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Walne zebrania OSP

Początek roku to czas, w którym 
odbywają się Walne Zebrania człon-
ków Ochotniczych Straży Pożarnych z 
gminy Krasnobród. Harmonogram tych 
spotkań przedstawia się następująco:

OSP Hutki 
06.01.2014, godz. 15.00

OSP Zielone 
18.01.2014, godz. 16.00

OSP Wólka Husińska 
18.01.2014, godz. 18.00

OSP Hutków 
25.01.2014, godz. 16.00
OSP Dominikanówka 

25.01.2014, godz. 18.00
OSP Majdan Wielki 

26.01.2014, godz. 15.00
OSP Hucisko 

01.02.2014, godz. 16.00
OSP Stara Huta 

01.02.2014, godz. 18.00
OSP Grabnik

15.02.2014, godz. 15.00
OSP Krasnobród

15.02.2014, godz. 17.00
OSP Malewszczyzna 

22.02.2014, godz. 15.00
OSP Majdan Mały

22.02.2014, godz. 18.00

Strategia rozwoju kompetencji 

uzdrowiskowych

W ramach projektu „Współpraca 
gminy Krasnobród, Solec - Zdrój i Ry-
manów w zakresie rozwoju kompeten-

cji uzdrowiskowych i turystycznych” 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego z Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007 – 2013, prowadzone 
są prace nad przygotowaniem „Strategii 
rozwoju kompetencji uzdrowiskowych 
i turystycznych Gminy Krasnobród”.  
Wszystkie osoby zainteresowane kie-
runkami rozwoju w gminie Krasnobród, 
w sferze turystyki i uzdrowiska zapra-
szamy do wzięcia udziału w pracach nad 
przygotowaniem w/w strategii.

Ze względu na dużą wagę zagadnie-
nia prosimy o zgłaszanie chęci pracy w 
grupach w tut. urzędzie drogą mailową 
na adres um@krasnobrod.pl, bądź w 
sekretariacie w godzinach od 7.30 do 
15.30. 

Punkt konsultacyjny

Tak jak w latach poprzednich rów-
nież w 2014 roku w Krasnobrodzie bę-
dzie działał punkt konsultacyjny dla osób 
z problemem alkoholowym i członków 
ich rodzin. W ramach działalności pun-
ku, w Krasnobrodzkim Domu  Kultury 
w drugi i czwarty czwartek miesiąca, 
w godzinach od 14.00 do 17.00 dyżur 
będzie pełniła Pani Ewa Więckowska 
- psycholog, certyfikowany specjalista 
psychoterapii  uzależnień. 

Terminy  pełnienia dyżurów w 2014 
roku są następujące: 09 i 23 stycznia, 
13 i 27 lutego, 13 i 27 marca, 10 i 24 
kwietnia, 08 i 22 maja, 12 i 26 czerwca, 
10 i 24 lipca, 14 i 28 sierpnia, 11 i 25 
września, 09 i 23 października, 13 i 27 
listopada, 11 i 18 grudnia.

Konsultacje  z psychologiem są  
bezpłatne i  anonimowe.

 Informacje zebrała:
M. Czapla

Naukowcy
 o Gminie Krasnobród

Ponad 50 osób – reprezentantów 
gmin: Rymanów, Solec – Zdrój 

i Krasnobród weźmie udział w semi-
narium prezentującym wyniki badań 
marketingowych przeprowadzonych w 
ramach projektu: „Współpraca gminy 
Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w 
zakresie rozwoju kompetencji uzdrowi-
skowych i turystycznych”.

Zaprezentowanych zostanie 5 ra-
portów stanowiących ocenę rozwoju 
funkcji turystycznych i uzdrowisko-
wych w 3 gminach współpracujących 
w ramach projektu:

1. Raport z badania klimatu inwe-
stycyjnego

2. Raport z badania profilu turysty
3.Raport z badania postrzegania 

miejscowości promocji miejscowości 
uzdrowiskowych,

4. Raport z badania atrakcyjności 
turystycznej gmin,

5. Informacja z zaawansowania ba-
dań nad raportem natężenia ruchu tury-
stycznego.

Wyniki badań zaprezentowane zo-
staną przez zespół naukowców Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie – wykonawcy modułu ba-
dawczego w projekcie. Swoje referaty 
zaprezentują:  dr Elżbieta Inglot-Brzęk, 
dr Mateusz Stopa, dr Anna Lewandow-
ska, dr Robert Pater, dr Krzysztof Szpa-
ra. Udział w spotkaniu zapowiedział 
także dyrektor ds. projektów strategicz-
nych WSIiZ – Marcin Leszczyński.

Seminarium będzie okazją do roz-
poczęcia prac nad Strategią rozwoju 
usług turystyczno-uzdrowiskowych. 
Problematykę z tym związaną przed-
stawi dyrektor Instytutu Gospodarki 
WSIZ – dr Tomasz Krypel.

Seminarium odbędzie się 31 stycz-

nia 2014 roku o godzinie 11.00 w 
sali widowiskowej Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury.  Organizatorzy – Urząd 
Miejski w Krasnobrodzie do udzia-
łu w spotkaniu zapraszają wszystkich 
mieszkańców miasta zainteresowanych 
problematyką rozwoju turystyki oraz 
funkcji uzdrowiskowych w Krasnobro-
dzie.

Władysław Molas
Koordynator projektu
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W dniu 14 stycznia 2014 
roku odbędzie się pre-

miera debiutanckiej płyty pt. 
„PORTRAIT” młodej, uzdolnio-
nej krasnobrodzianki - Katarzy-
ny Zdybel.

Katarzyna Zdybel - jedna z 
najbardziej utytułowanych fa-
gocistek młodego pokolenia. 
W latach 2002–2007 studiowa-
ła pod kierunkiem Zbigniewa 
Płużka w Akademii Muzycznej 
w Warszawie, a trzy lata póź-
niej ukończyła z wyróżnieniem 
studia podyplomowe (Solisten-
klasse) w Hochschule für Musik 
w Stuttgarcie w klasie Marka 
Engelhardta. Od 2009 roku jest 
doktorantką w klasie Czesława 
Klonowskiego w Akademii Mu-
zycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu. 

Artystka jest laureatką wielu mię-
dzynarodowych konkursów, m. in.            
I nagrody w Międzynarodowym Kon-
kursie IDRS Fernand Gillet–Hugo Fox 
w Oxfordzie w stanie Ohio (USA) w 
2012 roku, zaś w 2009 roku została lau-
reatką II nagrody (I nie przyznano) oraz 
nagrody za najlepsze wykonanie utworu 
konkursowego w Międzynarodowym 
Konkursie Instrumentów Dętych i Per-
kusyjnych w Moskwie. 

Koncertuje jako solistka i kamera-
listka. W sezonie 2011/2012 współpra-
cowała z Królewską Operą w Kopen-
hadze, wykonując partie solowe oraz 
prowadząc tamtejszą grupę fagocistów. 
Na swym koncie ma także współpracę 
z SWR Saarbrücken-Kaiserslautern oraz 
Islandzką Orkiestrą Symfoniczną i Or-
kiestrą Symfoniczną Filharmonii Naro-
dowej. Od 2007 roku artystka jest solist-
ką Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Wrocławskiej.

W opisie do płyty czytamy:
„Wielu kompozytorów ceni sobie jego 
śpiewność oraz zdolności wywoływania 
efektów groteskowych i karykatural-
nych, jednak mimo to fagot nie należy 
do instrumentów, na które tworzy się 
masowo. Tym cenniejsza wydaje się pły-

ta-portret, w pełni ukazująca barytono-

wo-basowy charakter fagotu i możliwo-

ści popisowe we wszystkich rejestrach 
instrumentu”.

Wykonawcy:
Katarzyna Zdybel – fagot
Katarzyna Kluczewska – fortepian

 

Lutosławski Quartet:
Jakub Jakowicz - I skrzypce
Marcin Markowicz - II skrzypce
Artur Rozmysłowicz – altówka
Maciej Młodawski – wiolonczela
 

Gościnnie:
Paweł Jabłczyński – kontrabas

Program:
Gordon Jacob (1895-1984)

Suite for bassoon and string quartet
1. Prelude
2. Caprice
3. Elegia
4. Rondo
Jacques Castérède (*1926)

5. Fileuse pour Basson et Piano
Luboš Sluka (*1928)

Sonata per fagotto e piano (1971)
6. Andante sostenuto
7. Allegro energico
Edison Denisov (1929-1996)

Sonate pour Basson seul
8. Moderato
9. Lento, poco rubato
10. Allegro moderato
Elliott Carter (1908-2012)

11. Retracing for bassoon (2002)
Marcin Markowicz (*1979)

3 Miniatures for bassoon and string qu-
artet (2011)
12. Quasi ad libitum - Con fuoco
13. Adagio
14. Scherzo
 Jean Françaix (1912-1997)

Divertissement
15. Vivace
16. Lento
17. Vivo assai

18. Allegro
A oto, co o swojej debiu-

tanckiej płycie mówi Katarzyna 
Zdybel:

„Płytę nagrałam jeszcze w 
2011 i 2012r, bardzo długo nad 
nią pracowaliśmy i również 
sam projekt oraz zamieszczo-
na na płycie muzyka zmieniały 
się w trakcie realizacji. Final-
nie znalazły się na niej utwory 
z muzyką XX i XXI wieku, w 
tym „Trzy miniatury na fagot i 
kwartet smyczkowy” specjalnie 
napisane przez Marcina Mar-
kowicza - członka Lutosławski 
Quartet. Utwory są różnorodne 
pod względem charakteru i ob-
sady wykonawczej - od muzyki 
na fagot solo - czyli Retracing 
Elliota Cartera, Sonata Edisona 

Denisova, fagot z fortepianem - Sonata 
Lubosa Sluki i Fileuse Jacques’a Caste-
rede i kończąc na utworach z kwartetem 
czy kwintetem smyczkowym - Divertis-
sement Jeana Francaix, Suita Gordona 
Jacoba oraz wspomniane już trzy minia-
tury. 

Do projektu zaprosiłam pianistkę Ka-
tarzynę Kluczewską, z którą współpra-
cuję od 2007 roku. Zagrałyśmy wspól-
nie mnóstwo koncertów, konkursów a 
nawet egzamin wstępny do Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Wrocław-
skiej, w której obecnie pracuję. Mogę 
więc stwierdzić, że tworzymy zgrany 
duet i bardzo się cieszę, że nagrała ze 
mną te utwory. Pozostali wykonawcy to 
Lutosławski Quartet, który tworzą trzej 
moi koledzy - koncertmistrzowie Fil-
harmonii Wrocławskiej oraz wspaniały 
skrzypek Jakub Jakowicz. Na co dzień 
gramy razem w orkiestrze, więc to bar-
dzo ciekawa dla nas odmiana.

Ta płyta to nowe wyzwanie dla mnie. 
Właściwie dopiero teraz czuję się goto-
wa na tak ważny krok w mojej karierze 
i mam nadzieję, że pojawią się nowe 
możliwości. Może więcej osób o mnie 
usłyszy i pojawią się jakieś propozycje 
koncertowe, bo to na graniu koncertów 
najbardziej mi zależy”.

Płytę już teraz można kupić na www.
empik.com, a po premierze w sklepach 
Empik w całej Polsce.

Pani Katarzyno, gratulujemy płyty i 
życzymy wielu koncertów oraz dalszych 
sukcesów artystycznych.

M. Czapla

KATARZYNA ZDYBEL „PORTRAIT”
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W dniach 6-8 grudnia 2013 na 
Stadionie Narodowym odby-

ły się 2. Warszawskie Targi Turystycz-
ne PODRÓŻE. Na ponad 100 stoiskach 
wystawiły się firmy i organizacje z 15 
krajów: Chile, Czech, Hiszpanii, Indii, 
Indonezji, Izraela, Maroko, Meksyku, 
Mongolii, Niemiec, Norwegii, Republi-
ki Południowej Afryki, Słowacji, Węgier 
oraz Polski. Obok oferty wystawców - 
ośrodków promocji krajów i regionów, 
touroperatorów, biur podróży, hoteli, 
ośrodków SPA, uzdrowisk, przewoźni-
ków, wydawców oraz mediów można 
było odnaleźć również Krasnobród. 

Krasnobród zaprezentowany został 
na stoisku Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej „Zamość i Roztocze”. Na na-
szym stoisku odwiedzający targi 
mogli przede wszystkim poznać 
uroki Zamościa, Roztocza i oczy-
wiście Krasnobrodu. Na stoisku 
dla odwiedzających przygotowane 
były publikacje (mapy, przewodni-
ki) promujące walory turystyczno 
– krajoznawcze Krasnobrodu, Roz-
tocza i Zamościa, ale także foldery 
podmiotów branży turystycznej 
działającej na naszym obszarze. 
Dostać można było również ga-
dżety takie jak ekologiczne torby, 
magnesy, długopisy, pocztówki, 
płyty CD z wirtualnymi spacerami 
po Krasnobrodzie. Główną ideą 
naszej promocji było zaprezento-
wanie Krasnobrodu jako miejsca 
z bogatą i urozmaiconą bazą noc-
legową, który odwiedzającym tu-
rystom może posłużyć jako punkt 
wypadowy do zwiedzania całego 
Roztocza, Zamościa i Lwowa. 
Wśród odwiedzających stoisko 
byli dziennikarze z branżowych 
wydawnictw, redaktorzy stron in-
ternetowych poświęconych tury-
styce, a także touroperatorzy orga-
nizujący wycieczki i wypoczynek. 
Jak się okazuje Krasnobród dla 
Warszawiaków jest miejscowością 
znaną i lubianą. Odwiedzały nas 
osoby, które regularnie przyjeżdża-
ją do Krasnobrodu na letni wypo-
czynek, pielgrzymi którym bardzo 
dobrze znane jest Sanktuarium, 
a także kuracjusze którzy mieli 
okazję przebywać w naszym Sa-
natorium. Osoby te jednoznacznie 
deklarowały chęć powrotu na Roz-
tocze i do Krasnobrodu. Krasno-
bród wzbudzał duże zainteresowa-

nie wśród przedstawicieli biur podróży, 
którzy szukali atrakcyjnych miejsc do 
organizowania imprez turystycznych. 
Oczywiście wśród odwiedzających na-
sze stoisko były również osoby, które 
nigdy na Roztoczu i w Krasnobrodzie 
nie były. Zauroczeni naszym regionem 
jednogłośnie twierdzili że Roztocze 
będzie priorytetem do podróży w przy-
szłym sezonie turystycznym.

Ponadto na naszym stoisku można 
było spróbować win z roztoczańskich 
winnic. Dodatkowo, aby przeciągnąć 
odwiedzających na nasze stoisko zorga-
nizowaliśmy kilkanaście losowań atrak-
cyjnych nagród, które można było wy-
grać odpowiadając na 3 łatwe pytania. 
Wśród nagród rozlosowaliśmy albumy 

fotograficzne z Zamościa i Roztocza, 
książki wraz z grą planszową „Erynie”, 
10 piłek i koszulek „Malownicze Uzdro-
wiska”, karnety na stoki narciarskie na 
Roztoczu, karnety dla 4 osób na zwie-
dzanie z przewodnikiem Krasnobro-
du, Zamościa Suśca i Szczebrzeszyna. 
Głównymi rozlosowanymi nagrodami 
były jednodniowe wycieczki do Lwowa 
i karnet na Sylwestra we Lwowie ufun-
dowane przez Biuro Turystyczne Qu-
and, na które wyjechać można między 
innymi z Krasnobrodu.

Wojciech Sachajko

Fotoreportaż – str. 20

Krasnobród na Stadionie Narodowym
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XX Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
im. Księdza Kazimierza Szwarlika – Będzin 2014

Eliminacje rejonowe w Krasnobrodzie

W dniu 14 grudnia 2013r. w 
Krasnobrodzkim Domu Kul-

tury odbyły się eliminacje rejonowe XX 
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek im. Księdza Kazimierza 
Szwarlika – Będzin 2014.

Do krasnobrodzkich eliminacji zgło-
siło się 50 podmiotów wykonawczych, 
a wśród nich: soliści, duety, zespoły 
wokalne i wokalno-instrumentalne oraz 
chóry, w różnych kategoriach wieko-
wych: dzieci, młodzież i do rośli.

Pomimo zgłoszenia nie wszyscy 
jednak przybyli do Krasnobrodu, stąd 
też ostatecznie w eliminacjach wzięło 
udział 39 podmiotów wykonawczych. 

Prezentacje kolędowe oceniało Jury 
w składzie: Piotr Jurgielewicz – prze-
wodniczący oraz członkowie: Joanna 
Greszta i Sylwester Gumiela. Zgodnie 
z informacją przesłaną z biura główne-
go festiwalu zadaniem Jury było wy-
łonienie 4 laureatów. Po wysłuchaniu 
wszystkich uczestników Jury przyznało 
tytuły LAUREATÓW i prawo udziału w 
przesłuchaniach finałowych Festiwalu, 
które odbędą się w dniach 16-18 stycz-
nia 2014 roku w Będzinie następującym 
wykonawcom:

* Zespołowi wokalnemu 
„ALE CANTARE” 

z Zamościa  
* Zespołowi wokalno-instrumental-

nemu „ARTIFEX 

z Biłgoraja 
* Solistce Natalii Kolano 

z Klubu Batalionowego w Zamościu
* Zespołowi folklorystycznemu 

„GRABOWICZANKI” 
z Gminnego Ośrodka Kultury

 w Suścu
Oprócz prawa udziału w przesłu-

chaniach finałowych laureaci otrzyma-
li także dyplomy i nagrody finansowe 
ufundowane przez Krasnobrodzki Dom 
Kultury. 

Ponadto Jury przyznało również 
WYRÓŻNIENIA, które otrzymali:
1. Solistka Katarzyna Krzaczkowska 

z Tomaszowskiego Domu Kultury 

2. Zespół Wokalny „ADJAŚKI” 
z Gimnazjum im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Aleksandrowie

3. Solistka Magda Głuszczak z Klubu 
Batalionowego w Zamościu 

4. Zespół wokalny 
„MAŁY CHÓREK” 

z Zespołu Szkół i Przedszkola 
w Tarnawatce

5. Zespół wokalny „SEMPRE” 
z Klubu Batalionowego w Zamościu

6. Solistka Wiktoria Czuchaj 

z Ogniska Muzycznego „Tryton” 

w Tomaszowie Lubelskim

7. Solistka Maria Adamczyk 

z Klubu Seniora „Złoty Wiek” 
w Zamościu

8. Duet Aniela Kapłon i Józefa Piłat 

z Klubu Seniora „Złoty Wiek” 
w Zamościu 

9. Duet „ONE” z Łabuń
10. Zespół wokalny 

„LADY TEACHER” 
z Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniczynie
11. Chór dziecięcy „HARMONIA” 
z Gimnazjum im. Pawła Adamca 

i Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Łukowej

Wyróżnieni otrzymali dyplomy i 
nagrody książkowe ufundowane przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury, natomiast 
wszyscy wykonawcy dyplomy za udział 
w eliminacjach przygotowane przez 
Biuro Główne Festiwalu. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
kolędującym na krasnobrodzkiej sce-
nie, instruktorom przygotowującym 
poszczególne prezentacje, Jurorom za 
pracę w komisji oraz publiczności za 
obecność i brawa.

Gratulujemy wyróżnionym oraz lau-
reatom, którym życzymy powodzenia 
podczas przesłuchań finałowych w Bę-
dzinie, gdzie spotkają się z zwycięzcami 
poszczególnych eliminacji rejonowych 
odbywających się na terenie Polski, 
Ukrainy i Białorusi, w sumie w 37 miej-
scowościach.
 

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 10-11

Spotkanie opłatkowe 
w ZSO

W dniu 9 stycznia 2014r. w Krasnobrodzie odbyło się spo-
tkanie opłatkowe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Die-

cezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą św. odprawio-

ną w Sanktuarium Maryjnym pod przewodnictwem JE ks. biskupa 
Mariana Rojka – Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 

Po Mszy św. dalsza część uroczystości miała miejsce w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, gdzie uczestnicy 
obejrzeli jasełka, a następnie dzielili się opłatkiem składając sobie 
życzenia. 

Szczegółowa relacja z tego wydarzenia będzie opublikowana w 
następnym wydaniu GK.

M. Czapla

ŚNIEGOWE 
 HARCE

Krasnobrodzki Dom Kultury serdecznie zaprasza 
dzieci na „Śniegowe Harce” - feryjne spotkanie 

z piosenkami i poezją o tematyce zimowej, które odbę-
dzie się w dniu 21 stycznia 2014r. o godz. 16.00 w sali 
widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

W programie prezentacja instrumentów np. perku-
syjnych i fletu prostego, które pozwolą dzieciom poznać 
możliwości naśladowania przez instrumenty np. jazdy 
na łyżwach, nartach czy sankach.

Spotkanie poprowadzą kameraliści Orkiestry Sym-
fonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

M. Czapla
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XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki
 „Oblicza dialogu”

zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Zapraszamy do lektury kolejnych 
prac literackich nagrodzonych 

w XIII Ogólnopolskim Konkursie Pla-
styczno – Literackim „Oblicza dialogu” 
zorganizowanym przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w 
Krasnobrodzie, którego podsumowanie 
miało miejsce 16 października 2013r. w 
ramach obchodów Święta Patrona Szko-
ły.

Publikujemy prace, które zajęły ex 
aequo III miejsce. Ich autorkami są: 
Magdalena Nowak – Gimnazjum im. 
Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach 
zs. w Jarosławcu i Marta Czapla – Gim-
nazjum w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących  im. Jana Pawła II w Krasnobro-
dzie. 

W sumie, w dwóch poprzednich 
numerach i obecnym wydaniu naszego 
pisma opublikowane zostały wszystkie 
prace nagrodzone w tym konkursie. 
Przypomnijmy: autorką pracy, która za-
jęła I miejsce jest Ida Bury z Gimnazjum 
nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgo-
raju, natomiast autorkami prac, które za-
jęły ex aequo II miejsce  są: Agnieszka 
Mazurek z Publicznego Gimnazjum im. 
Agaty Mróz w Średniem Dużem i Justy-
na Karnasiewicz z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Wysokiej Głogowskiej (woj. 
podkarpackie).

Wszystkim nagrodzonym gratuluje-
my.

Redakcja

On mnie nauczył, że...

Człowiek musi mówić, aby w 
pełni żyć odczuwać smak życia 

i więź z innymi. Słowo jest akceptacją 
miłości, przebaczenia, szacunku. Każdy 
posiada swoje uczucia, emocje, warto-
ści, problemy, poglądy, doświadczenia, 
którymi chciałby się podzielić z innym. 
Mówienie o sobie sprawia, że jaśniej wi-
dzimy własne problemy. Możemy dojść 
do pogłębionej świadomości samych 
siebie. W naszych czasach rozmawiamy 
coraz bardziej powierzchownie. Obser-
wujemy długotrwały brak mówienia 
posiadającego głębszą treść. Gdy roz-
mawiamy ze sobą z własnej woli, to 
dlatego, że chcemy się do siebie zbliżyć, 
zmniejszyć dystans, jaki nas dzieli, po-
znać, a przede wszystkim ze sobą być. 

Trzeba dążyć do tego, by nasza mowa 
było mówieniem czegoś, co jest znaczą-
ce. Gdy człowiek wypowiada się nieja-
sno, może tracić więź z innymi, sprawić, 
że inni od niego odchodzą. Gdy wiemy, 
co chcemy powiedzieć, nasza rozmowa 
z kimś drugim może być odkrywcza, po-
ciągająca, ucząca i wychowująca.

Błogosławiony Ojciec Święty Jan 
Paweł II uznawany był za mistrza dia-
logu. Jego postawa wobec drugiego 
rozmówcy była unikalna. Cechował ją 
szacunek do osoby, z którą prowadził 
dialog. Wynikała ona ze świadomości, 
że każdy człowiek ma Boży rodowód, 
nawet jeśli tego nie uznaje lub jeszcze 
tego nie odkrył.

Według Jana Pawła II podstawowym 
warunkiem dialogu jest poszanowanie 
prawdy. Mowa tutaj o prawdziwości 
ludzkich doświadczeń, o nadziei wypły-
wającej z Prawdy ostatecznej, a więc o 
Bogu , który nieustannie prowadzi dia-
log z człowiekiem wtedy, gdy odmawia-
my pacierz, czytamy Pismo Święte czy 
też podczas Mszy Świętej.

Następna ważna normą, której Bło-
gosławiony Papież był oddany do koń-
ca, jest wierność wyznawanej wierze, 
której nie wolno porzucić w imię ja-
kichkolwiek innych wartości. Jan Paweł 
II widział pewne niebezpieczeństwo w 
tym, że człowiek w imię powierzchow-
nie pojmowanego kompromisu i chęci 
zachowania spokoju gotów jest zrezy-
gnować z niektórych prawd wiary.

Kolejną wskazówkę w prowadzeniu 
dialogu Jan Paweł II przekazał w prze-
mówieniu do Konferencji Episkopatu 
Polski „W dialogu trzeba jasno mówić, 
kim ja jestem, kim ja chce być i kim chce 
pozostać. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że dialog ów nie może być łatwy, gdy pro-

wadzi się go ze stanowiska diametralnie 
przeciwnych założeń światopoglądo-

wych, ale musi być możliwy i skuteczny, 
jeśli domaga się tego dobro człowieka, 
dobro narodu i wreszcie dobro ludzko-

ści.” (Częstochowa 1979 rok).
Obok niezwykle istotnych słów Oj-

ciec Święty pozostawił nam także czy-
ny, gesty i spotkania, które doskonale 
ilustrują jego poglądy i niezwykłą moc 
przekonywania. Pamiętamy choćby 
międzyreligijne spotkanie modlitewne 
w Asyżu (1986r.), rozmowy z przywód-
cami religii, nieustanny dialog z mło-

dzieżą, przemówienia w parlamentach 
czy organizacjach międzynarodowych, 
jak chociażby w ONZ, spotkania z dy-
plomatami niemal wszystkich krajów 
świata. Wszystkie te działania miały swe 
źródło w ciągłym dialogu Błogosławio-
nego Papieża z Bogiem na modlitwie.

Wiele czasu poświęcił Papież także 
budowie jedności pomiędzy kościołami 
chrześcijańskimi. Również wielką wagę 
przywiązywał do stosunków z ludźmi 
innej wiary, nie tylko w ramach chrze-
ścijaństwa, ale także członków innej 
religii abrahamowych i ateistów. Pra-
gnął, aby dialog między religiami do-

prowadził do przezwyciężenia wszelkiej 
wrogości, nieufności, wzajemnego potę-

pienia czy nawet wzajemnych zniewag, 
co stanowi wstępny warunek spotkania 
przynajmniej w wierze w jednego Boga 
i w pewności życia wiecznego dla nie-

śmiertelnej duszy..
Jan Paweł II był pierwszym Papie-

żem, który chętnie spotykał się z mło-
dzieżą i dziećmi, rozumiał młodych i 
lubił ich towarzystwo, ale także potrafił 
prowadzić z nimi dialog. Zdawał so-
bie sprawę z wielkiej mocy i siły, która 
drzemie w młodych ludziach . Często 
podkreślając ich znaczenie we współ-
czesnym świecie, mówił: Wy jesteście 
solą ziemi, wy jesteście światłem świa-

ta! O sympatii do młodzieży świadczą 
jego słowa Wy jesteście przyszłością 
świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! 
Wy jesteście moja nadzieją! Na spo-
tkanie w Rzymie 31 marca 1985 roku, 
który ONZ ogłosiło Międzynarodowym 
Rokiem Młodzieży, napisał list apostol-
ski na temat roli młodości jako okresu 
szczególnego kształtowania drogi życia, 
a 20 grudnia zapoczątkował tradycję 
Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co 
roku przygotowywał orędzie skierowa-
ne do młodych, które stawało się tema-
tem tego międzynarodowego spotkania, 
organizowanego w różnych miejscach 
świata (np. w Polsce w Częstochowie 
w 1991 roku). Papież nie zapomniał 
też o tych, których ukochał najbardziej, 
nawet na łożu śmierci. Dnia 1 kwietnia 
2005, słysząc skandujące tłumy mło-
dzieży zgromadzone pod oknami Bazy-
liki św. Piotra w Rzymie w oczekiwaniu 
na jakiekolwiek wieści o stanie zdrowia 
swego pasterza, symbolicznie się z nimi 
pożegnał: Szukałem was, a wy przyszli-
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ście do mnie. Dziękuję wam.
Analizując działalność papieża zro-

zumiałam, że każde spotkanie ludzi 
stwarza okazję do dialogu. Myślimy 
tutaj na przykład o spotkaniu w rodzi-
nie sąsiedztwie, małżeństwie, w miej-
scu nauki czy pracy, w świecie kultury 
i mediów czy też w debacie politycznej. 
Dekalog jest czymś więcej niż tylko wy-
mianą poglądów, krytyką, polemiką czy 
sporem. Daje on możliwość przemyśle-
nia własnych argumentów oraz możli-
wość zrozumienia drugiej osoby. Aby 
dialog przebiegał prawidłowo rozmów-
ca musi być cierpliwym, mieć szacunek 
do drugiej osoby i wstrzymać się od ja-
kichkolwiek pospiesznych sądów.

Magdalena Nowak

Oblicza Dialogu

Tegoroczny XIII już Dzień Pa-
pieski będziemy obchodzić 13 

października, pod hasłem ,,Jan Paweł 
II- Papież Dialogu”. 

Dialog jest podstawową formą nar-
racji człowieka ze światem. Dialogu 
używamy praktycznie wszędzie, w skle-
pie, w domu, na ulicy, w szkole, w pra-
cy, itp. 

Jan Paweł II o dialogu mówił tak: 
,, (…) odmienność, uważana przez nie-
których za tak wielkie zagrożenie, może 
się stać - dzięki dialogowi opartemu na 
wzajemnym szacunku - źródłem głęb-
szego zrozumienia tajemnicy ludzkiego 
życia.” (Jan Paweł II, Przemówienie do 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ) .  
Dialog w różnym stopniu i zakresie, 

posiada swoją cechę charakterystyczną i 
odmienne formy w kulturze, nauce, po-
lityce, w przestrzeni społecznej i indy-
widualnej. Zawsze jednak dialog pozo-
stanie najistotniejszą rzeczą człowieka i 
sposobem jego funkcjonowania w spo-
łeczeństwie. Teraz, aby dobrze postrze-
gać rzeczywistość, wymaga  zaangażo-
waniu, odpowiedzialności i namysłu, 
ciągłego zadawania pytań i poszukiwa-
nia odpowiedzi. 

Każdy człowiek jest inny, ma swo-
ją tożsamość. Do  ludzi innego pocho-
dzenia, innej wiary należy zwracać się 
z szacunkiem, spokojem i prowadzić z 
nimi dialog. Niestety w tych czasach 
zdarza się to coraz rzadziej, każdy te-
raz uważa się za lepszego. Jan Paweł II 
potrafił porozumieć się z każdym. Przez 
Msze Święte Ojciec Święty docierał do 
każdego. Po prostu umiał prowadzić 
dialog z każdym.

W życiu warto rozmawiać o wszyst-
kim z drugim człowiekiem. W dialogu 
zawarta jest nadzieja, która pozwala 
wierzyć w cuda. Dialog może pomóc. 
Jan Paweł II twierdzi: „Nadzieja zawie-
ra w sobie światło mocniejsze od ciem-
ności, jakie panują w naszych sercach.”

Dialog prowadzony w rodzinie jest 
trudny dla rodziców, gdyż wymaga du-
żej cierpliwości, taktu i kultury, toleran-
cji i umiejętności argumentowania. Ten 
dialog wymaga też szczególnego po-
dejścia do dziecka, bo każdy człowiek 
jest inny i należy podchodzić do niego 
inaczej. Do dziecka należy podchodzić 

z szacunkiem. Jednak w tych czasach 
trudno jest zachować wymienione zasa-
dy i zgodnie z nimi postępować. Prze-
rażający pośpiech, jaki nam towarzyszy, 
agresja i przemoc nie stwarzają warun-
ków do podjęcia dialogu. A rozmowy 
rodziców z dziećmi nie zastąpi ani nia-
nia, ani najlepsze przedszkole, ani naj-
droższe zabawki. Jan Paweł II mówił, 
że: „Troska o dziecko jest pierwszym i 
podstawowym sprawdzianem stosunku 
człowieka do człowieka.”

Teraz dzieje się tak, że język w sferze 
publicznej częściej służy do manipulacji 
niż komunikacji, częściej jest „narzę-
dziem reklamy” niż dialogu, częściej ma 
zrobić na odbiorcy odpowiednie wraże-
nie niż ukazać prawdę. Kryzys języka 
wywiera ogromny, niszczący wpływ na 
wychowanie, ponieważ nie można budo-
wać prawidłowych sytuacji wychowaw-
czych, posługując się językiem, który 
bardziej zamazuje niż ukazuje istotę 
zjawisk i problemów. Najlepszą nauką 
języka jest rozumny dialog. Jan Paweł 
II w przemówieniu do Konferencji Epi-
skopatu Polski zaznaczył: ,,W dialogu 
trzeba  jasno mówić: kim ja jestem, kim 
ja chcę być i kim chcę pozostać. Zdaje-
my sobie sprawę z tego, że dialog  nie 
może być łatwy, gdy prowadzi się go ze 
stanowiska diametralnie przeciwnych 
założeń światopoglądowych, ale musi 
być możliwy i skuteczny, jeśli domaga 
się tego dobro człowieka, dobro narodu i 
wreszcie dobro ludzkości.” (Częstocho-

wa 1979 r.).
Marta Czapla

Z AP R O S Z E N I E
Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego zaprasza na IX 

Walne Zgromadzenie Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego, które-
go obrady odbędą się w dniu 23 lutego 2014 roku w lokalu Krasnobrodzkie-
go Domu Kultury mieszczącego się przy ul. 3 Maja 26 w Krasnobrodzie.

Rozpoczęcie obrad planowane jest na godzinę 10.30 w pierwszym ter-
minie, a w przypadku braku quorum zgodnie ze statutem został wyznaczony 
termin drugi na godz. 10.45, w którym zebrani będą władni obradować i 
podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych człon-
ków.

Proponowany porządek obrad
* Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
* Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
* Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
* Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
* Złożenie sprawozdań z działalności za rok 2013.
* Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
* Podjęcie uchwał.

Zapraszamy do punktualnego przybycia i aktywnego uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu.                                        
                                                                                              ZARZĄD KTW
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W ramach realizacji projektu 
Comenius-Euroface ucznio-

wie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących im. Jana Pawła II w 
Krasnobrodzie uczestniczyli w między-
narodowym spotkaniu szkół partner-
skich w Ensisheim (Francja) w dniach 
25-30 listopada 2013r. Był to trzeci 
z kolei wyjazd młodzieży za granicę. 
Wcześniej reprezentanci ZSO gościli w 
Hiszpanii i Norwegii. 

Niesamowita przygoda rozpoczęła 
się 25 listopada. Samolotem z Warsza-
wy do Frankfurtu a następnie kolejnym 
samolotem do Bazylei. Pomimo bardzo 
męczącej podróży oraz mroźnej pogo-
dy, uczniowie byli bardzo szczęśliwi i 
podekscytowani możliwością pobytu w 
pięknym francuskim mieście Ensisheim.  
ZSO Krasnobród reprezentowały: Alek-

sandra Buryło, Klaudia Mękal, Natalia 
Kawka i Kamila Dąbrowska. Opiekuna-
mi grupy była pani Renata Bojarczuk – 
dyrektor szkoły, oraz pani Beata Pliżga 
– koordynator projektu. 

Jednym z celów projektu Euroface 
jest prezentacja osobowości z różnych 
dziedzin życia oraz przedstawienie w 
jaki sposób wybrana postać wpływa na  
współczesne społeczeństwo. We Francji 
uczniowie prezentowali postaci z dzie-
dziny sportu. Uczniowie z Krasnobro-
du wybrali Natalię Partykę – niepełno-
sprawną tenisistkę stołową. Przez wiele 
tygodni uczennice poznawały biografię, 
osiągnięcia i osobowość tej niezwykłej 
postaci. W tym celu uczniowie zagłębia-
li się w literaturę, poszukiwali informa-
cji w internecie, segregowali pozyskane 
materiały. Efektem tych działań było 
wykonanie prezentacji multimedialnej 
oraz nagranie filmu ukazującego życie 
niepełnosprawnej osoby we współcze-
snym społeczeństwie. Film był kręcony 
w różnych miejscach w Krasnobrodzie, 
co wymagało od uczniów dużego na-
kładu czasu, pracy i energii. Uczniowie 
Kacper Osuch i Wojciech Czekirda zaję-
li się montażem i udźwiękowieniem fil-
mu a opiekę informatyczno-techniczną 
zapewniali nauczyciele: Alicja Poma-

niec i Andrzej Czapla. Całokształt pre-
zentacji został bardzo wysoko oceniony 
przez pozostałe szkoły partnerskie. Na-
uczyciele z innych krajów podkreślali, 
że uczennice z Polski bardzo płynnie 
posługiwały się językiem angielskim.

Celem projektu jest również pozna-
wanie nowych kultur, obyczajów oraz 

historii krajów partnerskich. Uczennice z 
Krasnobrodu poznawały te aspekty pro-
jektu poprzez ciągły kontakt, rozmowy i 
wymianę doświadczeń z uczniami z kra-
jów partnerskich, tj. Francji, Norwegii, 
Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Estonii. 
Przez cały okres pobytu w Ensisheim 
uczennice nawiązywały nowe znajomo-
ści oraz szlifowały język angielski. 

Oto jak przedstawiają swoją przygo-
dę we Francji:

Klaudia:

Wyjazd do innego kraju z projektu 
Comenius to nie tylko świetna zabawa 
ale również szansa na poznanie wielu 
wspaniałych ludzi. Szansa na poznanie 
ich tradycji i zwyczajów.

Ten wyjazd to świetne przeżycie, 
które na pewno zostanie w mojej pamię-
ci na bardzo długi czas. Choć byliśmy 
tam niecały tydzień, ten okres czasu wy-
starczył by przywiązać się do uczniów 
z innych krajów. Był to tydzień pełen 
nowych wrażeń i doświadczeń. Tydzień 
śmiechu, radości jak i łez wzruszenia. 
Tydzień pełen emocji. Tydzień otwiera-
jący oczy na świat, na nowe horyzonty.

Mogę z czystym sumieniem polecić 
udział w tego typu projektach. Napraw-
dę warto!

Dzięki projektowi Comenius swój 
początek mają również nowe przyjaźnie 
i kto wie – może przetrwają całe życie?

Ola:

Dzięki projektowi „Comenius-
Euroface” mogłam odwiedzić jeden z 
ciekawszych krajów Europy – Francję. 
Przyznaję, przez pierwsze dni tęskniłam 
za domem. Na początku trudno mi było 
przyzwyczaić się do nowego miejsca, 
sytuacji, nowych osób. Jednak z każdym 
dniem poznawałam coraz więcej rówie-
śników i dzięki temu wraz z moimi kole-
żankami zawarłyśmy nowe znajomości z 
osobami z innych krajów, m.in. z Turcji, 
Hiszpanii, Norwegii i Niemiec. Ostat-
niego dnia atmosfera bardzo się rozluź-
niła i wszyscy rzuciliśmy się sobie w 
ramiona. Wraz z Francuzami przygoto-
wałyśmy polsko-francuski dialog. Pobyt 
we Francji był jednym z najciekawszych 
przeżyć w moim życiu.

Natalia:

Moją przygodę związaną z Come-
niusem wspominam bardzo dobrze dzię-
ki wspaniałym ludziom, których tam 
poznałam. Miałam okazję sprawdzić 
moją znajomość języka. Poradziłam so-
bie lepiej niż myślałam i jestem z siebie 

dumna. Ludzie, których tam poznałam 
na długo pozostaną w mojej  pamięci 
ponieważ byli oni fantastyczni. Teraz tę-
sknię za nimi mimo, że mam z nimi kon-
takt dzięki facebook’owi. Jeżeli byłaby 
taka możliwość chciałabym powtórzyć 
tę przygodę.

Kamila:

Rodzina u której mieszkałam była 
bardzo miła.  Już drugiego dnia zabrali 
mnie na świąteczne zakupy, gdzie były 
pięknie oświetlone sklepy.  W szkole 
francuskiej dużo się działo. Wspólnie 
ze wszystkimi uczniami z projektu  jeź-
dziliśmy do ciekawych miejsc, między 
innymi byliśmy w muzeum starych sa-
mochodów. Najbardziej podobało mi 
się na minigolfie z Celią. Wszystko było 
tam podświetlane, słychać było odgłosy 
zwierząt. Zrobiło to na mnie ogrom-
ne wrażenie. Poznałam dużo fajnych 
ludzi, kulturę Francji ale też innych 
krajów, które biorą udział w projekcie. 
Przekonałam się że Francuzom ciężko 
przychodzi okazywanie uczuć, choć są 
wyjątki. W dzień pożegnalny  odbył  się 
koncert francuskich uczniów. Bardzo 
miło wspominam ten czas.

Pobyt we Francji był dla wszystkich 
wspaniałym przeżyciem. Uczestnicy 
mieli okazję poznać wspaniałych ludzi, 
nawiązać przyjaźnie, spróbować francu-
skich dań, rozwijać umiejętności języ-
kowe. Mieli okazję podziwiać francuską 
szkołę, która wyróżniała się ciepłą i po-
godną kolorystyką wnętrz oraz nowo-
czesnym wyposażeniem sal. Grupa pol-
skich uczennic została bardzo serdecznie 
przyjęta przez wszystkich uczestników 
projektu jak i rodziny goszczące. 

Reprezentantki ZSO Krasnobród 
włożyły bardzo dużo pracy w przygo-
towanie prezentacji a na miejscu godnie 
reprezentowały swoją szkołę, miasto i 
kraj.  Świetnie odnalazły się w nowym 
otoczeniu a zawarte przyjaźnie zapewne 
pozostaną na dłużej.

Przed uczniami i nauczycielami 
najważniejsze i najtrudniejsze przedsię-
wzięcie projektu Comenius-Euroface – 
przyjęcie zagranicznych gości ze szkół 
partnerskich w naszej miejscowości, w 
maju 2014. Miejmy nadzieję, że wszy-
scy dołożą wszelkich starań by Krasno-
bród i okolice zostały na długo w ser-
cach naszych gości.

Beata Pliżga
Fotoreportaż – str. 20

UCZNIOWIE ZSO KRASNOBRÓD WE FRANCJI
W RAMACH PROJEKTU „COMENIUS-EUROFACE”
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Ostatni dzień, a raczej wieczór 
i noc roku kalendarzowego to 

czas, w którym żegnamy stary i witamy 
nowy rok.

Są różne sposoby spędzania tego 
czasu. Jedni wybierają się na większe 
lub mniejsze bale sylwestrowe, inni 
organizują spotkania towarzyskie w 
gronie rodziny, przyjaciół i znajomych, 
jeszcze inni spędzają ten czas przed te-
lewizorem.

W Krasnobrodzie było podobnie. W 
zależności od potrzeb, zainteresowań 
i możliwości finansowych każdy mógł 
wybrać coś dla siebie. Oprócz imprez w 
ośrodkach wypoczynkowych i pensjo-
natach oraz spotkań kameralnych można 
też było powitać Nowy Rok w plenerze. 

Tak jak w ciągu kilku wcześniej-
szych lat, tak i podczas ostatniego Syl-
westra można było pobawić się na Placu 
Siekluckiego w centrum Krasnobrodu. 
Organizatorami tej imprezy byli Bur-
mistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki 
Dom Kultury. Chętnych do nie brako-
wało. Wiele osób przybyło tutaj, aby 
potańczyć przy dźwiękach muzyki w 
wykonaniu zespołu muzycznego „ART” 
z Łaszczowa i złożyć sobie życzenia 
noworoczne. Dodatkową zachętą do wi-
tania nowego roku w plenerze była po-
goda (nie było śniegu i mrozu) - bardzo 
nietypowa jak na tę porę roku. 

Zabawa rozpoczęła się o godz. 22.00, 
a zakończyła godzinę po północy. Kilka 
minut przed godziną 24.00 okoliczno-

ściowe przemówienie wygłosił i życze-
nia noworoczne uczestnikom spotkania 
złożył burmistrz Krasnobrodu Wiesław 
Chmielowiec. Treść tego przemówienia 
publikujemy poniżej.

M. Czapla

Szanowni Państwo!
„Po raz kolejny mam zaszczyt spo-

tkać się z Państwem w ten sylwestrowy 
wieczór i serdecznie powitać mieszkań-

ców Gminy oraz przybyłych do nas go-

ści.
Dzień dzisiejszy to okazja do prze-

kazania życzeń oraz zastanowienia się 
nad mijającym rokiem. Myślę, że jest też 
dobrą okazją do przyjrzenia się temu, co 
się nam wspólnie udało osiągnąć w mi-
jającym roku i jakie wyzwania czekają 
nas w 2014 roku.

Rok 2013 przyniósł dla naszej Gmi-
ny niezbędne inwestycje, a były nimi: 
oddanie zespołu boisk sportowych „Or-
lik” oraz pogłębienie i odmulenie zale-

wu – powiększenie plaży. Ponadto: zmo-

dernizowano ulice Sosnową i Wczasową 
oraz drogi gminne w Borkach i Starej 
Hucie, zbudowano most na rzece Ja-

cynce w miejscowości Kaczórki, zago-

spodarowano wyspę nad zalewem, gdzie 
wykonaliśmy trzy baseny, zbudowano 
dwa parkingi, za wodną kaplicą i przy 
informacji turystycznej, wykonano ciąg 
pieszo – rowerowy od  Sanktuarium do 
Kaplicy na Wodzie. 

Pamiętając o mijającym roku z na-

dzieją patrzymy w nowy 2014, który 
z pewnością będzie okresem trudnej i 
ambitnej pracy, ale będzie to także czas 
kiedy zaczniemy dostrzegać efekty. Pla-

nujemy więc w naszej gminie: dalszą 
rozbudowę dróg chodników, ścieżek ro-

werowych, modernizację oczyszczalni 
ścieków oraz całego systemu kanaliza-

cyjnego. W miejscowości Hutków i Do-

minikanówka przeprowadzony zostanie 
kapitalny remont remiz strażackich.

Wchodząc w ten nowy rok patrzymy 
z ufnością i wierzymy, że z pomocą Pań-

stwa wykonamy założony plan i nie bę-

dzie on gorszy od minionego roku.
Więc życzę Państwu w imieniu wła-

snym i Rady Gminy by w nadchodzącym 
roku spełniły się Państwa marzenia, by 
Nowy Rok był lepszy od mijającego, a 
radość i przyjaźń gościła w Waszych 
sercach, a w całej naszej społeczności 
zapanował pokój i zgoda. 

Życzę również dużo zdrowia oraz 
życzliwości ludzi, których spotkamy na 
swojej drodze, dużo sił do pokonania 
codziennych trudności. Niech 2014 rok 
przyniesie same spokojne i szczęśliwe 
dni. Przybywającym u nas gościom ży-

czę by doświadczyli prawdziwej polskiej 
gościnności i wywieźli dobre wspomnie-

nia. A więc Szczęśliwego Nowego Roku i 
miłej zabawy dzisiejszej nocy”. 

Wiesław Chmielowiec
Burmistrz Krasnobrodu

Powitanie Nowego 2014 Roku
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W dniach 12-13 października 
2013r. odbył się XII Sejmik 

Towarzystw Regionalnych Lubelsz-
czyzny pt. „Kondycja kultury w środo-
wisku wiejskim” w Stężycy i Dęblinie 
z udziałem przedstawicieli towarzystw 
regionalnych m.in. Krasnobrodzkiego 
Towarzystwa Regionalnego. W 
trakcie oficjalnej części sejmiku 
wręczono nagrody im. dr Zyg-
munta Klukowskiego. Nagrodę 
w uznaniu za szczególne za-
angażowanie w pracę na rzecz 
regionu otrzymał Mieczysław 
Kościński – regionalista, który 
pochodzi z Krasnobrodu. 

Nagroda im. Zygmunta Klu-
kowskiego to wyróżnienie finansowe 
przyznawane za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie popularyzacji i dokumen-
tacji dziejów Lubelszczyzny. Została 
ustanowiona na wniosek historyka prof. 
Zygmunta Mańkowskiego, celem upa-
miętnienia postaci dr Z. Klukowskiego 
- zasłużonego regionalisty i społecznika 
Szczebrzeszyna. Jest przyznawana od 
1985r.  co trzy lata, trzem zasłużonym 
regionalistom z Lubelszczyzny. 

W skład Kapituły Nagrody, która 
wyróżnia regionalistów wchodzą wybit-
ne osoby, takie jak: prof. dr hab. Ryszard 
Szczygieł - UMCS, prof. dr hab. Jan 
Gurba - UMCS, dr Artur Sępoch - dyr. 
WOK w Lublinie. 

Zygmunt Klukowski - ps. „Pod-
wiński” (ur.25.01.1885r. w Odessie, 
zm.23.11.1959r. w Szczebrzeszynie) 
-polski lekarz, bibliofil, kolekcjoner, 
historyk, regionalista, autor pamiętni-
ków, żołnierz ZWZ, AK, świadek Pro-
cesu Norymberskiego. Był autorem 
wielu książek o Zamojszczyźnie, m.in.: 
„Dziennik z lat okupacji Zamojszczy-
zny”, w którym wspomina Krasnobród. 
Należy dodać, że dr Z. Klukowski prze-
bywał 9 miesięcy w Krasnobrodzie w 
1919r. Wówczas ludność Krasnobrodu 
dziesiątkowała epidemia tyfusu plami-
stego. Próbował szukać współpracy z 
aptekarzem Ignacym Niedzielskim. Jed-
nakże aptekarz popełnił samobójstwo, 
jest pochowany na cmentarzu parafial-
nym. Nieporozumienia będące skutkiem 
nieakceptowania metod leczenia stoso-
wanych przez Klukowskiego spowodo-
wały, że doktor wraz z rodziną przeniósł 
się do Szczebrzeszyna. Jego portret wisi 
w „Galerii Krasnobrodzkiej” w Krasno-
brodzkim Domu Kultury oraz w „Galerii 
Regionalistów Lubelszczyzny” w Woje-
wódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. 

Jest on również patronem regionalistów 
Lubelszczyzny. Nagroda im. Zygmunta 
Klukowskiego to prestiżowe wyróżnie-
nie przyznane p. Kościńskiemu z KTR 
wybranemu spośród przeszło 130 towa-
rzystw regionalnych i ponad 18 tysięcy 
regionalistów Lubelszczyzny.

Mieczysław Kościński 
– pisarz, dziennikarz, regio-
nalista pochodzący z Krasno-
brodu. Mieszkał w Lublinie, 
a obecnie mieszka w Warsza-
wie. Bez wątpienia zasługuje 
na tak wysokie uznanie, po-
nieważ jest autorem 11 ksią-
żek o Krasnobrodzie, wyda-

nych własnym sumptem. 
Z jego inicjatywy powstała „Gale-

ria Krasnobrodzka” w KDK i „Galeria 
Regionalistów Lubelszczyzny” w WOK 
w Lublinie. Przygotował wystawy fo-
tograficzne w KDK w Krasnobrodzie 
i wystawę czasopism regionalnych w 
WOK w Lublinie. W 1999r. założył 
Krasnobrodzkie Towarzystwo Regio-
nalne. Jest inicjatorem akcji „Ratujmy 
pomniki - symbole pamięci” na cmenta-
rzu parafialnym.

Współpracuje z innymi towarzy-
stwami Lubelszczyzny, pisząc książki 
o Nałęczowie, Gościeradowie i Nie-
drzwicy Dużej. Promował dziedzictwo 
kulturowe Lubelszczyzny w „Sztan-
darze Ludu”, „Dzienniku Lubelskim”, 
„Dzienniku Wschodnim”, „Ziemi Lu-
belskiej”, „Kamenie”. 

Zgromadził bogate archiwum zdjęć, 
artykułów, notatek, wywiadów z okresu 
50 lat. Jego książki można spotkać w 
wielu krajach i miastach świata np. w 
USA: Chicago, Buffalo, Nowym Jorku, 
Rosji (Odessa), na Litwie, w Niemczech, 
Francji, Słowacji, Kanadzie. Jest to swe-
go rodzaju promocja Krasnobrodu. 

Za swoją działalność otrzymał wiele 
nagród wyróżnień i odznaczeń. Został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, nadanym przez 
prezydenta RP (2004r.), Medalem „Za-
służony dla Kultury Polskiej”, nadanym 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (2006r.). Otrzymał Dyplom 
Uznania od Wojewody Lubelskiego 
Wojciecha Żukowskiego za popularyzo-
wanie idei małej ojczyzny, pielęgnowa-
nie kultury i historii Krasnobrodu oraz 
wspieranie jego uczestnictwa w życiu 
społeczno-kulturowym województwa 
lubelskiego (2007r.), Dyplom Uznania 
od Marszałka Województwa Lubelskie-

go Krzysztofa Hetmana (2012r.)
Niestrudzony pan Mieczysław przy-

gotowuje kolejne książki, m.in. o giną-
cym rzemiośle w Krasnobrodzie. Jego 
opowieści i wspomnienia o dziejach 
Krasnobrodu, uroczego zakątka Roz-
tocza są rzeźbione sercem i przepojone 
uczuciem wdzięczności, szacunku do 
swoich przodków. Krasnobrodzki laure-
at prestiżowej nagrody i wielki patriota 
Roztocza uważa, że każdy człowiek ma 
w duszy zapisaną tęsknotę do miejsca 
urodzenia, rodzimych krajobrazów, 
przeszłości, która go ukształtowała. 
Czasem trzeba sobie zadać pytanie: co 
ja swoim życiem wnoszę do bogactwa 
kultury mojej miejscowości? 

Gratulacje dla P. Kościńskiego od 
mieszkańców Krasnobrodu. Jesteśmy 
dumni, ze mamy takiego krajana, roz-
miłowanego w ziemi krasnobrodzkiej, 
człowieka, który jest Ambasadorem 
Krasnobrodu, a jego publikacje to pe-
rełki krasnobrodzkie. Szkoda, że samo-
rząd Krasnobrodu i powiatu zamojskie-
go nie docenia zasług pana Miecia na 
rzecz regionu. Członkowie i sympatycy 
KTR życzą „zapalonemu” regionaliście 
z Krasnobrodu dużo zdrowia i wytrwa-
łości w dalszej pracy społecznej, która 
jest najlepszym przykładem troski o 
dziedzictwo kulturowe i przyszły kształt 
małej ojczyzny.

Alina Słota

Piewca dziejów Krasnobrodu nagrodzony

Serdecznie dziękujemy 
Wszystkim, którzy w tak 

bolesnej dla nas chwili dzielili z 
nami smutek i żal, okazali wiele 
serca i życzliwości oraz uczestni-
czyli we Mszy Świętej i ceremo-
nii pogrzebowej

Śp. 
Kazimierza Pitury

Za okazane współczucie, 
życzliwość i wsparcie oraz zło-
żone kwiaty i wieńce serdeczne 
podziękowania 

składa
Pogrążona w smutku 

Rodzina
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Krasnobrodzki Dom Kultury 
serdecznie zaprasza na

Koncert Kolędowo-Jasełkowy
który odbędzie się w dniu 26 stycznia 2014r. o godz. 15.00 

w sali widowiskowej Krasnobrodzkim Domu Kultury
Szczegółowy program koncertu będzie podany na plakatach informacyjnych 

oraz na stronie internetowej www.krasnobrod.pl

      Wstęp wolny
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Jest XXI wiek, mieszkamy w środ-
kowej Europie, czas skończyć z 

dziadostwem i urządzić się nowocześnie 
-  postanowili niektórzy Polacy. 

Kiedy przyjeżdżałam do znajomych 
obserwowałam życie pewnej rodziny. 
Gospodarz domu  ukończył szkołę za-
wodową, potrafił budować, a także kłaść 
tynki i płytki. „Złota rączka” mówili o 
nim wszyscy. Jego żona skończyła szkołę 
średnią, lecz nie podjęła studiów, bo trafił 
się jej dobry, zaradny chłopak, więc wy-
szła za niego. Początkowo mieszkali u ro-
dziców i pomagali w gospodarstwie. Po-
tem postanowili się usamodzielnić. Dużo 
młodych ludzi wyjechało za granicę, żeby 
się szybko dorobić. Pojechał też bohater 
mojej opowieści. Złote rączki przydały 
się bardzo. Pracował od świtu do nocy, 
zarabiał dużo pieniędzy, więc postano-
wili wybudować własny dom. Pomiędzy 
wyjazdami za granicę wznosił jego mury, 
a potem pięknie go wykończył. Musi być 
taki, jak na Zachodzie - mówił do swojej 
żony - płytki marmurowe i granitowe, ła-
zienki jak z bajki. Gdy dom był gotowy i 

trzeba było go urządzić, w dalszym ciągu 
jeździł do swoich chlebodawców. Żona i 
dwoje dzieci czule żegnało tatę na lotni-
sku, a na przystanku docelowym czekała 
inna, stęskniona kobieta z ich nieślubnym  
dzieckiem. Cóż jest XXI wiek, więc trze-
ba żyć nowocześnie. Żona wychowywała 
dzieci, żyli w dobrobycie, nie brakowało 
im niczego. Nie myślała o Panu Bogu, 
zapomniała drogę do Kościoła. Mąż taki 
zapracowany, nie miał chwili, aby spoj-
rzeć w Niebo. Obok pięknego domu, na 
nowocześnie urządzonym podwórzu, sta-
nęły dwa luksusowe samochody. Jeden 
do dyspozycji żony. Woziła nim dzieci 
do szkoły, na basen, na prywatne lekcje 
języka angielskiego. W niedzielę, często 
całą rodziną jeździli na zakupy do eksklu-
zywnych sklepów. Do Kościoła nie jeź-
dzili, bo przecież jest XXI wiek i trzeba 
iść z postępem. Twierdzili, że na Zacho-
dzie już niewielu ludzi modli się i chodzi 
do Kościoła. To tylko w Polsce panuje 
ciemnota i zacofanie, dlatego świątynie 
są przepełnione, mówili zgodnie.   

Czas płynie szybko. Odwiedzając 

znajomych, mam okazję zapytać o dalsze 
losy tej rodziny. Żyją w przepychu. Mąż 
nie musi tak często wyjeżdżać za granicę, 
gdyż konta w banku są wypełnione. Żona 
martwi się tylko o nowe kreacje i dużo 
czasu spędza wśród  nowobogackich. 
Dzieci mają wszystko, czego zapragną. 
Najwięcej czasu spędzają samotnie przy 
komputerze. Znajomi mówią, że jest tam 
wszystko oprócz miłości. Życie ich jest 
zimne, jak błyszczące płytki, które lśnią 
z daleka, a w dotyku chłodzą.  Zastana-
wiam się, czy warto było zabiegać o taki 
luksus? Czy nie lepiej było pracować 
przy rodzicach, a potem zbudować dom 
taki nasz, polski, ciepły i przytulny?  Po-
tem przy domu urządzić piękny ogród z 
polskimi kwiatami. W takim domostwie 
może warunki byłyby skromniejsze, ale 
życie rodzinne piękniejsze, pełne mi-
łości, życzliwości, a także uwielbienia 
Pana Boga. Ważne jest być, a nie mieć. 
Najważniejsze wartości: Bóg, Honor i 
Ojczyzna, wytyczyłyby drogę życia tej 
pięknej, zdrowej, polskiej rodziny.
                                                                                                                          

Józefa Kusz

Znaki obecnych czasów

Od stycznia 2014 roku funkcjo-
nuje w naszej gminie Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK), który mieści się na 
terenie bazy Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Majdanie Wielkim 398, tel. (84) 
660 76 15. Punkt czynny jest we środy i 
soboty w godzinach od 10:00 do 17:00, 
zasady korzystania z punktu określa po-
niższy regulamin.

REGULAMIN PUNKTU 

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 1

Regulamin określa zasady przyjmo-
wania odpadów komunalnych selektyw-
nie zbieranych przez Punkt Selektywne-

go Zbierania Odpadów Komunalnych 

zwanego dalej „PSZOK”.
§ 2

1. PSZOK zlokalizowany jest na te-
renie bazy Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Majdanie Wielkim 398.

2. PSZOK czynny jest w Środy i So-

boty w godzinach od 10:00 do 17:00.

3. W uzasadnionych wypadkach 
przyjmowanie odpadów może być okre-
sowo wstrzymane.

§ 3

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upo-
ważniony pracownik PSZOK-u.

2. Dostarczający odpady ma obowią-
zek okazania dokumentu potwierdzają-
cego jego dane osobowe lub kserokopię 
złożonej w Urzędzie Miejskim deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  

3. Przyjęcia dokonuje się po spraw-
dzeniu zawartości dostarczonych odpa-
dów, ich zgodności z wykazem przyjmo-
wanych w PSZOK-u odpadów, składu, 
ilości i wagi. 

4. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie 
odpady komunalne wytworzone w go-
spodarstwach domowych i dostarczone 
przez mieszkańców gminy Krasnobród 
objętych gminnym systemem gospoda-
rowania odpadami.

5. PSZOK nie przyjmuje odpadów 
komunalnych od podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą.

6. Osoby korzystające z PSZOK-u 
są zobowiązane do bezwzględnego prze-
strzegania regulaminu i poleceń pracow-
nika punktu.

§ 4

1. Odpady dostarczane do PSZOK-u 
muszą być posegregowane.

2. Dostarczający odpady ma obo-
wiązek sam je umieścić w odpowiednio 
oznaczonym pojemniku lub miejscu.

3. Do PSZOK-u przyjmowane są wy-
łącznie następujące frakcje odpadów:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny,

- przeterminowane leki,
- papier i tektura,
- zużyte baterie i akumulatory,
- meble i odpady wielkogabarytowe,
- gruz i odpady budowlane,
- opakowania szklane ze szkła bezbarw-
nego i kolorowego,
- odpady ulegające biodegradacji,
- chemikalia oraz środki ochrony roślin,
- przepracowane oleje i tłuszcze,
- złom i metale kolorowe,
- tworzywa sztuczne i opakowania wie-
lomateriałowe,
- opony.

§ 5

1. Odpady wymagające opakowania 
przyjmowane są wyłącznie w szczelnych 
i niecieknących pojemnikach lub wor-
kach, zawierających informację  (ozna-
czenie ) o rodzaju odpadu.

2. Obsługa PSZOK-u  odmówi przy-
jęcia odpadów dostarczonych niezgodnie 
z niniejszym regulaminem.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
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