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PIERWSZA INICJATYWA KOALICJI. 

W naszej gminie już oficjalnie działa Koalicja 

na rzecz Rozwoju Społeczności Gminy 

Mircze. O kolejnych postępach prac grupy 

inicjującej powstanie partnerstwa 

informowaliśmy od marca. Gminna Koalicja 

jest jednym z efektów uczestnictwa Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Mirczu 

w ogólnopolskim Programie Rozwoju 

Bibliotek realizowanym przez Fundację 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Lokalne partnerstwa powstają w wielu 

gminach na terenie kraju przy wsparciu 

trenerów z Centrum Wpierania Aktywności 

Lokalnej. Koalicja powstająca w gminie 

Mircze skupia przedstawicieli samorządu, 

oświaty, kultury, pomocy społecznej, 

organizacji pozarządowych, służb 

mundurowych, samorządu uczniowskiego, 

seniorów, kościoła, biznesu oraz lokalnych 

liderów. 

Główne priorytety działań koalicji to: 

aktywizacja i podniesienie jakości życia 

kulturalnego mieszkańców gminy; 

wspieranie rozwoju i edukacji dzieci 

i młodzieży; budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i obywatelskiego; 

kultywowanie lokalnych tradycji oraz 

promowanie walorów turystycznych 

i historycznych gminy; promocja 

czytelnictwa oraz działania wspierające 

rozwój gminnej sieci bibliotek. 

Podczas ostatnich spotkań koalicjanci 

zdecydowali o podjęciu pierwszego 

wspólnego działania, którym była 

organizacja Pikniku Rodzinnego p.h. 

„Niedziela z wisienką”. Przedsięwzięcie 

odbyło się 19 sierpnia (niedziela) 2012 roku 

na boisku przy Szkole Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Wiszniowie 

w godzinach od 14:00 do 20:00. 

W programie imprezy znalazły się: pokazy 

i prezentacje służb mundurowych: 

Posterunek Policji w Dołhobyczowie, 

Placówka Straży Granicznej w Kryłowie, 

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna 

w Hrubieszowie), występ dzieci ze Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Wiszniowie pt. „Odżywiamy się zdrowo”, 

głośne czytanie z udziałem przedstawicieli 

władz, instytucji i organizacji tworzących 

Gminną Koalicję, konkursy i zabawy 

 

UWAGA!!! 

Przypominamy o aktualnych 

godzinach pracy Gminnej 

Biblioteki Publicznej  

w Mirczu 

poniedziałek-czwartek 

od 7:30 do 15:30 

piątek 

od 7:30 do 18:00 

sobota 

od 8:00 do 16:00 

Serdecznie zapraszamy!!! 
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dla wszystkich uczestników imprezy,  

stoiska i wystawy: Gminy Mircze, Kół 

Gospodyń Wiejskich z Miętkiego oraz 

Wiszniowa, Klubu Seniora w Mirczu, 

Lokalnej Grupy Działania 

w Hrubieszowie, Anieli Szkopik, 

Waldemara Chmiela, Barbary Tabaki, 

Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Modryniu, Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mirczu, Powiatowej 

Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora 

Zina w Hrubieszowie, Nadleśnictwa 

w Mirczu,  warsztaty kulinarne, 

plastyczne i rękodzielnicze. 

Ponadto zrealizowano konkursy i zabawy 

dla dzieci oraz malowanie buziek. 

Najmłodsi uczestnicy pikniku zatroszczyli 

się o kolorystykę chodników, do czego 

z wielkim zapałem użyli wielobarwnej 

kredy. Jednym z punktów programu było 

także głośne czytanie, w którym 

wykorzystano fragmenty książek dla 

dzieci z serii „Koszmarny Karolek” 

autorstwa Francesci Simon. Swoich 

głosów użyczyli: Mariusz Jabłoński – 

funkcjonariusz Straży Granicznej 

z Placówki w Kryłowie, Bogumiła Dragan-

Szkodzińska – Dyrektor Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, 

Maria Kuta – Radna Gminy Mircze, Anna 

Piluś – Kierownik Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Modryniu oraz 

pan Jerzy Płoszaj, który świetnie zastąpił 

Annę Płoszaj – Trenerkę Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej. 

Punktem kulminacyjnym było uroczyste 

podpisanie deklaracji powołującej 

Gminną Koalicję na rzecz Rozwoju 

Społeczności Gminy Mircze. 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane 

pod patronatem medialnym Portalu 

Informacyjnego LubieHrubie oraz 

Agencji Informacyjnej IAS 24, które także 

zadeklarowały wspieranie Koalicji 

w promowaniu jej działań. 

 

 

 

Fot. Piknik Rodzinny „Niedziela 

z Wisienką” w Wiszniowie. 

 

POLECAMY 

 

 

W Zachodnich Krainach  

o ośmiu tysiącach lat 

zapisanej historii widmo 

wojen i katastrofy 

nieustannie wisi nad 

ludźmi. Zbliża się zima, 

lodowate wichry wieją  

z północy, gdzie schroniły 

się wyparte przez ludzi 

pradawne rasy i starzy 

bogowie. 

Zbuntowani władcy na 

szczęście pokonali 

szalonego Smoczego 

Króla, Aerysa Targaryena, 

zasiadającego na Żelaznym 

Tronie Zachodnich Krain, 

lecz obalony władca 

pozostawił po sobie 

potomstwo, równie 

szalone jak on sam... 

Tron objął Robert - 

najznamienitszy  

z buntowników. Minęły już 

lata pokoju i oto 

możnowładcy zaczynają 

grę o tron. 
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POLECAMY 

 

Bohater Kaliguli 

wciągnięty w spisek 

groźniejszy od 

pałacowych intryg 

i krwawej wojny. 

Szkarłat ich tunik zalewa 

kraj jak krew. Ich siła 

rzuca na kolana 

najdumniejszych wodzów. 

Ani modły druidów, ani 

krwawe ofiary składane 

celtyckim bóstwom nie 

ocalą Brytanii. Nikt jeszcze 

nie oparł się potędze 

Rzymu... 

Legiony maszerują na 

Brytanię. Wraz z nim 

wyrusza Rufus - młody 

niewolnik, który od czasu 

śmierci szalonego Kaliguli 

służy nowemu cezarowi. 

Nie wie, że Klaudiusz 

przeznaczył mu specjalną 

rolę w niebezpiecznej 

wyprawie... 

III OGÓLNOPOLSKI KONGRES BIBLIOTEK  PUBLICZNYCH 

Przez dwa październikowe dni (11-12.X.2012) blisko 400 bibliotekarek i bibliotekarzy 

z całej Polski uczestniczyło w dorocznym wydarzeniu organizowanym przez 

Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje Program Rozwoju 

Bibliotek. Trzeci Kongres był znakomitą okazją do udziału w praktycznych zajęciach, 

zapoznania się z dobrymi praktykami oraz wymiany doświadczeń. Tegoroczne 

wydarzenie odbyło się pod hasłem „Biblioteka z wizją”. Wszystkim uczestnikom 

zaprezentowany został model działania biblioteki publicznej w małej miejscowości, 

który nie jest wzorcem lecz inspiracją do obrania różnych ścieżek rozwojowych dla 

bibliotek. 

Na kongres udała się także silna grupa bibliotekarzy z naszego powiatu, w tym jeden 

pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu. 

Całe wydarzenie składało się przede wszystkim z części warsztatowo-integracyjnej, 

w której znalazło się 36 warsztatów zgrupowanych w 9 następujących blokach 

tematycznych: „Z jak Zespół”, „O jak Otwartość”, „W jak Współpraca”, „A jak 

Argumenty w Akcji”, „I jak Informacje”, „K jak Kultura”, „E jak Edukacja”, „I jak 

Integracja”, „I jak Inspiracje”. Każdy z bloków był poświęcony konkretnej opcji 

rozwojowej biblioteki. Bibliotekarze mogli zdobyć wiedzę, kontakty a także 

zapoznać się ze sprawdzonymi  działaniami. 

Spotkanie bibliotekarzy z całej Polski, było także znakomitym sposobem na poznanie 

innych ludzi, którym bliska sercu jest biblioteka i jej przyszłość. Uczestnicy mogli 

dyskutować między sobą o problemach, pomysłach i poglądach dotyczących 

rozwoju swoich placówek.  

Najważniejszym efektem tego wydarzenia było „naładowanie pozytywną energią”, 

z którą wszyscy wrócili do swoich środowisk – zainspirowani i chętni do kolejnych 

nowych działań. 

Poniżej zamieszczamy link do relacji z Kongresu oraz parę fotografii. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gm4od9BvHCo 
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POLECAMY 

 

Robert Ziółkowski w swym 

olśniewającym pisarskim 

debiucie godnym 

wprawnego pióra 

doświadczonego pisarza 

powieści sensacyjnych 

prowadzi nas po 

zakamarkach ludzkich dusz 

i kuluarach policyjnej 

pracy. Polskim 

kryminałom bardzo często 

zarzuca się 

powierzchowność  

w kreowaniu realiów 

pracy policyjnej. Łowcy 

głów temu zaprzeczają  

i po raz kolejny 

potwierdzają znaną 

prawdę, że najbardziej 

nieprawdopodobne 

historie dzieją się  

w prawdziwym życiu, tuż 

obok nas 

V PIKNIK HISTORYCZNY w KRYŁOWIE 

Nadbużański Kryłów znów był miejscem spotkań w ramach cyklicznej imprezy – 

Pikniku Historycznego, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Staropolska 

biesiada”.  Upalny dzień, który poczęstował przybyłych żarem z nieba uszczuplił 

program imprezy o pokaz jazdy konnej Szwadronu Ziemi Hrubieszowskiej  im. 

2 Pułku Strzelców Konnych. Pokaz Placówki Straży Granicznej został nieco  

ograniczony także ze względu na wysokie temperatury. Kolejnym punktem 

nadbużańskich spotkań był program „Biesiada Staropolska” i „Zabawa pod 

chmurką” w wykonaniu Agencji  Artystycznej „Teatr z Lublina”, która zachęcała 

do wspólnego biesiadowania. Uczestnicy biesiady zostali ugoszczenia 

staropolskim bigosem. Ponadto w trakcie pikniku zaprezentowali się: Koło 

Gospodyń Wiejskich z Miętkiego, Aniela Szkopik – twórczyni ludowa z Górki-

Zabłocie oraz Waldemar Chmiel – malarz z Wereszyna. Całej imprezie 

towarzyszyły tradycyjnie atrakcje dla dzieci. O sferę kulinarną zadbało 

Przedsiębiorstwo „DREAMS” z Komarowa. Na zakończenie odbyła się zabawa 

wieczorna z zespołem Mayer House.  

Organizatorami tegorocznego V Pikniku Historycznego byli: Wójt Gminy Mircze, 

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu oraz wcześniej wspomniane Przedsiębiorstwo 

"DREAMS" z Komarowa. Wszystkim przybyłym oraz artystom serdecznie 

dziękujemy za przybycie. 
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POLECAMY 

 

Świat się zmienił. Zmarli 

powstali, by nawiedzać 

żywych. Tylko potężny 

Kościół Prawdy może 

ochronić ludzi przed 

duchami… 

Chess Putnam, czarownica 

na usługach Kościoła, ma 

prawdziwy talent do 

odsyłania duchów  

z powrotem do zaświatów. 

Ale ma i kłopotliwy sekret: 

ogromny dług za 

narkotyki. Żeby go 

odpracować, Chess musi 

oczyścić z duchów 

nawiedzone lotnisko.  

I pakuje się w piekielne 

kłopoty, przy których jej 

dotychczasowe problemy 

rozwiewają się jak zjawa 

potraktowana 

ektoplazmarkerem… 

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE  MIRCZE 2012 

Tegoroczne święto plonów i chleba w gminie Mircze miało miejsce 26 sierpnia na 

stadionie sportowym w Mirczu. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęto od 

przekazania chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów. Starostowie dożynek – 

Małgorzata Sokołowska i Aleksander Sitarz z Mircza, wręczyli bochen chleba 

Wójtowi Gminy, który następnie przekazał go na ręce księdza Krzysztofa Górniaka. 

Po tej ceremonii została odprawiona dziękczynna msza święta w kościele 

parafialnym p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu. 

 Po uroczystościach kościelnych wszyscy uczestnicy podzielili się chlebem 

a następnie w korowodzie dożynkowym przeszli ulicami Mircza na stadion 

sportowy. W przemarszu udział wzięli: Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku 

Strzelców Konnych, Biłgorajska Orkiestra Dęta im. Czesława Nizio, 15 delegacji 

wieńcowych ( KGW Miętkie, Górka-Zabłocie, KGW Mircze, Mołożów, Prehoryłe, 

Tuczapy, Kryłów, Marysin, Modryniec Zachodni, KGW Modryń Kolonia, Smoligów, 

Stara Wieś, KGW Szychowice, KGW Wereszyn i KGW Wiszniów), poczty 

sztandarowe ( Związek Gminny OSP RP w Mirczu, OSP Wiszniów, OSP Mircze, OSP 

Stara Wieś, Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła 

Podstawowa im. Bolesława Prusa w Mirczu, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 

Kopernika w Wiszniowie, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Basaja „Rysia” 

w Małkowie, Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mirczu), władze 

samorządowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy. 

Część oficjalną rozpoczęły przemówienia Wójta Gminy Mircze – Lecha Szopińskiego 

oraz Starosty Hrubieszowskiego – Józefa Kuropatwy. Na dożynki przybył także 

Zastępca Wójta Rejonu Iwanicze – Rusłan Hołodiuk z delegacją z Ukrainy, który 

przekazał na ręce Wójta Gminy Mircze piękny  korowaj. Wręczono także 

podziękowania sponsorom, którzy wsparli organizację święta plonów, a byli to: 

główny sponsor - Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie oraz pozostali sponsorzy 

Paweł Talarowski, Józef Wąsiel, Jan Kuś, Zbigniew Skop, Monika Woźniak, a także 

sponsorzy rzeczowi Piekarnia „HERT” – Ryszard Furlepa, Kwiaciarnia „NARCYZ” – 

Jolanta Karwańska. 

Na artystyczne atrakcje złożyły się występy Biłgorajskiej Orkiestry Dętej im. 

Czesława Nizio oraz zespołów: „ECHO”, „ARABESKA” i „KOKTAJL” z Mircza, 

„SZYCHOWIANKI” z Szychowic oraz kapeli „MOCH-BAND”. Na zakończenie 

wystąpiła gwiazda wieczoru – zespół „Tuhaj-Bej” z Olsztyna. 

W trakcie występów artystycznych rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy 

wieniec dożynkowy. Komisja w składzie: Joanna Bożek, Anna Piluś, Zdzisław 

Pasieka, nagrodziła następujące delegacje: I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 

z Miętkiego, II miejsce – sołectwo Górka-Zabłocie, III miejsce – Koło Gospodyń 

Wiejskich w Mirczu. Ponadto wyróżniono wieńce z Mołożowa, Prehoryłego 

i Tuczap. 

Wszystkie delegacje wieńcowe otrzymały nagrody finansowe oraz dyplomy 

i podziękowania. Zwycięski wieniec KGW Miętkie będzie reprezentował gminę 

Mircze na Dożynkach Powiatowych w Strzyżowie, które odbędą się 2 września 

2012 roku. 
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 Uroczystościom na stadionie towarzyszyły wystawy Kół Gospodyń Wiejskich 

z Mircza, Miętkiego oraz Modrynia Kolonii, wystawa płodów rolnych przygotowana 

przez Jana Dworniczaka i Franciszka Jakubczuka, wystawa sprzętu rolniczego 

zorganizowana przez Jana Adamczuka i Zbigniewa Skopa. Wśród wystawców 

zaprezentowali się także: Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu oraz 

Barbara Tabaka. 

Serdeczne podziękowania należą się sołtys Mircza – Annie Burdzań, która 

przygotowała grochówkę dla uczestników dożynek oraz mieszkańcom, którzy 

pomogli przy jej rozdysponowaniu. 

Organizatorami dożynek byli: Wójt Gminy Mircze oraz Gminny Ośrodek Kultury 

w Mirczu. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli swoją pomocą organizację dożynek. 

 

 

 

POLECAMY 

 

Urodzona na Martynice 

Józefina miała w sobie 

nieodparty egzotyczny 

urok. Gorąca karaibska 

krew zapewniała jej 

powodzenie u wielu 

potężnych 

i wpływowych 

mężczyzn, 

a patrycjuszowskie 

maniery otwarły przed 

nią niejedne drzwi. Jej 

życie obfitowało 

w niebezpieczne 

rozgrywki, niespełnione 

ambicje, ale też 

i uśmiechy losu. Młodo 

wydana za mąż za 

aroganckiego 

francuskiego arystokratę 

niebawem owdowiała, 

sama nieomal tracąc 

życie na gilotynie. 

Jednak uroda, 

zmysłowość i wrodzony 

spryt Józefiny sprawiły, 

iż jej urokowi ulegali 

najświetniejsi politycy 

porewolucyjnej Francji. 
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POLECAMY 

 

Piękna i młoda doktor 
historii Diana Bishop 
studiuje alchemiczne 
księgi w oksfordzkiej 
Bibliotece Bodlejańskiej. 
Jeden manuskrypt 
promieniuje dziwnym 
lśnieniem. Brakuje mu 
kilku stron. A spod 
pisma wyłania się 
niemożliwy do 
odczytania inny tekst. 
 
Diana wie, że by go 
odczytać, musiałaby 
użyć swoich magicznych 
mocy. Pochodzi bowiem 
z potężnej rodziny  
o wielowiekowych 
czarnoksięskich 
tradycjach. Z rodziny 
pierwszej czarownicy 
straconej w Salem. 
Diana boi się swojej 
magii. Broni się przed 
nią. 
 
Tak rozpoczyna się 
przebogata opowieść  
o zakazanej potężnej 
miłości, wśród walki  
o tajemnicę, która być 
może zmieni świat… 
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AKTYWNI NA WYCIECZCE 

 

22 zwycięzców XV edycji Konkursu Czytelniczego dla dzieci i młodzieży pojechało 

28 sierpnia na jednodniową wycieczkę, którą zorganizowała dla nich Gminna 

Biblioteka Publiczna w Mirczu. W tym roku młodzi czytelnicy odwiedzili Zagrodę 

Guciów, gdzie poznawali realia życia mieszkańców wsi minionych wieków. Na 

zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

W drodze powrotnej nie mogliśmy ot tak sobie przejechać przez Krasnobród, 

więc zatrzymaliśmy się nad zalewem oraz odwiedziliśmy miejscowe sanktuarium. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Podziękowania należą 

się także paniom Urszuli Świąteckiej i Czesławie Woźniak za pomoc w sprawnym 

przeprowadzeniu wycieczki, a także Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mirczu 

za wsparcie w zorganizowaniu transportu dla uczestników. Już teraz 

przypominamy o kolejnej, już XVI edycji konkursu, który będzie trwał od września 

2012 roku do końca maja 2013 r. Zapraszamy do biblioteki!!! 

 

 

 
 

KLUB SENIORA w KRYŁOWIE 

 

Seniorzy z Kryłowa i okolicznych miejscowości będą mieć własny klub. Pierwsze 

spotkanie organizacyjne odbyło się w niedzielę 28 października, kolejne 

zaplanowano na połowę listopada. 

 

Uczestnicy niedzielnego spotkania zapoznali się z ogólnymi zasadami, 

dotyczącymi działalności tego typu klubów w Polsce i Klubu Seniora w Mirczu 

oraz wyznaczyli sobie pierwsze zadanie - każdy zadeklarował, że przyprowadzi co 

najmniej po jednej, dodatkowej osobie. 

 

Członkowie powstającego klubu kolejny raz mają się spotkać 18 listopada w filii 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kryłowie. Wtedy też mają omówić plan 

najbliższych działań i wybrać swoje władze. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z BIBLIOTEKĄ W GÓRACH 

Klub Seniora w Mirczu zrealizował swoje kolejne działanie przy wsparciu Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Mirczu. Tym razem za cel obrano Kraków i Zakopane. 

Grupa licząca sobie prawie 30 osób spędziła 3 dni, w trakcie których był czas na 

integrację, zabawę i śpiew, ale także na zadumę i wzruszenia. Jak zwykle pogoda 

była po naszej stronie i bez przeszkód zrealizowaliśmy wszystkie punkty 

wycieczki.  

Warto wspomnieć o fakcie rozpiętości wiekowej w grupie (seniorzy, dorośli, 

młodzież), co dodatkowo nadało nowego wyrazu naszej wycieczce, która stała się 

okazją do nawiązywania relacji międzypokoleniowych.  

Od 10 do 12 września wycieczkowicze odwiedzili wiele doniosłych i pięknych 

miejsc. Pierwszy dzień przeznaczono na Kraków. Tam zwiedziliśmy: Wzgórze 

Wawelskie, Katedrę Wawelską, Dzwon Zygmunta, krypty, dziedziniec zamkowy, 

okno papieskie na ul. Franciszkańskiej, Sukiennice, Rynek Główny, Bazylikę 

Mariacką oraz Barbakan. Po czasie wolnym, który pozwolił na poznanie klimatu 

Grodu Kraka, udaliśmy się na nocleg do Zakopanego.  

Następnego dnia w pierwszej kolejności udaliśmy się pod Wielką Krokiew, gdzie 

okazało się, że wycieczka z Mircza ma szczęście - na skoczni odbywał się właśnie 

trening skoczków narciarskich. Na własne oczy mogliśmy podziwiać ten sport 

z bliska. Kolejnymi miejscami w programie były: Krzeptówki, kościół Matki 

Boskiej Fatimskiej, cmentarz na Pęksowym Brzysku. Tu był czas na wspomnienia 

o bł. Janie Pawle II. Mogliśmy się przekonać o sile wiary górali i ich przywiązaniu 

do tradycji i tożsamości lokalnej.  

Na zakończenie wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę by podziwiać panoramę Tatr 

i Zakopanego. Ale największe przeżycia związane były ze zjazdem z Butorowego 

Wierchu na wyciągu krzesełkowym. Dla znakomitej większości było to nowe 

doświadczenie połączone z przepięknymi widokami.  

Ostatni dzień pobytu w górach został przeznaczony na swobodne zwiedzanie 

centrum Zakopanego. Chętni mogli wjechać kolejką na Kasprowy Wierch. Znaleźli 

się tacy i spędzili prawie 3 godziny na wysokości niespełna 2 tysięcy metrów 

n.p.m. wędrując po tatrzańskich ścieżkach. Warunki pogodowe okazały się 

wyśmienite.  

Po zakupieniu oscypków, bryndzy oraz pamiątek udaliśmy się w drogę powrotną 

do Mircza.  

GBP Mircze oraz Klub Seniora dziękują wszystkim za wspaniałą atmosferę 

i przeżycia. Organizacją wycieczki zajęło się Biuro Podróży LAGUNA TOUR 

z Hrubieszowa - DZIĘKUJEMY! 
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Co zaginęło, zostanie 

odnalezione… 

Waszyngton. Harvardzki 

specjalista od symboliki, 

Robert Langdon na 

prośbę swego 

przyjaciela i mentora, 

Petera Solomona, ma 

wygłosić wykład na 

Kapitolu. Kiedy dociera 

na miejsce, okazuje się, 

że na wieczór nie 

zaplanowano żadnego 

odczytu, a po chwili na 

środku rotundy odkryte 

zostaje makabryczne 

znalezisko, niepokojąco 

naznaczone pięcioma 

tajemniczymi 

symbolami. Jego 

przesłanie jest dla 

Langdona oczywiste – to 

zaproszenie do dawno 

zaginionego świata 

skrywającego 

ezoteryczną mądrość. 
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„Za plecami anioła” to 

współczesna powieść 

o poszukiwaniu swojego 

miejsca na ziemi 

i przezwyciężaniu 

losowych przeciwności.  

Marta niespodziewanie 

dla samej siebie 

zamieszkuje 

w niemieckim Tauburgu, 

sennym miasteczku, 

w którym czas zdaje się 

płynąć innym rytmem. 

Górujący nad miastem 

zamek, rodowa siedziba 

rodziny von Tauburgów, 

organizuje życie 

mieszkańcom, którzy, 

początkowo nieufni, 

stają się z czasem 

przyjaciółmi Marty. Ona 

sama, poznając 

członków 

arystokratycznego rodu, 

nieświadomie odkrywa 

mroczną, rodzinną 

tajemnicę. Nowo 

poznani ludzie kryją 

w sobie sekret, którego 

nie potrafi pojąć. 

JUBILEUSZ ZESPOŁU „SZYCHOWIANKI” 

oryginalnego ziemniaka oraz dla 

dorosłych, który dotyczył wiadomości na 

temat historii zespołu śpiewaczego 

z Szychowic. W obu konkurencjach 

uczestnicy mogli zdobyć ciekawe 

nagrody rzeczowe i upominki. 

Gospodarze uroczystości przygotowali 

smakowitą pieczonkę dla wszystkich 

uczestników imprezy. Niestety padający 

nieustannie deszcz nie pozwolił na 

zrealizowanie ostatniego punktu 

programu - wieczornej zabawy 

z zespołem "VENTUS". Wszystkim, którzy 

wsparli swoją pomocą organizację 

biesiady i jubileuszu oraz sponsorom, 

serdecznie dziękujemy. Organizatorami 

imprezy byli: Koło Gospodyń Wiejskich 

z Szychowic, Zespół Śpiewaczy 

"Szychowianki", Sołtys Sołectwa 

Szychowice, Wójt Gminy Mircze 

i Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu. 

 

III Biesiada Pieczonego Ziemniaka 

w Szychowicach nabrała w tym roku 

wyjątkowego wyrazu. Impreza została 

uświetniona jubileuszem 36-lecia Zespołu 

Śpiewaczego "Szychowianki", działającego 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu.  

Całe wydarzenie odbyło się 7 października 

2012 roku na boisku w Szychowicach. 

Członkinie zespołu otrzymały wiele 

prezentów, ciepłych słów i wyrazów 

uznania za wieloletnie pielęgnowanie 

lokalnych tradycji i animowanie życia 

kulturalnego swojej miejscowości. Jubilatki 

otrzymały odznakę Zasłużony dla Kultury 

Polskiej od Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, którą wręczył Sławomir 

Marciniuk - Zastępca Wójta Gminy Mircze. 

Świętowanie uświetniły swoimi występami 

zespoły: "Echo" z Mircza, "Jarzębina" 

z Moroczyna, "Arabeska" z Mircza oraz 

kapela "MOCH-BAND". Natomiast zespół 

"Szychowianki" zaprezentował się przed 

wszystkimi w trzech odsłonach 

i repertuarach - ludowym, cygańskim oraz 

znanymi piosenkami lat 60. 

Całość imprezy wzbogaciły ponadto dwa 

konkursy - dla dzieci na najbardziej 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WESPRĄ BIBLIOTEKĘ 

Już we wcześniejszych artykułach informowaliśmy o kolejnych etapach udziału 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu w Programie Rozwoju Bibliotek. 

Niedawno mirecka książnica znalazła się wśród finalistów konkursu „Organizacje 

pozarządowe bibliotekom” i już od listopada rozpocznie współpracę z dwiema 

organizacjami, a mianowicie z Fundacją Nowe Media oraz Fundacją Centrum 

Edukacji Obywatelskiej.   

Pierwsza z nich pomoże we wprowadzeniu kolejnych nowych technologii 

w ofertę biblioteki oraz w rozwijaniu kompetencji informacyjnych i medialnych 

bibliotekarzy oraz mieszkańców gminy. W części skierowanej do naszej 

społeczności projekt będzie polegał m.in. na tworzeniu internetowej publikacji 

multimedialnej (e-gazety), organizowaniu interaktywnych spotkań z ekspertami 

i zorganizowaniu „Festynu Wiedzy Praktycznej”. Wszystkie działania zostały 

rozłożone na 12 miesięcy począwszy od listopada 2012. 

Centrum Edukacji Obywatelskiej wesprze bibliotekę w zbudowaniu sprzyjającego 

klimatu dla efektywnej współpracy pomiędzy bibliotekarzami i młodymi ludźmi 

oraz realizowaniu lokalnego autorskiego projektu. GBP Mircze postanowiła 

ukierunkować współpracę z CEO na utworzenie Młodzieżowego Klubu 

Filmowego. W założeniu takie kluby mają powstać w Mirczu i Kryłowie. Fundacja 

pomoże w stworzeniu filmoteki, prowadzeniu MKF-u oraz udostępni scenariusze 

zajęć z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. 

Zatem mamy nadzieję, iż współpraca z w/w fundacjami odbije się szerokim 

echem w naszym środowisku oraz na stałej ofercie naszych bibliotek, które 

zyskają dzięki temu nowych użytkowników.  

                          

 

 

Okazuje się, że biblioteka to nie tylko sztywne mury jakiejś instytucji. Z takim 

stereotypem środowisko bibliotekarskie walczy już od pewnego czasu. A my 

przedstawiamy Państwu pewną ciekawostkę. Otóż wiele osób może słyszało 

o Festiwalu Open’er w Gdyni. W tym roku oprócz znakomitych artystów pojawiła 

się tam… biblioteka. Taką nietypową atrakcję zafundowała wszystkim Radiowa 

Trójka oraz Instytut Książki. Wszyscy chętni wzięli udział we wspólnym pisaniu 

opowiadania, w którym każdy miał swój jednozdaniowy udział. Były również 

książki do czytania na miejscu. Warto dodać, że zainteresowanie było ogromne 

co dowodzi, iż nadal chcemy czytać a książka może być dobrą pamiątką 

z festiwalu muzycznego. 

 

BIBLIOTEKA NA FESTIWALU !? 

POLECAMY 

 

Akcja powieści rozpoczyna 

się w weekend 

poprzedzający Święto 

Pracy, które w USA wypada 

w pierwszy poniedziałek 

września. Właśnie wtedy, 

lokalnym centrum 

handlowym, do którego 

13-letni Henry wybrał się 

wraz z matką, 

zakrwawiony mężczyzna 

o imieniu Frank zaczepia 

chłopca, prosząc o pomoc. 

Matka Henry'ego zabiera 

mężczyznę do domu i zaraz 

potem dowiaduje się, że 

Frank jest zbiegłym 

skazańcem, człowiekiem 

oskarżonym o morderstwa, 

których jakoby nie 

popełnił. Od tej chwili 

między tą trójką zawiązuje 

się szczególna więź. 

Opuszczona przez męża 

i rozczarowana życiem 

Adele znajduje we Franku 

mężczyznę, który nauczy ją 

miłości; jej wrażliwy i nieco 

wyobcowany syn  

człowieka, który na krótko 

zastąpi mu ojca, a przy 

okazji nauczy go, jak rzucać 

piłkę baseballową, jak 

upiec idealne ciasto 

brzoskwiniowe i jak 

okazywać uczucia... 
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KONKURS – INICJATYWY LOKALNE NA OBSZARZE LGD 

Lokalna Grupa Działania w Hrubieszowie ogłosiła konkurs na inicjatywy lokalne, 

w którym udział mogą brać organizacje pozarządowe a także grupy nieformalne. 

Z naszej gminy wpłynęło 12 zgłoszeń, co niewątpliwie świadczy o mnogości i sile 

działań społecznych w naszym środowisku. Do zdobycia jest 15 nagród 

finansowych, zatem szanse są spore. O wyniku konkursu będziemy informować na 

naszej stronie internetowej oraz w najbliższym wydaniu Biuletynu Kulturalnego. 

 

„AKTYWNA BIBLIOTEKA” 

Konkurs grantowy „Aktywna biblioteka” jest kolejnym elementem składowym 

Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundację Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. Za przebieg konkursu odpowiada Akademia 

Rozwoju Filantropii w Polsce. GBP Mircze miała szansę złożyć dwa projekty, 

z których każdy został opracowany na maksymalną kwotę dofinansowania, czyli na 

5 tysięcy złotych.  

Wnioski złożone, w grudniu rozstrzygnięcie, a co się zadzieje jeżeli znajdziemy się 

na liście zwycięzców konkursu? 

Pierwszy projekt pod nazwą „Bibliobaza” będzie polegał na wypromowaniu 

biblioteki wśród mieszkańców gminy jako centrum wiedzy i edukacji. Chcemy aby 

nasza książnica przyczyniła się do budowania przestrzeni dialogu społecznego, 

a także by stała się miejscem, w którym można uzyskać potrzebne informacje lub 

zdobyć nowe umiejętności i wiedzę. W tym celu zostaną zrealizowane działania 

z  obszaru edukacji, informacji i wiedzy. Od miesiąca stycznia 2013 roku biblioteka 

rozpocznie w pełni zautomatyzowaną obsługę czytelników, co także przyczyni się 

do osiągnięcia celów projektu. W ramach „Bibliobazy” zostaną podjęte takie 

działania jak m.in. stworzenie internetowego forum społecznego i jego promocja, 

stworzenie punktu informacji turystycznej oraz wydanie folderu z mapą 

turystyczną gminy oraz opisem ofert i działań bibliotek, organizacja 2 konkursów 

internetowych z nagrodami, stworzenie zakładki na stronie internetowej biblioteki 

poświęconej wolnym zasobom wiedzy w Internecie, organizacja 3 happening'ów 

(po jednym przy każdej z bibliotek) oraz bezpłatne szkolenia komputerowe dla 

seniorów. 

W ramach kolejnego wniosku został zaplanowany projekt „Moje „ja” i biblioteka”. 

Głównym celem projektu będzie budowanie tożsamości lokalnej oraz zwrócenie 

uwagi mieszkańców na bogactwo ich wspólnego dziedzictwa kulturowego 

i historycznego. Działania pobudzą także środowisko do aktywnego udziału 

w tworzeniu jakości życia kulturalnego gminy. Tu zaplanowaliśmy m.in. stworzenie 

stałej wystawy w bibliotece na zasadzie małego muzeum, spotkanie z pasjonatami 

lokalnej historii i autorami książek opisujących lokalne dziedzictwo, konkurs 

fotograficzny "Moje piękne" - poświęcony walorom krajobrazowym i historycznym 

gminy, organizacja wystawy pokonkursowej, która będzie prezentowana przy 

każdej z bibliotek w gminie (3), organizacja rajdu rowerowego "Ścieżkami naszej 

historii", utworzenie 10-osobowej grupy gimnazjalistów – młodych detektywów 
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Wzruszające 

wspomnienia 

Magdaleny Zawadzkiej  

o wspólnym życiu  

z Gustawem 

Holoubkiem. 

Opowieść o pięknej 

historii miłości, 

małżeństwa,  wspólnego 

życia i pracy pary 

aktorów. 

Nieznane fakty, 

wspaniałe anegdoty, 

poruszające opowieści 

opisane w ujmującym, 

bardzo osobistym stylu 

tuż po śmierci Gustawa 

Holoubka. 

Książka ilustrowana 

nigdzie nie 

publikowanymi 

zdjęciami z archiwum 

rodzinnego oraz 

unikatowymi 

materiałami 

archiwalnymi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historii, którzy wezmą udział w tworzeniu wystawy o gminie oraz w spotkaniu 

z historykami i tworzeniu stałej wystawy w bibliotece. Punktem kulminacyjnym 

projektu będzie uroczyste podsumowanie, w trakcie którego zostaną 

zaprezentowane wszystkie jego efekty. 

Każdy z projektów będzie przede wszystkim polegał na aktywizacji lokalnego 

środowiska. Mamy nadzieję, że w następnym numerze Biuletynu będziemy już 

zachęcać do udziału we wcześniej wspomnianych działaniach. 

 

 

Kącik bajkowy w mireckiej bibliotece, któremu patronuje Kubuś Puchatek, 

wzbogacił się o nowe kolorowe atrakcje. Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła 

niedawno stolik z krzesełkami oraz domek, a raczej namiot cyrkowy. Teraz 

najmłodsi użytkownicy biblioteki mogą w wolnym czasie coś przeczytać, 

namalować lub schować się w namiocie. W przyszłości nasze specjalne miejsce dla 

dzieci będzie nadal się rozwijać.  

Zapraszamy do biblioteki!!!  

 

Kubusiowy kącik jeszcze ciekawszy. 

POLECAMY 

 

Redaktor naczelny 

tygodnika "The Economist" 

i jego felietonista pokazują, 

w jaki sposób i dlaczego 

religia przeżywa rozkwit na 

całym świecie, oraz 

ujawniają, jak duży wpływ 

ma ona na światową 

gospodarkę, politykę i inne 

dziedziny życia. Na całym 

świecie religia rozkwita na 

ulicy oraz w kuluarach 

władzy. Od Rosji przez 

Turcję po Indie narodami, 

które w zeszłym wieku 

zerwały z religią - czy 

nawet usiłowały ją 

wyplenić - obecnie kierują 

otwarcie religijni 

przywódcy. Dawniej 

świeckie konflikty, jak ten 

w Palestynie, przybrały 

zdecydowanie religijną 

formę. Książka Powrót 

Boga rzuca jasne światło 

na ten ogromny ukryty 

świat wiary, począwszy od 

egzorcyzmów w Sao Paulo, 

przez teleewangelizm 

w Kalifornii, po kościół 

domowy w Chinach. 
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Gminny Ośrodek Kultury 

 

 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

 w Mirczu 

 

ul. Kryłowska 45 

22-530 Mircze 

 

Tel./fax 

/84/ 65 190 72 

 

Pracujemy: 

poniedziałek-czwartek 

od 7:30 do 15:30 

piątek 

od 7:30 do 18:00 

sobota 

od 8:00 do 16:00 

 

 

Adres e-mail: 

 biblioteka.mircze@vp.pl 

Witryna sieci Web: 

www.gokmircze.pl 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie: 

Damian Otkała 
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ODESZLI… 

Na zakończenie chcemy Państwu przypomnieć niektórych ludzi kultury, którzy 

odeszli od nas w tym roku, ale nadal będą obecni i żywi dzięki swoim dziełom. 

WISŁAWA SZYMBORSKA – laureatka literackiej nagrody 

Nobla za 1996 rok. Miała 88 lat. 

ANDRZEJ ŁAPICKI – jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. 

Mówiono o nim: „na wieki wieków amant”. Zmarł w wieku 87 lat. 

PRZEMYSŁAW GINTROWSKI – muzyk i kompozytor.  

Zmarł w wieku 60 lat. 

WHITNEY HOUSTON – jedna z najwybitniejszych 

współczesnych piosenkarek, której utwory „I Will Always Love You”, czy „My Love 

Is Your Love” dały jej światową sławę. Miała 48 lat. 

ETTA JAMES – amerykańska legenda bluesa, znana głównie 

z utworów „At Last” oraz „ I Just Want To Make Love To You”.  

Zmarła w wieku 73 lat. 

mailto:biblioteka.mircze@vp.pl
http://www.gokmircze.pl/

