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Gmina Krasnobród 

na Dożynkach Powiatowych

W 
dniu 23 lipca 2015r. w Jacni 
odbyło się Powiatowe Święto 

Plonów. Gminę Krasnobród reprezen-
towały 4 delegacje z wieńcami z na-
stępujących miejscowości: Stara Huta, 
Hucisko, Majdan Mały i Zielone wraz 
z  burmistrzem Kazimierzem Misztalem 
na czele.

Podczas uroczystości Starosta Za-
mojski Henryk Matej nagrodził wyróż-
niajacych się rolników. Wśród nich byli 
również rolnicy z gminy Krasnobród 
– Krzysztof Cisek i Andrzej Nadłonek, 
obaj z Majdanu Wielkiego.

Rozstrzygnięcie przetargu 
na dowożenie dzieci do szkół

W wyniku postępowania przetargo-
wego ogłoszonego przez Urząd Miejski 
w Krasnobrodzie na dowożenie dzieci 
do szkół na terenie gminy Krasnobród 
w latach 2015-2018 wpłynęło 6 ofert. 
Najkorzystniejszą okazała się oferta 
złożona przez firmę Usługi Transporto-
we Marcin Skiba z Krasnobrodu, której 
wartość wynosi 725.985,00 zł. Kwota 
ta obejmuje 3-letni okres świadczenia 
usługi przewozowej wraz z zapewnie-
niem opiekuna dla dzieci podczas prze-
jazdu.

Podpisanie umowy z wyłonionym 
wykonawcą planowane jest do końca 
sierpnia.

LO w Krasnobrodzie bez I klasy
Najbliższy rok szkolny 2015-2016 

krasnobrodzkie Liceum Ogólnokształcą-
ce rozpocznie bez pierwszej klasy. Taka 
sytuacja spowodowana jest brakiem 
zainteresowania absolwentów ostatnich 
klas gimnazjalnych kontynuowaniem 
nauki w naszym liceum.

Stypendium 
na rok szkolny 2015/2016

W związku z możliwością uzyska-
nia przez uczniów pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym Urząd Miejski 
w Krasnobrodzie  informuje osoby za-
interesowane, że na stronie internetowej 
urzędu oraz w Urzędzie Miejskim jest 
do pobrania wzór wniosku o przyzna-
nie stypendium szkolnego. Wniosek o 
przyznanie stypendium szkolnego na 
rok szkolny 2015/2016 należy złożyć 
w urzędzie  w terminie do 15 września 
2015 r.

Ograniczenie dowozu
 nieczystości płynnych

W związku z przeciążeniem miej-
skiej oczyszczalni ścieków oraz bar-
dzo niskim poziomem wody w rzece 
Wieprz konieczne było podjęcie decyzji 
o ograniczeniu do 20 m3 dziennie zrzutu 
ścieków dowożonych do oczyszczalni 
za pomocą samochodów asenizacyj-
nych. To czasowe oganiczenie ma na 
celu utrzymanie właściwego poziomu 
oczyszczania ścieków odprowadzanych 
do oczyszczalni systemem kanalizacyj-
nym.

Susza i jej skutki
Występująca od kilku tygodni su-

sza dotknęła również i tereny gminy 
Krasnobród powodując straty w upra-
wach rolnych. W związku z powyższym 

Burmsitrz Krasnobrodu, w odpowiedzi 
na kierowane przez mieszkańców zapy-
tania i wnioski o pomoc, wystosował pi-
smo do Wojewody Lubelskiego ws. po-
wołania komisji do szacowania szkód. 

Osoby zainteresowane mogą zgła-
szać się do Urzędu Miejskiego w celu 
uzyskania informacji i złożenia wniosku 
na przygotowanym w tym celu druku.

Przetarg na sprzedaż gruntów
Burmistrz Krasnobrodu ogłasił drugi 

ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości gruntowych położo-
nych w miejscowościach Krasnobród i 
Grabnik stanowiących własność Gminy 
Krasnobród.

Do sprzedaży są:
1. Działka oznaczona nr 519/4 o 

pow. 0,1113 ha położona w miejsco-
wosci Krasnobrod, przeznaczona pod 
zabudowę jednorodzinną zagrodową i 
usługową, cena wywoławcza – 56.949 
zł., w tym podatek VAT 23%.

2. Działka oznaczona nr 145 o pow. 
0,72 ha położona w miejscowosci Grab-
nik, w części tj. 0,13ha przeznaczona 
pod zabudowę zagrodową, jednorodzin-
ną i usługową w pozostałej część pod 
uprawy rolno-leśne, cena wywoławcza 
– 28.359 zł w tym podatek VAT 23%.

3. Działka oznaczona nr 146, o pow. 
0,46 ha położona w miejscowości Grab-
nik przeznaczona pod uprawy rolno-le-
śne cena wywoławcza – 4.900 zł w tym 
podatek VAT 23%.

4 Działka oznaczona nr 162 o pow. 
0,59 ha położona w miejscowości Grab-
nik, w części tj. 0,07 ha przeznaczona 
pod zabudowę zagrodową jednorodzin-
ną i usługową, w pozostałej część pod 
uprawy rolno-leśne, cena wywoławcza 
- 17.435 zł w tym podatek VAT23%. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 
25 września 2015r o godz.10.00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Krasno-
brodzie przy ul. 3-go Maja 36.

Bliższe informacje dotyczące prze-
targu można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Krasnobrodzie pokój nr 9 lub 
telefonicznie tel. 84 660 76 91.

Powołanie zastępcy skarbnika 
gminy Krasnobród

Burmistrz Krasnobrodu podjął de-
cyzję o powołaniu z dniem 01.08.2015r. 
na stanowisko zastępcy skarbnika gminy 
Krasnobród pana Tomasza Maruszaka, 
pracownika Urzędu Miejskiego w Kra-
snobrodzie. Decyzja ta została podjęta 
w związku z odejściem na emeryturę 
pani Krystyny Bucior, która dotychczas 
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pełniła tę funkcję. Nowo powołany za-
stępca skarbnika gminy Krasnobród 
posiada wykształcenie wyższe o kierun-
ku rachunkowość i 8-letni staż pracy w 
urzędzie – zajmował się podatkami.

Konsultacje społeczne ws. Lokalnej 
Strategii Rozwoju

W związku z prowadzonymi praca-
mi nad opracowaniem Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju na lata 2014-2020, Sto-
warzyszenie Loklana Grupa Działania 
„Nasze Roztocze” zorganizowało cykl 
spotkań konsultacyjnych w poszczegól-
nych miejscowościach gmin należących 
do obszaru LGD „Nasze Roztocze”.

Konsultacje społeczne dla gminy 
Krasnobród odbyły się w dniu 12 sierp-

nia 2015r. w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury. Wzięli w nich udział miesz-
kańcy gminy Krasnobród, sołtysi, radni, 
rolnicy, przedstawiciele stowarzyszeń i 
grup nieformalnych, krasnobrodzkiego 
sanatorium oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie.

Podczas spotkania dokonano ana-
lizy słabych i mocnych stron, szans i 
zagrożeń oraz celów Lokalnej Strategii 
Rozwoju.

Opinie i uwagi uzyskane podczas 
tego spotkania posłużą do identyfika-
cji głównych kierunków działań oraz 
inicjatyw społecznych i gospodarczych 
realizowanych za pośrednictwem LGD 
„Nasze Roztocze” i otworzą możliwości 
otrzymania dofinansowania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Ogólnokrajowe referendum
Postanowieniem Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Bronisława Ko-
morowskiego z dnia 17 czerwca 2015r. 
zarządzone zostało ogólnokrajowe re-
ferendum, które odbędzie się w dniu 6 

września 2015r.
Pytania referendalne brzmią:
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/

Pan za wprowadzeniem jednomandato-
wych okręgów wyborczych w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan 
za utrzymaniem dotychczasowego spo-
sobu finansowania partii politycznych z 
budżetu państwa?”

Pytanie trzecie: „Czy jest Pan/Pani 
za wprowadzeniem zasady ogólnej roz-
strzygania wątpliwości co do wykładni 
przepisów prawa podatkowego na ko-
rzyść podatnika?”

Referendum na ternie gminy Kra-
snobród będzie prowadzone w 11 obwo-
dach głosowania. Więcej informacji na 
ten temat, m.in. o granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwodo-
wych komisji wybroczych podanych 
jest na stronie www.krasnobrod.pl.

Lokale wyborcze  w całej Polsce 
będą czynne w godz. 6.00 – 22.00.

Informacje zebraa:

M. Czapla

Per Artem ad Astra
W 

dniach 16-22 sierpnia 2015r. 
w Krasnobrodzie odbył się IX 

Festiwal Muzyki Organowej i Kameral-
nej „Per Artem ad Astra” organizowany 
przez Krasnobrodzki Dom Kultury i 
Fundację Młodzieżowej Orkiestry Ka-
meralnej „Divertimento”.

To tygodniowe spotkanie bogate 
było w różnego rodzaju wydarzenia 
kulturalne. Oprócz muzyki organowej 
tj. recitalu Marcina Knury, Kursu Inter-
pretacji Muzyki Organowej i VIII Ogól-
nopolskiego Konkursu Organowego, 
koncertu laureatów tego konkursu, w 
programie festiwalu były także Warsz-
taty Muzyki Barokowej pod kierownic-
twem Leszka Firka oraz inne koncerty, 
takie jak: koncert chóru dziewczęcego 
z Czech, recital skrzypcowy Karola 
Lipińskiego-Brańki, koncert Orkiestry 
Festiwalowej.

Festiwal „Per Artem ad Astra” to nie 
tylko muzyka, ale również wydarzenia z 
innych dziedzin sztuki nawiązujące do 
historii Polski oraz przedstawiające wy-
bitnych Polaków. W tym roku przybliżo-
ne zostały dwie osobowości. Pierwszą z 
nich był pułkownik Ryszard Kukliński, 
którego działalność została zaprezen-
towana poprzez wystawę „Pułkownik 

Ryszard Kukliński – polska samotna mi-
sja”, prelekcje wygłoszone przez Filipa 
Frąckowiaka - dyrektora Izby Pamięci 
Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i 
projekcję filmu pt. „Jack Strong”.  Dru-
gą osobowością, z którą mogliśmy się 
„spotkać” podczas festiwalu był Ksiądz 
Prymas Stefan Kardynał Wyszyński. 
W koncercie słowno-muzycznym pt.  
„Droga życia” wspomnienia „Pryma-
sa Tysiąclecia” czytali aktorzy - Ewa 
Domańska i Piotr Bajor, a oprawę mu-
zyczną zapewniła Agata Galik (harfa).  
Oprócz tego w czasie całego festiwalu 
i kilku dni po nim można było  oglądać 
wystawę ze zbiorów Instytutu Pryma-
sowskiego Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego w Warszawie przedstawiającą 
postać tego wybitnego Polaka.

IX Festiwal Muzyki Organowej i 
Kameralnej przeszedł już do historii.

Szczegółową relację tekstową i foto-
graficzną tego wydarzenia przedstawimy 
w kolejnym wydaniu naszego pisma, a 
już teraz można się z nią zapoznać na 
stronach internetowych www.krasno-

brod.pl i www.perartemadastra.pl.

Mariola Czapla

,,III Igrzyska 
Sportowe” 

dla osób 
niepełnosprawnych 
w Krasnobrodzie

S
towarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych ,,Radość 

i Nadzieja”, Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Dominikanówce oraz MGKS 
„Igros” Krasnobród organizują w dniu 
27.08.2015 r. Igrzyska Sportowe dla 
osób niepełnosprawnych. Udział w/w 
wymienionej imprezie weźmie 150 
osób niepełnosprawnych z powiatu za-
mojskiego, biłgorajskiego, tomaszow-
skiego i hrubieszowskiego.

Igrzyska sportowe odbędą się na 
Stadionie Miejskim w Krasnobrodzie, 
przy ul. Wczasowej 2. Zainteresowane 
osoby serdecznie zapraszamy na godz. 
10.00

Informujemy, że w/w zadanie współ-
finansowane jest przez Województwo 
Lubelskie.

OrganizatorzyOr
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Organizatorem „Wakacyjnego konkursu dla 
centrów i punktów informacji turystycz-

nej” była Polska Organizacja Turystyczna. Idea 
wakacyjnego konkursu to przekonanie turystów, 
że właśnie to miasto czy też ten region jest wy-
jątkowy. Trzeba było stworzyć mema, grafikę, 
piosenkę, filmik - tym samym zaprosić turystów 
do odwiedzenia tego miejsca. Jako że to konkurs 
dla centrów i punktów informacji turystycznych 
należało również umieścić logo „it”.

Jury składające się z pracowników POT wyło-
niło najciekawsze prace konkursowe, które poda-
ne zostały ocenie internautów.

Największe poparcie zdobyła Informacja 
Turystyczna przy Centrum Kultury, Turystyki i 
Promocji Ziemi Łowickiej. Nagroda dla autorów 
zwycięskiego projektu to promocja na oficjalnym 
profilu POT na Facebook’u, wywiad w „Aktualno-
ściach Turystycznych” oraz pamiątkowa tabliczka 
„Najbardziej Gościnne Centrum Informacji Tury-
stycznej 2015”.

Zwycięzca może być tylko jeden ale… drugie 
miejsce zajął Punkt Informacji Turystycznej 
w Krasnobrodzie! Kilka głosów mniej zdobyło 
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w 
Koszalinie. Na pozostałych pozycjach znalazły się 
kolejno Łódź, Jarosław, Augustów, Siedlec, Infor-
macja Turystyczna Contact Center przy Polskiej 
Organizacji Turystycznej i Waniewo.

Dla Krasnobrodu jest to zarówno promocja 
jak i wyróżnienie. Tym większe, że do finału za-
kwalifikowało się tylko 9 propozycji z terenu całej 
Polski!

Wszystkim, którzy oddali głosy bardzo dzię-
kujemy za wspólną zabawę, za oddane głosy i 
oczywiście w imieniu wszystkich Punktów i Cen-
trów Informacji Turystycznej dziękujemy za do-
cenienie naszej codziennej pracy.

Katarzyna Lipska

Sukces Punktu Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie 
w „Wakacyjnym konkursie dla centrów i punktów informacji turystycznej”

Tradycjnie już pod koniec sierpnia, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji  w  Zamo-
ściu organizuje Czteroetapowy Bieg 
Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. 
W tym roku, XXVIII edycja tego biegu 
odbędzie się w dniach od 26 do 29 sierp-
nia 2015r.

Trasa trzeciego etapu biegu prowa-
dzi do Krasnobrodu. Uczestników tego 

wyjatkowego wydarzenia sportowego, 
łączącego sport i pamięć o Dzieciach 
Zamojszczyzny będziemy witali w cen-
trum Krasnobrodu w piątek 28 sierpnia 
br.

Wśród witających nie zabraknie kra-
snobrodzkiego zespołu folklorystyczne-
go „Wójtowianie”, który od bardzo wie-
lu lat wita zawodników na mecie. 

Serdecznie zapraszamy mieszkań-
ców Krasnobrodu i gości tutaj wypoczy-
wających do centrum Krasnobrodu, aby 
kibicować uczestnikom biegu. Pierwszy 
zawodnik planowany jest na mecie ok. 
godz. 11.30.

Naszą obecnością i oklaskami do-
ceńmy wysiłek zawodników, którzy 
pokonując dziesiątki kilometrów, chcą 
w ten szczególny sposób uczcić pamięć 
tragicznych wydarzeń z okresu II wojny 
światowej.

Mariola Czapla

XXVIII Czteroetapowy Bieg Pokoju 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny
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DNI KRANOBRODU 2015
Tegoroczne „Dni Krasnobrodu” 

rozpoczęły się w piątek 24 lip-
ca w Krasnobrodzkim Domu Kultury, 
gdzie miał miejsce wernisaż wystawy 
„Fotoobrazy” Aleksandra Krupy – za-
mościanina mieszkającego w Kanadzie. 

Autor fotografią i malarstwem pa-
sjonował się od dzieciństwa jednak 
dopiero jako osoba dorosła zaczął po-
ważnie myśleć o rozwijaniu i pogłębia-
niu swoich zainteresowań. Fotografia 
cyfrowa pozwoliła mu połączyć te dwie 
bliskie jego sercu dyscypliny i spełniać 
się jako artysta. Tematem jego prac są 
przede wszystkim ludzie i emocje, które 
im towarzyszą. Skupia się na portretach 
i fotografii ślubnej. Swoje prace wysta-
wiał nie tylko w Polsce, ale również w 
Niemczech  i Kanadzie.

Wernisaż w Krasnobrodzie rozpo-
częła dyrektor Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury Mariola Czapla witając artystę, 
jego rodzinę, władze samorządowe w 
osobach: burmistrza Kazimierza Misz-
tala, doradcy burmistrza Janusza Osia 
oraz przewodniczącego Rady Miejskiej 
Rolanda Wyrostkiewicza oraz pozosta-
łych gości. Następnie głos zabrał autor, 
który opowiedział o sobie, swoich pa-
sjach i prezentowanych pracach, odpo-
wiadał również na pytania uczestników 
wernisażu. W trakcie spotkania dołą-
czył do obecnych ks. prałat Eugeniusz 
Derdziuk – kustosz Krasnobrodzkiego 
Sanktuarium. 

Piątkowy wernisaż upłynął w miłej 
atmosferze rozmów i wspomnień.

W tym miejscu należy dodać, że 
wystawę można było oglądać w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury do połowy 
sierpnia.

Sobota - drugi dzień obchodów dni  
miasta rozpoczął się wczesnym rankiem 
nad krasnobrodzkim zalewem, gdzie 
odbyły się Spławikowo-Gruntowe Za-
wody Wędkarskie o Puchar Burmistrza 
Krasnobrodu. W tegorocznych zmaga-
niach wędkarzy wzięło udział 23 męż-
czyzn. Najlepszym okazał się Roman 
Gradziuk, drugie miejsce przypadło 
Markowi Olszewskiemu – obaj panowie 
z Krasnobrodu, zaś na trzeciej pozycji 
uplasował się wędkarz z Tomaszowa 
Lubelskiego - Dariusz Wawryca.

Zwycięzcom puchary i dyplomy 
podczas popołudniowego festynu wrę-
czył doradca burmistrza Janusz Oś, 
prywatnie także miłośnik wędkowania. 
Laureaci otrzymali także nagrody rze-
czowe ufundowane przez firmę „argTe-
am Roman Gradziuk”.

Kolejnym punktem sobotniego pro-
gramu był Rowerowy Raj Rodzinny 
zorganizowany przez Virgo Roztocze w 
ramach projektu „Rowerowe Roztocze”. 
Głównym celem tego sportowo-rodzin-
nego przedsięwzięcia  jest promocja tu-
rystyki rowerowej, aktywnego spędza-
nia czasu i odwiedzania miejsc naszego 
regionu.

W rajdzie podczas Dni Krasnobrodu 
wzięło udział około 60 rowerzystów w 
różnym wieku, wśród nich był również 
burmistrz Krasnobrodu – Kazimierz 
Misztal.

Trasa, którą pokonali miłośnicy jed-
nośladów wynosiła około 10 km i była 
dostosowana do możliwości każdego z 
cyklistów, zarówno dzieci jak i senio-
rów. Wspólną rowerową wędrówkę za-
kończono ogniskiem i obietnicami ko-
lejnych spotkań na dwóch kółkach.

Popołudniowa część sobotnich ob-
chodów dni miasta, to festyn wakacyjny, 
który rozpoczął się na stadionie sporto-
wym programem dla najmłodszych. 
Psotka i Wrotka przygotowały dla mi-
lusińskich wiele atrakcji. Były gry i za-
bawy integracyjne, konkursy oraz dużo 
muzyki. Dzieciaki bawiły się znakomi-
cie o czym świadczyły ich roześmiane 
buzie. A jeśli o uśmiechu mowa, to starsi 
także mieli okazję do radosnego wyrazu 
twarzy, a to za sprawą  „Szarej Eminen-
cji” – kabaretu z Werbkowic, który z du-
żym dystansem i humorem odnosi się do 
otaczającej rzeczywistości.

Po dawce uśmiechu dla małych i 
dużych nadszedł czas na muzykę. Naj-
pierw na krasnobrodzkiej scenie za-
prezentowały się trzy piękne, młode 
dziewczyny, czyli zespół „Che Donne” 
z Podkarpacia – uczestniczki programy 
„X Factor”. Wdzięk i uroda połączone z 
talentem, który niewątpliwie mają mło-
de wokalistki sprawił, że słuchało się ich 
z prawdziwą przyjemnością.

Potem zaśpiewała Sylwia Piotrow-
ska – laureatka „Szansy na sukces” a tak 
naprawdę wulkan energii, kobieta o nie-
zwykłym temperamencie, niewątpliwym 
talencie i niesamowitej energii, którą za-
raziła zgromadzona publiczność. 

Ostatnim punktem sobotniego pro-
gramu Dni Krasnobrodu był koncert 
gwiazdy wieczoru, zespołu, którego mu-
zykę znają pokolenia, grupy nazywanej 
polskimi Beatlesami. „CZERWONE GI-
TARY”, bo o nich mowa po kilku latach 
znowu zagościły w naszym mieście.

I znowu ich przeboje śpiewały tłu-
my, które mimo kapryśnej pogody nie 

opuściły swoich idoli. A zespół, cóż 
jak zawsze nie zawiódł swojej widow-
ni. Profesjonalizm i szacunek dla pu-
bliczności to dewiza, która towarzyszy 
grupie od zawsze i jak widać sprawdza 
się, bo w tym roku  grupa obchodzi pięć-
dziesięciolecie swojej działalności i cały 
czas jest na szczycie. 

Po gromkich brawach i bisach nad-
szedł czas na pożegnanie, zanim to 
jednak nastąpiło na scenie pojawił się 
Kazimierz Misztal- burmistrz Krasno-
brodu, który na ręce Jerzego Skrzyp-
czyka – współzałożyciela zespołu złożył 
gratulacje i bukiet czerwonych kwiatów 
z okazji jubileuszu życząc dalszych 
sukcesów. Publiczność zaśpiewała „Sto 
lat”.

Ostatni dzień świętowania dni miej-
scowości - niedziela, to tradycyjnie 
Przegląd Orkiestr Dętych, w tym roku 
wyjątkowy, bo Jubileuszowy, nad któ-
rym honorowy patronat objął Starosta 
Zamojski Henryk Matej.

Już 25 lat miłośnicy instrumentów 
dętych mogą uczestniczyć w tym mu-
zycznym wydarzeniu, podczas którego 
w jednym miejscu i jednym czasie spo-
tyka się tak wielu muzyków. Ten nieod-
łączny element programu Dni Krasno-
brodu wpisał się już głęboko w pamięć 
nie tylko mieszkańców naszego miasta, 
ale także turystów i wszystkich tych, 
którzy wierzą, że w „orkiestrach dętych 
wielka siła”.

W tegorocznym przeglądzie wzięło 
udział 9 orkiestr z: Krasnegostawu, Ob-
szy, Rejowca, Sitna, Tarnogóry, Szcze-
brzeszyna, Tomaszowa Lubelskiego, 
Zubowic i Krasnobrodu.

Zanim rozpoczęły się prezentacje,  
muzycy zebrani na Placu Siekluckiego 
w centrum Krasnobrodu  przeszli ulica-
mi miasta na stadion, gdzie tradycyjnie 
wspólnie odegrali dwa utwory. Dyry-
gentem tej wielkiej orkiestry jak co roku 
był Bogdan Pałczyński – emerytowany 
major Wojska Polskiego, kapelmistrz 
Orkiestry Dętej OSP w Tomaszowie 
Lub.  Potem nastąpiło oficjalne otwarcie 
przeglądu, którego dokonali: Burmistrz 
Krasnobrodu i dyrektor Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury.

Przed rozpoczęciem przesłuchań or-
kiestry odegrały jeszcze tradycyjne „sto 
lat” z okazji jubileuszu, co było niespo-
dzianką dla organizatorów i wszystkich 
zgromadzonych. Muzyczna uczta trwała 
do wieczora.

Ciąg dalszy na str. 6



Gazeta     rasnobrodzka6 Sierpień 2015

DNI KRASNOBRODU

Ciąg dalszy ze str. 5

Po wysłuchaniu wszystkich orkiestr 
była jeszcze niespodzianka - występ 
Chóru Myśliwskiego „Knieja” z Pol-
skiego Związku Łowieckiego Zamo-
ściu, który wykonał kilka piosenek koń-
cząc swój występ wspólnie z Orkiestrą 
Dętą „Echa Kniei” ze Szczebrzeszyna. 
Potem nastąpiło uroczyste wręczenie 
nagród finansowych, pamiątkowych 
pucharów i dyplomów orkiestrom i 
kapelmistrzom, którego dokonali bur-
mistrz Kazimierz Misztal, wicestarosta 
Zamojski  Kazimierz Mielnicki i dyrek-
tor Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
Mariola Czapla. 

Nagrody ufundowali: Starosta Za-

mojski Henryk Matej, Burmistrz Kra-
snobrodu i Dyrektor KDK.

Następnie na scenie pojawił się ze-
spół „Ewenement” z Biłgoraja, a tuż 
po nim z pewny spóźnieniem zagrała 
discopolowa grupa „MeGustar”, która 
zmotywowała publiczność nie tylko do 
śpiewu, ale i do tańca.

Na koniec należy wspomnieć, że 
tegoroczny program Dni Krasnobrodu 
wzbogacony był także o inne atrakcje. 
Była piknikowa gastronomia, zjeżdżal-
nie i dmuchane miasteczko dla dzieci 
oraz stoiska handlowe.

Był też event Banku Zachodniego 
WBK promujący konkurs grantowy 
„Tu mieszkam, tu zmieniam”, którego 
celem jest motywowanie do działań 
na rzecz dobra wspólnego w lokalnym 

środowisku.
Zadbano także o promocję zdrowia, 

bowiem podczas festynu była możli-
wość skorzystania z porad promujących 
zdrowy styl życia, których udzielali 
pracownicy Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Zamościu. 

Ponadto działało też stoisko Woje-
wódzkiego Ośrodka Koordynującego 
Populacyjny Program Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi Centrum Onkolo-
gii Ziemi Lubelskiej. 

M.K.

Fotoreportaż – str. 10-11

P O D Z I  Ę KO W A N I A

Organizatorzy „Dni Krasnobro-
du” serdecznie dziękują wszystkim 
zaangażowanym w organizację tej 
imprezy.
Dziękujemy:
* Staroście Zamojskiemu Henryko-
wi Matejowi
* Krasnobrodzkiemu Towarzystwu 
Wędkarskiemu
* Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Zamościu
* Chórowi Myśliwskiemu „Knieja” 
z Polskiego Związku Łowieckiego 
w Zamościu
* P.H. Adamex z Biłgoraja

Dziękujemy Policjantom z Po-
sterunku Policji w Krasnobrodzie 
z Panem Kierownikiem nadkom. 
Adamem Kowalem na czele oraz 
patrolom Policji z Zamościa za 
czuwanie nad bezpieczeństwem 
podczas trwania imprezy.

Podziękowania składamy także 
panu Jackowi Gmyzowi - dyrekto-
rowi Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Krasnobrodzie i jego Pra-
cownikom za obsługę techniczną 
imprezy.

Dziękujemy również druhom 
Ochotniczych Straży Pożarnych z 
Wólki Husińskiej, Majdanu Wiel-
kiego i Hutkowa za pomoc organi-
zacyjno-techniczną.

Słowa podziękowania kieruje-
my też do Miejsko-Gminnego Klu-
bu Sportowego „IGROS” za udo-
stępnienie miejsca na organizację 
imprezy.

Kazimierz Misztal

 burmistrz Krasnobrodu

Mariola Czapla  

dyrektor Krasnobrodzkiego 

Domu Kultury
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Nominacja do Nagrody im. Anny Platto 
dla Dyrektora Biblioteki w Krasnobrodzie 

W 
dniu 10 sierpnia 2015 roku w 
Galerii Wojewódzkiej Biblio-

teki Publicznej im. Hieronima Łopaciń-
skiego w Lublinie uroczyście świętowa-
no finał XXI edycji Nagrody 
im. Anny Platto. Nagroda 
jest przyznawana najlepszej 
bibliotekarce z wojewódz-
twa lubelskiego, wyróżnia-
jącej się w pracy z dziećmi 
i młodzieżą oraz w nowator-
ski sposób popularyzującej 
czytelnictwo dziecięce. Or-
ganizatorami wydarzenia są: 
WBP im. H. Łopacińskiego, 
Towarzystwo Biblioteki Pu-
blicznej im. Hieronima Ło-
pacińskiego, Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich Za-
rząd Okręgu w Lublinie oraz 
prywatni sponsorzy.

Uroczystość objął honorowym pa-
tronatem Sławomir Sosnowski Marsza-
łek Województwa Lubelskiego.

W naszym województwie są 223 bi-
blioteki stopnia podstawowego i wśród 

ich pracowników zgłoszonych do na-
grody trzeba było dokonać pierwszych 
eliminacji, a później wyboru spośród 
sześciu nominowanych. Dlatego już no-

minacja jest wielkim uznaniem dla pra-
cy tych osób.

W tym roku nominowano 6 bibliote-
karek: Jadwigę Flisiak z filii w Bogucinie 
(gm. Garbów), Marzenę Gardiasz z bi-

blioteki w Krynicach (pow. Tomaszów), 
Edytę Majewską z biblioteki w Jabłon-
nej (pow. Lubelski) Elżbietę Topyłę z 
Biblioteki Miejskiej w Radzyniu Podla-

skim, Bernadetę Włodarczyk z 
Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Krasnobrodzie 
i Agnieszkę Wróbel z Biblio-
teki Publicznej gminy Hańsk 
(pow. Włodawa).

Laureatką Nagrody im. 
Anny Platto za 2015 rok 
została Agnieszka Wróbel z 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Biblioteki Publicznej Gminy 
Hańsk.

Relacja z uroczystości na: 
http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/

index.php/archiwum/konkur-

sy-i-nagrody/2015/1544-fo-

torelacja-z-finau-xxi-edycji-

nagrody-im-anny-platto.html 

B. Włodarczyk

Ostatnie pożegnanie
 śp. Witolda Kołtuna

W 
dniu 08.08.2015r. zmarł Witold Kołtun - zasłużo-
ny strażak Ochotnoczej Straży Pożarnej w Krasno-

brodzie, który przez ponad 40 lat pełnił funkcję Komendata 
Gminnego OSP.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 12.08.2015r. 
w Kościele Nawiedzenia NMP w Krasnborodzie. Mszę św. 
pogrzebową sprawowali ks. kan. Andrzej Chmaj – kapelan 
Straży Pożarnych Powiaty Zamjskiego oraz ks. Piotr Jaku-
biak – wikariusz miejscowej parafii.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w 
ostatniej drodze śp. Witolda Kołtuna, a w szczególności płk. 
Mieczysławowi Skibie, który wygłosił mowę pożegnalną, 
przedstawicielom Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Zamościu z z-cą komendanta miejskiego PSP  
bryg. Mirosławem Michońskim na czele, prezesowi Zarzą-
du Powiatowego OSP RP w Zamościu Kazimierzowi Miel-
nickiemu, delegacjom komendatów gminnych OSP z terenu 
Powiatu Zamojskiego, druhom strażakom z jednostek OSP 
z terenu gminy Krasnobród oraz Wielopokoleniowej Orkie-
strze Dętej z Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

Kazimierz Misztal

Burmistrz Krasnobrodu

Uroczystości religijno-patriotyczne 
w Zielonem

Uroczystościc religijno-patriotyczne  upamiętniające 
76 rocznicę poległych żołnierzy Wojska Polskiego w 

I Bitwie Tomaszowskiej w 1939 roku odbędą się w Zielonem 
w dniu 19 września 2015 r. (sobota) o godz. 14.00.

Program:
13.45 - zbiórka na placu przed budynkiem szkoły delegacji 
i grup rekonstrukcyjnych, a następnie przemarsz po pomnik 
poległych żołnierzy
14.00 - powitanie uczestników i gości
14.15 - przedstawienie rysu historycznego wydarzeń  w Zie-
lonem w 1939 r.
14.30 - uroczysta polowa masza święta
16.00 - przemarsz na plac szkoły, wystawa sprzetu wojsko-
wego, poczęstunek.

Głównym organizatorem uroczystości jest Stowarzysze-
nie na rzecz Rozwoju Miejsocwości Zielone i Okolic „ACH 
ZIELONE”. 

Pomysłodawcą tej uroczystości od 2011 roku do chwili 
obecnej (w tym roku organizowna będzie już po raz piąty) 
jest Prezes tego Stowarzyszenia Tomasz Skóra, dla którego 
patriotyzm jest największym obowiązkiem i zadaniem w dba-
niu, aby historia nie zaginęła i była przekazywana młodszym 
pokoleniom.

Tomasz Skóra
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Spotkania ze sztuką, 
bo... „Świat bez sztuki jest jak dom bez okien”

Rowerowy rajd po sztukę

Od początku sierpnia w świetlicy 
wiejskiej w Dominikanówce oraz 

w Krasnobrodzkim Domu Kultury rozpo-
częła się realizacja projektu - Spotkania ze 
sztuką, bo... „Świat bez sztuki jest jak dom 
bez okien”.

Głównym jego celem jest zapoznanie 
15-osobowej grupy dzieci i młodzieży z 
różnego rodzaju sztuką poprzez ich aktyw-
ny udział w różnorodnych wydarzeniach 
i zajęciach, podczas których będą mogli 
zdobywać nowe umiejętności, ale również 
wiedzę i doświadczenia. Chodzi nie tylko 
o to, by młodym ludziom mieszkającym 
w niewielkiej miejscowości zorganizować 
czas odpoczynku wakacyjnego ale rów-
nież, a może przede wszystkim o to, by dać 
im możliwość odkrycia własnych talentów, 
które być może pozwolą  i zainspirują ich 
do rozwoju artystycznego.

Jednym z punktów projektu był Ro-
werowy rajd po sztukę zaplanowany na 7 
sierpnia, czyli wyprawa do Galerii Szur 
połączona z warsztatami artystycznymi i 
spotkaniem z artystą malarzem. 

I jeśli już o tej wyprawie mowa, to 
można by rzec, że był to ekstremalny rajd, 
dlaczego?

Lejący się żar z nieba i wysokie tempe-
ratury sprawiły, że tylko nieliczni wzięli w 
nim udział ale na pewno nie żałowali.

Wszyscy uczestnicy wyruszyli z Do-
minikanówki kilka minut po czternastej, 
kierując się na Szur przez Krasnobród. 
Droga okazała się nie tak wyczerpująca 
jak zapowiadały temperatury. Przystan-
ki na łyk wody były doskonałą okazją do 
obserwowania tego co dookoła i fotografo-
wania, bo przecież rajd po sztukę w swym 
programie miał także plener fotograficzny, 
którego efektem będą zdjęcia, które zapre-
zentowane zostaną podczas wystawy na 
zakończenie projektu.

Kiedy grupa dotarła do miejsca doce-
lowego powitana została przez panią Ma-
rię Rzeźniak – przewodnika turystycznego, 
a prywatnie żonę malarza, która na dzień 
dobry poczęstowała wszystkich kubkiem 
wody z cytryną i miętą.

To dodało wszystkim energii i mimo 
przejechanych kilometrów rajdowicze byli 
gotowi na nowe wyzwania. Po chwili do 
grupy dołączył sam mistrz - artysta plastyk 
Marek Rzeźniak, który opowiedział o swo-
jej pracy, o tym, że oprócz talentu i umie-
jętności najważniejszy jest pomysł, a po-
tem rzetelność w jego realizacji. Artyście 
przez cały czas towarzyszyła małżonka, 
która można powiedzieć jest menagerem 
tej artystycznej rodziny, bo dzieci Państwa 
Rzeźniaków również związane są z różny-

mi dziedzinami sztuki. Po opowieściach na 
temat pracy artystycznej malarza, był czas 
na zwiedzenie galerii. 

Galerii wyjątkowej, otwartej i pięknej 
w swej prostocie, gdzie prace wkompono-
wane są w otoczeniu, gdzie niemal z każ-
dego zakamarka „wyrasta” dzieło, które 
doskonale wpisuje się w otaczającą prze-
strzeń.

Uczestnicy rajdu bogatsi w wiedzę 
chętnie oglądali prace rodziny Rzeźnia-
ków, robili zdjęcia, zadawali pytania i tym 
samym zdobywali kolejne informacje, któ-
re pozwolą im bardziej świadomie patrzeć 
na sztukę.

Ostatnim punktem pobytu w Szurze 
były warsztaty artystyczne. Podczas tej 
edukacyjnej lekcji prowadzonej w bardzo 
swobodny sposób a nawiązującej do na-
szego regionu, można było dowiedzieć się 
wielu interesujących rzeczy dotyczących 
historii Krasnobrodu i okolic. Wiedza daw-
kowana była w bardzo przyjemny, wesoły 
sposób. Były zagadki i wiersze oraz rekwi-
zyty, które obrazowały to co już minęło.

Wszyscy doskonale się bawili a uwień-
czeniem tego spotkania była instalacja ar-
tystyczna wykonana przez uczestników 
projektu, która stanowić będzie kolejny 
eksponat Galerii Szur.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy 
Państwu Rzeźniakom za miłe spotkanie, 
wyjątkową atmosferę i przekazane wia-
domości. Na pewno spotkanie w tak uro-
kliwym miejscu na długo pozostanie w 
pamięci uczestników rajdu.

Rajd po sztukę za nami, ale projekt 
trwa i zadania z nim związane odbywać się 
będą sukcesywnie zgodnie z założeniami. 
W najbliższej perspektywie pierwsze prak-
tyczne warsztaty plastyczne powertex i 
wyjazd do Zamościa, gdzie odwiedziliśmy 
muzeum, galerie oraz Centrum Sztuki Fil-
mowej.

Zamojskie spotkania ze sztuką
Tym razem frekwencja dopisała i do 

Zamościa wyruszyła  mocna projektowa 
grupa, gotowa na nowe doświadczenia ar-
tystyczne.

Po dotarciu do Hetmańskiego Grodu 
była chwila przed umówionym spotka-
niem w jednym z oddziałów Zamojskiego 
Muzem.  Czas został spożytkowany na 
króciutki spacer po zamojskim  Bastionie 
Wschodnim. 

Potem grupa wyruszyła do Muzeum 

Barwy i Oręża „Arsenał”, który jest jedną z 
nielicznych budowli militarnych tego typu 
w Polsce. Tam obejrzano wystawę „Ar-
senał Zamojski od XVI do XIX w., gdzie 
prezentowana jest broń biała, palna czar-
noprochowa oraz umundurowanie i wypo-
sażenie z tego okresu. Podczas zwiedzania 
grupie towarzyszył pracownik muzeum, 
który opowiadał ciekawostki dotyczące 
tamtego okresu.

Następnie uczestnicy projektu mogli 
obejrzeć wystawę „Rzeczpospolita utraco-
na” , która nawiązuje do Polski, która już 
nie istnieje.

Kolejnym punktem programu była 
wizyta w Galerii Zamojskiej BWA, gdzie 
można było zetknąć się z różnymi formami 
sztuki, oprócz malarstwa obejrzano prace 
graficzne i rysunki Alana Metnicka z Chi-
cago. Potem był spacer i zdjęcia na zamoj-
skiej starówce, zwanej perłą renesansu i 
niezaplanowana aczkolwiek miła wizyta w 
nowo otwartej Galerii Grodzkiej, w której 
promowani są przede wszystkim artyści 
młodego pokolenia. I tu kolejne formy 
sztuki, z którymi młodzi mieszkańcy Do-
minikanówki zetknęli się po raz pierwszy.

Po kilkugodzinnym spacerze bogatym 
nie tylko we wrażenia ale i wiele nowych 
informacji i doświadczeń był czas na obiad, 
regenerację sił i chwilę odpoczynku.

Potem grupa przemieściła się ze Sta-
rówki na Nowe Miasto, gdzie mieści się 
Centum Kultury Filmowej „Stylowy”. Tam 
zrealizowano ostatni punkt zaplanowanego 
na ten dzień programu, czyli udział w pro-
jekcji filmu 3D. Seans to wysokobudżeto-
wa ekranizacja jednej z najukochańszych 
książek wszech czasów – „Mały Książe” 
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

Miły dzień pełen wrażeń, uśmiechu i 
nowych doświadczeń na pewno na długo 
pozostanie w pamięci uczestników projek-
tu a może nawet stanie się drogowskazem i 
inspiracją do poszukiwań i rozwijania wła-
snych talentów.

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje 
FIO” dofinansowany ze środków Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Rządowego Programu 
- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Partnerzy: Biłgorajska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A., 

Gmina Zwierzyniec oraz Apis S.A.

M.K

Fotoreportaż - str. 20
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„Krasnobrodzka Wieża”
XII Otwarty Turniej Szachowy 

W 
dniu 2 sierpnia 2015r. o godz. 
10.00 w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury rozpoczął się XII Otwar-
ty Turniej Szachowy „Krasnobrodzka 
Wieża”, którego organizatorem był Bur-
mistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki 
Dom Kultury.

W turnieju uczestniczyło 33 miło-
śników tej królewskiej gry, która wyma-
ga wiedzy, koncentracji i umiejętności 
przewidywania. Wśród uczestników 
najliczniejsze były grupy zawodników 
z Tomaszowa Lubelskiego i Biłgoraja, 
ale byli także reprezentanci takich miej-
scowości jak: Lublin, Popławy, Zamość, 
Warszawa, Chełm, Józefów Ciotusza 
Nowa i Zwierzyniec. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w tej 
edycji turnieju ponad połowę uczestni-
ków (20 osób) stanowiły dzieci i mło-
dzież do lat 18, z bardzo liczną, bo li-
czącą 11 osób grupą zawodników do lat 
10.

Zawodnicy rozegrali 9 partii szacho-
wych zachowując zasady sportowej ry-
walizacji. Nad całością turnieju czuwał 
sędzia główny turnieju – sędzia szacho-
wy klasy I Ryszard Probola. 

A oto wyniki w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych:

w kategorii do 10 lat: 
I miejsce – Paweł Borek 

- UKS Gim-Dwójka Tomaszów Lub.
II miejsce – Maciej Krzyżak - Zamość

III miejsce – Wiktor Kiełbiński 
– SP 6 Zamość

w kategorii 11 - 14 lat: 
I miejsce – Konrad Mucha 

– BCK Biłgoraj
II miejsce – Norbert Bukała 

- UKS Gim-Dwójka Tomaszów Lub.
III miejsce – Michał Borek 

- UKS Gim-Dwójka Tomaszów Lub.

w kategorii 15 -18 lat:
I miejsce – Hubert Mucha 

– BCK Biłgoraj
II miejsce – Daniel Pietraś 

- LUKS Tomasovia Tomaszów Lub.
III miejsce – Remigiusz Śliwiński 

- Zwierzyniec

w kategorii OPEN :
I miejsce – Gorzkiewicz Łukasz 

- LUKS Tomasovia Tomaszów Lub.
II miejsce – Wiesław Krawczyk 

- LUKS Tomasovia Tomaszów Lub.
III miejsce – Pokarowski Maciej 

- UKS Gim-Dwójka Tomaszów Lub.

Na zakończenie turnieju głos zabrał 
doradca burmistrza Krasnobrodu Janusz 
Oś, który podziękował wszystkim za 

udział oraz pogratulował zwycięzcom. 
Do podziękowań i gratulacji dołączył 
się również sędzia główny Ryszard 
Probola. Następnie przyszedł czas na 
wręczenie nagród, którego dokonali 
wyżej wymienieni. Najlepsi zawodni-
cy poszczególnych kategorii otrzymali 
nagrody rzeczowe, natomiast zwy-
cięzcy w kategorii open także puchary. 
Dla wszystkich uczestników turnieju 
organizatorzy przygotowali  pamiątko-
we dyplomy. Wręczono także dyplomy 
i nagrody specjalne dla najmłodszego 
uczestnika turnieju, którym był niespeł-
na 6-letni Dorian Mataczyński z MKS 
Agros Chełm oraz najstarszego uczest-
nika – Albina Jaworskiego z BCK Bił-
goraj.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz 
podziękowania dla uczestników, kibi-
ców, Sędziego Głównego Zawodów 
oraz Doradcy Burmistrza Krasnobrodu 
wyrażone przez niżej podpisaną zakoń-
czyły XII Otwarty Turniej Szachowy 
„Krasnobrodzka Wieża”. 

Już teraz zapraszam na kolejną edy-
cję tego turnieju w przyszłym roku.

Mariola Czapla

 Dyrektor KDK
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XVII Turniej Piłki Plażowej 
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

W 
upalną niedzielę 9 sierpnia 
2015 roku na boisku znajdu-

jącym się nad krasnobrodzkim zalewem 
odbył się XVII Turniej Piłki Plażowej o 
Puchar Burmistrza Krasnobrodu.

W turnieju wzięło udział 12 dwu-
osobowych drużyn z takich miejscowo-
ści jak: Zamość, Frampol, Warszawa, 
Biłgoraj, nie zabrakło również repre-
zentantów gospodarzy – startowały aż 
3 drużyny z Krasnobrodu. Uczestników 
rozgrywek powitał burmistrz Krasno-
brodu Kazimierz Misztal.

Ze względu na dużą liczbę drużyn 
sędziowie, którymi byli Adam Gaca 
(sędzia główny) i Joanna Górnik, zdecy-
dowali iż rozgrywki zostały rozegrane 
systemem pucharowym.

W wyniku sportowej rywaliza-
cji I miejsce zajęła drużyna o nazwie 
ZSPPPS, w składzie: Jakub Demski i 
Krystian Gałan z Zamościa, II miejsce - 
Patryk Kuziela i Jakub Czyżyk (drużyna 
RCM) również z Zamościa, III miejsce 
– Konrad  Łoziński i Arkadiusz Mały-
szek (drużyna KONAR) z Frampola.

Na zakończenie trwających kilka 
godzin rozgrywek zwycięzcy turnieju 
otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, 
które wręczył burmistrz Krasnobrodu 
Kazimierz Misztal. 

Zwycięzcom gratulujemy, sympaty-
ków tej formy rekreacji serdecznie za-
praszamy na kolejną edycję turnieju w 
przyszłym roku.

M. Czapla



Gazeta     rasnobrodzka 13Sierpień 2015

Pogłębienie wiary
1. Pielgrzymi dawniej i dziś

S
anktuaria maryjne, a także inne, 
związane z różnymi przejawami 

kultu religijnego, na przykład Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego  w Łagiew-
nikach – nabrały w naszych czasach nie-
co innego charakteru niż miały kiedyś. 
Mowa tu o latach po zakończeniu II woj-
ny światowej. W związku z tym podjęły 
nowe zadania, nie takie jak przed wieka-
mi albo kilkadziesiąt lat wstecz.

Pielgrzymowanie, jakie znamy z 
przeszłości, było zawsze wyrazem kul-
tywowania jakiejś tradycji, choć może 
nie to było w nim najważniejsze. Trady-
cja miała wpływ na przebieg pielgrzym-
ki, ale o jej charakterze decydowała 
intencja. W dawnych czasach mogła to 
być prośba lub dziękczynienie w od-
prawianej pielgrzymce za uchronienie 
miasta czy wsi od zarazy – a wiadomo, 
że cholera lub inne „morowe powietrze” 
to wcale nie była rzadkość. Niekiedy 
pielgrzymki inicjowały bractwa, wokół 
których skupiali się pielgrzymi „z ze-
wnątrz”. Wtedy intencje brackie brały 
górę; to one decydowały o przejawach 
pielgrzymkowej pobożności. Kiedy in-
dziej inicjatorami pielgrzymek były or-
ganizacje społeczne, mające w swych 
statutach zapis mówiący o pielgrzymo-
waniu do miejsc świętych „na określoną 
intencję”. Sanktuarium miało zawsze 
jakąś właściwość, przeważnie koncen-
trującą się na upraszaniu łask w określo-
nych intencjach. 

Podobnie dzieje się w słynnych 
sanktuariach zagranicznych. Od końca 
PRL-u, to znaczy mniej więcej dopiero 
od ćwierćwiecza udaje się także coraz 
więcej pielgrzymek polskich na Zachód. 
Trochę to dziwne, że nawet w zmateriali-
zowanym obecnie i religijnie obojętnym 
świecie zachodnim ruch pielgrzymkowy 
nie traci zbytnio na sile. Pielgrzymki te 
różnią się wprawdzie od naszych pol-
skich, mają bardziej charakter wyciecz-
kowy, krajoznawczy, ale mimo wszyst-
ko akcenty autentycznie religijne są w 
nich wyraźnie dostrzegalne.  

Jeśli mówimy o charakterze piel-
grzymek - a przecież każda ma inny 
program i cel, to trzeba zwrócić uwagę 
na specyfikę, jak mi się wydaje wybit-
nie polską: jest to koloryt patriotyczny, 
żeby nie powiedzieć, polityczny. Przy-
czynił się do tego długi, 123-letni okres 
zaborów Polski (1795-1918) i bardzo 

trudny dla państwa i narodu czas po od-
zyskaniu niepodległości w 1918 r. Led-
wie wolność dała o sobie znać, a już we 
wrześniu 1939 r. wybuchła wojna. Za-
częły się dwie okupacje: niemiecka i so-
wiecka. Umysły i serca Polaków - trzeba 
to podkreślić - kierowały się ku jakiejś 
obronie skuteczniejszej i trwalszej ani-
żeli ta orężna. 

Po II wojnie światowej, mimo re-
strykcji władz komunistycznych, ruch 
pielgrzymkowy wyraźnie się ożywił. 
Centralnym miejscem była oczywiście 
Jasna Góra, duchowa stolica Polski, ale 
aktywizowały się także sanktuaria lokal-
ne. Nie tu miejsce, by wyliczyć choćby 
najważniejsze. Wystarczy  zaznaczyć, że 
ośrodek kultu maryjnego i pielgrzymko-
wy w Licheniu stanowi dziś alternatywę 
dla tych, którzy nie mają sił, by odbyć 
uciążliwą i długą podróż do Częstocho-
wy. Warto by policzyć, ile tzw. „miejsc 
świętych” powstało lub reaktywowa-
ło się w czasach PRL-u. Jest to jednak 
ilość znaczna. Zapotrzebowanie na nie 
rosło w sposób wprost zdumiewający, 
choć czas, kiedy się to dokonywało, wy-
jątkowo nie sprzyjał takim inicjatywom. 
Wiele pielgrzymek wyraża także pewne 
idee narodowe, polityczne. Do takich 
zaliczają się sierpniowe pielgrzymki 
piesze na Jasną Górę w intencji trzeźwo-
ści narodu, zapoczątkowane z inicjaty-
wy prymasa Stefana Wyszyńskiego. Da 
Bóg, że doczekamy jego rychłej, jakże 
zasłużonej, a tak potrzebnej narodowi 
kanonizacji. 

Chrystus przyszedł na świat przez 
Maryję, stąd też chrześcijanin drogi do 
Niego zawsze szuka przez Jego Matkę. 
Ciągle aktualna jest znana modlitwa św. 
Bernarda, którą pielgrzymi znają na pa-
mięć i pełni ufności stale ją odmawiają: 
„Pomnij, o Najświętsza Panno Mary-

jo, że nigdy nie słyszano, abyś opuści-

ła tego, kto się do Ciebie ucieka i Twej 

pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę 

prosi”.

2. Z moich dawnych doświadczeń

Wiele nauczyłem się podczas kilku 
pielgrzymek, w których brałem udział 
w miesiącach wakacyjnych jako student 
uniwersytetu w Innsbrucku. W sierpniu 
1976 r. uczestniczyłem w autokarowej 
pielgrzymce do Lourdes, zorganizowa-
nej przez niemiecką parafię św. Jakuba 
w Hambach - aż trudno mi uwierzyć, że 

upłynęło już prawie 40 lat od tej jakże 
niezwykłej zagranicznej wyprawy. Rok 
później w lipcu pielgrzymowałem z tą 
samą wspólnotą do Asyżu. Z obu wyjaz-
dów przechowuję pamiątkowe albumy. 
Zawierają one liczne i dobrze udoku-
mentowane zdjęcia (oczywiście prze-
ważnie czarno-białe, bo kolorowe były 
jeszcze rzadkością). Mam też kronikar-
ski zapis tej religijnej podróży. 

Dobrze zapamiętałem prowadzoną 
przeze mnie w 1975 r. inną, bardzo tra-
dycyjną parafialną pielgrzymkę z Par-
tenkirchen do cudownej figurki Matki 
Boskiej w Ettal  na terenie Górnej Bawa-
rii (archidiecezja monachijska). Kilkaset 
osób - ministranci w komżach, ludzie 
młodzi i starsi - przemierzało pieszo do 
sanktuarium, pokonując odcinek 9 ki-
lometrów. Przewodnik szedł z przodu z 
krzyżem, za nim ja w sutannie i kom-
ży. Podczas pielgrzymki niesiono też 
lekką chorągiew kościelną. Prawie cały 
czas śpiewaliśmy religijne pieśni. Chy-
ba wszyscy uczestnicy byli oczywiście 
zaopatrzeni w śpiewniki. Dużą część 
programu modlitewnego wypełniało od-
mawianie całego różańca. Jak przystało 
na tradycyjną pielgrzymkę, przy wejściu 
do kościoła zostaliśmy powitani przez 
kustosza sanktuarium. Potem uczestni-
czyliśmy w nabożeństwie maryjnym. 
Po nim był czas na krótką indywidualną 
modlitwę. Na koniec czekał nas wspól-
ny tradycyjny bawarski poczęstunek. 
Do domu wracaliśmy autokarem. Obec-
nie takich parafialnych pielgrzymek w 
Bawarii, gdzie zachowało się jeszcze 
tyle pięknej tradycji, podziwianej przez 
turystów z całego świata, jest niestety 
coraz mniej.      
  

3. Doświadczenie ostatnich lat
            

Dwa razy - w lipcu 2013 i w tym sa-
mym miesiącu 2015 r. - brałem udział 
w autokarowej pielgrzymce na Jasną 
Górę. Organizowali je członkowie Sto-
warzyszenia Rodzin Katolickich i Koła 
Rodziny Radia Maryja z parafii Miło-
sierdzia Bożego w Lublinie na Osiedlu 
Nałkowskich. Wyjazdy te odbywały się 
w ramach ogólnopolskiej pielgrzymki 
Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. 
Głównymi inicjatorami pielgrzymki pa-
rafialnej byli pani Barbara Adamczyk i 
pan inż. Marian  Truskowski. Jestem z 
nimi związany od lat, ponieważ od czasu 
do czasu pomagam w duszpasterstwie w 
tej parafii. Znam większość uczestników 
wyjazdu. W razie potrzeby dobierane są 
osoby z innych ośrodków. Zawsze auto-
kar jest pełen rozmodlonych pątników.
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Oboje organizatorzy to ludzie z cha-
ryzmatem. Społecznikostwo mają we 
krwi. Wyjazdy przygotowują pod każ-
dym względem drobiazgowo. Pielgrzym-
ki do Częstochowy w obu przypadkach 
były połączone z ciekawymi stacjami po 
drodze. W miejscach zwiedzania zawsze 
czekali na nas dobrze przygotowani prze-
wodnicy.

W lipcu 2013 r. zwiedzaliśmy Piotr-
ków Trybunalski, a zwłaszcza tamtejsze 
sanktuarium maryjne. Druga pielgrzym-
ka, w 2015 r., umożliwiła nam poznanie 
klasztoru cystersów w Jędrzejowie. Od-
daliśmy cześć bł. Wincentemu Kadłub-
kowi. Ukoronowaniem drogi na Jasną 
Górę było uroczyste przejście Aleją Naj-
świętszej Maryi Panny. Słusznie zwana 
jest via sacra. Po drodze zwiedzane są 
stojące przy tej trasie częstochowskie 
świątynie. Ogromne wrażenie zrobiła na 
nas olbrzymia katedra p.w. Świętej Ro-
dziny. Przewodnikiem po świątyniach 
był pan Truskowski, który nie omieszkał 
zaakcentować z dumą - nie tyle żeby się 
pochwalić, że o tym wie, a raczej, żeby 
zrobić nam przyjemność, że budowni-
czym katedry częstochowskiej był ks. 
Marian Leon Fulman,  później (w latach 
1918-1945) zasłużony biskup lubelski

Oprócz zwiedzania podróż do Czę-
stochowy była połączona z gorliwą mo-
dlitwą. Stałym punktem programu były 
Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie i 
modlitwa różańcowa. Nie zabrakło czasu 
na rozmowy, zwłaszcza podczas posto-

jów w drodze. 
W Częstochowie mieliśmy zawsze 

dobre zakwaterowanie u Sióstr Szarytek 
przy ul. św. Barbary. Miłym zaskocze-
niem było dla mnie i to, że trafiałem do 
tego samego pokoju. Podobnie zdarzyło 
się w przypadku kilku innych uczestni-
ków.

Pierwszy dzień pobytu w miejscu 
świętym był zawsze wypełniony naj-
pierw modlitwą prywatną, głównie przed 
cudownym obrazem Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. O godzinie 18.00 odpra-
wiano uroczystą Mszę św. na szczycie 
z odpowiednim do intencji lub patrona 
dnia kazaniem.  Większość sióstr i braci 
obchodziła na kolanach ołtarz z cudow-
nym obrazem. 

Punktem kulminacyjnym drugiego 
dnia była zawsze Msza św. na szczycie, 
sprawowana o godzinie 11. 00. Mieliśmy 
szczęście wysłuchać świetnych kazań, 
głoszonych przez naszych polskich księ-
ży biskupów.

Dobre przeżycie pobytu na Jasnej 
Górze dawało wiele impulsów do roz-
mów i modlitw w drodze powrotnej. 
Autokar zatrzymuje się zwykle tylko 
na krótko, na wypicie herbaty. Nie ma 
już zaprogramowanego zwiedzania. Do 
domu wraca się z ładunkiem świeżych 
myśli i postanowień. Człowiek czuje się 
jakby odrodzony.

Najlepiej, jeśli grupie towarzyszy ka-
płan. Ma okazję, by porozmawiać trochę 
z ludźmi. Uczestnicy są wtedy zwykle 
odprężeni duchowo, otwarci, chętnie 
słuchają. Co ważne, stawiają pytania. 

Nie unikają kwestii trudnych, a nawet 
drażliwych. Tak było w przypadku mo-
jej niedawnej pielgrzymki. Był czas na 
spokojną odpowiedź. Mówiłem o tym, 
co pątników interesowało. Poruszano te-
maty z historii Kościoła i dziejów Polski, 
a zwłaszcza dotyczące naszej codzienno-
ści. Nie unikaliśmy spraw społeczno-po-
litycznych.

Wspólne pielgrzymowanie sprawiło, 
że poczuliśmy się jakby jedną wielką 
rodziną. Pożegnanie było jednocześnie 
rzewne i radosne. Zrozumieliśmy lepiej 
siebie i swoje miejsce w Kościele w Pol-
sce i na świecie. Mocno i przekonaniem 
śpiewaliśmy pieśń, której korzenie wy-
wodzą się z Psalmu 118: „Oto jest dzień, 

który dał nam Pan. Weselmy się i raduj-

my się w nim” (Ps 118, 24-29).
Dobrze przygotowana i przepro-

wadzona pielgrzymka ma bardzo silny 
wpływ na dalsze życie jej uczestników; 
nie tylko na ich emocje, ale także na in-
telekt i wolę. Umacnia i hartuje, przede 
wszystkim pogłębia ich wiarę.

Pielgrzymki, które tu wymieniam, jak 
i wiele innych, indywidualnych, to bo-
gactwo moich wspomnień i doświadczeń 
duszpasterskich. Na koniec mogę chyba 
wyznać za starotestamentalną Mądrością 
Syracha: „Wiele widziałem w moich po-

dróżach i więcej wiem, niż wypowiedzieć 

potrafię” (Syr 34, 11).

Ks. prof. dr hab. 

Edward Walewander

KUL

Dnia 6 sierpnia przeżyłam pięk-
ny dzień. W tym dniu odbyło 

się w Sejmie uroczyste zaprzysiężenie 
Andrzeja Dudy na prezydenta Polski. 
Oglądałam wiele podobnych uroczysto-
ści, lecz ta była najpiękniejsza. Patrzy-
łam, słuchałam, podziwiałam. Płynęły 
łzy szczęścia, radości, wzruszenia. Pan 
prezydent prezentował się wspaniale w 
każdej sytuacji. 

Z przyjemnością także słuchałam 
jego wystąpień, bogatych w treść i głę-
boko przemyślanych. Zatroskany o los 
Ojczyzny i Narodu, zdecydowanie kreślił 
zadania, jakie trzeba podjąć dla naprawy 
Rzeczpospolitej. 

Kiedy patrzyłam na przebieg tej cu-
downej uroczystości zastanawiałam się, 
może nawet byłam pewna, że pan pre-
zydent swoją wspaniałą postawą zachęci 
wielu Polaków do wspólnego działania, 
do zgody narodowej. Właśnie taka droga 
jest dzisiaj potrzebna mieszkańcom kra-

ju nad Wisłą. Tylko w jedności jest siła, 
która może pokonać trudności i dopro-
wadzić do zwycięstwa. 

W swojej wypowiedzi chcę jeszcze 
dotknąć jednej przykrej sprawy. Kiedy 
prezydent Andrzej Duda mówił o głod-
nych polskich dzieciach, na sali było sły-
chać buczenie. 

Zastanawiam się w jak wielkiej nie-
świadomości żyją posłowie koalicji. 
Zajęci sobą, wiodą beztroskie życie i 
nie chcą nawet poznać polskiej biedy. 
Zachęcam ich do wycieczki na wieś, a w 
szczególności na tereny po PGR-ach. 

6 sierpnia przeżyliśmy piękne chwile. 
Niech wyzwolą one w nas energię do 
działania dla naszej Ojczyzny. Zgodnie 
idźmy wszyscy za naszym kochanym 
prezydentem Andrzejem Dudą. Jeśli Bóg 
pomoże, zwycięży.

Józefa Kusz

Wyjątkowy dzień Zaproszenie 
na zajęcia w KDK

Po wakacyjnej przerwie Krasno-
brodzki Dom Kultury wznawia 

działalność kół zainterowań.
Serdecznie zapraszamy dzieci, mło-

dzież i dorosłych do udziału w następu-
jących zajęciach:
* Taniec nowoczesny – zajęcia zespołu 
„Fart”
* Zajęcia plastyczne
* Zajęcia teatralne
* Klub Szachowy
* Zumba
* Nauka gry na instrumentach dętych
* Nauka gry na gitarze

Szczegółowe informacje i zapisy w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury, tel. 84 
660 71 17.

Mariola Czapla 

Dyrektor KDK
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Media pod lupą (3)

W 
ostatnim czasie wzrósł niebez-
piecznie czas spędzany przed 

odbiornikiem medialnym. Badania pro-
wadzone od lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku wykazują, że z mediów (głównie 
ekranowych) korzystają dzieci w wieku 
starszym przedszkolnym - cztery godzi-
ny dziennie, natomiast dzieci w wieku 
szkolnym i dorastające spędzają przed 
ekranem aż siedem godzin dziennie. Do 
niedawna dziecko stawało się telewi-
dzem w trzecim lub czwartym roku ży-
cia, ale obecnie w piątym lub szóstym 
miesiącu życia1. A wyniki badań nauko-
wych nad oddziaływaniem mediów jed-
noznacznie wskazują na ich szkodliwy 
wpływ na rozwój mózgu dziecka w tym 
wieku. W związku z czym dzieci poniżej 
drugiego roku życia nie powinny w ogó-
le korzystać z żadnych mediów „ekrano-
wych”,  ani z telewizji, ani z tabletów, ani  
z  komputerów, nawet jeśli proponowane 
treści mają charakter edukacyjny2.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem 
społecznym jest też i to, że coraz częściej 
dzieci, zabiegając o uwagę rodziców, 
muszą rywalizować… z ekranem. Rela-
cje rodzinne zastępowane są oglądaniem 
programów typu reality show, a życie 
rodzinne, odchodząc od wspólnych roz-
mów i wspólnie wykonywanych czyn-
ności, ewoluuje w kierunku wspólnego 
oglądania serialowych rodzin3.

Z punktu widzenia odbiorcy, media 
odzwierciedlają rzeczywistość; tak na-
prawdę coraz częściej media kształtują 
rzeczywistość. Szczególnie w serialach 
odniesieniem staje się nie rzeczywistość, 
a „światy medialne”, które zawierają 
elementy rzeczywistości umieszczone w 
nowych medialnie wykreowanych kon-
tekstach4.

Media tworząc fikcyjną rzeczywi-
stość, bardzo realnie wpływają jednak 
na ludzkie zachowanie. Badania Edyty 
Łyszkowskiej wykazały, że młode ko-
biety identyfikują się z fikcyjnymi posta-
ciami serialu M jak miłość i Gotowe na 

wszystko5. 
Media nabierają też coraz większego 

znaczenia w tworzeniu ogólnie przyj-
mowanych zasad i norm postępowania. 
W bardzo krótkim czasie dokonują się 
zauważalne w Polsce zmiany, które nie-
pokoją. Zmiany te widoczne są przede 
wszystkim w zachowaniu dzieci i mło-
dzieży w ich bierności, a nawet lenistwie 
intelektualnym, w zobojętnieniu i kon-
formizmie, w zaniku typowego dla tego 
okresu idealizmu i altruizmu. W tej sytu-
acji trudno o młodzieńczy idealizm i pa-
sje oraz sięganie po wartości wyższe. Nie 

dziwi więc też i to, że smak młodzieńcze-
go życia staje się nijaki.

Media tworząc rzeczywistość, której 
nie ma (a w którą widzowie niestety wie-
rzą), stosują szczególny rodzaj kłamstwa, 
które jak każde kłamstwo ma negatywne 
skutki dla każdego człowieka (również 
dla tego, kto je tworzy, choć może to 
ignorować albo nie zdawać sobie z tego 
sprawy). Zdaje się, że jest tak w przypad-
ku twórców jednej z najpopularniejszych 
telenoweli M jak miłość, której fabuła 
„jest niczym innym jak tylko wytworem 
wyobraźni kilku osób”6 (Ilony Łebkow-
skiej - twórczyni filmu i scenarzystki, Ali-
ny Puchały i Pawła Jurka –scenarzystów 
oraz ich następców - przyp. autora).

Zdaniem Ilony Łepkowskiej serial 
ten jest „wyrazem tęsknoty do tradycyj-
nej harmonii i pokazuje, że „mimo pędu 
do kariery i zdobywania dóbr material-
nych, na pierwszym miejscu stawiamy 
udane życie rodzinne”7. Dlaczego więc 
w serialu tym, jedynie para seniorów 
(Barbara i Lucjan Mostowiakowie) do-
chowuje sobie wierności i niezmiennie 
obdarza się dojrzałą miłością. Natomiast 
już ich córka Małgorzata, bardzo szybko 
rozstaje się ze swoim mężem Michałem 
Łagodą, po czym ma burzliwy romans z 
Konradem Badeckim, następnie wycho-
dzi za mąż (ale na krótko) za Stefana. Po 
czym bierze ślub z Tomkiem, jego rów-
nież porzuca i ponownie związuje się z 
pierwszym mężem, (który nota bene 
obsypuje ją drogimi prezentami). Wyjeż-
dża z nim do Ameryki. Daje się omotać 
sekcie i choć przechodzi terapię, nie kon-
taktuje się z dziećmi, ani z adoptowaną 
córką Zosią, ani też z rodzonym synem 
Wojtusiem. Trudno oprzeć się wrażeniu, 
że życie Małgosi to ciąg przypadkowych 
zdarzeń, licznych nieporozumień, wiel-
kiej bezmyślności i niestety próżności 
oraz egocentryzmu. Na czym tu się więc 
wzorować? Za czym tęsknić? 

Liczne związki ma za sobą również 
druga córka Marta. A trzecia córka Ma-
ria, właśnie rozwodzi się z mężem. Gdzie 
tu tytułowa miłość ? Gdzie satysfakcjo-
nująca harmonia? 

Odnosi się raczej wrażenie, że sami 
twórcy - być może w pędzie za sukcesem 
- nie zdają sobie do końca sprawy z tego, 
co tworzą i jaki to może mieć wpływ na 
odbiorców. 

Edyta Łyszkowska podaje, że „mo-
dele rodzinne prezentowane w telewizji 
zastępują wychowanie przez rodzicó-
w”8. Ilona Łepkowska również uważa, 
że serial to możliwość wychowania i 
edukacji9. Powstaje pytanie: jakiego wy-

chowania, w oparciu o jakie wartości? 
Faktem jest, że dużo wartości takich jak 
rodzina, małżeństwo zawarte pomiędzy 
kobietą i mężczyzną, przyjaźń, życzli-
wość, radość, humor, lojalność, prawda, 
szacunek, altruizm i inne są pokazywane 
w serialu M jak miłość. Jednak wartość 
podstawowa - miłość- ukazywana jest 
najczęściej jako szczęście, które pojawia 
się i znika. Zmienność jest cechą charak-
terystyczną dla uczuć, różnych uczuć, ale 
nie miłości, bo miłość to coś więcej niż 
przemijające uczucie.

Dlatego coraz pilniejszą staje się po-
trzeba uwzględnienia w procesie kształ-
cenia w znacznie większym zakresie 
mądrości życiowej, w tym logicznego i 
krytycznego myślenia z uwzględnieniem 
logiki, etyki, chrześcijańskiej filozofii, 
pedagogiki i psychologii. 

Aby serial cieszący się dużą popu-
larnością, uczył właściwych postaw i 
ubogacał winien być konsultowany z 
zespołem specjalistów: psychologów, 
terapeutów rodzinnych i etyków oraz do-
świadczonych osób.

Losy osób, zachowujących się etycz-
nie i pokornie wobec życia mogą okazać 
się bardzo interesujące i inspirujące. A 
przewaga pozytywnych wzorców jest 
szansą na kreowanie dojrzałych postaw 
wobec najważniejszych życiowych pro-
blemów.  

c.d.n.

Zofia Kończewska-Murdzek

1A. Kołodziejczyk, Media w życiu 

rodziny, w: Współczesna psychologia 

mediów, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, 
Kraków 2013, s. 49-50.

2I. Ulfik-Jaworska, Wirtualna prze-

moc, realne konsekwencje, „Egzorcysta” 
(Warszawa) 2015, nr 4 (32), cyt. na s. 
58.

3A. Kołodziejczyk, Media w życiu 

rodziny, w: Współczesna psychologia 

mediów, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, 
Kraków 2013, s. 50.

4E. Łyszkowska, Zachowania mi-

metyczne kobiet pod wpływem telewizji 

i doświadczeń codzienności. Studium 

socjopedagogiczne, Kraków 2009, s.128
5Tamże, s.243
6Tamże, s.133.
7Tamze, s.132.
8E. Łyszkowska, (za D. Maison, J. 

Baudrillard), Zachowania mimetyczne 

kobiet pod wpływem telewizji i doświad-

czeń codzienności. Studium socjopeda-

gogiczne, Kraków 2009, s.247.
9Film.onet.pl/Ilona-lepkowska, (do-

stęp: 27. 05.2015r.).
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Cała Polska Czyta w Bibliotekach

W 
pierwszym tygodniu czerwca, 
Fundacja „ABCXXI - Cała 

Polska czyta dzieciom” już po raz czter-
nasty zorganizowała Ogólnopolski Ty-
dzień Czytania Dzieciom. 

Tygodnie Czytania Dzieciom to 
największe doroczne święto 
w ramach trwającej nieprze-
rwanie od 2001 roku kampa-
nii społecznej „Cała Polska 
czyta dzieciom”. Mobilizują 
one do aktywnej promocji 
czytelnictwa blisko 8700 wo-
lontariuszy kampanii czyta-
nia oraz placówki, instytucje 
i społeczeństwo w całym kra-
ju. W wielu miejscowościach 
Tydzień Czytania Dzieciom 
jest od lat stałym, i często je-
dynym, dużym wydarzeniem 
kulturalnym z udziałem lo-
kalnych osobistości, władz 
samorządowych i mediów.

W tym roku „XIV Ogólnopolski Ty-
dzień Czytania Dzieciom” przypadał na 
30 maja-6 czerwca 2015 r. i został zaina-
gurowany w Bibliotece Narodowej pod-
czas I „Nocy Bibliotek” w Polsce. Akcja 
odbywała się pod hasłem „Cała Polska 
czyta w bibliotekach“, udział w niej 
wzięło ponad 3270 miast i miejscowości 

w całej Polsce. Honorowy patronat nad 
XIV OTCD oraz nad Nocą Bibliotek 
objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego prof. Małgorzata Omila-
nowska, Minister Edukacji Narodowej 
Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Dy-

rektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz 
Makowski.

Do akcji włączyła się również Bi-
blioteka Publiczna w Krasnobrodzie, 
zapraszając w swoje progi wszystkie 
grupy przedszkolne z Przedszkola w 
Krasnobrodzie. Nie czytaliśmy przez 
tydzień, czytaliśmy przez miesiąc. Do 
czytania zaprosiliśmy przedstawicie-

li różnych zawodów, osoby mniej lub 
bardziej znane dzieciom, po to by każda 
grupa posłuchała nie tylko różnych ba-
jek i opowieści, ale miała okazję z bli-
ska przypatrzeć się i poznać specyfikę 
zawodu goszczącej w Bibliotece osoby.

Akcję rozpoczął wetery-
narz – Konrad Korzeniowski, 
maluchy z zapartym tchem 
słuchały opowieści o zwie-
rzętach i ich tajemniczych 
chorobach, a każdy kto chciał 
mógł sprawdzić jak działa 
stetoskop. O zdrowym stylu 
życia i higienie, o tym czy 
szczepionki naprawdę są 
takie straszne i co to w ogó-
le jest czepek opowiedziała 
nam pielęgniarka - Elżbieta 
Kudyk. Lekcję o odwadze, 
bezpieczeństwie i przygodach 
poprowadził strażak - Michał 

Zawiślak.  Po co jest dom kultury i co 
mogą robić w nim dzieci opowiedziała 
dyrektor KDK – Mariola Czapla. Akcja, 
nie mogła się obyć bez zajęć o bibliote-
ce, o tym jak zostać czytelnikiem i jak 
należy obchodzić się z książką – to spo-
tkanie poprowadziła dyrektor MGBP w 
Krasnobrodzie Bernadeta Włodarczyk. 

Ciąg dalszy na str. 17
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Z Odessy do Krasnobrodu
W 

niedzielne, upalne popołudnie 
9 sierpnia 2015r. w Krasno-

brodzkim Domu Kultury spotkali się 
miłośnicy historii, aby wziąć udział w 
promocji książki „Z Odessy do Krasno-
brodu”, autorstwa Mieczysława Ko-
ścińskiego. 

W spotkaniu uczestniczyli: Kazi-
mierz Misztal – burmistrz Krasnobrodu, 
Roland Wyrostkiewicz – przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, 
regionaliści z Krasnobrodzkiego To-
warzystwa Regionalnego, członko-
wie Warszawskiego Koła Zamościan, 
mieszkańcy Krasnobrodu oraz turyści. 

Na wstępie głos zabrała Mariola 
Czapla – dyrektor KDK, która powitała 
zebranych i oddała głos Mieczysławo-
wi Kościńskiemu, głównemu bohatero-
wi wydarzenia. 

Pan Kościński wyraził zadowolenie 
z uczestnictwa wielu miłośników lokal-
nej historii w promocji swej, już piętna-
stej książki oraz skupił się na prezen-
tacji nowego dzieła. W Krasnobrodzie 
przebywali różni ludzie, którzy wpisali 
się w historię nie tylko naszego miasta, 
m.in.: Marysieńka Sobieska i jej mąż, 
król Jan III Sobieski, prezydent Pol-
ski – Ignacy Mościcki, kardynałowie, 
prymasi Polski – ks. Kardynał August 
Hlond, ks. Kardynał Stefan Wyszyński, 
ks. Kardynał Józef Glemp, a w 1918 r. 
przyjechał do Krasnobrodu doktor me-
dycyny, regionalista Zygmunt Klukow-
ski – urodzony w Odessie. Właśnie jego 
pobytowi, a trwał on niespełna rok, au-
tor poświęcił publikację „Z Odessy do 
Krasnobrodu”. Pan Kościński w swoim 
wystąpieniu skupił się na omówieniu 
miejsc w Krasnobrodzie, związanych z 
pobytem bohatera promowanej książki w 

naszym mieście, okolicznościach, które 
spowodowały opuszczenie Krasnobrodu 
przez znakomitego lekarza i regionali-
stę. A szkoda. Krasnobród dużo stracił 

poprzez wyjazd Klukowskiego z ziemi 
krasnobrodzkiej do Szczebrzeszyna. Na 
pewno historia miasta wzbogaciła by 
się o cenne informacje spisywane przez 
Klukowskiego w jego Dziennikach z lat 
okupacji Zamojszczyzny (1939 – 1944). 
Kolejnym przystankiem w życiu dra 
Klukowskiego stał się Szczebrzeszyn, w 
którym ma powstać jego muzeum. Nale-
ży mieć nadzieję, że muzeum uwzględni 
także wątek krasnobrodzki z życia leka-
rza. Książka została także wzbogacona 
zdjęciami i artykułami z czasopism lo-
kalnych. 

W dalszej części spotkania z auto-

rem głos zabrał regionalista Stanisław 
Greszta, który zaproponował, aby Rada 
Miasta Krasnobród podjęła uchwałę o 
przyznawaniu osobom zasłużonym dla 
ziemi krasnobrodzkiej wyróżnienia typu 
„Zasłużony dla Krasnobrodu”. Takie 
wyróżnienie otrzymał kiedyś Kazi-
mierz Fudakowski – dawny właściciel 
dóbr krasnobrodzkich. Zdaniem pana 
Greszty Mieczysław Kościński to „po-
tęga regionalistów lubelskich”, dlatego 
też jego działania powinny być zauwa-
żone przez władze samorządowe Kra-
snobrodu. 

Pozytywnie do zdania p. Greszty 
odniósł się Burmistrz Krasnobrodu, 
który ceni sobie to, że p. Kościński sta-
ra się zapełnić czyste karty historii Kra-
snobrodu na łamach swoich publikacji i 
zapewnił o wsparciu w tym heroicznym 
i nietuzinkowym dziele. 

Po części głównej spotkania można 
było nabyć promowaną książkę oraz 
inne publikacje autorskie, uzyskać de-
dykację oraz porozmawiać z autorem i 
skosztować słodkich przysmaków. 

Mieczysław Kościński ma nadzieję, 
że ta publikacja dostarczy materiału do 
zadumy nad bogatą przeszłością mia-
steczka. 

Należy życzyć panu Mieczysławowi 
zdrowia i wytrwałości we wzbogacaniu 
historii Krasnobrodu o istotne wydarze-
nia w celu utrwalenia dla przyszłych 
pokoleń. Podziękowania należą się też 
pani Marioli Czapli oraz pracownikom 
KDK za udostępnienie swojej placówki 
oraz przygotowanie tego i spotkania. 

Alina Słota

Cała Polska Czyta 
w Bibliotekach

Ciąg dalszy ze str. 16

W ostatnim spotkaniu, 
podczas którego dzieci do-
wiedziały się co to jest Urząd 
Miejski, co robi Burmistrz i 
czy fajnie nim być, udział 
wziął Burmistrz Krasnobro-
du Kazimierz Misztal.

Każde z tych spotkań 
było inne, każde rów-
nie atrakcyjne i ciekawe 
ale wszystkie miały jeden 
wspólny mianownik: po-
pularyzować czytelnictwo i 

zachęcać maluchy do czytania. Każdy 
z nich dostał od Biblioteki drobny upo-

minek i zaproszenie by jak najczęściej 
zaglądać do naszej Biblioteki.

Wszystkim Gościom, któ-
rzy zechcieli oderwać się od 
swoich obowiązków i wziąć 
udział w tym święcie czyta-
nia, serdecznie dziękujemy 
za uświetnienie wszystkich 
naszych spotkań.

Szerszą relację z naszej 
akcji można obejrzeć na fan-
page Biblioteki:https://www.

facebook.com/pages/Biblio-

teka-Publiczna-w - Krasno-

brodzie/228233147232541

B. Włodarczyk
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Święto 2 Pułku Strzelców Konnych w Dominikanówce

W 
dniu 12 lipca 2015 roku w 
Dominikanówce już po raz 

kolejny obchodzone było Święto 2 Puł-
ku Strzelców Konnych. 

Organizatorami uroczystości, która 
w tym roku odbyła się w niedzielę 12 
lipca byli: Jednostka Strzelecka 2019 
gen. Tadeusza Piskora z Tomaszowa 
Lubelskiego, Klub Rekonstrukcji Hi-
storycznej „Tomaszów 39” w barwach 
2 Pułku Strzelców Konnych, mieszkań-
cy Dominikanówki przy współudziale 
władz samorządowych 
Krasnobrodu.

Uroczystości roczni-
cowe swoją obecnością 
zaszczycili: burmistrz Kra-
snobrodu Kazimierz Misz-
tal, doradca burmistrza Ja-
nusz Oś, przewodniczący 
Rady Miejksiej w Krasno-
brodzie Roland Wyrost-
kiewicz. Licznie wzięli też 
w niej udział mieszkańcy 
okolicznych miejscowości 
oraz współorganizatorzy – 
mieszkańcy Dominikanów-
ki oraz Strzelcy Jednostki 
Strzeleckiej 2019, którzy 
przybyli tu na pięknych koniach. 

Święto Pułku rozpoczęło się od po-
witania uczestników, którego dokonał 
mł. insp. ZS Jarosław Antoszewski.

 Głównym punktem 
uroczystości była polo-
wa msza św. w intencji 
poległych i zmarłych 
żołnierzy tego pułku 
odprawiona na terenie 
Warsztatu Terapii Za-
jęciowej, którą oprawił  
proboszcz Parafii Na-
wiedzenia NMP w Kra-
snobrodzie ks. prałat dr 
Eugeniusz Derdziuk.

Po mszy św. głos 
zabrał burmistrz Kra-
snobrodu Kazimierz 
Misztal, króry podzię-
kował wszystki za-

anagażowanym w przygotowanie tej 
uroczystości i pogratulował organizacji 
tego przędsięwzięcia. Wyraził też na-
dzieję na spotkanie podczas kolejnej 

uroczystosci w przyszłym roku, dekla-
rując pomoc władz samorządowych w 
jej organizacji.

Po oficjalnej części uroczystości, 
na pobliskich łąkach odbyły się pokazy 
sprawności Strzelców JS 2019, którzy 
przedstawili symulację działań, podczas 
których udzielano pomocy medycznej 
rannym uczestnikom akcji. Dużym za-
intresowaniem publiczności cieszyły się 
też pokazy sprawności kawaleryjskiej, 

szczególnie skoki przez ogień. 
Po pokazach, zarówno ich uczestni-

cy jak licznie zgromadzona publiczność 
zostali zaproszeni na posiłek. Oczywi-
ście nie mogło zabraknąć wojskowej 
grochówki. Poza tym było pyszne ciasto 
upieczone przez gospodynie z Domini-
kanówki. 
 Mariola Czapla
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„Rowerowe Roztocze”
Rodzinna wycieczka rowerowa oraz rajd o charakterze „Pokonaj siebie” z Virgo Roztocze

Za nami II i III etap cyklu imprez 
rowerowych pt. „Rowerowe 

Roztocze” w Krasnobrodzie. 
W sobotę 25 lipca odbyła się „Ro-

dzinna wycieczka rowerowa”. Miej-
scem zbiórki dla uczestników był Plac 
Mieczysława Siekluckiego. Pogoda do-
pisała, było bardzo słonecznie. Nie prze-
szkadzało jednak to w niczym uczest-
nikom wycieczki. Trasa 
rajdu przebiegała zarówno 
drogami asfaltowymi jak i 
zacienionymi leśnymi. Wy-
korzystane do przejazdu zo-
stały również krasnobrodz-
kie ścieżki rowerowe oraz 
promenada wokół zalewu. 
Śmiało można powiedzieć, 
że to była wycieczka do-
okoła Krasnobrodu. Virgo 
Roztocze jako organizator 
oraz wolontariusze, którzy 
włączyli się do pomocy 
zapewnili bezpieczeństwo 
podczas przejazdu. Tempo było dosto-
sowane do wieku oraz możliwości gru-
py, miejsca do odpoczynku zapewnione, 
informacje dotyczące miasta - zaczerp-
nięte. Łącznie przejechaliśmy 15 km. 
Ostatnią atrakcją na trasie było ognisko 
integracyjne w dolinie Św. Rocha. 

Z kolei w sobotę 8 sierpnia odbył się 
rajd, który zdecydowanie przeznaczony 
był dla bardziej wprawionych rowerzy-

stów. Biuro zawodów, punkt medyczny, 
start i meta miały miejsce na krasno-
brodzkim stadionie sportowym. Do po-
konania było ok. 17 km, które wiodły 
drogami i ścieżkami na terenie Lasów 
Państwowych Nadleśnictwa Zwierzy-
niec. Było sporo przewyższeń, podjaz-
dów i zjazdów. Cykliści mieli okazję do 
sprawdzenia i pokonania samego siebie. 

Pogoda również była dość wymagająca. 
Z całą pewnością dojechanie do mety 
było największą nagrodą dla uczest-
ników. Tutaj czekały chłodne napoje, 
banany… jako że pora ukończenia prze-

jazdu trasy zbliżona była do pory obia-
dowej - rozpalony został grill. Rowerzy-
ści biorący udział w imprezie otrzymali 
praktyczne pamiątkowe upominki.

Cały projekt „Rowerowe Roztocze” 
jest współfinansowany ze środków pro-
gramu „Lubelskie Lokalnie Mikrodo-
tacje FIO” we współpracy z „Fundacją 
Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej”.

Nieformalna grupa mi-
łośników jazdy na rowerze 
z Krasnobrodu - „Virgo 
Roztocze” składa serdecz-
ne podziękowania osobom, 
które pomogły w przygo-
towaniach i w realizacji 
wszystkich trzech etapów 
projektu „Rowerowe Roz-
tocze”. Mamy nadzieję, 
że tego typu imprezy będą 
miały charakter cykliczny. 
Liczymy na Waszą pomoc 
w przyszłym roku!

Fotorelacje z przygoto-
wań i imprez rowerowych można zoba-
czyć na profilu Virgo Roztocze na face-
book’u.

Virgo Roztocze

 Rajd na Wzgórze Polak
10. Gwiaździsty Rajd Rowerowy 

Wzgórze Polak organizowany przez PTTK 
O/Biłgoraj i Gminę Tereszpol, który odbę-
dzie się 6 września 2015r. ma formułę zlotu 
gwiaździstego. Uczestnicy rajdu wyruszą 
zorganizowanymi grupami jednocześnie z: 
Biłgoraja, Józefowa, Szczebrzeszyna, Te-
reszpola, Zamościa, Zwierzyńca, Krasno-
brodu i spotykają się wspólnie w rejonie 
wzgórza Polak w pobliżu wsi Panasówka, 
gdzie nastąpi zakończenie rajdu. 

Po odpoczynku i posiłku zostanie za-
palony znicz i złożona wiązanka kwiatów 
na pamiątkowym obelisku. 

Ponadto przy pomniku: prelekcja Pan 
Tomasza Brytana na temat wydarzeń hi-
storycznych bitwy powstańczej z 3 wrze-
śnia 1863 r. oraz prezentacja obozowiska 
powstańczego przez Biłgorajskie Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.

Z okazji 10 edycji rajdu odbędzie się 
koncert „Grupy Caryna”.

Uczestnicy rajdu, w grupach zorga-
nizowanych lub indywidualnie wrócą do 

miejsca wyjazdu. W sumie w ciągu dnia 
przejadą dystans kilkudziesięciu kilome-
trów, w dużej części drogami polnymi i 
leśnymi z kilkoma podjazdami na wzgórza 
Roztocza.

W rajdzie weźmie też udział 15-o-
sobowa reprezentacja gminy Krasnobród 
z burmistrzem Kazimierzem Misztalem 
i doradcą burmistrza Januszem Osiem na 
czele.

Uczestnicy rajdu



Bo świat bez sztuki jest jak dom bez okien

13.08.2015r.

Rowerowy rajd po sztukę

Wycieczka do Zamościa

07.08.2015r.


