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Centrum społeczno – kulturalne 
w Hutkach

W dniu 20 lutego 2014r. w Lublinie 
Burmistrz Krasnobrodu podpisał umowę 
o przyznanie pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 
na lata 2007-2013 na realizację inwestycji 
pn. „Remont budynku z przeznaczeniem 
na centrum społeczno – kulturalne we wsi 
Hutki”. Wartość kosztorysowa zadania 
wynosi 351.679,08 zł. Przyznane dofinan-
sowanie zgodnie z umową stanowi 75% 
kosztów kwalifikowalnych tj. 214.438,00 
zł. Zakończenie realizacji zadania planu-
je się na 31 lipca 2014r. W chwili obecnej 
trwa procedura przetargowa.

O projektach unijnych
W związku z przypadającą w 2014 

roku 10. rocznicą wejścia Polski do Unii 
Europejskiej, w majowym wydaniu „Ga-
zety Krasnobrodzkiej” przedstawione będą 
projekty unijne realizowane przez gminę 
Krasnobród. Ponadto bezpłatnym dodat-
kiem, do każdego zakupionego egzempla-
rza gazety  będzie długopis wykonany w 
ramach projektu pn. „Współpraca gminy 
Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w 
zakresie rozwoju kompetencji uzdrowi-
skowych i turystycznych” realizowanego 
z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski 
Wschodniej”.

Uroczystości patriotyczne 
w Lasowcach

W dniu 8 maja o godz. 10.00, pod po-
mnikiem w Lasowcach odbędą się uroczy-
stości religijno-patriotyczne z  okazji 71. 
rocznicy bitwy stoczonej tam przez żoł-
nierzy Armii Krajowej z Niemcami, która 
miała miejsce 4 lutego 1943 roku.

Organizatorem święta w Lasowcach 
jest Burmistrz Krasnobrodu, który zapra-
sza wszystkich do udziału w tych uroczy-
stościach. Szczegółowy program zostanie 
podany w późniejszym terminie na plaka-
tach informacyjnych.

Pomoc dla Polonii na Ukrainie
Zakończyła się zbiórka darów rze-

czowych dla Polaków mieszkających na 
Ukrainie organizowana przez Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska” Odział w Za-
mościu przy współpracy z Urzędem Miej-
skim w Krasnobrodzie i Krasnobrodzkim 
Domem Kultury.

Zbiórka była odpowiedzią na prośbę 
Pani Haliny Wojcickiej - prezesa Towa-
rzystwa Kultury Polskiej  Ziemi Lwow-
skiej Oddział w Sadowej Wiszni.

W zbiórkę darów zaangażowały się 
szkoły z terenu gminy Krasnobród, były 
też dary od indywidualnych mieszkańców. 
Dary w postaci swoich produktów przeka-
zały też zakłady produkcyjne spoza Kra-
snobrodu.

W sobotę, 12 kwietnia dary zostaną 
przekazane mieszkańcom Sadowej Wisz-
ni przez delegację składającą się z przed-
stawicieli Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” Odział w Zamościu oraz Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie.

Więcej szczegółów dotyczących akcji 
pomocy Polakom na Ukrainie oraz relację 
z wizyty u naszych sąsiadów przedstawi-
my w kolejnym wydaniu GK.

Opracowanie strategii kompetencji 
uzdrowiskowych

7 kwietnia br. odbyło się ostanie z cy-
klu 3 spotkań, których celem było przy-
gotowanie materiałów do opracowania 
Strategia Rozwoju  Kompetencji Uzdro-
wiskowych  i Turystycznych. Dokument 
ten będzie opracowany w ramach projektu 
„Współpraca Gminy Krasnobród, Solec-
Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju 
kompetencji uzdrowiskowych i turystycz-
nych”, realizowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego w ramach działania I.4 Programu 
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschod-
niej.

Konkurs wielkanocny
Krasnobrodzki Dom Kultury jest or-

ganizatorem „Konkurs wielkanocnego na 
najładniejszą palmę, pisankę, kartkę lub 
stroik świąteczny”. Podsumowanie kon-
kursu połączone z oficjalnym wręczeniem 
nagród odbędzie się we wtorek 15 kwiet-
nia 2014r. o godz.14.00. Wyniki konkursu 
opublikujemy w kolejnym wydaniu pi-
sma, będą również umieszczone na stro-
nie internetowej www.krasnobrod.pl.

Prace zgłoszone do konkursu można 
oglądać na wystawie pokonkursowej, któ-
ra prezentowana będzie w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury do dnia 23 kwietnia.

Wieści z Parafii NNMP 
w Krasnobrodzie

Zapraszamy do udziału w uroczy-
stościach:
WIELKI CZWARTEK – dzień usta-
nowienia kapłaństwa, Eucharystii i 
przykazania miłości bliźniego. Msza 
św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. 
WIELKI PIĄTEK – dzień męki i 
śmierci Pana Jezusa. Od godz. 9.00 do 
17.00 - adoracja Pana Jezusa w Ciem-
nicy, godz. 17.00 - Droga Krzyżowa - 
przy dobrej pogodzie na Kalwarii, a po 
niej dalsze nabożeństwo w kościele. 
WIELKA SOBOTA – jest dniem ad-
oracji Najświętszego Sakramentu w 
Grobie Pańskim. Poświęcenie pokar-
mów wielkanocnych: 
- w Sanktuarium odbędzie się o godz. 
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00.
- na wioskach w następującym porząd-
ku: godz. 9.00 Figarnia; 9.20 Zielone; 
10.00 Łuszczacz, godz. 9.00 Wólka 
Husińska; 9.30 Szur, godz. 9.00 Do-
minikanówka; 9.15 Klocówka; 9.30 
Niemirówek; 10.00 Kol. Partyzantów; 
10.15 Zaboreczno, godz. 9.00 DPS w 
Majdanie Wielkim; 9.15 Majdan Wiel-
ki; 9.30 Majdan Mały; 10.00 Hutków.
W sobotni wieczór rozpoczyna się Wi-
gilia Zmartwychwstania Pańskiego. 
Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku 
liturgia oznajmi zmartwychwstanie 
Chrystusa. Wigilia Paschalna rozpocz-
nie się o godz. 19.00. W czasie liturgii 
udzielany będzie sakrament Chrztu 
św.
NIEDZIELA ZMARTWYCH-

WSTANIA PAŃSKIEGO – Rezurek-
cja o godz. 6.00; kolejne Msze św. o 
godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOC-

NY – Msze św. w Sanktuarium o godz. 
7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. W ko-
ściołach filialnych jak w niedzielę.

Informacje zebrała: M. Czapla
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Wiesław Chmielowiec   
Burmistrz 

Krasnobrodu                          

Kazimierz Misztal 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Stanisław Jędrusina
Zastępca 

Burmistrza

Przy pustym grobie „Anioł przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie 
Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział…” (Mt 28,5n).

Ks. Proboszcz Eugeniusz Derdziuk 
z kapłanami z Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

Słowa nadziei potrzebne są wszystkim nam. 
Największe przesłanie nadziei niesie nam prawda o śmierci  

i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ten, który pokonał śmierć, 
piekło i szatana żyje i jest naszym Zbawicielem.

Wszystkim Parafianom jak też Mieszkańcom naszej gminy; 
wszystkim, którzy przybywają do „gniazd rodzinnych” oraz 
wszystkim pielgrzymom życzymy, by przez odnowienie wiary  
w Jezusa Zmartwychwstałego, światło nadziei towarzyszyło 

każdego dnia. Niech Matka Boska Krasnobrodzka taką wiarę
 i nadzieję wyprasza.

Alleluja! Pokój Wam!  

 Tym radosnym zawołaniem Chrystus pozdrawia uczniów, 
gdy Zmartwychwstanie stało się faktem. 
 Na nadchodzące święta wielkanocne; jako duszpasterze skła-
damy serdeczne życzenia, by każdy usłyszał to wołanie. Niech ten 
czas pozwoli doświadczyć Chrystusowego pokoju, który jest owocem 
zmartwychwstania. 
 Życzymy głębokich i owocnych przeżyć Triduum Paschalne-
go i radości poranka zmartwychwstania, która niech zamieszka w 
naszych domach w darze zdrowia i wszelkiego błogosławieństwa.

Ks. Proboszcz Roman Sawic i Ks.  Tomasz Leńczuk
Duszpasterze Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć 
Mieszkańcom Parafii i Gminy Krasnobród 

oraz wypoczywającym Gościom 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, radości 
oraz przeżycia miłych chwil w gronie rodziny i przyjaciół. 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie
napełni nas wszystkich spokojem 

oraz wiarą i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość
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Druga edycja Konkursu Recyta-
torsko-Plastycznego „Wiosen-

ne spotkania z...” organizowanego przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury w tym roku 
odbyła się pod hasłem twórczości ludo-
wej.

Stało się tak z racji ogłoszenia roku 
2014 Rokiem Oskara Kolberga - wybit-
nego etnografa, folklorysty i kompozyto-
ra. Do udziału w tym wydarzeniu zostały 
zaproszone dzieci ze szkół podstawowych 
i młodzież gimnazjalna z powiatu zamoj-
skiego. Tak jak w roku ubiegłym przedsię-
wzięcie to obejmowało dwie niezależne 
od siebie dyscypliny: konkurs recytatorski 
i plastyczny.

KONKURS PLASTYCZNY
„Kolorowo na ludowo”, to tytuł pla-

stycznej odsłony konkursu, który polegał 
na wykonaniu ilustracji do wybranego 
utworu ludowego w dowolnej technice 
plastycznej.

Dnia 23 marca 2014r. w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury, Komisja Konkursowa 
w składzie: Halina Gontarz (przewodni-
cząca) –  nauczyciel plastyki w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w  Krasno-
brodzie, Mariola Czapla – dyrektor Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury, Agnieszka 
Adamczuk – inspektor ds. społecznych i 
promocji Urzędu Miejskiego w Krasno-
brodzie, Marzena Mazurek – instruktor 
ds. plastyki w  Krasnobrodzkim Domu 
Kultury dokonała oceny 67 zgłoszonych 
prac, ustalając następujący werdykt:

Kategoria I  (kl. I-III)
I miejsce

 Gabriela Charkot 
Miejski Dom Kultury 

w Szczebrzeszynie
II miejsce 

Iwona Pomarańska 

Miejski Dom Kultury 
w Szczebrzeszynie

III miejsce 
Marta Wróbel 

Szkoła Podstawowa 
w Kaczórkach

Wyróżnienia:
   Mikołaj Bełech 

Zespół Szkół w Zwierzyńcu
   Marcel Szpyra 

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
   Kacper Kowalczyk 

Zespół Szkół w Zwierzyńcu
   Joanna Panas 

Zespół Szkół w Zwierzyńcu
   Maria Świst 

Miejski Dom Kultury 
w Szczebrzeszynie

   Natalia Kawka
 Szkoła Podstawowa w Kaczórkach

   

Kategoria II  (kl. IV –VI)
I miejsce 

Aleksandra Budzyńska 

Zespół Szkół w Zwierzyńcu
II miejsce 

Dominika Koperwas 

Zespół Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie

III miejsce 
Weronika Bednarz 

Miejski Dom Kultury 
w Szczebrzeszynie

Wyróżnienia: 
Martyna Przytuła 

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
Aleksandra Sadza 

Zespół Szkół w Zwierzyńcu
Dominika Korga 

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
Klaudia Gałka 

Zespół Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie

Wioletta Klajn 

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Szczebrzeszynie

Daria Gontarz 

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
   Bartłomiej Wołowiec 

Zespół Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie

   Patrycja Gajewska 

Szkoła Podstawowa 
w Majdanie Wielkim

   Karolina Szyduczyńska 

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Szczebrzeszynie
   Zuzanna Dobosz 

Miejski Dom Kultury 
w Szczebrzeszynie

Kategoria III (Gimnazjum)
I miejsce 

Aleksandra Brankiewicz 
Zespół Szkół w Zwierzyńcu

II miejsce 
Jagoda Hauzner 

Zespół Szkół w Zwierzyńcu
Otwarcie wystawy pokonkursowej 

połączone z uroczystym wręczeniem 
nagród odbyło się 2 kwietnia 2014r w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. W spo-
tkaniu uczestniczyły reprezentanci ZSP 
w Krasnobrodzie oraz Zespołu Szkół w 
Zwierzyńcu z dyrektorem Janem Czochrą 
na czele.

KONKURS RECYTATORSKI
Do trzech grup wiekowych skierowa-

ny był także konkurs recytatorski – „Wio-

senne spotkania z twórczością ludową”, 

który odbył się w dwóch etapach.
Wstępne eliminacje miały miejsce w 

poszczególnych placówkach, gdzie ko-
misja wybierała najlepszych recytatorów 
z każdej kategorii wiekowej. Natomiast 
etap II - finałowy przeprowadzony został 
3 kwietnia 2014r. w sali widowiskowej 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury, gdzie 
zaprezentowali się najlepsi uczniowie 
wyłonieni w przesłuchaniach szkolnych.  
Komisja Konkursowa w składzie: Ma-
rianna Olszewska – polonistka, poetka, 
wieloletni animator kultury, kierownik 
artystyczny zespołu folklorystycznego 
„Wójtowianie”, Agnieszka Adamczuk 
- inspektor ds. społecznych i promocji 
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie i 
Mariola Kawecka – instruktor ds. kultu-
ry w Krasnobrodzkim Domu Kultury, po 
przesłuchaniu 15 wykonawców wyłoniła 
laureatów, którymi zostali:

Kategoria I (kl. I-III)
1. Oliwia Młynarczyk 

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
2. Wiktoria Fila 

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
2. Filip Górnik 

Zespół Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie

Kategoria II (kl. IV –VI)
1. Julia Górnik 

Zespół Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie

2. Paweł Korga 

Zespół Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie

3. Kamila Pupiec 
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach

Kategoria III (Gimnazjum)
 1. Maciej Górnik 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie 

 2. Jonasz Przytuła 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie

Laureaci obu konkursów otrzymali 
nagrody rzeczowe i książki ufundowane 
przez Polską Sekcję IBBY reprezento-
waną przez panią Danutę Świerczyńską 
– Jelonek, Państwa Annę i Andrzeja Za-
łęckich – właścicieli Hurtowni Artyku-
łów Papierniczych „AZET” w Zamościu, 
Spółkę Handlowo Usługową ECU Sp. z o. 
o. Księgarnia im. Bolesława Leśmiana w 
Zamościu i Krasnobrodzki Dom Kultury. 

Nie zabrakło też pamiątkowych dy-
plomów uczestnictwa dla wszystkich, 
którzy zechcieli zmierzyć się z tegorocz-
nym tematem konkursu, czyli twórczością 
ludową. 

M.K.
Fotoreportaż – str. 10

NA LUDOWO…
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Burmistrz Krasnobrodu 
i Krasnobrodzki Dom Kultury 

serdecznie zapraszają na imprezę pn.

XI Majówka Roztoczańska 
1- 4 maja 2014r.

1 maja 2014 (czwartek)
Godz. 16.00 – Wernisaż wystawy pt. „3 x RZ” - malarstwo Agnieszka, 
Marek i Ryszard Rzeźniak – Krasnobrodzki Dom Kultury

2 maja 2014 (piątek)
Godz. 19.00 – Promocja albumu fotograficznego pt. „GMINA KRASNO-
BRÓD” wydanego w ramach projektu pn. „Współpraca gminy Krasnobród, 
Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych 
i turystycznych” realizowanego z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski 
Wschodniej” – Krasnobrodzki Dom Kultury

3 maja 2014 (sobota)
Godz. 9.00 – UROCZYSTOŚCI RELIGIJNO-PATRIOTYCZNE 

Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA 
. Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Nawiedzenia  
NMP w Krasnobrodzie poprzedzona programem patriotycznym w wyko-
naniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II  
w Krasnobrodzie

. Przemarsz pod Pomnik Konstytucji 3 Maja

. Okolicznościowe przemówienie Burmistrza Krasnobrodu

. Złożenie wiązanek

Godz. 11.30  – Spotkanie uczestników projektu „Comenius– Euroface” 
z władzami samorządowymi Krasnobrodu w Krasnobrodzkim Domu Kul-
tury  

Godz. 15.30 – 23.00 - FESTYN – stadion sportowy
15.30 – Program dla dzieci „Waldemar Wywrocki Dzieciom” 
17.00 – Koncert zespołu „AKCENT”
18.30 – Koncert Finalistek X-Factor 2013 „Ewy i Kasi Goławskich”
19.30 – Koncert zespołu „TEX”
21.30 – Koncert zespołu „D Bomb”

4 maja 2014 (niedziela)
FESTYN na stadionie sportowym

Godz. 15.00 - 16.30 

. II Turniej Miejscowości Gminy Krasnobród 
Godz. 16.30 – 18.30

„Dni Otwarte” - 10. Rocznica Polski w Unii Europejskiej
. Prezentacja krajów: Hiszpania, Francja, Niemcy, Norwegia, Estonia, Tur-
cja i Polska: reprezentowanych przez uczestników programu „Comenius 
– Euroface” 
. Prezentacja projektów unijnych realizowanych w gminie Krasnobród
. Koncert Zespołu Folklorystycznego „Wójtowianie”
. Konkursy z nagrodami 
Godz. 18.30 -23.00 – Koncerty zespołów:
18.30 – „ACTIV”
20.00 – „NO NEIM”
21.30 – „SOLARIS”

Podczas imprezy w dniach 3-4.05.2014r.:
. Stoiska handlowe, zjeżdżalnie dla dzieci, piknikowa gastronomia

Imprezy 
kulturalne 

Krasnobród 2014
Jak co roku Krasnobrodzki Dom Kultury przy-

gotował kalendarz imprez kulturalnych i rekreacyj-
no-sportowych na rok 2014, których jest organiza-
torem lub współorganizatorem. Kalendarz na cały 
rok umieszczony jest na stronie internetowej gminy 
www.krasnobrod.pl.

Poniżej przedstawiamy terminy imprez, które 
odbędą się od maja do września br.

Imprezy plenerowe rozpoczynamy „XI Ma-

jówką Roztoczańską”, która odbędzie się w 
dniach 01-04.05.2014., szczegółowy program pre-
zentujemy obok.

Kolejne wydarzenia to: 
. 40-Lecie Domu Kultury – 31 maja 
. Koncert Dla Rodziców - maj
. XIX Gminny Konkurs Recytatorski 
   Przedszkolaka - czerwiec
. Letnie Koncerty na Placu Siekluckiego 
    w niedzielne popołudnia w okresie wakacji 
. Letnie Międzynarodowe Koncerty 
   Organowe - lipiec-sierpień - Sanktuarium    
   Maryjne w Krasnobrodzie
. XIV Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar     
   Burmistrza Krasnobrodu – lipiec
. Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”
    – 16-17 lipca

Tegoroczne „Dni Krasnobrodu” będą poprze-
dzone nowym dla naszego miasta wydarzeniem, 
jakim jest „Międzynarodowy Festiwal Śladami 
Singera” (Isaac Bashevis Singer – pisarz, związany 
z Lubelszczyzną, laureat Nagrody Nobla w dziedzi-
nie literatury za rok 1978). Organizatorem festiwa-
lu jest Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” z Lu-
blina. Festiwal to cykl interdyscyplinarnych działań 
edukacyjnych i artystycznych, organizowanych w 
tym roku w 7 miejscowościach województwa lu-
belskiego, w tym po raz pierwszy w Krasnobrodzie. 
Podczas festiwalu będziemy gościli przez 2 dni 35-
osobową, międzynarodową grupę artystów i anima-
torów kultury zajmujących się realizacją programu 
festiwalu.  
. Dni Krasnobrodu - 18-20 lipca
. XXIV Przegląd Orkiestr Dętych – 20 lipca
. XI Turniej Szachowy „Krasnobrodzka Wie -
   ża” - pierwsza połowa sierpnia 
. XVI Turniej Piłki Plażowej o Puchar 
   Burmistrza Krasnobrodu – 16 sierpnia
. VIII Festiwal Muzyki Organowej 
   i Kameralnej „Per Artem ad Astra” 
   - 17-23 sierpnia
. XXVII Czteroetapowy Bieg Pamięci Dzieci  
   Zamojszczyzny – 29 sierpnia  
. Dożynki Diecezjalne – 14 września

Szczegółowe programy imprez będą sukce-
sywnie podawane na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Krasnobrodzie i na plakatach.

Już teraz serdecznie zapraszam do uczestnic-
twa w tych wydarzeniach.

Mariola Czapla
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ELIMINACJE GMINNE

Już po raz kolejny Krasnobrodzki 
Dom Kultury był organizatorem 

przesłuchań uczestników eliminacji 
gminnych do Wojewódzkiego Konkur-
su Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Śpiewający Słowik”. 

W dniu 4 kwietnia 2014r. w sali 
widowiskowej Domu Kultury o miano 
laureatów rywalizowało 12 wokalistek 
zgłoszonych w trzech kategoriach wie-
kowych, z których Komisja Konkurso-
wa w składzie: Ks. Maciej Lewandow-
ski - nauczyciel ZSO w Krasnobrodzie, 
Magdalena Antoniak – nauczyciel ZSP 
w Krasnobrodzie i Katarzyna Buczak 

– nauczyciel Szkoły Podstawowej Ka-
czórkach wyłoniła najlepsze solistki. 

Zostały nimi: Daria Gancarz i Domi-
nika Radlińska reprezentujące Krasno-
brodzki Dom Kultury, Kamila Pupiec 

ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach 
i Aleksandra Gawron z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.

Przyznano również wyróżnienia dla: 
Gabrieli Szpyra i Aleksandry Bełz z 

Krasnobrodzkiego Domu Kultury oraz 
Karoliny Grodzkiej z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.

Laureatki reprezentowały gminę 
Krasnobród podczas eliminacji po-
wiatowych Wojewódzkiego Konkursu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Śpiewający Słowik”, które odbyły się 
8 kwietnia 2014r. w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury.

Wszyscy uczestnicy przesłuchań 
gminnych otrzymali pamiątkowe dy-
plomy uczestnictwa, a laureaci nagrody 
książkowe ufundowane przez Krasno-
brodzki Dom Kultury.

ELIMINACJE
POWIATOWE

Pod Honorowym patronatem Sta-
rosty Zamojskiego Henryka Mateja 8 
kwietnia 2014r. odbyły się w Krasno-
brodzie Eliminacje Powiatu Zamojskie-
go Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający 
Słowik” .

Przesłuchania miały miejsce w sali 

widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury. 

Do tegorocznej edycji  konkursu 
zgłoszonych zostało 20 wokalistów, z 
których na scenie zaprezentowało się 
18.  W tym roku soliści starowali w 4, a 
nie jak było do tej pory w 3 kategoriach 
wiekowych. 

Uczestników wokalnej rywalizacji 
oceniało szacowne jury w składzie: 

Przewodnicząca - Magdalena Sto-

pa - wokalistka, kompozytorka i współ-
autorka tekstów, laureatka Konkursu 
Wokalistów Jazzowych, absolwentka 
Akademii Muzycznej w Katowicach 
na wydziale: „Jazz i muzyka rozryw-
kowa”, współzałożycielka i współpro-
wadząca „Zamość Gospel Famili” oraz 
wykładowca na UMCS w Lublinie na 
Wydziale Artystycznym, kierunek - Jazz 
i Muzyka Estradowa, oraz członkowie 
Anna Mroczek – absolwentka UMCS 
kierunek Jazz i muzyka estradowa- wo-
kalistyka w klasie Krystyny Prońko. W 
latach 2007 – 2009 współpracowała ar-
tystycznie z Krystyną Prońko. Ponadto 
brała udział przy nagraniu płyty „Słoń-
ce” do wierszy Jerzego Masłowskie-
go wspólnie  z Krystyną Prońko, Lorą 
Szafran, Sławomirem Wierzcholskim i 
aktorami z teatru ROMA. 

Małgorzata Giska - absolwentka 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kiel-
cach na wydziale wychowanie muzyczne 
i UMCS na wydziale sztuka. Nauczyciel 
z dwudziestoletnim doświadczeniem w 
pracy w dziećmi i młodzieżą, instruktor 
warsztatów wokalnych przy Domu Kul-
tury w Tomaszowie Lubelskim, instruk-
tor rytmiki i dyrygent młodzieżowego 
chóru Arkada.

Elżbieta Gnyp - artystka malarz, 
animator kultury, pracownik Wydziału 
Infrastruktury Społecznej Starostwa Po-
wiatowego w Zamościu.

Po wysłuchaniu wszystkich solistów 
wybrano najlepszych, którymi zostali:  
Aleksandra Gawron  z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, 
Adriana Różańska z   Młodzieżowego 
Domu Kultury w Zamościu oraz Kami-
la Pupiec  ze Szkoły Podstawowej w 
Kaczorkach.

Wyłonieni laureaci otrzymali nomi-
nacje do reprezentowania Powiatu Za-

mojskiego w Wojewódzkim Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Śpiewający Słowik”, który odbędzie 
się w dniach 16-18 maja 2014r. w Miej-
sko-Gminnym Centrum Kultury w Ry-
kach.

Ponadto Jury wyróżniło: Michalinę 
Komisarczuk z Zespołu Szkół w Sucho-
woli, Oliwię Krawczyk i Bartłomieja 
Sobania  z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Nieliszu, Paulinę Szawracką  z Ze-
społu Szkół w Szewni Górnej, Darię 
Gancarz  i Dominikę Radlińską repre-
zentujące Krasnobrodzki Dom Kultury 
oraz Klaudię Steć  z Domu Misyjnego 
Św. Ducha Studio Muzyki RS w Łabuń-
kach Pierwszych.

Zwycięzcom i wyróżnionym wrę-
czono nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Zamo-
ściu, natomiast wszyscy uczestnicy eli-
minacji otrzymali pamiątkowe dyplomy 
uczestnictwa.

M.K.
Fotoreportaż – str. 11

Foto M. Mazurek

Wojewódzki Konkurs 

Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Śpiewający Słowik” 

PODZIĘKOWANIA
Krasnobrodzki Dom Kultury  składa 
serdeczne podziękowania:
- Polskiej Sekcji IBBY reprezento-

wanej przez panią Danutę Świer-

czyńską-Jelonek, 
- Państwu Annie i Andrzejowi Za-

łęckim – właścicielom Hurtowni 
Artykułów Papierniczych „AZET” 
w Zamościu, 
- Spółce Handlowo-Usługowej 
ECU Sp.z.o.o Księgarnia im. Bole-

sława Leśmiana w Zamościu 
za przekazanie nagród rzeczowych  
i książek dla laureatów Konkursu 
Recytatorsko – Plastycznego „Wio-
senne spotkania z twórczością ludo-
wą”.
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W dniu 14 stycznia 2014 roku 
odbyła się premiera debiu-

tanckiej płyty pt. „PORTRAIT” młodej, 
uzdolnionej krasnobrodzianki - Kata-
rzyny Zdybel. 

Katarzyna Zdybel - jedna z najbar-
dziej utytułowanych fagocistek młodego 
pokolenia. Naukę gry na fagocie rozpo-
częła w Państwowej Szkole Muzycznej 
II st. w Zamościu pod kierownictwem 
Jerzego Lisaka. W latach 2002–2007 
studiowała pod kierunkiem Zbigniewa 
Płużka w Akademii Muzycznej w War-
szawie, a trzy lata później ukończyła z 
wyróżnieniem studia podyplomowe (So-
listenklasse) w Hochschule für Musik w 
Stuttgarcie w klasie Marka Engelhardta. 
Od 2009 roku jest doktorantką w klasie 
Czesława Klonowskiego w Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu. 

Artystka jest laureatką wielu mię-
dzynarodowych konkursów, m. in. I 
nagrody w Międzynarodowym Konkur-
sie IDRS Fernand Gillet–Hugo Fox w 
Oxfordzie w stanie Ohio (USA) w 2012 
roku, zaś w 2009 roku została laureatką 
II nagrody (I nie przyznano) oraz na-
grody 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.

O jej debiutanckiej płycie nieco sze-
rzej pisaliśmy w styczniowym wydaniu 
„Gazety Krasnobrodzkiej”.

Tym razem zapraszam do przeczyta-
nia tekstu zawierającego wspomnienia o 

Katarzynie Zdybel oraz recenzję płyty, 
którymi na łamach „Zamojskiego Kwar-
talnika Kulturalnego” podzieliła się pani 
Alicja Saturska.

M. Czapla

***

Po wysłuchaniu muzyki zawartej 
na debiutanckiej płycie „PORTRAIT” 
Katarzyny Zdybel – fagot, chciałabym 
podzielić się subiektywnym odczuciem 
jak również wspomnieniem relacji na-
uczyciel – uczeń. Otóż w swojej pracy 
pedagogicznej jako nauczyciel przed-
miotu „historia muzyki” w Państwo-
wej Szkole muzycznej I i II stopnia 
im. Karola Szymanowskiego w Zamo-
ściu miałam przyjemność uczyć Kasię 
przez dwa lata. Obserwowałam i po-
dziwiałam w jej nauce obowiązkowość, 
systematyczność, odpowiedzialność a 
nade wszystko wielką pasję do muzy-
ki. Mimo uczęszczania równolegle do 
dwóch szkół średnich  - Liceum Ogól-
nokształcące i Szkoła Muzyczna II st. 
(dodam, że każdego dnia dojeżdżała z 
rodzimej miejscowości do Zamościa), 
potrafiła być niesamowicie zorganizo-
waną uczennicą. Zawsze była przygo-
towana do zajęć i chętna do zgłębiania 
wiedzy. Uczestniczyła w konkursach 
wiedzy o twórczości różnych kompozy-
torach w ramach mojego przedmiotu, w 
przeglądach i konkursach muzycznych 
klasy fagotu, co wymagało dodatkowe-
go czasu na przygotowanie się, ale zwy-
kle Jej trud kończył się sukcesem. Te 
dwa lata wspólnej pracy mocno zapisały 
w mej pamięci portret Kasi – uczenni-
cy ambitnej, bardzo zdolnej, pracowitej, 
sympatycznej, miłej, koleżeńskiej ale 
zarazem niezwykle uporządkowanej, 
wewnętrznie zdyscyplinowanej osoby, 
dążącej do wyznaczonego celu. 

Kolejne jej sukcesy artystyczne 
zarówno krajowe jak i międzynarodo-
we są powodem do dumy i radości. W 
tym miejscu wyrażam słowa uznania 
i szacunku dla Młodej Artystki - mi-
strzyni fagotu i z całego serca gratulu-

ję debiutanckiej płyty zatytułowanej 
PORTRAIT. Nie ukrywam, że jestem 
pod ogromnym muzycznym wrażeniem 
– przemyślany, oryginalny i bardzo am-
bitny dobór repertuaru trzymający w 
napięciu. Muzyka na tej płycie z jednej 

strony jest nastrojowa, malarska, pobu-
dzająca wyobraźnię a z drugiej strony 
nowatorska i też awangardowa wytwa-
rzająca ciekawą atmosferę brzmieniową. 
Słuchając kompozycji XX i XXI wieku 
w znakomitym wykonaniu pani Kata-
rzyny Zdybel (fagot) i towarzyszących 
jej znakomitych muzyków - chce się po-
wiedzieć, że muzyka ma w sobie pięk-
no i zdrowie. Utwory zaprezentowane 
przez artystkę legitymują się znakomi-
tym warsztatem, rozległą paletą barwo-
wą fagotu i dojrzałością muzyczną. Jest 
w nich niepowtarzalny nastrój i reflek-
sja na przemian z efektowną pulsującą 
rytmiką i wirtuozowskimi figuracjami 
fagotu. Wykonawczyni w sposób intere-
sujący zmienia konwencje wypowiedzi.

Raz jeszcze gratuluję!. Bardzo dobra 
płyta! Polecam!   

Alicja Saturska 
muzykolog, muzyk Orkiestry 

Symfonicznej im. K. Namysłowskiego, 
wieloletni nauczyciel przedmiotów 

ogólnomuzycznych i dyrektor Państwo-

wej Szkoły Muzycznej I.i II. stopnia 
im. K. Szymanowskiego w Zamościu

Przedruk z „Zamojskiego  
Kwartalnika Kulturalnego”

Nr 1(118)2014

KATARZYNA ZDYBEL   „PORTRAIT”

Zaproszenie
Krasnobrodzki Dom Kultury serdecznie zaprasza na 

Koncert KATARZYNY ZDYBEL (fagot) i pianistki KATARZYNY KLUCZEWSKIEJ 
połączony z promocją płyty „PORTRAIT”, 

który odbędzie się 21 sierpnia 2014r. o godz. 19.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury, 
w ramach „VIII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”.
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Dnia 19.03.2014r. w Zamoj-
skim Domu Kultury odbyło 

się pierwsze z czterech planowanych 
w tym roku spotkań - Spotkanie Re-
gionalistów Zamojszczyzny pod nazwą 
„Drogowskaz Regionalisty” w ramach 
jubileuszy: 30-lecia istnienia „Zamoj-
skiego Kwartalnika Kulturalnego” oraz 
50-lecia Zamojskiego Domu Kultury. W 
spotkaniu, które prowadziły: Agnieszka 
Szykuła-Żygalska, regionalistka, redak-
tor naczelna pisma, Monika Zawiślak 
z redakcji czasopisma, wzięło udział 
kilkadziesiąt osób. Wśród nich ci, 
którzy od lat na łamach „ZKK” od-
krywają zdarzenia z małych ojczyzn, 
piszą o ważnych dla nich ludziach i 
miejscach.

Obecni byli: Agnieszka Wiater-
Borowiec, Maria Fornal, Danuta Ka-
wałko, Teresa Madej, Barbara Typek z 
Wożuczyna, Elżbieta Hałasa ze Zwie-
rzyńca, Alina Słota z Krasnobrodu, 
Regina Smoter-Grzeszkiewicz zwią-
zana z Radecznicą i Szczebrzeszynem, 
Agnieszka Lidia Płatek, Jacek Fedusz-
ka, Zbigniew Stankiewicz, Robert Hor-
baczewski – pasjonat Tyszowiec , Jacek 
Krzysztof Danel, Janusz Panasiewicz, 
Józef Niedźwiedź z Honiatycz, Andrzej 
Kędziora, Mariusz Koper, Jerzy Krzy-
żewski z Hrubieszowa, Bernard Jarosz, 
Edward Słoniewski, Łukasz Kot. Swoją 
obecnością zaszczycili organizatorów 
imprezy czytelnicy i sympatycy „ZKK” 
oraz dyrektorzy i pracownicy instytucji 
kultury z terenu Zamojszczyzny, m.in. 
Mariola Czapla - dyr. Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury i Mariola Kawecka - ani-

mator kultury z KDK. 
Hasłem przewodnim spotkania był 

regionalizm, a bohaterami regionaliści, 
którzy próbowali odpowiedzieć na pyta-
nie, Czym jest regionalizm i kim są re-
gionaliści? Według Ł. Kota regionalizm 
to przygoda, to co fascynuje i przyciąga, 
to kontakt z drugą osobą. Z regionali-
zmem wiąże się hasło „mała ojczyzna”, 
czyli miejsce na ziemi, z którym jest się 
emocjonalnie związanym. A regionali-

ści to osoby o wyjątkowej wrażliwości, 
które z błyskiem w oku potrafią opowie-
dzieć, co zdarzyło się kiedyś a dotyczyło 
regionu, potrafią opowiedzieć coś cieka-
wego o zabytkach, figurach, kapliczkach 
przydrożnych. To przede wszystkim 
ludzie, którzy na co dzień manifestują 
swój patriotyzm lokalny, to ci, którzy 
bardziej niż inni są oddani miejscu, w 
którym żyją. 

Goście byli też odpytywani zgodnie 
z zasadami XIX-wiecznej zabawy - we-
dług kwestionariusza Prousta. Mówili o 
tym, co ich pobudza, jakie mają zalety, 

wady, jakie dźwięki lubią najbardziej. 
Oprawę muzyczną spotkania zapewnił 
Jerzy Burda - nauczyciel Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Zamościu. Imprezie to-
warzyszyła wystawa prac plastycznych 
„Spojrzenie na wschodnią stronę Pol-
ski” Tomasza Janigi. W trakcie spotka-
nia odbyła się promocja pierwszego w 
2014 roku numeru „Zamojskiego Kwar-
talnika Kulturalnego”. Warto nadmie-

nić, że w rozdziale tego pisma „Jubi-
leusze” redakcja umieściła artykuł o 
dokonaniach zespołu folklorystycz-
nego „Wójtowianie” z Krasnobrodu 
autorstwa A. Słoty, doceniając pracę, 
zaangażowanie i wszelką działalność 
zespołu na rzecz regionu. Zwień-
czeniem spotkania było pamiątkowe 
zdjęcie grupowe. 

Gospodarze zaprosili zebranych na 
degustację przysmaków kuchni regio-
nalnej przygotowane przez: „Elbest 
Hotels” Sp. z o.o. w Krasnobrodzie, 

Ośrodek Wypoczynkowy „Natura” w 
Krasnobrodzie oraz K&P Kłyż Sp.z o. 
o. Zakład Piekarniczy Krasnobród.

Kolejne spotkanie jubileuszowe po-
święcone „Zamojskiemu Kwartalnikowi 
Kulturalnemu” odbędzie się w czerwcu, 
gdy ukaże się kolejny numer pisma. Tym 
razem spotkają się ludzie słowa. Zdjęcia 
ze spotkania regionalistów na stronie in-
ternetowej www.tygodnikzamojski.pl

Pragnę dodać, że „Zamojski Kwar-
talnik Kulturalny” można nabyć w Za-
mojskim Domu Kultury.

Alina Słota

XXX – lecie „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”

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

Panom Burmistrzom – Wiesławowi Chmielowcowi i Stanisławowi Jędrusinie,
Samorządowi z przewodniczącym Panem Kazimierzem Misztalem 

oraz całej społeczności Miasta i Gminy Krasnobród

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy pełne chrześcijańskiej miłości życzenia: 
wszelkiego dobra, pokoju i radości serca, obfitości Łask Bożych 

oraz wszelkiej szczęśliwości.
Niech każdy dzień i każda rzeczywistość znaczona będzie radosną obecnością 

Zmartwychwstałego Pana, który z mocą przejdzie pośród nas w Noc Paschalną 
i napełni nas nowym życiem, a radość Poranka Wielkanocnego niech towarzyszy 

Wszystkim w każdej chwili i w każdych warunkach.

Krasnobrodzka Rodzina Radia Maryja
wraz z opiekunem Ks. Krzysztofem Augustynkiem
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Krasnobrodzkich wspomnień
o Profesorze Januszu Stannym ciąg dalszy

Litania 
do przydrożnej kapliczki 

w Krasnobrodzie

Matka Boska Krasnobrodzka

Zbiera łzy z policzka, 
Nie pomieści grzechów świata,
Ta mała kapliczka.

Matka Boska w feretronach
Na obrazku Świętym,
Ogłosili Prorokowie
Pójdzie Syn na męki.

Matka Boska w feretronach
Cała w polnych kwiatach
Matka Boska wie, że synek
Zgładzi grzechy świata

Matka Boska w feretronach
On w koronie z cierni

Udręczali Go żołnierze
Piłatowi wierni.

Matka Boska w feretronach
Męka Syna bliżej
Już na górze na Golgocie
Sposobią trzy krzyże.

Matka Boska Krasnobrodzka

Zbiera łzy z policzka
Zrozumiała: Męką Pańską
Będzie ta kapliczka

Matka Boska w feretronach
Nad dzieckiem się schyla,
Pewna tego, że za chwilę
Będzie straszna chwila.

Matka Boska w feretronach
Cieniem swojej ręki
Chce osłonić swego Synka
I odjąć mu męki.

Matka Boska w feretronach
Słucha jak drży ziemia.
Wie, że Syn ukrzyżowany
Wie, że Syna nie ma.

Matka Boska w feretronach
Uśmiech twarz jej smuci,
Ogłosili Prorokowie
Że Syn do niej wróci.

Janusz Stanny

W marcowym wydaniu „Gazety Kra-
snobrodzkiej” opublikowany był 

artykuł  pt. „Krasnobrodzie spotkania z Pro-
fesorem Januszem Stannym” przedstawiający  
obecność  Profesora w Krasnobrodzie. Materiał 
ten został przygotowany w oparciu o wiedzę i 
materiały zgromadzone przez Krasnobrodzki 
Dom Kultury.

Prof. JANUSZ STANNY 
(ur. 29.02.1932r., zm. 
14.02.2014r.) - wybitny 
grafik, ilustrator, plaka-

cista, karykaturzysta, 
pedagog.

Tym razem chcemy przedstawić związki 
Pana Profesora z naszym miastem poprzez jego 
twórczość, zarówno plastyczną jak i poetycką.

Prezentujemy reprodukcje prac przedsta-
wiających architekturę Krasnobrodu, której 
już nie ma. Na pierwszej widać budynek  tzw. 
„rządcówki”, a druga zatytuowana jest: „stary 
młyn”. Prace pochodzą ze  szkicownika Profe-
sora Janusza Stannego „Księga Pamiątkowa” z 
wakacji w sierpniu 1985 roku. 

Publikujemy także wiersz autorstwa Profe-
sora, który był przeczytany przez aktora Rafała 
Królikowskiego podczas Mszy św. pogrze-
bowej, która miała miejsce w dniu 28 lutego 
2014r. w Kościele Św. Anny Warszawie.

Wiersz mówi o Matce Bożej, ale także o 
Męce Pańskiej i zapowiada Zmartwychwsta-

nie, tak więc idealnie nawiązuje do czasu, któ-
ry obecnie przeżywamy.

 Serdecznie dziękuję Pani Kasi Stanny  – 
córce Pana Profesora za udostępnienie tych 
cennych pamiątek i umożliwienie podzielenia 
się nimi z czytelnikami „Gazety Krasnobrodz-
kiej”.

Zapraszam też na Mszę św. w intencji Śp. 
Prof. Janusza Stannego - szczegóły poniżej.

            Mariola Czapla

„Stary młyn” – sierpień 1985

„Rządcówka” – sierpień 1985

„Ofiarowaliśmy Mszę Świętą w Sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej w 
Krasnobrodzie w dniu 12.07.2014r, o godz. 18.00., którą chcemy podziękować za 
dar spotkania Janusza na naszej drodze życia, oraz prosić o zbawienie Jego duszy.

Jola i Jacek Szpindowie, Zamość, marzec 2014 r.”



NA  LUDOWO... 
KONKURS RECYTATORSKO - PLASTYCZNY

03.04.2014r.

02.04.2014r.



 Eliminacje Gminne 

KONKURS „ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK” 

08.04.2014r.

 Eliminacje Powiatowe 

04.04.2014r.
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W dniach 24 - 30 marca odbyła 
się ogólnoeuropejska kam-

pania „Tydzień z Internetem 2014”. W 
Polsce w akcję włączyło się ponad 400 
instytucji i organizacji: biblioteki, szko-
ły, domy kultury, pracownie komputero-
we, stowarzyszenia, a także Latarnicy 
Polski Cyfrowej Równych Szans. Myśl 
przewodnia Tygodnia z Internetem 2014 
nawiązywała do tematyki inicjatyw Ko-
misji Europejskiej podejmowanych na 
rzecz zdobywania i rozwijania umiejęt-
ności cyfrowych potrzebnych pracowni-
kom w nowoczesnej gospodarce. 
Jej celem było pokazanie, jak 
Internet i znajomość nowych 
technologii mogą pomóc w po-
szukiwaniu pracy i planowaniu 
kariery.

24 marca bibliotekarki Bi-
blioteki Publicznej w Krasnobro-
dzie miały niewątpliwą przyjem-
ność uczestniczenia w uroczystej 
inauguracji tegorocznej polskiej 
edycji kampanii, która odbyła się 
w Pałacu Prezydenckim.

W spotkaniu wzięli udział 
m.in.: Szef Kancelarii Prezydenta 
RP Jacek Michałowski, minister admi-
nistracji i cyfryzacji w latach 2011-2013 
Michał Boni, bibliotekarki i biblioteka-
rze, przedstawiciele partnerów kampa-
nii „Tydzień z Internetem 2014” oraz 
innych instytucji i organizacji uczestni-
czących w kampanii lub współpracują-

cych z bibliotekami.
Inauguracji kampanii towarzyszyła 

dyskusja o roli Internetu w budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego, w któ-
rej uczestniczyli: doradca Prezydenta 
RP Krzysztof Król, wiceprezes Zarządu 
Fundacji Civis Polonus Olga Napiontek 
i dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Jarocin Agnieszka Borkiewicz.

Na spotkaniu został zaprezentowa-
ny wspólny projekt Kancelarii Senatu 
i Kancelarii Prezydenta RP - „Archiwa 
Przełomu 1989-1990”. Projekt przed-

stawił Henryk Wujec – polityk, działacz 
społeczny i opozycyjny, jeden z założy-
cieli NSZZ „Solidarność”.

W Tygodniu z Internetem w Biblio-
tece Publicznej w Krasnobrodzie odby-
ły się trzy spotkania. Jedno z uczniami 
gimnazjum, z cyklu „W kapciach do 

biblioteki - czyli katalog online” i dwa 
pod hasłem „Co ze mnie wyrośnie?” z 
uczniami klas pierwszych Szkoły Pod-
stawowej w Krasnobrodzie.

Gimnazjaliści mieli okazję nauczyć 
się obsługi katalogu bibliotecznego 
przez Internet, obsługi kont czytelnika 
i aplikacji dostępnych na telefon lub ta-
blet. 

Maluchy poznawały zawody a przy 
tym doskonale się bawiły. Można było 
przez chwilę zostać pilotem, policjan-
tem, marynarzem lub piosenkarką, wy-

bór był szeroki, ale po zajęciach 
śmiemy twierdzić, że rośnie nam 
nowe pokolenie strażaków, per-
kusistów i baletnic. Zajęciom 
towarzyszył multimedialny quiz 
i gra internetowa. Scenariusz za-
jęć inspirowany jest książką „Co 
z ciebie wyrośnie?” Aleksandry 
i Daniela Mizielińskich, książkę 
można wypożyczyć w naszej bi-
bliotece.

Kampania „Tydzień z In-
ternetem” odbyła się w Polsce 
po raz czwarty. W poprzednich 
edycjach akcji wzięło udział po-

nad 22 tysiące osób. Koordynatorem 
polskiej edycji „Tygodnia z Internetem” 
jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Honorowy patronat 
nad akcją w Polsce objął prezydent Bro-
nisław Komorowski. 

B. Włodarczyk

Tydzień z Internetem
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Nocą z 14 na 15 lutego Telewizja 
Trwam znalazła się na platfor-

mie cyfrowej. Na tę chwilę czekaliśmy 
kilka lat. Katolicy w Polsce nie czekali 
jednak z założonymi rękami. Oprócz 
modlitewnego szturmu do Nieba trwało 
nieustanne działanie. Razem zebraliśmy 
ponad 2,5 miliona podpisów. Braliśmy 
udział w pokojowych marszach w sto-
licy, miastach wojewódzkich, powiato-
wych i gminach. Szliśmy z modlitwą i 
pieśniami patriotycznymi na ustach. So-
lidarni, uśmiechnięci, z wiarą i nadzieją 
patrzyliśmy w przyszłość.

Podczas marszów zawsze zadawa-
łam sobie pytanie: Czy Pan Bóg lubi 
to, co robimy? Znajdowałam wówczas 
odpowiedź: Bóg w Trójcy Jedyny kocha 
nas. Lubi jak zgodnie, z miłością prosi-
my o coś w modlitwie. Myślałam także 
o tym, że Matka Najświętsza, która nio-

sła pomoc od samego początku, od zało-
żenia Radia Maryja i Telewizji Trwam, 
i tym razem będzie Wspomożycielką i 
pomoże nam. Tak się stało.

Katolicy w Polsce otrzymali jedno z 
pięćdziesięciu sześciu miejsc. Pozostałe 
zajmuje nowa lewica. Czy można zatem 
mówić o równości, o demokracji? Nie-
stety, w obecnej chwili nie ma podstaw, 
by o tym mówić. Musi się zmienić świa-
domość jeszcze wielu Polaków. Zimni i 
letni katolicy winni stać się gorącymi, 
wiernymi Panu Bogu i Ojczyźnie. Nie 
można jednocześnie palić świeczki 
Bogu, a diabłu ogarka. Należy się wy-
raźnie określić. Nie wystarczy siedzieć 
w pierwszych ławkach w kościele. Je-
śli się tak stanie, to ludzie niewierzący 
spojrzą łaskawym okiem na katolików 
i dołączą do grona wiernych. Tak zjed-
noczony Naród potrafi wybrać właści-

we władze, które wspólnie z suwerenem 
utworzą prawdziwą demokrację i przy-
znają więcej miejsc dla katolików na 
platformie cyfrowej.

Bardzo przeżyłam dni 14 i 15 lute-
go. Nabożeństwo dziękczynne na Jasnej 
Górze przyniosło mi wiele radości. Był 
to dla mnie także czas refleksji i zadu-
my, który potęgował również moje siły 
do działania. Jeszcze raz utwierdziłam 
się w przekonaniu, że tylko solidarnie, z 
godnością i miłością możemy pokony-
wać trudności i wiele osiągnąć. Trwając 
w duchowej łączności z Jasną Górą, 
modliłam się: Maryjo, nasza Ukochana 
Matko i Królowo, Ty nigdy nas nie za-
wodzisz. Znasz nasze prośby i błagania, 
zanosisz je do Swego Syna i Boga Ojca, 
którzy z uwagą i miłością wysłuchują 
Cię i udzielają potrzebnych łask. Dzię-
kuję, Dobra Matko, za okazaną nam po-
moc, za zwycięstwo.

Józefa Kusz

Zwyciężyła Maryja

Pod tym hasłem Oddziałowe Biu-
ro Edukacji Publicznej Instytu-

tu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz 
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Od-
dział Lubelski zorganizowało konkurs 
historyczny.  Honorowy Patronat  objął 
Lubelski Kurator Oświaty. 

Finał konkursu odbył się 9 kwiet-
nia 2014 roku w IV Liceum Ogólno-
kształcącym im. Stefanii Sempołow-
skiej w Lublinie. 

Po uroczystym otwarciu przez 
dyrektora IPN w Lublinie - Jacka 
Weltera i prezesa PTZ (oddziału lu-
belskiego) - dra inż. Marka Łosia,  
wykład na temat końca ziemiań-
skiego świata wygłosił dr Tomasz 
Osiński  z  IPN. Następnie dr Jacek 
Szczot przedstawiciel Lubelskiego  

Bractwa Kurkowego, (które pięknymi 
strojami uświetniło uroczystość) - opo-
wiedział młodzieży o współczesnych 
celach tego stowarzyszenia.

Jury w składzie: Barbara Rzączyń-
ska, Agnieszka Skura, dr Katarzyna Za-

wadka oraz dr Tomasz Osiński podkre-
śliło wysoki poziom nadesłanych prac. 
Tym bardziej cieszy fakt, że w tym tak 
ważnym konkursie nasza szkoła zajęła I 
miejsce. Autorkami pracy konkursowej, 
przedstawiającej dzieje ziemiańskiej 

rodziny Fudakowskich na Podzam-
ku były uczennice klasy pierwszej 
liceum Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jana Pawła II  w Krasno-
brodzie:  Olga Tyrpa i Magdalena 
Milczuk. Praca napisana została 
pod kierunkiem nauczyciela historii  
Jolanty Kurantowicz. Podjęty trud  
nagrodzony został  książkami, albu-
mami i aparatami fotograficznymi 
wysokiej klasy, które posłużą (miej-
my nadzieję) w kolejnej pracy kon-
kursowej, tym razem fotograficznej.

W kategorii liceów 
drugie miejsce zajęli 
uczniowie z I LO im. 
Stefana Czarnieckiego w 
Chełmie, a trzecie z ZSO 
im. Władysława Jagiełły 
w Urzędowie. Wyróżnie-
nie otrzymali uczniowie 
z II LO im. Marii Konop-
nickiej w Zamościu oraz 
ZSO im. Władysława Ja-
giełły w Urzędowie.
                 

  Z. K-M

Ślady  kultury ziemiańskiej w mojej okolicy
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W odpowiedzi na słowa Jana 
Pawła  II zawarte w encyklice 

Evangelium Vitae (ogłoszonej 25 marca 
1995), Episkopat Polski podjął w roku 
1998 uchwałę, że corocznie 25 mar-
ca będzie obchodzony w Polsce Dzień 
Świętości Życia. Jego podstawowym 
celem jest budzenie w sumieniach, w ro-
dzinach, w Kościele i w społeczeństwie 
świeckim - wrażliwości na sens i war-
tość ludzkiego życia w każdym momen-
cie i każdej kondycji. Ponieważ dzień 
ten przypada na święto Zwiastowania 
Pańskiego, Kościół zwraca szczególną 
uwagę na dar ludzkiego życia poprzez 
modlitwy w intencji życia poczętego 
i duchowe adopcje. Co roku 24 marca 
obchodzony jest też w naszym kraju 
Narodowy Dzień Życia, który został 
uchwalony przez Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej uchwałą z dnia 27 sierpnia 
2004 roku. Celem tego polskiego święta 
jest propagowanie odpowiedzialności za 
założenie rodziny i zachęcanie do życia 
w rodzinach wielodzietnych.

Ponieważ tegoroczny Dzień Świę-
tości Życia wplata się w przygotowania 
do rychłej już kanonizacji jego promo-
tora – bł. Jana Pawła II , w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, 
24 marca odbyła się V Międzynarodowa 
Konferencja z okazji Narodowego Dnia 
Życia i Dnia Świętości Życia pt.: „W 
trosce o zdrowie i życie ludzkie”, zor-
ganizowana przez kierownika Katedry 
Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny, 
dr hab. Urszulę Dudziak. 

Pamiętając o konieczności obrony 
małżeństwa i rodziny, które obecnie ata-
kowane są przez różne działania i pro-
jekty mające swoje źródło w ideologii 
gender, winniśmy znajdywać czas na 
bycie razem, wspólne świętowanie i ra-
dowanie się największym darem jakim 
zostaliśmy obdarzeni - życiem. 

Warto też zastanowić się nad naj-
wcześniejszym okresem życia ludzkie-
go, wiekiem prenatalnym, kiedy dziec-
ka jeszcze nie widać gołym okiem, ale 
dzięki nowoczesnej aparaturze medycz-
nej można podziwiać jego fenomenalny 
rozwój. 

W świetle osiągnięć współczesnej 
medycyny i psychologii nikt już nie 
może mieć wątpliwości, że dziecko w 
łonie matki od samego początku swo-
jego istnienia - jest człowiekiem. Istota 
powstała z połączenia dwóch ludzkich 
komórek rozrodczych, rozwijająca się 
zgodnie z indywidualnym, niepowta-

rzalnym kodem, mająca ludzkie rysy już 
od najwcześniejszych stadiów rozwoju, 
cały czas jest człowiekiem. Do takiego 
samego stwierdzenia można dojść na 
gruncie rozważań etyczno-filozoficz-
nych i teologicznych. „Człowiek nie 
narodzony jest nie narodzonym czło-
wiekiem” (Styczeń 1991, s. 142). Tym 
samym od samego początku swego za-
istnienia ma prawo do życia, tak jak każ-
dy inny człowiek. 

Zdecydowane i niezmienne stanowi-
sko w tej sprawie prezentuje Kościół ka-
tolicki w Polsce i na całym świecie. Pod 
hasłem: Este soy yo…humano desde el 
principio („To ja … ludzki od początku) 
trwała kampania Episkopatu Hiszpanii 
na rzecz życia, w ubiegłym roku.

Nasz ukochany Ojciec Święty Jan 
Paweł II, 19 czerwca 1983 roku na Ja-
snej Górze, powiedział: „Stosunek do 
daru życia jest wykładnikiem i podsta-
wowym sprawdzianem autentycznego 
stosunku człowieka do Boga i do czło-
wieka, czyli wykładnikiem i sprawdzia-
nem autentycznej religijności i moralno-
ści” (Jan Paweł II, 1983).

Niezwykle ważne jest to, aby prawo 
do życia dziecka poczętego było po-
wszechnie szanowane. Kardynał Stefan 
Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, kandy-
dat na ołtarze pisał:

Każdy człowiek poczęty w łonie 
matki ma prawo do życia, do poznania 
świata, do doświadczenia swoich sił, 
do osiągnięcia tego celu, który mu Bóg 
przeznaczył.

Nikt nie rodzi się geniuszem, wielkim 
uczonym, świętym, ale dzięki życiu się 
nim staje […].

Wszyscy mamy obowiązek „stanąć 
na straży budzącego się życia”, jako 
najcenniejszego skarbu człowieka (Wy-
szyński 1990, s. 9). 

Świętość życia to coś więcej niż nie-
zabijanie. Nie wystarczy sama akcep-
tacja dziecka w łonie matki, ważne jest 
radosne przyjmowanie go, z należną mu 
– jako osobie – godnością i miłością i 
nie jest to tylko kwestia religii czy świa-
topoglądu, to znacznie szerszy ogólno-
ludzki problem. 

Powstaje, więc warte rozważenia 
pytanie jak to osiągnąć?

Czy nie należałoby zacząć od sie-
bie, od budowania w sobie przyjaznej 
postawy wobec każdego człowieka, a 
szczególnie wobec tego najmniejszego i 
najbardziej bezbronnego.

Grupą, której należy poświęcić dużo 

czasu i uwagi, jest młodzież.
Najogólniej rzecz ujmując, można 

przyjąć, że obecnie istnieją dwa nurty 
oddziaływania na młodzież. Nurt la-
icki, który chce wpoić młodzieży, jak 
bronić się przed dzieckiem. W ramach 
tego nurtu podaje się młodzieży wiedzę 
na temat antykoncepcji i ludzkiej sek-
sualności w oderwaniu od całościowej 
wizji człowieka. Takie oddziaływanie 
nie ukazuje całej prawdy o człowieku, 
krzywdzi, gdyż utrudnia, a nawet unie-
możliwia dorastanie do dojrzałości i 
pełnej samorealizacji, naraża na trudne 
do przewidzenia przez młodzież konse-
kwencje rzutujące na całe jej życie. Po-
zbawia przy tym możliwości przeżycia 
piękna ludzkiej miłości i płodności.

Drugi nurt – opierający się na chrze-
ścijańskiej koncepcji człowieka – uczy 
młodzież, jak przygotować się do odpo-
wiedzialnego przyjęcia dziecka. Zmie-
rza w wychowaniu człowieka jako isto-
ty płciowej do integralnego ujmowania 
seksualności, do kształtowania osoby 
dojrzałej i odpowiedzialnej za swoje 
czyny, zdolnej do miłości, panującej 
nad sobą i roztropnie kierującej swoim 
życiem. Przygotowuje tym samym do 
przeżycia głębokiej miłości i radosnego 
przyjęcia największego daru Boga, ja-
kim jest dziecko.

Badania przeprowadzone przeze 
mnie w ramach seminarium doktoranc-
kiego, prowadzonego przez prof. Marię 
Braun-Gałkowską wśród rzeszowskiej 
młodzieży akademickiej wykazały, że 
dziecko w łonie matki kojarzy się jej 
zazwyczaj z kimś pięknym, delikat-
nym, kochanym i potrzebnym. Już ten 
fakt prze mawia za potrzebą odrębnego 
omawiania prenatalnego okre su roz-
woju człowieka i osobnego omawiania 
problemów związanych z aborcją, aby 
nie utrwalać feralnego związku skoja-
rzeniowego: dziecko poczęte – aborcja 
(Kończewska-Murdzek 1992, s. 193). 

Należy zadbać o to, aby dziecko w 
łonie matki kojarzyło się z jego feno-
menalnym rozwojem i szczęśliwym 
porodem. Z żywą małą istotą, dającą 
rodzicom radość, szczęście, satysfakcję  
i wdzięczność Bogu za ten wyjątkowy 
dar niepowtarzalnej osoby ludzkiej.

Wydaje się, że należy mówić i pi-
sać o dziecku w łonie matki tak, jak się 
mówi i pisze o noworodku czy niemow-
lęciu, zaś rozwój człowieka w okresie 
prenatalnym opisywać tak,  jak  opisuje 

Ciąg dalszy na str. 15

Świętość  życia
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Świętość  życia
Ciąg dalszy ze str. 14
się rozwój człowieka w okresie nowo-
rodkowym, niemowlęcym, przedszkol-
nym czy szkolnym (Kończewska-Mur-
dzek 1992, s. 193).

Wydaje się, że uczenie właściwych 
postaw wobec dziecka w łonie matki 
współgra z promowaniem czystości, ro-
zumianej jako twórcze przeżywanie płci 
z pełnym zaangażowaniem kreatyw-
nej mocy płodności (por. Fijałkowski 
2001).

Można przypuszczać, że całościowe 
podejście do człowieka oraz kształto-
wanie jego charakteru i dyscypliny we-
wnętrznej jest fundamentem pozytywnej 
postawy wobec dziecka w łonie matki, 
ponieważ „człowiek nie jest istotą na-
pędzaną popędami, ale pociąganą przez 
wartości” (Frankl 1971, s. 33).

Karol Wojtyła w książce Miłość i 
odpowiedzialność podkreśla integral-
ność sfery biologicznej ze sferą ducha:

Miłość zawdzięcza popędowi płod-

ność w znaczeniu biologicznym, ale mi-
łość winna posiadać również właściwą 
sobie płodność w zakresie duchowym, 
moralnym, osobowym. […] Odpowie-

dzialność za miłość wiąże się jak najści-
ślej z odpowiedzialnością za prokreację. 
Dlatego nie sposób oderwać miłości od 
rodzicielstwa. Gotowość na nie stano-

wi konieczny warunek miłości (Wojtyła 
1982, s. 212). 

Na kształtowanie się postaw mło-
dych ludzi coraz większy wpływ mają 
środki masowego przekazu. Modelowa-
nie przez media nabiera coraz większego 
znaczenia. Wzorce i oczekiwania osób 
znaczących oraz szerszego środowiska 
odgrywają dużą rolę w ustosunkowaniu 
się człowieka wobec prokreacji (por. 
Kornas-Biela 2009). Niestety obecnie w 
mediach często negowane są podstawo-
we wartości, wyśmiewane cnoty i dobre 
obyczaje, a lansowana jest nijakość i 
wszechobecna brzydota, na tle coraz 
głośniejszej, ogłuszającej i degradującej 
sferę duchową muzyki (Konaszkiewicz 
2000). Najbardziej niebezpieczne wy-
daje się wymieszanie dobra ze złem, 
piękna z brzydotą oraz przesuwanie i 
rozmywanie granic między prawdą, a 
fałszem; rozsądkiem, a głupotą; normą, 
a zaburzeniem.

Należy jednak zauważyć, że od kilku 
lat w wielu polskich filmach i serialach 
dziecko i rodzina ukazywane są jako 
wartości. Serialowe bohaterki decydują 
się na urodzenie dziecka nawet w sy-
tuacjach bardzo trudnych. Są przy tym 

wspierane przez innych członków rodzi-
ny i otoczenie, cieszą się swoim macie-
rzyństwem, kontaktują z dzieckiem, po-
święcają mu wiele miejsca i uwagi, staje 
się ono bardzo ważne w ich życiu. Moż-
na przypuszczać, że przykłady te będą 
miały pozytywne skutki, gdyż widzowie 
utożsamiają się ze swoimi ulubiony-
mi serialowymi bohaterami i wykazują 
skłonność do naśladowania ich. 

Niepokojące natomiast jest to, że 
propagowane są również modele rodziny 
„zmodernizowanej” (związki niepełne, 
konkubenckie, „na próbę”, alternatyw-
ne, związki osób tej samej płci). Znacz-
nie także wzrosła ilość prezentowanych 
w nich scen przemocy i destrukcji. Widz, 
obserwując je, wyrabia w sobie prze-
konanie, że jest to coś powszechnego, 
„normalnego”. Duża częstotliwość scen 
agresji powoduje odwrażliwienie na 
bodźce, które początkowo wywoływały 
duże wrażenie. Odbiorca ich staje się na 
nie obojętny i tym łatwiej je naśladuje 
(por. Braun-Gałkowska 1997). Może to 
również mieć wpływ na postawy wobec 
aborcji.

Warto przy tym zadać sobie pytanie, 
czy człowiek, który z jakichkolwiek po-
wodów szuka rozwiązania swoich pro-
blemów w aborcji, nie robi sobie same-
mu wielkiej krzywdy? Broniąc dziecka 
poczętego, bronimy jednocześnie jego 
matkę, ojca, lekarza i inne osoby uwi-
kłane w aborcję, przed konsekwencja-
mi, jakie mogą się pojawić po przerwa-
niu ciąży, o których wiele osób nie wie 
lub ma problemy z przyjęciem ich do 
wiadomości. Jakże często po dokonanej 
aborcji pojawiają się poważne zaburze-
nia natury psychicznej i somatycznej 
(por. Ryś 1994).

Ponieważ aborcja to nie tylko za-
bicie dziecka, ale również zabijanie w 
każdej uwikłanej w nią osobie istoty jej 
człowieczeństwa. Mając pełną świado-
mość zła jakim jest aborcja, winniśmy 
pamiętać o tym, że wszystko co się z 
nią wiąże jest zazwyczaj bardzo zło-
żone i bolesne, dlatego tak ważna jest 
natychmiastowa pomoc duszpasterska i 
psychologiczna oraz życzliwa (nie pięt-
nująca) postawa bliskich, w myśl słów z 
Ewangelii: Nie sądźcie, abyście nie byli 
sądzeni (Mt 7, 1). Nie mając prawa do 
osądzania, mamy obowiązek niesienia 
pomocy, aby osoby te mogły powrócić 
nie tylko do równowagi psychicznej 
ale i do Boga oraz do prawidłowego 
wykonywania swoich codziennych 
obowiązków, również rodzicielskich. 
Celem oddziaływania nie może więc 
być pogłębianie niszczącego poczucia 

winy, ale wybaczenie sobie i innym przy 
równoczesnym mocnym postanowieniu 
zaniechania tego typu praktyk. Okazu-
je się, że znacznie korzystniejsze jest 
urodzenie dziecka nawet chorego, czy 
niepełnosprawnego, albo poczętego na 
skutek gwałtu. Korzystniejsze nie tyl-
ko dla dziecka, ale i dla jego matki oraz 
jego bliskich. Naturalne (czyli zgodne z 
naturą) jest urodzenie każdego poczęte-
go dziecka.

W tym kontekście ogromnego zna-
czenia nabierają wszelkie działania pro-
filaktyczne, których celem jest całkowite 
wyeliminowanie aborcji (z jakichkol-
wiek względów i powodów), bo tylko 
Bóg jest Panem życia, a człowiek jest 
za swoje i cudze życie przed Nim od-
powiedzialny. Ten doniosły fakt należy 
uwzględnić w wychowaniu młodzieży.

Na kształtujące się postawy mło-
dych ludzi wobec dziecka w łonie matki 
mają wpływ postawy wobec prokreacji 
ich rodziców, dziadków, przyjaciół i ca-
łego społeczeństwa. Warto zastanowić 
się nad tym, czy bezpośrednim przygo-
towaniem do małżeństwa (tym samym i 
do rodzicielstwa) nie należałoby objąć 
nie tylko narzeczonych, ale i ich rodzi-
ców, aby potrafili należycie wspierać 
młodych w realizacji zadań, jakie na 
siebie przyjmują.

W procesie kształtowania pozy-
tywnych postaw wobec dziecka w ło-
nie matki korzystnie jest kierować się 
najprostszymi zasadami. Dobrze jest 
wyzwalać chęci podążania za pięknem 
ludzkiej miłości i rodzicielstwa. Należy 
też pamiętać o tym, że człowiek pragnie 
tego, co budzi zachwyt, a nie wywołu-
je niepokój. Dlatego bardzo ważne jest 
to, aby dziecko w wieku prenatalnym 
ukazywane było w sposób budzący za-
chwyt, a tym samym wyzwalało chęć 
posiadania go. Ważne, aby informacje 
o dziecku w prenatalnym okresie życia 
były kojarzone z sytuacjami przyjemny-
mi i przyjaznymi.

Dotyczy to zarówno przekazywa-
nych treści, sposobu ich prezentowania, 
jak i warunków, w jakich przekaz się 
odbywa. Z tej racji, że sprawy te są na-
tury delikatnej, winny być omawiane z 
taktem, spokojnie i z dużą życzliwością 
wobec słuchaczy, raczej w małych gru-
pach.

Dobrze jest stworzyć takie warun-
ki i atmosferę, aby młodzi ludzie mieli 
też sposobność wymiany myśli i swoich 
odczuć. Istotne jest to, żeby zwłaszcza 
pierwsze informacje (zgodnie z prawem 
pierwszych połączeń) budziły pozytyw-

Ciąg dalszy na str. 16
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Świętość  życia
Ciąg dalszy ze str. 15
nymi uczuciami i bezwarunkową akcep-
tacją dziecka w wieku prenatalnym oraz 
ukazywał, jak wielką i bezcenną jest 
ono wartością (Kończewska-Murdzek, 
2014). 

Troska o świętość życia to nie tylko 
akceptacja i miłość dziecka poczętego, 
naturalnie to także troska o każdego 
człowieka niezależnie od wieku, stanu 
zdrowia i umysłu. To nieustanne pamię-
tanie o tym, że nasze ciała są świątynią 
Ducha Świętego, który w nas jest, a któ-

rego mamy od Boga (1 Kor 6,19)  i to nie 
tylko w Dniu Świętości Życia, ale i każ-
dego dnia, a szczególnie w okresie, któ-
ry właśnie przeżywamy, kiedy to nasz 
Pan, żeby nas zbawić przeszedł ciernistą 
drogę, tyle niewinnie wycierpiał, umarł 
na drzewie hańby i ZMARTWYCH-
WSTAŁ, abyśmy życie mieli i mieli je w 
obfitości (J 10,10). 

Zofia Kończewska-Murdzek
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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych

 Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie
obecnym i przyszłym Klientom

                                   życzy 
Biuro Ubezpieczeniowe

Biuro Ubezpieczeń
ul. 3 Maja 42

22-440 Krasnobród
(nad Pogotowiem ratunkowym)

Serdecznie zapraszamy!

Radosnych Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją 

budzącej się do życia wiosny, 
pogody w sercu i radości 

ze Zmartwychwstania Pańskiego
Naszym Klientom i Pracownikom

                         życzą 

Właściciele 
AMC  Market Spożywczy 
w Krasnobrodzie
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Aktywni rodzice

Wychowanie przedszkolne ma 
na celu wszechstronny roz-

wój dziecka. W przedszkolu dzieci po-
przez zabawę i inne zajęcia edukacyjne 
poznają świat, spędzając tam kilka go-
dzin dziennie. Rolę przewodnią w pracy 
z dziećmi pełni nauczyciel. Jednak duże 
znaczenie w realizacji zadań przedszko-
la odgrywa rodzic, który angażując się w 
system wychowania i edukacji dziecka 
współpracuje z przedszkolem wspoma-
gając nauczycieli. Obierając jednakowy 
front, kierując się dobrem dziecka tylko 
wtedy odniesiemy oczekiwane efekty. 
Współpraca z rodzicami przebiega w 
różnoraki sposób. Rodzice angażują się 
jako opiekunowie na wycieczkach, po-
magają przy dekoracji sal, przygotowują 
poczęstunki podczas imprez i uroczysto-
ści grupowych itp. Poniżej przedstawia-
my kilka przykładów współpracy rodzi-
ców z przedszkolem.

Urodziny Kubusia 
Puchatka

Kubuś Puchatek 
jest ulubieńcem dzieci. 
Przedszkolaki poznają 
przygody Kubusia i jego 
przyjaciół. Pamiętają też 
o urodzinkach misia. W 
tym dniu wszystkie dzie-
ci w grupowych strojach 
śpiewały 100 lat dla Ku-
busia. Urodzinową im-
prezką kierował krasnal 
Grzesiek ze Stumilowego 
Lasu. Były zabawy, za-

gadki i dużo humoru. Dzieci słuchały 
opowiadania o urodzinach misia. Nie 
zabrakło też słodkiego miodku – przy-
smaku Kubusia Puchatka. Panie: Anna 
Kawka, Magdalena Zawiślak i Sandrine          
Cios-Mairot przygotowały małe co nie-
co i poczęstowały wszystkich gości. 

Tłusty Czwartek
Kultywowanie tradycji było oka-

zją do zorganizowania zajęć otwartych 
w grupie Przyjaciół Kubusia Puchatka. 
Obecne na zajęciach Panie: Helena Zub, 
Wioletta Tomiczek, Renata Wyszyńska, 
Iwona Pyś, Sandrine Cios-Mairot, Kry-
styna Zub i Krystyna Mużacz przekaza-
ły tradycję smażenia faworków. Dzieci 
czynnie zaangażowały się w kulinarne 
zmagania z ciastem. Odpowiednie stroje 
i kącik regionalny dodały uroku i wpro-
wadziły nas w swojski, domowy klimat. 
Zapach smażonych faworków rozcho-

dził się po całym przedszkolu.
Poznajemy zawody naszych rodziców

Spotkanie z piekarzem
Pod kierunkiem p. Wojciecha Dziury 

6 latki poznały proces pieczenia chleba 
oraz jego walory odżywcze i zdrowotne. 
Ciasto okazało się świetnym materiałem 
do rozwijania umiejętności manualnych. 
Zajęcia praktyczne z „ciastoliną” bardzo 
podobały się dzieciom.

Spotkanie z krawcową
Tajniki tego zawodu poznały 5 latki 

podczas spotkania z p. Jadwigą Nawój. 
Dzieci poznały charakter pracy krawco-
wej, zapoznały się ze sprzętem i przybo-
rami potrzebnymi w tym zawodzie oraz 
usługami świadczonymi przez zakład 
krawiecki. Szczególne zainteresowanie 
akcesoriami krawieckimi wykazywały 
dziewczynki. 

Akademia Misia Haribo 

Podróż do Chin 
i Grenlandii

Mali podróżnicy pod 
okiem p. Marii Domań-
skiej odwiedzają różne 
kontynenty, odkrywają 
nowe, dotąd nieznane 
kraje. Poprzez opowieści 
i bajki poznają życie swo-
ich rówieśników i najbar-
dziej odległych zakątków 
świata. Uczą się podsta-
wowych zwrotów w ich 
języku, odkrywają kulturę 
i historię ich kraju. Przed-

szkolaki poprzez czynne 
uczestniczenie w zajęciach, gdzie ich 
sala zamienia się w Grenlandię i Chiny, 
a oni sami stają się Eskimosami i Chiń-
czykami, przeżywają prawdziwą przy-
godę. Towarzyszą im w tej przygodzie 
mamy. Panie: Sandrine Cios-Mairot, 
Anna Trojak, Anna Kawka i Grażyna 
Maruszak zadbały o to by mali podróż-
nicy nie byli głodni. 

.
Maria Domańska
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Ponad trzysta pań wzięło udział w 
imprezie z okazji Dnia Kobiet. 

Spotkanie to zorganizował Zarząd Po-
wiatowy PSL. Uroczystości, w których 
uczestniczyli oprócz pań, m.in.: europo-
seł - Arkadiusz Bratkowski, przewodni-
czący Rady Powiatu Zamojskiego 
- Kazimierz Mielnicki, starosta za-
mojski - Henryk Matej, odbyły się 
w sobotę 1.03.2014r. w Zamojskim 
Ośrodku Szkolenia i Wychowania 
OHP w Zamościu. Z Krasnobro-
du zaszczyciły gospodarzy swoją 
obecnością panie: Bożena Ożga - 
dyr. DPS Krasnobród - Podzamek, 
Halina Kostrubiec - dyr. Zespołu 
Szkół przy Sanatorium Rehabilita-
cyjnym, Danuta Kula - z „Kapeli 
Krasnobrodzkiej”, Alina Słota z 
zespołu folklorystycznego „Wój-
towianie”, pielęgniarki z DPS i 
działaczki z miejscowości należących 
do gminy Krasnobród. Panowie złożyli 
kobietom najlepsze życzenia. 

„Wszystkim przedstawicielkom płci 

pięknej składam najserdeczniejsze ży-

czenia zdrowia, pomyślności i samych 
pięknych dni w życiu. Życzę, by uśmiech 
rozpromieniał Wasze twarze i byście za-

wsze czuły się docenione. Drogie Panie, 
dziękuję Wam za to, że czynicie ten świat 

piękniejszym i lepszym.” To życzenia od 
A. Bratkowskiego. 

Tradycyjnie oprócz życzeń każda 
pani otrzymała różę i czekoladowy upo-

minek. Specjalnie dla pań koncertował 
zespół „LOLEK Orkiestra” z Zamościa, 
wykonując muzykę sarmacką i włoską, 
przy której panie fantastycznie się bawi-
ły. Zaprezentowały się też „Zaburzanki” 
oraz panie z Barchaczowa. 

Spotkanie przy kawie, ciastecz-
ku, lampce wina i wspólnym śpie-
waniu znanych piosenek upływało 
w miłej atmosferze. W roli kelne-
rów świetnie sprawdzili się wój-
towie gmin, burmistrzowie miast 
i strażacy OSP z powiatu zamoj-
skiego, a za to kobiety obdarowa-
ły ich piernikowymi serduszkami. 
Panie z Krasnobrodu są wdzięczne 
organizatorom za radosne chwile 
integrujące kobiety z Zamojszczy-
zny. Choć jedna sobota w roku była 
spędzona inaczej niż pozostałe. Re-

lacja video z imprezy www.zamosc.
tv, galeria zdjęć na stronie internetowej 
www.abratkowski.eu
     

  Alina Słota

Kobiety z Zamojszczyzny świętowały

Ciąg dalszy ze str. 17

Mamy bajkowe mamy 
i do czytania dzieciom 

bajek, zapraszamy!
Wiek przedszkolny to bardzo dobry 

czas, w którym warto rozwijać zainte-
resowania czytelnicze najmłodszych. 
Nasze zachęcanie dzieci do kontaktu z 
książką może mieć duże znaczenie w ich 
dalszej nauce szkolnej i uczest-
nictwie w kulturze, a czytanie 
bajek wpływa znacząco na roz-
wój wyobraźni i aktywności 
intelektualnej dzieci, wzbogaca 
również ich wiedzę o świecie 
kształtując wrażliwość mo-
ralną. W dzisiejszych czasach 
zdominowanych przez tele-
wizję i komputery, chwile po-
święcone na wspólne czytanie 
książek w rodzinie pozwalają 
tworzyć atmosferę ciepła, in-
tymności, wzajemnej bliskości, 
a dorosłym dodatkowo dostar-
czają momentów, kiedy można 
odpocząć od pośpiechu i co-
dziennych spraw. Dlatego w tym roku 
szkolnym, wspólnie z Rodzicami oraz z 
ich aktywnym udziałem, rozpoczęliśmy 
akcję „Bajkowego czytania”, która ma na 
celu kształcenie nawyków czytelniczych, 
nabywanie nawyku dbania o książki i 

szanowania ich, a także przekazywanie 
za pośrednictwem literatury wartości 
moralnych oraz budowanie więzi między 
rodzicem i dzieckiem. Przedsięwzięcie 
polega na tym, że chętnych Rodziców 
zapraszamy do naszego Przedszkola w 
bajkowych przebraniach do czytania – 
najczęściej wybranych przez Synka albo 
Córkę – bajek, baśni, opowiadań przynie-
sionych z domu, albo z naszego kącika 
czytelniczego w sali przedszkolnej w 
grupie „Smerfy”.

Jako pierwsze na ochotnika do czy-
tania zgłosiły się Mamy: Martynki, Oli, 
Agatki oraz Mama Kacperka i Mai. 
Dzieci z wielkim zaciekawieniem wysłu-
chały bajek, a także oglądały kolorowe 

ilustracje. Wysłuchały utworów bardzo 
humorystycznych, które wywołały w 
nich, dużo radości, uśmiechu i zacieka-
wienia losami bohaterów. Nie obyło się 
też bez słodkich niespodzianek dla dzie-
ci, oraz zagadek i rysunków do koloro-
wania związanych z tematami czytanych 
przez Mamy bajek. Warto też wspomnieć 
o tym, że nasze „bajkowe mamy” okaza-
ły się bardzo odważne i bajeczki czytały 
we wszystkich grupach przedszkolnych 
gdzie były przyjęte z zachwytem i wiel-

ką radością. Serdeczne podziękowania 
dla „Bajkowych Mam”: p. Małgorza-
ty Bełz, p. Anny Tabała, p. Bernadety 
Włodarczyk, p. Anny Monastyrskiej 
-Gromek.

Zdaniem psychologów czytanie 
dziecku dla przyjemności 20 minut 
dziennie, jest mądrym sposobem spę-
dzania czasu z dzieckiem i najlepszą 
inwestycją w jego przyszłość. Jak na 
początek, nasza akcja jest bardzo uda-
na, a dzieci zadowolone i dumne. Cze-
kamy z niecierpliwością na dalszych 
ochotników, liczymy też na odważ-
nych tatusiów - a dzieciom gratuluje-
my wspaniałych Mam!

Aneta Gancarz
Fotoreportaż - str. 20

Nauczyciele przedszkola serdecznie 
dziękują rodzicom za dotychczasową po-

moc i czas poświęcony dzieciom. Gorąco 
zapraszamy do dalszej współpracy
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28 lutego w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących im. Jana Pawła II w 
Krasnobrodzie odbył się Turniej Piłki 
Siatkowej Dziewcząt  o Puchar Dyrek-
tora. W turnieju wzięły udział drużyny z 
czterech gimnazjów: ze Starego 
Zamościa, Łabuń, Grabowca 
i oczywiście z Krasnobrodu. 
Mecze rozegrano w systemie 
„każdy z każdym” czyli każdy 
zespół zagrał trzy mecze.

Klasyfikacja końcowa: 
I m-ce Grabowiec - 9 pkt. 
wszystkie mecze wygrane

II m-ce Krasnobród - 6 pkt. 
dwa mecze wygrane

III m-ce 
Stary Zamość - 3 pkt. 
jeden mecz wygrany

IV m-ce Łabunie - 0 pkt. 

niestety wszystkie mecze przegrane. 
Wicedyrektor ZSO pani Małgorzata 

Sawulska wręczyła drużynom puchary, 
nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dy-
plomy.

Skład reprezentacji naszego gim-
nazjum: Małgosia Borek, Kamila Kul-
czycka, Dominika Dec, Małgosia Dą-
browska, Natalia Kawka, Ola Dziura. 
Są to uczennice II i III klasy sportowej 

o profilu piłka siatkowa. Uczen-
nice prezentowały  bardzo 
wysoki poziom wyszkolenia 
technicznego i taktycznego, 
dlatego mamy nadzieję, że 
w zbliżających się zawodach 
powiatowych zajmą wysokie 
lokaty. 

Organizatorom, uczestni-
kom, trenerom oraz kibicom 
składamy serdeczne podzięko-
wania i do zobaczenia za rok. 

Joanna Górnik

TURNIEJ SIATKARSKI W ZSO KRASNOBRÓD



Aktywni Rodzice 
w 

przedszkolu

Luty - marzec 2014r.


