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czalni ścieków dla aglomeracji Kra‐
snobród wraz z budową kanalizacji sa‐
nitarnej w Krasnobrodzie” otrzymał 3
311 574,71 PLN dotacji. Całkowity
koszt projektu: 4 792 043,44 PLN.
Urzędnicy są w trakcie przygoto‐
wywania dokumentów do podpisania
umowy.

Wybrano wykonawcę OZE
W dniu 11 czerwca 2019 r. Urząd
Miejski w Krasnobrodzie zakończył
procedurę wyboru wykonawcy na do‐
stawę i montaż instalacji paneli foto‐
woltaicznych, kolektorów słonecznych
oraz pomp ciepła na terenie gminy
Krasnobród.
Przetarg wygrała firma DOMO‐
TERMIKA Krzysztof Majewski z Kwi‐
dzynia. Cena najkorzystniejszej oferty
wynosiła 4.271.724,00 zł brutto.
W lipcu planowane są spotkania
z mieszkańcami w sprawie ustalenia
szczegółów i harmonogramu montażu.
Mieszkańcy zostaną poinformowani
telefonicznie o miejscu i terminie spo‐
tkania.
Gmina pozyskała środki
na przebudowę oczyszczalni!
Gmina Krasnobród informuje, że
decyzją Zarządu Województwa Lubel‐
skiego  Uchwała Nr L/1162/2019
z dnia 18 czerwca 2019 r. nasz wnio‐
sek znalazł się na liście ocenionych
projektów, które spełniły kryteria wy‐
boru projektów oraz uzyskały wyma‐
ganą liczbę punktów w ramach kon‐
kursu nr RPLU.06.04.00IZ.0006
001/18 z wyróżnieniem projektów wy‐
branych do dofinansowania Osi
Priorytetowej 6 Ochrona środowiska
i efektywne wykorzystanie zasobów,
Działania 6.4 Gospodarka wodnoście‐
kowa, Regionalnego Programu Opera‐
cyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 20142020.
Projekt pn. „Przebudowa oczysz‐

Nowa mobilna
informacja społeczna
Krasnobród startuje z nową mobil‐
ną informacją społeczną – My Local
News. W dobie powszechnego Inter‐
netu i mediów społecznościowych, ko‐
munikacja pomiędzy szeroką admini‐
stracją lokalną, a mieszkańcami staje
się jednym z kluczowych elementów.
Właśnie dlatego Gmina Krasno‐
bród uruchomiła aplikację mobilną My
Local News, która ma na celu umożli‐
wienie administracji lokalnej dotarcie
do mieszkańców z istotnymi dla nich
informacjami.

My Local News przeznaczone jest
dla mieszkańców zainteresowanych
sprawami swojego miejsca zamieszka‐
nia lub dowolnego obszaru admini‐
stracyjnego. Dzięki My Local News
dowiemy się o ważnych wydarzeniach
dotyczących danej lokalizacji jak
i sprawach dnia codziennego, związa‐
nych z życiem społecznym.
Aplikacja poinformuje nas między
innymi o:
 wydarzeniach kulturalnych,

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca:
Krasnobrodzki Dom Kultury
Redakcja:
Mariola Czapla (red. nacz.), Mariola Kawecka,
Marzena Mazurek, Joanna Cios
Opracowanie graficzne: RzukNET Rafał Chrabąszcz
Druk:

Zakład Poligraficzny Krystyna Górska
ul. Ogrodnicza 34, Skokówka, 22400 Zamość; tel. 84 639 27 97

Adres redakcji:

KDK, ul. 3go Maja 26, 22440 Krasnobród tel. 84 660 71 17,
fax. 84 660 70 46, email: kradomkul.@o2.pl

Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych.

Nakład 350 egz.

Gazeta

rasnobrodzka

 gospodarce komunalnej,
 sprawach podatkowych,
 spotkaniach mieszkańców,
 zagrożeniach i niedogodnościach
(wyłączenie prądu, gazu, wody),
 utrudnieniach komunikacyjnych,
 innych ważnych sprawach społecz‐
nych.
Dzięki aplikacji My Local News
wszyscy mieszkańcy, goście, turyści
mogą być „na bieżąco” z działaniami
i aktualnościami Urzędu lub innych
jednostek organizacyjnych Gminy.
Korzystając z aplikacji można dowie‐
dzieć się o wszystkich istotnych wyda‐
rzeniach jakie były lub dopiero się
wydarzą. Aplikacja jest dostępna od 1
lipca, bez żadnych opłat dla użytkow‐
ników. Jedynym warunkiem jest po‐
siadanie telefonu z systemem Android
lub iOS. Żadna rejestracja nie jest ko‐
nieczna. Zachęcamy do pobrania.
Piknik rybacki
Gmina Krasnobród z przyjemno‐
ścią informuje, że wniosek Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury otrzymał
dofinansowanie projektu pn. „Krasno‐
brodzki Piknik Rybacki”.
Decyzją Rady Stowarzyszenia Ry‐
backiej Lokalnej Grupy Działania
„Roztocze” otrzymaliśmy dofinanso‐
wanie w wysokości 17 008,00 zł na
organizację
Pikniku
Rybackiego
w miejscowości Krasnobród, na tere‐
nie basenów nad zalewem.
Będzie to wydarzenie o charakte‐
rze otwartym, z wolnym wstępem,
w którym będą mogli wziąć udział
wszyscy chętni mieszkańcy obszaru
objętego LSR. W ramach przedsię‐
wzięcia planowane jest zorganizowa‐
nie konkursu kulinarnego, zawodów
wędkarskich, organizacja stoisk regio‐
nalnych.
Planowane działania i atrakcje bę‐
dą skupiały się wokół realizacji dzia‐
łań na rzecz zachowania tradycji lo‐
kalnych (szczególnie tradycji związa‐
nych z rybactwem).
Podczas trwania zawodów węd‐
karskich prowadzone będą równolegle
animacje i zabawy dla najmłodszych
uczestników zadania, konkurs kulinar‐
ny oraz pokaz kulinarny i poczęstu‐
nek, tak aby w przedsięwzięciu mogły
wziąć udział całe rodziny. Wartość
projektu 20 100,00 zł.
Termin organizacji pikniku jest
uzależniony od daty podpisania umo‐
wy z Urzędem Marszałkowskim Wo‐
jewództwa Podkarpackiego.
Oprac. Małgorzata
MiecznikBorkowska
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DNI KRASNOBRODU 2019

urmistrz Krasnobrodu i Kra‐
snobrodzki Dom Kultury ser‐
decznie zapraszają na „Dni Krasnobro‐
du”, które odbędą się w dniach 1921
lipca 2019r.
Rozpoczną się one w piątek
o godz. 18.00 w Krasnobrodzkim Do‐
mu Kultury wernisażem wystawy ma‐
larstwa Marka Rzeźniaka pt. „Metafi‐
zyka pejzażu”.
Program drugiego dnia (sobota 20
lipca) rozpocznie się o godz. 6.00 od
Otwartych Zawodów Wędkarskich
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu,
które odbędą się nad krasnobrodzkim
zalewem.
Popołudniowa, festynowa część
sobotniego programu, rozpocznie się
o godz. 17.30 zabawami dla dzieci
i będzie realizowana na terenie rekre‐
acyjnym obok zalewu przy ulicy Par‐
tyzantów. Dalsza część to koncerty
w wykonaniu zespołów „Yago”,
„Energy Girls” oraz gwiazdy wieczo‐
ru – zespołu „JORRGUS”. Sobotni
program zakończy dyskoteka pod
gwiazdami.
Niedziela 21.07.2019 r. rozpocznie
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się tradycyjnie od Przeglądu Orkiestr
Dętych. Trzydziesta dziewiąta edycja
tego wydarzenia odbędzie się pod Ho‐
norowym Patronatem Starosty Zamoj‐
skiego Stanisława Grześko.
Orkiestry zbiorą się w na Placu
Siekluckiego w centrum Krasnobrodu,
a następnie przejdą teren przy ul. Par‐
tyzantów – miejsce przeglądu i tam
wspólne odegrają dwa utwory”, a na‐
stępnie będą koncertowały. Przegląd
zakończy się wręczeniem dyplomów,
pucharów i nagród.
W tym roku, w ramach niedzielne‐
go programu zaplanowano również
Jarmark Krasnobrodzki, który tak jak
i przegląd orkiestr rozpocznie się
o godz. 14.00 na terenie rekreacyjnym
przy ulicy Partyzantów. Zamiarem or‐
ganizatorów jarmarku jest promowanie
zdrowia i zdrowego trybu życia, a tak‐
że lokalnych producentów zdrowej
żywności, produktów lokalnych, ręko‐
dzieła i twórców ludowych. Zgłosze‐
nia do udziału w jarmarku przyjmuje
Krasnobrodzki Dom Kultury.
Niedzielny wieczór zdominuje mu‐
zyka. Jako pierwszy wystąpi zespół

„Krasnobrodzki Gospel”, nastęnie
gwiazda wieczoru  Zespół „POWER
PLAY”, a po nim Zespół „Malibu”.
Podobnie jak w sobotę niedzielny pro‐
gram zakończy dyskoteka pod gwiaz‐
dami.
Podczas imprezy będzie też stoisko
Powiatowej Stacji SanitarnoEpide‐
miologicznej w Zamościu z konkursa‐
mi i poradami promującymi zdrowy
tryb życia, pokazami i ćwiczeniami
z wykorzystaniem narko i alkogogli
(20.07.2019r.), a także zjeżdżalnie dla
dzieci, piknikowa gastronomia.
Impreza organizowana jest przy
wsparciu partenrów, którymi są: Sta‐
rostwo Powiatowe w Zamościu oraz
Krasnobrodzkie Towarzystwo Węd‐
karskie. Sponsorem głównym, tak jak
i w ubiegłym roku jest firma NATI‐
VIANA ROZTOCZE Sp. z o.o.
Szczegółowy program „Dni Kra‐
snobrodu” podany będzie na plakatach
i w Internecie. W imieniu organizato‐
rów już teraz zapraszam do udziału
w tym wydarzeniu.
M. Czapla

Z dedykacją dla Rodziców

radycją jest już, że w drugiej
połowie czerwca w Krasno‐
brodzkim Domu Kultury odbywa się
coroczny koncert dedykowany rodzi‐
com. Spotkanie to łączy dwa święta,
Dzień Matki i Dzień Ojca obchodzone
kolejno w maju i czerwcu i jest dosko‐
nałą okazją, aby dzieci i młodzież
z naszego miasta mogły w artystyczny
sposób podziękować za miłość, troskę
i wychowanie.
Tegoroczny koncert odbył się
w niedzielę, 16 czerwca i jak zawsze
na scenie prezentowali się młodzi arty‐
ści, którzy z wielkim zaangażowaniem
przygotowali się do tego występu.
Jako pierwsi zaprezentowali się
najmłodsi  uczestnicy zajęć w Klubie
Malucha „Bawiarenka” z programem
zatytułowanym „Dla naszych kocha‐
nych rodziców”. Tuż po nich swoje
pierwsze wejście miały członkinie koła
teatralnego „Babiniec” – Karolina
Smoluch i Gabriela Szpyra ze skeczem
„Baba Jola” – później zaprezentowały
jeszcze dwa: „O dwóch malarzach”
i „Mamo wychodzę”.
Kolejnym punktem programu był
program słowno muzyczny „Wesoły

świat Jana Brzechwy”, przygotowany
przez starszą grupę dzieci z „Bawia‐
renki”.
Potem przy własnym akompania‐
mencie gitarowym zaśpiewała Gabry‐
sia Szpyra, a tuż po niej zaprezento‐
wali się uczestnicy zajęć gry na instru‐
mentach dętych: Alicja Buryło, Jagoda
Skiba i Oliwia Bucior  zagrały na
trąbce oraz Marianna Sachajko na
klarnecie. Dziewczęta do występu zo‐
stały przygotowane przez instruktora
i kapelmistrza Mateusza Krawca.
Po prezentacjach muzycznych na
scenie pojawili się uczniowie klasy
IVa Zespołu Szkół w Krasnobrodzie
w wykonaniu, których można było zo‐
baczyć etiudę teatralną pod tytułem
„Legenda o warszawskim Bazyliszku”.
Przedostatnim punktem niedziel‐
nego programy był występ gitarowy
Mateusza Gromka, który tak jak wcze‐
śniej wspomniana Gabrysia, uczy się
gry na tym instrumencie pod kierun‐
kiem Jarosława Monastyrskiego.
Koncert zakończył się występem
starszej grupy bawiarenkowej, która
przygotowała dla rodziców układ ta‐
neczny. W tym miejscu należy dodać,

że była to niespodzianka, bo ten wy‐
stęp nie był ujęty w programie. Sądząc
po reakcji publiczności utwór „Woka
woka” nawiązujący klimatem do wa‐
kacyjnych rytmów bardzo spodobał
się publiczności, która nagrodziła mło‐
dych tancerzy wielkimi brawami.
Oprócz artystycznych prezentów
scenicznych cała publiczność dostała
jeszcze jeden podarunek. Były to pięk‐
ne papierowe kwiaty ze słodkim środ‐
kiem przygotowane na zajęciach pla‐
stycznych prowadzonych w domu kul‐
tury przez Marzenę Mazurek.
Dziękując publiczności i wyko‐
nawcom za czas i wspólnie spędzone
chwile przytoczę słowa Antoniego Kę‐
pińskiego „Koloryt naszego świata
wywodzi się ze stosunku do matki,
a jego forma ze stosunku do ojca”,
życząc wszystkim świata w pięknej
i kolorowej formie.
M.K.
Fotoreportaż – str. 20.
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„Per Artem ad Astra”
XIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

K

rasnobrodzki Dom Kultury
i Fundacja Młodzieżowej Or‐
kiestry
Kameralnej
„Divertimento”
z Warszawy serdecznie zapraszają na
XIII Festiwal Muzyki Organowej i Ka‐
meralnej „Per Artem ad Astra”, orga‐
nizowany pod Honorowym Patronatem
Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza
Misztala który odbędzie się w dniach 18
24 sierpnia 2019r. Współorganizatorami
festiwalu są krasnobrodzkie parafie – Na‐
wiedzenia Najświętszej Maryi Panny
i Zesłania Ducha Świętego.
Program festiwalu przedstawia się
następująco:
Koncert Inauguracyjny
18 sierpnia 2019 r.
(niedziela) godz. 19.00
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej
Maryji Panny w Krasnobrodzie
Józef Lach – organy
(Laureat XII Ogólnopolskiego Konkur‐
su Organowego Krasnobród 2018)
Paweł Ściebior, Mateusz Stankiewicz –
duet akordeonowy
18 – 24 sierpnia 2019 r.
Krasnobrodzki Dom Kultury
XXII Warsztaty Muzyczne
połączone z kursem interpretacji mu‐
zyki solowej i kameralnej
prowadzone przez:
Annę PiechuraGabryś – harfa,
Jaanusz Raczyńskiego – gitara kla‐
syczna

22 sierpnia 2019 r.
(czwartek) godz. 19.00
Kościół Zesłania Ducha Świętego
w Krasnobrodzie
Koncert  Uczestnicy Warsztatów Mu‐
zycznych i ich Mistrzowie
Anna PiechuraGabryś – harfa
Janusz Raczyński  gitara
23 sierpnia 2019 r. (piątek)
Krasnobrodzki Dom Kultury
KONCERT MUZYKI WŁOSKIEJ
Nicola Palladini – śpiew
Krzysztof Ostrowski – instrumenty kla‐
wiszowe
Paweł ZwierzyńskiPióro – kontrabas
Michał Szeligowski  perkusja
22 i 23 sierpnia 2019 r.
(czwartek, piątek)
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Krasnobrodzie
XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
ORGANOWY

24 sierpnia 2019 r. (sobota)
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Krasnobrodzie
Kurs Interpretacji
Muzyki Organowej
prowadzony przez Jurorów Ogólno‐
polskiego Konkursu Organowego:
prof. UMFC dr hab. Jarosława Wró‐
blewskiego (przewodniczący Jury),
prof. dr hab. Andrzeja Białko
i dr Jadwigę Kowalską
Zakończenie Festiwalu
24 sierpnia 2019 r. (sobota)
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Krasnobrodzie
godz. 18.00
Uroczysta Msza Święta Dziękczynna
godz. 19.00
KONCERT NA ZAKOŃCZENIE
FESTIWALU
Laureaci Ogólnopolskiego
Konkursu Organowego
Uczestnicy Warsztatów Muzycznych
„The Best of Krzesimir Dębski”
Gość specjalny: KRZESIMIR DĘBSKI
– śpiew, skrzypce, instrument klawi‐
szowy z towarzyszeniem Kwartetu
smyczkowego PRIMUZ
W imieniu organizatorów serdecz‐
nie zapraszam do udziału w tych wyda‐
rzeniach.
Mariola Czapla

IX Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”

T

o już IX edycja Międzynaro‐
dowego Festiwalu „Śladami
Singera”, którego głównym organi‐
zatorem jest Ośrodek Brama Grodz‐
ka Teatr NN w Lublinie. Jak co roku
artyści ze swoim dwudniowym pro‐
gramem przemierzają lubelszczyznę.
Wszystkich „przystanków” jest 12.
Oczywiście, odwiedzą także Kra‐
snobród.
Pierwszego dnia  23 lipca 
otrzymamy do ręki gazetę festiwalo‐
wą „Sztukmistrz Krasnobrodzki”,
obejrzymy spektakl „Siedem opo‐
wieści nie tylko dla dzieci” w wyko‐
naniu Teatru NN oraz film fabularny
„Sztukmistrz z Lublina”, a także
plenerową instalację artystyczną
„Terytorium Pamięci”.
Drugiego dnia  24 lipca  po po‐

łudniu będziemy mogli uczestniczyć
w happeningu tworzenia ulicy Sin‐
gera, wspólnie z artystami festiwa‐
lowymi, a wieczorem obejrzeć ich
w widowisku plenerowym „Przyja‐
ciele Sztukmistrza”.
Widowisko tradycyjnie zbudo‐
wane jest z elementów sztuki cyrko‐
wej, teatralnej, tanecznej, fire show,
z muzyką na żywo. Wystąpią w nim
artyści z Polski, Gambii, Szwajcarii,
Izraela, Ukrainy.
Szczegółowy program podany
będzie wkrótce na plakatach i w In‐
ternecie, ale już teraz serdecznie za‐
praszamy do udziału w tym wyda‐
rzeniu.
Witold Dąbrowski
Dyrektor Festiwalu
Mariola Czapla
Dyrektor KDK
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Festyn Rodzinny w Zespole Szkół w Krasnobrodzie

S

łoneczne niedzielne popołu‐
dnie w dniu 2 czerwca br. wie‐
lu uczniów naszej szkoły, ich rodzi‐
ców, bliskich i znajomych zdecydowa‐
ło się spędzić na terenie Zespołu Szkół
w Krasnobrodzie. To tu odbyła się nie‐
zwykła impreza  Festyn Rodzinny.
Świetna okazja, by razem bawić się,
edukować i odpoczywać.
Festyn rozpoczął się o godzinie
14.00 od powitania zgromadzonych
licznie gości, na których czekało mnó‐
stwo atrakcji. W trakcie całej imprezy
na scenie odbywała się prezentacja ta‐
lentów dzieci z krasnobrodzkiego
przedszkola oraz uczniów szkoły pod‐
stawowej, gimnazjum i liceum. Usły‐
szeliśmy przepiękne piosenki poświę‐
cone mamom, tatusiom i całej rodzi‐
nie, utwory o tematyce ekologicznej,
a także o miłości, wakacjach i innych
ważnych dla dzieci sprawach. Oprócz
popisów wokalnych zaprezentowane
zostały również utwory instrumental‐
ne: utwór na trąbkę i utwór na gitarę.
Mogliśmy także podziwiać uczniów
naszej szkoły w układach gimnastycz‐
nych i pokazach tanecznych. Również
dzieci uczęszczające na zajęcia Szkoły
Tańca MYKA zaprezentowały swoje
umiejętności taneczne. Czwartoklasiści
wystąpili z inscenizacją baśni oraz le‐
gendy. Młodzież gimnazjalna i licealna
dała minikoncert pod hasłem „Mło‐
dzież dla mamy”. W spektaklu „Tu
i teraz” obejrzeliśmy członków grupy
teatralnej MAŁE CO NIECO  uczest‐
ników warsztatów teatralnych, którzy
pod kierownictwem p. Martyny Cho‐
dowskiej z Teatru Pantomimy KOM‐
PARSOWIE z Lublina i Witalija Lu‐
bota – dyrektora Teatru Integracyjnego
PAROSTKI z Kijowa przygotowali
występ, będący efektem ich kilkudnio‐
wej pracy nad warsztatem aktorskim.
Wszyscy występujący na scenie
młodzi artyści zaprezentowali się
wspaniale. Warto, by i oni, i inni pa‐
miętali o przesłaniu sztuki „Tu i teraz”:
Nieważne, jaki mamy talent. Nieważne,
czy mamy zdolności. Ważne jest to, że‐
by wszystko w życiu robić z sercem.
Najmłodsi goście Festynu Rodzin‐
nego korzystali z takich atrakcji jak
zabawy na zjeżdżalni bądź na trampo‐
linie. Olbrzymim zainteresowaniem
cieszyło się malowanie twarzy oraz
stylizacja fryzur (kolorowanie włosów,
zaplatanie warkoczyków). Mnóstwo
dzieci brało udział w zabawie puszcza‐
nia baniek mydlanych. Wielu uczestni‐
ków festynu skorzystało z możliwości

zamówienia sobie zwierzaka z balo‐
nów oraz wykonania zabawnego zdję‐
cia w Fotobudce. Osoby chętne do
przywdziania wyjątkowego stroju mo‐
gły skorzystać z okazji, jaką dają kule
bumper ball do gry w bubble football.
Podczas całego festynu odbywały
się rodzinne gry i zabawy sportowe,
zabawy na świeżym powietrzu oraz
gry stolikowe. Wszyscy chętni mogli
wziąć udział w takich konkurencjach
jak m.in.: wyścigi w workach, bieg
drwala, rzut kartą, katapulta (rzut piłką
na ręczniku). Można także było zagrać
w piłkę siatkową i w piłkę nożną lub
w grę planszową. W strefie matematy‐
ki zorganizowano niecodzienne zaba‐
wy z matematyką, w których ucznio‐
wie rozwiązywali zagadki matema‐
tyczne.
W punkcie medycznym dokony‐
wano pomiaru ciśnienia krwi i pozio‐
mu glukozy we krwi. Odbył się pokaz
resuscytacji krążeniowooddechowej.
Można było dokładnie poznać i zbadać
budowę ciała ludzkiego na prezento‐
wanych modelach człowieka. Udziela‐
no także porad dietetycznych.
Olbrzymią atrakcją był zaprezento‐
wany przez miejscowych strażaków
pokaz wydobywania rannych z samo‐
chodu uszkodzonego w wypadku. Nie‐
wątpliwie nie mniej atrakcyjne było
oglądanie od środka samochodu poli‐
cyjnego oraz przejażdżki samochodem
straży pożarnej. Można było także po‐
dziwiać motocykle.
W trakcie festynu prowadzona była
Loteria Fantowa, w której każdy los
wygrywał. W finale imprezy rozloso‐
wano dodatkowo 3 nagrody specjalne.
Nagrodę główną stanowił rower. Dru‐
gą nagrodą był leżak, zaś trzecią – ze‐
staw glazurniczy.
Odbył się też teleturniej FAMI‐
LIADA. Na festynie przeprowadzono
także liczne konkursy: Konkurs pio‐
senki anglojęzycznej, Konkurs robienia
pompek oraz rodzinny konkurs Malo‐
wanie pianą mydlaną na prześciera‐
dłach, którego tematem przewodnim
była kwitnąca łąka. Tego dnia wręczo‐
no także nagrody i rozstrzygnięto kon‐
kursy zorganizowane wcześniej w na‐
szej szkole w ramach obchodów Dni
Europy: konkurs pisania dyktanda oraz
konkurs na plakat przedstawiający wy‐
losowaną przez klasę katedrę znajdują‐
cą się w Europie. Prace w obu konkur‐
sach należało zapisać w języku angiel‐
skim. Odbył się również finał konkur‐
su plastycznego pod hasłem „Moja

rodzina, mój dom”. Wspaniałe rysunki
przygotowane przez uczniów naszej
szkoły można było podziwiać na wy‐
stawie pokonkursowej.
Zorganizowane były również sto‐
iska firm spoza szkoły. Swoje stoisko
miało Nadleśnictwo Zwierzyniec, któ‐
rego pracownicy przygotowali dla
dzieci mnóstwo niezwykle interesują‐
cych zadań związanych z ekologią,
przyrodą. W stoisku sklepu Super Nit‐
ka można było nabyć różne kolorowe
przedmioty takie jak: poduszki, torby
na zakupy, maskotki, opaski itp.
Przedstawicielka firmy AVON ofero‐
wała kosmetyki oraz środki czystości.
Przez cały czas trwania festynu
czynna była Kawiarenka Liceum oraz
działała strefa gastronomiczna, oferu‐
jąca smakowite potrawy przygotowane
przez rodziców, uczniów oraz pracow‐
ników naszej szkoły. W menu znalazły
się m.in. takie specjały jak bigos, pie‐
rogi ruskie, żurek, kiełbaska z grilla,
hotdogi, a ponadto olbrzymi wybór
pieczywa (chleb własnego wypieku,
kaszaki itp.), słodkości (ciastka, gala‐
retki, desery, lody, racuchy, obwarzan‐
ki itp.), napojów (kawa, herbata, kom‐
pot, woda mineralna, woda z cytryną).
Goście imprezy mogli też delektować
się przepysznym tortem urodzinowym
festynu.
Na zakończenie festynu odbyła się
dyskoteka pod gwiazdami.
Cały dochód z Festynu Rodzinnego
(prawie 13 tysięcy złotych) zostanie
przekazany na potrzeby uczniów na‐
szej szkoły, a dysponować uzyskanymi
środkami będzie Rada Rodziców.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy aktywnie włączyli się w organi‐
zację Festynu Rodzinnego. Gorące po‐
dziękowania kierujemy do licznych
sponsorów naszej imprezy plenerowej.
Mamy nadzieję, że wszyscy goście fe‐
stynu dobrze się bawili, a dzień 2
czerwca 2019 roku był dla nich nieza‐
pomnianym przeżyciem. Do zobacze‐
nia za rok!
Sponsorzy Festynu Rodzinnego
• Kwiaciarnia MARGET Małgorzaty
i Krzysztofa Sawulskich w Krasnobro‐
dzie
• Apteka „REMEDIUM” Małgorzaty
i Mariusza Sawulskich w Krasnobro‐
dzie
• Bank Spółdzielczy w Krasnobrodzie
• Stacja Paliw PETSUL Małgorzata
i Mirosław Peć
• LMOT SERWIS Grzegorz Piela,
Radosław Wartacz s.c.
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• Ośrodek SzkoleniowoWypoczynko‐
wy PSZCZELINIEC Karczma Gwarek
Tadeusz Wszoła
• SZWAGRÓWKA Robert Bucior
• Agnieszka i Kazimierz Adamczuko‐
wie
• AMC Market Spożywczy Krasnobro‐
dzie
• Karol Chmiel z Krasnobrodu
• MOJE BAMBINO  przedstawiciel
ds. sprzedaży Edyta Szponar
• P.H.U. Mariusz Pastuszek
• SKLEP AGD – CHEMIA Zdzisław
Gałka
• MET FARB Łukasz Gielmuda
• PAG Sp. z o.o. Agencja Ubezpiecze‐
niowa – Zbigniew Piech
• WYRÓB I SPRZEDAŻ LODÓW 
Marta Ożga
• Sklep ObuwniczoOdzieżowy U GO‐
SI  Małgorzata Pokryszka
• WALDEX Krasnobrodzkie Centrum
Budownictwa  Waldemar Maruszak
• KRASTANK Sp. j. Stanisław Gon‐
tarz &Tadeusz Gontarz

Czerwiec 2019
• SKLEP WIELOBRANŻOWY Bogu‐
sława Najda
• Firma KRASBUD Henryk Gielmuda
• Gardias Dorota Kwiaciarnia w Kra‐
snobrodzie
• Kłyż Krzysztof i Paweł S.C. Przed‐
siębiorstwo Wielobranżowe Zakład
Piekarniczy
• Kurantowicz Tomasz Piekarnia
w Krasnobrodzie
• DELIKATESY CENTRUM  Sklep
w Krasnobrodzie
• APTEKA PRYWATNA Krystyna
Mielnicka
• Gościniec CELINA
• Salon Fryzjerski BARBARA Barbara
Kostrubiec
• IVES  Usługi Fryzjerskie Iwona So‐
kolińska
• Salon Urody EWA Katarzyna Pióro
• Salon Kosmetyczny ANNA  Anna
Farion
• Urząd Pocztowy w Krasnobrodzie
• Usługi Transportowe Marcin Skiba
Krasnobród

Gazeta
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• Firma Sprzątająca DORFIS Dorota
Greszta
• Bar CEGIEŁKA w Krasnobrodzie
• PARTY  ZABAWA Małgorzata Ku‐
caj Krasnobród
• SUPER NITKA Szycie i Haft Mał‐
gorzata Bukała
• Sanatorium Rehabilitacyjne w Kra‐
snobrodzie
• GABINET WETERYNARYJNY
Konrad Korzeniowski
• Roztoczański Park Narodowy z sie‐
dzibą w Zwierzyńcu
• WULKANIZACJA – Andrzej Nizio
Krasnobród
• Salon Kosmetyczny BEAUTY HE‐
AVEN Katarzyna Wiatrzyk
• SMYK – Sklep internetowy
• Pizzeria DA GRASSO Zamość
• Nowa Szkoła Łódź Łukasz Siemko‐
wicz
• BIGBUD KRASNOBRÓD  Hur‐
townia Materiałów Budowlanych
• GRUPY CEMEX
• Urząd Miejski w Krasnobrodzie
• Straż Pożarna Krasnobród
• Krasnobrodzki Dom Kultury
• Sklep „W Ramach Sztuki" Joanna
Patron z Zamościa
• Tańcowała Igła z … Barbara Jur‐
kowska z Zamościa
• Dom Seniora z Krasnobrodu
• Olejko Transport ze Zwierzyńca
• Powiatowy Ośrodek Wsparcia Kra‐
snobród
• Iwona Holko
• Alicja Pomaniec
Grażyna Nowosad
Fotoreportaż – str. 11

Osiedlowy Piknik
Rodzinny

W sobotę 6 czerwca 2019 roku,
w parku przy sanktuarium odbył się
pierwszy Osiedlowy Piknik Rodzinny
zorganizowany przez Zarząd Osiedla
Podklasztor oraz Burmistrz Krasnobro‐
du. Podczas imprezy było wspólne gril‐
lowanie i wiele innych atrakcji.
Relację z tego wydarzenia opublikuje‐
my w kolejnym wydaniu gazety.
M. Czapla
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Obchody Święta Patrona w Szkole Podstawowej
w Majdanie Wielkim

D

nia 30 maja 2019 roku obcho‐
dziliśmy 18. rocznicę nadania
Szkole Podstawowej w Majdanie Wiel‐
kim im. Kardynała Stefana Wyszyń‐
skiego.
Dzień Patrona należy do ważnych
wydarzeń w życiu szkoły. Patron naszej
szkoły to człowiek o niezwykłej osobo‐
wości, kapłan, któremu przyszło pełnić
funkcję Prymasa Polski w wyjątkowo
trudnych dla naszej Ojczyzny czasach.
Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia to
wielki patriota i Ojciec Narodu – wzór
odwagi, męstwa i mądrości. Społeczność
szkolna tym uroczystym dniem postano‐
wiła podkreślić, jak ważne jest to, że
może utożsamiać się z cennymi warto‐
ściami i ideami, które głosił Kardynał
Stefan Wyszyński. Na nowo rozpatry‐
wać to czego dokonał, co wniósł do Ko‐
ścioła polskiego i jak wzbogacił naszą
Ojczyznę. Wpatrujemy się w tę pełną
świętości i mądrości postać, z niej czer‐
piemy siły i wzór dla naszego życia.
Obchody Dnia Patrona rozpoczęły
się przemarszem uczniów i nauczycieli
z budynku szkoły do Kaplicy pw. Św.
Brata Alberta Chmielowskiego w Maj‐
danie Wielkim w asyście pocztów
sztandarowych, gdzie odprawiona zo‐
stała Msza Święta celebrowana przez
księży: Proboszcza Parafii Nawiedze‐
nia NMP w Krasnobrodzie Eugeniusza
Derdziuka oraz księdza Prałata Jana
Zdzisława Ciżmińskiego współzałoży‐
ciela Fundacji Dom Trzeciego Tysiąc‐
lecia. Po Mszy Świętej wszyscy po‐
wrócili do budynku szkoły, aby
uczestniczyć w uroczystej akademii.
Pani Dyrektor Szkoły powitała za‐
proszonych gości. Swoją obecnością
zaszczycili nas: Burmistrz Krasnobro‐
du pan Kazimierz Misztal, Przewodni‐
czący Rady Miejskiej pan Radosław
Cios – Mariot, Dyrektor Zespołu Szkół
w Krasnobrodzie pani Elżbieta Działa,
Wicedyrektor Zespołu Szkół pani Kry‐
styna Czapla, Dyrektor Szkoły Podsta‐
wowej w Kaczórkach pani Elżbieta
Zub, Dyrektor Krasnobrodzkiego Do‐
mu Kultury pani Mariola Czapla, Kie‐
rownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Dominikanówce pani Urszula Cza‐
pla, Proboszcz Parafii Nawiedzenia
NMP w Krasnobrodzie ks. Eugeniusz
Derdziuk, Ksiądz Prałat Jan Zdzisław
Ciżmiński, sołtysi i radni wsi: Majdan
Wielki, Majdan Mały, Pielęgniarka
szkolna, Przewodnicząca Rady Rodzi‐
ców, Nauczyciele emeryci, Poczty

sztandarowe szkół. Następnie zaprosiła
do obejrzenia akademii przygotowanej
przez uczniów klas „0” – VIII pod kie‐
runkiem pani: Marii Kończewskiej,
Krystyny Gęśla i pana Jacka Kowalika.
Jego wielkie dziedzictwo duchowe,
moralne, duszpasterskie, kulturowe,
historyczne, dziedzictwo myśli spo‐
łecznej i politycznej jest naszym dro‐
gowskazem, a szczególnie dla tych
młodych ludzi – absolwentów naszej
szkoły, którzy rozpoczynają nowy etap
w swoim życiu.
W części końcowej akademii,
ósmoklasiści oraz zaproszeni goście
otrzymali białe róże symbolizujące
miłość i czyste intencje wraz z załą‐

czonym Dekalogiem Kardynała.
Na zakończenie uroczystości głos
zabrał Burmistrz Krasnobrodu pan Ka‐
zimierz Misztal, który podkreślił patro‐
nat wyjątkowej osoby Kardynała, po‐
dziękował za zaproszenie i pogratulo‐
wał wykonawcom udanego występu.
Dyrektor szkoły pani Małgorzata Ka‐
wałek podziękowała uczniom i nauczy‐
cielom za przygotowanie akademii,
a gościom za przybycie. Następnie za‐
prosiła gości, nauczycieli i uczniów na
poczęstunek. To był wspaniały, pełen
wrażeń i wzruszeń dzień.
Maria Kończewska
Fotoreportaż  str. 10
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Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich
i Zespołów Śpiewaczych

uż po raz V do Sanktuarium Na‐
wiedzenia NMP w Krasnobro‐
dzie pielgrzymowały Koła Gospodyń
Wiejskich i Zespoły Śpiewacze z tere‐
nu diecezji zamojsko – lubaczowskiej
a także spoza jej granic.
Tegoroczna pielgrzymka odbyła się
w niedzielę, 2 czerwca br. Uroczystość
rozpoczęła się o godzinie 12:00 Eu‐
charystią
pod
przewodnictwem
ks. mgr. lic. Andrzeja Łuszcza, dyrek‐
tora Papieskich Dzieł Misyjnych w na‐
szej diecezji. Podczas Eucharystii śpie‐
wy prowadził zespół Andrzejkowe
Nutki z Mokregolipia, a liturgię słowa
prowadziło Stowarzyszenie Kobiet
Goraja „Kobieta Aktywna” z Goraja.
Po Mszy św. nastąpiło przejście
w procesji różańcowej do Kaplicy Obja‐
wień. Modlitwie różańcowej przewodni‐
czył ks. prałat Eugeniusz Derdziuk, ku‐
stosz krasnobrodzkiego sanktuarium. Po
przyjściu na miejsce objawień głos za‐
brał ks. Andrzej Łuszcz, który zachęcał
do wspierania misji i do udziału w Pik‐
niku Misyjnym, jaki będzie miał miejsce
14 lipca w Grodzie Posadów.
Kolejnym punktem spotkania było
podsumowanie V edycji Roztoczań‐
skiej Listy Przebojów Ludowych Ka‐
tolickiego Radia Zamość. Prowadzący
audycję, ks. Krzysztof Hawro wręczył

dyplomy i statuetki nagrodzonym ze‐
społom.
Wśród laureatów znalazły się:
I miejsce – Zespół Andrzejkowe
Nutki z Mokregolipia z piosenką
„Muzyko, muzyko”.
II miejsce – Zespół z Kapelą z Ho‐
niatycz z piosenką „Nad rzeczką, pod
mostem”.
III miejsce – Zespół Ostrowiacy
z Ostrówka z piosenką „Siedziała
dziewczyna”.
Niestety, z trzech nagrodzonych
zespołów przybył tylko jeden  zespół
z Mokregolipia, który swoim śpiewem
ubogacił czas spędzony przy Kaplicy
na Wodzie. Przed uczestnikami piel‐
grzymki zaprezentowały się także ze‐
społy
z Aleksandrowa,
Goraja
i z KGW Horodyszcze (śpiew wyko‐
nany w miejscowej
gwarze). Z występem
solowym wystąpiła p.
Janina Pydo z Zasta‐
wia.
To spotkanie było
czasem
prezentacji
dorobku artystyczne‐
go: wierszy, śpiewem
pieśni i poczęstun‐
kiem
regionalnymi
potrawami.
W pielgrzymce do

Krasnobrodu udział wzięły Koła Go‐
spodyń Wiejskich i zespołyz Kopyło‐
wa (par. Horodło), Tyszowiec, Mikuli‐
na, Kazimirówki, Goraja, Perespy,
Przewala, Mokregolipia, Turobina,
Aleksandrowa, Polan, gm. Wisznice
(z miejscowości: Horodyszcze, Polu‐
bicze, Dubica, Tłuściec), Szarowoli,
Luchowa Górnego, Luchowa Dolne‐
go, Zamchu, KGW z Gminy Uchanie,
Guzówki Kolonii, Chochłowa, Wólki
Biskiej, Dąbrowicy, Klocówki, Kadłu‐
bisk, Suśca, Łosińca II, Maził, Osered‐
ka, Nowin, Paar i Grabowicy.
Organizatorem pielgrzymki było
Duszpasterstwo Rolników Diecezji
Zamojsko – Lubaczowskiej.
Ks. Krzysztof Hawro
Fotoreportaż  str. 10

Rozbudowa terenów
rekreacyjnych i turystycznych

G

mina Krasnobród dzięki środ‐
kom finansowym pozyskanym
za pośrednictwem LGD „Nasze Rozto‐
cze”, realizuje projekt pn. „Rozbudowa
terenów rekreacyjnych i turystycznych
wokół zalewu w Krasnobrodzie w kie‐
runku turystyki wodnej”.
W ramach realizacji zadania rozbu‐
dowano infrastrukturę turystyczną i re‐
kreacyjną przy zalewie w Krasnobro‐
dzie. Od wschodniej strony zalewu wy‐
budowane zostały trzy pomosty (space‐
rowy, widokowy i do cumowania).
Pomost spacerowy ma za zadanie połą‐
czenie ścieżek spacerowych znajdują‐
cych się od wschodniej strony zalewu ze
ścieżką na grobli zbiornika, co spowo‐
duje wydłużenie ciągu komunikacyjno
spacerowego. Pomost widokowy umoż‐
liwi dostęp do istniejącego oczka wod‐
nego, przez co będzie można podziwiać

znajdującą się w nim
florę i faunę. Projekt
obejmuje również wy‐
konanie pomostu do
cumowania, który bę‐
dzie wykorzystywany
do celów turystyki
wodnej do tej pory
rzadko używanego od‐
cinka rzeki Wieprz.
W ramach operacji zaplanowano
i wykonano montaż elementów małej
architektury tj. wiaty wraz ze stołem,
siedziskami i tablicą informacyjną.
W ramach projektu wybudowano także
oświetlenie terenu lampami LED.
Projekt jest realizowany w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lo‐
kalnego kierowanego przez społecz‐
ność” w ramach działania „Wsparcie dla

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” objętego Programem w za‐
kresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury tury‐
stycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Wniosek uzyskał dofinansowanie
w wysokości 174 072,00 zł co stanowi
maksymalnie 63,63% poniesionych
kosztów kwalifikowalnych operacji.
Małgorzata MiecznikBorkowska
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Krasnobrodzka Akademia Rozwoju
i Przedsiębiorczości

dniu 5 czerwca za‐
kończyła się wio‐
senna edycja Akademii Rozwo‐
ju i Przedsiębiorczości zorgani‐
zowana przez Stowarzyszenie
Perspektywy z inicjatywy Bur‐
mistrza Krasnobrodu i p. Mał‐
gorzaty Misztal.
W ramach Akademii odby‐
ły się cztery szkolenia o nastę‐
pujących tematach: wystąpie‐
nia publiczne, zarządzanie cza‐
sem i priorytetami, czy też sku‐
teczna komunikacja, które
w formie wolontariatu prowadziła
Małgorzata Misztal.
Uczestnikami szkoleń byli zarówno
mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród
jak i innych miejscowości, m.in. Toma‐
szowa Lubelskiego. Z oferty szkolenio‐
wej skorzystało ponad 20 osób.

Małgorzata Misztal
 coach akredytowany
przez ICF na najwyż‐
szym poziomie kompe‐
tencyjnym  Master
Certified Coach (MCC
ICF). W ciągu ostat‐
nich 14 lat przepro‐
wadziła ponad 9500
godzin szkoleń z zakre‐
su rozwoju osobistego
i biznesowego oraz po‐
nad 4500 godzin sesji
coachingowych opar‐
tych o standardy i Kodeks Etyczny ICF.
Jest współautorem, a także pomysło‐
dawcą szeregu procesów szkoleniowych
dla różnych grup odbiorców, od orga‐
nizacji pozarządowych przez przedsię‐
biorców, managerów po szeroko pojęty
biznes.

W swojej pracy szczególną uwagę
przywiązuje do osób z którymi pracu‐
je, biorąc pod uwagę ich potencjał
i zasoby oraz indywidualne talenty
każdego człowieka. W pracy z ludźmi
skupia się na budowaniu zaufania
i partnerstwa, dzięki którym zmiany
dokonują się znacznie szybciej.
Składamy podziękowania p. Mał‐
gorzacie Misztal za poświęcony czas
i przekazaną wiedzę, p. Marioli Czapli
za pomoc organizacyjną i udostępnie‐
nie sali szkoleniowej oraz p. Kazimie‐
rzowi Misztalowi  Burmistrzowi Kra‐
snobrodu za pomysł i wsparcie całej
inicjatywy.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do wzięcia udziału w edycji jesiennej.
Początek zajęć we wrześniu!
Małgorzata MiecznikBorkowska
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czerwcu 2019 r. grupa
45 uczestników ze szkół
podstawowych w Krasnobrodzie,
Majdanie Wielkim i Kaczórkach
wzięła udział w 3 plenerach malar‐
skich organizowanych przez Grupę
nieformalną AKTYWNY KRA‐
SNOBRÓD pod Patronatem KRA‐
SNOBRODZKIEGO STOWARZY‐
SZENIA TURYSTYCZNEGO.
Zajęcia, które prowadziła p.
Halina Gontarz odbyły się w róż‐
nych miejscach: nad zalewem,
w kamieniołomach i przy Kaplicy
Objawień na Wodzie.
Serdecznie dziękujemy Kazi‐
mierzowi Misztalowi  Burmi‐
strzowi Krasnobrodu,
Marioli
Czapli – Dyrektor KDK oraz Kra‐
snobrodzkiemu
Stowarzyszeniu

Czerwiec 2019

Plenery malarskie
Turystycznemu, a w szczególności
paniom  Małgorzacie Dobrut
i Marzenie Gęśli za wsparcie orga‐
nizacyjne, bez którego realizacja
plenerów nie byłaby możliwa. Po‐
dziękowania dla wolontariuszek –
Iwony Kurantowicz i Katarzyny
Działy.
Projekt pn. „Mały turysta  od‐
krywamy atrakcje turystyczne
Krasnobrodu” współfinansowany
jest z programu „Lubelskie Lokal‐
nie Mikrodotacje FIO 3” dofinan‐
sowanego ze środków Minister‐
stwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego
Programu  Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
Małgorzata MiecznikBorkowska
Koordynator projektu
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Niemirówek  rodzinna wieś po latach

Przedmowa do książki pt. Niemirówek w starej fotografii. Ludzie
i wydarzenia, przygotowywanej do druku na początku 2020 r.

N

iemirówek, nazwa miejsca
mojego urodzenia i młodości,
to dla mnie słowo najmilsze, bardzo
bliskie też wielu ludziom wywodzącym
się z tej małej miejscowości w Lubel‐
skiem, leżącej blisko Krasnobrodu, nie‐
opodal rzeki Wieprz. Do nich należy
między innymi ceniony przez nas
ksiądz biskup Mieczysław Cisło. Stąd
nasz rodowód. „Tu się wszystko zaczę‐
ło” – chciałoby się powtórzyć za wiel‐
kim świętym Janem Pawłem II.
Wszystko tu się zaczęło, choć nie w ta‐
kim wymiarze, jak kiedyś dla Karola
Wojtyły w Wadowicach. Któż nie kocha
swego gniazda rodzinnego i nie pozwo‐
li sobie, mówiąc o nim, może na nieco
przesady? Kto z nas nie wraca chętnie
do swoich początków? One są zawsze
święte i czyste.
Wspominam najpierw ludzi. Są to
przede wszystkim moi rodzice i ro‐
dzeństwo, rodzina bliższa i dalsza. Bli‐
scy sercu są także sąsiedzi, a zresztą
każdy człowiek, zwłaszcza ten żyjący
w rodzinnej miejscowości. Wielu
z tych ludzi, których zapamiętałem, to
w moich oczach osoby wprost święte.
Życie ich było skromne i pobożne.
Odznaczali się szlachetnością i wza‐
jemną życzliwością. O wielu z nich
mówiłem już nieraz w swoich przemó‐
wieniach i kazaniach, i to głoszonych
nie tylko w kościele krasnobrodzkim.
Później te teksty ukazywały się dru‐
kiem, między innymi w „Gazecie Kra‐
snobrodzkiej”, by nikt nie zapomniał
tak dobrych i pobożnych ludzi.
O naszych sąsiadach ratujących
Żydów w czasie okupacji niemieckiej
mówiłem nawet w Niemczech i w Ka‐
nadzie. Ich imiona i nazwisko uwiecz‐
niłem w swoich publikacjach1. Poda‐
łem je nawet do upamiętnienia w Ka‐
plicy Pamięci Sanktuarium Matki Bo‐
żej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
w Toruniu. Staram się zawsze, by
imiona i nazwiska mieszkańców mojej
wsi rodzinnej nie poszły w zapomnie‐
nie, a nasi przodkowie nadal byli wzo‐
rem życia, zwłaszcza dla przyszłych
pokoleń.
Publikowane w tej książce fotogra‐
fie przedstawiają wielu ludzi naszej
wsi niemal od kolebki aż do zakończe‐
nia ich drogi życiowej. Fotografie po‐
kazują ludzi, którzy tutaj żyli i tutaj
zakończyli swoje życie, zostawiając po
sobie cenną spuściznę. Stosunkowo

wiele zdjęć odnosi się do mojej rodzi‐
ny, w której od dawna pielęgnowano
pamięć o przodkach oraz o ludziach
i wydarzeniach z życia naszej wiejskiej
społeczności. Nie mało wnoszą też pa‐
miątki zachowane w innych rodzinach,
np. w rodzinie Edwarda Pasiecznego.
Niektóre zdjęcia były już publikowane
w prasie, np. w „Naszym Dzienniku”
czy w kwartalniku „Lublin. Kultura
i Społeczeństwo” oraz w książkach
i rozprawach moich dawnych studen‐
tów, co odnotowane jest w przypisach
do poszczególnych fotografii zawar‐
tych w niniejszej publikacji.
Patrzę z nostalgią na te pożółkłe
fotografie ze starych albumów lub wy‐
jęte ze schowków w szufladach.
Wspominam ludzi nam bliskich, tych,
którzy byli albo wciąż są wśród nas.
Niektórzy odeszli już dawno, a prze‐
cież w pewien sposób wciąż są pośród
nas, żyją w osobach swoich następ‐
ców, ludzi wspólnej myśli i czynu,
którzy kontynuują ich dzieło. Należy
tylko mieć nadzieję, że obecni miesz‐
kańcy Niemirówka, nasi następcy, bę‐
dą kiedyś opowiadać o nas, ludziach
z naszej generacji, że to byli prawdzi‐
wi Polacy, polscy patrioci, ludzie su‐
mienia, ludzie ciężkiej pracy, chyba
nawet zasłużeni dla Polski i dla nasze‐
go regionu. Daj Boże, aby mogli tak
mówić!
Obrazy utrwalone w pamięci, do‐
tyczące ludzi i ziemi, przemijają, szyb‐
ko ulatują. Pozostawiają po sobie je‐
dynie ulotny zapach przeszłości i jakiś
twórczy zamęt. Barwna mgła przed
oczami całkiem jednak się nie rozwie‐
wa, wszystko się miesza i wszystko
staje się jednym. A teraz z wielości
i różnorodności obrazów oraz myśli,
z bogactwa spotkanych twarzy i uści‐
śniętych rąk pojawia się zadziwiająca
myśl: radość z tego, co się przeżyło.
Pojawia się zarazem wdzięczność,
zwłaszcza dla ziemi, która otaczała
mnie
taką
różnobarwną
krasą,
wdzięczność dla ludzi, którzy mnie
kochali, tylko lubili, a może przeciw‐
nie – nie darzyli sympatią. Każda jed‐
nak z tych osób w jakimś stopniu mnie
ubogaciła, dając mi choć małą cząstkę
siebie.
Trzeba powiedzieć, że każdy czło‐
wiek poznaje siebie i świat na podsta‐
wie własnej biografii i historii ogólnej.
Żeby mógł zrozumieć swoje miejsce

w teraźniejszości, musi sięgać do źró‐
deł – dziejów swojej rodziny, człowie‐
czeństwa, ludzkości.
W sięganiu do korzeni człowiek,
zwłaszcza młody, jawi się jako gwa‐
rant przedłużania historii, pod warun‐
kiem że w teraźniejszości będzie pro‐
wadzić dialog o przeszłości dla przy‐
szłości. W Księdze Powtórzonego Pra‐
wa Starego Testamentu natchniony
autor napisał: „Zapytaj ojca, by ci
oznajmił, i twoich starców, niech ci
powiedzą” (32, 7). Jest tam również
i taka zachęta: „Na dawne dni sobie
wspomnij. Rozważajcie lata poprzed‐
nich pokoleń” (tamże). Warto też
przytoczyć sentencję z Księgi Psal‐
mów: „Cośmy słyszeli i cośmy poznali,
i co nam opowiadali nasi ojcowie, te‐
go nie ukryjemy przed ich synami.
Opowiemy przyszłemu potomstwu” (Ps
78, 34). Dziś zdaję sobie z tego spra‐
wę i mocno żałuję, że za mało pyta‐
łem, co gorsza – nie zawsze uważnie
słuchałem opowiadań starszych, nie
tylko mieszkańców mojej rodzinnej
miejscowości.
Człowiek jest zdolny do konstruk‐
tywnego samodoskonalenia – w szacun‐
ku dla siebie i innych, a także całego
swego środowiska. To też ma korzenie
biblijne: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie
się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją
sobie poddaną” (Rdz 1, 28).
Publikacja niniejsza, zbiór zdjęć
obrazujących życie mieszkańców Nie‐
mirówka, odsłania wiele konkretów
z heroicznej historii polskich rodzin
chłopskich. Rody chłopskie, niekiedy
bardzo liczne, pamięć o przodkach
przechowywały najczęściej w tradycji
ustnej, sięgającej zazwyczaj trzech,
najwyżej czterech pokoleń.
Książeczka ta, choć niewielka ob‐
jętościowo, zgłębia i utrwala pamięć
nie tylko o mojej rodzinie, ale też wie‐
lu innych rodzin z naszego środowi‐
ska. Odsłania pamięć o niewyobrażal‐
nym uroku ziemi rodzinnej. Nie zapo‐
mina się polnej drogi biegnącej wśród
pól i przez wzgórze (nazywane przez
nas w dzieciństwie „pagórem” lub na‐
wet „górą”) do starego traktu pątnicze‐
go, noszącego dziwną lokalną nazwę
Rydnica, prowadzącego z Antoniówki
do Klocówki, a stamtąd dalej przez
Dominikanówkę aż do sanktuarium
Matki Boskiej w Krasnobrodzie.
Stamtąd roztacza się daleka, piękna
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panorama na całą okolicę! Niewyobra‐
żalny widok, bo zdaję sobie przecież
sprawę, że żadne słowo wspomnień,
tak samo jak żaden pędzel, jak żaden
aparat fotograficzny, nie oddadzą tego,
czym jest nastrój pewnych pejzaży,
pól, różnych minionych dni, a nawet
stanów pogody. Zresztą ten nastrój
mieści się nie we wspaniałości ani
w niezwykłości. Duch Boży ukazuje
się nie w burzy i gromie, ale w lekkim
powiewie wiatru (por. 1 Krl, 1720).
To biblijne wydarzenie pojawia się
często w moim nauczaniu z katedry
uniwersyteckiej i przepowiadaniu
z ambony2.
Wstęp do tej publikacji piszę już
jako emeryt, który ma co prawda wię‐
cej czasu dla siebie, ale czasami do‐
skwiera mu samotność. Poczucie sa‐
motności nie zawsze rodzi się tylko
wtedy, gdy wokoło nie ma, jak się mó‐
wi, żywego ducha. O wiele bardziej
dotkliwie daje się we znaki wówczas,
gdy nie można przekazać innym tego,
co nam wydaje się ważne i cenne, mi‐
mo że dla innych jest może błahe i ma‐
ło ważne. Gdy ktoś wie więcej od in‐
nych, często staje się samotny. Samot‐
ność niekoniecznie jest przeciwień‐
stwem życia we wspólnocie, bo nikt
nie odczuwa zbiorowości głębiej niż
samotnik. Wspólnota rozkwita tylko
tam, gdzie każda jednostka pamięta
o swojej wyjątkowości i nie upodabnia
się bezmyślnie do innych. Może tym
powodowany zdecydowałem się opu‐
blikować zdjęcia ludzi i zdarzeń z na‐
szej przeszłości. Niech ta inicjatywa
jeszcze bardziej nas łączy i umacnia.
Wydając ten swego rodzaju album
z życia i dziejów mojej wsi rodzinnej,
dokonuję też pewnego bilansu własnej
biografii. Jestem wdzięczny Bogu, że
moje życie przybrało taki, a nie inny
bieg. Było niezwykle bogate i dało mi
wiele intrygujących doświadczeń.
Czyż mogłem się spodziewać, że spo‐
tka mnie aż tyle dobrego? Spotkało
mnie wiele zdarzeń nieoczekiwanych.
Niektóre zapewne mogłyby przybrać
inny obrót, gdybym może ja był inny.
Było jednak tak, jak było. Stało się tak,
jak się stało, bo ja jestem taki, jaki je‐
stem. Wiele rzeczy wydarzyło się dla‐
tego, że były zamierzone, ale nieko‐
niecznie wychodziły mi to na dobre.
Większość jednak spraw rozwinęła się
w sposób naturalny i były to zdarzenia,
które Bóg zrządził. Żałuję wielu po‐
tknięć, które wynikły przede wszyst‐
kim z mojego uporu, ale też gdyby nie
on, nie dotarłbym do wyznaczonego
celu. W kontaktach z ludźmi przeży‐
łem wiele cudownych chwil. Sam też
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dokonałem więcej, niż mógłbym się
spodziewać. Nie umiem wydać jakie‐
goś ostatecznego osądu o przeszłości,
ponieważ zjawisko życia i tajemnica,
jaką jest człowiek, są zbyt wielkie.
Chciałbym coś uratować ze świata
tej mojej wsi i jej mieszkańców, od
których wyszedłem i do których tak
często wracam. Tym samym próbuję
ratować od zapomnienia naszą wspól‐
ną przeszłość, by nadal budować lep‐
szą teraźniejszość i przyszłość. Świat,
do którego jesteśmy włączeni przez
fakt urodzenia, jest nierzadko brutalny,
jak nam się często wydaje, a może na‐
wet okrutny, pozostaje jednak zarazem
pełen piękna Boga. Może ta bardzo
skromna publikacja ukaże, jak Stwórca
kieruje naszymi losami, zwłaszcza
wtedy, gdy oddamy Mu się całkowicie.
Zaufamy Mu bez reszty.
Po latach długiego już życia mogę
z przekonaniem wyznać za św. Pawłem
Apostołem: „Wszystko mogę w Tym,
który mnie umacnia” (Flp 4, 13).
Nie dziwi, że po latach szuka się
znów początków drogi, powraca do
nich, przypomina. Potem owa droga
wiła się różnymi zakrętami, ale cel, do
którego wiodła, nigdy nie zmienił. Za‐
wsze pozostał ten sam. Oto jestem!
(por. 1 Sam 3, 10). Zostawmy po‐
szczególne przystanki tej drogi. Ważne
jest to, że po tylu latach prowadzi ona
zawsze z Niemirówka, przez Krasno‐
bród, Innsbruck, do miejsc posłania.
Na odpoczynek wraca się zawsze w te
same miejsca; na to odpocznienie
z wczoraj na dziś, a w końcu na ten
ostateczny spoczynek w domu Najlep‐
szego Ojca.
Jest też inna jeszcze przyczyna po‐
wrotów. Może trudna do wyśledzenia,
bo tkwi głęboko w sercu. Ważne, by
nie wracać z pustymi rękami. Może to
być nawet drobiazg, jak ten, który
mam w ręku. Wszystko zależy od te‐
go, jak się nań spojrzy. Ów drobiazg to
ta niewielka książka pt. Niemirówek
w starej fotografii. Ludzie i wydarze‐
nia. Przypomina ona niełatwe życie
i dokonania bliskich mi ludzi.
W książce, zwłaszcza w jej Przedmo‐
wie, zawarłem to wszystko, co odczu‐
wam, kiedy jestem wśród ludzi mojej
wsi rodzinnej lub o nich myślę. Bardzo
wielu z nich odeszło już na zawsze do
Pana po nagrodę wieczną. Powtarzam:
wielu z nich było dla mnie wzorcem
i drogowskazem. Może nigdy nie od‐
ważyłem się im tego wyznać albo po
prostu to zaniedbałem. W mojej ro‐
dzinnej wiosce, w tym ważnym dla
mnie miejscu na ziemi, żyli i nadal ży‐
ją ludzie, którzy swą prostą, bezpo‐
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średnią bliskością z Bogiem budowali
moje wytrwanie, moją służbę u Naj‐
lepszego Ojca. I tego chyba też im
wprost nie powiedziałem.
Dlatego powstał ten drobiazg, ta
książeczka zrodzona z głębokiego
uczucia wdzięczności, przygotowana
bardziej sercem niż piórem. Ma być
ona zadośćuczynieniem, a zarazem hoł‐
dem. Chciałbym, by tak została przyję‐
ta. Jest niedoskonała, bo czyż można
opisać i uratować od zapomnienia
wszystkie doznane dobrodziejstwa, te,
o których nieraz wie tylko sam Bóg,
Pan wszechświata i historii?
Jeszcze jedno leży mi na sercu. I to
powinno wyrównać te moje dalekie od
doskonałości wyznania zawarte w tej
książce. Chciałbym, by nigdy nie za‐
pomniano o tych, którzy karmili i wy‐
chowywali swoje dzieci, lud Boży:
w świątyni krasnobrodzkiej i tarna‐
wackiej oraz wszędzie tam, gdzie do‐
padło ich, także mnie, Boże wołanie,
przekazane Ich ustami. Niech pozosta‐
ną na zawsze w naszych sercach.
Niech wespół z nami będą obecni
w modlitwie, w nieustannym świętych
obcowaniu.
Niech mi wolno będzie zaprezen‐
tować wszystkim zainteresowanym ten
skromny, ale z serca zrodzony przejaw
mojej, a zarazem – jak ufam – naszej
wspólnej pamięci o tych, którym wielu
z nas zawdzięcza to, kim są dzisiaj.
Święty Paweł Apostoł pięknie na‐
pisał w swym Pierwszym Liście do
Koryntian: „Ja siałem, Apollos podle‐
wał, lecz Bóg dał wzrost” (1 Kor 3, 6).
Lubię te słowa, dlatego z przekona‐
niem przytaczam je w tym miejscu.
***
Na koniec jeszcze małe dopowie‐
dzenie. Pamiętniki, wspomnienia, au‐
tobiografie, albumy to lektura budząca
zwykle spore zainteresowanie i nawet
ludzie zazwyczaj omijający książkę
z daleka po tego rodzaju literaturę
chętnie sięgają. Nie dziwi to bynaj‐
mniej, jeśli zdamy sobie sprawę, że
często, niekiedy nawet nieświadomie,
pragniemy się wpisać niejako w cu‐
dzie życie, zwłaszcza jeśli jest to ktoś,
kto nas fascynuje, kim – nieco może
naiwnie – chcielibyśmy być. Bywa, że
trudno jest chwycić za pióro czy po‐
chylić się nad klawiaturą i pisać
o wiosce, o której mało kto wie, ale
dla nas jest ona tak ważna jak gniazdo
dla ptaka. Stamtąd wyrastają nasze ko‐
rzenie, bo tam z oddali wszystko wy‐
daje się większe, piękniejsze, aniżeli
faktycznie jest. I tylko tak, mając taki
ogląd, możemy sięgać do pamięci
i wydobywać z niej ludzi, przedmioty,
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dom rodzinny, bliskich, wydarzenia,
niegdyś błahe, ledwo zapamiętane,
a w pamięci mimo to zakodowane jako
coś osobiście bardzo drogiego. Tylko
tak to wszystko widząc, można pisać,
nie do cna kalkulując, ale czując każ‐
dym zakamarkiem myśli i serca.
Dlatego u Czytelnika nie powinno
budzić zdziwienia, że ten Niemirówek
– jeszcze tak niedawno, kiedy biegło
się do szkoły, omijając kałuże, a dziś
wyasfaltowany, niemalże „miastowy”
– jawi się tu tak bardzo świątecznie,
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tak bliski sercu, jak gdyby dopiero
wczoraj pożegnany. A może takiego
pożegnania w ogóle nie było i nie bę‐
dzie, bo nie żegna się ojcowizny,
choćby się nie wiem na jak długo ją
opuszczało. W końcu wraca się zawsze
do tego, co bliskie i swojskie, bo tylko
tam jest człowiek naprawdę sobą
i u siebie. Kto tego nie pojmuje, ten
nie ma swego miejsca na ziemi,
a obecnie nie ma dla człowieka bodaj
nic gorszego.

wychowawcza Kościoła lubelskiego
19391945, Lublin 2009, s. 1214.
2. Por.: E. Walewander, Chrześcijanin
w obliczu doświadczeń proroka Elia‐
sza, w: W służbie piękna. Księga pa‐
miątkowa poświęcona księdzu prałato‐
wi E. geniuszowi Kościółce z okazji
70lecia urodzin, red. P. Kawałko
[i in.], Lublin 2009, s. 373375.
Ks. prof. dr hab.
Edward Walewander

1. Por. E. Walewander, Działalność

Znowu dali radę w Zespole Szkół w Krasnobrodzie

K

Podsumowanie Konkursu „Maraton matematyczny”

onkurs odbył się 8 maja
2019r. Przystąpili do niego
najlepsi matematycy klas IV, V, VI
oraz po raz pierwszy uczniowie klas
VII naszej gminy, tj. Krasnobrodu,
Kaczórek i Majdanu Wielkiego.
Wyniki najlepszych drużyn w konkur‐
sie „Maraton Matematyczny”:
KLASA IV
I miejsce  Julia Nawój i Julia Kula
(ZS Krasnobród)
II miejsce  Szymon Kościk i Magda‐
lena Gleń (SP Kaczórki)
III miejsce  Maruszak i Paweł Bukała
(ZS Krasnobród)

KLASY V
I miejsce  Mikołaj Czapla i Sebastian
Kurantowicz (ZS Krasnobród)
II miejsce  Marcin Czapla i Łukasz
Pomaniec (ZS Krasnobród)
III miejsce  Mikołaj Gielmuda i Mate‐
usz Mazik (ZS Krasnobród)
KLASY VI
I miejsce  Wiktoria Kurantowicz
i Kamila Kowal (ZS Krasnobród)
II miejsce  Maciej Kołtun i Piotr
Piechnik (ZS Krasnobród)
III miejsce  Maja Gradziuk i Paulina
Molenda (ZS Krasnobród)
KLASA VII
I miejsce  Konrad Dąbrowski i Alan

Nowe KGW w Krasnobrodzie!

W

dniu 30 maja 2019 r. w Krasnobrodzie powstało
nowe Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród. Do‐
świadczenie, aktywność, wiele ciekawych pomysłów do re‐
alizacji i chęć do działania to najważniejsze cechy nowej
organizacji.
Przewodniczącą została p. Dorota Jurkiewicz, zastęp‐
czyniami  p. Iwona Kurantowicz i p. Małgorzata Bełz. Ko‐
ło po raz pierwszy zaprezentowało się podczas
I Osiedlowego Pikniku Rodzinnego na osiedlu Podklasztor.
Zapraszamy serdecznie Panie zainteresowane uczestnic‐
twem i chętne do działania na rzecz Miasta i Gminy Kra‐
snobród.
MałgorzataMiecznikBorkowska

Gajewski (ZS Krasnobród)
II miejsce  Aleksandra Dziura i Szy‐
mon Tracz (ZS Krasnobród)
III miejsce  Damian Kawalec i Domi‐
nik Gromek (SP Majdan Wielki)
Uczniowie rywalizowali ze sobą
w dwuosobowych drużynach. Musieli
wykazać się swoją wiedzą, umiejęt‐
nością pracy w grupie, a także odpor‐
nością na stres.
Gratulujemy uczestnikom wyso‐
kich wyników i życzymy dalszych
sukcesów.
Renata Koperwas
i Bożena Wiatrzyk
Organizatorki konkursu
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Akcja masowego czytania
„Jak nie czytam, jak czytam”

dniu 7 czerwca 2019r.
o godz. 10.00 w Zespole
Szkół w Krasnobrodzie miało miejsce
niezwykłe wydarzenie mające na celu
promocję czytelnictwa. Placówka włą‐
czyła się w ogólnopolską akcję czytel‐
niczą „Jak nie czytam, jak czy‐
tam” organizowaną przez redakcję
czasopisma „Biblioteka w szkole”.
Pomysł na taką formę akcji był od‐
powiedzią na wyniki badań, w świetle
których aż 63% dorosłych Polaków nie
czyta książek. 280 uczniów szkoły
wraz z nauczycielami brało udział
w ogólnopolskiej próbie bicia rekordu
jednoczesnego czytania. Na boisku
szkolnym, w otoczeniu zieleni i na

świeżym powietrzu każdy z uczestni‐
ków akcji czytał swoją ulubioną książ‐
kę. Całość akcji została uwieczniona na
zdjęciach, które można obejrzeć na stro‐
nie internetowej szkoły. Akcja „Jak nie
czytam, jak czytam” stanowiła jeden
z ważnych elementów działań związa‐
nych z promocją czytelnictwa.
Oprócz
tego
przedsięwzięcia
w mijającym roku szkolnym ucznio‐
wie mieli okazję czterokrotnie uczest‐
niczyć w akcjach czytelniczych koor‐
dynowanych przez bibliotekę szkolną
ZS: Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania, Światowy Dzień Pluszowego
Misia, Światowy Dzień Czytania Tol‐
kiena, Międzynarodowy Dzień Książ‐

ki Dla Dzieci. Mamy nadzieję, że czy‐
tanie książek nie będzie tylko obo‐
wiązkiem, ale będzie kojarzyło się
z czymś przyjemnym, z relaksem,
wolnym czasem i rozrywką.
Dziękujemy uczestnikom za udział
w akcjach czytelniczych, uczniom
z wolontariatu czytelniczego „Roz‐
czytani” za pomoc w organizacji,
dyrekcji, nauczycielom, pracowni‐
kom szkoły za wsparcie i pomoc
w organizacji wydarzeń czytelni‐
czych.
Marzanna Tarłowska,
Teresa Gielmuda
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Byliśmy na wycieczce
w Częstochowie i Zabrzu

nia 15 maja 2019 roku 23
uczniów i 5 opiekunów Szkoły
Podstawowej w Majdanie Wielkim
wczesnym rankiem wyruszyło na X Zlot
Szkół Prymasowskich do Częstochowy.
Na miejsce dojechaliśmy około godziny
10.00. Pierwszym punktem uroczystości
na Jasnej Górze było zgromadzenie
pocztów sztandarowych szkół noszących
imię kardynała Stefana Wyszyńskiego
przy pomniku Patrona i modlitwa o jego
beatyfikację. Kolejnym punktem uro‐
czystej pielgrzymki było spotkanie ze
świadkami i uczestnikami wydarzeń
w Panamie, relacje z pobytu na Świato‐
wych Dniach Młodzieży przedstawił
ksiądz biskup Marek Solarczyk przeka‐
zując „Przesłanie Papieża Franciszka do
młodych” w Sali Papieskiej.
Następnie uczestnicy X Zlotu wraz
ze sztandarami szkół udali się do kaplicy
Matki Bożej, aby uczestniczyć w uro‐
czystej Mszy Świętej pod przewodnic‐
twem biskupa Marka Solarczyka. Po
mszy udaliśmy się do Sali Papieskiej,
gdzie szkoły przybyłe na X Zlot przed‐
stawiły kilkuminutowe prezentacje na
temat „Które wskazanie do młodych
Księdza Prymasa Wyszyńskiego naj‐

chętniej jest realizowane w mojej szkole
i dlaczego?”
Po zaplanowanych uroczystościach
udaliśmy się wraz z przewodnikiem na
zwiedzanie zabytków Jasnej Góry.
Obejrzeliśmy Bazylikę, Skarbiec, Salę
Rycerską, Muzeum 600lecia. Wiele do‐
wiedzieliśmy się o wydarzeniach i pa‐
miątkach religijnych i historycznych
znajdujących się w tym niezwykłym
miejscu. Następnie udaliśmy się do Do‐
mu Pielgrzyma na kolację i odpoczynek.
Wieczorem uczestniczyliśmy w Apelu
Jasnogórskim, każdy z nas mógł przez
chwilę popatrzeć „Maryi w oczy” i po‐
wierzyć jej swoje troski i radości.
Rankiem następnego dnia, czyli 16
maja jeszcze raz udaliśmy się do Sanktu‐
arium, aby uczestniczyć w porannej mszy
i przejść na kolanach wokół Cudownego
Obrazu Maryi i u jej stóp złożyć nasze
młodzieńcze prośby i marzenia.
Kolejnym etapem naszej wycieczki
była kopalnia węgla kamiennego  mu‐
zeum „Guido” w Zabrzu. Przybyliśmy
do Zabrza około 10 i zostaliśmy mile
przywitani przez naszego rodaka, obec‐
nie mieszkającego i pracującego w Za‐
brzu. Na zwiedzanie kopalni mieliśmy 2

godziny. Najpierw zjechaliśmy na po‐
ziom 170 metrów, a następnie 320 me‐
trów pod ziemią. Wspaniali przewodni‐
cy opowiadali nam o pracy górników,
wydobywaniu węgla w XIX wieku
i współcześnie. Barwnie przedstawiali
nam historię świętej Barbary, patronki
górników oraz obyczajów górniczych.
To była naprawdę pouczająca lekcja
geografii, historii i przyrody.
Zadowoleni, wzbogaceni o niezwy‐
kłe wrażenia, wróciliśmy na powierzch‐
nię i udaliśmy się w drogę powrotną do
naszych domów. Wypowiedzi i refleksje
uczestników wycieczki: „Wycieczka by‐
ła bardzo pouczająca i ciekawa”  Ola,
„Zwiedziłam Jasną Górę, zawsze tam
chciałam pojechać, myślę, że warto tam
być i zawierzyć siebie Matce Boskiej” 
Ola, „Wyjazd dał mi możliwość zoba‐
czenia Częstochowy i Jasnej Góry” 
Kasia, „Pierwszy raz w życiu miałem
możliwość modlić się do Cudownego
Obrazu Matki Boskiej na Jasnej Górze”
 Alan. Wszyscy uczniowie Szkoły Pod‐
stawowej im. Kardynała Stefana Wy‐
szyńskiego w Majdanie Wielkim.
Krystyna Gęśla
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Projekt ,,ZA PROGIEM  wyprawy odkrywców”

W

z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim

drugim półroczu roku szkolnego
2018/2019 uczniowie klasy II i III
uczestniczyli w Projekcie ,,ZA PROGIEM 
wyprawy odkrywców” realizowanym przez
UMSC w Lublinie i współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Euro‐
pejskiego Funduszu Społecznego. W ramach
Projektu realizowane były działania umożli‐
wiające dzieciom rozwój kompetencji kluczo‐
wych i umiejętności uniwersalnych obejmują‐
cych m.in. umiejętności: matematycznoprzy‐
rodnicze, językowe, rozumienia, kreatywno‐
ści, innowacyjności krytycznego myślenia,
rozwiązywania problemów, uczenia się pracy
zespołowej.
Dzieci uczestniczyły w warsztatach z za‐
kresu matematyki i przyrody oraz Dniach
Edukacji zakładające m.in. takie formy ak‐
tywności jak: zabawy integracyjne, warsztaty
teatralne, gry uczelniane, zadania animacyjne
pobudzające kreatywność narracyjną i wizu‐
alną, quizy, zabawy pantomimiczne, taneczne
i dramowe. Dzieci miały możliwość zapozna‐
nia się ze środowiskiem akademickim i uczel‐
nią jako miejscem naukowego oglądu rzeczy‐
wistości. Udział w zajęciach był bezpłatny.
Uczestnicy Projektu otrzymali zestawy mate‐
riałów dydaktycznych, wyżywienie podczas
zajęć oraz zaświadczenie o udziale w projek‐
cie. Zajęcia dostarczyły dzieciom ciekawych
wrażeń wiele umiejętności i nowych do‐
świadczeń.
Dyrekcja, rodzice, nauczyciele i ucznio‐
wie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ste‐
fana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim ser‐
decznie dziękują organizatorom Uczelni za
możliwość udziału w projekcie.
Mariola Czekirda
Maria Kończewska
Opiekunowie uczestników Projektu

Recytowali aż miło

M

XXIV Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaka

ają po kilka lat, ale bez
większych problemów naj‐
pierw uczą się na pamięć tekstów,
a potem stają na scenie i je publicznie
prezentują. Mowa o dzieciach z miasta
i gminy Krasnobród, które mogą się
popisać swoimi zdolnościami scenicz‐
nymi podczas Gminnego Konkursu
Recytatorskiego Przedszkolaka.
Organizowane przez Krasnobrodzki
Dom Kultury, po raz dwudziesty
czwarty, przesłuchania odbyły się we
wtorek 4 czerwca w KDK, gdzie pre‐

zentowały się starsze dzieci, a w czwar‐
tek 6 czerwca w Samorządowym
Przedszkolu w Krasnobrodzie, przed‐
stawiciel domu kultury sprawdził jak
radzą sobie najmłodsi recytatorzy, na‐
wet w wieku niespełna 3 lat.
Łącznie w tym roku do Konkursu
zgłosiło się ponad 190 dzieci, a to
oznacza, że wśród naszych najmłod‐
szych mieszkańców nie brakuje od‐
ważnych, którzy chcą się mierzyć
z trudną sztuką recytacji. W tegorocz‐
nym repertuarze było sporo wierszy

dla Mamy i Taty, a wśród autorów są,
na przykład Jan Brzechwa, Julian Tu‐
wim czy Dorota Gellner. W tegorocz‐
nym Konkursie wystąpili przedszkola‐
ki i „zerówkowicze” z Krasnobrodu
z Kaczórek i Majdanu Wielkiego.
Impreza ma charakter przeglądu
i wszyscy mali recytatorzy otrzymali
pamiątkowe dyplomy uczestnictwa
oraz słodkości i drobne upominki.
ias.24
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