
Na krawędzi Wyżyny Lubelskiej – EDD Krasienin 2016 

Już po raz dziewiąty w Zespole Szkół w Krasieninie odbyły się obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. 

W tym roku odbywały się one pod hasłem Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, 

pomniki. W ramach projektu młodzież ustalała, czy duch spotyka się z przestrzenią również w Krasieninie  

i okolicach. Gimnazjaliści biorący udział w projekcie doszli do wniosku, że nasze zabytki są nośnikami istotnych 

społecznie wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką oraz historią. Efekty swojej pracy przedstawili 16 

września zebranej publiczności. 

Dzień ten, był także możliwością poznania założeń zespołu architektoniczno-urbanistycznego miasta 

Lublina, dzięki wykładowi kierownika ARCHEE w Lublinie – pan Rafała Niedźwiadka. Archeolog w swojej 

opowieści przeniósł nas do początków państwa polskiego i zaprezentował nam ślady historii, które trudno 

samemu dostrzec. 

EDD dały nam także możliwość uczestnictwa w uczcie duchowej. W kościele parafialnym na organach 

z początku XX wieku odbył się koncert w wykonaniu wirtuoza Roberta Grudnia – światowej rangi artysty. 

Muzyk ukazał nam możliwości instrumentu, jakim są organy piszczałkowe. Zaprezentował m.in. utwór 

napisany przez Jana z Lublina, utwór Ave Maria oraz fragment oratorium własnego autorstwa 

skomponowanego z okazji jubileuszu chrztu Polski Bóg Ciebie ochrzcił, Bóg dał Ci siłę. Podczas koncertu 

Robert Grudzień wspomniał Jana Pawła II oraz Inkę - sanitariuszkę 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej,  

która 28 sierpnia 1946 r. nie mając jeszcze skończonych 17 lat została zamordowana przez komunistycznych 

oprawców. Im także zadedykował fragmenty swoich utworów. 

Trzecią część uroczystości stanowiło uhonorowanie uczestników konkursów towarzyszących EDD 

Krasienin 2016, a których efekty podziwiać mogli zaproszeni goście. Pierwszy z nich to konkurs fotograficzny: 

Arcydzieła sztuki sakralnej – kościoły, kaplice i kapliczki mojej Małej Ojczyzny, drugi to konkurs plastyczny: 

Kościół w parafialny w rysunku i malarstwie. Najpiękniejsze prace zostały nagrodzone drobnymi upominkami. 

Po tak wspaniałej uczcie duchowej należała nam się strawa dla ciała przygotowana przez członków 

społeczności lokalnej, dzięki której mogliśmy smakować lokalne produkty, a wśród nich zawijas nasutowski. 

Realizacja tego projektu pozwala nam z każdym rokiem, coraz lepiej poznawać nasze kulturowe dziedzictwo, 

by z dumą tworzyć naszą wspólną przyszłość.  
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