci jednego Boga jesteśmy sobie braćmi i sio-
strami. Tak bardzo potrzeba nam jedności i pokoju w naszych 
sercach, w rodzinach, w społeczności naszego Miasta i Gminy, 
jak też w całej Ojczyźnie,  zwłaszcza teraz po wyborach samo-
rządowych.

Życzę wszystkim naszym Parafianom jak też wszystkim 
Czytelnikom „Gazety Krasnobrodzkiej” odkrywania godności 
ofiarowanej nam przez Boga, a przez to doświadczania pokoju 
i jedności.

Niech Matka Boża, której Jubileusz 50-lecia Korona-
cji Jej Krasnobrodzkiego Wizerunku będziemy obchodzili w 
nadchodzącym Nowym Roku, wyprasza obfitość łask i Boże 
błogosławieństwo.

Ks. Proboszcz Eugeniusz Derdziuk 
z Seniorem Ks. Prałatem Romanem Marszalcem

i z kapłanami pracującymi 
w Parafii 

Nawiedzenia NMP

                     Drodzy Mieszkańcy Ziemi Krasnobrodzkiej
                           i Czytelnicy „Gazety Krasnobrodzkiej”

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie     Burmistrz Krasnobrodu
       Roland Wyrostkiewicz                                Kazimierz Misztal

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia. 
Niech te święta będą dla każdego niezapomnianym czasem pełnym radości, 
miłości i odpoczynku, spędzonym w gronie rodziny i przyjaciół.

Życzymy, aby nowo Narodzony Chrystus napełnił nasze serca dobrocią, 
życzliwością i  otwartością na drugiego człowieka, a ten szczególny, 
świąteczny nastrój pozostał z nami przez cały najbliższy rok.

W Nowym 2015 Roku życzymy zdrowia, pogody ducha, 
optymizmu oraz siły do pokonywania trudności i rozwiązywania problemów 
życia codziennego, a także realizacji planów i spełnienia marzeń.
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Święto Niepodległości 
Patriotycznym programem słow-

no - muzycznym w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej w Kaczór-
kach rozpoczęły się tegoroczne obchody 
Narodowego Święta Niepodległości w 
Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie.

Następnie odprawiona została Msza 
święta w intencji Ojczyzny, której prze-
wodniczył i kazanie wygłosił proboszcz 
parafii ks. Eugeniusz Derdziuk.

W uroczystościach uczestniczyły 
poczty sztandarowe związków kombatanc-
kich i szkół, dyrektorzy instytucji z terenu 
miasta i gminy Krasnobród, orkiestra dęta, 
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. 
Władze samorządowe Krasnobrodu repre-
zentowali: Burmistrz Wiesław Chmielo-
wiec, Z-ca Burmistrza Stanisław Jędrusi-

na, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
Kazimierz Misztal.  

Po eucharystii wierni przemaszerowa-
li pod pomnik Powstańców Styczniowych. 
Tam wspólnie pomodlono się za tych, któ-
rzy polegli walcząc o wolność. Następnie 
delegacja  Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Krasnobrodzie złożyła wiązankę 
oddając hołd powstańcom. 

Dalsza część uroczystości religijno-
patriotycznych miała miejsce przy po-
mniku Żołnierzy Września 1939 roku i 
rozpoczęła się Hymnem Państwowym. 
Następnie modlitwę poprowadził ks. Pra-
łat Eugeniusz Derdziuk. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił zastępca burmi-
strza Krasnobrodu Stanisław Jędrusina po 
czym zgromadzone delegacje złożyły wią-

zanki pod pomnikiem.
Tradycyjnie popołudniowa część ob-

chodów Narodowego Święta Niepodle-
głości miała miejsce w sali widowiskowej 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury, gdzie 
odbył się  koncert zatytułowany „Jeszcze 
nie zginęła” w wykonaniu Zespołu Kame-
ralnego Orkiestry Symfonicznej im. Karo-
la Namysłowskiego w Zamościu w skła-
dzie: Elżbieta Kozyra – sopran, Barbara 
Rabiega – mezzosopran, Tomasz Nadolski 
– tenor, Dariusz Sobczak – bas, Lech Gór-
ski – fortepian.

Wszyscy przybyli mieli okazję wy-
słuchać polskich pieśni patriotycznych 
m.in. „Bywaj Dziewczę”, „Pierwsza Ka-
drowa”, „O Mój Rozmarynie”, „Pierw-
sza Brygada”, „Rota”.
     

M.K
Fotoreportaż – str. - 24

W niedzielę 23 listopada 2014r. 
już po raz dwudziesty drugi 

odbyła się Wielka Uliczna Zbiórka Da-
rów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Cha-
rytatywnej „Pomóż dzieciom Przetrwać 
Zimę”, której inicjatorką jest Ewa Dados 
z lubelskiego radia.

W tym dniu wolontariusze z całej 
Polski zbierali dary dla najbardziej po-
trzebujących dzieci.

Krasnobród wzorem lat ubiegłych 
również czynnie uczestniczył w tym szla-
chetnym przedsięwzięciu.

Główna zbiórka darów jak co roku 
zmobilizowała nie tylko wielu wolonta-
riuszy, ale również ludzi dobrego serca, 
którzy chcieli podzielić się tym, co mają.

W Krasnobrodzie dary zbierano w 
kilku punktach miasta: w Markecie Spo-
żywczym AMC MARKET, sklepach: 
„Biedronka”, „Słoneczko”, „Sklepie spo-
żywczym” na Podklasztorze oraz w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury. 

Ponadto wolontariusze czekali na 
darczyńców w wyznaczonym punkcie 
przy kaplicy w Kaczórkach.

Jak co roku zbiórce darów w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury towarzyszył 
koncert, podczas którego oprócz części 
artystycznej odbywała się aukcja prac 
przekazanych przez Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół 
Podstawowych, Krasnobrodzki Dom 
Kultury i pana Grzegorza Sachajko.

Koncertowe spotkanie w sali wi-
dowiskowej Domu Kultury rozpoczęła 
Mariola Czapla - szef krasnobrodzkiego 
sztabu organizacyjnego, która po powita-
niu przybyłych, w kilku słowach opowie-

działa o idei Akcji i programie 
artystycznym przygotowanym 
na to wyjątkowe popołudnie.

Miła i bardzo wesoła at-
mosfera towarzyszyła zgroma-
dzonej publiczności od począt-
ku do końca programu, bowiem 
na scenie oprócz uśmiechniętych 
wykonawców królował humor zawarty w 
przedstawianych prezentacjach i  przed-
stawieniach.

Wśród przedstawień teatralnych 
znalazły się: „Rzepka” w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej w Majda-
nie Wielkim, „Kopciuszek w dwóch od-
słonach” zaprezentowany przez uczest-
ników kółka teatralnego działającego w 
KDK, „Bajka o szczęściu” przedstawiona 
przez uczniów Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Zielonem, oraz „Jaś i Małgo-
sia” przygotowany przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach. 

Ponadto publiczność mogła obejrzeć 
przedstawienie kabaretowe zatytułowane 
„Książę szuka żony”, którego bohaterami 
byli uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących oraz dwa skecze w wyko-
naniu uczestników kółka teatralnego z 
Domu Kultury.

Podczas koncertu nie zabrakło także 
muzyki, swoje wokalne umiejętności pre-
zentowały trzy wokalistki: Daria Gancarz, 
Aleksandra Bełz i Dominika Radlińska.

Pięknie zagrała również Wielopoko-
leniowa Orkiestra Dęta Krasnobrodzkie-
go Domu Kultury pod kierunkiem Pana 
Mateusza Krawca.

Podsumowując można stwierdzić, że 
mieszkańcy naszego miasta i gminy sta-
nęli na wysokości zadania i po raz kolejny 

udowodnili, że potrafią dzielić 
się tym co mają i są wierni sło-
wom piosenki „nawet odrobinę 
też podzielić można...”.

Za dary serca wszystkim 
serdecznie dziękujemy:).

Informujemy także, że 
podczas tegorocznej akcji udało 

się zebrać 481,5 kg darów, które zostały 
przekazane do Miejskiego - Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasno-
brodzie. Tam podzielono je na 66 paczek 
dla najbardziej potrzebujących rodzin.

Na koniec kilka słów podziękowań. 
W sposób szczególny dziękujemy wszyst-
kim darczyńcom, którzy kolejny już raz 
nie zawiedli dokładając cegiełki do tego 
wspólnego dzieła. 

Słowa podziękowania składamy wo-
lontariuszom, przyjaciołom Akcji oraz 
osobom anonimowym za poświęcony 
czas, pomoc i aktywny udział.

Wyrażamy także wdzięczność księ-
żom proboszczom: Eugeniuszowi Der-
dziukowi, Romanowi Sawicowi i Pawłowi 
Słonopasowi, którzy poprzez ogłoszenia 
parafialne propagowali to szlachetne 
przedsięwzięcie. Wielkie podziękowania 
składamy też właścicielom sklepów, w 
których odbywały się zbiórki darów.

Dzięki WAM WSZYSTKIM dla 
wielu rodzin nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia będą spokojniejsze i  rado-
śniejsze. 

Za to jeszcze raz serdecznie 
DZIĘKUJEMY.

M.K.
Fotoreportaż – str. 12-13

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
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Każdego roku w okresie Bożego 
Narodzenia spotykamy się z 

bliskimi nam osobami przy wigilijnym 
stole. Odmawiamy razem modlitwę, 
odczytujemy tekst Ewangelii przypada-
jący na ten szczególny dzień, śpiewamy 
kolędy. Składamy sobie wzajemnie ży-
czenia, dzieląc się poświęconym białym 
chlebem, zwanym opłatkiem. Zwyczaj 
dzielenia się opłatkiem znany jest tyl-
ko w Polsce i wśród Polaków, którzy 
z różnych przyczyn mieszkają w wielu 
krajach świata, nieraz bardzo daleko od 
Ojczyzny. 

Gdziekolwiek Polak w czasie świąt 
Bożego Narodzenia raduje się przyj-
ściem na ziemię Dzieciątka Jezus, wszę-
dzie dzieli się opłatkiem. Biały chleb 
jest znakiem jedności między nami. 
Obcokrajowcy, którzy dzięki nam mieli 
okazję poznać ten piękny zwyczaj, ce-
nią sobie bardzo, gdy otrzymają od nas 
opłatek na święta Bożego Narodzenia.

U nas zwyczaj ten trwa już od stule-
ci. Ma głębokie korzenie w starożytności 
chrześcijańskiej. W pierwszych trzech 
wiekach chrześcijaństwo rozwijało się 
w ukryciu. Nie było jeszcze świątyń. 
Ludzie wierzący spotykali się na modli-
twie w domach prywatnych. W czasie 
prześladowań sprawowali Eucharystię 
w ścisłej tajemnicy w podziemnych 
cmentarzach, zwanych katakumbami. 
Z uwagi na niebezpieczeństwo prześla-
dowań, czy duże odległości od miejsc 
zamieszkania, nie wszyscy mogli brać 
udział we mszy św. Dlatego kapłan na 
znak jedności błogosławił chleby, które 
uczestnicy liturgii zanosili potem do do-
mów nieobecnym na Eucharystii. Znak 
chleba był dla pierwszych chrześcijan 
symbolem jedności, tak że wszyscy sta-
nowili „jedno serce i jednego ducha” 

(Dz 4, 32). 
Kościół w Polsce nawiązał do tego 

starożytnego zwyczaju i przez wieki 
wszczepiał nam ten chwalebny zwyczaj 
dzielenia się białym chlebem podczas 
Wigilii poprzedzającej uroczystość Na-
rodzenia Chrystusa. Nie wyobrażamy 
sobie teraz wieczerzy wigilijnej bez 
opłatka, choć nie zawsze wiemy, skąd 
się wziął ten niezwykły znak.

Dzieląc się poświęconym białym 
chlebem, wyrażamy tym samym pra-
gnienie, by każdy z nas miał w sobie 
coś z jego istoty. By był czysty i dobry, 
szczery i szlachetny. 

W przemówieniach wigilijnych na-
wiązujemy przeważnie do naszego ży-

cia społecznego, a zwłaszcza politycz-
nego. Chrystus przecież nie narodził się 
w próżni, ale w określonych warunkach 
społeczno-politycznych.

Ewangelia mówi wyraźnie o spisach 
ludności i towarzyszących im okoliczno-
ściach. Wymienione jest w niej imię ce-
zara,  wspomina się innych dygnitarzy. 
Opisane są warunki socjalne, w jakich 
urodził się Zbawiciel świata. Mamy za-
tem prawo, by przy okazji obchodzenia 
uroczystości Bożego Narodzenia  poru-
szać to wszystko, co dotyczy naszego 
codziennego życia: jego radości i smut-
ki, sukcesy, trudności i niepowodzenia. 
Nic dziwnego, że często zabieramy głos 
na różne tematy z naszego życia.

Zbawiciel przyszedł na świat, by 
uczynić go lepszym, a ludziom „kroczą-

cym w ciemnościach” (Iz 9, 1) dać świa-
tło nadziei. Dlatego już od narodzenia 
Pana mocno rozbrzmiewa wezwanie: 
„Nie bójcie się! Oto [...] radość wielka, 
która będzie udziałem całego narodu” 

(Łk 2, 10).
Radujemy się i my dzisiaj, bo jest z 

nami Chrystus. Jak długo On jest z nami, 
tak długo możemy być pewni zwycię-
stwa zarówno w naszym życiu prywat-
nym, jak i społeczno-politycznym. Nie 
możemy popadać w zwątpienie nawet 
wtedy, gdy po ludzku sądząc, często nie 
widzimy wyjścia.  Mówimy tylko, że 
dzieje się źle. 

Jedno jest nieodzowne: w każdym 
czasie powinniśmy coraz wyraźniej i 
mocniej opowiadać się za Chrystusem, 
bo to On zawsze jest zwycięzcą. Bóg nie 
przemija. Trwałe jest tylko to, co pocho-
dzi z Jego ducha.

Dlatego młodym i starszym spo-
śród nas Chrystus mówi także dzisiaj: 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was 
pokrzepię” (Mt 11, 28). Pamiętajmy o 
tym, gdy jesteśmy zmęczeni i przygnę-
bieni, gdy spada na nas dużo nowych 
obowiązków. Kiedy mamy zmartwienia 
i kłopoty, a zupełnie nie wiemy, jak się 
ich pozbyć.

Wszyscy zagubieni, których wia-
ra słabnie, niech wezmą sobie do serca 
słowa Mistrza z Nazaretu: „Uczcie się 
ode mnie, bo jestem cichy i pokorny ser-
cem, a znajdziecie ukojenie dla dusz wa-

szych” (Mt 11, 29). 
Czy niektórzy z nas jeszcze nie tak 

dawno myśleli, że w Polsce może na-
stąpić zmiana ustrojowa? Czy przewi-
dywaliśmy, że upadną cztery państwa: 

Związek Sowiecki, Niemiecka Repu-
blika Demokratyczna, Czechosłowacja 
i Jugosławia? Przecież cały system ma-
nipulacyjny ówczesnego państwa pol-
skiego głosił, że system komunistyczny 
będzie trwać wiecznie.      

Zilustrujmy to słowami Chrystusa 
z Ewangelii: „Kto się przyzna do Mnie 
wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowie-

czy do niego wobec aniołów Bożych; a 
kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego 
wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych” 
(Łk 12, 8-9).

Jak wymowny jest fakt, że Jezus na-
rodził się w szopie; że leżał w żłobie; że 
nie było dla Niego miejsca w gospodzie. 
Jak niezwykła jest symbolika białego 
chleba! Jak bardzo przenika ona nasze 
jestestwo! 

Tradycja Kościoła w Polsce jest mą-
dra i dobra. Dlatego kocham ten Kościół 
i jego naukę.  Kościół jest dla nas Pola-
ków koniecznością życiową.

Zbiera nas razem tak często stara tra-
dycja dzielenia się chlebem. Zdumiewa, 
jak bardzo ona nas ubogaca! Może dla-
tego, że sama jest tak bardzo zwyczajna, 
ale jednocześnie niezwyczajna.   

Cieszymy się więc, że jesteśmy ra-
zem przy stole: odmawiamy modlitwę, 
słuchamy Ewangelii, dzielimy się bia-
łym chlebem i składamy sobie życzenia. 
Oby się spełniło najważniejsze życze-
nie: Niech Chrystus, którego narodzenie 
obchodzimy, będzie zawsze z nami! 

Ks. prof. dr hab. 
Edward Walewander

KUL

Boże Narodzenie 2014

Korzystając z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia,

pragniemy złożyć wszystkim
 naszym Klientom
najserdeczniejsze 
i szczere życzenia:
szczęścia, wiary, 

nadziei i pomyślności
oraz w każdym dniu Nowego Roku

wiele uśmiechu i radości!

Biuro Ubezpieczeń
ul. 3 Maja 42

22-440 Krasnobród
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W dniu 8 listopada 2014r doko-
nano uroczystego otwarcia 

kolejnej części Zakładu Przyrodolecz-
niczego Sanatorium Rehabilitacyjnego 
im. J. Korczaka w Krasnobrodzie.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 
9.00 Mszą Świętą w intencji pracowni-
ków Sanatorium, odprawioną w Koście-
le p.w. Ducha Świętego w Krasnobro-
dzie – Podzamku przez Proboszcza ks. 
Romana Sawica.

Po Mszy Świętej wszyscy zebrani 
udali się do Sanatorium, gdzie powitał 
ich Dyrektor Wojciech Żurakowski, do-
konując jednocześnie prezentacji dzia-
łalności zakładu.

W uroczystości udział wzięli: 
Przewodniczący Rady Powiatu  
Kazimierz Mielnicki, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Kazimierz 
Misztal oraz  Zastępca Burmistrza 
Krasnobrodu Stanisław Jędrusi-
na, Radni i Sołtysi z terenu naszej 
Gminy, Dyrektorzy Domów Pomo-
cy Społecznej z Krasnobrodu Bo-
żena Ożga i z Majdanu Wielkiego 
Sławomir Nowosielecki, Dyrektor 
Zespołu Szkół przy Sanatorium 

Halina Kostrubiec,  Dyrektor Krasno-
brodzkiego Domu Kultury Mariola 
Czapla,  przedstawiciele „Klubu 50+” 
w osobach:  Zofia Kleniewska, Joanna i 
Stanisław Greszta, jak również Urszula 
Szyport z Ośrodka Wypoczynkowego 
NATURA i pracownicy Sanatorium . 
Przedstawicielem mediów była Dagma-
ra Pryciuk z Gazety „Echo Roztocza”.

Następnie władze Gminy Krasno-
bród wraz z Dyrekcją Sanatorium do-
konały przecięcia wstęgi.  Ks. Roman 
Sawic, proboszcz Parafii p.w. Ducha 
Świętego w Krasnobrodzie poświęcił  
nowe gabinety Zakładu Przyrodolecz-
niczego. 

Na koniec przybyli goście mieli 
możliwość zwiedzenia nowo po-
wstałych gabinetów zabiegowych, 
jak również skorzystania z zabie-
gów rehabilitacyjnych.

Począwszy od listopada br. w 
nowo otwartych gabinetach wyko-
nywane są już zabiegi rehabilita-
cyjne. Kuracjusze przebywający na 
turnusach sanatoryjnych, korzysta-
ją z tych zabiegów w ramach  kon-

Ciąg dalszy na str. 7

UROCZYSTE OTWARCIE 
GABINETÓW HYDROTERAPII

masaż mechaniczny okłady borowinowe

Oferta zabiegów rehabilitacyjnych i SPA
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UROCZYSTE 
OTWARCIE GABINETÓW 

HYDROTERAPII

Ciąg dalszy ze str. 6
tu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.

Oferta Sanatorium jest 
również kierowana do osób 
korzystających z dofinanso-
wania ze środków PCPR.

Istnieje też możliwość 
skorzystania z tych zabiegów 

na zasadach komercyjnych.
Serdecznie zapraszamy do 

skorzystania z naszej oferty 
zabiegów rehabilitacyjnych i 
SPA.

Szczegółowe  informacje 
na temat pobytu i możliwo-
ści skorzystania z zabiegów, 
można uzyskać pod numerem 
telefonu (84) 660-71-02 (e-
mail:sekretariat-sanatorium@
wp.pl). 

M. Lizut

kąpiel perełkowa

sucha kąpiel kwasowęglowa suchy hydromasaż

Święta Bożego Narodzenia są bar-
dzo radosne i oczekiwane przez 

wszystkich. Pozwalają oderwać się od 
szarej codzienności, która niejednokrot-
nie smuci nas, a czasami przeraża. W 
święta jesteśmy wśród najbliższych nam 
osób. W każdym kącie mieszkania czu-
jemy zapach siana, choinki i pysznych 
potraw. Podczas świąt rodzinnie idziemy 
do Kościoła, spożywamy wspólny posi-
łek i rozmowy wypełniają nam czas. Są 
to głównie wspomnienia minionych lat i  
radosnych wydarzeń z życia rodziny.

Przeżyłam już wiele Świąt Boże-
go Narodzenia. Były lata grozy, biedy, 
prześladowań, które niosły za sobą cier-
pienie. Zawsze jednak Boża Dziecina 
przynosiła nam uśmiech, radość, miłość. 
„Wesołą nowinę, bracia słuchajcie, Nie-
bieską Dziecinę ze mną witajcie” - śpie-
wano w Kościele, w domach, a nawet 
na ulicy. Kolędnicy z gwiazdą, a wśród 
nich Maryja, Święty Józef, aniołowie, 
pastuszkowie - pięknie śpiewali kolędy. 
Wśród kolędników była także śmierć z 
kosą i diabeł z widłami, którzy sieli po-
strach. Ja także w dzieciństwie chodzi-
łam po kolędzie razem z koleżankami. 
Kolędowałyśmy zawsze wieczorem, w 

dniu Świętego Szczepana. Brałyśmy 
kantyczkę (śpiewnik z kolędami) oraz 
latarkę. Podchodziłyśmy pod okna do-
mów i pytałyśmy: Zwola, czy nie zwola? 
Kiedy odpowiedziano „zwola” śpiewa-
łyśmy kolędy, najpiękniej jak potrafiły-
śmy. Na koniec składałyśmy życzenia: 
„Za kolędę dziękujemy, szczęścia, zdro-
wia winszujemy. Ażebyście długo żyli, 
a po śmierci w Niebie byli”. Kolędni-
kom dziękowano w różny sposób. Kto 
miał to dawał pieniądze, inni częstowali 
cukierkami lub ciastkami. Czasy były 
trudne, bieda wyglądała z każdego kąta, 
więc każdy cieszył się tym, co dostał 
i szczerze dziękował. Jeszcze do dziś 
słyszę w uszach  tamte śpiewy, radosny 
gwar dzieci i nawoływania. 

Gdy wspominam Święta Bożego Na-
rodzenia, to najmilsze są dla mnie lata 
dzieciństwa. Dzieci najbardziej ocze-
kują świąt, przygotowują się do nich, 
a potem tak serdecznie cieszą się nimi. 
Pamiętam, jak każdą wolną chwilę po-
święcałam na wykonanie ozdób choin-
kowych, bo nie mieliśmy pieniędzy, aby 
je kupić. Potem razem z rodzeństwem 
sprzątaliśmy mieszkanie i pomagali-
śmy przygotować świąteczne potrawy. 

W Wigilię chuchaliśmy na zamarzniętą 
szybę, aby ujrzeć pierwszą gwiazdkę. 
Było w tym wszystkim wiele radości, 
może dlatego, że wypływała z rodzinnej 
miłości.

W obecnych czasach ludzie nie po-
trafią cieszyć się tym, co mają. Chcą co-
raz więcej i więcej, może nawet gwiazd-
ki z nieba. Dlatego myślę, że moje 
wspomnienia są bardzo potrzebne. Ze 
smutkiem zauważam, że obecnie są za-
kusy, by tradycje, dzięki którym istnieje 
w Polsce mocna wiara w Pana Boga zu-
pełnie zanikły. Na przykład w tym roku 
wydano elementarz, w którym ani sło-
wem nie wspomniano o Świętach Boże-
go Narodzenia, ani o innych świętach. 
Dlatego bardzo ważne jest, by rodziny 
podtrzymywały nasze tradycje. Wielką 
rolę mogą odegrać ludzie starsi, którzy 
winni przekazywać swoje wspomnienia 
młodym, a w szczególności dzieciom. 
One z kolei przekażą je następnym po-
koleniom. Dzięki temu polskie zwyczaje 
związane z tymi radosnymi świętami ni-
gdy nie zaginą, a wiara w Boga w Trójcy 
Jedynego jeszcze bardziej się umocni.

 Józefa Kusz

Święta Bożego Narodzenia - czas radości i miłości
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Podziękowania wyborcze

Serdecznie dziękujemy za zaufanie i udzielone wsparcie 
wszystkim, którzy w wyborach samorządowych do Rady 

Miejskiej w Krasnobrodzie oddali swój głos na kandydatów 
z Komitetu Wyborczego Wyborców Kazimierza Misztala.

Kandydaci, którzy zdobyli mandat radnego obiecują 
sumiennie wykonywać swoje obowiązki,

 mając na względzie dobro naszego miasta i gminy.
      

Komitet Wyborczy
Wyborców Kazimierza Misztala

Szanowni Państwo  
Mieszkańcy  Gminy i Miasta Krasnobród

Serdecznie dziękuję wszystkim którzy głosowali na moją 
kandydaturę na Burmistrza w wyborach samorządowych. 

Dziękuję za głosy oddane na kandydatów na radnych z mojego 
komitetu wyborczego. Dla mnie i dla wielu moich kandydatów  

startujących po raz pierwszy był to ogromny zaszczyt. 
W tym świątecznym czasie chciałbym dodać, że  jeżeli 

w kampanii  słowem pisanym  lub mówionym kogoś uraziłem 
– przepraszam. Duży świąteczny  worek zdrowia  

dla wszystkich.
Z  wyrazami szacunku

Sławomir Radliński
Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za poparcie w wyborach do Rady 
Miejskiej. Swoje zadania będę wykonywać sumiennie, tak aby 
mieszkańcy Podklasztoru i całej gminy byli z tego zadowoleni. 
Jestem jedną z Was. Pozdrawiam serdecznie.  
   Z wyrazami podziękowania

Radna Bernadeta Borek

Drodzy Mieszkańcy Krasnobrodu, Szanowni Wyborcy! 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali 
na mnie swój głos w wyborach samorządowych. Dziękuję 

wszystkim, którzy mnie wspierali i poparli moją kandydaturę. 
Obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem,

 powierzając funkcję Radnego Miasta i Gminy.
Rozpoczynając nową kadencję myślę z optymizmem o czekają-

cych mnie obowiązkach, bo wiem, że praca na rzecz rozwoju 
Naszej gminy jest warta poświęcenia  i zaangażowania. 
Uczynię wszystko, aby spełnić  Państwa oczekiwania, 

związane z rozwojem Naszej małej Ojczyzny. 
Dziękuję również mieszkańcom, którzy wzięli udział w wybo-

rach i głosowali na innych kandydatów w moim okręgu.

Z wyrazami szacunku 
Radosław Cios - Mairot

Bardzo dziękuję mieszkańcom Wólki Husińskiej i Husin, 
którzy obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem powierzając mi 

zaszczytną funkcję radnego Rady Miejskiej. Odbieram to jako 
ogromny zaszczyt i zobowiązanie do ciężkiej pracy na rzecz 

mieszkańców Wólki Husińskiej,  Husin jak 
i Gminy Krasnobród.

Jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie dziękuję
Mieczysław Dziura

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Hutkowa za zaufanie i głosy 
oddane na mnie podczas wyborów samorządowych, dzięki 

którym zostałem wybrany na radnego 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 

    

Z wyrazami podziękowania
Krzysztof Gęśla

Składam podziękowania wyborcom z okręgu Nr 7 za okazane 
zaufanie i oddane głosy. W swojej pracy dołożę swoich starań, 

by uczciwie i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. 

    Z wyrazami szacunku 
Maria Mierzwa

W związku z zakończeniem kadencji 2010-2014 składam 
wszystkim mieszkańcom gminy, pracownikom urzędu, 

kierownikom i pracownikom jednostek podległych oraz wszystkim, 
z którymi miałem przyjemność i okazję się spotkać, serdeczne podzię-
kowania za współpracę.

Dziękuję za pomoc w wypełnianiu tej odpowiedzialnej i zaszczyt-
nej funkcji, życzliwość i zrozumienie wszystkich mieszkańców. 

Nowo wybranemu burmistrzowi życzę wytrwałości i powodzenia 
w sprawowaniu władzy, satysfakcji z dobrze wypełnianej funkcji, a 
nowej Radzie Miejskiej zgodności w podejmowaniu decyzji, które 
będą służyły rozwojowi Krasnobrodu. 

Wszystkim życzę wesołych świąt, zdrowia i radości z przebywania 
w gronie najbliższych oraz samych sukcesów w Nowym 2015 roku.

 

Wiesław Chmielowiec 
Burmistrz Krasnobrodu

W imieniu Zamojskiego Stowarzy-
szenia Samorządowego oraz wszyst-
kich kandydatów na radnych po-
wiatowych z okręgu nr 4, składam 

serdeczne po-
dziękowania za 
zaufanie jakim 
nas Państwo 
obdarzyliście w 
wyborach sa-
morządowych.                                                                                           

Janusz Oś
Radny 

Rady Powiatu 
Zamojskiego

Ciąg dalszy na str. 16
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Pierwsze sesje 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie VII kadencji 

W wyborach samorządowych w 
dniu 16 listopada 2014 roku 

mieszkańcy Miasta i Gminy Krasnobród 
wybrali 15 radnych. W nowo utworzo-
nej Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie 
znalazło się 4 radnych, którzy pełnili 
tę funkcję w poprzedniej kadencji oraz 
11 nowych (wszystkich prezentujemy 
na 11 stronie bieżącego wydania GK). 
W Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie 
są 2 kobiety i 13 mężczyzn (o 1 kobietę 
mniej niż w poprzedniej kadencji).

Najmłodszy radny ma 31 lat, a naj-
starszy 57 lat. Średnia wieku radnych to  
46 lat.

I sesja
Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie

I sesja Rady Miejskiej w Krasnobro-
dzie VII kadencji odbyła się w dniu 1 
grudnia 2014r. o godz. 10.00 w Krasno-
brodzkim Domu Kultury.

Pierwszą sesję nowo wybranej rady 
gminy zwołuje komisarz wyborczy na 
dzień przypadający w ciągu 7 dni po 
ogłoszeniu zbiorczych wyników wybo-
rów do rad na obszarze kraju (art. 20 ust. 
2 ustawy o samorządzie gminnym w zw. 
z art. 382 ustawy z 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy).

Pierwszą sesję, do chwili wyboru 
przewodniczącego rady, prowadził naj-
starszy wiekiem radny Roland Wyrost-
kiewicz. Głównym punktem porządku 
obrad tej sesji było ślubowanie radnych 
oraz wybór przewodniczącego Rady 
Miejskiej. 

Tekst ślubowania odczytał radny 
prowadzący secesję, a następnie każdy 
z radnych, wyczytywanych przez naj-
młodszego radnego Piotra Sachajko, 
wypowiadał słowo „ślubuję”, dodając 
„Tak mi dopomóż Bóg”. 

Po ślubowaniu Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej Jarosław 
Olszewski wręczył członkom rady za-
świadczenie o wyborze na radnego. Po-
tem przyszedł czas na dokonanie wyboru 
przewodniczącego rady. Radni zgłosili 2 
kandydatów na to stanowisko – Rolanda 
Wyrostkiewicza i Wojciecha Żurakow-
skiego. W wyniku tajnego głosowania 
przewodniczącym Rady Miejskiej w 

Krasnobrodzie na najbliższe 4 lata zo-
stał wybrany Roland Wyrostkiewicz.

Podczas sesji dokonano również 
wyboru wiceprzewodniczących rady, 
którymi zostali: Bernadeta Borek, Maria 
Mierzwa i Mieczysław Dziura. 

Na zakończenie sesji kończący pra-
cę na stanowisku burmistrza Krasnobro-
du Wiesław Chmielowiec pogratulował 
członkom nowej rady wyboru na rad-
nych oraz obecnemu na sesji Kazimie-
rzowi Misztalowi  wyboru na burmistrza 
i życzył im owocnej pracy. 

W sesji uczestniczył także radny po-
wiatowy Janusz Oś.

Ciąg dalszy na str. 10



Pierwsze sesje
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

VII kadencji 

Ciąg dalszy ze str. 9
II sesja

Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie

Po raz drugi nowo wybrana Rada 
Miejska w Krasnobrodzie spotkała się 8 
grudnia 2014r. o godz. 14.00 w Krasno-
brodzkim Domu Kultury. 

Sesja rozpoczęła się od złożenia ślu-
bowania przez nowo wybranego w II tu-
rze wyborów samorządowych w dniu 30 
listopada 2014 r. burmistrza Krasnobro-
du Kazimierza Misztala. Po ślubowa-
niu przewodniczący Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Krasnobrodzie Jarosław 
Olszewski wręczył panu Kazimierzowi 
Misztalowi zaświadczenia o wyborze na 
burmistrza.

Po złożeniu ślubowania burmistrz 
Kazimierz Misztal podziękował wy-
borcom za oddane na niego głosy, a 
pozostałym za udział w wyborach. Za-
pewnił, że będzie burmistrzem wszyst-
kich mieszkańców miasta i gminy Kra-
snobród niezależnie od tego na kogo 
głosowali. Nowo wybrany burmistrz 
podziękował byłemu burmistrzowi Wie-
sławowi Chmielowcowi i jego zastępcy 
Stanisławowi Jędrusinie za dotychcza-
sową pracę i wręczył im bukiety kwia-
tów. Panowie podziękowali za cztery 
lata współpracy i złożyli życzenia no-
wym władzom samorządowym.

Podczas II sesji Rady Miejskiej po-
wołano 4 stałe komisje Rady Miejskiej 
oraz Komisję Uzdrowiskową i wybrano 
przewodniczących i zastępców prze-

wodniczących poszczególnych komisji. 
Oto składy powołanych komisji:

Komisja Rewizyjna:
1. Radosław Mariusz Cios - Mairot 
- przewodniczący
2. Wojciech Żurakowski - członek
3. Krzysztof Gęśla - członek

Komisja Zdrowia, Oświaty 
i Spraw Społecznych:

1. Jacek Przytuła  – przewodniczący 
2. Tomasz Skóra 
– z-ca przewodniczącego
3. Maria Grażyna Mierzwa
4. Bernadeta Teresa Borek
5. Wiesław Adam Najda
6. Dariusz Cieplak

Komisja Rozwoju Gospodarczego
Budżetu i Finansów:

1. Piotr Sachajko  – przewodniczący

2. Mirosław Gancarz 
– z-ca przewodniczącego
3. Krzysztof Gęśla 
4. Mieczysław Dziura
5. Wiesław Adam Najda
6. Dariusz Cieplak
7. Gabriel Marian Umiński
8. Maria Grażyna Mierzwa
9. Bernadeta Teresa Borek

Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska:

1. Gabriel Marian Umiński  
– przewodniczący
2. Wiesław Stanisław Mazurek – z-ca 
przewodniczącego
3. Mirosław Gancarz
4. Mieczysław Dziura
5. Jacek Przytuła

Komisja Uzdrowiskowa
1. Wojciech Tomasz Żurakowski 
– przewodniczący
2. Tomasz Skóra 
– z-ca przewodniczącego
3. Krzysztof Gęśla 
4. Piotr Sachajko
5. Radosław Mariusz Cios – Mairot
6. Wiesław Stanisław Mazurek

Po dokonaniu wyborów komisji 
nowa rada podjęła jeszcze jedną uchwa-
łę ws. zmian w budżecie gminy na rok 
2014.

W sesji uczestniczyli też radni po-
wiatowi z terenu gminy Krasnobród 
- Janusz Oś i Kazimierz Mielnicki, peł-
niący jednocześnie funkcję wicestarosty 
zamojskiego. Obaj panowie deklarowali 
współpracę z władzami samorządowy-
mi Krasnobrodu.

M. Czapla 
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Pani  Marioli Czapla Redaktor Naczelnej „Gazety Krasnobrodzkiej”,
całemu Zespołowi Redakcyjnemu, 

Władzom Samorządowym - Burmistrzowi Krasnobrodu Kazimierzowi Misztalowi, 
Doradcy Burmistrza Januszowi Osiowi, Radzie Miejskiej na czele z jej Przewodniczącym 

Rolandem Wyrostkiewiczem oraz całej Społeczności Miasta i Gminy Krasnobród

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy pełne chrześcijańskiej miłości życzenia:
dobrego zdrowia, pogody, radości i miłości serca, obfitych Łask Bożych 

i wszelkiej szczęśliwości.
Niech Święta Rodzina z Nazaretu błogosławi Wszystkim 

w pracy i w życiu osobistym.
A Gwiazda Betlejemska niech rozprasza mroki i cienie życia 

w Nowym 2015 Roku.
                     

Krasnobrodzka Rodzina  Radia Maryja
wraz z opiekunem Ks. Krzysztofem Augustynkiem           

                                Krasnobród, Boże Narodzenie 2014 r.                                                                            
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Rada Miejska w Krasnobrodzie 
VII kadencji (2014-2018)

BERNADETA BOREK
zam. Krasnobród

Wiceprzewodnicząca

wiek: 54 lat
wykształcenie: średnie, 
specjalista z organizacji 
i zarządzania
praca: pielęgniarka
rodzina:
- mąż Ryszard
- dzieci – Justyna, Anna
zainteresowania: przyroda, podróże

MIECZYSŁAW 
DZIURA

zam. Wólka Husińska
Wiceprzewodniczący

wiek: 49 lat
wykształcenie: średnie
praca: rolnictwo
stan cywilny: kawaler
zainteresowania: innowacje i nowe roz-
wiązania w rolnictwie 

WIESŁAW MAZUREK
zam. Majdan Mały

wiek: 53 lata
wykształcenie: średnie
praca: kierowca
rodzina:
- żona Małgorzata
- dzieci – Przemysław, Agnieszka
zainteresowania: Ochotnicza Straż Pożarna, 
praca społeczna

JACEK PRZYTUŁA
zam. Kaczórki

wiek: 46 lat
wykształcenie: zawo-
dowe
praca: nie pracuje
rodzina:
- żona Marzena
- dzieci – Marcelina, Milena, Manuela, 
Łucja, Katarzyna, Martyna
zainteresowania: muzyka poważna, 
kościelna, historia chrześcijaństwa, liturgia, 
podróże

GABRIEL UMIŃSKI
zam. Krasnobród

wiek: 49 lat
wykształcenie: średnie
praca: - zaopatrzeniowiec
rodzina:
- żona Elżbieta
- dzieci – Krzysztof, Anna
zainteresowania: sport, historia, muzyka 
klasyczna

DARIUSZ CIEPLAK
zam. Malewszczyzna

wiek: 37 lat
wykształcenie: wyższe
praca: dyrektor produkcji
rodzina:
- żona Elżbieta
- dzieci – Patryk, Mateusz
zainteresowania: motoryzacja, sport

MIROSŁAW 
GANCARZ

zam. Dominikanówka

wiek: 43 lata
wykształcenie: zawodowe
praca: kierowca
rodzina:
- żona Renata
- dzieci – Damian, Przemysław, Gabriela
zainteresowania: sport

MARIA MIERZWA
zam. Krasnobród

Wiceprzewodnicząca

wiek: 56 lat
wykształcenie: wyższe
praca: pedagog szkolny
rodzina:
- mąż Jan
- dzieci – Piotr, Marcin
zainteresowania: muzyka, film, podróże, 
jazda rowerem

PIOTR SACHAJKO
zam. Krasnobród

wiek: 31 lat
wykształcenie: wyższe
praca: projektant w bran-
ży energetycznej
rodzina:
- żona Magdalena
- dzieci – Franciszek
zainteresowania: muzyka, turystyka pie-
sza, akwarystyka 

ROLAND 
WYROSTKIEWICZ

zam. Krasnobród
Przewodniczący

wiek: 57 lat
wykształcenie: wyższe
praca: -  emeryt
rodzina: 
- żona Barbara
zainteresowania: historia i rozwój tury-
styki Krasnobrodu i Roztocza, uprawianie 
sportów letnich i zimowych, Nordic Wal-
king, udział w maratonach na orientację, 
podróże

RADOSŁAW 
CIOS-MAIROT
zam. Krasnobród

wiek: 39 lat
wykształcenie: wyższe
praca: instruktor terapii 
zajęciowej
rodzina:
- żona Sandrine
- dzieci – Karol
zainteresowania: sport, muzyka, film

KRZYSZTOF
GĘŚLA 

zam. Hutków

wiek: 40 lat
wykształcenie: średnie
praca: operator maszyn
rodzina:
- żona Dorota
- dzieci – Karol, Kuba
zainteresowania: majsterkowanie, sport, 
jazda rowerem, piłka nożna

WIESŁAW 
NAJDA

zam. Majdan Wielki

wiek: 54 lata
wykształcenie: średnie
praca: rencista
rodzina:
- żona Jolanta
- dzieci – Roksana, Agata
zainteresowania: sport, turystyka, praca 
społeczna w OSP

TOMASZ 
SKÓRA

zam. Zielone

wiek: 34 lata
wykształcenie: wyższe
praca: -  kierownik spedy-
cji i transportu 
stan cywilny: kawaler
zainteresowania: sport, muzyka

WOJCIECH 
ŻURAKOWSKI
zam. Krasnobród

wiek: 47 lat
wykształcenie: wyższe
praca: -  dyrektor Sana-
torium
rodzina:
- żona Alina
- dzieci – Tomasz, Aleksandra, Anna
zainteresowania: sport, turystyka, zabyt-
ki (zamki, pałace)
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Maria Grażyna Szpyra, miesz-
kanka Zamościa, od trzy-

dziestu lat działająca na rzecz promocji 
polskiej ilustracji w kraju i za grani-
cą, poprzez organizowanie plenerów i 
warsztatów ilustratorów w 
Krasnobrodzie, patronat 
nad wystawami ilustracji 
oraz towarzyszącymi im 
publikacjami książkowymi, 
została wyróżniona meda-
lem Zasłużony Kulturze. 

Z wnioskiem o przyzna-
nie tego odznaczenia zwró-
ciło się do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
środowisko ilustratorów i 
grafików polskich, chcąc 
uhonorować jej wieloletnie 
zaangażowanie w aktywną i 
efektywną pracę na rzecz rozwoju pol-
skiej kultury i jej promowania w świe-
cie. Inicjatywę wsparła Maria Kulik, 
Prezes Polskiej Sekcji IBBY – Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Książki Dla Mło-
dych (International Board on Books for 
Young People).

Dnia 14 października 2014 roku, w 
Sali Konferencyjnej Biblioteki Głównej 
m.st. Warszawy, wobec licznie zgro-
madzonych gości - pisarzy, poetów, 
redaktorów, wydawców, ilustratorów i 
grafików, w blasku telewizyjnych lamp, 
przedstawicielka Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego uroczyście 
udekorowała Marię Grażynę Szpyrę 
Medalem Zasłużony kulturze „Gloria 
Artis”.

Równo trzydzieści lat wcześniej, w 
roku 1984, Grażyna Szpyra, piastująca 
wówczas urząd dyrektora Biura Wy-
staw Artystycznych w Zamościu, po raz 
pierwszy zaprasza gości na Ogólnopol-
ski Plener Ilustratorów w Krasnobro-
dzie. Aż do roku 2000 regularnie prowa-

dzi kolejne, coroczne spotkania.
Plenery, w których uczestniczą ar-

tyści o bogatym dorobku oraz „młodzi 
zdolni”, są wyjątkowym miejscem roz-
mów i konfrontacji. Opiekę artystyczną 

nad nimi sprawuje Zbi-
gniew Rychlicki, potem 
profesor Janusz Stanny. 
Przyjeżdżają tu Olga 
Siemaszko, Zdzisław 
Witwicki, Józef Wilkoń, 
Bożena Truchanowska, 
Teresa Wilbik, Anna 
Stylo - Ginter, Jerzy 
Flisak, Jerzy Heintze, 
Wiesław Majchrzak, 
Elżbieta Gaudasińska, 
Krystyna Michałow-
ska, Tomasz Borowski, 

Wanda i Bogusław Orliń-
scy, Halina Zakrzewska - Zalewska, 
Jolanta Marcolla, Krystyna Lipka - 
Sztarbałło, Anna Sędziwy, Małgorzata 
Sawicka - Woronowicz, Leszek Ołdak, 
Paweł Pawlak, Ewa Kozyra - Pawlak, 
Artur Gołębiowski, Joanna Zimowska 
- Kwak, Zbigniew Kołaczek, Wojciech 
Kołyszko, Stanisław Ożóg, Aleksandra 
Michalska - Szwagierczak, Inez Kru-
pińska, Katarzyna Stanny, Elżbieta Wa-
siuczyńską, Franciszek Maśluszczak, 
Aleksandra Kucharska - Cybuch, Julian 
Bohdanowicz, niżej podpisana, a także 
wielu innych.

Każdy z odbywających się corocz-
nie plenerów ma własny, wiodący te-
mat, który nawiązuje do problemów 
otaczającej nas rzeczywistości. Wśród 
inspiracji są takie zagadnienia, jak giną-
cy świat przyrody, ginąca architektura, 
relacja człowieka i środowiska. Równie 
często pojawiają się tematy związane z 
twórczością poetów i pisarzy polskich 
- Adama Mickiewicza, Juliusza Słowac-
kiego, Jana Kochanowskiego, Henryka 

Sienkiewicza, Janusza Korczaka czy 
Bolesława Leśmiana, odwołujące się do 
historii Polski, żywotów świętych, pie-
śni patriotycznych i ludowych.

W 2006 roku Grażyna Szpyra otrzy-
mała nagrodę Ministerstwa Kultury i 
Sztuki za zasługi dla kultury polskiej i, 
po przerwie związanej z utratą pracy, re-
aktywowała coroczne spotkania, wspie-
rana przez profesora Janusza Stannego 
i Mariolę Czaplę z  Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury.

Na jej zaproszenie spieszymy z róż-
nych części kraju do Krasnobrodu, aby 
omówić temat kolejnych warsztatów, 
podzielić doświadczeniami i przemy-
śleniami, nacieszyć  pięknem Roztocza, 
odwiedzić stare, ukochane miejsca, po-
kazać je nowym uczestnikom, spotkać 
się z miejscowymi przyjaciółmi. Ilustra-
cje malujemy w zaciszu pracowni, nie-
którzy tylko robią to na miejscu. 

Z wielką radością i ciekawością 
oglądamy potem prace kolegów, doty-
kamy jeszcze pachnących farbą, uni-
katowych wydawnictw prezentujących 
dorobek kolejnego pleneru, wiedząc, że 
nasze prace będą cieszyć oczy publicz-
ności wielu polskich i zagranicznych 
galerii. 

Promocja polskiej sztuki ilustrator-
skiej – to kolejny, bardzo ważny ele-
ment działalności Grażyny Szpyry. Jej 
zaangażowaniu zawdzięczamy, że ty-
siące oryginałów dzieł ilustratorskich, 
zamiast trafić do szuflad, doczekało się 
publikacji i pojawiło na licznych wy-
stawach, które potrafiła zorganizować 
naprawdę wszędzie – od światowych 
stolic kultury, takich jak Nowy Jork czy 
Londyn, po maleńkie miejscowości na 
polskiej prowincji. 

Ciąg dalszy na str. 15

„Gloria Artis” dla Marii Grażyny Szpyra

Maria Grażyna Szpyra

Grażyna Szpyra w gronie artystów ilustratorów: od lewej: Teresa Wilbik 
(żona prof. Janusza Stannego), Grażyna Szpyra, Krystyna Michałowska, 

Hanna Grodzka-Nowak

Grażyna Szpyra z artystą ilustratorem Zdzisławem Witwickim



W dniu 9 listopada 2014 roku w 
Hutkach odbyła się uroczy-

stość otwarcia remizy OSP, która po 
zakończonym remoncie będzie pełniła 
funkcję centrum społeczno-kulturalne-
go.  

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
św. odprawioną w nowo wyremonto-
wanym budynku, którą sprawowali ks. 
Roman Sawic – proboszcz parafii Zesła-
nia Ducha Świętego w Krasnobrodzie i 
ks. Paweł Słonopas – proboszcz Parafii 
Opatrzności Bożej w Bondyrzu.

Wśród zaproszonych gości, którzy 
wzięli udział w otwarciu centrum były 
władze powiatowe – przewodniczący 
Rady Powiatu Zamojskiego Kazimierz 
Mielnicki i sekretarz powiatu Jerzy Za-
wadzki, władze samorządowe Krasno-
brodu – burmistrz Wiesław Chmielo-
wiec i jego zastępca Stanisław Jędrusina, 
radni Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, 
a także dyrektorzy krasnobrodzkiego sa-
natorium i Domu Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie oraz mieszkańcy Hutek i 
sąsiednich miejscowości.

Po  modlitwie i poświeceniu obiek-
tu, symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali w/w przedstawiciele władz po-
wiatowych i gminnych oraz Jerzy Ma-
ruszak pełniący funkcję prezesa OSP w 
Hutkach.

Prace remontowe zostały wykonane 

w ramach projektu pod nazwą „Remont 
budynku z przeznaczeniem na centrum 
społeczno-kulturalne we wsi Hutki”. 
Umowa na jego realizację obejmowała 
remont budynku remizy OSP w Hutkach 
i została podpisana w Lublinie w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego dnia 20.02.2014r (Umowa 

nr 00588-6922-UM0300621/12). Wnio-
sek został zrealizowany w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013. Całkowity 
koszt realizacji projektu to 251.490,00zł 
a kwota dofinansowania wyniosła 
153.347,00zł. 

W ramach projektu wykonano na-
stępujące prace: wymiana dachu, roboty 
wewnętrzne takie jak tynkowanie i ma-
lowanie ścian, stolarka okienna i drzwio-
wa, podłoża i posadzki, elewacja.

Całość prac została wykonana i 
odebrana. Po uzyskaniu zgody na użyt-
kowanie wyremontowanego obiektu w 
dniu 28.11.2014r. złożony został wnio-
sek o płatność i obecnie gmina oczekuje 
na zwrot kwoty dofinansowania. 

M. Czapla
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„Gloria Artis” 
dla Marii Grażyny Szpyra

Ciąg dalszy ze str. 14
Wystawa z naszymi ilustracjami za-

wędrowała do kultowej już w środowi-
sku malarzy i ilustratorów, rozniszew-
skiej Galerii na Piętrze. Do Rozniszewa, 
wsi w radomskim zagłębiu jabłkowym, 
nie kursuje kolej ani autobus. Dyrektor-
ka miejscowej galerii, Agnieszka Suska, 
postanowiła, że skoro dzieci nie mogą 
pojechać do galerii, galeria przyjedzie 
do nich. Dzięki temu zostaliśmy zapro-
szeni na wernisaż ilustracji do albumu z 
pieśniami ludowymi „Tam za dworem, 
za jeziorem..”. Liczne nasze spotkania 
(w szkołach, galeriach czy sanatoriach) 
i sympozja na temat ilustracji, to szcze-
gólna zasługa Grażyny Szpyry w upo-
wszechnianiu kultury.

Ostatnio tematem warsztatów były 
pieśni i piosenki ludowe zapamiętane 
przez Mariannę Szpyrę, mieszkankę 
okolic Krasnobrodu, matkę Grażyny. 
Cieszyliśmy się, że 93-letnia Marianna 
doczekała wydania „swojej książki”, 
mogła obejrzeć i skomentować wszyst-
kie ilustracje. Niestety, w maju tego 
roku Marianna opuściła nas na zawsze. 
Dobrze, że wystawa z naszymi ilustra-
cjami do „jej” piosenek nadal wędruje 
po kraju. 

Ponad Krasnobrodem wznosi się 
Szpyrowa Góra, z której roztacza się 
piękny widok. Jakimż silnym rodem 
muszą być Szpyrowie, skoro mają swo-
ją własną górę! Taka jest też i Grażyna 
Szpyra - silna, wytrwała, niezawodna. 
Bezinteresownie oddana sztuce i kul-
turze. Najważniejsze jest jednak to, jak 
wiele dobrego robi dla ludzi.

Wszystkim młodym życzę, by pani 
Grażyna miała jeszcze chęci i siły na 
zorganizowanie kolejnych warsztatów, 
na których się będą mogli spotkać twór-
cy różnych pokoleń.

Dziękujemy naszemu mecenasowi 
sztuki i jesteśmy dumni z uhonorowania 
jej Medalem Zasłużony Kulturze „Glo-
ria Artis”.

Profesor Janusz Stanny powiedział: 
„Krasnobrodzkie plenery organizowane 
przez Grażynę Szpyrę charakteryzowa-

ła wysoka jakość intelektualna działań 
wykraczających poza obszar plastyczny 
i posiadających cechy mądrej działalno-

ści kulturotwórczej”.

Hanna Grodzka-Nowak

fot.: H. Kuźnicka, M. Krawczyk, 
H. Grodzka - Nowak

Otwarcie centrum społeczno-kulturalnego w Hutkach
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W bieżącym, ostatnim w tym roku 
wydaniu naszego pisma, koń-

czymy cykl artykułów prezentujących 
projekty realizowane na terenie gminy 
Krasnobród przy dofinansowaniu ze środ-
ków europejskich. Prezentacja związana 
była z przypadającą w 2014 roku 10. rocz-
nicą wejścia Polski do Unii Europejskiej.  

M. Czapla

Modernizacja świetlicy wiejskiej 
w Malewszczyźnie 

- Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w zakresie małych projektów

Umowa na realizację projektu „Mo-
dernizacja świetlicy wiejskiej w Malewsz-
czyźnie” została podpisana w Lublinie w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego” dnia 21.01.2014r (Umowa 
nr 01919-6930-UM0343477/13). Wnio-
sek został zrealizowany w ramach dzia-
łania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju w zakresie małych projektów 
objętego PROW na lata 2007-2013. Cał-
kowity koszt realizacji projektu to kwota 
70.850,00zł a kwota dofinansowania wy-
niosła 20.000,00zł.

Modernizacja i remont świetlicy wiej-
skiej w Malewszczyźnie obejmuje:
- budowa instalacji gazowej i wodociągo-
wej
- wymiana drzwi wewnętrznych i ze-

wnętrznych 5szt.
- wymiana okna 1szt.
- wymiana parapetów 9szt.
- malowanie sufitów i ścian pomieszczeń 
gospodarczych farbą emulsyjną
- licowanie ścian pomieszczeń gospodar-
czych płytkami glazurowymi na wysoko-
ści 150cm od poziomu posadzki
- wykonanie opaski odwadniającej wokół 
budynku i dojścia do świetlicy szerokości 
150cm

Odbiór końcowy i przekazanie obiek-
tu do eksploatacji miało miejsce dnia 
24.07.2014r. a w dniu 20.11.2014r. dosta-
liśmy informację o przekazaniu Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zlecenia płatności dla Gminy Krasnobród 
na kwotę 20.000,00zł.

Modernizacja świetlicy wiejskiej 
w Majdanie Małym 

- Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w zakresie małych projektów

Umowa na realizację projektu „Mo-
dernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanie 
Małym” została podpisana w Lublinie w 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego” dnia 21.01.2014r. (Umowa 
nr 01917-6930-UM0343470/13). Wnio-
sek został zrealizowany w ramach dzia-
łania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju w zakresie małych projektów 
objętego PROW na lata 2007-2013. Cał-
kowity koszt realizacji projektu to kwota 
58.850,00zł a kwota dofinansowania wy-
niosła 20.000,00zł.

W ramach projektu zostanie wykona-
na:

Modernizacja świetlicy wiejskiej w 
Majdanie Małym obejmuje:
- budowa instalacji gazowej
- wymiana stolarki okiennej wraz z robota-
mi towarzyszącymi

Odbiór końcowy i przekazanie obiek-
tu do eksploatacji miało miejsce dnia 
24.07.2014r. a w dniu 18.11.2014r. dosta-
liśmy informację o przekazaniu Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zlecenia płatności dla Gminy Krasnobród 
na kwotę 20.000,00zł.

oprac. Paweł Badowski

PROJEKTY UNIJNE 
realizowane na terenie gminy Krasnobród (cz. 8)

Składam serdeczne podziękowanie mieszkańcom Hutek 
i Kaczórek za zaufanie, którym mnie obdarzyli wybierając 
na radnego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. Jednocześnie 

zapewniam, że będę radnym wszystkich mieszkańców 
tych miejscowości.

Z wyrazami podziękowania
Jacek Przytuła

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Krasnobrodu z okręgu 
wyborczego Nr 1 powierzone zaufanie i oddane na mnie głosy 

w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie. 

    Z wyrazami szacunku
Piotr Sachajko

Szanowni Mieszkańcy miejscowości  Zielone 
 Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom 

miejscowości Zielone za zaufanie i oddanie na mnie głosu 
w wyborach samorządowych na radnego do Rady Miejskiej  
w Krasnobrodzie. Państwa poparcie 122 głosami daje nam 

poczucie siły, a jednocześnie jest zobowiązaniem do dalszego 
działania na rzecz mieszkańców. Dziękuję również pozostałym 

mieszkańcom za udział w wyborach, które są ich prawem 
i mechanizmem demokracji.

     Z wyrazami szacunku
      Tomasz Skóra

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Krasnobrodu, 
którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem oddając na mnie swój 

głos w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie. 

Z wyrazami podziękowania
Gabriel Umiński

Pragnę gorąco podziękować Wyborcom z Okręgu Nr 3, którzy 
zaufali mojej osobie i oddali na mnie swój głos. Obiecuję, że 
będę służył Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem. 

      

Z wyrazami szacunku
Roland Wyrostkiewicz

Serdecznie dziękuję wyborcom za zaufanie i oddanie na moją 
osobę głosu w wyborach na radnego gminy Krasnobród. 

Z wyrazami szacunku.
Wojciech Żurakowski

Podziękowania wyborcze
Ciąg dalszy ze str. 8 
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14 listopada 2014 roku już po raz 
dziesiąty Fundacja Ekologiczna ARKA 
zorganizowała Dzień Czystego Powie-
trza, będący elementem kampanii „Ko-
chasz dzieci – nie pal śmieci”. ZSP Kra-
snobród przyłączył się do udziału w tej 
ogólnopolskiej akcji proekologicznej, 
ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, 
że powietrze wywiera istotny wpływ na 
nasze życie i zdrowie. Powietrzem od-
dychamy bez chwili przerwy. Niestety, 
jak pokazują badania, często wdycha-
my zanieczyszczone powietrze, co jest 
powodem krótszego średnio o około 9 
miesięcy życia. W Polsce największy 
udział w zanieczyszczeniach powietrza 
ma niska emisja. Rozumiemy przez 
nią emisję komunikacyjną oraz emisję 
pyłów i szkodliwych gazów pochodzą-
cą z lokalnych kotłowni węglowych i 
domowych pieców grzewczych, gdzie 
spalanie węgla odbywa się w sposób 
nieefektywny. Na dodatek spala się w 
nich słabej jakości węgiel, muł i odpady, 
które powinny trafić do recyklingu, a nie 
do domowego pieca, co w naszej gmi-
nie ma miejsce nadal w wielu gospo-
darstwach. Szczególnie jesienią i zimą 
jesteśmy narażeni na skutki zdrowotne 
wypalania w piecach niedozwolonych 
materiałów. Czystość powietrza jest bar-
dzo ważna, a my wszyscy mamy na to 
wpływ. Chrońmy siebie i najbliższych! 
Nigdy nie spalajmy śmieci w domowym 
piecu, bo to daje tylko złudne oszczęd-

ności. Pamiętajmy, że w domowych pie-
cach dozwolone jest, oprócz węgla, spa-
lanie wyłącznie czystego drewna, kory i 
korka, czystych trocin, ścinek drewnia-
nych, czystej tektury i papieru. Osoby, 
które wypalają odpady, łamią przepisy 
przeciwpożarowe oraz prawo dotyczą-
ce ochrony środowiska i zagrożeń epi-
demiologicznych. Za spalenie śmieci w 
instalacjach grzewczych lub na wolnym 
powietrzu grozi mandat w wysokości 
do 500 zł. lub grzywna do 5000 zł., gdy 
sprawa trafi do sądu. Wymieńmy swój 
piec węglowy na bardziej nowoczesny, 
a może zaplanujmy zmianę systemu 
ogrzewania w swoim domu na gazowe. 
Pomyślmy o poprawie termoizolacji 
domu, dzięki której zmniejszy się praca 
kotła grzewczego oraz koszty ogrzewa-
nia. Dbajmy o czyste powietrze, wybie-
rając rower lub komunikację publiczną 
zamiast samochodu i zachęcajmy do 
tego innych. Oprócz działań indywidu-
alnych włączajmy się w działania pro-
ekologiczne, których inicjatorami są 
różne fundacje i instytucje. 

W Zespole Szkół Podstawowych 
prowadzimy edukację ekologiczną na 
temat zanieczyszczeń powietrza. Na 
korytarzach szkolnych w listopadzie 
zostały wyeksponowane plakaty, ma-
teriały informacyjne oraz hasła propa-
gujące dbanie o środowisko. Zorgani-
zowano SMS-owy łańcuszek czystego 
powietrza. Najlepsze SMS-y, wybrane 

spośród napisanych przez chętnych 
uczniów, zostały zaprezentowane na 
apelu szkolnym i wysłane do bliskich i 
znajomych osób. I miejsce w konkursie 
na SMS proekologiczny zajęła Aleksan-
dra Bełz za tekst: Nie pal śmieci, bo w 
powietrze smród leci. Przestrzegaj tego, 
jeśli chcesz zdrowo żyć i piękną kobietą 
być! :D. II miejsce przyznano Domini-
ce Koperwas za teksty SMS-ów: Nie 
spalaj śmieci, dbaj o środowisko, niech 
zawsze będzie porządek i czysto! oraz 

O powietrze dbać należy, przecież jego 
czystość od nas zależy! Wyróżnienie 
otrzymała Monika Wróbel za SMS: Nie 
pal śmieci! Życie jest ważne!, a także 
Agnieszka Kowalczuk: Paląc śmieci, 
wypalasz swoje płuca! oraz Paula Kaw-
ka za tekst: Nie pal śmieci! Zrób to dla 
siebie i swych dzieci! Zadbaj o zdrowie 
nas wszystkich! Mamy nadzieję, że na-
sze różnorodne działania sprzeciwiające 
się procederowi zatruwania środowiska 
przez nas samych, naszych rodziców, 
dziadków, znajomych przyniosą efekty 
już w najbliższym czasie. 

Więcej o akcjach, kampaniach na 
rzecz ochrony środowiska można prze-
czytać na stronie internetowej http://
fundacjaarka.pl/, z której korzystała 
autorka niniejszego artykułu. 
    

Grażyna Nowosad

DBAJMY O CZYSTE POWIETRZE

„Krasnobrodzkie klimaty” to tytuł 
kolejnej publikacji autorstwa Marianny 
Olszewskiej, która ukazała się w grud-
niu 2014 roku.
 

Marianna Olszewska – mieszkanka 
Krasnobrodu, absolwentka filologii pol-
skiej na UMCS w Lublinie,  z zawodu 
nauczycielka, z zamiłowania poetka, 
założycielka i członkini, a także przez 
pewien czas kierownik zespołu folk-
lorystycznego „Wójtowianie”, autorka 
tekstów i melodii piosenek dla zespołu.

Jak we wstępie pisze autorka - jest 
to książka inna niż jej dotych¬czasowe 
publikacje. Dlaczego? Oto odpowiedź 
zaczerpnięta ze wspomnianego wcze-
śniej wstępu do książki „Krasnobrodz-
kie klimaty”: 

„Oprócz wierszy, legend i innych 
tekstów znajdziesz tu (Czytelniku) zbiór 

pieśni i piosenek wy-

rosłych z tej ziemi, z 
miłości do niej i jej 
piękna, z myślą o niej, 
o ludziach, którzy tu 
żyją i pracują a także 
o tych, którzy tu od-

poczywają doświad-

czając jej gościnności. 
Można by rzec, że jest 
to wyśpiewana histo-

ria tej ziemi - ta naj-
nowsza i ta dawniej-
sza; czasem na smutno 
a czasem na wesoło.

Są tu pieśni, które 
sławią nie tylko Kra-

snobród, ale i całą Ziemię Zamojską, 
przecudne roztoczańskie pagórki, lasy, 
pola i wody; pieśni ku czci Pani Rozto-

cza i św. Rocha - patrona uroczego za-

kątka Krasnobrodu.

Grane i śpiewane przez folklory-

styczny zespół „Wójtowianie” cieszą 
słuchaczy swoją tre-

ścią, melodią, myślą 
lub dowcipem przy 
różnych okazjach: 
uroczystościach świec-

kich i religijnych, im-

prezach, spotkaniach, 
ogniskach, przeglą-

dach i festiwalach”.

Promocja książki 
odbędzie się w Kra-
snobrodzkim Domu 
Kultury, w styczniu 
2015 roku, na którą już 
teraz serdecznie zapra-
szamy. O dokładnym 
terminie spotkania 

poinformujemy w późniejszym termi-
nie poprzez plakaty i stronę internetową 
Krasnobrodu.

M. Czapla

Krasnobrodzkie klimaty
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Przyroda jaką znam
VII Ogólnopolski Konkurs 

Poetycki - Zwierzyniec 2014

W konkursie uczestniczyło 126 autorów w tego-
rocznej edycji konkursu literackiego pod hasłem 

„Przyroda jaką znam”, organizowanego przez Roztoczański 
Park Narodowy. Uroczyste podsumowanie i wręczenie na-
gród, odbyło się podczas otwarcia pokonkursowej wystawy 
w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu.

Pierwsze miejsce za utwór „Roztocze w pięciu odsło-
nach, czyli o różnym natężeniu światła” otrzymał Maciej 
Modzelewski z Niepublicznego Gimnazjum w Białobrze-
gach. Drugie za wiersz „Jesień na Roztoczu”, otrzymała 
Ilona Rogowska z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólno-
kształcących w Biłgoraju, zaś trzecie miejsce , za utwór 
„Nad Czarnym Stawem” otrzymała Katarzyna Cybulska z 

Gimnazjum w Zespole Szkół w Krasnobrodzie. 
Gratulujemy.

Nauczyciele i Uczniowie

Nad Czarnym Stawem
Noc! Ach jakże żywa pora!
Choć pozornie mrok do snu tuli,
to księżycowy blask duszę woła:
Biegnij prędko ścieżką z mego światła!
Nim odejdę! Póki magia nie dogasła!
Opada gwieździsta poświata
na jodłową ścieżkę, ukrytą w gąszczu leśnym.
Coś głośno w sitowiu szeleści, śmiało, z rozmachem,
bez chwili zwątpienia, tak jakby dziki wielkie goniły jelenia,
trawa przechyla się i rąbek zielonej spódnicy
zamacza to w stawie, to w zapachu mydlnicy.
W szumie tak wielkim, niesłychane zbiegowisko,
zeszło się mrówek spracowanych mrowisko,
żaby kroplą rosy zwilżyły pyszczki,
świerszczy orkiestra nastawiła smyczki,
i po chwili wyczekującego milczenia,
rozbrzmiała nocna symfonia istnienia.
Roztańczone olch zielone liście
dobierają się w pary i w obrotach
to porywczo, to harmonijnie,
wkraczają na gwieździstą salę
Czarnego Stawu.
Chrabąszcze werblując forte,
wprowadziły czarne bociany
w smukłych smokingach,
płomykówki w balowych maskach,
raniuszków dostoją parę,
mysikrólika z pełnym już brzuszkiem
I ach!
Jest i on, bączek w pasiastym garniturze!
Zauroczony księżyc, zapatrzony
w czyste zwierciadło roztańczonych gwiazd,
nie zauważył nawet,
kiedy na brodzące w stawie drzewo,
jego srebrzysty blask spadł.

Na Boże Narodzenie
Święty Józef prowadził swą Małżonkę Maryję
Ostrożnie, pomalutku, idąc od drzwi do drzwi,
Szukając noclegu, ale bez skutku.
Musieli być bardzo pokorni i szanować
Odwieczne plany i Bożą wolę,
Bo opuścili miasteczko Betlejem 
I poszli trochę dalej na pole.
Znaleźli tam lichą stajenkę,
Która była skrzętnie słomą wysłana,
W żłobie było dla zwierząt trochę siana.
Ono to stało się posłaniem dla naszego Pana.
Maryja rozścieliła na nim prześcieradełko
I położyła na nim Jezuska małe Pieścidełko.
Położyła także trochę siana pod główeczkę,
Które musiało zastąpić miękką poduszeczkę.
Wół i osioł zaraz poklękały na kolana
I swą parą ogrzewały naszego Pana.
Mnóstwo Aniołów zaraz z nieba przyleciało
I Gloria wesoło Jezusowi zaśpiewało.
Także i my się przyłączmy do ich śpiewania,
A kto ma instrumenty niech się weźmie do grania.
Aniołowie pasterzom tę nowinę wkrótce oznajmili
I pasterze biegiem do szopy przybyli.
Gdy gwiazda się zatrzymała nad tą szopą ubogą,
Nikt nie zabłądził, bo wiedział, którą ma iść drogą.
Trzej Królowie ze Wschodu też tam wkrótce przybyli,
Pokłon i kosztowne dary Dzieciątku złożyli.
Także i my pójdźmy pokłonić się Jemu,
Aby Jezus się ucieszył i przebaczył każdemu,
Wszystkie winy, które i my przebaczamy
Naszym winowajcom, zawsze, czyli 77 razy,
Byśmy mieli w te radosne święta
Czyste serca bez grzechowej skazy.
Radzę nienawiści zamieńmy na złoto miłości,
Niech Boża Dziecina w naszych sercach zagości.
Niech rozpali miłość, a zło w nas ukróci,
Aby każdy żył radośnie i już się nie smucił.
Urazy sobie darujmy, ręce sobie podajmy,
A kto większy grzesznik, o to nie pytajmy.
Każdy z nas jest słaby i często upada,
Więc mówić na ten temat nigdy nie wypada.
Radujcie się wszyscy ludzie dobrej woli
I w te święta nie mówcie, gdzie co kogo boli.
Jeśli Pan Jezus raczył się aż do ziemi zniżyć,
To i my nie bójmy się do Niego zbliżyć.
Wtedy mały Król, który leży w żłobie między bydlętami, 
Obsypie ludzi skruszonych w sercu wszelkimi łaskami.

Ludwika Ratyniak
DPS Podzamek

I do dziś nie wiem,
czy to Świerszcz tak szumi,
czy to świerszcze grają,
nad Czarnym Stawem.
                                                               Katarzyna Cybulska
                                                                          Klasa 3 LO
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W kontekście badań psycholo-
gicznych istotne wydaje się 

to, co media mówią na temat rodziny, 
jak ją przedstawiają oraz jakie podają 
wzorce zachowań rodzinnych. 

Uwzględniając fakt, że wśród środ-
ków masowego przekazu takich jak: te-
lewizja, radio, Internet, prasa (niektórzy 
zaliczają do nich również komputery i 
telefony komórkowe) – najpotężniej-
szym i najsilniej oddziaływującym środ-
kiem jest telewizja – zasadnym wydaje 
się analiza seriali telewizyjnych pod 
kątem prezentowanych w nich treści i 
wzorców zachowań. Tym bardziej, że 
ciągle wzrasta zarówno ilość jak i czas 
ich nadawania.

Pominę seriale z dużą zawartością 
scen destrukcyjnych, gdyż ich negatyw-
ny wpływ został już zasygnalizowany 
(w opublikowanych już częściach tego 
artykułu), skoncentruję się jedynie na 
kilku polskich serialach, które prezentu-
ją codzienne życie rodzinne. 
Pragnę zacząć od tego, co pozytywne. 

Serial, który przyjemnie się oglą-
da i do którego chętnie się powraca, to 
Siedlisko z 1998 roku opowiadający o 
rodzinie Kalinowskich. Marianna Kali-
nowska otrzymuje w spadku po zmarłej 
ciotce Róży nieruchomość na Mazurach, 
przybywa do niej wraz swoim mężem 
Krzysztofem i tu… pozostaje. Małżon-
kowie urzeczeni pięknem krajobrazu, 
przejęci losami mieszkańców - odnajdu-
ją swoje miejsce na ziemi i najkorzyst-
niejsze warunki do życia oraz ich pracy 
twórczej naukowej i artystycznej. 

Siedlisko to serial emanujący cie-
płem i ukazujący podstawowe warto-
ści, wartość małżeństwa i rodziny, ra-
dość jaką daje pojawienie się dziecka. 
A przy tym spokój, piękno przyrody 
i w tej scenerii normalne, ale jakże in-
teresujące twórcze życie. Różnorodne 
rodzinne relacje, niepowtarzalny klimat 
domu, wspólne rozmowy, posiłki i spa-
cery, coś, w czym chce się uczestniczyć.  
Ważną rolę odgrywają piękne zdjęcia 
urokliwych zakątków Polski, dobra mu-
zyka i doskonała gra aktorska. Siedlisko 

to film dający oddech, który pozytywnie 
nastraja do życia, ukazując jego pięk-
no. Można go z powodzeniem oglądać 
z całą rodziną bez obawy, że zaszokuje 
wulgarną albo przerażającą sceną.

Tak samo „familijnym” serialem 
była Rodzina zastępcza. Serial przedsta-

wiający dzień po dniu w interesujący za-
bawny sposób normalne życie rodziny, 
w której małżonkowie wychowują pię-
cioro dzieci (własne i adoptowane). Se-
rial pełen humoru, który uczył bawiąc.

W wielu późniejszych polskich se-
rialach nadal ukazywana jest wartość 
rodziny.

Budujący przykład przez wiele lat 
dawało małżeństwo Krystyny i Pawła 
Lubiczów z Klanu oraz Barbary i Lucja-
na Mostowiaków z M jak Miłość.

Z kolei serial Nad rozlewiskiem po-
kazał, że skłóceni, a nawet zdradzający 
się wcześniej małżonkowie, potrafią 
wiele sobie wybaczyć i nawet po rozwo-
dzie odbudować swoje relacje, powrócić 
do siebie i do swojej (jak się okazuje) 
nadal żywej a może nawet głębszej mi-
łości.

Obecnie prawie we wszystkich pol-
skich filmach i serialach ukazywana jest 
wartość dziecka. W porównaniu do lat 
drugiej połowy XX wieku, jest to ewe-
nement, gdyż bohaterki filmów lat 60., 
70. – przejawiały wobec dzieci postawy 
co najmniej ambiwalentne, a nawet od-
rzucające. Problem aborcji pojawiał się 
niezwykle często, co wynikało z ówcze-
snej polityki proaborcyjnej.

Zdaje się, że w obliczu – wreszcie 
zauważonego niżu (a nawet kryzysu) 
demograficznego, na szczęście jest już 
inaczej. Kilka lat temu bohaterka Klanu 

Krystyna Lubicz zdecydowała się uro-
dzić dziecko, nawet w obliczu ryzyka 
jakie niosła ze sobą przebyta choroba 
nowotworowa. Urodziła szczęśliwie, 
cieszyła się macierzyństwem, mało tego 
miała duże oparcie w mężu i w dwóch 
dorosłych córkach oraz w całej dalszej 
rodzinie.

Ale wśród tych budujących po-
staw, pojawiają się zachowania bohate-
rów, które niepokoją. I tak w Barwach 
szczęścia lubiana i ciągle uśmiechnięta 
Kasia Górka nieoczekiwanie świado-
mie decyduje się nie tylko na samotne 
macierzyństwo, bo… nie ma szczęścia 
do mężczyzn, ale decyduje się też na 
zapłodnienie in vitro i to wcale nie ze 
względów zdrowotnych. Ewidentna 
telewizyjna promocja sztucznego za-
płodnienia oraz przemycanie femini-
stycznych koncepcji macierzyństwa. 
Jednocześnie serial pokazuje, jak czule 
opiekuje się dzieckiem, w tej atmosfe-
rze zdaje się nie mieć znaczenia to, że 

chłopczyk wychowuje się bez ojca. A 
przecież samotne matki rzadko bywają 
tak zadowolone ze swojej (często nie-
zawinionej) sytuacji. Obciążone nad-
miarem podwójnych obowiązków nie 
tryskają szczęściem i radością. W tym 
serialu tego nie widać, zafałszowanie 
jest subtelne, tak aby widz bezwiednie 
„kupił” to, co mu się podsuwa. A prze-
cież dla człowieka najkorzystniejsze 
jest to, co zgodne z naturą. Wszystkie 
badania psychologiczne mówią o tym, 
jak bardzo dziecku do prawidłowego 
rozwoju potrzebna jest nie tylko matka, 
ale i ojciec. Znaczenie wzrostu w pełnej 
rodzinie jest nie do przecenienia.

Obecnie (niekiedy) dziecko przestaje 
być cenione jako wartość sama w sobie, 
wartość rodzinna, a staje się wartością, 
która ma zaspokoić potrzeby psychiczne 
rodzica.

Dorota Kornas-Biela w swej książce 
Pedagogika prenatalna podaje, że co-
raz częściej pojawia się indywidualne i 
sprywatyzowane widzenie dziecka, które 
jest upragnione jako czynnik rozwoju 
osobistego, usensowienie życia, zabez-

pieczenie przed samotnością, itd. 
Można to zauważyć w M jak miłość, 

otóż Magda zazdrosna o rodzinną sielan-
kę swojej przyjaciółki Kingi Zduńskiej, 
nagle pragnie mieć dziecko, ponieważ 
nie ma nic (czy to wystarczający po-
wód, aby starać się o potomstwo?) Mało 
tego chce mieć dziecko z… Pawłem, 
mężem dopiero przez niego poślubionej 
Ali. Na razie wszyscy są tym oburze-
ni. Zobaczymy, co serial pokaże dalej. 
Pragnę zaznaczyć, że jest to nie tylko 
nienormalny i chory pomysł, bo zrani-
łyby żonę Pawła. Zastanówmy się też i 
nad tym, kim stałby się sam Paweł po 
spełnieniu takiej „prośby” swojej przy-
jaciółki. A tak na marginesie, czy osoba, 
która nazywa siebie przyjacielem może 
oczekiwać zdrady, zachowania nie-
moralnego? Czy myśli w ogóle o tym, 
co po zdradzie może stać się z drugim 
człowiekiem. W mojej praktyce psycho-
logicznej nie spotkałam sytuacji zdrady, 
która przyniosłaby komukolwiek szczę-
ście ani osoby, która po zdradzie funk-
cjonowałaby tak samo w małżeństwie 
jak i przed nią. Warto o tym pomyśleć. 
Aż poraża naiwność myślenia wyraża-
jąca się w stwierdzeniu: abym tylko za-

szła w upragnioną ciążę, to sobie zniknę 
i będę szczęśliwa. Gdzie? Sama? Czy 
dziecko to lalka, którą można zabrać w 
nieznane i oczekiwać, że będzie szczę-
śliwe, bo mamusia je niby kocha.

Ciąg dalszy na str. 20

Mass media (4)
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Ciąg dalszy ze str. 19
Ciekawe, czy szczególnie młody widz 
postawi sobie takie pytania, czy też 
połknie propozycję „macierzyństwa 
inaczej”, bo choć na razie krytykowa-
na - taka propozycja zaistniała i będzie 
drążyć niejeden mózg.

Tak samo w polskich serialach, co-
raz częściej lansowane są nowomodne 
style życiowe, które wypierają tradycyj-
ne zachowania a wraz z nimi wartości 
ogólnoludzkie.

We wspomnianym już serialu Klan, 

Agnieszka Lubicz uporczywie lansuje 
styl singla, równocześnie związując się 
z coraz to nowymi mężczyznami. Próby 
oświadczyn kolejnych wielbicieli wzbu-
dzają w niej niebywałą irytację, jakby 
owi mężczyźni, pragnący założenia ro-
dziny, czynili coś nienormalnego, a nie 
odwrotnie.

Jej kilkuletni brat Pawełek nieocze-
kiwanie staje się nauczycielem życia 
dla swego ojca i to… według wskazań 
trenera walk wschodnich. Wykształco-
ny ojciec (w wieku bardzo dojrzałym) 
zaczyna więc ćwiczyć razem z synem 
judo i też kierować się wskazówkami 
trenera, bo jak wyjaśnia syn: judo to nie 
tylko styl walki, ale i życia. No właśnie. 
Na tym przykładzie widać wyraźnie jak 
filozofia i praktyki wschodnie wypierają 
to, co chrześcijańskie. 

W serialu M jak Miłość, w mieszka-
niu Pawła Zduńskiego - pojawia się po-
sążek Buddy i jest na razie eksponowany 
dyskretnie, aby widza oswoić. A akcenty 
mówiące o wierze chrześcijańskiej, to 
jedynie ślub w kościele, i to ze wzglę-
du na… uroczystą oprawę i nastrój oraz 
możliwość pojawienia się w długiej, 
białej sukni z welonem. Joanna Zduń-
ska, która jak wyznaje marzyła o takim 
ślubie, stwierdza nawet, że to przecież 
tylko kilka metrów białego kiczu. Do-
prawdy? Może dla kogoś, kto nie potrafi 
zachować czystości przedślubnej, rów-
nież jej symbol, może być niepotrzeb-
nym dodatkiem albo wręcz wyrzutem 
sumienia. O ile jeszcze zachował zdol-
ność właściwej oceny w tym zakresie. 
Natomiast to co 19 listopada 2014 r. zo-
stało pokazane w 575 odcinku Na dobre 

i na złe jest dosłownie kpiną ze ślubu 
kościelnego. Panna młoda –Wiktoria, po 
nocy spędzonej z kolegą - Adamem, pę-
dzi na motorze do kościoła aby przysię-
gać i to przed Bogiem miłość swojemu 
narzeczonemu -Tomaszowi.

Bez żadnego przygotowania ducho-

wego, bez spowiedzi, pełna rozterek co 
do swoich rzeczywistych uczuć, a na-
wet nie w ślubnej sukni, tylko w spor-
towym kombinezonie na ramiączkach. 
Takie „pomieszanie z poplątaniem” ale 
… trudno jest krytycznie odnieść się do 
zachowania postaci, która budzi ogólną 
sympatię. Zauważmy, że od kilku lat bu-
dowany jest pozytywny obraz bohaterki, 
która nagle zachowuje się … No wła-
śnie jak? Oryginalnie czy bezmyślnie i 
głupio. Po co to wszystko? A może po 
to, aby pokazać, że branie ślubu jest w 
ogóle bez sensu. A przecież w rzeczywi-
stości, ślub jest i być powinien niezwy-
kle ważnym, doniosłym i brzemiennym 
w konsekwencje wydarzeniem.

Wydarzeniem bardzo potrzebnym, 
porządkującym życie i dającym szczę-
ście, pod warunkiem, że potraktowany 
jest poważnie.

W cieszącym się dużą popularnością 
serialu Na dobre i na złe lubiani boha-
terowie przekazują sobie amulety na 

szczęście, pojawiają się wróżby i można 
zauważyć dyskretną (na razie) promocję 
okultyzmu.

W Barwach szczęścia początkowo 
nieśmiało, potem  coraz zdecydowanie 
lansowana jest para homoseksualna, 
ostatnio - nachalnie wręcz – małżeństwo 
homoseksualne. Trudno oprzeć się wra-
żeniu, że jest to wyraźna manipulacja w 
kierunku formowania społeczeństwa ak-
ceptującego związki gejowskie. 

W wielu serialach eksponowana jest 
wybujała emocjonalność, która zdaje 
się usprawiedliwiać nierozsądne zacho-
wania bohaterów. I tak w M jak Miłość, 

zdenerwowana Małgosia, będąc w cią-
ży, długo spaceruje po mrozie, aż dosta-
je zapalenia płuc, bo… mąż ją zirytował 
i zawiódł. Aż strach pomyśleć, co by się 
działo w rodzinach, gdyby większość 
kobiet reagowała tak niefrasobliwie i 
nieodpowiedzialnie.

Z kolei Hania dowiedziawszy się o 
zdradzie męża, nic nie robi, tylko siedzi 
i płacze (przez kilkanaście odcinków), 
wyjeżdża z domu, opuszcza dzieci na 
wiele miesięcy. Wszyscy to rozumieją, 
przejmują jej rodzicielskie obowiązki, 
potulnie czekają, aż jej przejdzie. 

Równocześnie mówi się o niej, że 
jest wspaniałą matką, a przecież jest to 
matka, która zaniedbuje dzieci - w trud-
nym także i dla nich - okresie. Potajem-
ny wyjazd, długa rozłąka daje dzieciom 
poczucie, że się nie liczą, a ich uczucia 
są mniej ważne. Muszą sobie same ra-
dzić z własnymi emocjami. Powstaje 
warte rozważenia pytanie: „Czy można 
wziąć urlop od własnych dzieci, w chwi-
li bardzo trudnej dla całej rodziny”? Kto 

ma im wówczas pokazać, jak sobie ra-
dzić z taką sytuacją? 

Ważne jest też to, czego nie ma w 
tym serialu. Nie ma wzoru dzielnej i 
opanowanej żony i matki, która z god-
nością, myśląc również o dzieciach sta-
wia czoła trudnej i bolesnej sytuacji.

Należy zwrócić szczególna uwagę 
na to, że w polskich serialach małżeń-
stwo trwa… do pierwszej kłótni. Pierw-
szy zawód, pierwsze rozczarowanie i 
rozstanie. A po stosunkowo krótkim 
czasie nowy związek z nowym partne-
rem. I powtórka tego co już było - do 
momentu, w którym okaże się, że nowy 
partner ma również wady i słabości. 
Wówczas kobieta cała we łzach porzuca 
go i postanawia z nikim się nie wiązać. 
Ale szybko poznaje kolejnego pana itd. 
…a dzieci muszą mierzyć się z kolejną 
zmianą.

Nie ma w tym całej prawdy o kobie-
cie i mężczyźnie, o ich rolach rodziciel-
skich i reakcjach dzieci na nieodpowied-
ni sposób ich realizacji. Przybywa scen 
nieprawdziwych z psychologicznego 
punktu widzenia, takich w których dzie-
ci łatwo akceptują - w rzeczywistości 
trudne do zaakceptowania - zachowania 
i wybory swoich rodziców. 
W Klanie filmowa córka Agnieszki Lu-
bicz cały czas jest zachwycona jej kolej-
nymi partnerami. Jest to pokazane tak, 
jakby pojawiający się w domu nowy pan, 
nie był dla niej żadnym problemem.

W rzeczywistości dziecko potrze-
buje stałości i jest bardzo przywiązane 
do swojego ojca i matki. Jeśli rodzice 
się rozstają, przeżywa to boleśnie i za-
zwyczaj nie akceptuje nowego partnera 
matki czy kochanki ojca. Na zamianę 
ojca na kochanka najczęściej reaguje 
buntem i agresją, przestaje się uczyć a 
ból psychiczny próbuje tłumić sięgając 
po alkohol lub narkotyki. A może by tak 
scenarzyści seriali, zamiast do sądu, kie-
rowali skłóconych małżonków na tera-
pię małżeńską do mądrego psychologa

Wątpliwe jest też to, aby chłopiec - 
tak jak Maciek z Barw szczęścia - apro-
bował gejowski związek swego ojca, bo 
każde dziecko pragnie mieć mamę i tatę, 
a nie tatę i jakiegoś pana. 

 Człowiek z natury swej podatny na 
sugestię, łatwo przejmuje podawane mu 
w serialach wzorce zachowań. Widać to 
wyraźnie w zmieniającej się obyczajo-
wości i hierarchii wartości. A oglądanie 
telewizji coraz częściej zastępuje relacje 
międzyludzkie, skutecznie wkompono-
wuje się w życie rodzinne, bądź wręcz 
je wypełnia.

Ciąg dalszy na str. 21
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Ciąg dalszy ze str. 20
Seriale emitowane są codziennie i 

to po kilka dziennie, do tego są jeszcze 
wielokrotnie     powtarzane,     tak     że 
jednego dnia można obejrzeć kilkana-
ście z nich. W związku z czym, nie tylko 
pochłaniają wiele czasu, ale i niezwykle 
angażują emocjonalnie, gdyż w każdym 
z nich rozgrywają się osobiste bądź 
rodzinne dramaty. Dlatego gdy jedna 
osoba w przeciągu dnia współprzeżywa 
problemy wielu rodzin, może poczuć 
się tak obciążona psychiczne, że może 
zabraknąć jej sił na dźwiganie własnych 
problemów i rzeczywistych problemów 
swojej rodziny. 

Do tego widzowie identyfikują się 
ze swoimi ulubionymi bohaterami, nie-
kiedy zapominają, że są to osoby fikcyj-
ne i bywa, że postacie z seriali - poprzez 
swoją codzienną „obecność” - stają się 
bliższe od rzeczywistych członków ro-
dziny i przyjaciół. Może to powodować 
rozluźnienie więzi rodzinnych i przyja-
cielskich, a nawet zastępowanie ich w 
sytuacji, gdy na spotkaniach rodzinnych 
czy towarzyskich włączony jest telewi-
zor.

Uwaga wszystkich koncentruje się 
wówczas na tym, co dzieje się na szkla-
nym ekranie, osoby skupione wokół 
telewizora stają się mniej ważne. Nie 
są też w stanie przebić się ze swoimi 
sprawami i problemami, boleśnie do-
świadczają zepchnięcia na plan dalszy. 
Gdy takie przekonanie ugruntowuje się 
w psychice dzieci, to tracą one nie tylko 
kontakt, ale i więź z rodzicami. Bardzo 
łatwo wówczas w tę lukę wchodzi ktoś 
niepożądany, kto dając dziecku swój 
czas i uwagę w miłej atmosferze, jest 

w stanie przemycić wszystko, co chce: 
inną filozofię życia, pornografię, alko-
hol, narkotyki. Z łatwością też wciągnie 
do sekty czy „dowartościuje” ważną po-
zycją w gangu.

Z kolei dla małego dziecka przy-
słowiowy miś z okienka czy pszczółka 
Maja, mogą stać się bliższe od mamy i 
taty, jeśli dziecko będzie dłużej codzien-
nie patrzyło na Maję niż na mamę i tatę. 
A ciepły, spokojny i miły głosik pszczół-
ki, może stać się dziecku bliższy od po-
denerwowanego głosu ciągle zabieganej 
matki oraz karcącego głosu spieszącego 
się ojca.

Należy zauważyć, że ostatnio w 
Polsce powstaje coraz więcej różnych 
seriali i błędem byłoby ten fakt lekce-
ważyć, bo jeżeli na psychikę człowieka 
duży wpływ (jak wykazują wyniki ba-
dań) może mieć pojedynczy film, to o ile 
większy wpływ ma serial telewizyjny, 
oddziaływujący systematycznie i długo.

Wobec powyższego wydaje się, że 
potrzeba nam prawdziwych psycholo-
gicznie i nie tendencyjnych scenariuszy, 
które kształtowałyby dojrzałe postawy 
wobec innych, wobec normalnego mał-
żeństwa i rodziny, wobec życia w ogóle, 
również w perspektywie jego ostatecz-
nego sensu i celu. A póki co, istotna jest 
analiza przesłania i ocena proponowa-
nych zachowań w emitowanych seria-
lach. Ważna także jest pomoc dzieciom i 
w młodzieży  w rozpoznawaniu przemy-
canych nowomodnych tendencji pod po-
zorami nowoczesności czy rzekomego 
postępu. Służy temu wspólne z dziećmi 
oglądanie telewizji, a potem rozmowa 
na temat tego, co zostało obejrzane. 

Niezwykle istotny staje się też wy-
bór oglądanych filmów i programów z 
uwzględnieniem tego, że najbardziej 

niszczące dla ludzkiej psychiki są sce-
ny pełne przemocy, wybuchów i agresji. 
Należy również pamiętać o negatyw-
nym wpływie scen wulgarnych, odzie-
rających człowieka z jego ludzkiej god-
ności. A jest ich dużo nawet w pozornie 
niewinnych programach kabaretowych. 
One również kształtują naszą wrażli-
wość nie tylko moralną, ale i estetycz-
ną.

Obecnie szczególnie musimy bronić 
się przed bombardującą nas brzydotą, 
nachalną erotyzacją, promocją dewiacji 
i lansowaniem obcych nam (a niebez-
piecznych) filozofii.

Warto o tym pomyśleć szczególnie 
teraz w czasie naszego chrześcijańskie-
go Święta Bożego Narodzenia, które 
niezmiennie od dwóch tysięcy już lat 
niesie nam przesłanie miłości, czułości, 
piękna i dobroci, przez co czyni nas lep-
szymi, szlachetniejszymi i szczęśliwszy-
mi ludźmi. Zachowajmy to dziedzictwo 
dla następnych pokoleń, pielęgnujmy je 
i napawajmy się nim w ciszy i spokoju. 
Miejmy odwagę pobyć sami ze sobą oraz 
najbliższymi bez mediów. Posłuchajmy 
się nawzajem i sobą nacieszmy.

Bądźmy wdzięczni Bogu, że go do-
świadczamy, ale i dumni z naszej chrze-
ścijańskiej tradycji. Jestem przekonana, 
że nikomu nie uda się zniszczyć w nas, 
ani odsunąć na plan dalszy, tego co naj-
ważniejsze. Jeśli ponownie, jak co roku, 
zaprosimy do naszych domów Maryję i 
Józefa oraz przyjmiemy z wielką miło-
ścią do naszych serc Dzieciątko Jezus i 
to nie tylko w wieczór wigilijny, ale i we 
wszystkie następne dni naszego życia.

Zofia Kończewska-Murdzek

XX Jubileuszowy 
Gminny Konkurs 

Piosenki Przedszkolaka

W dniu 4 grudnia 2014r. w 
Krasnobrodzkim Domu 

Kultury odbył się XX Konkurs 
Piosenki Przedszkolaka. Konkurs, 
niezmiennie od wielu lat, cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród 
przedszkolaków. W jubileuszowej 
edycji wzięło udział blisko 200 
przedszkolaków.

Relację z konkursu opublikuje-
my w kolejnym wydaniu GK. Już 
teraz można się z nią zapoznać na 
stronie internetowej www.krasno-
brod.pl. 

M. Czapla

XXI Międzynarodowy
Festiwal Kolęd i Pastorałek

Krasnobrodzki Dom Kultury po raz kolejny podjął się organizacji eliminacji re-
jonowych do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazi-

mierza Szwarlika – Będzinie’2015. W tym roku zaplanowano je na sobotę 13 grudnia. 
Do krasnobrodzkich eliminacji zgłosiło się ponad 40 wykonawców (soliści, duety, 

zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry) zarówno dzieci, młodzież jak i do-
rośli. 

Eliminacje rejonowe (odbywają się w ponad 30 miejscowościach na terenie Polski 
oraz na Ukrainie) są pierwszym etapem festiwalu. Drugi to przesłuchania finałowe, 
które będą miały miejsce już w nowym 2015 roku, w dniach 15-17 stycznia w Będzinie 
na Śląsku. Uczestnikami tych przesłuchań są najlepsi wykonawcy poszczególnych eli-
minacji rejonowych, w tym również krasnobrodzkich. Festiwal zakończy się koncertem 
galowym, w dniu 18 stycznia, podczas którego nastąpi ogłoszenie laureatów i wręcze-
nie nagród.

Relację z krasnobrodzkich eliminacji i listę laureatów tych przesłuchań opublikuje-
my w kolejnym wydaniu GK.

Mariola Czapla
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Krasnobród na Roztoczu to mia-
sto niezwykłe, gdyż można tu 

spotkać ślady Dominikanów. Pozwolę 
sobie odkryć karty historii miasta. 27 
października (według kalendarza ro-
syjskiego 8 listopada) 1864r. car Alek-
sander II podpisał ukaz likwidacyjny 
klasztorów w Królestwie Polskim. Ka-
sata przewidywała 2 etapy. Pierwszy 
etap rozpoczęto jednocześnie w całym 
Królestwie Polskim w nocy z niedzieli 
na poniedziałek 15/16listopada (według 
kalendarza rosyjskiego27/28 listopada) 
1864r. Zgodnie z otrzymanymi wskaza-
niami, akcję likwidacyjną 
rozpoczęto jednocześnie 
według schematu: oto-
czenie klasztoru i kościo-
ła przez wojsko ok. godz. 
23.00, wejście do środka 
wyznaczonych żołnierzy, 
oficerów, urzędnika wła-
dzy cywilnej i delegata 
władzy duchownej, za-
bezpieczenie dzwonów 
przed ewentualnym alar-
mowaniem okolicznej 
ludności, zebranie za-
konników i oznajmienie 
im treści ukazu, przejęcie pieniędzy i 
kosztowności, spisanie danych perso-
nalnych od zakonników, opisanie ksiąg 
inwentarzowych, wywiezienie zakon-
ników przygotowanymi uprzednio fur-
mankami do wyznaczonych klasztorów, 
przeszukanie i zapieczętowanie budyn-
ków , dopilnowanie odprawiania w na-
stępnych dniach nabożeństw. Postawa 
zakonników była pełna godności i spo-
koju. Urzędnicy spodziewali się czyn-
nego oporu, tymczasem zdarzało się to 
rzadko. Zachowanie zakonników można 
wytłumaczyć zaskoczeniem, poczuciem 
bezsilności i niewiarą w skuteczność ja-
kiegokolwiek protestu. W owym czasie 
skasowano 108 męskich domów zakon-
nych. Klasztor w Krasnobrodzie w nocy 
z 15/16 listopada 1864r. został skasowa-
ny na mocy tego ukazu, za udział Do-
minikanów w powstaniu styczniowym. 
Przeora klasztoru w latach 1859-1864 
o. Ludwika Turzynieckiego skazano 
na zesłanie do Rosji za ukrywanie w 
klasztorze 2 powstańców. Został jed-
nak ułaskawiony, zapłacił tylko grzyw-
nę. Wrócił do Krasnobrodu i pracował 
jako wikariusz w latach 1870-1874. 
Do grudnia 1864r. tutejszym probosz-
czem był jeszcze o. Franciszek Steciń-
ski. Obowiązywał także zakaz noszenia 

habitu. Zakonnicy musieli przywdziać 
stroje duchowieństwa diecezjalnego. 
Car Rosji posunął się jeszcze dalej i 
pozbył Krasnobród praw miejskich. A 
teraz przejdę do obecnego czasu. Otóż 
w niedzielę, w piękny słoneczny dzień 
26 października 2014r. do Krasnobrodu 
przybyła grupa edukacji patriotycznej 
„Ćwieki” z Nasutowa (woj. Lubelskie) 
wraz z o. przeorem Grzegorzem Klu-
zem OP, Dominikaninem z Bazyliki 
oo Dominikanów pw. Św. Stanisława 
Biskupa Męczennika w Lublinie, aby 
uczcić 150 rocznicę kasaty klasztoru w 

naszym mieście i upamiętnić tę historię. 
Jakiż to piękny i godny pochwały gest 
z ich strony. Wydarzenie to wpisuje się 
w podążanie śladami Dominikanów. Za-
daniem grupy „Ćwieki 1863” jest krze-
wienie postaw patriotycznych, edukacja 
młodego pokolenia, integracja społecz-
ności lokalnej, poznanie i promocja 
walorów historycznych i turystycznych 
Lubelszczyzny. Grupa działa poprzez 
udział w uroczystościach, insceniza-
cjach, pokazach edukacyjnych, grach 
terenowych. Organizuje projekty o za-
sięgu regionalnym i międzynarodowym, 
które koordynuje Sergiusz Kieruzel – 
prezes Fundacji Nowy Staw w Nasuto-
wie. Grupa bezpośrednio nawiązuje do 
historii okresu powstania styczniowego. 
„Ćwieki 1863” nazwę swą zawdzięczają 
swojemu dowódcy pułkownikowi Kaje-
tanowi Ćwiek- Cieszkowskiem, herbu 
Dołęga, który postanowił zorganizować 
za własne środki finansowe oddział po-
wstańczy. Jego zona Emilia, dziedziczka 
także wniosła duży wkład w organizację 
oddziału, gdyż zaprojektowała jednolite 
mundury (szare kurty z żółtymi wyłoga-
mi) i czapki z obszyciem. We wrześniu 
1863r. oddział „Ćwika” dołączył do 
oddziału Marcina Lelewela – Borelow-
skiego i uczestniczył w bitwie pod Pa-

nasówką (obecnie gmina Zwierzyniec). 
Żołnierzami „Ćwieka” byliochotnicy 
spragnieni wolności Ojczyzny, chłop-
cy i dziewczęta z terenu obecnej gmi-
ny Niemce, Lubartów, Lublin. Oddział 
„Ćwieka’ wsławił się w wielu bitwach 
i potyczkach powstania styczniowego 
na ziemi lubelskiej, sandomierskiej, ra-
domskiej i kresach wschodnich. Wizy-
ta pasjonatów historii sprzed 150 laty i 
dominikanina to otwarcie kart historii 
mówiących o echach powstania stycz-
niowego. Jakby spełniły się marzenia 
o. Ludwika Turzynieckiego, znanego w 

Krasnobrodzie choćby 
z listu znalezionego w 
2008r podczas remontu 
kościoła w kuli na wieży 
– w tym liście zachęca 
do „otwarcia Księgi Hi-
storii” czyli głębszego 
zrozumienia przeszłości. 
Jego tekst nadal uczy. 

W samo południe 
(zgodnie z tradycją do-
minikańską) o. Grzegorz 
Kluz odprawił mszę św. 
i wygłosił kazanie, prze-
pełnione wątkami religij-

nymi i patriotycznymi, udzielił też domi-
nikańskiego błogosławieństwa wiernym, 
śpiewająco odmówił litanię dominikańską 
(sprzed 200 laty) i przybliżył historię do-
minikanów w Krasnobrodzie, odczytał 
również treść dokumentu znalezionego w 
2008r. Był też czas na prezentację grupy 
edukacji patriotycznej „Ćwieki 1863”, 
wspólne zdjęcie i rozmowy. Następnie go-
ście udali się na cmentarz parafialny pod 
pomnik Powstania Styczniowego oraz w 
dolinę św. Rocha, do kaplicy św. Rocha, 
aby oddać hołd poległym powstańcom. 
Warto dodać, że o. Grzegorz wspomniał 
o kilku ciekawostkach związanych z Do-
minikanami. Otóż litania dominikańska 
ma potężną moc, a to dlatego jak o. Do-
minik postanowił założyć zakon kazno-
dziejski, poszedł do ówczesnego papieża 
Innocentego IV i opowiedział o swoich 
planach.Niestety papież nie chciał słuchać 
o nowym zakonie. O. Dominik wrócił do 
klasztoru i zaczął odmawiać litanię domi-
nikańską do NMP, prosząc o zmianę de-
cyzji. Modlili się bardzo długo. Ponoć tej 
samej nocy papież źle się poczuł i zmarł, 
a jego następca zatwierdził zakon domini-
kański. Skuteczność tej litanii odmawianej 
w trudnych chwilach zakonu sprawiła, że 
kardynałowie i prałaci mówili; strzeżcie 
się litanii braci kaznodziejów, gdyż czynią 
rzeczy dziwne. 

Ciąg dalszy na str. 23

Krasnobród na dominikańskim szlaku
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Stad powiedzenie; od litanii zakonu kaznodziejów wybaw nas Panie. Dzięki 
o. Grzegorzowi zebrani poznali legendę o pańskich psach, wedle której mama św. 
Dominika miała sen, że w swym łonie nosi psa trzymającego zapaloną pochodnię, 
którą rozpalał cały świat. 

Stąd Dominikanów nazwano później Pańskimi Psami, noszącymi po świecie 
ogień Słowa prawdy. Należałoby kontynuować współpracę z Dominikanami w 
Lublinie i „Ćwiekami 1863”. Proponuję organizację przez szkoły wycieczek do 
Bazyliki oo. Dominikanów w Lublinie. Ciekawą praktyką byłoby odmawianie 
w krasnobrodzkim sanktuarium litanii dominikańskiej. Namiastkę potrawy św. 
Jacka już mamy, bo w czasie uroczystości religijnych pielgrzymom bardzo sma-
kują krasnobrodzkie pierogi odpustowe, a to za sprawą św. Jacka od pierogów 
– Dominikanina. Warto też zorganizować koncert pieśni dominikańskich. Dobrze 
byłoby wrócić do korzeni. Sadzę, że dominikanie są z nami zawsze w legendach, 
rzeźbach, pierogach, modlitwach i pieśniach. 

W imieniu kapłanów i mieszkańców Krasnobrodu na łamach tego czasopisma 
pragnę wyrazić uznanie i podziękowanie „Ćwiekom 1863” i o. Grzegorzowi Klu-
zowi za ocalenie od zapomnienia historii i promocję naszego miasta.

Alina Słota

Warsztaty ceramiczno-garncarskie w KDK
W dniu 21 listopada 2014r. w Kra-

snobrodzkim Domu Kultury 
odbyły się warsztaty ceramiczno-garncar-
skie. Było to pierwsze spotkanie z cyklu 
organizowanego przez LGD „Nasze Roz-
tocze”, którego tematem przewodnim są 
sięgające XV w. tradycje garncarskie na 
Roztoczu. 

W krasnobrodzkich warsztatach 
uczestniczyło 10 osób, byli to pracownicy 
i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Dominikanówce, nauczyciele Zespołu 

Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie i 
Szkoły Podstawowej w Kaczórkach oraz 
pracownicy Domu Pomocy Społecznej w 
Majdanie Wielkim i Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury. 

Warsztaty prowadził Mistrz Garncar-
stwa i Ceramiki Pan Piotr Skiba, który 
na wstępie zapoznał uczestników z histo-
rią garncarstwa charakterystycznego dla 
naszego regionu, gdzie wyrabiano m.in. 
zdobione dzbanuszki i tradycyjne ludowe 
zabawki - ptaki zwane „zezule”. Następ-

nie zademonstrował metody pracy na kole 
garncarskim oraz sposoby zdobienia na-
czyń. 

Uczestnicy warsztatów pod okiem 
Pana Piotra lepili i toczyli naczynia oraz 
wykonywali ozdoby przy użyciu form gip-
sowych. Największym zainteresowaniem 
cieszyło się wykonywanie naczyń na kole 
garncarskim. Warsztaty były okazją do 
świetnej zabawy, ale przede wszystkim 
ciekawą formą nauki dla ich uczestników.

M. Mazurek

Brawo młodzi!
Składam podziękowania dyrekcji, na-

uczycielom i uczniom Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kra-
snobrodzie za pomoc przy zgrabianiu liści na 
Alei Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
oraz przy Kaplicy Objawienia na Wodzie. 

Szczególnie dziękuję uczniom kl. II d 
gimnazjum wraz z wychowawczynią panią 
Bożeną Jaszczuk i harcerzom z I Szczepu 
Krasnobrodzkiego im. św. Rocha z przybocz-
nym Cezarym Borkowiczem ze Stowarzysze-
nia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.

Bernadeta Borek
Radna Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie



11.11.2014r.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


