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Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Modrzewiowej

Trwają prace budowlane na ul. Mo-
drzewiowej związane z przebudową linii 
niskiego napięcia z linii naziemnej na 
ziemną i budowy oświetlenia ulicznego. 
W ramach współpracy z Rejonowym 
Zakładem Energetycznym w Zamo-
ściu kabel oświetlenia ulicznego ukła-
dany jest w jednym wykopie z kablem 
nn. Taki sposób budowy pozwolił na 
zmniejszenie kosztów inwestycji zwią-
zanych z obsługą geodezyjną, nadzoru 
budowlanego i wykopach ziemnych. 
W chwili obecnej zostanie wykonana 
linia oświetlenia ulicznego i ustawio-
ne fundamenty.  W miarę posiadanych 
środków finansowych będą ustawiane 
słupy oświetleniowe. Koszt w/w prac 
wynosi 17.220,00 zł. Prace budowlane 
prowadzi przedsiębiorstwo „ELIN” s.c. 
z Zamościa.

Prace budowlane 
w krasnobrodzkim przedszkolu
Na terenie obiektu Przedszkola Sa-

morządowego trwają prace związane z 
koniecznością dostosowania pomiesz-
czeń Przedszkola Samorządowego w 
Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 37 do 
wymogów ochrony przeciwpożarowej 
w związku z decyzją nakładającą taki 
obowiązek na Gminę Krasnobród jesz-
cze w roku 2013 przez Państwową Straż 
Pożarną w Zamościu.

Roboty budowlane prowadzone 
są przez firmę IMPEL TECH SOLU-
TIONS Spółka z o.o. Sp. k. z Warszawy. 
Podwykonawcą części zakontraktowa-

nych robót budowlanych jest miejsco-
wy AGROBET z Majdanu Wielkiego. 
W chwili obecnej podwykonawca ro-
bót wykonał klatkę schodową od stro-
ny północnej obiektu, wewnątrz której 
obecnie wykonywane są wykończenio-
we prace budowlane. W najbliższym 
czasie dokończona zostanie przebudo-
wa zewnętrznej pochylni schodów oraz 
wykonane zostanie dodatkowe wyjście 
ewakuacyjne.

Natomiast dopiero z początkiem 
okresu wakacyjnego możliwe będzie 
wejście z robotami budowlanymi do 
obiektu w celu przebudowy istniejącej 
klatki schodowej z wykonaniem instala-
cji oddymiania oraz przebudowy części 
pomieszczeń w tym korytarzy, sal dy-
daktycznych, pomieszczeń biurowych, 
zabezpieczenie ppoż. ścian i stropów z 
przebudową instalacji elektrycznej, w 
tym oświetlenia ewakuacyjnego oraz 
wykonanie sterowania i zasilania insta-
lacji oddymiania. Konieczna jest rów-
nież przebudowa instalacji wodocią-
gowej i instalacji hydrantowej, a także 
częściowa wymiana stolarki okiennej 
oraz ślusarki aluminiowej.   

Łączny koszt zakontraktowanych 
robót budowlanych wynosi wg umowy 
255.840zł.

Dodatkowe oddziały przedszkolne
 w Krasnobrodzie 

i SP Majdan Wielki
W terminie określonym w ustawie 

o systemie oświaty tj. do 30 kwietnia 
wszyscy dyrektorzy szkół prowadzo-
nych przez Gminę Krasnobród przed-
łożyli burmistrzowi projekty arkuszy 
organizacyjnych szkół na kolejny rok 
szkolny 2016/2017. Burmistrz Krasno-
brodu podpisał przedłożone arkusze 
zatwierdzając ogółem 40 oddziałów w 
szkołach podstawowych, gimnazjum i li-
ceum, 5 oddziałów w klasach „0” oraz 4 
oddziały w przedszkolu. Wziąwszy pod 

uwagę potrzeby oraz obowiązek przyję-
cia wszystkich dzieci 4 letnich został za-
twierdzony oddział przedszkolny dzieci 
4 i 5 letnich w SP w Majdanie Wielkim 
oraz trzeci oddział w Przedszkolu Sa-
morządowym w Krasnobrodzie. 

Dyrektor SP w Majdanie Wielkim
 na kolejne 5 lat

Burmistrz Krasnobrodu po zasię-
gnięciu opinii Rady Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej w Majdanie Wiel-
kim oraz w uzgodnieniu z Lubelskim 
Kuratorem Oświaty powierzył Pani 
Małgorzacie Kawałek stanowisko dy-
rektora Szkoły Podstawowej im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim na okres kolejnych pięciu lat 
szkolnych tj. od 1 września 2016r do 31 
sierpnia 2021r.

Nabór wniosków 
na odnawialne źródła energii

Zarząd Województwa Lubelskiego 
ogłosił nabór wniosków o dofinansowa-
nie projektów w ramach Działania 4.1 
Wsparcie wykorzystania OZE (odna-
wialnych źródeł energii). Wnioski moż-
na składać w terminie od 29.04.2016 do 
14.06.2016r. 

Gmina Krasnobród z wyprzedze-
niem przystąpiła do przygotowania po-
trzebnych dokumentów takich jak „Plan 
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 
Krasnobród” oraz studium wykonal-
ności. W tym celu przeprowadzono 
konsultacje z mieszkańcami połączone 
z prezentacją ogólnych założeń do pro-
jektu i przekazano konieczne informacje 
dotyczące wykorzystania OZE. W od-
powiedzi osoby zainteresowane skła-
dały ankietę oraz deklarację udziału w 
projekcie (zostało złożonych 511 ankiet 
wraz z deklaracjami). 

W związku z tak dużym zaintere-
sowaniem konieczne było poddanie 
wstępnej weryfikacji złożonych dekla-
racji i podpisywania umów wraz z 
wpłaceniem zaliczki w wysokości 500zł 
na jedną instalacje OZE, w wyniku cze-
go podpisano 400 umów. Jeśli Gmina 
Krasnobród otrzyma dofinansowanie 
wpłacona kwota zaliczona zostanie na 
poczet 15% kosztów montażu instalacji, 
jaką mają ponieść uczestnicy. Resztę 
kosztów pokryje dotacja. Rozstrzygnię-
cie konkursu i wyłonienie gmin, które 
otrzymają dofinansowanie planowane 
jest nie później niż do września 2017 
roku.

Ciąg dalszy na str. 4
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100-lecie urodzin Pani Marianny Jaskuleckiej
W dniu 1 maja 2016 roku w 

Domu Pomocy Społecznej im. 
św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie 
odbyła się niecodzienna uroczystość. W 
tym dniu, bowiem swoje 100. urodziny 
obchodziła mieszkanka tego domu Pani 
Marianna Jaskulecka. 
 

Pani Marianna urodziła się 1 maja 
1916 roku. Jest matką, babcią - ma 
czworo wnuków. Pomimo swojego wie-
ku jest osobą sprawną fizycznie i samo-
dzielną, zawsze pogodna, uśmiechnięta, 
lubiana przez personel i mieszkańców. 
Chętnie rozmawia, nawiązuje przyjaźnie 
i aktywnie uczestniczy w życiu Domu. 
Pani Marianna mieszka w nim od czter-
nastu lat wraz ze swoim niepełnospraw-
nym synem Adamem, którym troskliwie 
się opiekuje.

Uroczystość setnych urodzin rozpo-
częła się Mszą św. w intencji Jubilatki 
odprawioną w Kaplicy Domu Pomocy 
Społecznej przez ks. Romana Sawi-

ca - proboszcza Parafii Zesłania Ducha 
Świętego w Krasnobrodzie oraz ks. Le-
ona Rogalskiego. 

Uczestniczyli w niej zaproszeni go-
ście: władze samorządowe - powiatowe 
i gminne, kierownictwo krasnobrodz-
kiego Urzędu Stanu Cywilnego, Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
gow Zamościu i Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Zamościu, lekarz 
rodzinny Elżbieta Paszkowska, a także 
rodzina Jubilatki, dyrekcja, pracownicy 
i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej 
w Krasnobrodzie oraz zespół folklory-
styczny „Wójtowianie”, który zapewnił 
oprawę muzyczną Mszy św.

Po modlitwie przyszedł czas na 
życzenia, prezenty i kwiaty dla dostoj-
nej Jubilatki. Złożyli je: dyrektor DPS 
Bożena Ożga, delegacja mieszkańców 
DPS, wicestarosta zamojski Kazimierz 
Mielnicki, burmistrz Krasnobrodu Kazi-
mierz Misztal wraz z kierownikiem USC 
Alicją Parkitny i jednocześnie kierowni-
kiem zespołu „Wójtowianie”, Waldemar 

Raczyński - wójt gminy Stary Zamość, 
z której pochodzi Pani Marianna, kie-
rownik Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego w Zamościu Krysty-
na Nowosad, kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 
Monika Bergiel oraz rodzina Jubilatki.

Dalsza część uroczystości odbyła się 
na stołówce, gdzie uczestnicy zostali za-
proszeni na poczęstunek. Tam przy de-
gustacji przygotowanych smakołyków 
był czas na rozmowy, wspomnienia. 
Czas umilały zebranym muzyka i śpiew 
w wykonaniu zespołu „Wójtowianie”.

M. Czapla
Fotoreportaż – str. 20
fot. ze zbiorów DPS

Do wszystkich życzeń przekazanych 
Pani Mariannie Jaskuleckiej dołącza 
się również Redakcja „Gazety Krasno-
brodzkiej” życząc dużo zdrowia, radości 
i pogodnych dni na dalsze lata życia.

„Tu mieszkam, tu zmieniam”
 Majdan Mały ocala od zapomnienia 

Mieszkańcy miejscowości Maj-
dan Mały wspólnie ze Sto-

warzyszeniem Kulturalno-Naukowym 
„Do źródeł” realizują projekt pn. „Oca-
lić od zapomnienia” – upamiętnienie 
akcji wysiedlenia w 1943 roku miesz-
kańców wsi Majdan Mały. Projekt ten 
realizowany jest przy dofinansowaniu 

w ramach drugiej edycji Konkursu „Tu 
mieszkam, tu zmieniam” organizowane-
go przez Fundację Banku Zachodniego 
WBK im. Stefana Bryły przy współpra-
cy z Bankiem Zachodnim WBK. Całko-
wita wartość projektu to kwota ponad 5 
tys. zł., w tym dofinansowanie 4 tys. zł.

W ramach projektu wykonana bę-

dzie pamiątkowa tablica upamiętniająca 
wydarzenia z 1943 roku (projekt poni-
żej). Tablicę, która będzie wmurowana 
na ścianie obok wejścia do Kaplicy pw. 
Św. Izydora w Majdanie Małym wykona 
krasnobrodzki artysta rzeźbiarz Andrzej 
Gontarz.
  Mariola Czapla
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Wniosek na dofinansowanie 
zadań edukacyjnych

Gmina Krasnobród przystąpiła do spo-
rządzenia wniosku aplikującego o środki 
pomocowe z Osi Priorytetowej 12 Edu-
kacja, kwalifikacje i kompetencje, Działa-
nia 12.2 Kształcenie ogólne RPO na lata 
2014-2020. W tym celu została podpisana 
umowa współpracy z Agencją Rozwoju 
Roztocza Sp. z o.o. z Tomaszowa Lub. w 
celu opracowania wniosku o udostępnie-
nie tych środków i złożenie w terminie do 
06.06.2016r. w Departamencie Wdrażania 
EFS w Lublinie. 

Wniosek obejmuje wsparciem 4 szko-
ły z terenu gminy tj. Szkołę Podstawową 
w Krasnobrodzie, Szkołę Podstawową w 
Majdanie Wielkim, Gimnazjum i Liceum 

w Krasnobrodzie. Celem realizacji pro-
jektu jest wzrost kompetencji kluczowych 
uczniów w zakresie nauk matematycz-
no – przyrodniczych, języków obcych, 
kreatywności, innowacyjności i pracy 
zespołowej. Podnoszenie kompetencji 
bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich 
przedmiotów w zakresie korzystania z 
nowoczesnych metod, technologii i sprzę-
tu.  Organizowanie i udzielanie doradztwa 
edukacyjno – zawodowego oraz pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto 
tworzenie warunków uczenia się poprzez 
wyposażenie pracowni matematyczno – 
przyrodniczych i komputerowych. 

Minimalna wartość dofinansowania 
to kwota 100 tys. zł. na jedną placówkę 
oświatową bez ograniczeń w maksymalnej 
wartości, przy poziomie dofinansowania 
całkowitego 95% wydatków kwalifiko-
walnych.

„Obiekt rekomendowany 
przez Gminę Krasnobród”

 - Regulamin
Zostały przyjęte zasady dotyczące 

przyznawania tytułu „Obiekt rekomendo-
wany przez Gminę Krasnobród”. Wyma-
gania dla podmiotu świadczącego usługi 

hotelarskie, a ubiegającego się o przyzna-
nie tytułu, korzyści wynikające z posiada-
nia tytułu oraz procedurę przyznawania i 
cofania rekomendacji zostały ujęte w Re-
gulaminie przyznawania tytułu „Obiekt 
rekomendowany przez Gminę Krasno-
bród”. Teść regulaminu jest zamieszczona 
na stronie internetowej www.krasnobrod.
pl oraz it.krasnobord.pl.

Konkurs na logo 
„Obiektu rekomendowanego”

Urząd Miejski w Krasnobrodzie 
ogłasza konkurs na opracowanie logo 
„Obiekt rekomendowany przez Gminę 
Krasnobród”. Tytuł przyznawany będzie 
podmiotom świadczącym usługi  hotelar-
skie  na terenie Gminy Krasnobród.
Konkurs skierowany jest do grafików, ar-
tystów – plastyków, studentów, uczniów 
oraz mieszkańców. Prace konkursowe na-
leży składać do dnia 31 maja 2016r. do 
godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Kra-
snobrodzkie osobiście lub drogą pocztową 
(liczy się data stempla).  Nagrodą dla zwy-
cięzcy jest nagroda pieniężna.  Zachęcamy 
do udziału!

Informacje zebrała: 
M. Czapla

„Uroczy zakątek” w Majdanie Małym 
– realizacja projektu z FIO

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
miejscowości Majdan Mały i okolic 

„Uroczy zakątek” powstało dzięki grupie 
aktywnych mieszkańców tej miejscowości 
wraz z sołtysem Janem Kopczyńskim na 
czele, którzy chcą działać na rzecz swojej 
miejscowości. Zarząd stowarzyszenia two-
rzą: Anna Nizio – prezes, Zofia Smoląg – 
wiceprezes, Renata Łasocha – sekretarz, 
Anna Borek – skarbnik, Agnieszka Tytuła 
– członek Zarządu, natomiast w skład Ko-
misji Rewizyjnej weszły: Marta Czuwara, 
Barbara Handke, Beata Smoluch. Celem 
stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw 
społecznych, kulturalnych, gospodarczych 
i oświatowych, także wspieranie demokra-
cji i budowanie społeczeństwa obywatel-
skiego w środowisku lokalnym. 

Stowarzyszenie jako młoda organi-
zacja (wpisana do KRS 11.02.2016r.) w 
dniu 26 lutego złożyła wniosek o dofinan-
sowanie zadania pn. „Uroczy zakątek” 
adaptacja pomieszczeń na potrzeby 
siedziby stowarzyszenia w konkursie 
„Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”. 
Wniosek ten przeszedł pozytywną ocenę 
zarówno formalną jak i merytoryczną i 

został zakwalifikowany do dofinansowa-
nia. Warto też dodać, że spośród 111 wnio-
sków, które otrzymały dofinansowanie 
(wszystkich wniosków było 479, z czego 
371 wniosków zostało zakwalifikowanych 
do oceny merytorycznej) wniosek z Maj-
danu Małego znalazł się na pierwszym 
miejscu zdobywając największą liczbę – 
201 punktów.

Głównym celem projektu, którego 
realizacja zaplanowana jest na maj i czer-
wiec 2016 roku, jest wzmocnienie poten-
cjału Stowarzyszenia „Uroczy zakątek” i 
aktywizacja jego członków oraz innych 
mieszkańców Majdanu Małego i okolic. 

Cel ten będzie realizowany poprzez 
adaptację lokalu w budynku starej remizy 
OSP w miejscowości Majdan Mały na po-
trzeby siedziby stowarzyszenia. Obecnie 
lokal ten ze względu na stan nie nadaje 
się do użytku. Wymaga prac remontowych 
i adaptacyjnych takich jak: docieplenie 
ścian, wymiana okien, malowanie, zapew-
nienie ogrzewania oraz zakupu niezbędne-
go wyposażenia.

Pozyskaną w ramach projektu kwotę 
4.560,00 zł. członkowie stowarzyszenia 

przeznaczą na zakup materiałów do prac 
remontowych, zakup i wymianę okien, za-
kup pieca do ogrzewania pomieszczenia, 
typu „koza”. Wszystkie prace związane z 
remontem i porządkowaniem lokalu będą 
wykonane w formie wolontariatu przez 
członków stowarzyszenia i inne osoby. 

Podsumowanie projektu i oficjalne 
otwarcie lokalu z udziałem członków sto-
warzyszenia, społeczności Majdan Mały i 
okolic oraz władz samorządowych Miasta 
i Gminy Krasnobród zaplanowane jest na 
koniec czerwca.

W wyniku realizowanego projektu 
członkowie stowarzyszenia będą mieli 
gdzie się spotykać i realizować zadania 
statutowe. Posiadanie swojej siedziby i 
odpowiedniego zaplecza pozwoli na akty-
wizację zarówno obecnych członków jak 
i innych mieszkańców miejscowości Maj-
dan Mały i okolic. Niskie koszty utrzyma-
nia (w tym ogrzewania) pozwolą na częste 
wykorzystywanie lokalu na organizację 
wszelkiego rodzaju zajęć, spotkań dla róż-
nych grup wiekowych.  

M. Czapla

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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XIII Majówka Roztoczańska
Już po raz trzynasty w Krasnobro-

dzie odbyła się „Majówka Roz-
toczańska”, której organizatorami byli: 
Burmistrz Krasnobrodu i Krasnobrodz-
ki Dom Kultury. 

Od lat impreza ta ma charakter wie-
lowymiarowy i przyciąga wielu sympa-
tyków, którzy pierwszy weekend maja 
postanawiają spędzić na Roztoczu.

W tym roku było podobnie, uczest-
ników Majówki nie brakowało, a sło-
neczna pogoda zachęcała do czynnego 
wypoczynku, tym bardziej, że trzy-
dniowy program majowego świętowa-
nia zaplanowano tak, by każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie

Festyn Rodzinny
Pierwszy dzień „XIII Majówki Roz-

toczańskiej” rozpoczął festyn rodzinny, 
który miał miejsce na placu w sąsiedz-
twie zalewu. Pierwszy punkt progra-
mu zadedykowany był najmłodszym 
uczestnikom majowego świętowania, 
bowiem to właśnie dla nich przygoto-
wano konkursy i zabawy z nagrodami. 
Milusińscy chętnie i bardzo aktywnie 
korzystali z zaplanowanych propozy-
cji. Oprócz konkursów i zabaw dzieci 
mogły też potańczyć przy zawsze po-
pularnych „Kaczuszkach” i „Pociągu”, 
który prowadził swoje wagoniki po ca-
łym placu imprezy.

Następnie na scenie zaprezentowa-
ła się kapela góralska z Zakopanego 
„Zbóje”. Ten znany nie tylko na Podha-
lu zespół, bazujący na muzyce swojego 
regionu bardzo spodobał się publicz-
ności, która doskonale bawiła się przy 
dźwiękach znanych piosenek. 

Potem nastąpiła zmiana klimatu, 
bowiem swój występ rozpoczął ze-
spół ludowy „Swojacy” z Dolnego 
Śląska, który przybył do Krasno-
brodu na zaproszenie Zbigniewa 
Górnika - przedsiębiorcy, który 
urodził się i wychował w Majda-
nie Wielkim (gm. Krasnobród), a 
mieszka i prowadzi swoją firmę we 
Wrocławiu. W tym miejscu nale-
ży dodać, że pan Zbigniew od lat 
jest ambasadorem naszego miasta 
i bardzo aktywnie włącza się w 
promocję Krasnobrodu, a przede 
wszystkim zespołu folklorystycz-
nego „Wójtowianie”, z którym jest 
bardzo blisko związany.

„Swojacy” to grupa, która po-
wstała w 2004r.  Założycielem i 

kierownikiem zespołu jest Helena Ce-
glarska zaś instruktorem muzycznym 
Bogusław Rajczakowski. W repertu-
arze posiada piosenki  ludowe, biesiad-
ne, patriotyczne i kościelne. Niewielką 
część tego repertuaru można było usły-
szeć podczas majówkowego koncertu. 

Pozostając w klimacie muzyki lu-
dowej po „Swojakach” wystąpił zespół 
folklorystyczny „Wójtowianie” z Kra-
snobrodu, który jak zawsze oczarował 
swoim śpiewem.

Kolejne muzyczne prezentacje 
brzmiały w rytmach muzyki disco dan-
ce i zachęcały do wspólnej zabawy. To 
za sprawą zespołów „Basta” i „Baflo” 
oraz didżeja, którzy swoimi występami 
bawili publiczność. Przy muzyce ta-
necznej zakończył się pierwszy dzień 
majowego świętowania.

Rodzinny Rajd Rowerowy
W dniu 2 maja o godzinie 14.00 

rozpoczął się Rodzinny Rajd Rowero-
wy, w którym udział wzięło około 50 
osób, w tym nie tylko mieszkańcy na-
szej gminy, ale również turyści, którzy 
odpoczywali na Roztoczu.

Miłośnicy dwóch kółek, z burmi-
strzem Krasnobrodu Kazimierzem 
Misztalem na czele, wielopokoleniowo 
pokonali ponad dziesięciokilometro-
wą trasę rozpoczynającą się na Placu 
Siekluckiego w centrum Krasnobrodu, 
wiodącą przez piękne roztoczańskie 
lasy do uroczyska „Belfont”, by final-
nie dotrzeć do Sanatorium Rehabilita-
cyjnego, gdzie odbyło się wspólne pie-
czenie kiełbasek przy ognisku.

Wernisaż wystawy 
„Pocztówki z lat minionych”

W dniu 2 maja odbył się również 
wernisaż wystawy pt. „Pocztówki z lat 
minionych”. Przygotowanie tej wysta-
wy możliwe było dzięki uprzejmości 
kolekcjonera pamiątek lat minionych, 
pana Dariusza Polanowskiego. Ekspo-
zycję tworzą stare pocztówki Zamościa 
z końca XIX i początku XX wieku, 
dwudziestolecia międzywojennego 
oraz z okresu drugiej wojny i pierw-
szych lat powojennych. Na wystawie 
można również zobaczyć nowsze kartki 
przedstawiające Krasnobród. Podczas 
wernisażu właściciel tych wyjątko-
wych pamiątek bardzo ciekawie opo-
wiadał o swojej pasji, zainteresowaniu 
regionem, przytaczając różne historyjki 
związane z pozyskiwaniem kolejnych 
eksponatów do swojej kolekcji. 

Oprócz pocztówek i zdjęć podczas 
wernisażu, dodatkowo można też było 
zobaczyć inne „skarby” ze zbiorów 
pana Dariusza Polanowskiego. Były to 
unikatowe egzemplarze gazet z począt-
ków wieku XX wydawane w Warsza-
wie, w których publikowane są zdjęcia 
i informacje o Krasnobrodzie. Można 
było zobaczyć m.in. Dodatek do nr 36 
„Ilustrowanego Kuryera Codzienne-
go” z dnia 5 lutego 1934 r. nr 6(479) 
oraz opublikowane w nim zdjęcie po-
mnika powstańców styczniowych (po-
mnik z orłem). Z kolei w Tygodniowym 
Dodatku Ilustrowanym do Nr 195 Kur-
jera Porannego z dnia 15 lipca 1934r. 
opublikowane było zdjęcie nieistnie-
jącego już sanatorium im. Michaliny 
Mościckiej otwartego w dniu 7 lipca 

1934 roku. Szczególne zaintereso-
wanie wśród uczestników spotka-
nia wzbudziła gazeta „Świat” Rok 

IV Nr 29 z dnia 17 lipca 1909 roku, 
w której oprócz zdjęć Zamościa 
i miejscowości naszego regionu 
opublikowane było zdjęcie przed-
stawiające kaplicę św. Rocha i jej 
otoczenie. Jak się okazuje zarówno 
kaplica jak i teren wokół niej wy-
glądały zupełnie inaczej niż dziś 
(zdjęcie obok). Najstarszym, bo 
pochodzącym z początków XIX 
wieku, periodykiem, który można 
było zobaczyć podczas wernisażu 
był „Dziennik Ekonomiczny Za-
moyski” Nr 14 z lutego 1804 roku. 
Aż trudno uwierzyć, że mając 212 
lat przetrwał w tak dobrym stanie 
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do dzisiaj.
 Wystawę można oglądać do 
końca maja w godzinach pracy Krasno-
brodzkiego Domu Kultury.

Święto Konstytucji 3 Maja
3 maja, to tradycyjnie dzień uroczy-

stości patriotyczno-religijnych związa-
nych z rocznicą uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja.

Obchody tego Narodowego Świę-
ta rozpoczęły się w krasnobrodzkim 
Sanktuarium Maryjnym programem 
słowno-muzycznym w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Ar-
mii Krajowej w Kaczórkach.

Następnie Mszę świętą w intencji 
Ojczyzny odprawił ks. dr Eugeniusz 
Derdziuk - proboszcz miejscowej pa-
rafii. Homilię wygłosił ks. Witold Pie-
trasiuk, pallotyn posługujący w Chor-
wacji, oprawę muzyczną zapewniła 
Krasnobrodzka Orkiestra Dęta i Chór 
Parafialny.

Po eucharystii odbył się przemarsz 
pod pomnik Konstytucji 3 Maja. W 
przemarszu uczestniczyli: Krasno-
brodzka Orkiestra Dęta, poczty sztan-
darowe szkół i OSP, Strażacy z jedno-

stek OSP gminy Krasnobród, władze 
samorządowe Krasnobrodu, delegacje 
z wieńcami,  mieszkańcy miasta i gmi-
ny Krasnobród oraz goście przebywa-
jący w naszym mieście.   

Pod pomnikiem, po odśpiewaniu 
Hymnu Państwowego okolicznościo-
we przemówienie wygłosił Burmistrz 
Krasnobrodu Kazimierz Misztal. Na-

stępnie zgromadzone delegacje szkół, 
instytucji, stowarzyszeń i innych grup 
społecznych złożyły wiązanki pod po-
mnikiem. Tradycyjnie uroczystości pa-
triotyczne muzycznie zakończyła miej-
scowa orkiestra dęta. 

M.K.
Fotoreportaż - str. 10-11

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację XIII Ma-

jówki Roztoczańskiej” w Krasnobrodzie, a w szczególności:
• Strażakom z jednostek OSP z Wólki Husińskiej i Majdanu Wielkiego
• Policji
• Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie
• Panu Dariuszowi Polanowskiemu
• Panu Zbigniewowi Górnikowi
• Zespołowi „Swojacy”
• Zespołowi „Wójtowianie”
• Grupie „Virgo Rotocze”
• Firmie „Adamex” z Biłgoraja

Dziękujemy patronom medialnym, którymi byli: Kronika Tygodnia, Echa 
Roztocza, Zamość onLine, Informacyjna Agencja Samorządowa, Gazeta Kra-
snobrodzka oraz innym mediom, które promowały naszą „Majówkę”.

                                                                          Organizatorzy

Nasza Biało – Czerwona
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Pomysł zrodził się z myśli „a 
może tak inaczej uczcić Święto 

Flagi i rocznicę Konstytucji 3. Maja?”. 
Pomysł polegał na utwo-
rzeniu „żywej flagi” z nas 
wszystkich: uczniów, pra-
cowników szkoły i miesz-
kańców naszej społeczno-
ści lokalnej. Na happening 
zaprosiliśmy więc oprócz 
Dyrekcji, Grona Pedago-
gicznego, uczniów naszej 
szkoły przedstawicieli 
szkół, instytucji i miesz-
kańców Miasta i Gminy 
Krasnobród. Nawiązaliśmy 
również kontakt z władza-
mi Aeroklubu Ziemi Za-
mojskiej prosząc o przelot 
i uwiecznienie na fotogra-
fiach tego wydarzenia z powietrza.

I udało się! Nasza żywa Biało-Czer-
wona wyglądał naprawdę pięknie, to My 
utworzyliśmy jej obraz ubrani w białe i 
czerwone stroje. DZIĘKUJEMY WAM 
WSZYSTKIM, którzy stanęliście 27 
kwietnia na placu przed siedzibą gim-
nazjum i liceum dając świadectwo, że 

„Wszyscy kochamy naszą Biało – Czer-
woną”. Szczególne podziękowania dla 
Władz i Panów Lotników z Aeroklubu 

Ziemi Zamojskiej, którzy bezinteresow-
nie wykonali  loty nad naszym pięknym 
Krasnobrodem i wykonali wspaniałe 
zdjęcia. (Jedno z nich można zobaczyć 
na okładce bieżącego wydania GK – 
przyp. Redakcji). WYSOKICH LO-
TÓW DLA NASZYCH ZAMOJSKICH 
AWIATORÓW!

Z racji happeningu ogłosiliśmy kon-
kurs, który polegał na wyłonieniu klasy, 
z której najwięcej uczniów ubierze się w 

białe (chłopcy) i czerwone 
(dziewczyny) stroje. Rywa-
lizację wygrała klasa III c z 
wychowawczynią P. Joanną 
Górnik na czele. Nagrodę – 
tort w kolorach narodowej 
flagi – wręczył P. Dyrektor 
na apelu podsumowującym 
uroczystość. Przy okazji 
nagrodę przesłaną z Zamo-
ścia  otrzymała uczennica 
klasy IIIb Agata Najda, 
jedna z laureatek konkur-
su literackiego Reportaż 
2016. Zdjęcia tortu i oczy-
wiście Biało - Czerwonej 
można obejrzeć również na 

stronie internetowej ZSO.

Celina Koisz 
i Danuta Korzeniowska

Koordynatorki happeningu
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Gminne „Śpiewające Słowiki”

Cztery wokalistki z miasta i gminy 
Krasnobród zdobyły nominacje 

do powiatowego etapu tegorocznego Kon-
kursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Śpiewający Słowik”. Do eliminacji, które 
odbyły się we wtorek 26 kwietnia w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury, przystąpiło 
10 dziewcząt. 

Spośród najmłodszych wykonawców 
w wieku od 6 do 10 lat najlepsze wrażenie 

na jurorach zrobiła Weronika Roczkow-
ska z Zespołu Szkół Podstawowych w 
Krasnobrodzie, która zaśpiewała piosenkę 
„Żeby szczęśliwym być”. W starszej kate-
gorii, wokalistów od 11 do 13 lat, nomi-
nację zdobyła jej szkolna koleżanka Alek-
sandra Bełz, która przygotowała „Swing 
na lewą nogę” i „Piosenkę na zły czas”. 
Pozostałe dwie nominacje jurorzy przy-
znali wokalistkom w wieku od 14 do 16 

lat, a zdobyły je uczennice Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie. 
Martyna Przytuła zaśpiewała „Kolorowy 
wiatr” i utwór „Pomyśl o mnie”, a Gabrie-
la Dobek ujęła jury wykonaniem piosenek 
„Szyba” i „Radość najpiękniejszych lat”. 

Popisy wokalne oceniali nauczyciele: 
Karolina Piotrowska z ZSO w Krasno-
brodzie, Magdalena Antoniak z ZSP w 
Krasnobrodzie, Katarzyna Buczak z SP w 
Kaczórkach, Jacek Kowalik z SP w Maj-
danie Wielkim oraz Jarosław Monastyrski 
z KDK. 
   ias.24

„Śpiewające Słowiki” Powiatu Zamojskiego
W dniu 17 maja 2016r. w Krasno-

brodzkim Domu Kultury odbyły 
się Eliminacje Powiatu Zamojskiego Wo-
jewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecię-
cej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”. 
Patronat honorowy nad konkursem objął 
Starosta Zamojski Henryk Matej

Konkurs miał na celu: prezentację do-
robku artystycznego solistów, popularyza-
cję śpiewania i kierunkowanie właściwego 
doboru repertuaru, wymianę pomysłów i 
doświadczeń wykonawców, instruktorów 
i nauczycieli, promowanie dziecięcej i 
młodzieżowej twórczości artystycznej, 
promocję polskiej piosenki (polskie teksty, 
polscy kompozytorzy).

Ponadto celem konkursu było wyło-
nienie najlepszych solistów, których zada-
niem będzie reprezentowanie powiatu za-
mojskiego podczas wojewódzkiego etapu 
tego konkursu. 

W przesłuchaniach konkursowych 
wzięło udział 17 uczestników, którzy za-
prezentowali się w trzech kategoriach wie-
kowych (I kat. 6-10 lat, II kat. 11-13 lat i 
III kat. 14-16 lat). 

Prezentacje wokalne oceniała komi-
sja konkursowa w składzie: dr Kornelia 
Niedbał - muzykolog i muzyk, instruktor 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lu-
blinie, Anna Mroczek – wokalistka, ab-
solwentka UMCS kierunek jazz i muzyka 
estradowa, wokalistyka w klasie Krystyny 

Prońko oraz Ewa Pudełko i Piotr Giska - 
nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia im. Andrzeja Cwojdzińskiego 
w Tomaszowie Lubelskim.

Po przesłuchaniu wszystkich wyko-
nawców zgłoszonych do konkursu, komi-
sja wyłoniła laureatów, którymi zostali: 

Martyna Gil
Gminny Ośrodek Kultury

w Nieliszu (kat. I)
Dominika Radlińska

Gmina Łabunie (kat. II)
Bartłomiej Sobań

Gminny Ośrodek Kultury
w Nieliszu (kat. II)
Oliwia Krawczyk 

Gminny Ośrodek Kultury
w Nieliszu (kat. II)

Adrianna Różańska
Młodzieżowy Dom Kultury 

im. Kornela Makuszyńskiego 
w Zamościu (kat. III).

Jak widać z tego zestawienia duży 
sukces odniósł Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Nieliszu, z którego wywodzi się aż 
trójka laureatów oraz Pani Renata Banach, 
która przygotowała ich do udziału.

Wszyscy laureaci otrzymali nominacje 
do reprezentowania Powiatu Zamojskiego 
podczas Wojewódzkiego Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewa-
jący Słowik”, który odbędzie się w dniach 
9-10 czerwca 2016r. w Miejsko-Gminnym 

Centrum Kultury w Rykach. 
Ponadto Jury przyznało wyróżnienia, 

które otrzymali: Weronika Roczkowska – 

Krasnobrodzki Dom Kultury (kat. I), Nina 
Jabłońska - Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu 
(kat. I), Dominika Kapuśniak – Gimna-
zjum nr 4 w Zamościu (kat. III).

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe 
i statuetki, wyróżnieni nagrody rzeczo-
we. Fundatorem nagród było Starostwo 
Powiatowe w Zamościu. Dla wszystkich 
uczestników eliminacji organizatorzy 
przygotowali pamiątkowe dyplomy. 

Kończąc relację z konkursu dziękuję 
wszystkim solistom za udział, a ich na-
uczycielom i instruktorom za przygoto-
wanie uczestników do tych prezentacji 
wokalnych. Laureatom i wyróżnionym 
gratuluję sukcesów, naszym reprezentan-
tom życzę powadzenia podczas konkursu 
w Rykach. Podziękowania składam też 
Komisji Konkursowej. 

W sposób szczególny dziękuję Panu 
Henrykowi Matejowi - Staroście Zamoj-
skiemu za objęcie konkursu patronatem 
oraz ufundowanie nagród.

Mariola Czapla

Fotoreportaż – str. 20
fot. Marzena  Mazurek
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Warsztaty w ramach Festiwalu „Śladami Singera”
„Śladami Singera: Warsztaty. Spo-

tkania. Sztuka” to interdyscyplinarny 
projekt edukacji kulturalnej i artystycz-
nej realizowany w wybranych miastecz-
kach Lubelszczyzny przez Ośrodek 
Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie. 
Inspiracją dla powstania idei projektu 
jest twórczość noblisty Izaaka Baszewi-
sa Singera, osadzona w wielokulturowej 
scenerii miasteczek regionu.

Uczestników festiwalu będziemy 
gościli w Krasnobrodzie w dniach 3 i 
4 sierpnia br. Na szczegółowy program 
tego wydarzenia musimy jeszcze trosz-
kę poczekać, ale już teraz zapraszamy 
do udziału w ciekawych spotkaniach 
warsztatowych, które poprzedzają festi-
wal. W każdej miejscowości, która jest 
na trasie festiwalu zaplanowano po 5 
warsztatów prowadzonych przez wybit-
nych specjalistów. 

W Krasnobrodzie będą to warsztaty: 
techniki teatralne, bębniarskie, kuchnia 
żydowska, śpiew tradycyjny i taniec z 
wachlarzami. 

TECHNIKI TEATRALNE 
Warsztaty odbyły się 11 maja 2016r. 

Prowadził je Arkadiusz Ziętek. Relacja 
z warsztatów - czytaj str. 12.

BĘBNIARSKIE 
4 czerwca 2016 (sobota)

godz. 14.00
Warsztaty przybliżą podstawy gry 

na afrykańskich bębnach djembe oraz 
innych instrumentach perkusyjnych. 
Poznamy uderzenia - bas, ton, slap. Na-
uczymy się kilku oryginalnych afrykań-
skich rytmów oraz zagramy nasz wspól-
ny cały zaaranżowany utwór. Będziemy 
się bawić muzyką, uczyć, odpoczywać i 
dużo śmiać.

Prowadzenie: MICHAŁ SZULC 

- z wykształcenia nauczyciel, z zamiło-
wania muzyk. Pierwsze kroki w muzyce 
perkusyjnej stawiał ponad 20 lat temu u 
boku znanego podkarpackiego muzyka 
- Dominika Muszyńskiego. Wiedzę i do-
świadczenie zdobywał też u Nikodema 
Bąkowskiego, Wojciecha Pęczka oraz 
podczas podróży po świecie (Afryka, 
Kuba, Irlandia, Niemcy, Francja). Orga-
nizuje warsztaty, w których oprócz mu-
zykowania celem jest także rozbudzanie 
kreatywności i twórczego myślenia, bu-
dowanie umiejętności współpracy oraz 
wzmacnianie wewnętrznej równowagi i 
radości życia. Regularnie prowadzi au-
dycje perkusyjne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

KUCHNIA ŻYDOWSKA 
9 czerwca 2016 (czwartek)

godz. 16.00
Warsztaty przybliżać będą współ-

czesną kulturą izraelską i pozwolą do-
świadczyć smaku tej kuchni. Bazując 
na tradycyjnych składnikach i receptu-
rach, uczestnicy nauczą się sposobów 
przygotowywania różnorodnych dań 
kuchni śródziemnomorskiej, od starte-
rów po desery. Spotkanie wzbogacą też 
opowieści o kulinariach i mieszkańcach 
Izraela.

Prowadzenie: ALON BENACH 

- edukator i nauczyciel języka hebraj-
skiego. Jest przewodnikiem, specjali-
zującym się w historii i kulturze Żydów 
Lubelszczyzny, w swojej pracy stara się 
promować międzykulturową komuni-
kację i edukację. Bogate doświadczenie 
edukacyjne zdobywał podczas wielolet-
niej pracy w szkołach i klubach młodzie-
żowych oraz jako regionalny koordyna-
tor izraelskiego ruchu młodzieżowego 
„Hanoar Haoved Vehalomed”. Obecnie 
mieszka w Polsce i jest studentem.

ŚPIEW TRADYCYJNY 
28 czerwca 2016 (wtorek)

godz. 17.00
Warsztaty bazujące na technikach 

wykonawczych z zakresu tradycyjnych 
pieśni ludowych i głosu białego, obej-
mujące zwykłe i niekonwencjonalne 
sposoby wykorzystania aparatu głoso-
wego, ćwiczenia oddechowe, pracę nad 
ekspresją i wyrazem scenicznym oraz 
współbrzmieniem dźwięku (mowy, pie-
śni, oddechu) z przestrzenią, ruchem, 
sceną i postacią. Zajęcia dla osób chcą-
cych rozwijać pasje i talenty wokalne.

Prowadzenie: ALEKSANDRA 
GRONOWSKA - wokalistka, specja-
lizująca się w śpiewie białym i alikwo-
towym, aktorka, artystka zajmująca się 
fotografią i videoart. Debiutowała w te-
atrze „Stajnia Pegaza” 
w Sopocie. Ukończyła 
Akademię Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu i 
Akademię Praktyk Te-
atralnych Gardzienice. 
Współpracowała z róż-
nymi teatrami i kom-
paniami artystycznymi 
min.: Teatr Gardzieni-
ce, Mercury Theater 
(Anglia), lnterkunst 
(Niemcy), Fundacja 
Furu. Współtwórca i 
wokalistka w projek-

cie „Gliniane Pieśni” we Wrocławiu. 
Obecnie aktorka gościnna we włoskim 
„Cantieri Teatrali Koreia”, „Jubilo En-
samble” (Wrocław). Pracuje także jako 
realizatorka krótkich form video sceno-
grafii i fotograf. Zajmuje się archaiczny-
mi technikami głosowymi i wszelkimi 
przestrzeniami dźwięku możliwymi do 
wyśpiewania przez ludzkie ciało.

TANIEC Z WACHLARZAMI 
30 czerwca 2016 (czwartek) 

godz. 16.00
Autorskie warsztaty tańca z chiń-

skimi wachlarzami bojowymi, łączące 
technikę taneczną ze wschodnimi sztu-
kami walki. Zajęcia obejmują m.in. ele-
menty Kung Fu Wu Shu, Tai Chi Chuan, 
tańca współczesnego i improwizacji. 
Ważną część stanowi praca nad kształ-
towaniem wyrazu artystycznego, dosko-
naleniem plastyki ciała i synchronizacją 
ruchu z muzyką. Warsztaty adresowane 
głównie do kobiet. Pozwalają wzmocnić 
koordynację ruchową, rozwijać gibkość 
i finezję oraz poznać tajniki tańca z wy-
korzystywaną od starożytności bronią 
kobiecą. 

Prowadzenie KATARZYNA STE-
FANOWICZ - choreografka, tancerka, 
performerka, instruktorka tańca, anima-
torka kultury, producentka. Absolwent-
ka, a następnie aktorka i nauczycielka w 
Akademii Praktyk Teatralnych Gardzie-
nice. Absolwentka UW i w Akademii 
Teatralnej. Brała udział w kilkudziesię-
ciu  spektaklach, projektach plenero-
wych i scenicznych z dziedziny teatru, 
tańca, happeningu i performance art. 
Odtwórczyni głównych ról w Studio 
Pantomimy Mim Art E. Pasteckiej. W 
latach 2000-2010 związana z Teatrem 
Makata. Współzałożycielka grupy „Ro-
dzaj żeński, liczba mnoga” i inicjatorka 
powstania Kolektywu Artystycznego 
Babaryba, którego koncepcje artystycz-

ne kontynuuje w Te-
atrze Baba Nova. Wraz 
z Julią Bui-Ngoc opra-
cowała autorski styl 
tańca z wachlarzami 
bojowymi i prowadzi 
Szkołę Wachlarzy.

Zapisy w KDK, 
tel. 84 660 71 17. 

Liczba miejsc 
ograniczona.
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„Kopciuszek współcześnie”
O tym, że teatr bawi, uczy i wy-

chowuje nie trzeba chyba ni-
kogo przekonywać. A już na pewno 
nie trzeba tego tłumaczyć uczestnikom 
zajęć teatralnych prowadzonych w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury, gdzie od 
kilku już lat jedną ze stałych form za-
jęć są spotkania, na których bawimy 
się w teatr. Zajęcia te bardzo korzystnie 
wpływają na wszechstronny rozwój bio-
rących w nich udział poprzez właściwe  
aktywizowanie, pobudzanie i dobór od-
powiednich metod działania. 

Zajęcia teatralne to nie tylko zabawa 
ale, nabywanie nowych umiejętności, 
ćwiczenia językowe i praca nad rozwi-
janiem umiejętności improwizacyjnych 
i naśladowczych oraz przede wszystkim 
wspólne spędzanie czasu, a co za tym 
idzie podejmowanie odpowiedzialności 
nie tylko za siebie, ale również za pozo-
stałych uczestników zajęć.

Dzieci i młodzież biorąca udział w  
teatralnych spotkaniach  organizowa-
nych przez KDK, to ochotnicy, którzy 
swój wolny od nauki czas chcą poświę-
cić na rozwijanie własnych zaintereso-
wań i pasji. Wieloletnia tradycja i zain-
teresowanie tymi zajęciami świadczy o 
tym, że istnieje potrzeba kontynuowania 
takiej formy spotkań pozalekcyjnych. 
Oczywiście efektem i najlepszą rekla-
mą poczynań młodych amatorów sztuki 

teatralnej są przedstawienia, które naj-
częściej wystawiane są dla społeczności 
lokalnej.

Kolejnym z rezultatów pracy mło-
dych aktorów - amatorów było wysta-
wione 3 maja 2016 roku przedstawienie 
„Kopciuszek współcześnie”. Humory-
styczna, umiejscowiona w dzisiejszych 
realiach  opowieść  zaprezentowana w 
sali widowiskowej Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury zgromadziła wielopoko-
leniową publiczność. 

Sama inscenizacja nawiązywała te-
matycznie do oryginalnej bajki, jednak 

jej charakter miał bardzo współczesną 
wymowę.

W tym miejscu należy dodać, że 
na ostateczny kształt spektaklu miała 
wpływ cała grająca w nim grupa. Mło-
dzi aktorzy oprócz swojego scenicznego 
zaangażowania, wnosili do przedstawie-
nia uwagi dotyczące muzyki, strojów, a 
nawet scenariusza, bowiem ostatnia sce-
na „Kopciuszka” została napisana przez 
samych grających. 

Ocenę widowiska pozostawiamy pu-
bliczności, która nie zawiodła. Wysiłek 
włożony w przygotowanie bajki został 
nagrodzony wielkimi brawami.

A jeśli już o pracy mowa, to podczas 
prób nie zawsze było lekko i łatwo. Za-
jęcia w kilkunastoosobowej grupie to 
duże wyzwanie, które wymaga nie tylko 
dobrej organizacji, ale także zaufania i 
odpowiedzialności za pozostałych jej 
członków. Jednak wspólny cel i pasja 
motywowały do działania i dawania z 
siebie jak najwięcej. 

Podsumowując majówkowe spo-
tkanie z teatrem należy docenić przede 
wszystkim to, że są młodzi ludzie, któ-
rym chce się działać i którzy udowad-
niają, że chcieć, to móc.
     

   M.K.
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W sierpniu 2016 roku już po 
raz trzeci zagoszczą w Kra-

snobrodzie artyści Międzynarodo-

wego Festiwalu „Śladami Singera”, 
który jest niewątpliwie wydarzeniem 
wyjątkowo barwnym i interesującym. 
Po raz kolejny będzie można uczest-
niczyć w przepięknym obrazie arty-

styczno-edukacyjnym, który będzie 
malowany na naszych oczach. 

W tym miejscu należy przypo-

mnieć, że projekt „Śladami Singera” 
to niezwykła, interdyscyplinarna po-

dróż odwołująca się do historii miast 
i miasteczek Lubelszczyzny. Miejsc, 
które dzięki twórczości wyjątkowe-

go pisarza Izaaka Baszewisa Singera 
- laureata literackiej Nagrody Nobla, 
poznał cały świat. To właśnie region 
lubelski był ulubionym miejscem ak-

cji opowiadań autora. 
Krasnobrodzkie spotkanie z tego-

rocznymi artystami tego wydarzenia 
zaplanowano na 3-4 sierpnia 2016, 
zanim to jednak nastąpi, organiza-

torzy zaplanowali kilka warsztatów, 
które staną się niejako mostem łączą-

cym czas oczekiwania z samym Fe-

stiwalem. Dzięki nim będzie można 
nie tylko nauczyć się czegoś nowego, 
poznać i posmakować nowej kultury, 
ale przede wszystkim otworzyć się 
na nowe doświadczenia i aktywnie w 
nich uczestniczyć. I żeby nie być go-

łosłowną, z prawdziwą przyjemnością 
informuję wszystkich Czytelników 
„Gazety Krasnobrodzkiej”, że warsz-

taty otwierające tegoroczne działania 
festiwalowe miały miejsce 11 maja 
2016 właśnie w Krasnobrodzie.

Były to warsztaty teatralne zor-
ganizowane dla dzieci i młodzieży 
uczestniczących w takich zajęciach 

organizowanych w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury. Prowadził je Arka-
diusz Ziętek  - osoba wyjątkowa, peł-
na pasji, pozytywnej energii, a przede 
wszystkim wiedzy i umiejętności, 
którymi chętnie się dzieliła. Mówiąc 
krótko profesjonalista o bogatym, 
międzynarodowym doświadczeniu za-

wodowym. Reżyser, aktor, trener, sce-

narzysta, twórca teatralny. Wieloletni  
kierownik artystyczny Interkunst e.V. 
w Berlinie. W międzynarodowych 
projektach łączy różne dyscypliny 
sceniczne, zapraszając do współpra-

cy aktorów, muzyków, tancerzy, arty-

stów cyrkowych. Duży nacisk kładzie 
na interaktywności i spontaniczność. 
Stara się zacierać granice między sce-

ną a widownią. Często angażuje się w 
projekty dotykające problemów spo-

łecznych.
I tak można by było jeszcze dłu-

go wymieniać, ale gdyby po jednym 
spotkaniu chcieć w kilku słowach 
określić jaki jest AREK ZIĘTEK, to 
z całą pewnością można powiedzieć, 
że „normalny”, dający z siebie 120% 
, sympatyczny, otwarty, a co za tym 
idzie nie stwarzający bariery mistrz – 
uczeń.  Spotkanie z Nim, to dotknię-

cie prawdziwego teatru, w który tak 
naprawdę się bawimy podczas zajęć 
w Domu Kultury.

Grupa, która wzięła udział w 
warsztatach, choć  zróżnicowana wie-

kowo, spędziła czas, który na pewno 
pozostanie na długo w ich pamięci, ale 
przede wszystkim zaowocuje nowymi 
doświadczeniami i nabytymi informa-

cjami dotyczącymi aktorstwa i teatru.
„TECHNIKI TEATRALNE” - ha-

sło przewodnie prowadzonych warsz-

tatów, to spotkanie podczas, którego 

grupa fascynująca się teatrem mogła 
poznać sposoby na pełniejsze zrozu-

mienie tajników gry aktorskiej. Obej-
mowały one ćwiczenia wspierające 
spontaniczność i uruchamiające głos i 
ciało, uczące jak łączyć emocje z tek-

stem, odpowiednio zaistnieć na scenie 
i czuć się na niej komfortowo.

Zajęcia prowadzone w swobodnej 
atmosferze podobały się biorącym w 
nich udział uczestnikom, którzy chęt-
nie i aktywnie uczestniczyli w propo-

nowanych zadaniach. Jedynym minu-

sem tego artystycznego spotkania było 
to, że za szybko się skończyło. 

Podsumowując krasnobrodz-

kie warsztaty, można jednoznacz-

nie stwierdzić, że Festiwal Singera 
ma moc! Nie tylko uczy, ale przede 
wszystkim zaciera granice, pozwala 
poznawać różne kultury, a co za tym 
idzie niezwykłych i wyjątkowych 
ludzi, daje możliwość zdobywania 
wiedzy i nowych umiejętności oraz 
łączy pokolenia, czego dowodem jest 
zwiększająca się z roku na rok liczba 
sympatyków tego kulturalnego wyda-

rzenia.
Na Festiwal „Śladami Singera” w 

Krasnobrodzie musimy jeszcze trosz-

kę poczekać, ale już niedługo będzie 
można się spotkać z artystami tego 
wielowymiarowego wydarzenia arty-

stycznego, podczas kolejnych warsz-

tatów, które będą organizowane w  na-

szym mieście. 
O kolejnych warsztatach i ich 

terminach będziemy informować na 
stronie internetowej www.krasnobrod.

pl, na Facebooku  i w kolejnych wyda-

niach „Gazety Krasnobrodzkiej”.
     

M.K.

Warsztaty teatralne – Śladami Singera
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Wrażenia po koncercie muzyki filmowej
Ze szkolnych chórem chcieliśmy 

gdzieś pojechać. Tak po prostu, 
dla przyjemności. Młodzież oczywiście 
proponowała kino, lodowisko, itp. Ja 
jednak chciałam ich zaskoczyć. Posta-

nowiłam zabrać ich na koncert muzyki 
klasycznej. Mnie kiedyś na taki koncert 
zabrała moja nauczycielka ze szkoły 
podstawowej, za co jestem jej wdzięcz-

na do dziś, więc teraz ja chciałam być tą 
„fajną panią”.

Bardzo bałam się zaproponować 
im tego typu rozrywkę, znając ich za-

miłowanie do komercyjnych form wy-

poczynku. Przygotowałam sobie długie 
przemówienie z listą argumentów dla-

czego warto na taki koncert pójść. Nie 
wierzyłam w nich. Chciałam zaskoczyć 
ich, a to oni po raz kolejny zaskoczyli 
mnie. Zgłosili się prawie wszyscy, za-

nim nawet zaczęłam swoją płomienną 
mowę. Większość uczniów w ogóle nie 
wiedziała, że w Zamościu znajduje się 
orkiestra symfoniczna. Ten fakt jeszcze 
bardziej utwierdził mnie w słuszności 
mojego wyboru. Uradowana zamówi-
łam bilety i 1 kwietnia pojechaliśmy na 
koncert. Na wyjazd zaprosiliśmy rów-

nież panią Halinę Gontarz.  Na choince 

szkolnej przygotowaliśmy fotobudkę 
przy wsparciu kółka fotograficznego. 
Za drobną opłatą chętne osoby mogły 
zrobić sobie zdjęcia z przygotowanymi 
przez nas akcesoriami. W ten sposób za-

robiliśmy pieniążki na transport.

Koncert rozpoczynał się o godzinie 
19, więc wcześniej mieliśmy chwilkę na 
spacer i małe co nieco w zaprzyjaźnio-

nej pizzerii. Przed 19, elegancko ubrani, 
pojawiliśmy się w budynku Orkiestry 
Symfonicznej im. Karola Namysłow-

skiego. 
Mieliśmy miejsca na balkonach. Na 

początku wszyscy wygodnie siedzie-

liśmy na krzesełkach, ale po przerwie 
uczniowie zapytali się mnie, czy mogą 

stać przy balustradach, bo lepiej widać. I 
tak przestali cały koncert do końca. 

W programie koncertu mieliśmy 
przyjemność wysłuchać muzyki Mar-
cina Gumieli oraz muzyki z filmów 
między innymi „Va Bank”, „Bonanza”, 
„Siedmiu Wspaniałych”, „Misja”. Przy-

jemnie było obserwować uczniów, gdy 
przy niektórych fragmentach muzycz-

nych tupali nóżką, reagując bardzo ży-

wiołowo, zachowując przy tym zasady 
zachowania na tego typu wydarzeniach 
muzycznych.

Na koncercie spotkałam moją na-

uczycielkę matematyki ze szkoły pod-

stawowej z moich rodzinnych stron. 
Cały czas powtarzała, że jest pod wiel-
kim wrażeniem naszej krasnobrodzkiej 
młodzieży. Ja również byłam z nich bar-
dzo dumna. Na koncercie były głównie 
osoby starsze, więc nasza grupa bardzo 
się wyróżniała.

Uczniowie byli niezwykle zado-

woleni i już pytają, kiedy jedziemy na 
kolejny koncert. Mam nadzieję, że za-

siałam w nich choćby malutkie ziarenko 
ciekawości poznawania różnych gatun-

ków muzycznych.
Karolina Piotrowska

„Swojacy” z Zagrodna w Krasnobrodzie
W dniach 30 kwietnia – 3 maja 

2016 roku w Krasnobrodzie 
przebywał zespół ludowy „Swojacy” z 
Zagrodna (pow. Złotoryja, woj. Dolno-

śląskie). Przyjazd zespołu jest efektem 
promocji Krasnobrodu i Roztocza na 
drugim krańcu Polski przez 
mieszkającego we Wrocławiu 
naszego rodaka Zbigniewa 
Górnika.

Pobyt „Swojaków” był 
krótki, ale bardzo pracowity. 
Już w dniu przyjazdu, wieczo-

rem gościli w studiu Katolickie-

go Radia Zamość, gdzie wzięli 
udział w audycji „Roztoczań-

ska lista przebojów ludowych” 
prowadzonej przez ks. dyrekto-

ra Krystiana Bordzania. 
W dniu 1 maja wystąpili 

na scenie plenerowej włącza-

jąc się w program „Festynu 
rodzinnego” organizowanego w ramach 
„XIII Majówki Roztoczańskiej”. W dru-

gim dniu maja „Swojacy” poznawali 
uroki Krasnobrodu. Ich przewodnikiem 
była Marianna Olszewska. Po dniu od-

poczynku bardzo aktywnie spędzili 

kolejny dzień. Wzięli bowiem udział 
w uroczystościach religijno-patriotycz-

nych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 
– uczestniczyli we mszy św. i złożyli 
wiązankę pod pomnikiem Konstytucji 
3 Maja. Po południu zaś koncertowali 

w Domu Pomocy Społecznej w Kra-

snobrodzie. Natomiast wieczorem, tuż 
przed odjazdem, odwiedzili Krasno-

brodzki Dom Kultury, gdzie spotkali się 
z zespołem „Wójtowianie”, władzami 
samorządowymi Krasnobrodu i pracow-

nikami KDK.  
„Swojacy” to grupa wesołych, peł-

nych temperamentu osób, którzy swoimi 
występami umilają czas innym oraz pro-

mują kulturę ludową swojego regionu. 
Muzyka i śpiew daje im wiele radości i 

tą radością dzielą się z innymi, 
zarówno podczas występów, 
jak i w bezpośrednich kontak-

tach poza sceną.  
Dziękuję Pani Kierownik 

Helenie Ceglarskiej i całemu 
zespołowi „Swojacy” za udział 
w „XIII Majówce Roztoczań-

skiej” i innych wydarzeniach, a 
także za życzenia, kwiaty i upo-

minki oraz miłe słowa, których 
mieliśmy okazję wysłuchać. 

Życzę satysfakcji z prowa-

dzonej działalności, sukcesów 
artystycznych oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym 

dla Kierownictwa i Członków Zespołu.

Mariola Czapla

dyrektor 

Krasnobrodzkiego Domu Kultury
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Taki dzień się zdarza raz
W naszej małej Ojczyźnie ostat-

nio bardzo dużo się dzieje. 
Przynosi nam to dumę i radość. 18 kwiet-
nia w gościnę do Królowej Krasnobrodu 
przybyli jej czciciele. Wszyscy usłyszeli 
o wydarzeniach trwających od Objawie-

nia Maryi na krasnobrodzkiej ziemi do 
chwili obecnej. To Królowa Nieba uczy-

niła tutaj Raj i mieszka z nami razem ze 
swoim Synaczkiem.

O tym, co działo się tego dnia w 
Sanktuarium Nawiedzenia NMP, zoba-

czył i usłyszał cały świat za pośrednic-

twem Telewizji Trwam i Radia Maryja 
goszczących także u Krasnobrodzkiej 
Pani. Tę niecodzienną uroczystość roz-

począł ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk 
- kustosz Sanktuarium, który w skrócie 
przedstawił historię Objawień Maryi 
Krasnobrodzkiej. 

Następnie młodzież z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 
w Krasnobrodzie przedstawiła piękny, 
słowno-muzyczny montaż traktujący o 
życiu Maryi na naszej ziemi i Jej licz-

nych cudach. Młodzież wyraziła wielką 
radość i dziękczynienie dla Maryi i Jej 
Syna. Gdy słuchałam pieśni „Ave Maryja 
Krasnobrodzka”, czułam jak moje serce 
przyśpiesza bicie.

Po występie była Msza Święta kon-

celebrowana. Przewodniczył jej i homi-
lię wygłosił pasterz diecezji ks. biskup 
Marian Rojek. W koncelebrze był także 
ojciec Dariusz Drążek z toruńskiej roz-

głośni, który przyjechał specjalnie na tę 
uroczystość. Był też ksiądz proboszcz i 
księża goście. Oprawę liturgiczną Mszy 
Świętej wykonali parafianie. Muzycznie 
ubogacił ją chór parafialny pod batutą 

mistrza Józefa Bąka, a także parafialna 
schola. W procesji z darami wzięli udział 
przedstawiciele Biur i Kół Przyjaciół 
Radia Maryja z całej diecezji. Na zakoń-

czenie Ksiądz Proboszcz podziękował 
wszystkim za wszystko. Dzieci wręczyły 
kwiaty.

Następnie wszyscy udali się do 
Domu Pielgrzyma na wspólny poczę-

stunek. O godzinie dwudziestej pierw-

szej trzydzieści odbyły się „Rozmowy 
niedokończone”, które prowadził ojciec 
Dariusz Drążek. Uczestniczyli w nich 
ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski z 
KUL-u, ks. proboszcz dr Eugeniusz Der-
dziuk, burmistrz Krasnobrodu Kazimierz 
Misztal oraz polonistka, pani Monika Za-

wiślak, pracująca w katolickiej szkole w 
Zamościu. 

Uczestnicy audycji radiowej w cie-

kawy sposób przedstawili wydarzenia 
dotyczące Objawień Krasnobrodzkiej 
Szafarki Łask oraz Jej licznych cudów. 
W swoich wypowiedziach wykorzysta-

li między innymi informacje zawarte w 
książce ojca Jacka Majewskiego „Pusty-

nia w Ray zamieniona”, która jest reprin-

tem XVIII-wiecznego dominikańskiego 
starodruku Maryjnego. W czasie Roz-

mów dzwonili słuchacze Radia Maryja 
ze swoimi spostrzeżeniami i pytaniami. 
Mówili także o znaczeniu Cudownego 
Obrazka, który również słynie łaskami. 
Podawali swoje adresy, prosili o przy-

syłanie obrazków oraz książki. Z podob-

nymi prośbami dzwonią do Sanktuarium 
codziennie. Jako czciciele Krasnobrodz-

kiej Pani wyrażają swój zachwyt, uwiel-
bienie, miłość. Ostatnio zwiększyła się 
ilość pielgrzymek do Krasnobrodzkiej 

Maryi zarówno polskich jak i zagranicz-

nych.
Pustynię krasnobrodzką Maryja za-

mieniła w Raj, w którym zamieszkała z 
nami i ze swoim Synkiem. Dobrze nam 
tu razem. Trzeba przyznać, że mieszkań-

cy tej ziemi to uczciwi i gościnni ludzie. 
Zachowują najwyższe wartości, jakimi 
są Bóg, Honor, Ojczyzna. W niedzielę i 
święta wypełniają sanktuarium i przyle-

głe korytarze. W dni powszednie również 
uczestniczą we Mszach Świętych, czu-

wają, adorują, uwielbiają. 
Kiedy pomagałam w przygotowa-

niach do uroczystości, byłam zbudowa-

na postawą parafian, którzy przynosili 
ciasto, napoje na wspólny poczęstunek. 
Było tego tak dużo, że zapełniliśmy 
stoły po brzegi. Pomoc niósł burmistrz 
Krasnobrodu pan Kazimierz Misztal. To 
wspaniały przykład dla mieszkańców 
tej ziemi. Właściciele Marketu państwo 
Jolanta, Kazimierz i Wacław Adamczu-

kowie jak zawsze hojnie obdarowali róż-

nymi produktami.  Miejscowe kwiaciarki 
panie Dorota Gardias i Anna Ożga poda-

rowały bukiety kwiatów. Pomagał także 
Krasnobrodzki Dom Kultury. Ta piękna 
uroczystość odbyła się dzięki staraniom 
ks. proboszcza Eugeniusza Derdziuka, 
któremu pomagali współpracujący ka-

płani oraz Siostry Najświętszego Imienia 
Jezus posługującw w Sanktuarium.

Niech Rozradowana Królowa Nieba 
i Jej Najukochańszy Synek pobłogosła-

wi wszystkim za dobre uczynki i gorące 
serca.
    

Józefa Kusz

Podziękowania
Zespół ,, Swojacy” z Zagrodna  pragnie podziękować:

Pani Marioli Czapla Dyrektor Krasnobrodzkiemu Domu Kultury 
Panu Kazimierzowi Misztalowi Burmistrzowi  Krasnobrodu 
Pani Kierownik Alicji Parkitny  i całemu Zespołowi „Wójtowianie”
Pani Mariannie Olszewskiej
Pani Bożenie Ożga Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
Ks. Krystianowi Bordzanowi Dyrektorowi Katolickiego Radia Zamość 
za wspaniałe, miłe, przyjemne i bardzo sympatyczne przyjęcie nas na Zie-

mi Roztoczańsko - Krasnobrodzkiej.
Jesteśmy zachwyceni i zauroczeni Krasnobrodem i Jego Mieszkań-

cami. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Zbigniewowi Górnikowi za to, 
że mogliśmy gościć u Was, za co serdecznie z całego serca dziękujemy 
wszystkim. Brakuje słów by wyrazić naszą wdzięczność. Pozdrawiamy i 
zapraszamy na dolny Śląsk. 

Helena Ceglarska - kierownik Zespołu ,,Swojacy”

ZAPROSZENIE
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Samorząd 

Uczniowski oraz Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z Majdanie Wielkim

zapraszają na
Uroczyste obchody 15. rocznicy nadania 

szkole imienia
które odbędą się w dniu 25 maja 2016r.

Program: 
8.30 – Część artystyczna pt. „W służbie Bogu,   
Ojczyźnie i Narodowi”
9.15 – Msza św. 
10.15 – Spotkanie w szkole. Podsumowanie kon-

kursu o Kardynale Stefanie Wyszyńskim



Dzień Matki jest dobrą okazją do 
refleksji nad istotą macierzyń-

stwa, nad jego pięknem i doniosłością.  
Piękno kobiety to nie tylko jej wygląd 
zewnętrzny, to również, a może przede 
wszystkim - jej piękno wewnętrzne, we-

wnętrzna siła, moc i dojrzałość.
Jeśli jest w kobiecie piękno we-

wnętrzne, to będzie ono emanowało na 
zewnątrz. 

Wewnętrzne piękno kobiety to natu-

ralny sposób bycia i zachowania, cieka-

wa osobowość, mądrość serca, czystość 
intencji i myśli, bezinteresowna miłość, 
piękny umysł, dobroć i zaangażowanie w 
sprawy słabszych, zasady moralne, pasje i 
entuzjazm, to serdeczne relacje z innymi. 
To również a może przede wszystkim - 
gotowość do przyjęcia dziecka i podjęcia 
trudu wychowywania go, również wtedy, 
gdy jest „niespodzianką” dla rodziców. 

Kobieta staje się matką wówczas, gdy 
mówi swoje tak, swoje chcę nowemu ży-

ciu1.
W środkach masowego przekazu uka-

zywany jest jednak obraz kobiety zaab-

sorbowanej swoim wyglądem, skoncen-

trowanej na sobie z przesadną potrzebą 
nieustannego potwierdzenia i podziwu ze 
strony otoczenia.

W czasopismach młodzieżowych 
lansowany jest wizerunek zadbanej 
dziewczyny - zajętej przygotowaniami 
własnego ciała do prezentacji - której pro-

wokacyjne zachowania seksualne mają 
gwarantować zadowolenie z siebie, suk-

ces w życiu towarzyskim i zawodowym2.
Sposób gloryfikacji ciała, którego je-

steśmy świadkami jest zwodniczy, ponie-

waż kobiety raczej walczą z naturą swoich 
ciał niż rozumnie kształtują świadomość i 
wiedzę o jego naturalnych prawach i ryt-
mach biologicznych.  Źle się odżywiają 
(głodzą lub objadają), nadmiernie forsują, 
nadużywają środków farmakologicznych 
i parafarmaceutyków, prezentują posta-

wę roszczeniową wobec własnego ciała, 
które przede wszystkim ma „dobrze wy-

glądać” i nie „sprawiać kłopotów”. W ten 
sposób prędzej czy później tracą „kon-

takt” ze swoim ciałem3. Warte rozważe-

nia wydaje się pytanie, co może pomóc 
współczesnym kobietom w kształtowaniu 
pozytywnych postaw wobec kobiecego 
ciała, którego jednym z przejawów piękna 
jest stan błogosławiony. By ocalić kobie-

cą wrażliwość na prawdziwe piękno, by 
ocalić w kobietach naturalną zdolność do 
prawdziwej bezinteresownej miłości wo-

bec siebie i drugiego człowieka, kobieta 
potrzebuje czuć się kochaną i akcepto-

waną a nie „używaną” i „wykorzystywa-

ną”. Przejrzeć się w oczach kochającego 
mężczyzny wydaje się być bezcennym 
warunkiem nawiązania z nim głębokiej 
relacji opartej na miłości i zaufaniu, co w 
efekcie skutkuje pragnieniem pojawienia 
się dziecka.     

Obraz kobiety w mediach jest ubogi 
w cechy macierzyńskie. Kobieta „okra-

dziona” z macierzyństwa, to taka, w ży-

ciu której nie ma na nie miejsca4. Z kolei 
bohaterki seriali pragną mieć dziecko, po-

nieważ… zaspakaja im ono potrzeby psy-

chiczne. A przecież dziecko jest wartością 
samą w sobie i darem bezcennym.  Matka 
jest zaszczycona powołaniem do urodze-

nia dziecka, ale jego stworzycielem jest 
Bóg. I o tym należy pamię-

tać, żeby ten największy z 
możliwych – dar - należycie 
przyjąć i właściwie się nim 
zaopiekować, bo matką sta-

je się nie przez posiadanie 
dziecka, ale przez istnienie 
relacji do dziecka5. 

Przyjęcie dziecka doko-

nuje się poprzez akceptację 
jego zaistnienia, troskę o 
jego rozwój w łonie matki, 
a następnie należytą pie-

lęgnację i opiekę, miłość 
oraz budowanie poczucia 
bezpieczeństwa w zgodnie 
funkcjonującej rodzinie. 
Bezwarunkowa akceptacja umożliwia za-

ufanie do świata, który jawi się wówczas 
jako przychylny i życzliwy. A to z kolei 
daje dziecku siłę do wzrostu, rozwoju i 
samodzielności. „Dziecko powinno być 
przyjęte do domu rodziców jako gość 
miły i szanowany, co nie znaczy, że nie 
kłopotliwy.”6

Pięknie o dziecku poczętym potra-

fią mówić ludzie młodzi, oto przykłady: 
„Dziecko w łonie matki to bez wątpienia 
najpiękniejsze wydarzenie w przyrodzie. 
Kreacyjny geniusz Stwórcy. W dziele 
tym zamyka i ucieleśnia wszechdoskona-

łość swej dobroci i mądrości. Winniśmy 
zatem z najwyższą czcią pielęgnować 
i chronić Nienarodzone jeszcze istnie-

nie”- mężczyzna lat 26. „Dziecko w łonie 
matki jest już człowiekiem.  Dla matki, 
która na nie oczekuje z miłością, na pew-

no nie jest ciężarem. Sądzę, że odczuwa 
ono nastroje swej matki. Można z nim 
„porozmawiać”.  Dziecko to miłość prze-

jawiana drugiemu człowiekowi i samemu  
sobie. Dziecko to radość. Dziecko to ży-

cie. Dziecko to piękno. Dziecko to szczę-

ście”- kobieta lat 217.
Wielu artystów, głównie aktorów i 

piosenkarzy lansuje w mediach model 

opieki nad dzieckiem, w którym nawet 
bardzo upragnionymi dziećmi zajmują 
się opiekunki, ewentualnie dziadkowie, 
a rodzice jedynie w weekendy, ale za 
to… „bardzo intensywnie”. Cóż to zna-

czy intensywnie i czy jest to korzystne 
dla dziecka? Małe dziecko potrzebuje 
spokojnego i stałego kontaktu z ciepłą 
i przyjazną mu osobą, która codziennie 
zaspakaja jego potrzeby, na skutek czego 
z tą właśnie osobą tworzy się silna więź. 
Dobrze jeśli jest to matka, którą dziecko 
już zna i z którą nawiązało bliski kontakt 
w czasie swojego życia w jej łonie. Co się 
dzieje, gdy ta osoba zostaje zamieniona 
na inną? Z całą pewnością dziecko czuje 

niepokój i duży dyskom-

fort, a potem - nie mając 
wyjścia - przystosowuje 
się do tej niekorzystnej 
dla niego zmiany. I gdy 
dziecko już przyzwyczai 
się do opiekunki, po kilku 
dniach znowu jest zmiana. 
Tym razem mama usiłuje 
nadrobić cały tydzień. Czy 
jest to w ogóle możliwe? 
Czy można najeść się,wy-

spać , czy odpocząć na za-

pas? Czy można „nakon-

taktować się” na zapas? 
Czy można „nakochać” na 
zapas? Czy nie jest to ko-

lejna próba oszukiwania natury? A może 
siebie? 

1 G. Soczyńska, Radość macierzyństwa, 
w: :Oblicza macierzyństwa, RW KUL, 
Lublin 1999,  s. 75.
2 K. Litwińska-Malec, Ukradzione macie-

rzyństwo w: Oblicza macierzyństwa, RW 
KUL, Lublin 1999, s.272.
3 U. Tataj – Puzyna, D. Sys, Czy z miłością 
przyjmiecie potomstwo którym was Bóg 
obdarzy? W: Czy wiemy co przysięgamy? 

Red. J. K. Przybyłowski, Wydawnictwo 
Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 
2016, s. 201-219. 
4 K. Litwińska-Malec, Ukradzione macie-

rzyństwo w: Oblicza macierzyństwa, RW 
KUL, Lublin 1999, s. 278.
5 M. Braun-Gałkowska, Mieć dziecko czy 
być matką, w: Oblicza macierzyństwa, 
RW KUL, Lublin 1999, s s.70.
6 . Tamże, s. 72.
7 Z. Kończewska-Murdzek, Kształtowa-

nie postaw wobec dziecka w wieku prena-

talnym, w: Rysunek projekcyjny w bada-

niach nad rodziną i wychowaniem, red. B. 
Kostrubiec -Wojtachnio, E. Trubiłowicz, 
Lublin 2012, s.147-150.
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I takie wzory opieki bezkrytycznie 
przejmuje wiele matek, przedkładając 
pracę i własną karierę nad dziecko. Po-

tem okazuje się, że mając już prestiż, 
pieniądze i wiele dóbr materialnych, od-

czuwają pustkę w sercu i wokół siebie. 
Zranione ich nieobecnością dzieci unika-

ją kontaktu z nimi, albo się buntują, spra-

wiają problemy, żeby zwróci na siebie 
uwagę, albo dlatego, że nikt nie nauczył 
je właściwego zachowania, nikt nie po-

stawił koniecznych granic, nie wycho-

wywał, tylko ograniczał się do opieki.
Dziecko czerpie wzorce zachowań 

od osób, które stale się nim zajmują. I po-

tem bardziej upodabnia się do opiekunki 
niż do matki. Jest też bardziej związane 
z osobą, którą pokochało pierwszą miło-

ścią. 
„Żeby dziecko mogło się dobrze roz-

wijać musi być otoczone miłością i musi 
odczuwać, że do kogoś należy, jest dla 
kogoś najważniejsze”8.

Głównym zadaniem matki – poprzez 
dobroć i miłość - jest stworzenie okazji 
do pozytywnego ustosunkowania się do 
drugiego człowieka.

„ Dziecko, by nauczyło się kochać, 
musi doświadczyć miłości matki. Musi 
czuć ręce matki, słyszeć jej głos, widzieć 
ją w pobliżu.  Matka - pierwsza osoba, 
do której dziecko zwraca się z miłością 
musi być dostępna. To ona pieści, bawi 
się z dzieckiem, czule do niego przema-

wia, reaguje na jego płacz i potrzeby.
Dobra matka jest dobrą żoną dbającą 

o komunikację ze swoim mężem, ponie-

waż więź małżeńska jest najistotniejszą 
więzią w rodzinie. Dba też o dobre rela-

cje pomiędzy mężem a dziećmi. Swoim 
przyjaznym odnoszeniem się do dzieci, 
męża i innych członków rodziny daje 
dziecku przykład miłości9. 

Dobra matka nie żałuje czasu swoim 
dzieciom. Umie je wysłuchać z uwagą 
i zrozumieniem, bo aby dziecko mogło 
nawiązywać satysfakcjonujące związki 
z innymi ludźmi, by mogło kochać in-

nych, najpierw musi się nasycić miłością 
matki. Wielki dar miłości matczynej na-

pełnia dziecko radością istnienia i nadaje 
jego życiu pierwotny sens. Jest podsta-

wą ufności do drugiego człowieka i ota-

czającego je świata. Radością istnienia 
może dać dziecku matka, która sama jest 
szczęśliwa10. 

Troskliwa matka nieustannie uczy 
się cierpliwości i opanowywania nega-

tywnych emocji swoich i dzieci. Matka 
tworzy ważny klimat uczuciowy rodzin-

nego domu. Czerpie satysfakcję z zaj-
mowania się domem. Nie ma poczucia 
poświęcania się, gdyż wypełnianie co-

dziennych obowiązków jest dla niej dro-

gą samorealizacji i służby najbliższym, a 

wychowywanie dzieci wyzwaniem, choć 
niekiedy trudnym. Gwoli sprawiedliwo-

ści należy dodać, że w pracy zawodowej 
kobiety wykonują również wiele mono-

tonnych i męczących czynności, jednak 
w mediach nikt tego nie podnosi., praca 
zawodowa kobiet ukazywana jest jako 
źródło ich satysfakcji, a domowa – fru-

stracji. 
Nie ma tego jedynie w mediach ka-

tolickich.  
Dobra matka cieszy się obecnością 

dzieci, a realizację swoich zainteresowań 
odkłada na później. Do rozpoczętych 
przed macierzyństwem zadań można po-

wrócić, gdy dzieci dorosną, albo zreali-
zować je w mniejszym zakresie, ale nie 
powtórzy się dzieciństwa i dorastania 
dzieci. Albo we właściwym czasie mat-
ka da swoim dzieciom to, co niezbędne 
dla ich właściwego i wszechstronnego 
rozwoju, albo nie da i razem z dziećmi 
poniesie tego konsekwencje. 

Dobra matka pomaga w usamodziel-
nieniu się dzieci i ich odchodzeniu z 
domu rodzinnego, ponieważ dzieci rodzi 
się dla świata, a nie dla siebie. Przy czym 
odejście nie oznacza porzucenia i zapo-

mnienia. Dobrze wychowane dziecko 
odchodzi do swoich obowiązków i wła-

snego powołania, zachowując wdzięcz-

ność w sercu11.
Pięknie o macierzyństwie mówią 

słowa piosenki Tadeusza Żeromskiego 
(ps. Wrzos) z 1933 roku:
„ O matce pieśń to pieśń przez łzy, to 
pieśń bez słów
To cały świat dziecinnych lat wskrzeszo-

nych znów.
To matko sny, że jesteś znów tak blisko, 
jak wówczas, gdy klęczałaś nad koły-

ską.
Za serce Twe i świętość warg i dobroć 
rąk, ja śpiewać pieśń u Twoich nóg bym 
cicho kląkł.
I wybrałbym najświętsze z wszystkich 
słów i rzekłbym „Matko” i znikłbym 
znów.
O Tobie pieśń to pieśń bez słów.

Przychodzą w życiu dni powodzi, gdy 
wszystko zdradza nas i zawodzi.
Gdy pociąg szczęścia w dal odchodzi, 
gdy wraca zło do wiary twierdz.
Gdy grunt usuwa się jak kładka, jest wte-

dy ktoś, kto trwa do ostatka
Ktoś, kto nie umie zdradzić - matka, i 
serce jej najczystsze z serc”12.

Powstaje warte rozważenia pytanie 
jak ocalić tę naturalną kobiecą zdolność 
do prawdziwej, bezinteresownej miłości. 
Co należy zrobić, żeby współczesne ko-

biety chciały „klękać nad kołyską” i nie 
oddawały dzieci piastunkom czy wycho-

wawcom w świetlicy, bo tak naprawdę 
czystego serca przepełnionego miłością 
i dobrem potrzebują nie tylko ich dzieci, 
ale i one same.

Należy uświadomić sobie, że macie-

rzyństwo zawsze godne jest szacunku, a 
bycie matką to niezwykle i fascynujące 
doświadczenie, nieporównywalne z ni-
czym innym. Dynamiczne i zmieniające 
się, gdyż „być matką, to zmieniać siebie 
samą i zmieniać odnoszenie się do dziec-

ka wraz z jego wiekiem i rozwojem. 
Myśleć o dobru czyimś, a nie wła-

snym. Uczyć się wycofywani i ofiarno-

ści. Bycie matką to służenie bez zapłaty, 
obdarowywanie bezzwrotne, szanowanie 
indywidualności, wspieranie dojrzałości, 
pomoc wycofująca się, aż do zupełnego 
usamodzielnienia dziecka - fizycznego i 
psychicznego”. 

Należy zauważyć, że „istnieje też 
macierzyństwo duchowe polegające na 
obdarzaniu życiem psychicznym i du-

chowym, w którym mają udział nie tylko 
te kobiety, które rodzą w sensie dosłow-

nym. Kobieta może nigdy nie urodzić 
dziecka, ale dla wielu być matką ”. Jest 
wiele przykładów wielkiej życzliwości, 
troski i miłości do dzieci - kobiet sa-

motnych i sióstr zakonnych, które życie 
swoje bez reszty poświęcały dzieciom.

Niezwykle cenne są ich przyjaźnie, 
bo kobiety samotne nie tylko dzieciom, 
ale i całej rodzinie potrafią dać wiele ra-

dości, ciepła, dobra i wsparcia. Kobiety 
te jakże często pomagają na co dzień, a 
swoją obecnością uświetniają uroczysto-

ści rodzinne, wnosząc w nie zawsze coś 
ciekawego i cennego.

Zofia Kończewska-Murdzek
Urszula Tataj-Puzyna

Maria Murdzek-Wierzbicka
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Należy pamiętać (cz. 2)
Dr Natalia Zaleska, tuż po zakończe-

niu II wojny światowej opuściła Wilno i 
z dwojgiem małych dzieci przyjechała w 
roku 1945 do Komarowa. Niezwłocznie 
po przybyciu, w mieszkaniu prywatnym 
zorganizowała Ośrodek Zdrowia, który 
bezpośrednio podlegał Powiatowemu 
Ośrodkowi Zdrowia w Tomaszowie 
Lubelskim, kierowanym przez doktora 
Pietraszkiewicza. 

Dr Zaleska, miała wielu znajomych 
lekarzy z okresu studiów i pracy w Wil-
nie. Lekarze Ci, podobnie jak ona, po 
wojnie przybyli do Polski, gdzie zajmo-

wali różne stanowiska w administracji 
państwowej i służbie medycznej.

Przykładem niech będzie dr Jerzy 
Stachelski, były minister zdrowia. Zna-

jomość tę wykorzystywała do szybkie-

go i sprawnego zorganizowania opieki 
lekarskiej w Komarowie i miejscowo-

ściach ościennych. W tym okresie było 
niezmierne zaniedbanie dotyczące stałej 
opieki lekarskiej, zabezpieczenia epide-

miologicznego, zaopatrzenia w podsta-

wowy sprzęt  lekarski i środki farmako-

logiczne, które nie zawsze były dostępne 
dla ogółu społeczeństwa, a szczególnie 
z terenów wiejskich.

Dzięki inicjatywie i przychylności 
doktor Grabowieckiej, utworzono w 
Komarowie „salkę biegunkową”, gdzie 
w okresie letnim leczono małe dzieci. 
Salka ta podlegała Instytutowi Matki i 
Dziecka w Lublinie.

Kiedy w roku 1948 państwo Załę-

scy byli już razem i oboje prowadzili 

praktykę lekarską, władze państwowe 
przydzieliły dla Ośrodka Zdrowia w 
Komarowie samochód pełniący rolę 
„sanitarki”. To ułatwiło lekarzom wy-

konywanie swojej pracy związanej z 
systematyczną obsługą poszczególnych 
ośrodków zdrowia, które zostały utwo-

rzone przy pomocy zaangażowania spo-

łecznego ludności w miejscowościach 
ościennych.

W każdy poniedziałek oboje przyj-
mowali chorych w Komarowie. W pozo-

stałe dni, jeden z lekarzy pozostawał na 
miejscu, a drugi wyjeżdżał w kolejnych 
dniach do Łaszczowa, Tyszowiec, Wo-

żuczyna i Michałówki, gdzie też utwo-

rzono Izbę Porodową, w której w razie 
potrzeby przyjmowano innych chorych. 

W tym czasie, przy poparciu miej-
scowego społeczeństwa dr Zaleska 
zorganizowała otwarcie przedszkola w 
Komarowie.

Obok Ośrodka zdrowia, w mieszka-

niu prywatnym utworzono Izbę Cho-
rych – przeznaczoną dla pacjentów 
wymagających całodobowej opieki le-

karskiej. Był to już zalążek szpitala. Po-

dobno, ta Izba Chorych funkcjonowała 
aż do 1958 roku.

Przez cały czas pobytu w Komaro-

wie dr Zaleska – początkowo sama, a 
później z mężem, różnymi drogami gro-

madziła pieniądze na budowę Ośrodka 
Zdrowia. Współdziałając z miejscowym 
społeczeństwem, różnymi organizacja-

mi oraz powołanym do powyższych ce-

lów Komitetem Budowy Ośrodka Zdro-

wia, w ciągu niedługiego czasu potrafiła 
zgromadzić dość duże środki finansowe, 
pozwalające na rozpoczęcie zaplanowa-

nej budowy.
Państwo Zalescy byli dobrze zaprzy-

jaźnieni z miejscowym proboszczem 
parafii w Komarowie ks. P. Kwoczyń-
skim. Ta znajomość dawała im znacz-

nie większą możliwość pozyskiwania 
poparcia w dążeniu do realizacji swoich 
zamierzeń na odcinku odbudowy opieki 
medycznej w obsługiwanym terenie oraz 
propagowania działalności społecznej w 
zakresie gromadzenia  środków finanso-

wych przeznaczonych na budowę nowe-

go ośrodka zdrowia.
Natalia i Edmund Zalescy, opusz-

czając Komarów w czerwcu 1955 roku, 
zostawili wybudowane całe podpiwni-
czenie pod nowy ośrodek zdrowia.

Pierwsze cegły miały nawet swoje 
nazwy: jedna nosiła imię Natalii Zale-

skiej, druga - Edmunda Zaleskiego, trze-

cia - ks. Piotra Kwoczyńskiego, siódma 
- Lucyny Bętkowskiej – jednej z tamtej-
szych pielęgniarek i położnej.

Budynek został dokończony z fun-

duszy społecznych przez dr. Wiesława 
Lipko, rozpoczynającego swoja pracę w 
lipcu 1955 roku – zajmując miejsce po 
N. i E. Zaleskich, którzy wyjechali do 
Krasnobrodu. 
  cdn.

Jan Gębka
lekarz weterynarii

Spławikowe Mistrzostwa  Koła PZW „Olender” 
W dniu 7 maja odbyły się Spła-

wikowe Mistrzostwa  Koła 
PZW „Olender” Krasnobród. 

W zawodach uczestniczyło 7 za-

wodników, w tym po raz pierwszy w 
historii naszego Koła wystartowała ko-

bieta, pani Kasia, którą serdecznie po-

zdrawiamy. Poranek powitał nas 
przepiękną słoneczną pogodą, ale 
z upływem czasu pogoda zaczę-

ła się załamywać, wiał porywisty 
wiatr, a 10 minut przed zakoń-

czeniem zawodów zaczął padać 
sowity deszcz. Podczas zawodów 
do naszych siatek trafiały głównie 
płocie i okonie. Czas w trakcie 
zawodów upłynął bardzo szybko 
i nastąpił moment podsumowania 
naszych zawodów. 

Po zważeniu ryb okazało się, że 
zawody wygrał Roman Gradziuk z wy-

nikiem 1270 pkt., 2 miejsce zajął Ka-

zimierz Grela z wynikiem 1010 pkt., 3 
miejsce Tadeusz Gradziuk – 1000 pkt., 
4 miejsce Jarosław Ożga – 830 pkt., 5 
miejsce Marian Oszmaniec – 670 pkt., 6 

miejsce Jan Lalik – 560 pkt., 7 miejsce 
Katarzyna Lipska – 440 pkt. 

Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali nagrody, których sponsorami 
byli” firma KONGER, Koło „Olender” 
Krasnobród, Sklep Wędkarski Grzegorz 
Kargol z siedzibą w Jacni. Miłym ak-

centem było ufundowanie dla pani 
Kasi wędki oraz zestawu spławi-
ków do połowów rzecznych (niech 
to będzie zachętą do dalszego kon-

tynuowania startów w zawodach) 
przez firmę argTeam.

Wszystkich chętnych wędkarzy 
zapraszamy do zostania członkiem 
naszego jakże bogatego w tradycje 
Koła PZW „Olender” Krasnobród.

Roman Gradziuk
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Aby jedzenie przynosiło zdrowie
Niewielu z nas zdaje sobie spra-

wę, że odpowiednie żywienie 
jest istotną rzeczą, jaką możemy zrobić 
dla naszego zdrowia. Nie tylko znajo-

mość zasad właściwego odżywiania jest 
ważna, ale wprowadzenie w życie tej 
wiedzy, która jest kluczem do zdrowia, 
dobrej formy oraz długiego życia. Dla-

tego warto zastanowić się nad tym, co 
jemy.

W czasach fast foodów, stresu, bra-

ku czasu, przestrzeganie zasad zdrowego 
odżywiania jest trudne. Nie jest jednak 
niemożliwe. Warto zaznaczyć, iż taka 
dieta nie oznacza głodówki czy zupełne-

go odmawiania sobie produktów, które 
lubimy. Ponadto należy pamiętać, że za-

sady zdrowego żywienia odzwierciedlają 
naturalne potrzeby pokarmowe człowie-

ka.
Wskazane są 4-5 posiłki dziennie (co 

3-4 godziny) oparte o pełnowartościowe 
produkty. Ważne są również regularne 
pory ich spożywania. Organizm funkcjo-

nuje najlepiej, gdy „otrzymuje” średnio-

energetyczne posiłki. Ostatni powinien 
być spożyty co najmniej 2 godziny przed 
snem. Regularne dostarczanie organi-
zmowi 4-5 posiłków dziennie gwarantu-

je wzrost tempa metabolizmu, co może 
być istotne dla osób chcących „zrzucić” 
zbędne kilogramy. Ponadto odżywianie 
w ten sposób zapewni mnóstwo energii 
przez cały dzień oraz uchroni przed na-

padami głodu i ciągłym zmęczeniem.
Powinniśmy ograniczyć spożycie 

wyrobów cukierniczych, które są źró-

dłem „pustych” kalorii. Dostarczają or-
ganizmowi wyłącznie dużej ilości ener-
gii, której nadwyżka magazynowana jest 
w postaci tkanki tłuszczowej. Większość 
słodyczy tzw. „sklepowych” nie zawiera 
praktycznie żadnych składników odżyw-

czych. Nadmierne spożycie ich może 
prowadzić m.in. do otyłości, próchnicy 
zębów, zaburzeń poziomu glukozy we 
krwi, a w efekcie cukrzycy. 

Warzywa i owoce należy spożywać 
w jak największej ilości. Powinny one 
stanowić co najmniej połowę tego, co 
dostarczamy organizmowi. Istotna jest 
właściwa proporcja: ¾ warzywa i ¼ 
owoce. Zawierają one składniki mineral-
ne, witaminy i flawonoidy. Są głównym 
źródłem witamin antyoksydacyjnych (C, 
E, karotenów), które mają działanie prze-

ciwmiażdżycowe i przeciwnowotworo-

we. Ponadto zawierają błonnik regulu-

jący czynności przewodu pokarmowego. 
Warto jednak wiedzieć, że owoce i soki 
owocowe oprócz wartościowych składni-
ków odżywczych, dostarczają znacznych 

ilości cukrów prostych, które powinno 
się jednak ograniczać w diecie. Dlatego 
też należy spożywać więcej warzyw niż 
owoców, a wśród soków wybierać raczej 
warzywne lub owocowo-warzywne. Na-

leży urozmaicać swoją dietę warzywami 
i owocami z różnych grup kolorystycz-

nych: żółto – pomarańczowe (np. cytru-

sy, brzoskwinia, dynia), zielone (np. sała-

ta, szczypiorek, szpinak), czerwone (np. 
pomidory, buraki, maliny), białe (np. ce-

bula, czosnek, por), fioletowe (np. bakła-

żany, jagody, aronia, śliwka, żurawina). 
Do prawidłowego funkcjonowania 

potrzebujemy odpowiedniej ilości pro-

duktów zbożowych. Z grupy tej należy 
wybierać artykuły z tzw. grubego prze-

miału, są bowiem bogatsze w składniki 
odżywcze, zawierają więcej witamin, 
szczególnie z grupy B (tiamina, rybofla-

wina, niacyna, kwas foliowy), składni-
ków mineralnych (magnez, cynk) oraz 
błonnika. Oprócz pieczywa pełnoziarni-
stego (ciemnego – razowego, typu gra-

ham), poleca się także ryż pełnoziarnisty 
niełuskany (brązowy), kaszę gryczaną i 
jęczmienną oraz razowy makaron. Tego 
typu produkty są głównym źródłem ener-
gii dla organizmu człowieka.

Nie zapominajmy również o mleku, 
które możemy zastępować jogurtem, ke-

firem oraz serem. Są one źródłem białka 
o wysokiej wartości biologicznej, wita-

min z grupy B, A i D oraz składników 
mineralnych, takich jak magnez, potas, 
cynk. Ponadto fermentowane produkty 
mleczne mają bardzo korzystny wpływ 
na zdrowie, ponieważ zawierają żywe 
kultury bakterii. W rezultacie artykuły 
te mogą zwiększać odporność naszego 
organizmu, przeciwdziałać zaparciom, a 
także odbudowywać florę bakteryjną po 
antybiotykoterapii. Mogą je spożywać 
osoby z nietolerancją laktozy, ponieważ 
bakterie fermentacji mlekowej rozkładają 
ten cukier do cukrów prostych. Nie zapo-

minajmy, stojąc przy sklepowej półce, by 
wybrać te, które zawierają żywe kultury 
bakterii, bo to w nich tkwi moc. 

Woda niesie ze sobą wiele korzyści 
dla organizmu. Należy pamiętać, że jest 
zupełnie pozbawiona kalorii. Powinni-
śmy dziennie spożywać ok. 1,5 l – sześć 
szklanek dziennie tego płynu. Powinna 
to być woda niegazowana, którą możemy 
wzbogacić w witaminę C, dodając ka-

wałki cytryny. Spożycie płynów w czasie 
posiłku powoduje rozcieńczanie soków 
żołądkowych i w rezultacie prowadzi do 
zaburzenia procesów trawiennych. Uni-
kanie picia płynów w czasie posiłku ma 
pozytywną stronę dla osób z nadwagą. 

Podczas „suchego” jedzenia zjemy mniej 
posiłku, a przez to dostarczymy organi-
zmowi mniej kalorii.

Mięso jest dobrym źródłem pełno-

wartościowego białka, a także witamin z 
grupy B, szczególnie B1, B12, PP oraz 
łatwo przyswajalnego żelaza. Należy 
wybierać chude gatunki mięs, a także 
często zastępować je potrawami z roślin 
strączkowych, ryb i jaj. Ponadto ryby 
morskie (np. makrela, śledź), warto spo-

żywać ze względu na zawartość w nich 
korzystnych dla zdrowia wielonienasy-

conych kwasów tłuszczowych z grupy 
n-3 i witaminy D. 

Większość tłuszczów w diecie po-

winna pochodzić z ryb, orzechów i tłusz-

czów roślinnych (np. olej rzepakowy, 
sojowy, słonecznikowy, oliwa z oliwek). 
Tłuszcze powinny stanowić jedynie do-

datek do potraw. Do smażenia zaleca 
się stosowanie oliwy z oliwek lub oleju 
rzepakowego bogatego w zdrowe jedno-

nienasycone kwasy tłuszczowe. Należy 
również ograniczyć produkty zawierają-

ce dużo cholesterolu (głównie podroby) 
i izomery trans nienasyconych kwasów 
tłuszczowych (wyroby ciastkarskie, cu-

kiernicze, margaryny twarde, dania typu 
fast food).

Należy zredukować spożycie soli 
kuchennej (NaCl) do 5 gramów dziennie 
(ilość ta obejmuje łącznie sól z produk-

tów rynkowych i z dosalania potraw). 
W przybliżeniu odpowiada to płaskiej 
łyżeczce do herbaty. Sól w potrawach 
należy zastępować aromatycznymi zio-

łami, jak majeranek, bazylia, oregano, 
czosnek, tymianek itp. Zminimalizować 
należy spożywanie słonych przekąsek 
(chipsy, słone paluszki itp.). Duże ilo-

ści soli znajdują się także w gotowych 
daniach w puszkach, zupach i sosach w 
proszku.

Alkohol jest produktem bardzo kalo-

rycznym, nie zawiera żadnych niezbęd-

nych składników pokarmowych, a u osób 
z podwyższonym stężeniem trójglicery-

dów sprzyja ich dalszemu wzrostowi. W 
nadmiarze podnosi także ciśnienie krwi.

Uważam, że warto uwzględnić po-

wyższe zasady podczas codziennego 
przygotowywania i spożywania posił-
ków. Niekiedy zmiana jednego nieko-

rzystnego nawyku może być czynnikiem 
warunkującym lepsze samopoczucie, a w 
konsekwencji również wpływającym ko-

rzystnie na nasze zdrowie.

Agnieszka Łasocha - dietetyk
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Kolejny przewodnik kulinarny 
Zamojszczyzny i Roztocza

Końcowym efektem projektu p.n. 
„Tradycje kulinarne inspiracją 

współczesnej kuchni” jest przewodnik 
kulinarny pt. „Tradycja i współczesność 
w kuchni Zamojszczyzny i Roztocza” 
opracowany przez lidera projektu - Lo-

kalną Grupę Działania „Nasze Rozto-

cze” we współpracy finansowej ze Sta-

rostwem Powiatowym w Zamościu.  
Zawiera on przepisy potraw przy-

gotowanych podczas warsztatów ku-

linarnych w 5 miejscowościach Za-

mojszczyzny: Adamowie, Józefowie, 
Krasnobrodzie, Zamościu i Zwierzyńcu. 
Wybrano najciekawsze przepisy łączą-

ce tradycję z nowoczesnością - bazujące 
na lokalnych przysmakach, a jednocze-

śnie czerpiące z bogactwa kuchni eu-

ropejskiej. W publikacji uwzględniono 
następujące rozdziały: 1. Zupy, 2. Dania 
mięsne, 3. Desery, 4. Sałatki i przeką-

ski. Zamojski przewodnik kulinarny 
poleca do przyrządzenia na różne oka-

zje m. in.: zupę cebulową z grzankami 
zapiekanymi z serem, zupę kremową z 
dyni, kotleta schabowego po zamojsku, 
udka z kurczaka faszerowane boczkiem 
i pieczarkami, ciasteczka owsiane z 

miodem i orzechami, tiramisu, łososia 
zapiekanego w cieście francuskim ze 
szpinakiem czy sałatkę z kurczakiem i 
serem feta. 

Obecnie przygotowywanie potraw 
staje się kulinarną podróżą, odkrywa-

niem nowych i ciągle wzbogacanych, 
dobrze znanych smaków. Otwarcie gra-

nic Europy, zmiana stylu życia i pracy, 
a także poszukiwanie nowych inspiracji 
kulinarnych sprawiają, że na nasze stoły 
coraz częściej trafiają potrawy zaczerp-

nięte z tradycji innych krajów euro-

pejskich - zupy jarskie, sałatki, lekko-

strawne przekąski. Większa dostępność 
produktów spożywczych w sklepach 
daje nam możliwość urozmaicenia tra-

dycyjnej kuchni. To sprawia, że trady-

cyjna kuchnia wzbogacona nowymi ak-

centami często króluje dziś na naszych 
stołach. 

Projekt LGD zakłada zachowanie 
i promocję dziedzictwa kulinarnego 
wzbogaconego kuchnią europejską. 
Przewodnik kulinarny jest bezpłatnym 
materiałem promującym Zamojszczy-

znę i Roztocze. Publikacja jest dostępna 
dla mieszkańców i turystów w Informa-

cji Turystycznej w Krasnobrodzie oraz 
w miejscowościach: Adamów, Józefów, 
Zamość (Urząd Gminy), Zwierzyniec. 
Mam nadzieję, że zawarte w niej prze-

pisy dostarczą państwu doskonałych 
wrażeń kulinarnych i będą źródłem in-

spiracji w kuchni.
Alina Słota
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100-lecie urodzin Marianny jaskuleckiej
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