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WIEŚCI
Z

GMINY
Z wizytą
w Janowie Lubelskim
W dniu 11 lipca br. Burmistrz Krasnobrodu, Zastępca Burmistrza i Sekretarz
Gminy przebywali z wizytą samorządową w Janowie Lubelskim na zaproszenie
Burmistrza – Krzysztofa Kołtysia. Janów
Lubelski stał się w ostatnich latach liderem w województwie lubelskim w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Burmistrz
Janowa Lubelskiego zaprezentował
osiągnięcia miasta w ostatnich latach
oraz dzielił się swoim doświadczeniem
w zakresie metod i środków podejmowanych przy ubieganiu się o unijne pieniądze. Nasza delegacja była pod wrażeniem osiągnięć i otwartości ze strony gospodarza Janowa Lubelskiego. Jest szansa, że niektóre podpowiedzi i pomysły
zostaną wykorzystane w naszej gminie.
Nowi pracownicy
w Urzędzie Miejskim
W związku z odejściem na wcześniejszą
emeryturę dwóch osób w Referacie Finansów (podatki) oraz potrzebą zatrudnienia pracownika z doświadczeniem w
pozyskiwaniu funduszy unijnych, na
przełomie czerwca i lipca br. przeprowadzono nabór na wolne stanowiska
urzędnicze według procedur określonych
w ustawie o pracownikach samorządowych. Pomimo postawionych wysokich
wymagań do naboru zgłosiło się 12
osób. W wyniku przeprowadzonych pisemnych testów i rozmów kwalifikacyjnych zostali wyłonieni najlepsi kandydaci do pracy w Urzędzie. W najbliższych
tygodniach zostaną zatrudnieni: Katarzyna Orluk-Kurowicka z Zamościa
(fundusze unijne), Tomasz Maruszak z

Krasnobrodu (podatki) oraz Kamila Pol
z Krasnobrodu (podatki).
Punkt Informacji Europejskiej
W dniu 9 lipca 2007 roku zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie a Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji
w Zamościu - Centrum Informacji Europejskiej „Europe Direct” w sprawie prowadzenia Punktu Informacji Europejskiej, mającego na celu prowadzenie
działalności informacyjnej w zakresie
problematyki europejskiej. W punkcie
będzie można otrzymać materiały informacyjne i szkoleniowe oraz zasięgnąć
porad i informacji dotyczącej UE. Punkt
będzie działał w ramach obecnej obsady
etatowej Urzędu Miejskiego.
W trosce o bezpieczeństwo
Na skutek interwencji lokalnych władz i
mieszkańców dotyczących porządku
oraz bezpieczeństwa publicznego w Krasnobrodzie, Komenda Miejska Policji w
Zamościu zapewnia o podjęciu zdecydowanych działań w czasie sezonu turystycznego. Teren centrum będzie pod
szczególnym nadzorem służb patrolowych i obchodowych. Wobec kierowców parkujących samochody w miejscach niedozwolonych mają być podejmowane działania represyjne. Niestety
nie będzie wzmocnienia obsady etatowej
Posterunku Policji w Krasnobrodzie z
uwagi na braki kadrowe w zamojskiej
komendzie. Natomiast w dni weekendowe należy się spodziewać wzmożonych
patroli na terenie miasteczka.
Nowi radni
Podczas sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, która odbyła się w dniu 9 czerwca
został zaprzysiężony p. Wiesław Jan Nizio
– radny z Majdanu Wielkiego wybrany w
wyborach uzupełniających, które odbyły
się w dniu 13 maja br. Na dzień 17 czerwca
zaplanowane były kolejne wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, tym razem w okręgu wybroczyn nr 9
(Zielone). W związku ze zgłoszeniem tylko
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jednego kandydata mandat został obsadzony bez przeprowadzania głosowania. Radnym został wybrany p. Stanisław Mazur z
KWW Gminne Porozumienie Samorządowe. Po złożeniu przez radnego ślubowania,
które nastąpi na najbliższej sesji, Rada
Miejska w Krasnobrodzie będzie obradowała już w pełnym, 15-osobowym składzie.

Oświetleniowe uliczne
na Sosnowej
W lipcu br. rozpoczną się roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn.
„Oświetlenie uliczne ulicy Sosnowej w
Krasnobrodzie”. Inwestycja jest realizowana wspólnie z Zamojską Korporacją
Energetyczną. Zamojska Korporacja
Energetyczna w ramach tej inwestycji
ułoży kabel średniego napięcia 15 kV
spinając dwie stacje transformatorowe,
stację zlokalizowaną na terenie Zespołu
Szkół ze stacją zlokalizowaną na terenie
Ośrodka „Energetyk”. Urząd Miejski w
tym samym wykopie ziemnym ułoży kabel oświetleniowy. Ułożenie kabli w
wspólnym wykopie w znacznym stopniu
obniży koszty inwestycji oświetlenia.
Korzystając z okazji dziękujemy właścicielom gruntów, po których przebiega
realizacja inwestycji za to, że okazali
dobrą wolę i zrozumienie i pozwolili na
realizację inwestycji na swoich gruntach.
Awaria oświetlenia
na Sanatoryjnej
W trakcie prowadzonych prac związanych w wykonywaniem bariery ochronnej przy ulicy Sanatoryjnej uszkodzony
został kabel oświetlenia ulicznego. Ze
względu na trudności w dokładnym ustaleniu miejsca awarii podjęta została decyzja o odłączeniu części oświetlenia
ulicy Sanatoryjnej. Jednocześnie podjęto
działania zmierzające do precyzyjnego
ustalenia awarii i jej naprawy.
Budowa drogi w Grabniku
Kontynuowane są prace budowlane
związane z budową 200 metrowego odcinka drogi gminnej w Grabniku. Prace
budowlane wykonuje Spółdzielnia Produkcji Rolnej z Majdanu Wielkiego z
wykorzystaniem kostki betonowej typu
trylinka wytwarzanej przez firmę BETON KRAS z Majdanu Wielkiego. Zakończenie robót według przyznanego
SPR w Majdanie Wielkim kontraktu
ustalono na 17 lipca 2007r.
Na kontynuację budowy drogi gminnej
w Grabniku Gminie Krasnobród Urząd
Marszałkowski w Lublinie przyznał dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł. z
terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych. Przekazanie środków Gminie
Krasnobród nastąpi po rozliczeniu inwestycji oraz wizytacji terenowej przeprowadzonej z udziałem przedstawiciela
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Informacje zebrała: M. Czapla
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Powitanie lata
W niedzielę 24.06.2007 roku nad krasnobrodzkim zalewem odbyła się impreza
plenerowa „Powitanie Lata”, która jednocześnie inaugurowała rozpoczęcie letniego
sezonu turystycznego w Krasnobrodzie.
Organizatorem tej imprezy był Krasnobrodzki Dom Kultury oraz Urząd Miejski
w Krasnobrodzie.
Kilka minut po 16-stej na scenie pojawiła się dyrektor Krasnobrodzkiego Domu
Kultury pani Mariola Czapla, która powitała wszystkich bardzo serdecznie i w skrócie
przedstawiła kolejne punkty tego niedzielnego spotkania, w tym także podała informację na temat konkursu na najładniejszy
wianek sobótkowy.
Zabawę rozpoczęto od konkursów dla
najmłodszych, którzy bardzo chętnie prezentowali się na scenie i bez najmniejszej
tremy odpowiadali na konkursowe pytania.
Następnie zgromadzona nad zalewem publiczność mogła wysłuchać kapeli „Echo
Krasnobrodu”, która swoim repertuarem
zachęcała do wspólnej zabawy.
Po muzyce ludowej nadszedł czas na
nieco inne rytmy i na scenie pojawiło się
żeńskie trio - zespół „ALIBI” działający
przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i
Rekreacji w wykonaniu, którego można
było posłuchać popularnych piosenek znanych, polskich wykonawców.
Potem znowu nadszedł czas na konkurs dla dzieci, tym razem jednak, trzeba
było wykazać się sprawnością fizyczną, ale
nie stanowiło to żadnego problemu dla
najmłodszych uczestników niedzielnej zabawy. Były oczywiście brawa, nagrody i
dużo uśmiechu na twarzach milusińskich,
którzy z wielkim zapałem i zaangażowaniem wzięli udział w proponowanej zabawie.

W dalszej części niedzielnego programu, kontynuując prezentacje muzyczne,
wystąpił duet gitarowy: Martyna Gontarz i
Edyta Kurantowicz z Krasnobrodu. Dziewczęta, uczęszczające na zajęcia muzyczne
do Krasnobrodzkiego Domu Kultury prowadzone przez p. Marka Molendę, zaprezentowały dwa utwory z repertuaru „Starego Dobrego Małżeństwa”.
Podczas „Powitania lata” znalazł się
też czas na informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku. O tym jak bezpieczne
wypoczywać nad wodą zebranym na plaży,
opowiedział prezes Rejonowego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w
Zamościu p. Piotr Synowiec. Natomiast ratownicy WOPR na fantomie zaprezentowali sposób udzielania pierwszej pomocy.
Około godziny 18.30 na scenie pojawił
się zespól ludowy „Wójtowianie”, który
swoimi piosenkami nawiązał do nocy świętojańskiej i tradycji puszczania wianków na
wodę. W trakcie tego występu z publiczności wyłoniono 3 osoby, stanowiące jury
oceniające przygotowane wianuszki sobótkowe. W jego skład wchodzili: Pani Anna
Pałka z Domostawy koło Niska, Barbara
Pałka z Zarzecza (obie panie wypoczywały
w tym czasie w naszym miasteczku), oraz
pan Stanisław Kawka z Krasnobrodu.
W trakcie, gdy zgromadzona publiczność bawiła się wraz z „Wójtowianami” jury oceniło biorące udział w konkursie wianuszki. Spośród sześciu przygotowanych
na tę niedzielną imprezę I miejsce przyznano Kamili Serafin, II Karolinie Wiatrzyk, a III Ani Bełz. Po zakończonym występie zespołu oficjalnie ogłoszono wyniki
konkursu sobótkowego i nagrodzono laureatów. Pozostali uczestnicy dostali nagrody
pocieszenia.
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Po oklaskach i pamiątkowych zdjęciach wszyscy chętni na czele z młodziutkimi dziewczętami niosącymi wianki wyruszyli do miejsca, gdzie czekali już furmani wraz z zespołem „Wójtowianie” gotowi do rozpoczęcia zielonego kuligu.
Kiedy miejsca w powozach zostały zajęte podano sygnał do odjazdu i cały kolorowy korowód ze śpiewem i uśmiechem na
ustach wyruszył nad rzekę Wieprz. Droga
nad wodę upłynęła w bardzo sympatycznej
atmosferze. Gdy ostatnia furmanka dotarła
na miejsce nadszedł czas na spełnienie sobótkowej tradycji i puszczenie wianków na
wodę. Rzeka, choć bardzo płytka przyjęła
kolorowe, kwieciste wianuszki i po kilku
minutach spokojnie pływały one po roztoczańskim Wieprzu.
W tym samym czasie wszyscy zgromadzeni nad wodą mogli wysłuchać kilku
utworów wykonanych przez zespół „Wójtowianie”, który na tę okoliczność przygotował specjalne piosenki. Potem cała
zgromadzona nad Wieprzem grupa udała
się w drogę powrotną nad zalew.
Około godziny dwudziestej, w czasie,
gdy druga tura chętnych szykowała się do
letniej przejażdżki na scenie nad krasnobrodzkim zalewem rozpoczęła się zabawa
z zespołem „ODYSSEYA”, który tego
wieczoru grał dla zgromadzonej publiczności. Wszyscy bawili się znakomicie. Były
tańce na plaży, śpiewy popularnych przebojów oraz dużo pozytywnej energii.
Punktualnie o godzinie 22.00 odbył się
pokaz sztucznych ogni, który był niejako
punktem kulminacyjnym tego niedzielnego
spotkania. Później powrócono do tanecznej
zabawy, która trwała do północy.
Kilka minut po 24-tej zabrzmiał ostatni
utwór i tym samym przeszła do historii kolejna impreza inaugurująca otwarcie sezonu turystycznego w Krasnobrodzie.
M.K.
Fotoreportaż str. 11

Krasnobrodzka Wieża Koncerty Organowe
w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie
W dniu 12 sierpnia 2007r. odbędzie się V Otwarty Turniej Szachowy KRASNOBRODZKA WIEŻA, którego organizatorem jest Krasnobrodzki Dom Kultury. Planowanym miejscem rozgrywek jest Plac
Siekluckiego. W razie nieodpowiednich warunków atmosferycznych turniej odbędzie się w sali KDK.
System rozgrywek: szwajcarski na dystansie 7 rund.
Tempo gry: 15 minut dla zawodnika na rozegranie partii.
Program turnieju:
9.00-9.45 – potwierdzenie udziału w turnieju
10.00 – początek turnieju
15.00 – planowany koniec turnieju, wręczenie pucharów, dyplomów i nagród
Warunki uczestnictwa:
1. Terminowe zgłoszenie zawodnika do dnia 12.08.2007r.
2. Wniesienie w dniu zawodów opłaty startowej określonej w wysokości:
- dzieci do 10 lat – zwolnione z w/w opłaty
- dzieci i młodzież od 10 do 18 lat – 5 zł.
- dorośli – 10 zł.
Zapisy przyjmują: Krasnobrodzki Dom Kultury, ul. 3 Maja 26, tel. (084) 660-71-17 i kierownik organizacyjny Turnieju - Andrzej Czochra, tel.
(0-84) 639-63-38.
Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju.
M. Czapla

Od ponad 30 lat w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie organizowane są letnie międzynarodowe
koncerty organowe. Kierownikiem artystycznym tych
koncertów jest p. Marek Kudlicki.
Podczas tegorocznych wakacji odbyły się już dwa
koncerty. W niedzielę 1 lipca w Krasnobrodzie koncertował p. Michał Markuszewski z Warszawy, a 15 lipca p.
Piotr Rojek z Wrocławia.
Planowane są jeszcze kolejne dwa koncerty. Oto ich
terminy i wykonawcy:
29 lipca 2007
Gail Arche – Nowy Jork
19 sierpień 2007
Dariusz Niemirowicz – bas
Marek Kudlicki – organy
Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 17.00.
Serdecznie zapraszamy
M. Czapla
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Radośnie świętować z Maryją
Od ponad 400 lat, Pani Roztocza promieniuje Bożymi łaskami dla pielgrzymów
i mieszkańców grodu nad Wieprzem w
Krasnobrodzie. Szafarka łask wszelkich z
taką miłością obdarowuje nas wszystkich.
Nic więc dziwnego, że na Jej święto gromadzą się bardzo licznie pątnicy i mieszkańcy.
Pierwsi pielgrzymi przybywali już w
sobotę, 30 czerwca, jak chociażby piesza
pielgrzymka z odległego o ponad 60 km
Hrubieszowa.
Uroczystości odpustowe rozpoczęły się
wieczorem 1 lipca mszą św. o godz. 18.00.
Po niej droga krzyżowa na Kalwarii Krasnobrodzkiej. W godzinie Apelu Jasnogórskiego, pod przewodnictwem Pasterza Diecezji ks. bp Wacława Depo rozpoczęliśmy
procesję różańcową. Słynący łaskami obraz
Matki Bożej spoczął na ramionach kapłanów a potem mieszkańców parafii krasnobrodzkiej. Wędrował od stacji do stacji.
Każdy przystanek to rozważanie poszczególnych tajemnic radosnych różańca

połączonych z godzinkami, czytaniem
ewangelii i krótkim kazaniem. W trakcie
procesji, podobnie jak całą niedzielę, kazania głosił ks. prałat Karol Serkis z archidiecezji lubelskiej. I tak na 23 dotarliśmy do
Kaplicy na Wodzie, miejsc pierwszych objawień Maryi w roku 1640.
Pasterkę maryjną celebrował ks. Biskup
Wacław i wygłosił Słowo Boże. Budować
naszą codzienność – uczył Pasterz - winniśmy na trzech filarach: ewangelii, krzyżu
Jezusa i na szczególnym zawierzeniu Maryi. W tym nocnym nabożeństwie szacunkowo uczestniczyło około 8 tyś. wiernych.
Po powrocie do kościoła rozpoczęło się
całonocne czuwanie. Już przed godz. 7.00
odprawiano Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, potem
były msze o godz. 7.00 i 9.00. Mszę św. o
10.30 sprawował Pasterz Diecezji. W samo
południe sumie odpustowej przewodniczył
biskup senior diecezji radomskiej JE ks. bp
Edward Materski i on wygłosił kazanie.
Licznie zgromadzeni pielgrzymi wysłuchali

słowa o adoracji i wzorcu, jaki zostawiła
nam Matka Boża adorująca Dziecię Jezus.
Na zakończenie tej uroczystej celebry odbyła się procesja eucharystyczna. Oprawę muzyczną przygotował chór parafialny z Krasnobrodu i Orkiestra Krasnobrodzka.
Odpust maryjny w Krasnobrodzie stał
się też okazją do wyrażenia wdzięczności
kustoszowi sanktuarium ks. prałatowi Romanowi Marszalcowi za 25-letnią już posługę w tym świętym miejscu.
Cieszy, że bardzo wielu pielgrzymów
skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania. Blisko dwudziestu kapłanów posługiwało przez te dwa dni w konfesjonałach i
mieli co robić. Dziękujemy też Panu Bogu
za pogodę. Chociaż troszeczkę pokropiło na
sumie odpustowej, to jednak pogoda pozwoliła nam z radością świętować gody maryjne w sanktuarium krasnobrodzkim.
ks. Jacek Rak
Fotoreportaż – str.10

VII Gminny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu
Od kilku lat w drugi weekend lipca w
Krasnobrodzie organizowane są gminne
rozgrywki w piłkę nożną. W tym roku VII
Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Krasnobrodu zaplanowano na
dni 7-8 lipca. Organizatorem turnieju był
Krasnobrodzki Dom Kultury, a fundatorem
nagród Burmistrz Krasnobrodu.
Do turnieju zgłosiło się 11 następujących drużyn: Dominikanówka, Hucisko,
Hutków, Kaczórki, Majdan Wielki, Wólka
Husińska, Malewszczyzna, Podklasztor,
Krasnobród–Śródmieście,
Krasnobród–
Lelewela, Krasnobród–Żuławy.
Na spotkaniu w dniu 3 lipca w Krasnobrodzkim Domu Kultury, w którym uczestniczyli organizatorzy i przedstawiciele poszczególnych drużyn odbyło się ustalono,
że drużyny zostaną podzielone na trzy grupy. W poszczególnych grupach mecze rozgrywane będą w sobotę 7 lipca systemem
„każdy z każdym”, a zwycięzcy tych grup
zakwalifikują się do finału rozgrywek, który zaplanowano na niedzielę 8 lipca. Ustalono też, że mecz będzie trwał pół godziny
(dwa razy po 15 min).
W wyniku losowania w poszczególnych grupach znalazły się następujące drużyny: Grupa A: A1 Krasnobród–Lelewela,
A2 Dominikanówka, A3 Hutków; Grupa B:
B1 Podklasztor, B2 Wólka Husińska, B3
Krasnobród–Żuławy, B4 Kaczórki, Grupa
C: C1 Hucisko, C2 Malewszczyzna, C3
Krasnobród–Śródmieście,
C4
Majdan
Wielki.
Obsługę sędziowską zapewnili: Sławomir Radliński, Andrzej Gancarz, Krzysztof Szkałuba i Eugeniusz Komisarczuk.

Nietypowa jak na lipiec pogoda (niskie
temperatury i obfite opady deszczu) sprawiła, że do ostatniej chwili nie wiadomo było,
czy turniej zostanie rozegrany czy też zostanie odłożony na inny termin.
W sobotę rano na krótko pojawiło się
słońce, a potem niestety zaczął padać
deszcz. Prognozy jednak były optymistyczne – pogoda miała się poprawić, tak więc
organizatorzy zdecydowali o rozpoczęciu
rozgrywek. Pierwsze mecze turnieju rozgrywane były w deszczu, później pogoda
poprawiła się.
Pomimo zgłoszenia, na turniej nie dojechała drużyna z Huciska. Zamiast drużyny
z Wólki Husińskiej przyjechała jej kilku
osobowa reprezentacja, która przy pomocy
zawodników z Malewszczyzny rozegrała
tylko jeden mecz. Drużyna Podklasztoru na
początku swojego ostatniego meczu z Kaczórkami, po jej zdaniem niesłusznej decyzji sędziego na znak protestu demonstracyjnie zeszła z boiska. Malewszczyzna zrezygnowała z meczu z Krasnobrodem - Śródmieście. Tak więc „atrakcji” i emocji podczas turnieju nie brakowało. Rywalizacja
była ogromna, choć nie zawsze sportowa.
W związku z tym liczba planowanych meczy zmniejszyła się i organizatorzy wspólnie z kapitanami drużyn zdecydowali o rozegraniu finałów w sobotę, a nie jak planowano w niedzielę.
Do finału zakwalifikowali się: Krasnobród–Śródmieście,
Krasnobród–
Lelewela i Kaczórki. W wyniku rozegranych meczy systemem „każdy z każdym”
zwycięzcą VII Gminnego Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

i zdobywcą pucharu została drużyna Krasnobród–Śródmieście, II miejsce zajął Krasnobród–Lelewela i III miejsce Kaczórki.
Na zakończenie turnieju odbyło się wręczenie pucharów dla najlepszych drużyn oraz
dyplomów i nagród rzeczowych dla
wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach. Nagrody wręczali burmistrz
Krasnobrodu Janusz Oś i z-ca Burmistrza
Zbigniew Michalski.
W krótkim przemówieniu podsumowującym turniej Burmistrz Krasnobrodu podziękował zawodnikom za udział w turnieju, a nawiązując do pewnych konfliktowych
sytuacji, które zaobserwował podczas rozgrywek powiedział do zawodników: „Powinniśmy nauczyć się przegrywać”.
Niestety tak to już jest, że tylko jedna
drużyna może być najlepszą, może zdobyć
Puchar Burmistrza, ale pozostałe nie powinny czuć się przegranymi. Turniej organizowany jest po to by popularyzować grę
w piłkę nożną i aktywne formy spędzania
wolnego czasu, by uczyć sportowej rywalizacji. Jest też i po to by doposażyć drużyny
w sprzęt sportowy i stroje sportowe (każda
z drużyn, niezależnie od zajmowanego
miejsca otrzymuje nagrodę rzeczową). Tak
więc warto uczestniczyć w turnieju, nawet
jeśli nie zdobędzie się pucharu.
Tegoroczny turniej - lekcję sportowej
rywalizacji mamy już za sobą. Jaka wiedza
zdobyta na tej lekcji pozostanie nam do kolejnym rozgrywek? Zobaczymy w przyszłym roku. Mam nadzieję, że za rok będzie
więcej rywalizacji na boisku, a nie poza
nim.
M. Czapla
Fotoreportaż - str. 11
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Pedagogia przez duszpasterstwo parafialne
Na przykładzie biografii duszpasterzy krasnobrodzkich
od drugiej połowy XIX w. do czasów współczesnych (cz. 3)
Zapraszamy do lektury 3 części artykułu autorstwa ks. prof.
dr hab. Edwarda Walewandera pt. „Pedagogia przez duszpasterstwo parafialne”.
Redakcja
Ks. Roman Michał Pankowski był proboszczem w Krasnobrodzie od 27 stycznia 1881 do 22 sierpnia 1887 r.
Urodził się 4 września 1842 r. w Zaklikowie. W tym mieście
ukończył szkołę elementarną, po czym 10 sierpnia 1856 r. rozpoczął naukę w Filologicznej Szkole Powiatowej w Sandomierzu. Po
zdaniu 16 czerwca 1860 r. egzaminu maturalnego złożył podanie o
przyjęcie do Seminarium Duchownego w Lublinie. Ówczesny regens Seminarium, ks. Adam Laskowski, 5 maja 1866 r. wystawił
pismo, zezwalające mu na przyjęcie święceń kapłańskich, co nastąpiło 28 maja tego roku.
O wyznaczenie go bezpośrednio po święceniach do pracy w
Łabuniach zabiegał w Kurii ks. Antoni Szydoczyński, tamtejszy
proboszcz. Administrator diecezji, ks. Kazimierz Sosnowski, skierował jednak ks. Pankowskiego do kolegiaty zamojskiej, gdzie
proboszczem był sufragan lubelski biskup Walenty Baranowski.
Było to pewne wyjście naprzeciw prośbie ks. Szydoczyńskiego,
który był zarazem dziekanem zamojskim. Oprócz duszpasterstwa
ks. Pankowski podjął od razu działalność społeczną. Rada Główna
Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych 6 października 1866 r. powołała młodego wikariusza na członka zarządu Domu Schronienia
Ubogich Starców i Kalek w Zamościu.
W mieście nad Łabuńką ks. Pankowski nie mógł pracować ze
względu na kłopoty zdrowotne. Infułat zamojski W. Baranowski 5
września 1868 r. zwrócił się do administratora diecezji z prośbą o
przeniesienie ks. Pankowskiego, który choć „gorliwy, spokojny i z
zamiłowaniem oddany naukowemu kształceniu się”, jest jednak
wątłego zdrowia. „Wśród rozburzonych murów i żydowskich wyziewów powietrza miasto mu nie służy i dlatego pragnie otrzymać
inne przeznaczenie”. Mimo poparcia władza diecezjalna przeniosła
z powodu trudnej sytuacji personalnej dopiero 13 maja 1870 r.
przeniosła ks. Pankowskiego do Wilkowa, gdzie był wikariuszem,
a z czasem, po śmierci proboszcza, ks. Gajewskiego, jego następcą.
Proboszczem w Krasnobrodzie został 27 stycznia 1881 r., po
przeniesieniu dotychczasowego kustosza, ks. Adolfa Majewskiego,
do Wilkowa. W sanktuarium krasnobrodzkim duszpasterzował siedem lat, stosunkowo długo jak na tamten trudny czas dla Kościoła
katolickiego pod zaborem rosyjskim. Dnia 13 maja 1887 r. ks.
Pankowski skierował do Kurii Biskupiej w Lublinie pismo następującej treści: „Ponieważ W. Ks. Andrzej Złocki dobrowolnie
zrzeka się parafii Biskupice – przeto mam honor zanieść pokorną
prośbę do Prześwietnego Konsystorza, by mię raczył na wakujące
po Nim probostwo Biskupice przedstawić”. Prośbie stało się zadość. Administrator diecezji, biskup Franciszek Jaczewski, 22
sierpnia 1887 r. mianował ks. Pankowskiego proboszczem w Biskupicach29. Pracował tam do końca życia30. Zmarł w Biskupicach
9 marca 1900 r.31.
Ks. Adam Decyusz był proboszczem w Krasnobrodzie od 9 marca
1888 do 19 maja 1891 r.
Urodził się 27 stycznia 1850 r. w Piaskach koło Lublina. Studia
seminaryjne odbył w Lublinie, po czym w czerwcu 1878 r. otrzymał diakonat. Ponieważ do święceń kapłańskich brakowało mu
sześć miesięcy, został skierowany na praktykę duszpasterską w parafii Sitaniec. Święcenia przyjął dopiero 23 czerwca 1879 r. w
Warszawie z rąk Wincentego Popiela, ówczesnego biskupa kujawsko-kaliskiego. Stało się tak dlatego, że biskup lubelski Walenty
Baranowski dostał w marcu 1879 r. ataku paraliżu, który poraził
mu prawą stronę ciała i pozbawił go mowy. Trzeba dodać, że diecezja lubelska nie miała w tym czasie sufragana.

Zaraz po święceniach ks. Decyusz został na krótko wikariuszem w Józefowie Biłgorajskim. Dnia 6 lutego 1880 r. był wikariuszem w Krasnymstawie. Prawie cztery lata później, 16 listopada
1883 r., biskup Kazimierz Wnorowski skierował go na proboszcza
do parafii filialnej w Rzeczycy Ziemiańskiej, a 8 lutego 1886 r.
zwrócił się z prośbą do Kurii o przedstawienie ks. Decyusza władzom państwowym jako kandydata na stanowisko proboszczowskie w Siennicy Różanej. Zatwierdzony przez rząd, 29 maja tego
roku otrzymał nominację biskupa Franciszka Jaczewskiego.
Z Siennicy Różanej 5 listopada 1888 r. ks. Decyusz został
przeniesiony na administratora parafii Krasnobród. Jego gorliwość
w wypełnianiu obowiązków stała się szybko przyczyną konfliktu z
władzami zaborczymi. Wynika to z pisma z 5 listopada 1890 r., jakie skierował do Kurii Biskupiej w Lublinie. Konflikt dotyczył nauczania dzieci katechizmu przed I Komunią Świętą. Wójt gminy
Krasnobród zaświadczył, że kapłana zaskarżył nauczyciel miejscowej szkółki elementarnej, który twierdził, że dzieci przestały
uczęszczać do szkoły, głównie dlatego, że są wzywane przez księdza na naukę do kościoła. Za katechizację przed I Komunią generał
gubernator warszawski nałożył na ks. Decyusza dość wysoką jak
na ówczesne warunki karę pieniężną w wysokości 50 rubli. O tej
formie duszpasterstwa specjalnego proboszcz krasnobrodzki pisał
do Kurii następująco: „Mam honor donieść Prześwietnej Władzy
Diecezjalnej, że z dawnego zwyczaju nie tylko w parafii krasnobrodzkiej, ale i we wszystkich sąsiednich parafiach dzieci obojga
płci chodzą do kościoła na naukę przez czas 6-tygodniowy, mianowicie od 1 maja do oktawy Bożego Ciała, w których to dniach
po odbytej w wigilię spowiedzi przystępują do Komunii Świętej”.
Z terenu całej parafii zbierało się wówczas 460 dzieci, a z samej gminy Krasnobród 105. We wspomnianym piśmie do Kurii
proboszcz powoływał się na rozporządzenia wydane w sprawie
przygotowania dzieci do I Komunii. Pierwsze zostało wydane w
1827 r. przez biskupa lubelskiego Józefa Marcelego Dziecielskiego32. Następne ogłosił w 1873 r. biskup Walenty Baranowski33. Inne pochodziło z 1890 r. Wydał je ks. Szymon Koziejowski, administrator diecezji w latach 1879-1883. Wszystkie rozporządzenia
podkreślały, że nauka przed I Komunią Świętą jest niezbędna.
Dzieci mają chodzić do kościoła, kiedy nie ma nauki w szkole
elementarnej. Duszpasterz mocno podkreślał, że również w Krasnobrodzie katecheza nie koliduje z nauką szkolną. „Ja spełniając
rozporządzenie swej władzy karanym być nie mogę za katechizację
dzieci wewnątrz kościoła - pisał. - Nie przestąpiłem w tym względzie żadnego rozporządzenia Władz Rządowych – o tym może poświadczyć formalne śledztwo, o które upraszam”.
Władza diecezjalna nie zwlekała z odpowiedzią do władz państwowych. W piśmie z 21 listopada 1890 r. zdecydowanie poparła
krasnobrodzkiego proboszcza, stwierdzając: „Ks. Decyusz jest w
porządku […]. Nie przekroczył on żadnego z praw. Owszem zgodnie z tymi prawami postępował; na umniejszenie liczby dzieci w
szkole nie wpływał. Zgodził się na to, by dzieci uczęszczając do
szkoły, poza godzinami szkolnymi do kościoła przychodziły i tym
osobno naukę religii wykładał. Tym samym dał dowód rozsądku i
roztropności, za którą nie karany, lecz nagradzany być winien”.
Konflikt z władzą zaborczą był dla ks. Decyusza dużym obciążeniem. W tym samym czasie doszedł jeszcze inny, wewnątrzparafialny problem, wymierzony przeciwko proboszczowi. Wywołał go
głównie dawny organista o nazwisku Piskorski. Zmęczony tym
wszystkim i rozżalony na swoich parafian, szczególnie na mieszkańców Krasnobrodu, ks. Decyusz powiadomił dziekana zamojskiego, że chciałby odejść z zajmowanego stanowiska. Takie samo
życzenie wyraził w piśmie z 20 listopada tego samego roku, skierowanym do biskupa Franciszka Jaczewskiego. Prosił o przeniesienie „niekoniecznie już na probostwo lub administrację, lecz
chociażby na wikariat”. Biskup mianował go 19 maja 1891 r.
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proboszczem w Czemiernikach. W parafii tej ks. Decyusz pracował prawie 20 lat, aż do 13 lutego 1911 r.,kiedy to ten sam biskup
mianował go proboszczem i dziekanem w Krasnymstawie. Tu ks.
Decyusz zmarł 7 stycznia 1920 r34. Spoczywa na cmentarzu krasnostawskim. Pamięć o nim jako dobrym duszpasterzu pozostała
wśród księży diecezji lubelskiej jeszcze długo35.
Ks. Karol Wojtasiewicz obowiązki proboszcza w Krasnobrodzie pełnił od 24 lipca 1891 do 10 grudnia 1894 r.
Urodził się 5 stycznia 1858 r. w Hutkowie, wsi należącej do
parafii krasnobrodzkiej. Jego ojciec Karol był tam prywatnym oficjalistą w dobrach hrabiów Tarnowskich. Karol został ochrzczony
3 lutego tego roku w Sitańcu, gdzie proboszczem był jego bliski
krewny, ks. Walery Wojtasiewicz. Do chrztu trzymali go: ks. Teofil Niezabitowski i wójt gminy Krasnobród Ignacy Kozłowski.
Do 1872 r. nauki pobierał w domu. Potem cztery lata uczył się
w Rosyjskim Progimnazjum w Zamościu. Na własną prośbę zrezygnował ze szkoły i postanowił wstąpić do Seminarium Duchownego w Lublinie. Ponieważ był za młody rodzice 12 lipca 1876 r. wystawili mu następujący dokument: „My rodzice pozwalamy synowi
naszemu Karolowi Wojtasiewiczowi, jeszcze małoletniemu, wstąpić do Seminarium Duchownego jak sam sobie upodobał i to zezwolenie własnoręcznie podpisujemy”. Pismo zostało wystawione
w Wysokiem, gdzie rodzina Wojtasiewiczów znalazła zatrudnienie.
Po pięciu latach studiów Karol został w 1881 r. wyświęcony na
kapłana. Zaraz po tym został skierowany na wikariat do Tomaszowa Lubelskiego. Nie pozostał na nim długo. Na początku lutego
1882 r. otrzymał zezwolenie władz państwowych: najpierw kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego, a później generała gubernatora warszawskiego, na objęcie stanowiska nauczyciela religii w
obu istniejących wówczas progimnazjach zamojskich. W ślad za
tym 9 lutego 1882 r. poszła nominacja kościelna. Władze kościelne
zobligowały go, by równocześnie jako wikariusz prowadził duszpasterstwo w kolegiacie zamojskiej.
O samodzielne stanowisko proboszczowskie ks. Wojtasiewicz
zaczął zabiegać stosunkowo wcześnie. Starał się przede wszystkim
o duże parafie. Jako wikary zamojski w piśmie do Kurii Biskupiej
w Lublinie z 9 maja 1887 r. prosił o umieszczenie go na liście
trzech kandydatów, podawanych władzom państwowym do zatwierdzenia na wakujące wówczas probostwo w Krasnobrodzie.
Ponieważ prośba jego nie została przyjęta, dwa lata później wystąpił o probostwo w sanktuarium maryjnym Mokobody w Siedleckiem. 23 maja 1890 r. wystosował pismo, prosząc o probostwo w
Hrubieszowie i jednocześnie o posadę nauczyciela religii w tamtejszym powiatowym progimnazjum.
Kandydaturę ks. Wojtasiewicza na probostwo krasnobrodzkie
władze zaborcze zaakceptowały dopiero 11 czerwca.
Miesiąc później, 24 lipca 1891 r., nominacja kościelna, podpisana
przez młodego biskupa lubelskiego Franciszka Jaczewskiego. Pracę w rodzinnej parafii utrudniały częste choroby. Cierpiał na chorobę stawów. Leczył się m.in. w Teplicach-Trenczynie i w Wörishofen, gdzie stosował kuracje wodne metodą ks. Sebastiana Kneippa. Przebywał też na leczeniu w Busku oraz w Warszawie.
Brak zdrowia, a właściwie będące tego skutkiem poważne zaniedbania duszpasterskie spowodowały, że 10 grudnia 1894 r. biskup lubelski zwolnił ks. Wojtasiewicza ze stanowiska proboszcza
w Krasnobrodzie. Dotychczasowy kustosz sanktuarium krasnobrodzkiego nie otrzymał już żadnego innego stanowiska. Niedługo
po tym skarżył się w długim liście z 3 lutego 1895 r., skierowanym
do pasterza diecezji, biskupa F. Jaczewskiego. „Będąc zwolniony
przez Waszą Ekscelencję z posady proboszcza parafii Krasnobród
dla braku zdrowia, tym samym, więc zostałem bez kawałka chleba
z całą moją rodziną, którą od czasu wyświęcenia mego na księdza
utrzymywałem przy sobie. […] Ja sam wyszedłem na żebraka, zostawszy literalnie bez żadnych funduszów, albowiem zaoszczędzony przeze mnie grosz wydałem na swą kurację jeżdżąc za granicę i
do Warszawy przez trzy lata, a skutek tej długiej kuracji był ten,
żem się doszczętnie materialnie zrujnował i zdrowia straconego nie
uzyskał”. W 1899 r. znalazł się na terenie parafii Komarów. Choroba postępowała, utrudniając mu jakąkolwiek posługę duszpasterską. 29 lutego 1899 r. ks. Wojtasiewicz skierował do biskupa prośbę, by mógł w domu słuchać spowiedzi i odprawiać mszę św.
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„Chciałbym pracować w Kościele Bożym i ze zdwojoną gorliwością nadrobić czas stracony (redimere tempus) przepędzony w chorobie i bezczynności” - wyznawał. W tym czasie nastąpiło dalsze
pogorszenie stanu zdrowia chorego, przejawiające się w całkowitym porażeniu paralitycznym prawej części ciała. Prośbie ks. Wojtasiewicza nie uczyniono zadość, „by nie narazić rzeczy świętych
na zniewagę” i nie wywołać jakiegokolwiek zgorszenia u wiernych
– czytamy w piśmie Kurii Biskupiej z 16 października 1901 r.
Ksiądz Karol Wojtasiewicz zmarł 24 lutego 1906 r. w Komarowie36. Pochowany został na cmentarzu parafialnym obok swoich
rodziców, których utrzymywał do ich śmierci, w grobie ziemnym,
który z czasem uległ zapomnieniu37.
Ks. Stanisław Abramowicz pracował w Krasnobrodzie w latach 1890–1900, jako wikariusz, później zastępował też chorego
proboszcza, ks. Karola Wojatasiewicza, a po zwolnieniu go w
grudniu 1894 r. ze stanowiska kustosza krasnobrodzkiego sanktuarium przejściowo pełnił obowiązki proboszcza.
Urodził się 6 maja 1867 r. w Białej Podlaskiej. Nauki gimnazjalne kończył w miejscowej szkole, po czym wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Na kapłana został wyświecony w
1890 r. i 5 sierpnia tego roku mianowany przez biskupa Franciszka
Jaczewskiego wikariuszem krasnobrodzkim. Od 12 lipca 1892 r.
zastępował tu chorego proboszcza. Z przerwami pełnił funkcje
proboszczowskie do początku stycznia 1895 r.
Po zakończeniu pracy w Krasnobrodzie w 1900 r. był proboszczem w Uhrusku. W rok później otrzymał nominację na proboszcza w Borowie. W roku 1907 przeszedł na probostwo do Garbowa.
Parafia ta odegrała w życiu ks. S. Abramowicza rolę szczególną,
gdyż tutaj wybudował nowy, duży kościół38. Po opuszczeniu w
1920 r. Garbowa przez siedem lat pracował jako proboszcz w
Czemiernikach, a potem trzy lata Baranowie. W 1930 r. przeszedł
na emeryturę. Jako emeryt mieszkał przez pewien czas w rodzinnym mieście, Białej Podlaskiej, potem w Tomaszowicach wreszcie
w Lublinie, gdzie zmarł 4 marca 1934 r. Uroczyste nabożeństwo
żałobne za jego duszę urządzono kościele Sióstr Szarytek przy ul.
Staszica, po czym zwłoki przewieziono do Garbowa. Tam odbył
się pogrzeb 7 marca 1934r.39
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K.
_____________________
29

AAL, Akta osobiste ks. Romana Michała Pankowskiego, Rep 60
II b, P 32.
30
Z relacji ks. Zbigniewa Stasińskiego, proboszcza w Biskupicach
od 2001 r.
31
Directorium Divini Officii [...] Dioecesis Lublinensis pro anno
Domini 1901, Lublin 1901, s. 114.
32
Dzięcielski był biskupem lubelskim w latach 1826–1839.
33
Biskup lubelski w latach 1871-1879.
34
AAL, Akta osobiste ks. Adama Decyusza, Rep 60 II b, D 33.
35
Jego bezpośrednim następcą na stanowisku proboszcza krasnostawskiego był ks. Stanisław Szepietowski, który ks. Decyusza
wspominał jeszcze pod koniec lat 60. XX w., kiedy pełnił obowiązki proboszcza w Szczebrzeszynie. Na podstawie relacji ks.
Piotra Kimaka, proboszcza parafii św. Franciszka Ksawerego w
Krasnymstawie i tamtejszego dziekana w latach 1975-2001.
36
AAL, Akta osobiste ks. Karola Wojtasiewicza, Rep 60 II b, W
23.
37
Z relacji ks. Piotra Sobczuka, wikariusza w Komarowie.
38
Por.: R. Wójcik, Kościoły Garbowa, Garbów 1997, s. 53-60.
39
AAL, Akta osobiste ks. Stanisława Abramowicza, II b, A 35; Ks.
Stanisław Abramowicz 1867-1934, WDL, 1934, nr 3, s. 114.
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W twórczym nastroju
O potrzebie tworzenia
O tym jak ważną rolę w ogólnym rozwoju człowieka spełnia
sztuka, świadczy dosyć bogata literatura. Rola sztuki jest ważna
szczególnie w rozwoju wyobraźni i twórczego myślenia. Przejawia
się między innymi tym, że skłania do dostrzegania w przedmiotach
znanych nowych cech i stosowaniu ich w nowych rozwiązaniach.
Za najważniejszą własność ludzkiej osobowości uznaje się postawę otwartą i twórczą, która obejmuje szeroki zasięg czynności
ludzkich i to w dziedzinach od siebie odległych.
Jak wiadomo życie zawodowe, rodzinne czy towarzyskie niejednokrotnie stawia nas w sytuacjach nowych, nietypowych wymagających równie nietypowych reakcji. Umiejętność rozwiązywania
problemów pozwala skuteczniej radzić sobie z sytuacjami życia
codziennego. Pobudza również potencjał twórczy człowieka i
otwiera mu drogę do zawodowej kariery.
Wszystkiego rodzaju twórczość artystyczna a zatem nie tylko
plastyczna, ale i literacka, muzyczna, teatralna daje nam okazję do
przeżycia radości szczególnego rodzaju. Ułatwia wyrażanie siebie
– swoich myśli i nastrojów, czasem trudnych do zrealizowania w
zwykły, werbalny sposób. Pozwala przeżyć satysfakcję z własnych
dokonań, wznieca wiarę w siebie i poprawia samoocenę. Jest też
po prostu przyjemnością, relaksem i zabawą. Aktywność twórcza
w końcowym efekcie, wiąże się często z przywracaniem zaufania
do własnych sił i możliwości. Podobną rolę, zdaniem Ireny Wojnar
autorki wielu publikacji o wychowaniu przez sztukę, spełnia młodzieńcza ekspresja literacka (twórczość liryczna, pamiętnikarstwo).
Pozwala ona na wypowiedzenie własnych przeżyć, polega również
na kontakcie i pogodzeniu ze światem zewnętrznym. Jednak ten
rodzaj wypowiedzi często nie ma szans na ujrzenie„światła dziennego”. Najlepszym, zatem rodzajem uzewnętrznienia się jest aktywność plastyczna.
Przez całe życie potrzebna jest zdolność widzenia plastycznego, tworzenia układów kompozycyjnych w kształtowaniu środowiska, „Jeśli w porę wkroczy tu świadomość o jej istocie i wartości,
wtedy ta szczególna zdolność utrwali się i nie ulegnie zniszczeniu,
przeciwnie – będzie się wciąż rozwijać”. (H. Hohensee – Ciszewska w „Powszechnej edukacji plastycznej”). Ta umiejętność od lat
jest przedmiotem, którego dzieci a następnie młodzież uczą się w
szkole, i chociaż wiele razy zmieniano mu nazwę; rysunek, wychowanie plastyczne, plastyka, sztuka, zawsze chodziło o jedno –
celem edukacji plastycznej był i jest rozwój twórczego człowieka
oraz kształcenie jego wizualno – plastycznej kultury. Według poglądów wielu badaczy ekspresji twórczej (S. Popka, A. Trojanowskiej, W. Lama, S. Kościeleckiego, V. Lowenfelda) działania plastyczne dziecka to proces ściśle związany z jego wszechstronnym
rozwojem, niestety we współczesnej, zreformowanej szkole sytuacja znacznie się pogorszyła, nie ma zbyt wiele czasu na pracę
twórczą w czasie lekcji plastyki.
Nasuwa się, więc pytanie: gdzie i jak rozwijać tę szczególną
zdolność? Tam gdzie to tylko jest możliwe! I tu apel do rodziców,
aby ten rozwój był pełny dziecku od najmłodszych lat należy udostępniać przybory plastyczne: kredki, pastele, farby, (które niestety
brudzą, ale, od czego jest mydło i woda?). Niech punktem wyjścia
działań plastycznych będzie naturalna spontaniczna ekspresja. Nie
chodzi tu o rozwój uzdolnień artystycznych, a o pełne wszechstronne wzbogacanie osobowości poprzez wielorakie działania plastyczne.

Piana oczywiście została zabarwiona odpowiednimi pigmentami na
różne kolory, malowanie odbywało się na prześcieradłach, a do
malowania najlepsze okazały się własne ręce. Zabawy było, co
niemiara, i oto chodziło. Temat był również bardzo ważny w dzisiejszych, trudnych czasach:„CO ZAMIAST AGRESJI”.

Akcja plastyczna w ZSO
Trzeba przyznać, że okazji do działań twórczych na większą
skalę w naszej miejscowości jest niewiele, jednak 1 czerwca mieliśmy „prawdziwą ucztę twórczą”. Z okazji Dnia Dziecka w ZSO
zorganizowana została akcja plastyczna, jakiej jeszcze nie było.
Młodzież z krasnobrodzkiego gimnazjum mogła się przekonać, że
malować można nie tylko kredkami i farbami na kartce papieru,
przy użyciu pędzli. Tym razem do działań twórczych użyto dużej
ilości mydlanej piany, którą trzeba było ubić w wiadrach, za pomocą wiertarki.

Pięcioosobowe grupy z każdej klasy zmierzyły się z zadaniem
znakomicie. Zamiast agresji najczęściej proponowały wycieczki i
sportowe zmagania. Najwytrwalszym nawet deszcz nie przerwał
plastycznej zabawy, dla nich były nagrody.
Akcja plastyczna odbyła się dzięki hojności pana Stanisława
Borka, który przekazał płatki mydlane potrzebne do przygotowania
farby. Za co serdecznie dziękujemy.

Gazeta

rasnobrodzka

Lpiec 2007

9

Plener rzeźbiarski
w Krasnobrodzie
Jeszcze tego samego dnia grupa uczniów z gimnazjum
wzięła udział w plenerze plastycznym zorganizowanym przez
WODN w Zamościu. Do Krasnobrodu przyjechały dzieci i
młodzież ze szkół regionu zamojskiego.
1 czerwca uczestnicy zwiedzali okolicę, wykonali także
szkice nad krasnobrodzkim zalewem.

Zakończenie pleneru i wystawa prac odbyły się w niedzielę. Na
kolejną zabawę twórczą zapraszamy jeszcze na wakacjach.
Artyści przed wami kolejne zadanie! - Konkurs plastyczno – fotograficzny „Wspomnienie lata”.
Halina Gontarz.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie
we współpracy z
Krasnobrodzkim Domem Kultury

ogłasza:

KONKURS FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY
„WSPOMNIENIE LATA”
Tematem konkursu są:
Obiekty sakralne i przydrożne kapliczki
Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież szkolną, a także dorosłych. Technika dowolna: fotografia, rysunek, malarstwo; akwarele, pastele, olejne. Format dowolny. Termin składania prac –
30.10.2007r.

W sobotę od rana wszyscy poszukiwali materiałów, z których
miało powstać dzieło rzeźbiarskie. W pobliskim lesie dość było
gałęzi, kory i szyszek.
Uczestnicy zmierzyli się z nietypowym zadaniem:„Jestem
drzewem”. W tym zadaniu szczególnie musiała zadziałać wyobraźnia twórcza. Z zebranych patyków powstały ciekawe konstrukcje, które następnie oklejono zaprawą gipsową.

Podzi

