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Inwestycje energetyczne
W ramach współpracy Gminy Kra‐

snobród  z  Polską Grupą  Energetyczną 
Dystrybucja  Oddział  Zamość  został 
wyłoniony  wykonawca  zadania  inwe‐
stycyjnego  „Przebudowa  sieci  elektro‐
energetycznej SN i nN ze stacji  transf. 
Krasnobród  7,  8,  9  oraz  przebudowa 
linii  oświetlenia  ulicznego  przy  ul. 
Targowej,  Sikorskiego,  Kościuszki, 
Zapiasek i Cicha”. 

Prace budowlane prowadzić będzie 
firma  ELKOBIS  Mateusz  Kolenda  z 
Tarnawatki. Wartość  robót  finansowa‐
na przez PGE wynosi 1 663 587,13 zł, 
a  wartość  robót  finansowanych  przez 
Gminę  Krasnobród  266  282,87  zł. 
W ramach tego zadania zostaną wyko‐
nane roboty budowlane przy ul. Party‐
zantów,  Targowej,  Sikorskiego,  Ko‐
ściuszki, Zapiasek i Cicha. 

Gmina  Krasnobród  w  ramach  re‐
alizacji umowy pokryje koszty związa‐
ne  z  przebudową  linii  oświetlenia 
ulicznego  z  napowietrznej  na  ziemną 
i  ustawienie  przy  wyszczególnionych 
ulicach  36  szt.  słupów  i  opraw oświe‐
tlenia  ulicznego  LED.  Z  uwagi  na 
wyższe koszty  inwestycji po przetargu 
niż zakładano w pierwszym etapie wy‐
budowane  zostaną  wszystkie  funda‐
menty z zasilaniem słupów, a ustawia‐
ny zostanie co drugi słup (w odległości 
ok. 70 m). W następnych latach braku‐
jące  słupy  będą  sukcesywnie  uzupeł‐
niane. 

Natomiast  PGE  w  ramach  realiza‐
cji  umowy  przeprowadzi  przebudowę 
linii  energetycznej  SN  i  nN  z  napo‐
wietrznej na  linię ziemną  i ustawi  trzy 

stacje  trafo.  tzw.  typu  kontener:  jedną 
przy  ul.  Partyzantów  i  dwie    przy  ul. 
Kościuszki.  Umowny  termin  zakoń‐
czenia  i  odbioru  prac  został  ustalony 
na dzień 30.11.2018 roku.

Solary dla gminy Krasnobród
Burmistrz  Krasnobrodu  informuje, 

że  Urząd  Marszałkowski  w  Lublinie 
zwiększył kwoty  środków przeznaczo‐
nych  na  finansowanie  projektów 
z  Unii  Europejskiej  i  Zarząd  Woje‐
wództwa  Lubelskiego  w  dniu  17 
kwietnia  2018  roku  podjął  uchwałę 
o  dofinansowaniu  projektu  pt.  „Mon‐
taż  odnawianych  źródeł  energii  na  te‐
renie  gminy  Krasnobród”  w  ramach 
działania  4.1  Wsparcie  wykorzystania 
OZE. W związku z powyższym gmina 
Krasnobród zobowiązana  jest do przy‐
gotowania, niezbędnych do podpisania 
umowy  o  dofinansowanie,  aktualizacji 
dokumentacji  wniosku  w  terminie  30 
dni  roboczych (początek czerwca).  Ich 
wykonanie  jest  konieczne  z  uwagi  na 
czas jaki upłynął od momentu złożenia 
wniosku do rozpatrzenia (20162018).

Dopiero po podpisaniu umowy zo‐
staną  uruchomione  działania  związane 
z  realizacją  tego  projektu,  o  których 
będziemy informowali na łamach GK. 
Rozbudowa terenów rekreacyjnych
Działalność  gminy  Krasnobród 

w  Lokalnej  Grupie  Działania  „Nasze 
Roztocze”  w  Zamościu  skupiającej  6 
gmin,  zaowocowała  przygotowaniem,   
jesienią ubiegłego  roku, wniosku wraz 
z  wymaganymi  dokumentacjami  na 
rozbudowę  terenów  rekreacyjnych 
i  turystycznych  wokół  zalewu  w  Kra‐
snobrodzie w  kierunku  turystyki wod‐
nej.

W  kwietniu  br.  Urząd  Marszał‐
kowski  w  Lublinie  przyznał  dofinan‐
sowanie  z  Programu  Rozwoju  Obsza‐
rów Wiejskich na realizację  tego zada‐
nia  zgodnie  z  przyjętą  strategią 
rozwoju  turystyki  na  terenie  działania 
LGD „Nasze Roztocze”. 

Projekt  zakłada  zagospodarowanie 

terenów rekreacyjnych i  turystycznych 
w  Krasnobrodzie  w  najbliższym  oto‐
czeniu  zalewu  i  ma  polegać  na  zago‐
spodarowaniu  dawnego  wygonu  przy 
ul.  Partyzantów  w  kierunku  rozwoju 
funkcji  turystyki  wodnej  i  przygoto‐
wania  terenu  na  imprezy  plenerowe. 
Zostanie  wybudowany  pomost  space‐
rowy  nad  ciekiem  wodnym  łączący 
alejki  spacerowe  wokół  zalewu 
i  umożliwiający  komunikację  od  stro‐
ny ulicy Młyńskiej. W oczku wodnym 
zostanie  wybudowany  pomost  wido‐
kowy do obserwacji roślin ozdobnych, 
ptaków  i  kolorowych  ryb.  Natomiast 
w  rzece Wieprz  na  wysokości  oczka, 
zostanie  wybudowany  pomost  do  cu‐
mowania  kajaków,  a  nad  brzegiem 
wybudowana wiata ochronna. Na teren 
imprez  plenerowych  doprowadzone 
zostanie  zasilanie  energetyczne  oraz 
wykonane  będzie  oświetlenie  terenu 
w pobliżu lokalizacji sceny na słupach 
wysokich  i  niskich  wzdłuż  planowa‐
nych  alejek.  Podpisanie  umowy  przez 
Burmistrza  Krasnobrodu  w  Urzędzie 
Marszałkowskim  w  Lublinie  zaplano‐
wano na 7 maja 2018 roku. Całkowity 
koszt projektu to kwota ponad 270 tys. 
zł  według  kosztorysów  inwestor‐
skich.   
(Od) Ważni społecznie i zawodowo!
Instytut  Rozwiązań  Biznesowych 

wspólnie  z  Gminą  Krasnobród  oraz 
MiejskoGminny  Ośrodkiem  Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie otrzymali 
dofinansowanie  na  realizację  projektu 
w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Lubel‐
skiego  z  działania  11.1  aktywne  włą‐
czenie.  Całkowita  wartość  projektu 
wynosi  730  167,50  zł,  a  kwota  dofi‐
nansowania  693  367,50  zł.  Program 
skierowany  jest  do  osób  marginalizo‐
wanych  oraz  zagrożonych  wyklucze‐
niem  społecznym  na  obszarach  obję‐
tych  działaniami  rewitalizacyjnymi, 
w tym realizacją programów aktywno‐
ści lokalnej. 

W Gminie Krasnobród programem 
objętych zostanie 32 osoby  (18 kobiet 
i  14  mężczyzn).  Koordynatorem  pro‐
gramu jest pani Barbara Kot, która bę‐
dzie  współpracowała  z  pracownikami 
MGOPS  w  Krasnobrodzie.  Program 
realizowany  będzie  przez  15 miesięcy 
i pozwoli osobom, które zostaną obję‐
te  wsparciem  na:  uzupełnienie  lub 
zmianę  kwalifikacji  zawodowych, 
wspieranie  samodzielności  i  zaradno‐
ści,  określenie  ścieżki  zawodowej. 
Punkt  konsultacyjny  projektu  będzie 
funkcjonował  w  Urzędzie  Miejskim 
w  Krasnobrodzie  od  maja  2018.  Za‐
praszamy  do  śledzenia  strony  interne‐
towej  lub  kontakt  z  MGOPS 
w Krasnobrodzie.

c.d. str. 18

2

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca: Krasnobrodzki Dom Kultury
Redakcja: Mariola Czapla (red. nacz.), Mariola Kawecka, 

Marzena Mazurek, Joanna Cios
Opracowanie graficzne: RzukNET Rafał Chrabąszcz

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

Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych.                  Nakład 350 egz.

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





Gazeta     rasnobrodzkaKwiecień 20184

W dniu 26.03.2018 r. Komisja konkur‐
sowa  powołana  przez  dyrektora  Kra‐
snobrodzkiego  Domu  Kultury,  składa‐
jąca się z członków „Komitetu organi‐
zacyjnego  obchodów  100.  rocznicy 
odzyskania  przez  Polskę  Niepodległo‐
ści w gminie Krasnobród”, w składzie: 
Marzena Mazurek  (przewodnicząca)  – 
instruktor  ds.  plastyki  Krasnobrodz‐
kiego  Domu  Kultury,  członkowie: 
Piotr Sachajko – radny Rady Miejskiej 
w  Krasnobrodzie,  Kazimierz  Gęśla  – 
sekretarz  Gminy Krasnobród,  Elżbieta 
Działa  –  dyrektor  Zespołu  Szkół 
w Krasnobrodzie, Małgorzata Kawałek 
–  dyrektor  Szkoły  Podstawowej 
w Majdanie Wielkim  i Mariola Czapla 
–  dyrektor  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury,  zapoznała  się  z  projektami 
zgłoszonymi  do  konkursu  i  dokonała 
ich oceny.

Do  konkursu  zgłoszono  5  projek‐
tów wykonanych przez 4 osoby. 

Przy  ocenie  prac  Komisja  konkur‐
sowa  brała  pod  uwagę  takie  kryteria 
jak: pomysłowość, oryginalność,  treści 
historyczne oraz wykorzystanie w pro‐

jekcie  elementów 
związanych 
z  Gminą  Krasno‐
bród. 

Uwzględniając 
powyższe  kryteria, 
Komisja  jako  naj‐
lepszą  pracę,  wy‐
brała  projekt  wy‐
konany  przez  pa‐
nią Annę Borek. 

Zamysłem  mo‐
jego  projektu  było  połączenie  symboli 
zarówno  Polski  jak  i  Krasnobrodu. 
Tłem  całości  jest  mapa  kraju  w  bar‐
wach  flagi narodowej. Znajduje się na 
niej  herb  Krasnobrodu  z  oznaczonym 
położeniem miejscowości  na  mapie  za 
pomocą małego „x” oraz rysunek bie‐
lika  z  zamkniętą  koroną  na  głowie 
(oznaką  suwerenności  kraju)  niosące‐
go rozerwane kajdany, przez co chcia‐
łam  nawiązać  do  pomnika  Powstań‐
ców  Styczniowych  na  krasnobrodzkim 
cmentarzu  jak  i  rozerwania  więzów 
niewoli. Napis nawiązuje do obchodów 
100.  rocznicy  niepodległości  –  infor‐

muje Anna Borek.
  Laureatka  konkursu,  zgod‐
nie  z  regulaminem  otrzyma 
nagrodę finansową w wyso‐
kości  200  zł.  ufundowaną 
przez  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury. 
      Logo  będzie  promocyj‐
nym znakiem  identyfikacyj‐
nym  zadań  realizowanych 
w  ramach  opracowanego 
programu  obchodów  100. 

rocznicy    odzyskania  przez  Polskę 
niepodległości  odbywających  się  na 
terenie  gminy  Krasnobród.  Będzie 
umieszczane  m.  in.  na  stronach  inter‐
netowych  Gminy  Krasnobród  i  insty‐
tucji  z  nią  współpracujących  oraz  na 
plakatach,  ulotkach  i  innych  materia‐
łach  promocyjnych  związanych  z  ob‐
chodzoną w tym roku rocznicą.

Dziękujemy  serdecznie  wszystkim 
uczestnikom  konkursu  za  złożone 
oferty, a Laureatce gratulujemy.

Mariola Czapla

Rozstrzygnięcie konkursu na logo 
„Obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w gminie Krasnobród”

W  dniu  5  kwietnia  2018r. 
w  Krasnobrodzkim  Domu 

Kultury  odbyło  się  spotkanie  informa‐
cyjne  dotyczące  rozpoczętej  budowy 
w  Grabniku  rozlewni  wód  mineral‐
nych  Nativiana  Roztocze    firmy 
z amerykańskim kapitałem.

W  spotkaniu  zorganizowanym 
przez  burmistrza  Krasnobrodu  Kazi‐
mierza Misztala z mieszkańcami Grab‐
nika  i  ulicy  Zamojskiej  oraz  innymi 
osobami  zainteresowanymi  budową 
zakładu  spotkał  się  zespół  zarządzają‐
cy  firmy:  Jack  DeVito  –  dyrektor  ge‐
neralny  i  inwestor, Gary Escoda – dy‐
rektor  finansowy,  Nick  Bolton  –  dy‐
rektor  operacyjny, 
Paweł  Biernatowski   
główny menadżer,  Ja‐
mes  Fischette  –  star‐
szy  kierownik  opera‐
cyjny,  Courtney  De‐
Vito  –  specjalista  ds. 
komunikacji oraz pro‐
jektanci  firmy  i  spe‐
cjaliści z zakresu geo‐
logii, a  także dyrektor 
Zarządu  Dróg  Powia‐
towych  w  Zamościu 

Piotr Kuter.
Ten  zespół  ludzi  z  międzynarodo‐

wym  doświadczeniem  w  branży  pro‐
dukcji wody i napojów przedstawił hi‐
storię projektu i plany rozwoju. 

Podczas  prezentacji  założeń  i  wi‐
zualizacji  firmy  przekazane  zostały 
również  informacje o korzyściach pły‐
nących  z  jej  powstania  w  postaci 
miejsc  pracy,  dochodów  do  budżetu 
gminy w  formie  podatków oraz  budo‐
wy dróg dojazdowych od Krasnobrodu 
do  siedziby  firmy  i  od  Grabnika  do 
Suchowoli  (drogi  powiatowe),  na  któ‐
re  inwestor  przekaże  swoje  środki  fi‐
nansowe. 

W  celu  podtrzymania  dobrych  re‐
lacji  społecznych  z  mieszkańcami 
Grabnika  i  Krasnobrodu  inwestorzy 
planują  także  wyremontować  remizę 
OSP w Grabniku oraz ufundować pro‐
gram  stypendialny  dla  uzdolnionej 
młodzieży  z  możliwością  odbywania 
praktyk  w  zakładzie  po  jego  urucho‐
mieniu.

Spotkanie cieszyło się dużym zain‐
teresowaniem  ze  strony  społeczności 
lokalnej, sala widowiskowa KDK była 
prawie  pełna. Mieszkańcy  byli  bardzo 
aktywni,  zadawali wiele  pytań.  Przed‐
stawiciele inwestora jak i osoby repre‐
zentujące  firmy  z  nim współpracujące 

chętnie  na  nie  odpo‐
wiadali  wyjaśniając 
wszelkie  wątpliwo‐
ści.
  Prezentacja  firmy, 
dyskusja  i  zadawa‐
nie  pytań  były  uła‐
twione  dzięki  obec‐
ności  tłumacza 
p.  Michała  Gielmu‐
dy z Krasnobrodu. 

Mariola Czapla

Nativiana Roztocze  spotkanie informacyjne
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Obchody 155. rocznicy
bitwy Powstania Styczniowego

W  sobotę 24 marca 2018 roku 
w Krasnobrodzie odbyły  się 

obchody  155.  rocznicy  bitwy  Powsta‐
nia  Styczniowego  stoczonej  pod  Kra‐
snobrodem  (w  Dolinie  św.  Rocha) 
przez  oddział  powstańczy  pod  do‐
wództwem pułkownika Marcina Bore‐
lowskiego  „Lelewela”  z  wojskami  ro‐
syjskimi majora Jakowa Ogalina. 

Uroczystości  miały  szczególny 
wymiar,  gdyż  zbiegły  się  z  przypada‐
jącą  w  tym  roku  100.  rocznicą  odzy‐
skania  przez  Polskę  niepodległości 
i zostały ujęte w kalendarzu gminnych 
obchodów  100lecia  niepodległości. 
Ich  organizatorami  byli:  Burmistrz 
Krasnobrodu,  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury,  Parafia  Nawiedzenia  Naj‐
świętszej Maryi  Panny  i  Zespół  Szkół 
w  Krasnobrodzie  oraz  Komitet  Orga‐
nizacyjny  Obchodów  100.  Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległo‐
ści w Gminie Krasnobród. 

Wśród  licznego grona uczestników 
uroczystości  byli  m.  in.:  ks.  prof. 
dr hab. Edward Walewander, ks. prałat 
dr  Eugeniusz  Derdziuk    proboszcz 
Parafii  NNMP  w  Krasnobrodzie, 
ks.  prałat  Roman  Marszalec,  Monika 
Żur  –  zca  dyrektora  Delegatury  Za‐
mojskiej  Lubelskiego  Kuratorium 
Oświaty,  Janusz Oś  –  zastępca  burmi‐
strza Krasnobrodu, Kazimierz Gęśla  – 
sekretarz  Gminy Krasnobród,  Elżbieta 
Działa  –  dyrektor  Zespołu  Szkół 
w Krasnobrodzie, Małgorzata Kawałek 
–  dyrektor  Szkoły  Podstawowej 
w  Majdanie Wielkim,  Elżbieta  Zub  – 
dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Ka‐
czórkach.

Obchody  rocznicowe  rozpoczęły 
się  o  godz.  15.00  w  Krasnobrodzkim 
Domu Kultury okolicznościowym pro‐
gramem  artystycznym  w  wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół, w którym sło‐
wem i pieśnią nawiązali do historii Po‐
wstania  Styczniowego  oraz  krasno‐
brodzkiej  bitwy.  Wśród  tekstów  pre‐
zentowanych  przez  młodzież  był  też 
fragment  listu  z  1864  roku  odnalezio‐
nego  w  2008  roku  podczas  remontu 
dachu  i  wieży  na  kościele.  W  liście, 
który  odczytał  jeden  z  uczniów  prze‐
brany w strój dominikanina, jego autor 
ks. Ludwik Turzyniecki   ostatni prze‐
or  klasztoru  dominikanów  w  Krasno‐
brodzie  przedstawił  trudną  sytuację 
kraju po Powstaniu Styczniowym. 

Program  został  przygotowany  pod 
kierunkiem  nauczycieli  Zespołu  Szkół 
 p. Grażyny Nowosad przy współpra‐
cy  z  paniami:  Marzeną  Kałuża, 

Marzeną  Teterycz  i  Magdaleną  Anto‐
niak.

Dalsza część uroczystości była ko‐
lejną  okazją  do  poszerzenia  wiedzy 
związanej  z  Powstaniem  Stycznio‐
wym. Było  to możliwe dzięki obecno‐
ści  ks.  prof.  dra  hab.  Edwarda Wale‐
wandra  z  Katolickiego  Uniwersytetu 
Lubelskiego, który wygłosił  referat  pt. 
„Kult Matki Boskiej w  czasie Powsta‐
nia  Styczniowego”.  Licznie  zebrani 
uczestnicy  z  dużym  zainteresowaniem 
wysłuchali  ciekawych  informacji 
przedstawionych w referacie. Treść  te‐
go wystąpienia publikujemy na str. 7  
9.

Wydarzeniom  odbywającym  się 
w  sali  widowiskowej  KDK  towarzy‐
szyła  wystawa  prac  plastycznych  wy‐
konanych  przez  uczniów  Zespołu 
Szkół  w  Krasnobrodzie  pod  kierun‐
kiem  Haliny  Gontarz.  Były  to  prace, 
które  powstały  w  oparciu  o  cykl  prac 
Artura  Grottgera  przedstawiających 
sceny  z  powstania  styczniowego  z  ro‐
ku  1863. Wystawa  była  prezentowana 
w KDK do połowy kwietnia  i cieszyła 
się  dużym  zainteresowaniem  od‐
wiedzających.

Warto  dodać,  że  obchody  155. 
rocznicy bitwy pod Krasnobrodem zo‐
stały  utrwalone  przez  TVP  3  Lublin, 
która  przygotowała  krótki materiał  fil‐
mowy  o  tym  wydarzeniu.  Został  on 
wyemitowany w Panoramie Lubelskiej 
w dniu 24 marca 2018r.

Dalsza  część  uroczystości  odbyła 
się  na  miejscowym  cmentarzu  przy 
pomniku  Powstańców  Styczniowych 
upamiętniającym  42  powstańców,  któ‐
rzy  zginęli  pod  Krasnobrodem.  Po‐
mnik  przedstawiający  orła  trzymające‐
go w dziobie rozerwane kajdany został 

wybudowany w  1930  roku  z  inicjaty‐
wy  mieszkańców  Krasnobrodu,  a 
odnowiony w roku 2009.

Uczestnicy  obchodów  rocznico‐
wych przeszli pod pomnik w uporząd‐
kowanym szyku, w  rytm utworów pa‐
triotycznych  wykonywanych  przez 
Krasnobrodzką  Orkiestrę  Dętą,  która 
maszerowała  na  czele.  Za  nią  szły 
poczty  sztandarowe,  delegacje  szkół, 
instytucji  i  stowarzyszeń  oraz  miesz‐
kańcami miasta i gminy. 

Po  przybyciu  pod  pomnik  odśpie‐
wano  Hymn  Narodowy,  a  następnie 
ks.  prałat  dr  Eugeniusz  Derdziuk  po‐
prowadził  modlitwę  w  intencji  po‐
wstańców  walczących  o  wolność  oj‐
czyzny.  Potem  zebrane  delegacje, 
z  delegacją  władz  samorządowych 
i kościelnych na czele, złożyć kwiaty.

Zwieńczeniem  sobotnich  uroczy‐
stości  była  msza  święta  w  krasno‐
brodzkim  Sanktuarium  Maryjnym, 
podczas której ks. prof. Edward Wale‐
wander  wygłosił  kazanie  pt. 
„Duchowy testament Powstania Stycz‐
niowego”.  Jego  treść  publikujemy  na 
str. 15  16.

Teksty kazania i referatu oraz foto‐
relacja  są  też  umieszczone  na  stronie 
internetowej  KDK    www.kultura.kra‐
snobrod.pl, do której odwiedzenia ser‐
decznie zapraszam.  

W  imieniu  organizatorów  serdecz‐
nie  dziękuję  wszystkim  zaangażowa‐
nym w  organizację  uroczystości  rocz‐
nicowych.  Szczególne  podziękowania 
kieruję  do  ks.  prof.  dra  hab.  Edwarda 
Walewandra.

 M. Czapla
Fotoreportaż – str. 1213

fot. M. Kawecka

W  dniu  14.04.2018  roku  odbyła 
się  uroczystość  związana  z  ob‐

chodami    60lecia Ochotniczej  Straży  Po‐
żarnej w Majdanie Wielkim.

W  programie  obchodów  były  m.in.: 
Msza  św.,  przekazanie  dla  OSP  Majdan 
Wielki  i  poświęcenie  lekkiego  samochodu 
pożarniczego oraz wręczenie odznaczeń.

Szczegółową  relację  z  uroczystości 
opublikujemy w kolejnym wydaniu GK.

M. Czapla

60 lat OSP w Majdanie Wielkim
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Dominika  Radlińska stypendystką
Marszałka Województwa Lubelskiego

Miło  nam  poinformować,  że 
uczennica    II  klasy  Gimna‐

zjum   w  Zespole  Szkół w Krasnobro‐
dzie  Dominika  Radlińska  znalazła  się 
w  gronie  142  osób,  które  otrzymały 
stypendium  Marszałka  Województwa 
Lubelskiego  za  osiągnięcia  artystycz‐
ne. Nasza uczennica znalazła się w 70
osobowej grupie stypendystów w kate‐
gorii  muzyka,  jako  jedyna  z  powiatu 
zamojskiego  wśród  młodych  wokali‐
stów.

W poniedziałek 9 kwietnia  2018  r. 
w Teatrze  im.  Juliusza Osterwy w Lu‐
blinie  odbyło  się  uroczyste  wręczenie 
stypendiów  dla  osób  zajmujących  się 
twórczością  artystyczną,  upowszech‐
nianiem kultury  i  opieką  nad  zabytka‐
mi.

Stypendialna  forma  pomocy  finan‐
sowej  ma  na  celu  wsparcie  rozwoju 
umiejętności  artystycznych  zwłaszcza 
ludzi  młodych.  Przyznając  stypendia 
Zarząd Województwa  Lubelskiego  za‐
wsze  zaznacza,  iż  ceni  talent  i  pracę, 
a  jednocześnie  chce  w  godny  sposób 
zauważyć  nagrodzonych  jako  wspa‐
niałych  ambasadorów  naszego  regio‐

nu.  Warunkiem  otrzymania 
stypendium  jest udział w  róż‐
nych konkursach i festiwalach 
o  zasięgu  przynajmniej  woje‐
wódzkim czy ogólnopolskim. 

W ubiegłym roku kalenda‐
rzowym  nasza  stypendystka 
z sukcesami uczestniczyła  w  
5  ogólnopolskich  konkursach 
 m.in.: I Ogólnopolskim Festi‐
walu  Pieśni i Piosenki Patrio‐
tycznej  w  Kielcach, 
w  XXVIII  Ogólnopolskim  Festiwalu 
Piosenki  Religijnej  i  Patriotycznej 
„Polonia  Semper  Fidelis”  w  Dębicy 
czy w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Jarosławiu. Na szczeblu 
konkursów  wojewódzkich    Dominika 
zdobyła  Srebrnego  Słowika  w  Woje‐
wódzkim  Festiwalu  Piosenki  Dziecię‐
cej  i  Młodzieżowej  „Śpiewający  Sło‐
wik”   w Lublinie, Srebrnego Koziołka 
na  VIII  Wojewódzkim  Festiwalu  Pio‐
senki    w  Zamościu  czy  też  Srebrnego 
Chrząszcza  XX  Festiwalu  „Rozśpie‐
wany Chrząszcz” w Szczebrzeszynie. 

Każdy  sukces  wiążę  się  z  pracą 
i  samodoskonaleniem.    Dominika 

swoje  zdolności  wokalne  rozwija  na 
prywatnych  lekcjach  z  wokalu,  ale 
także    śpiewając  w  Chórze  Państwo‐
wej  Szkoły  Muzycznej  I  i  II  stopnia 
w  Zamościu,  której  pierwszy  stopień 
w klasie  fortepianu  kończy w  tym  ro‐
ku  szkolnym.  Bierze  także  czynny 
udział  w  warsztatach  wokalnych   
i występach Krasnobrodzkiego Gospel 
prowadzonego  przez  pana  Grzegorza 
Głucha z Gospel Rain z Lublina. Czę‐
sto  występuje  w  KDK  podczas  róż‐
nych  uroczystości  religijno  –  patrio‐
tycznych  z  Krasnobrodzką  Orkiestrą 
Dętą.  Dominika  łącząc  pracowitość 
z  talentem,  łącząc  naukę  w  dwóch 

szkołach  jest  przykła‐
dem,  że  nic  nie  przy‐
chodzi  łatwo,  tak  „ad 
hoc”.  Jednocześnie  rze‐
czywiście  promuje 
w  realny  sposób  swoją 
szkołę,  nasze  miasto 
i region.

Życzymy  dalszych 
sukcesów  wokalnych   
i scenicznych.

Renata Radlińska

Gmina  Krasnobród 
i  Stowarzyszenie 

Na  Rzecz  Osób  Niepełno‐
sprawnych  Radość  i  Nadzieja  w  Do‐
minikanówce podejmują starania o po‐
wołanie  Spółdzielni  Socjalnej  osób 
prawnych,  w  której  zostanie  utworzo‐
nych 5 kolejnych miejsc pracy. Na po‐
wyższe  działanie  założyciele  chcą  po‐
zyskać  środki  finansowe w wysokości 
120  000  zł  na  zakup  maszyn  i  urzą‐
dzeń  oraz  60  000  zł  na  wsparcie  po‐
mostowe dla nowozatrudnionych osób. 
Z  początkiem  maja  ruszy  nabór  dla 
osób chętnych do pracy w ramach no‐
wo  utworzonego  przedsiębiorstwa. 

Uprawnionymi  do    zatrudnienia 
w  spółdzielni  w  ramach  projektu  są 
osoby wykluczone  społecznie  np.  dłu‐
gotrwale  bezrobotne,  niepełnospraw‐
ne,  korzystające  z  opieki  społecznej. 
Przyszła  spółdzielnia  będzie  działać 
w  kierunku  szerokorozumianej  tury‐
styki  tj.  obsługi  i  utrzymania  terenów 
turystycznych,  prywatnych  posesji, 
ogrodów, ukwiecenia  terenów publicz‐
nych  i  prywatnych,  będzie  zajmowała 
się praniem dywanów,  tapicerki  samo‐
chodowej,  sprzątaniem mieszkań,  pro‐
wadzeniem  pracowni  krawieckiej  oraz 

produkcją  i  sprzedażą  pamiątek. 
W  dalszej  perspektywie  rozwa‐
żane  są  możliwości  świadczenia 

usług w  jeszcze  szerszym zakresie np. 
produkcji  artykułów  spożywczych 
i wyrobów regionalnych. 

Zapraszamy  osoby  zainteresowane 
z terenu Gminy Krasnobród (szczegól‐
nie kobiety, ale nie tylko) do składania 
podań do 10 maja 2018 roku w sekre‐
tariacie Urzędu Miejskiego w Krasno‐
brodzie. Założenie  i  zatrudnienie  osób 
w  spółdzielni  socjalnej  poprzedzone 
zostanie  doradztwem  i  szkoleniem 
osób zakwalifikowanych do projektu.

Janusz Oś

Praca dla Kobiet
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Dziękuję  serdecznie    burmi‐
strzowi  Krasnobrodu  panu 

mgr.  Kazimierzowi  Misztalowi  i  pani 
dyrektor  mgr  Marioli  Czapla    za  za‐
proszenie,  bym  mógł  dać  świadectwo 
o  Powstaniu  Styczniowym.  Wielu  tu 
obecnych wie,  że często  zabieram głos 
nie tylko na tematy teologiczne lub pe‐
dagogiczne,  ale  w  badaniach  poru‐
szam  zwłaszcza  ważkie  zagadnienia 
historyczne. Dlaczego tak bardzo zain‐
teresowałem  się  Powstaniem  Stycznio‐
wym?  We  wstępie  do  referatu  wspo‐
mnienie z wczesnych lat szkolnych. 

Nasz  nauczyciel  ze  szkoły  podsta‐
wowej  w  Niemirówku,  Józef  Grabek, 
urządził  kiedyś  dla  chłopców wyciecz‐
kę  rowerową  do  najbliższego  kopca 
powstańców  styczniowych  w  Wólce 
Łabuńskiej.  Nie  wszyscy  mieli  własne 
rowery.  Do  tych,  którzy  nie  posiadali 
jednośladu,  należał mówiący  te  słowa. 
Pożyczyłem  sobie  stary,  zdezelowany 
pojazd  od  moich  sąsiadów  i  dojecha‐
łem  bez  przygód  na  miejsce.  Jednak 
w  drodze  powrotnej  rower  całkowicie 
wysiadł.  Trzeba  było  go  prowadzić. 
Koledzy  szybko  odjechali.  Pamiętam 
dobrze,  jak  zmęczony  powróciłem  do 
domu.

Dla  nas  wszystkich  taka  kilkukilo‐
metrowa wyprawa była wielkim wyda‐
rzeniem.  Pierwszy  raz  chłopcy  poje‐
chali  tak  daleko!  Głębokie  patriotycz‐
ne  przeżycie  pozostało  w  naszych 
sercach  i  w  pamięci.  Może  wpłynęło 
ono  i na  to,  że  jako mały chłopiec do‐
brze  zapamiętałem  tę  lekcję  historii, 
a po latach opublikowałem swą pierw‐
szą  książkę  naukową  o  Powstaniu 
Styczniowym,  i  to  najpierw  po  nie‐
miecku,  jako pracę doktorską, powsta‐
łą  na  uniwersytecie  w  Innsbrucku, 
w Austrii, a potem po polsku. 

Jak ważne jest wychowanie! Nawet 
drobne  wydarzenia,  dawne  ślady  po 
nich  i  po  ich  uczestnikach.  O  tym  nie 
trzeba  nawet  wiele  mówić.  Jest  oczy‐
wiste.  I  jak  głębokie  zapuszcza  korze‐
nie.  To  tajemnica,  która  daje  o  sobie 
znać przez całe życie.

Wprowadzenie
„Przyzwyczaili  się  Polacy  wszyst‐

kie  niezliczone  sprawy  swojego  życia, 
różne jego momenty radosne czy smut‐
ne,  zwłaszcza  chwile  ważne,  rozstrzy‐
gające, odpowiedzialne,  jak np. wybór 
drogi  życiowej  czy  powołania,  jak  na‐
rodziny  dziecka,  jak  matura,  czyli  eg‐
zamin dojrzałości,  jak  tyle,  tyle  innych 
wiążą  z  tym  miejscem,  z  tym  sanktu‐

arium”  –  mówił  o  roli  Matki  Boskiej 
Częstochowskiej  w  naszym  życiu  Jan 
Paweł II1. 

Oprócz  Częstochowy  i  innych 
sanktuariów  maryjnych  rozsianych  na 
polskiej  ziemi  podobne  miejsce,  na 
którym szczególnie czcimy Matkę Bo‐
żą,  znajduje  się  w  Krasnobrodzie2. 
Dziwnym,  choć  bynajmniej  nie wyjąt‐
kowym  trafem,  dzieje  tego  sanktu‐
arium  splatają  się  z  historią  naszych 
walk o własną tożsamość i o niepodle‐
głość3.  Krasnobród  za  popieranie  Po‐
wstania Styczniowego zapłacił wysoką 
cenę.  W  1864  r.  został  pozbawiony 
praw  miejskich4,  a  dominikanie  strze‐
gący  tego świętego miejsca od 1673 r. 
musieli  je  w  tymże  roku  opuścić.  Ich 
działalność  uznano  za  równie  niebez‐
pieczną  dla  reżimu  carskiego  jak wal‐
kę  oddziałów  powstańczych.  Było  to 
konsekwencją wydarzenia, które miało 
miejsce  24  marca  1863  r.  w  pobliżu 
Krasnobrodu  obok  kaplicy  św. Rocha, 
tam  bowiem  Marcin  Borelowski  (Le‐
lewel)  stoczył  bitwę  z  oddziałem  ro‐
syjskim5.  Jak  większość  zmagań  po‐
wstańczych  i  ta  nie  była  dla  Polaków 
zwycięska.  Powstańcy  nie  zniknęli 
jednak z  tej okolicy. Być może oprócz 
terenu,  na  którym  łatwo  było  się 
ukryć,  przyciągała  ich  Matka  Boska 
Roztoczańska.  Przed  Jej  obrazem  sły‐
nącym  łaskami  lud  okoliczny  często 
zanosił  swą  biedę  i  pokładał  nadzieją 
na ocalenie6.

Czego uczy nas powstanie?
W  2018  r.  przypada  155.  rocznica 

wybuchu  Powstania  Styczniowego. 
Nie  przyniosło  ono  upragnionej  wol‐
ności. Konieczne więc staje się tu szu‐
kanie  odpowiedzi  na  pytanie,  czy  pol‐
skie  powstania  miały  sens.  Uważam, 
że również te, które skończyły się klę‐
ską, miały  głęboki  sens,  bowiem  speł‐
niały  pewne  funkcje  w  życiu  narodo‐
wym.

1. Nawet  powstanie, w którym nie 
wszyscy  Polacy  wzięli  udział,  miało 
szeroki  zasięg  społeczny.  Zmuszało 
nawet  narodowo  nieuświadomione 
masy  do  opowiedzenia  się  po  stronie 
walczących  współziomków  bądź  też 
zwalczających  ich  zaborców. Nie  było 
to łatwe, bowiem ustrój kraju, jego po‐
dział  na  stany,  zawsze  jeszcze  jako 
substancję  narodową  wyznaczał  na 
czoło  szlachtę,  która  zasilała  szeregi 
powstańcze.  Ponieważ  jednak  zaborca 
z  równą  siłą  niszczył  powstańców 
i  wspólny  wszystkim  stanom  katoli‐
cyzm,  uciskany  Kościół  stał  się  tutaj 

swoistym  zwornikiem  i  zaczął  kształ‐
tować  świadomość wspólnoty  narodo‐
wej.

2. W ślad za tym zrodziło się i doj‐
rzewało  pojęcie  patriotyzmu.  Rozu‐
miano go teraz już jako obowiązek po‐
wszechny,  a  nie  tylko  właściwy  szla‐
chetnie  urodzonym.  Od  kiedy  pod 
Racławicami  po  raz  pierwszy  chłopi 
z własnej woli osadzili kosy na sztorc, 
stając  po  stronie  haseł  narodowych 
i  społecznych  sformułowanych  przez 
Tadeusza  Kościuszkę,  do  chwili  wy‐
buchu  Powstania  Styczniowego  upły‐
nęło jednak prawie 70 lat. W tym cza‐
sie    wyjąwszy  krótki  epizod  napole‐
oński    wszyscy  zaborcy  skutecznie 
„wybijali”  chłopu  z  głowy  mrzonki 
patriotyczne.  Wojna  polskorosyjska 
w latach 18301831 również nie wcią‐
gnęła  chłopów  do  wspólnej  walki. 
Oparto  się  bowiem  na  armii  regular‐
nej. Powstanie Styczniowe było zatem 
pierwszą  okazją,  by  znowu  aktywnie 
włączyć się do działań patriotycznych. 
Patriotyzm  nie  ogarnął  wówczas  jed‐
nak  szerokich  rzesz  społeczeństwa 
z  powodu  tragicznych  i  chybionych 
losów powstania. 

3.  Nieudane  powstanie  tylko  po‐
zornie  zniechęciło  do  idei  niepodle‐
głościowej.  Dla  pokoleń,  które  przy‐
szły później, stało się ono swoistą lek‐
cją  trzeźwości  w  okresie  pracy 
organicznej,  wsłuchanym  jak  gdyby 
w  hasło  dominujące:  Nie  tędy  droga. 
Trzeba  najpierw  odbudować  substan‐
cję materialną, moralną,  żywą  siłę  na‐
rodu po  to,  by  rzeczywiście  przygoto‐
wać  się  do  walki  mającej  szanse  po‐
wodzenia.  Charakterystyczne  jednak 
jest  to,  że  pokolenia  „trzeźwych  entu‐
zjastów”  żyły  wspaniałą  legendą  po‐
wstańczą.  Może  aż  nadto  się  do  niej 
przywiązały. Widać  to w  życiu  Józefa 
Piłsudskiego,  w  historii  Legionów, 
a także w najnowszych dziejach, które 
tworzymy obecnie.

4.  Powstania  Styczniowego  nie 
można  rozważać  również  w  katego‐
riach  jedynie  religijnych.  Naród  pol‐
ski,  nie  licząc  jednostek  czy  małych 
grup,  utożsamiał  się  do  tego  stopnia 
z  katolicyzmem,  że  nieobecność  Ko‐
ścioła  w  walce  była  nie  do  pomyśle‐
nia. W  jaki  jednak sposób historia po‐
wstania,  jego  tradycja,  legenda 
akcentowana  była  symbolami  religij‐
nymi?  Przypatrzmy  się  w  muzeum 
eksponatom  z  czasów  Powstania 
Styczniowego,  zsyłek  rosyjskich  i  ca‐
łej  martyrologii  narodu  w  drugiej  po‐

Kult Matki Boskiej w czasie Powstania Styczniowego*

7
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łowie  XIX  w.  Dominuje  wśród  nich 
krzyż  powstańczy,  złączony  z  orłem 
polskim,  ze  znakami  narodowymi. 
Chyba umyślnie jest skromny w swym 
wyrazie  artystycznym,  poważny,  przy‐
wodzący  na  myśl  powstańczą  surową 
rzeczywistość.  Podobnie  na  cmenta‐
rzach,  gdzie  jeszcze  przed  kilkudzie‐
sięciu  laty  można  było  zobaczyć  cha‐
rakterystyczne  krzyże  na  grobach 
powstańczych, dzisiaj  już tylko rzadko 
ocalałe jako cenne znaki przeszłości. 

Co w  tych  symbolach narodowych 
doby  powstania  18631864  roku  jest 
charakterystyczne?  Otóż  przede 
wszystkim  powiązanie  męki  narodu 
z  cierpieniem  Ukrzyżowanego  Zbawi‐
ciela.  Osobny  rozdział  w  symbolice 
religijnej  tego  okresu  stanowiły  ryn‐
grafy z postacią Matki Bożej. Są to wi‐
zerunki  z  wielu  sanktuariów  polskich, 
najwięcej  z  częstochowskiego.  Świad‐
czy  to  o  tym,  że  wszędzie,  gdzie  to‐
czyły  się  walki  powstańcze,  szukano 
opieki  Matki  Bożej.  Także  w  dniach 
szczęśliwszych  udawano  się  do  Niej 
po pomoc i ukojenie. 

Powstanie  wywarło  wpływ  na 
kształt  i  rodzaj  religijności. W  następ‐
nych  latach  stała  się  bardziej  narodo‐
wa.  Dla  samej  religijności  nie  był  to 
ewenement w pełni korzystny, bowiem 
zjawisko to spłycało ją często. Prawem 
i  obowiązkiem  historyka  jest  przypo‐
mnienie o tym właśnie przy takiej oka‐
zji, jak dzisiejsza.
Matka Boża w powstańczych bojach
Zarówno podczas manifestacji reli‐

gijnopatriotycznych,  jak  i  w  czasie 
walk w 1863 i 1864 roku uświadomio‐
no  sobie,  kto  jest  prawdziwym,  natu‐
ralnym opiekunem narodu. Maryja sta‐
ła  się  jego  Królową,  która  stanęła  na 
czele  wojska  jako  duchowa  polska 
Hetmanka.  Faktycznie  odegrała  w  po‐
wstaniu po raz kolejny jakby rolę „wo‐
jenną”.  Trwająca  wówczas  walka  na‐
wet  w  przekonaniu  walczących  była 
skazana  na  klęskę.  Jej  bohaterowie 
przygotowywali  się  raczej  do męczeń‐
stwa  niż  laurów  zwycięstwa.  Stąd  też 
w  popularnej  wówczas  pieśni  wołano 
do  Królowej  Polski:  „Matko  Chrystu‐
sowa,  Najświętsza  Maryjo,  z  jękiem 
przychodzimy do Twego ołtarza”7.

Imię Maryi powtarza się w ówcze‐
snych  pieśniach  patriotycznych  nie‐
zwykle  często.  Jej  święta  były  zawsze 
połączone  z  manifestacjami.  Więk‐
szość  sztandarów  powstańczych  obok 
Orła  i  Pogoni  posiadała  wyhaftowany 
wizerunek  Maryi.  Na  marginesie  do‐
dajmy, że kult Matki Najświętszej  jed‐
nał  Polakom  wielu  przyjaciół  na  Za‐

chodzie8.
Z powodu ogromnego kultu  społe‐

czeństwa  polskiego  do  Matki  Naj‐
świętszej  wielokrotnie  dochodziło  do 
konfliktów z  rządem  rosyjskim. Pieśni 
maryjne  drukowane  w  coraz  to  no‐
wych  odmianach  oraz  obrazki  Matki 
Boskiej  Częstochowskiej  –  często 
z  Orłem  i  Pogonią  –  z  tekstami  mo‐
dlitw  kolportowano  w  Warszawie 
i  niemal w  całym Królestwie Kongre‐
sowym.  Wydaje  się,  że  –  zwłaszcza 
w  okresie  przedpowstaniowym  –  Ro‐
sjanie  uważali  Matkę  Boską  Często‐
chowską  za  bardzo  groźnego  wroga. 
Nie  tolerowano  zwłaszcza  opisów 
obrony  Częstochowy  przed  Szwedami 
i  jako  następstwo  tej  obrony  relacji 
z  wyzwolenia  kraju  spod  panowania 
Karola Gustawa.

Wiele  szumu  wywołał  mały  obra‐
zek Matki  Boskiej,  technicznie  wyko‐
nany  bardzo  słabo,  wydrukowany 
w  warszawskim  piśmie  „Magazyn 
Mód  i  Nowości”.  Pewna  część  społe‐
czeństwa  uznała  mianowicie,  że  za‐
wieszony  nad  drzwiami  ma  siłę  osła‐
niania  domu  przed  nieszczęściem. 
W  konsekwencji  żołnierze  rosyjscy 
otrzymali  rozkaz  jego  zrywania.  Z  te‐
go  czasu  jako  swoisty  dokument  za‐
chowała  się  korespondencja  biskupa 
podlaskiego  Beniamina  Szymańskiego 
z prezydentem Komisji Rządowej Wy‐
znań  Religijnych  i  Oświecenia  Pu‐
blicznego z grudnia 1861 r. 

Biskup pisał: „Raport parafii Gar‐
wolin  ciężką  boleścią  napełnił  moją 
duszę.  [...] Młody  dowódca  [...]  pułku 
stojącego  w  mieście  Garwolinie,  do‐
patrzywszy  się  zapewne  w  obrazkach 
jakiegoś  politycznego  zamiaru,  polecił 
burmistrzowi,  aby  je  z  domów  zdjąć 
rozkazał,  księży  zaś  obiecał  areszto‐
wać,  jeżeli  rozkazom  jego  zadość  się 
nie  stanie.  Powolny  rozkazom  dowód‐
cy  burmistrz  wysłał  policjanta,  który 
mu  wszakże  od  wszystkich  mieszkań‐
ców jednozgodną przyniósł odpowiedź, 
że  obraz  Matki  Bożej  tylko  przemocą 
odjąć  sobie  pozwolą. Wówczas  kozacy 
gwałtownie  pozrywali  obrazki,  a  te, 
których dostać nie mogli, potłukli kija‐
mi czy też pałaszami.

Wypadek  ten  przejął  wszystkich 
prawdziwą  grozą  i  boleścią,  tym  bar‐
dziej,  że  do  takiego  znieważenia  żad‐
nego  nie  było  powodu  ani  ze  strony 
samego  obrazu  ani  ze  strony  miesz‐
kańców”9.  Takich  sytuacji  było  wiele. 
Komisje  śledcze  przechowały  jako 
corpus  delicti małe  obrazki Matki Bo‐
skiej,  pokryte  na  odwrocie  klejem 
i  z  resztkami  grudek  różnego  koloru 

tynku.
Ruchu  nie  stłumiono.  Podniecone 

tym  umysły,  nawet  te  do  niedawna 
względnie  spokojne,  zgłaszały  akces 
do powstania. Również w czasie walk 
z powstańcami „wojowano z pieśniami 
i  rozstrzeliwano  modlitwy”10.  Była  to 
dziwna  walka  z  nieuchwytnym  sym‐
bolem, z nie nadającym się do zakucia 
w  kajdany  duchem.  Powstańcy  wi‐
dzieli  w Maryi  swą  jedyną  prawowitą 
Królową,  którą  zobowiązali  się  czcić 
nie  tylko  czynem,  ale  i  ofiarą  swego 
życia11.

W  pobliżu  Krasnobrodu  zginęło 
kilkudziesięciu  powstańców.  Wśród 
nich  był  kleryk  z  zakonu  kapucynów 
Anzelm Radziszewski12  i wikariusz ze 
Zbuczyna  ks. Michał Żółtowski13.  Po‐
chowani zostali na cmentarzu parafial‐
nym. W  1934  r.  wystawiono  nad  ich 
wspólnym  grobem  okazały  pomnik 
z  białym  orłem  trzymającym  zerwany 
łańcuch. Jest to symbol, że nikt nie jest 
w  stanie  spętać  walki  o  wolność.  Na‐
wet wtedy, gdy  liczba walczących  jest 
minimalna  w  porównaniu  z  siłą  nie‐
przyjaciela.  W  tym  wypadku  wojna 
została wygrana. Zwycięstwo przyszło 
właśnie przez Maryję.

Wiele  mogił  powstańczych  rozsia‐
nych  jest  w  polskiej  glebie14.  Jest  ich 
dużo  w  regionie  krasnobrodzkim, 
wśród naszych pól15. Czasami wieńczy 
je  tylko  krzyż. Niemal  z  każdym gro‐
bem  związana  jest  jakaś  legenda. 
Przypominamy  je.  Niech  nadal  wy‐
chowują następne pokolenia w miłości 
do Ojczyzny i Kościoła.

Matka Narodu
Przekonanie,  że  Maryja  jest  naszą 

Matką,  Panią  i  Królową  kształtowało 
się  między  innymi  przez  tradycję  Po‐
wstania Styczniowego. Uświadomiono 
sobie wtedy,  że Matka Boska  jest  rze‐
czywistą,  chociaż  duchową Matką  na‐
rodu  polskiego  i  podzielonej  Polski. 
Wierzono, że Ona doprowadzi kraj do 
zmartwychwstania. Bez Niej naród nie 
byłby w pełnym znaczeniu  tego słowa 
chrześcijański.  „Matka  Boża  posiada 
coś  z  mocy,  która  powołuje  naród 
chrześcijański  do  życia,  podtrzymuje 
jego istnienie i prowadzi do celu”16.

W  okresie  Powstania  Styczniowe‐
go umocniła się wiara, że Matka Boża 
daje  nie  tylko  łaski  kościelne,  ale 
i  czysto  doczesne.  Bywają  one  różne: 
pokonywanie wad narodowych i zwią‐
zane z  tym odrodzenie narodu, rozwój 
życia  moralnego,  rozwiązywanie  „pa‐
lącej” kwestii społecznej, wzrost opty‐
mizmu w życiu  społecznym  i  kulturo‐
wym. 
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Wybitny  teolog,  ks.  Czesław  S. 
Bartnik, napisał: „Maryja goi rany we‐
wnętrzne,  wybawia  od  niebezpie‐
czeństw  i  klęsk  duchowych,  chroni 
przed  wrogami  wewnętrznymi  i  ze‐
wnętrznymi.  Śpieszy  z  różną  ziemską 
pomocą,  roztacza opiekę nad chorymi, 
rannymi  [...],  więźniami,  uciskanymi, 
jest  mistyczną  ucieczką  dla  wszystkich 
potrzebujących,  gnębionych,  nieszczę‐
śliwych, spychanych na margines życia 
społecznego i publicznego.

Na  tym  tle  szczególnie  rozwinęła 
się  cała  teologia  Matki  Boskiej  Bole‐
snej, Maryi  łączonej  z Ukrzyżowaniem 
i  pasyjnym  charakterem  historii  naro‐
du.  Nie  jest  to  ani  cierpiętnictwo,  ani 
styl  religijny,  lecz  chrześcijański  re‐
alizm  dziejów  ludzkich  i  szukanie  reli‐
gijnego  klucza  do  odnalezienia  sensu 
naszej  historii.  Stąd  też  kult  Maryi 
wiązał się zawsze ściśle z polskimi dą‐
żeniami  suwerennymi,  wolnościowymi 
i  wyzwoleńczymi.  Maryja  współcierpi 
z  narodem,  towarzyszy  jego  historii 
pasyjnej  [...]  i  przygotowuje  do  zmar‐
twychwstania.  Oczywiście  nie  jest  to 
działanie  polityczne  i  bezpośrednie, 
lecz  raczej  duchowe  i  pośrednie.  Jest 
to  mianowicie  oddziaływanie  na  oso‐
bowość,  umysł,  serce  i  sumienie  naro‐
du,  stąd  dopiero  mają  wynikać  pożą‐
dane czyny i przemiany narodowe”17.

Zakończenie
Na  zakończenie  można  by  tu  wy‐

mieniać  mnóstwo  innych  zwycięstw 
Maryi  związanych  z  Jej  obecnością 
także w Krasnobrodzie w ciągu minio‐
nych prawie czterech wieków i za każ‐
de  z  nich  dziękować  osobno. Wszyst‐
kie, które znamy – niektóre z nich zo‐
stały wymienione –  są dla nas mobili‐
zacją do wiary w Jej przyszły triumf. 

Stefan  Wyszyński,  bez  wątpienia 
jeden  z  największych  czcicieli  Maryi, 
wyznawał  Matce  Najświętszej  na  Ja‐
snej Górze, że w historii naszej już tyle 
razy  odnosiła  zwycięstwa  i  wszystko, 
co się dzieje z Kościołem w Ojczyźnie 
Jej to zawdzięczamy. Powiedzmy więc 
za  Prymasem  Tysiąclecia,  w  obliczu 
Jej  prawie  kilkuwiekowego  „panowa‐
nia”:  „Jeżeli  mimo  ataków  mocarzy 
ciemności Kościół Boży  jeszcze pracu‐
je  –  Twoje  to  zwycięstwo!  Jeżeli  lud 
opiera  się  niewierze  –  Twoje  to  zwy‐
cięstwo!  Jeżeli  nie ustaje w miłości  ku 
Tobie – Twoje to zwycięstwo!”18

Idei  „panowania”  maryjnego  nie 
przyjmują  ludzie  ciasno  zasklepieni 
w doczesności. Dzisiaj  szczycą się oni 
tym,  wynosząc  swój  pozytywizm  po‐
nad  –  ich  zdaniem  – mrzonki  i  budo‐
wane na uczuciu  i przesądzie.  Jeśli  się 

jednak  dobrze  nad  tym  zastanowić,  to 
ciasne wpędzanie człowieka wyłącznie 
w jego krótkotrwałą  i  tak już skompli‐
kowane  egzystencję  doczesną  nie mo‐
że  stawić  czoła  ogromnemu  doświad‐
czeniu dziejowemu, w jakim osadzony 
jest kult Najświętszej Maryi Panny. 

Gdyby utworzono kompletną anto‐
logię  ludzkiej  twórczości  o  wymiarze 
duchowym,  przekonalibyśmy  się  jak 
wielkie  znaczenie  w  dziejach  narodu 
polskiego mają inspiracje maryjne. Nie 
tylko Norwid, bo właściwie bez wyjąt‐
ku  wszyscy  liczący  się  poeci,  wiesz‐
czowie,  twórcy    z małymi wyjątkami 
 wyrośli z naszej chrześcijańskiej kul‐
tury. Mamy prawo domagać się, by te‐
raz  było  przynajmniej  respektowane 
dziedzictwo  związane  z  Jasną  Górą, 
Ostrą Bramą, a  także z  innymi sanktu‐
ariami,  które,  patronują  naszym  regio‐
nom.

Może właśnie  dlatego,  że wartości 
te są tak ogólnonarodowe i niezbywal‐
ne,  płytka  laicyzacja,  czy  to  w  wyda‐
niu komunistycznym,  czy  też  ateizują‐
cych samozwańczych elit jest nie tylko 
głęboko  nierozumna,  ale  godzi  też 
w naszą substancję narodową.
Ks. prof. dr hab. Edward Walewander

*Referat  wygłoszony  w  dniu 
24.04.2018r.  w  KDK  z  okazji  155. 
rocznicy bitwy Powstania Styczniowe‐
go.

1 Kazanie Jana Pawła II wygłoszone 4 czerw‐
ca 1979 r. na Jasnej Górze w Częstochowie.
2 Por. bardzo ciekawy pamiętnik dawnego wi‐
kariusza krasnobrodzkiego z początku  II woj‐
ny światowej ks. Marcina B a r d e l a, Z Kra‐
snobrodu  przez  obozy  i  obczyznę  do  rodzin‐
nych stron. Opracował, wstępem  i przypisami 
opatrzył oraz podał do druku ks. Edward Wa‐
lewander, Lublin 1994.
3 O zmaganiach Jana Sobieskiego z czambuła‐
mi  tatarskimi w okolicach Krasnobrodu. Por.: 
H. Z  i  e  l  i  ń  s  k  i, Wyprawa Sobieskiego  na 
czambuły  tatarskie,  „Przegląd  Historyczno
Wojskowy” 1930, t. II, z. 1, s. 15, 41?43.
4 Posiadał je od drugiej połowy XVI w. Prawa 
miejskie  Krasnobród  odzyskał  na  nowo 
31.12.1994  r.  Parafię  katolicką  erygowano 
w Krasnobrodzie  także w  II  połowie XVI w. 
Powstał wtedy drewniany kościół w tym mie‐
ście. W  1642  r. miały miejsce  poza miastem, 
na terenie dzisiejszego Podklasztoru, objawie‐
nia  Matki  Boskiej  Jakubowi  Ruszczykowi. 
W miejscu  objawień  postawiono  najpierw  fi‐
gurę, a później drewniany kościół, który uległ 
pożarowi w 1673 r. Murowany kościół, istnie‐
jący  do  dziś  w  Podklasztorze,  konsekrowany 
12 lipca 1699 r., ufundowała Maria Kazimiera 
Sobieska  jako  wotum  Matce  Bożej  Krasno‐
brodzkiej za odzyskane zdrowie. Rozwój kul‐
tu  Matki  Bożej  zmalał  jednak  w  czasie  roz‐
biorów Polski. Ożywił  się po odzyskaniu nie‐
podległości, a dynamiczny  rozwój nastąpił po 
II wojnie światowej.

Krasnobrodzki  obraz Matki Bożej  adoru‐
jącej Dziecię Jezus pochodzi z I połowy XVII 
w.  Jest  odbitką  litograficzną  na  papierze 

mszalnym  (9  x  14  cm).  Wykonany  na  wzór 
malowidła  Francesco Raiboliniego  (zm.  1512 
r.),  znajdującego  się w  Pinakotece Monachij‐
skiej. Obraz Matki Bożej  został  umieszczony 
w  prawym  górnym  rogu  jego  powiększonej 
kopii.  W  1965  roku  nastąpiła  koronacja  ob‐
razka i jego kopii przez bpa lubelskiego Piotra 
Kałwę.

Do Krasnobrodu przybywa rocznie kilka‐
dziesiąt tysięcy pielgrzymów. Większość z re‐
gionu  zamojskiego,  tomaszowskiego  oraz 
hrubieszowskiego.  Drogę  pielgrzymkową 
tworzy  5  kaplic  różańcowych.  Prowadzi  ona 
do  sanktuarium  aleją  kasztanową  (pomnik 
przyrody) obok kaplic  św. Onufrego,  św. An‐
toniego  z  Padwy  i  św. Anny  do  dwu  kaplic 
Matki Bożej „na wodzie”, zwanych też kapli‐
cami objawienia (zbudowane z drzewa, praw‐
dopodobnie w XVIII w.). Ze źródła pod kapli‐
cą wypływa woda posiadająca w opinii miej‐
scowej  ludności  oraz pielgrzymów właściwo‐
ści  uzdrawiające.  Źródło  to  bowiem,  według 
miejscowej  tradycji,  miała  wskazać  Matka 
Boża uzdrowionemu Jakubowi Ruszczykowi.

W  1981  r.  przy  sanktuarium  powstała 
Kalwaria,  którą  tworzy  wieniec  XIV  stacji 
wokół  centralnie  usytuowanej  figury  Zmar‐
twychwstania  Pańskiego  (dzieło  artysty  ludo‐
wego  Lucjana  Boruty).  Przy  kościele  istnieje 
muzeum  parafialne  obrazujące  życie  wsi  za‐
mojskiej.  W  klasztorze  przy  sanktuarium  są 
dwie  duże  wystawy:  wieńców  dożynkowych 
–  twórczość  ludowa  miejscowych  parafian 
oraz  tzw.  wystawa  maryjna  przedstawiająca 
sanktuaria Matki Bożej w Polsce.
5 Relacja  naocznego  świadka  bitwy  stoczonej 
pod Krasnobrodem, zamieszczona w krakow‐
skim „Czasie” z 10.04.1863 r. 
6 K. B o n i e w s k i, Krasnobród, Pam. Rel.
9Mor.  1841,  t.  1,  s.  419?423;  P.S.,  Krótka 
wzmianka  o  Zgromadzeniach  Zakonnych 
w Polsce,  tamże, s. 339, 401; E. Walewander, 
Krasnobród.  Sanktuarium  i  duszpasterze, 
wyd. II, Lublin 2018, passim. Tu pełna litera‐
tura przedmiotu.
7 J. K o z ł o w s k a, Wojna rządu rosyjskiego 
z  Matką  Boską  w  powstaniu  styczniowym, 
„Przegląd  Powszechny”  1919,  t.  143?144, 
nr 427, s. 235.
8 E. W a l e w a n d e r, Echa powstania stycz‐
niowego  w  prasie  austriackiej,  Warszawa 
1989, s. 80.
9  K  o  z  ł  o  w  s  k  a, Wojna  rządu  rosyjskie‐
go, s. 237.
10 Tamże.
11 Por. np. J. M o r o s, Westchnienie do Matki 
Bożej, „Magazyn Mód i Nowości” (dotyczący 
gospodarstwa domowego) z 26.10.1862 r.
12 E. N e b e l s k i, Duchowieństwo lubelskie 
i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesła‐
niu w Rosji, Lublin 2002, s. 239 i 264.
13 R. R o g i ń s k i, Kartki z pamiętnika (1861
1863),  w:  Powstanie  styczniowe  na  Lubelsz‐
czyźnie,  pod  red.  T.  Mencla,  Lublin 
1966, s. 28. Por. E. Nebelski, Duchowieństwo 
lubelskie, s. 264.
14  E.  I  l  c  e  w  i  c  z,  Śladami  oddziałów 
pułkownika  Borelowskiego  Lelewela  na 
Lubelszczyźnie,  „Tygodnik  Powszechny” 
z 27.11.1977.
15 A.  Słota,  Powstańcze  ślady  na  ziemi  kra‐
snobrodzkiej,  „Gazeta  Krasnobrodzka”  2017, 
nr 4, s. 8.
16  B  a  r  t  n  i  k,  Idea  polskości,  Lublin 
1990, s. 185.
17 Tamże, s. 186.
18  Fragment  modlitwy  prymasa  Stefana  Wy‐
szyńskiego  przed  cudownym  obrazem  Matki 
Bożej Częstochowskiej, w: O Matce  i Królo‐
wej  Polaków.  Refleksje,  modlitwy,  pieśni,  Ja‐
sna Góra – Rzym 1982, s. 6.
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„Orzeł  biały  –  nasza  duma”  to 
tytuł  Ogólnopolskiego  Konkursu  Pla‐
stycznego  zorganizowanego  przez 
Kancelarię Senatu RP z okazji przypa‐
dającej w bieżącym roku setnej roczni‐
cy  odzyskania  przez  Polskę  niepodle‐
głości.

Nasza  szkoła  –  Zespół  Szkół 
w  Krasnobrodzie  przyjęła  wyzwanie 
i  jeszcze w  styczniu  zgłosili  się  chętni 
uczniowie,  którzy  zadeklarowali  wy‐
konanie  pracy  plastycznej  przedsta‐
wiającej  polskiego  orła.  Uczestnicy 
mieli za zadanie przedstawić swoją wi‐
zję  polskiego  godła,  począwszy  od 
czasów  Mieszka  I  do  czasów  współ‐
czesnych.

Naszą  szkołę  reprezentowali:  Mi‐
chał Piela uczeń VI klasy, swoją pracę 
wykonał  pod  opieką  P.  Marzeny  Ku‐
niec; Wiktoria  Burak  z  klasy  VII  c, 

Weronika Gorajska z klasy II b gim‐
nazjum,  Paulina  Chwedorowicz 
i Mateusz Pryciuk z klasy II a gimna‐
zjum oraz Agnieszka Wołowiec z kla‐
sy I LO  pracowali pod opieką p. Ha‐
liny Gontarz.

Rozstrzygnięcie  konkursu  na  eta‐
pie  okręgowym  odbyło  się  19  marca 
w  Galerii  Rzeźby  profesora  Mariana 
Koniecznego  w  Zamościu.  Organiza‐
torem  na  terenie  Lubelszczyzny  był 
senator Jerzy Chróścikowski.
      Jurorzy mieli nie lada problem, ich 
zadaniem  było  wybranie  dwóch  naj‐
lepszych, spośród ponad 200 prac z 90 
szkół  okręgu  biura  senatorskiego  Je‐
rzego  Chróścikowskiego.  Najlepszą 
w  kategorii  szkoły  ponadpodstawowe 
okazała  się  praca  naszej  uczennicy 
Pauliny  Chwedorowicz  (zobacz  stro‐
na  tytułowa).  W  kwietniu  2018  r.  ta 

zwycięska  praca  zostanie  zaprezento‐
wana  w  Senacie  podczas  uroczystego 
spotkania  z  autorami  z  okręgów  se‐
nackich całej Polski. Wtedy też nastąpi 
ogłoszenie  listy  ogólnopolskich  laure‐
atów konkursu.

To  jeszcze  nie  koniec  dobrych 
wiadomości.  Nasi  uczniowie  Michał 
Piela i Agnieszka Wołowiec otrzymali 
zaszczytne wyróżnienia  i nagrody  rze‐
czowe. Wszyscy  uczestnicy  otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim  uczestnikom  gratuluje‐
my  udziału  i  wspaniałych  pomysłów 
artystycznych,  a  Paulinie  życzymy 
dalszych  sukcesów  na  szczeblu  ogól‐
nopolskim.

Halina Gontarz

Fotoreportaż – str. 24 oraz str. 1

 „Orzeł biały – nasza duma”
Sukcesy uczniów ZS w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

Z inicjatywy poseł Agaty Boro‐
wiec w  dniu  4  kwietnia  2018 

roku  przebywali  w  Krasnobrodzie 
z  wizytą  parlamentarzyści  –  członko‐
wie sejmowych podkomisji stałych do 
spraw wykorzystania  środków  pocho‐
dzących  z  Unii  Europejskiej  oraz  do 
spraw turystyki. 

Tematem wizyty było wykorzysta‐
nie funduszy pochodzący z UE na Za‐
mojszczyźnie  oraz  ich wpływ  na  roz‐
wój  regionu,  w  tym  także  w  zakresie 
turystyki.

Podczas  krótkiego  pobytu  w  na‐
szym  mieście  posłowie  zobaczyli  pa‐
noramę  miasta  z  rozbudowanym  ze 
środków unijnych  zalewem,  którą  po‐
dziwiali  z  punku  widokowego  na  ka‐
mieniołomie.  Potem  udali  się  do 
Sanktuarium  Maryjnego,  gdzie  o  hi‐
storii  sanktuarium,  a  także  bieżących 
sprawach  i  planach  inwestycyjny mó‐
wił  ks.  proboszcz  Eugeniusz  Der‐
dziuk.

Dalsza  cześć  spo‐
tkania  miała  miejsce 
w Ośrodku Wypoczyn‐
kowym  „Natura”.  Tam 
burmistrz  Krasnobrodu 
Kazimierz  Misztal 
przedstawił  szersze  in‐
formacje o historii mia‐
sta, jego walorach tury‐
stycznych  i  uzdrowi‐
skowych,  a  także 
o  wykorzystaniu  fun‐

duszy  unijnych  na  zadania  inwesty‐
cyjne  w  Krasnobrodzie.  Jego  wypo‐
wiedź  była  uzupełniona  prezentacją 
multimedialną. 

Natomiast ksiądz proboszcz Euge‐
niusz  Derdziuk  podzielił  się  swoimi 
doświadczeniami  związanymi  z  ubie‐
ganiem  się  o  fundusze  unijne. Mówił 
między  innymi  o  skomplikowanych 
procedurach  aplikacyjnych  oraz 
o  przewlekłości  rozpatrywania  wnio‐
sków. 

Inicjatorka  tej  wizyty  pani  poseł 
Agata  Borowiec  podziękowała  Bur‐
mistrzowi  za  zorganizowanie  spotka‐
nia  i  przedstawioną  prezentację  Kra‐
snobrodu. 

W  imieniu  gości  głos  zabrał  rów‐
nież  Lech  Kołakowski    przewodni‐
czący  Podkomisji  do  spraw wykorzy‐
stania  środków  pochodzących  z  Unii 
Europejskiej,  który  podziękował  za 
serdeczne przyjęcie oraz pogratulował 
władzom samorządowym i  księdzu 

proboszczowi  realizowanych  przed‐
sięwzięć i życzył kolejnych ciekawych 
inicjatyw.

Podczas  kolacji  dla  naszych  gości 
wystąpił zespół folklorystyczny „Wój‐
towianie”.  Muzyka  i  śpiewy  w  jego 
wykonaniu  przypadły  do  gustu  na‐
szym gościom, którzy na pamiątkę  te‐
go spotkania zabrali ze sobą materiały 
promocyjne  wraz  z  płytą  „Wójto‐
wian”. 

Parlamentarzyści  byli  zauroczeni 
Krasnobrodem,  żałowali  że  byli  tak 
krótko,  ale  deklarowali  powrót  tutaj 
jako turyści.

Pokłosiem tej wizyty jest złożenie  
przez  Podkomisję  stałą  do  spraw wy‐
korzystania  środków  pochodzących 
z UE do Prezesa Zarządu Narodowego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Go‐
spodarki Wodnej  pisma  wyrażającego 
poparcie  przez  podkomisję  wniosku 
o  dofinansowanie    w  ramach  progra‐
mu  nr  3.1.2  „Poprawa  jakości  powie‐

trza  Część  2) 
zmniejszenie 
zużycia  energii 
w  budownic‐
twie”,    złożone‐
go  przez  Pro‐
boszcza  Parafii 
NNMP  w  Kra‐
snobrodzie.

M. Czapla

Wizyta sejmowych podkomisji



Gazeta     rasnobrodzka Kwiecień 2018 11

Konkurs Wielkanocny w KDK
We wtorek  27 marca  2018  ro‐

ku  w  Krasnobrodzkim  Do‐
mu  Kultury  odbyło  się  wręczenie 
nagród w  corocznym Konkursie Wiel‐
kanocnym,  który  swoją  tradycją  sięga 
już ponad 15 lat.

Tegoroczna  artystyczna  rywaliza‐
cja  sprawiła,  że  duża  ilość  prac  po‐
zwoliła  na  przygotowanie  wystawy 
pokonkursowej,  która  wszystkich  od‐
wiedzających  KDK  wprowadzała 
w świąteczny nastrój.

Cieszy  fakt,  że  po  poprzednim 
konkursie,  który  był  nieco  skromniej‐
szy jeśli chodzi o ilość prac, w tym ro‐
ku  sytuacja  znowu  powróciła  do 
bardzo zadowalającego stanu.

To  oczywiście  zasługa  autorów 
konkursowych  wielkanocnych  cude‐
niek.

Jak  co  roku  nagrody  przyznano 
w  4  kategoriach,  i  jak  co  roku  jury 
oceniało  przede wszystkim  samodziel‐
ność,  oryginalność  oraz  estetykę  wy‐
konania.

Poniżej  lista  zwycięzców  i  wyróż‐
nionych,  ale  gratulacje  składamy 
wszystkim autorom prac.

Laureaci  konkursu  otrzymali  pa‐
miątkowe  dyplomy  oraz  upominki 

ufundowane  przez  Krasnobrodzki 
Dom Kultury.

Wszystkie  prace  zgłoszone  do  te‐
gorocznego  konkursu  można  było 
oglądać na wystawie w KDK do końca 
poświątecznego tygodnia. 

Najładniejsza PALMA
Kategoria Przedszkolaki
 nie wpłynęło
Kategoria kl. 0 –III – nie przyznano
Kategoria kl. IV–VI  nie wpłynęło
Kategoria  kl. VII, Gimnazjum – Mag‐
dalena  Monastyrska  III  d  Zespół 
Szkół w Krasnobrodzie  gimnazjum
Kategoria  Dorośli:  równorzędnie   
Piotr  Sachajko,  Paweł  Sachajko  – 
Krasnobród
Wyróżnienie – Gabrysia Gęśla
– kl. II a

Najładniejsza PISANKA
Kategoria  Przedszkolaki  – Alicja  So‐
cha    Szkoła  Podstawowa  w  Kaczór‐
kach  oddział przedszkolny
Kategoria kl. 0 – III – Martyna Bełz  
Zespół Szkół w Krasnobrodzie
Kategoria  kl.  IV  –  VI        Sebastian 
Kurantowicz    Zespół  Szkół  w  Kra‐
snobrodzie
Kategoria   kl. VII, Gimnazjum – Pau‐
la  Kawka  –  Zespół  Szkół  w  Krasno‐

brodzie
Kategoria Dorośli: Katarzyna Piasec‐
ka

Najładniejszy STROIK 
Kategoria Przedszkolaki
– nie wpłynęło
Kategoria kl. 0 – III – Jagoda Skiba  
Zespół Szkół w Krasnobrodzie
Kategoria kl.  IV –VI      równorzędnie: 
Weronika Osuch, Marianna Sachaj‐
ko  Zespół Szkół w Krasnobrodzie
Kategoria kl. VII, Gimnazjum – Eryk 
Cybulski    Zespół  Szkół  w  Krasno‐
brodzie 
Kategoria Dorośli: nie przyznano

Najładniejsza KARTKA
Kategoria  Przedszkolaki  – Rafał  Szy‐
mański  –  Szkoła  Podstawowa  w  Ka‐
czórkach oddział przedszkolny
Kategoria kl. 0 – III – Julia Dobek   
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
Kategoria kl. IV – VI – nie wpłynęło
Kategoria   kl. VII, Gimnazjum: Klau‐
dia  Małecka  –  II  gimnazjum  Szkoła 
Podstawowa  przy  Sanatorium Rehabi‐
litacyjnym w Krasnobrodzie
Kategoria  Dorośli:  Agnieszka  Dem‐
bończyk – Zbrosławice

M.K
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Innowacja programowo – organi‐zacyjna  rozwijająca  zaintereso‐
wania  czytelnicze  i  kompetencje 
językowe  dzieci  „Bajkowi  rodzice” 
przeprowadzana  była  w  Przedszkolu 
Samorządowym  Przy  Zespole  Szkół 
w Krasnobrodzie. W działaniach brały 
udział dzieci z grup I „Pszczółki”  i  III 
„Smerfy”  ich  rodzice oraz nauczyciele 
grup: Katarzyna Juszczak, Edyta Smo‐
ląg,  Aneta  Tytuła  i  Renata  Wasiura. 
Realizacja  innowacji  odbywała  się 
w  ramach  zajęć  edukacji  przedszkol‐
nej.  Materiał  był  realizowany,  jako 
cykl zajęć prowadzonych systematycz‐
nie, jeden raz w tygodniu w okresie od 
1  października  2017r.  do  31  marca 
2018r.  z  wyłączeniem  okresu  przed‐
świątecznego i ferii zimowych.

  Punktem wyjścia  do  prowadzenia 
poszczególnych zajęć był wybór przez 
rodzica  i  dziecko  utworu  z  literatury 
dziecięcej.  Następnie  rodzic  przygoto‐
wywał sobie przebranie związane z te‐
matem  utworu,  a  także  ewentualne 

zadania dla dzieci. Po konsultacji z ro‐
dzicem  prowadzący  nauczyciel  uzu‐
pełniał  planowane  przez  niego 
działania  o  dodatkowe  zadania. 

W  trakcie  zajęć  dzieci  poznały 
liczne  utwory  literatury  dziecię‐
cej,  m.in.:  „Królowa  Śniegu”,  „Żabi 
król”,  „Zwierzęta  Oli”  oraz  wiele  in‐
nych.  Ponadto  dzieci  uczyły  się  two‐
rzyć  historyjki  obrazkowe  oparte 
o  treść  bajki,  wymieniały  imiona  bo‐
haterów,  odpowiadały  na  pytania 
o  treść  bajek.  Wiadomości  te  pozna‐
wały  słuchając  bajek,  oglądając  i  ko‐
mentując  prezentowany  przez  rodzica 
strój oraz przygotowane przez nauczy‐
ciela  obrazki,  zadania.  Zajęcia  wzbo‐
gacane  były  zabawami  ruchowymi: 
naśladowczymi,  orientacyjno  –  po‐
rządkowymi,  gimnastycznymi,  tań‐
cem,  improwizacją,  pantomimą, 
zabawami  integracyjnymi;  zabawami 
dydaktycznymi,  słownymi,  słowno   
ruchowymi,  zagadkami,  przedstawie‐
niem,  inscenizacją,  degustacją,  zaba‐

wami  z  chustą  animacyjną,  rozmową 
oraz działalnością plastyczną dzieci. 

Zajęcia były dokumentowane foto‐
grafiami. Zostały one wyeksponowane 
na  korytarzu  przedszkolnym,  gdzie 
przez cały czas prowadzenia innowacji 
dzieci  i  rodzice  mogli  je  oglądać, 
a  jednocześnie  utrwalać  poznane  wia‐
domości.  Zwieńczeniem  prowadzo‐
nych  zajęć  był  konkurs  plastyczny, 
w  którym  dziecko  wykonywało  rysu‐
nek przedstawiający jednego z bohate‐
rów  utworów  literackich  poznanych 
podczas  zajęć  innowacyjnych.  Prace 
dzieci  zostały  nagrodzone  upominka‐
mi i dyplomami.

Wszystkie działania związane z re‐
alizacją  innowacji  zostały  pozytywnie 
przyjęte  zarówno  przez  dzieci,  jak 
i  ich  rodziców oraz wpłynęły korzyst‐
nie na rozwój wychowanków.

Dziękujemy  dzieciom  i  rodzicom 
z  grup  I  i  III  za  udział  w  innowacji 
„Bajkowi rodzice”.

Katarzyna Juszczak

„Bajkowi rodzice”
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I. Najpierw spotkaliśmy się w Kra‐
snobrodzkim Domu Kultury. Teraz  je‐
steśmy w świątyni. Są to dwa nieroze‐
rwalnie  związane  ze  sobą  obszary  ży‐
cia  człowieka.  To  Kościół  pierwszy 
zakładał  szkoły  i  uniwersytety. Dopie‐
ro później zaczęły dbać o nie państwa. 
Chrześcijaństwo  zawsze  troszczy  się 
przede  wszystkim  o  rozwój  ducha. 
Kultura i religia nie wykluczają się. Są 
jak dwa płuca, które razem funkcjonu‐
ją dobrze.

II.  Dzisiejsze  nasze  rozważania 
opieramy  mocno  na  historii.  Adam 
Mickiewicz  w  Księgach  narodu  pol‐
skiego  i pielgrzymstwa polskiego  spra‐
wiedliwie  i  surowo  ocenił  władców, 
którzy w  czasie  III  rozbioru  doprowa‐
dzili w 1795 r. do całkowitego upadku 
Polski. Według  niego  Fryderyk,  Kata‐
rzyna i Maria Teresa to „były trzy bluź‐
nierstwa,  a  ich  życia  trzy  zbrodnie, 
a ich pamięć trzy przekleństwa”1. 

Powstania  polskie  były  bolesnym 
skutkiem  rozbiorów.  Polacy  organizo‐
wali  powstania,  by  odzyskać  upra‐
gnioną  przez  cały  naród wolność,  nie‐
zbędną  do  jego  pełnego  rozwoju  i  sa‐
modzielnego decydowania o sobie. 

Czy  Mickiewicz  przesadził,  nazy‐
wając  podziały  żywego  organizmu 
Polski  zbrodnią,  a  pamięć  władców, 
którzy  doprowadzili  do  jej  podziału, 
przekleństwem? Nemesis historii przy‐
znała  polskiemu  poecie  całkowitą  ra‐
cję. Posłuchajmy i pomyślmy!

Chociaż  w  bitwie  pod  Krasnobro‐
dem  ponieśliśmy  klęskę  i  Powstanie 
Styczniowe upadło,  Polska w    1918  r. 
zmartwychwstała  do  niepodległego 
bytu. Nota bene upadły wszystkie  trzy 
państwa  zaborcze.  Zniknęła  z  mapy 
Europy  carska  Rosja.  Jej  niechlubne 
dziedzictwo zostało okupione ogromną 
daniną krwi podczas  rewolucji  bolsze‐
wickiej  i  później.  Upadły  Prusy.  Już 
nigdy nie pojawiły się w historii. Roz‐
prysnęła  się  katolicka  Austria,  która 
również  przyłożyła  rękę  do  podziału 
katolickiej Polski. Z  terytorium Austrii 
powstały  nowe  państwa.  Z  niewielką 
ocalałą  resztówką  tego  kraju  nie  wie‐
dziano co robić. Myślano nawet o włą‐
czeniu  jej  do  Bawarii.  Po  pierwszej 
wojnie  światowej  uratowano  jednak 
małe  państwo  austriackie,  ale  już 
o  całkiem  innej  tradycji  niż  ta,  która 

w swej bucie doprowadziła do  rozbio‐
rów  samodzielnego  państwa  polskie‐
go. 

Tak  realizuje  się  sprawiedliwość 
dziejowa.  Nie  zginą  ci,  którzy  idą 
przez  życie  zawsze  i  szczerze  z  Bo‐
giem. Z Nim potrafimy pokonać zawi‐
łość każdej naszej ludzkiej drogi.

III. Ewa SzelburgZarembina,  pol‐
ska  pisarka  i  nauczycielka,  autorka 
książek  dla  dzieci  i  młodzieży, 
w swych wspomnieniach pt. Zawiłości 
prostej  drogi  doskonale  przedstawiła 
zawiłości  naszej  polskich  losów.  Wy‐
daje mi  się,  że  bardzo  pożyteczne  bę‐
dzie,  gdy  zacytuję  fragment  jej  prze‐
myśleń,  ważnych  także  dla  nas  tak 
licznie zebranych tu i teraz.  

„Nie  wiem,  czy  w  którym  kraju 
młode  pokolenia  były  poddawane  tak 
okrutnym  próbom  jak  w  naszym.  Ileż 
się  tego  zebrało  na  przestrzeni  kilku‐
dziesięciu  tylko  lat!  Oto  młodzież  za‐
grożona  >>branką<<,  uciekająca 
w lasy i z lasów tych wychodząca licho 
uzbrojonymi  oddziałami  powstańczymi 
przeciw  doskonale  wyekwipowanym 
regularnym  wojskom,  spotykająca 
śmiało  śmierć  na  polu  walki  lub  gor‐
szą od śmierci katorgę. Młodzież giną‐
ca  w  kazamatach  i  na  szubienicach 
pod  trzema różnymi zaborcami za  jed‐
no i to samo: za walkę o niepodległość 
i  sprawiedliwość  społeczną.  Młodzież 
za  najmniejszy  przejaw  patriotyzmu 
i  radykalizmu  karana  >>wilczymi  bi‐
letami<<,  zamykającymi  jej  dostęp  do 
wiedzy. […] A potem?”2  

Jestem  to  dłużny  nam  wszystkim, 
dlatego  chcę  jeszcze dopowiedzieć,  co 
było dwadzieścia lat potem, podczas II 
wojny  światowej.  Stąd  jeszcze  kilka 
celnych  zdań  z  przemyśleń  znanej  po‐
wieściopisarki.  Są  dla  nas  aktualne 
i bardzo ważne. 

„Nie  tylko  materialna  zagłada 
państwa  polskiego  była  celem  nie‐
mieckiej  okupacji,  wróg  obmyślił  cios 
dokuczliwszy,  uderzyć  zamierzał  w  to, 
co  naród ma  najcenniejszego, w  przy‐
szłość narodu, w dzieci. Miały one od‐
tąd  rosnąć  przeznaczone  na  niewolni‐
ków,  do  pracy  na  rzecz  obłąkanej  py‐
chą  >>niemieckiej  rasy  panów<<. 
I miały rosnąć w  całkowitym poczuciu 
niższości  swojego narodu, nie  znać  je‐
go  chwalebnych  dziejów,  nie  wiedzieć 

o  bogatym  dorobku  nauki,  sztuki,  kul‐
tury.  Raz  na  zawsze  miały  zostać  za‐
mknięte  przed  polskimi  dziećmi  w  za‐
grabionej  Polsce  nie  tylko  wyższe 
uczelnie,  ale  i  średnie.  […]  Śladem 
książki  szedł  cień więzienia,  cień  obo‐
zu  koncentracyjnego,  cień  pieca  kre‐
matoryjnego.  […].  Tworzyły  się    tajne 
komplety w domach prywatnych,  tajne 
lekcje  w  klasach  szkół  powszechnych 
i zawodowych […]. I tak chcąc z dzieci 
zrobić  tchórzy,  zaprzańców  i  szpiegów 
– utrwalili w dzieciach odwagę, miłość 
i wierność.  […]. Coś przecież my […] 
winniśmy  dzieciom  naszych  tak  trud‐
nych czasów […]”3.  

IV.   Kiedyś Jezus Chrystus zapytał 
uczniów:  „Czy  i  wy  chcecie  odejść?” 
Wiemy  dlaczego  mogli  chcieć:  zbyt 
wiele  wymagał. Apostoł  Piotr  powie‐
dział: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty 
masz słowa życia wiecznego” (J 6, 67
68). 

Także  dzisiejszy  liberalny  świat, 
wrogi wszelkim zasadom   poza  tymi, 
które  zapewniają  mu  złudne  zresztą   
bezpieczeństwo  nie chce nawet o tym 
słyszeć. Ale    trzeźwo myśląc, musimy 
przyznać, że dotąd nie wymyślono nic 
lepszego  niż  Dekalog,  niż  Dziesięć 
Przykazań  Bożych.  Zatem  trzeba  wy‐
bierać. Jak zawsze. 

Droga  bez  Boga  prowadzi  do  klę‐
ski.  Natomiast  w  Bogu wszystko mo‐
gę. Mogę w Nim wszystko,  ponieważ 
On mnie umacnia (por. Flp 4, 13). Po‐
szli w niepamięć władcy, którzy doko‐
nali  w  dziejach  wiele  zła,  w  tym 
zbrodni  podziału  Polski.  Przeminęli 
jak  z  wiatrem.  Zwyciężyła  prawda. 
A Chrystus ciągle trwa i zwycięża.

V. Niech wszystkich, zebranych na 
tym patriotycznym spotkaniu, wzmoc‐
ni  jeszcze  znakomity  fragment 
z Ewangelii według św. Jana (por. J, 3, 
2233).  Tekst  ten  może  być  dla  nas 
szczególnym  przesłaniem.  Opisane 
przez  Ewangelistę  wydarzenie  z  pew‐
nością można odnieść do naszych cza‐
sów. Obecnie  też  dzieje  się wiele  rze‐
czy nowych i dobrych, ale i takie, któ‐
re  budzą  niepokój.  Ludzie  odchodzą 
od  tradycji,  zbaczają  z  drogi,  którą 
szły  przez  wieki  pokolenia,  chlubnie 
zdając  swój  egzamin  życiowy  przed 
Bogiem.

Duchowy testament
Powstania Styczniowego w Krasnobrodzie Kazanie wygłoszone 24 marca 2018 r. na mszy św. w kościele parafialnym

p.w. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
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Janowa  Ewangelia  mówi  o  czymś 
nieco podobnym. Także Jan Chrzciciel 
zgromadził  wokół  siebie  uczniów,  ale 
kiedy  pojawił  się  Chrystus,  część 
z  nich  odeszła  od  Jana.  Przeżywali  to 
boleśnie  ci,  którzy  pozostali  przy 
swym dawnym mistrzu. Kiedyś go za‐
pytali, co o tym sądzi. Jego odpowiedź 
była  prosta:  „Potrzeba,  by  On  wzra‐
stał,  a  ja  się  umniejszał”  (J  3,  30). 
Wobec  zmian,  wobec  odchodzenia 
i  wybierania  nowej  drogi  św.  Jan 
Chrzciciel  zalecał,  by  mimo  to  wzra‐
stał Chrystus.  Jeśli On wzrasta w mo‐
im  życiu,  może  nawet  kosztem  mego 
chwilowego  umniejszenia,  to  jedno‐
cześnie  moja  strata  staje  się  zyskiem. 
Umniejszając się dla Boga, nic nie tra‐
cę. Wprost przeciwnie: wzrastam.

Drugi  człowiek  ma  wzrastać,  a  ja 
mam się umniejszać. On ma się rozwi‐
jać, a  ja mam mu w tym pomagać. Je‐
śli  będziesz  dbał  czy  dbała  o  dobro 
najbliższej  ci  osoby,  nasza  wspólnota 
życia  będzie  ciągle  się  umacniać.  To 
ważna  prawda  dla  nas wszystkich  bez 
wyjątku.

VI. W  podsumowaniu  jeszcze  jed‐
na niezwykła historia. Rozważamy bo‐
wiem,  jakby  duchowy  testament 
Powstania Styczniowego. Jedną z ofiar 
tego zrywu był arcybiskup warszawski 
Zygmunt  Szczęsny  Feliński,  który  za 
swą  postawę  patriotyczną  w  1863  r. 
został  skazany  przez  reżym  carski  na 
20  lat zsyłki.  Jego szczątki do diecezji 
warszawskiej  wróciły  dopiero  w  1921 
r., już po śmierci arcybiskupa. W 2009 
r. Jan Paweł II ogłosił go świętym Ko‐
ścioła  Katolickiego.  Wspominany  już 
prymas  Wyszyński  tak  radził  nam 
przed laty w patriotycznym kazaniu: 

„Jeśli  jesteście  w  Warszawie, 
wstąpcie  do  katedry,  zejdźcie  do  pod‐
ziemi, tam leży człowiek, o którym mó‐
wiono,  że  przegrał,  a  to  jest 
zwycięzca”4.

Zesłany  w  głąb  Rosji  Zygmunt 
Szczęsny  Feliński  pokonał  siłą  swego 
kapłańskiego  ducha  swych  prześla‐
dowców,  bo  zawierzył  bez  reszty 
Chrystusowi. Ludzie Powstania Stycz‐
niowego nie przegrali, bo głęboko ufa‐
li  Bogu.  Dziś  wspominamy  ich 

z  wdzięcznością  jako  bohaterów.  Pol‐
ska  nie  została  uśmiercona.  Zmar‐
twychwstała  w  1918  r.  Zwyciężyło 
dobro. Przegrało zło, choć podszywało 
się  pod  fałszywy  płaszczyk  dobra. 
Zwyciężyli  ludzie,  którzy  przez  życie 
szli z Jezusem.

Mieli  więc  rację  ci  Polacy,  którzy 
zaufali Chrystusowi. Z Nim zwycięży‐
my  i my wszystko,  co  nas  dzieli.  Po‐
konamy  każdą  trudność,  jeśli 
będziemy  szli  z  Jezusem.  On,  Zwy‐
cięzca,  będzie  zawsze  z  nami  „przez 
wszystkie  dni  aż  do  skończenia  świa‐
ta” (Mt 28, 20).

Amen!
Ks. prof. dr hab. Edward Walewander

                          KUL

1 A. Mickiewicz, Księgo  narodu  polskiego 
i pielgrzymstwa polskiego, oprac. Z. Stefa‐
nowska, Wrocław 2004, s. 25. 
2 Warszawa 1979, s. 307–308.
3 Tamże, s. 309 – 310.
4 J. Dobraczyński, A to jest zwycięzca, War‐
szawa passim

W  ramach  „Europejskiego 
Funduszu Rolnego  na  rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie” został 
zrealizowany  grant  pod  nazwą:  „Re‐
mont  świetlicy  w miejscowości  Hut‐
ków” mający na celu remont świetlicy 
w  miejscowości  Hutków  połączony 
z uzyskaniem nowych  funkcjonalności 
obiektu współfinansowany ze środków 
Unii  Europejskiej  w  ramach  poddzia‐
łania  „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego 
kierowanego  przez  społeczność”  Pro‐
gramu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich 
na  lata  20142020.  Wniosek  został 
wyłoniony  do  dofinansowania  w  ra‐
mach  naboru  zorganizowanego  przez 
Lokalną Grupę Działania  „Nasze Roz‐
tocze”.

Zakres robót objął:
  wykonanie  posadzek  w  świetlicy 
(wraz z izolacją cieplną),
  remont  komina  z  kanałem  wentyla‐
cyjnym i kanałem dymnym,
  remont  ściany  działowej  dzielącej 
część  zajmowaną  przez  garaż  OSP 
w Hutkowie od części świetlicowej,

  tynkowanie  ściany  działowej  oraz 
obłożenie  płytami  gipsowokartono‐
wymi  wewnątrz  pomieszczenia  świe‐
tlicy wiejskiej,
 remont schodów zewnętrznych.

Całość  kosztów  wyniosła 
38.402,58zł,  w  tym  dofinansowanie 

w ramach grantu 34.562,00 zł.
Na zdjęciach świetlica po remoncie 

oraz  podczas  spotkań  organizowanych 
w świetlicy  (Spotkanie z policją w  ra‐
mach akcji „Odblaskowa gmina” oraz  
zebranie strażackie).

Paweł Badowski

Remont świetlicy w miejscowości Hutków
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W  dniu  21  lutego  w  Zespole 
Szkół  w  Krasnobrodzie  od‐

były  się  eliminacje gminne XLI Ogól‐
nopolskiego  Turnieju  Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież  zapobiega Po‐
żarom”.

Do  turnieju  przystąpili  uczniowie 
szkół  z  naszej  gminy.  Uczestnicy  ry‐
walizowali  w  trzech  kategoriach  wie‐
kowych,  do  rundy  finałowej  doszli 
najlepsi, którzy pisali  test przygotowa‐

ny przez wydział prewencji zamojskiej 
straży pożarnej. Nad przebiegiem czu‐
wali  opiekunowie  przygotowujący 
uczestników:  z  Zespołu  Szkół  w  Kra‐
snobrodzie    Halina  Gontarz, Andrzej 
Gałan,  ze  Szkoły  Podstawowej w Ka‐
czórkach   Mateusz Szmidt,  ze Szkoły 
Podstawowej  w  Majdanie  Wielkim   
Jacek Kowalik.

W tym roku zmienił się regulamin. 
Po  raz  pierwszy  do  turnieju  mogli 

przystąpić  uczniowie  młodsi,  testy 
jednak  są  dosyć  trudne  dla  uczniów 
klas  I  –III,  cieszy więc  fakt,  że  do  fi‐
nału  doszła  uczennica  klasy  IV,  Ma‐
rianna  Sachajko,  która  zajęła  V 
miejsce  na  szczeblu  gminnym.  Po  raz 
pierwszy nasi gimnazjaliści mieli kon‐
kurencję,  w  tej  kategorii  znaleźli  się 
uczniowie  klas  VII  ze  szkół  naszej 
gminy.

17

Tracąc pamięć tracimy tożsamość
Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.
 Marszałek Józef Piłsudski

Relacja:
ZBRODNIE WEHRMACHTU NA JEŃCACH POLSKICH WE WRZEŚNIU 1939 ROKU

W  Majdanie  Wielkim  koło 
Krasnobrodu  żołnierze  We‐

hrmachtu 20 września zabili czterdzie‐
stu  dwóch  polskich  żołnierzy, 
wziętych do niewoli. Motywem zbrod‐
ni,  będącej  zarazem  zemstą,  była 
śmierć niemieckiego żołnierza, o którą 
obwiniono  żołnierzy  WP.  W  Archi‐
wum  Głównej  Komisji  zachowała  się 
relacja  Tadeusza  Nowaka  z  20.  Pułku 
Piechoty,  który  ocalał  z  masakry.  Jej 
fragment  prezentuje  w  swojej  książce 
Datner:  „Jeden  z  żołnierzy  [Wehr‐
machtu  –  przyp.  T.S.]  powiedział  ła‐
maną polszczyzną: »My bierzemy was 
do niewoli i puszczamy do domu, a wy 
mordujecie  niemieckich  żołnierzy«,  tu 
wskazał  na  leżącego  opodal  niemiec‐
kiego  żołnierza.  W  trakcie  bicia  pol‐
skich  żołnierzy  przez  żołnierzy 
niemieckich  usłyszeliśmy  w  pobliżu 
czyjś  donośny  głos,  a  gdy  spojrzałem 

w  tym  kierunku,  ujrzałem  niemieckie‐
go oficera z  rewolwerem w  ręku. My‐
ślałem,  że  zakazał  on  niemieckim 
żołnierzom bicia nas,  lecz okazało  się, 
że niemieccy żołnierze, którzy nas bili, 
po  jego  krzyku  odstąpili  na  stronę, 
wycelowali w nas karabiny i otworzyli 
ogień do naszej grupy. Po rozpoczęciu 
strzelaniny  padli  jeńcy  na  ziemię;  i  ja 
upadłem,  a  dwóch  rannych  polskich 
żołnierzy  upadło  na  mnie.  Kazimierz 
Hajdukiewicz,  który  leżał  po mej  pra‐
wicy,  powiedział  do  mnie,  bym  się 
modlił;  on  sam  rozpoczął  modlitwę. 
Usłyszałem  jego  głos:  »Królowo  Ko‐
rony  Polskiej,  módl  się  za  nami«.  Po 
chwili  usłyszałem,  jak  żołnierz  nie‐
miecki  mówi:  »Ten  żyje  jeszcze«,  po 
czym  usłyszałem  strzał,  który  zabił 
ostatecznie Hajdukiewicza. Padło  jesz‐
cze  kilka  strzałów  pojedynczych, wte‐
dy  gdy  jeńcy  leżeli  na  ziemi.  Po  tych 

strzałach  ustały  jęki  i  zapanował  cał‐
kowity spokój. Byłem przytomny cały 
czas  leżąc na ziemi, gdyż byłem  jedy‐
nie  lekko  ranny  w  przedramię.  Gdy 
ucichło  dokoła  i  przypuszczałem,  że 
nie ma już w pobliżu niemieckich żoł‐
nierzy,  podniosłem  głowę  i  ujrzałem, 
że nie jesteśmy pilnowani. Podniosłem 
się  pobiegłem  do  najbliższej  stodoły, 
w której się ukryłem.

J.  Böhler,  Zbrodnie  Wehrmachtu  w  Polsce: 
wrzesień  1939:  wojna  totalna,  Kraków 
2009, s. 25. 2 Ibdem, s. 51–54, Tomasz Sudoł, 
IPN

Dodatkowo polecam film:
Dowody  zbrodni  z  cyklu  Było...  nie 
minęło  Adam Sikorski

https://vod.tvp.pl/video/byloniemi‐
nelo,dowodyzbrodni,17999948

Dariusz Polanowski

„Wiele Twarzy Niepodległości”
Gminny Konkurs Twórczości

„Młodzież zapobiega pożarom”

W  ramach  obchodów  100. 
Rocznicy  odzyskania  nie‐

podległości  Szkoła  Podstawowa  im. 
Armii  Krajowej  w  Kaczórkach  przy 
współpracy  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury  zorganizowała  Gminny  Kon‐
kurs  Twórczości  „Wiele  Twarzy  Nie‐
podległości”,  który  odbywa  się    pod 
honorowym  patronatem  Burmistrza 
Krasnobrodu.

Konkurs  realizowany  jest w pięciu 
obszarach:
1. Konkurs plastyczny dla klas I – III 
„Niepodległość  w  oczach  dziec‐

ka”  (praca  plastyczna;  rysunek,  grafi‐
ka,  malarstwo,  kolaż,  malowanie  na 
tkaninie, format min A4,  max A2)
2. Konkurs na prezentację multime‐
dialną  dla  klas  V  –  VI  „Moje  spoj‐
rzenie na Niepodległość”
3. Fotografia (format A4 lub zbliżony, 
fotografia  max  3.  należy  prezentować 
zdjęcia własnego autorstwa)
4.  Konkurs  pieśni  patriotycznej 
„Śpiewając  Niepodległej”  (27  kwiet‐
nia 2018r. w KDK o godz. 9.00)
5. Konkurs wiedzy „Drogi Polski do 
niepodległości”   Test wiedzy dla klas 

VI – VII, gimnazjum i liceum   „Wal‐
ka narodu polskiego o niepodległość 
w  XIX  i  XX  wieku”  (27  kwietnia 
2018r. w KDK o godz. 9.00).  

Finał  konkursu    otwarcie  wysta‐
wy,  rozdanie  nagród  i  koncert  laure‐
atów  odbędzie  się  w  Krasnobrodzkim 
Domu Kultury dnia 27 kwietnia 2018r. 
o godz.12.00.

Wyniki  konkursów  oraz  relację 
z  podsumowania  opublikujemy w  ko‐
lejnym wydaniu GK.

M. Czapla
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Wieści z Gminy
c.d ze str. 2

Szacowanie szkód łowieckich
W  dniu  20  kwietnia  2018  roku 

w  Urzędzie Miejskim  odbyło  się  spo‐
tkanie  sołtysów  z  terenu  Gminy  Kra‐
snobród  z  przedstawicielem  Lasów 
Państwowych  i  Koła  Łowieckiego 
„Hubertus”.  Tematem  były  zmiany 
w  prawie  łowieckim.  1  kwietnia  2018 
r.  weszła  w  życie  ustawa  z  dnia  22 
marca 2018 r. o zmianie ustawy – Pra‐
wo  łowieckie  (Dz. U. poz. 651), która 
zmienia  m.  in.  system  szacowania 
szkód  wyrządzonych  przez  niektóre 
zwierzęta łowne w uprawach i płodach 
rolnych. 

Od  1  kwietnia  2018  r.  wnioski 
o szacowanie szkód w uprawach i pło‐
dach  rolnych  należy  składać  do  orga‐
nów wykonawczych gmin właściwych 
ze  względu  na  miejsce  wystąpienia 
szkody,  a  szacowania  szkód  dokonuje 
zespół  złożony  z  przedstawicieli  orga‐
nu wykonawczego  gminy  lub  jednost‐

ki pomocniczej gminy, dzierżawcy  lub 
zarządcy  obwodu  łowieckiego  oraz 
poszkodowanego  właściciela  lub  po‐
siadacza  upraw. Oznacza  to,  że  człon‐
kami  komisji  powinni  być  sołtysi 
w  swoich  sołectwach  lub  pracownicy 
gminy na  terenie gdzie nie ma wyzna‐
czonego  sołectwa.  Sołtysi  wyrazili 
obawy dotyczące obowiązków nałożo‐
nych  na  nich  przez  zmianę  w  prawie 
łowieckim. Aby  szacować  szkody  po‐
winni  być  przeszkoleni  a  takich  szko‐
leń na dzień dzisiejszy  jeszcze nie ma. 
Obowiązek  szkoleń  spoczywa  na  Ge‐
neralnej  Dyrekcji  Lasów  Państwo‐
wych.  W  wielu  gminach  sołtysi 
rezygnują  z  udziału  w  komisjach  do 
szacowania  szkód,  ponieważ  nie  mają 
wystarczającej wiedzy  oraz muszą  po‐
święcić swój własny czas, za który nie 
otrzymają  dodatkowego  wynagrodze‐
nia.  Ministerstwo  Środowiska  widzi 
problem  i  rozważa  dalsze  zmiany 
w  przepisach  dotyczących  szacowania 
szkód.

Informacje zebrała: M. Czapla

Miło nam przedstawić zwycięzców 
szczebla gminnego.
W kategorii szkoły podstawowe

– uczniowie klas IVI
1.  Maciej  Kołtun    ZS  w  Krasnobro‐
dzie
2. Julia Mokrzycka  ZS w Krasnobro‐
dzie
3.  Justyna  Staroń    SP  w  Majdanie 
Wielkim
4. Wiktoria Fila  SP w Kaczórkach
5. Marianna Sachajko   ZS w Krasno‐
brodzie
Miłosz  Momot  klasa    ZS  w  Krasno‐
brodzie

W kategorii klasy VII
i gimnazjalne

1.  Mateusz  Brodziak  –  kl.  VII  ZS 
w Krasnobrodzie
2.  Jan Adamczuk  klasa  –  kl.  III  Gim‐
nazjum
3. Mateusz Borek – kl. III Gimnazjum
4.  Bartłomiej  Gałan  –  kl.  II  Gimna‐
zjum
5. Jakub Oryszczak – kl. VII SP w Ka‐
czórkach
Grzegorz Skiba – kl. III Gimnazjum

 W kategorii licealiści
1. Mateusz Przygon – kl. I LO
2. Marcin Dąbrowski – kl. I LO
3. Karol Maciukiewicz – kl. I LO
4. Jakub Jańczuk klasa – kl. I LO

Wszyscy  uczestnicy  szczebla 
gminnego otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane  przez  burmistrza  Krasno‐
brodu, a najlepsi w każdej kategorii re‐
prezentowali  naszą  gminę  na  szczeblu 
powiatowym. 

Eliminacje  powiatowe  odbyły  się 

23 marca w Komendzie Miejskiej PSP 
w Zamościu. 
W  rywalizacji  II  GRUPA  –  uczniowie 
klas VII  oraz  klas  II  i  III  gimnazjum, 
nasz  reprezentant  Mateusz  Brodziak 
uczeń klasy VII zajął I miejsce i jako 
najlepszy  uzyskał  prawo  reprezento‐
wania  powiatu  w  eliminacjach  woje‐
wódzkich  Turnieju,  które  odbędą  się 
w  dniu  26  kwietnia w Ośrodku  Szko‐
lenia KW PSP w Lublinie. 

W  III GRUPIE – uczniowie  szkół po‐
nadgimnazjalnych  nasz  reprezentant 
Mateusz  Przygon  uczeń  klasy  I  LO 
zajął II miejsce. 

Uczestnikom  gratulujemy  i  czeka‐
my na dalsze sukcesy.

Na zdjęciach: finaliści etapu gmin‐
nego  (fot.  ze  zbiorów ZS Krasnobród) 
finał etapu powiatowego (fot. ze strony 
http://www.straz.zamosc.pl)

Halina Gontarz

Śpiewający Słowik

Krasnobrodzki  Dom  Kultury 
jest  organizatorem  elimina‐

cji  powiatowych  Wojewódzkiego 
Konkursu Piosenki Dziecięcej i Mło‐
dzieżowej „Śpiewający Słowik”. Od‐
będą  się  one w  dniu  9 maja  2018  r. 
pod honorowym patronatem Starosty 
Zamojskiego,  który  jest  też  fundato‐
rem nagród dla laureatów. 

Gminę  Krasnobród  podczas  nich 
będą  reprezentowali  laureaci  wyło‐
nieni  podczas  eliminacji  gminnych, 
które  odbyły  się w KDK w  dniu  24 
kwietnia br.

Relacje z obu konkursów opubli‐
kujemy w kolejnym wydaniu GK.

Finał  wojewódzkiego  konkursu 
odbędzie  się  w  dniach  2425  maja 
2018 roku w Rykach. 

Mariola Czapla
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13  sierpnia,  w  pierwszym  dniu 
bitwy  nastąpiło  gwałtowne  na‐

tarcie  na  Warszawę  z  kier.  północno
wschodniego przez dwie „żelazne” dy‐
wizje – 21 Dyw. Strzelecką z III Armii 
i  27  Dyw.  Strzelecką  z  XVI  Armii 
Bolszewickiej.  Wojska  te  przełamały 
pozycje  obronne  11  Dyw.  Piechoty 
płk.  Bolesława  Jadźwińskiego  z  1 
Armii  gen.  Franciszka  Latinika  i  zdo‐
były Radzymin, który następnie wielo‐
krotnie przechodził z rąk do rąk. 
Następnie jedna z bolszewickich dywi‐
zji  ruszyła  na  Pragę,  a  druga  skręciła 
w prawo na Nieporęt  i  Jabłonnę. Woj‐
skowe  siły  polskie  cały  czas  stawiały 
zacięty  opór  –  ofiarnie  broniąc  każde‐
go  skrawka  ojczystej  ziemi.  Dopiero 
15  sierpnia,  koncentryczne  natarcie 
odwodowych  10  DP  gen.  Lucjana 
Żeligowskiego  i  1 Dywizji Litewsko
Białoruskiej  gen.  Jana  Rządkow‐
skiego  po  całodziennych  krwawych 
walkach,  przyczyniło  się  do  odzyska‐
nia  Radzymina  oraz  pozycji  sprzed 
dwóch dni.

Dowódca  polskiego  Frontu  Pół‐
nocnego  gen.  Józef  Haller  wydaje 
rozkaz  wcześniejszego  rozpoczęcia 
działań  zaczepnych  przez  V  Armię 
gen. Władysława Sikorskiego w rejo‐
nie  Modlina,  co  odciążyło  1  Armię 
gen. Franciszka Latinika     osłaniającą 
Warszawę. V Armia  gen.  Sikorskiego, 
wzmocniona  przez  Brygadę  Syberyj‐
ską,  a  zwłaszcza  doborową  18  Dyw. 
Piechoty  gen.  Franciszka  Krajew‐
skiego,  powstrzymała  natarcie  III 
i  XVI Armii  Bolszewickiej  w  rejonie 
Modlina.  Następnie  armia  ta  wypro‐
wadziła uderzenie od strony północno
wschodniej  Fortów  Modlińskich,  opa‐
nowała  Nasielsk  i  rozpoczęła  pomyśl‐
ne działania na Serock i Pułtusk.

Dnia  16  sierpnia, Naczelnik  Józef 
Piłsudski wydaje  rozkaz  do  kontrude‐
rzenia  znad  Wieprza  przez  wcześniej 
zgromadzone  tam  dywizje.  IV Armia 
gen. Leonarda Skierskiego, w sile 14 
i 16 Dyw. Piechoty Wielkopolskiej, 21 
Dyw. Piechoty Podhalańskiej i 15 Bry‐
gady  rozbija  bolszewicką  Grupę  Mo‐
zyrską,  przekracza  pod  Dęblinem  rze‐
kę Wilgę  i kieruje  się w kier. miejsco‐
wości  Wiązowna,  gdzie  stacza 
wielogodzinną  bitwę  z  oddziałami 
wojsk  przeciwnika.  Następnie  w  licz‐
nych walkach przebija się w kier. Miń‐
ska Mazowieckiego  i wywołuje w od‐
działach  drugorzutowych  i  tyłowych 
wrogiej armii panikę i dezorganizację. 

Na przedmieściach Warszawy, cały 
czas  toczą  się  dramatyczne  walki. 

Między  innymi  14  DP  gen.  Kona‐
rzewskiego  w  nocnym  boju  16/17 
sierpnia rozbija pod Kołbielą dwie dy‐
wizje z XVI Armii Czerwonej. 1 DP – 
Leg  z  II Armii atakuje  znad Wieprza. 
Stacza  walki  z  oddziałami  rozbitej 
wcześniej  Grupy  Mozyrskiej,  jakie 
znalazły się w pasie jej działania.
Zgodnie z otrzymanym rozkazem, atak 
przeprowadza wzdłuż  linii Lubartów – 
Parczew  i  dalej  do  przecięcia  szosy 
Radzyń  –  Sławatycze. Wspólnie  z  IV 
Brygadą  i Ochotniczą Bryg.  Jazdy,  po 
odrzuceniu  Bolszewików,  szła  szero‐
kim  frontem  na  północ,  przecinając 
drogę  odwrotu  na  wschód  wojskom 
Armii Czerwonej.

Do dnia 18 sierpnia wyzwala Białą 
Podlaskę, Międzyrzec  Podlaski,  Siedl‐
ce  i  osiąga  linię WisznicaWołyń.  Na‐
tomiast w  tym czasie 3DPleg.  docho‐
dzi  do  Włodawy.  Wszystkie  polskie 
jednostki  prowadzą  działania  zaczep‐
ne. Odwrót wojsk bolszewickich prze‐
radza  się  w  ucieczkę.  Tuchaczewski 
wydaje rozkaz o przegrupowaniu swo‐
ich  armii  i  zarządza  odwrót  na  całym 
froncie.

Naczelny  wódz  Józef  Piłsudski  – 
tworzy  armię  pościgową  pod  dow. 
gen. Rydza Śmigłego. Wojska polskie 
toczą  walki  z  wycofującymi  się  od‐
działami  bolszewickimi. Miedzy  inny‐
mi GajChan walczy  z  jazdą gen. Or‐
liczDreszera,  koło  Żuramina  i  ucho‐
dzi  nocą  z  21/22  sierpnia,  następnie 
przedziera  się  przez  pierścień  polskiej 
piechoty i w dniu następnym masakru‐
je pod Chorzelami pułk 2 Brygady Sy‐
beryjskiej.

Jak  już  poprzednio  pisałem,  25 
sierpnia  IV Armia Bolszewicka  i Kor‐
pus  GajChana,  wycofując  się  na 
wschód,  zostają  zatrzymane  pod  Kol‐
nem  przez  dwie  polskie  dywizję 
i przechodzą do Prus Wschodnich pod 
Orzyszem. Niemieckie władze  pozwo‐
liły  żeby  w/w  oddziały  rosyjskie,  po 
uprzednim  uporządkowaniu  przeszły 
na  teren  Rosji,  gdzie  po  uzupełnieniu 
stanów  osobowych,  zaopatrzenia 
i  uzbrojenia  brały  udział  w  walkach 
pod Niemnem.

Do  27  sierpnia,  115  puł.  ułanów 
działając  w  ramach  8  Brygady Kawa‐
lerii  stoczył  szereg  walk  w  opanowa‐
niu Mławy  i  oczyszczania  z  tego  tere‐
nu  rozbitków  Armii  Czerwonej. 
W jednej z bitew pułk zdobywa sztan‐
dar  wroga,  liczne  tabory  z  zapasami 
zaopatrzenia  w  żywność,  uzbrojenia 
i  amunicję.  Zdobywa  też  9  karabinów 
maszynowych  należących  do  Konar‐

mii  GajChana.  4  szwadron  szarżując 
pod  Strzegowem  poniósł  duże  straty 
osobowe (10 zabitych). Pułk też toczył 
ciężkie  boje  o  przeprawę  przez  rzekę 
Działdówkę  i  utrzymanie  tego  przej‐
ścia przez częściowo zniszczony most, 
aż  do  zakończenia  przemarszu  przez 
pozostałe  oddziały  pułku. Tu  pułk  za‐
kończył  swoje  działanie,  wnosząc  po‐
ważny wkład zniszczenia agresora.
Do  dnia  31  sierpnia,  tj. w  ciągu  kilku 
dni  przeznaczonych  na  wypoczynek, 
doprowadzono  do  porządku  rynsztu‐
nek i umundurowanie. Przekuto konie, 
których  stan  był  opłakany.  Dużo  koni 
było  odparzonych,  gdyż  pod  siodła 
używano  papierowych  koców,  które 
po  przepoceniu  sztywniały  i  raniły 
grzbiety.

Na  froncie  południowowschod‐
nim  nadal  działały  wojska  bolszewic‐
kie.  Na  kierunku  Chełma  prowadziła 
swoje  działania  XII Armia  Czerwona, 
a  na  kierunku  Zamościa  Konaramia 
Budionnego, która spieszyła na pomoc 
Tuchaczewskiemu.

Zamość  przez  pewien  czas  był 
ostrzeliwany  silnym  ogniem  artyleryj‐
skim, a następnie atakowany frontalnie 
przez  pułki Konarmii.  Został  obronio‐
ny  przez  wojska  dowodzone  przez 
ukraińskiego  pułkownika  Bezruszkę 
i polskiego majora Bołtucia.
Po  nadejściu  wojsk  gen.  Stanisława 
Hallera  –  dowódcy  VI Armii,  armia 
Budionnego  otoczona  pod  Komaro‐
wem,  została  pobita  przez    1  Dyw. 
Jazdy płk. Juliusza Rómmla, a reszt‐
ki jego armii przedarły się przez szere‐
gi polskiej piechoty i uszły w kierunku 
Wołynia.  Budionny,  Stalin  Woroszy‐
łow  i  Tuchaczewski  uratowali  się 
ucieczką.

Dalszy  pościg  wojsk  polskich 
sprawił,  że  duma Armii  Czerwonej  – 
I  Armia  Konna  wycofana  została 
z frontu polskiego  jako już niezdolna 
do  prowadzenia  dalszych  działań 
ofensywnoobronnych.  Po  pobiciu 
Budionnego,  polska  II  Armia  dowo‐
dzona przez przeniesionego tu gen. Si‐
korskiego, przekroczyła Bug  i uderzy‐
ła  na  Kowel.  Zdobywa  wielkie  ilości 
sprzętu wojskowego.
Jazda gen.  Jędrzejewskiego wdarła  się 
do  Równego  i  ujęła  w  pułapkę  jedną 
z  brygad  bolszewickich.  10  września 
odbyła  się  konferencja  Naczelnego 
Wodza  w  Brześciu,  gdzie  ustalono 
plan nowej, polskiej ofensywy.

c. d. n.

Lekarz weterynarii  Jan Gębka

Lance do boju, szable w dłoń… (cz. 4)
Bitwa Warszawska 
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Nauczyciele  Zespołu  Szkół 
w  Krasnobrodzie  realizują 

projekt  dofinansowany  z  Funduszy 
Europejskich  w  ramach  programu 
KA1  –  Mobilność  kadry  edukacji 
szkolnej.  Dzięki  szkoleniom  nauczy‐
ciele chcą podnieść jakość pracy szko‐
ły i wzbudzić zainteresowanie uczniów 
szczególnie  przedmiotami  przyrodni‐
czymi.  Podnosząc  umiejętności  na‐
uczyciele  zamierzają  podejmować 
współpracę  międzynarodową  poprzez 
udział szkoły w kolejnych programach 
partnerskich  przeznaczonych  dla 
uczniów i nauczycieli.

Pierwszym  etapem  projektu  był 
kurs  języka angielskiego zorganizowa‐
ny w  szkole,  a  następnym wyjazd  na‐
uczycieli  do Wielkiej  Brytanii  na  ko‐
lejne  szkolenie  językowe.  Nowe  do‐
świadczenia  pozwoliły  nauczycielom 
na  dyskusje  i  refleksje  nad  jakością 
nauczania  w  naszej  szkole  i  wprowa‐
dzaniem nowych metod. 

Kurs językowy w Cambridge
W Cambridge  przez  dwa  tygodnie 

nauczyciele uczyli  się w grupach mię‐

dzynarodowych.  Na  zajęciach  rozma‐
wiali  tylko  po  angielsku,  a  w  każdej 
grupie  ćwiczeniowej  mógł  być  jeden 
członek  tej  samej  narodowości.  Szko‐
lenie nauczycieli w międzynarodowym 
środowisku  umożliwiło  wymianę  do‐
świadczeń  o  metodach  nauczania. 
Oprócz nauki języka była to też okazja 
do  bezpośredniego  poznania  zwycza‐
jów,  tradycji  takich  państw  jak Brazy‐
lia,  Oman,  Kuwejt,  Rosja,  Francja, 
Włochy.  Codzienne  zajęcia  trwały  do 
późnych  godzin  popołudniowych, 
a  następnie  pobyt  u  rodzin  zmuszał 
również  do  rozmów  w  języku  angiel‐
skim.

Wolny czas był okazją do zwiedza‐
nia  i  poznawania  jednego  z  najstar‐
szych  miast  uniwersyteckich  w  Euro‐
pie. Niezwykłe miasto wywarło  niesa‐
mowite  wrażenie    tak  wiele  uczelni 
jedna obok drugiej, a każda z tradycją. 
Wielkość  takich  uczelni  King’s  Colle‐
ge  z  neogotyckimi  fantazyjnymi  wie‐
życzkami, Trinity College, którego ab‐
solwentami  jest  ponad  30  laureatów 
Nagrody  Nobla,  sześciu  premierów 

i  wielu  poetów,  filozofów  pozostanie 
w  pamięci.  Wielką  gratką  było  zwie‐
dzanie  muzeów  m.in.  Fitzwillam Mu‐
seum  z  bezcennymi  kolekcjami  obra‐
zów,  rękopisów,  rzeźb  pochodzących 
ze  starożytnego  Egiptu,  Grecji,  Rzy‐
mu, Azji,  Muzeum Archeologii  i An‐
tropologii  z  okazami  gromadzonymi 
do  badań  przez  Karola  Darwina.  Mi‐
mo  że  były  wakacje,  wszędzie  byli 
studenci  z  całego  świata.  Studenckie 
zawody wioślarskie  na  rzece Cam do‐
pełniały  atmosfery  historycznego  uni‐
wersyteckiego miasta.

Kurs  językowy  w  Cambridge  był 
okazją  do  podniesienia  poziomu  zna‐
jomości języka angielskiego wśród na‐
uczycieli  różnych  przedmiotów,  po‐
znania  metod  nauczania  języka  oraz 
pogłębienia  wiedzy  o  historii  Cam‐
bridge i Wielkiej Brytanii.

W czasie pobytu nauczyciele zwie‐
dzili  również  Londyn  i  muzeum  lot‐
nictwa w Duxford. Nowe doświadcze‐
nia,  wiedza  na  pewno  zostaną  wyko‐
rzystane na wielu lekcjach.
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Zespół Szkół w Krasnobrodzie rozwija 
kompetencje nauczycieli 

Zespół  Szkół    w  Krasnobrodzie  realizuje  projekt  dofinansowany  z  Funduszy  Europejskich  „Rozwój  kompetencji 
nauczycieli inwestycją w przyszłość naszej szkoły i regionu”.

Celem projektu jest:
1. Nadanie europejskiego wymiaru naszej instytucji przez udział w szkoleniach w środowisku międzynarodowym, wymianę 

doświadczeń na szczeblu europejskim i wdrażanie nowych metod proponowanych przez europejskie instytucje edukacyjne.
2. Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli przedmiotów innych niż język angielski.
3. Podniesienie  poziomu nauczania  języka  angielskiego. Rezultatem  szkolenia metodycznojęzykowego nauczycieli  będzie 

wzrost praktycznych umiejętności językowych uczniów.
4. Osiąganie wyższych wyników naszych uczniów z egzaminów zewnętrznych szczególnie z przedmiotów przyrodniczych.

Dofinansowanie projektu z UE: 235.677,26 PLN

Cambridge
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Kurs metodyczny dla nauczycieli
języków obcych we Florencji
W  dniach  31  lipca  do  11  sierpnia 

Pani  Marzena  Kałuża  wzięła    udział 
w kurcie metodycznym dla nauczycieli 
języków  obcych:  CREATIVE  CLAS‐
SROOM    TIPS  AND  TOOLS  FOR 
LANGUAGE  TEACHERS  (Kreatyw‐
ne  lekcje    wskazówki  i  narzędzia 
w nauczaniu języków obcych) w euro‐
pejskim  centrum  szkoleniowym  dla 
nauczycieli  TEACHER ACADEMY   
EUROPASS we Florencji.

W  skład  grupy  nauczycieli,  którzy 
wspólnie, brali udział w zajęciach byli 
nauczyciele  z  Czech,  Hiszpanii,  Wę‐
gier, Bułgarii,  a  także  inni nauczyciele 
z naszego kraju. Zajęcia miały na celu 
pokazanie  sposobów  jak  też wielu do‐
stępnych obecnie narzędzi, które mogą 
uatrakcyjnić  lekcje  języka  obcego, 
a  tym samym podnieść  jakość naucza‐
nia  języków.  Dlatego  na  zajęciach  we 
florenckiej  szkole  prezentowane  były 
nowe  sposoby  nauczania  języka  obce‐
go podkreślające jego funkcję komuni‐
kacyjną.  Jedne  z  serii  zajęć  poświęco‐
ne  były  aktywności  uczniów  podczas 
zajęć w celu odejścia od metody  ,,wy‐
kładania” języka do skierowania uwagi 
na uczniu i aktywizowaniu go podczas 
zajęć. To co  jednak najbardziej  zainte‐
resowało  Panią Marzenę  jako  nauczy‐
ciela,  to  nauczanie  języka  obcego 
z  elementami  metody  CLIL    Content 
and Language  Integrated Learning. To 
pojęcie,  które  powstało  w  latach  90
tych  poprzedniego  stulecia  i  właśnie 
obecnie  na  stałe  wchodzi  do  kanonu 
nauczania  języka  angielskiego  na  ca‐
łym  świecie.  Głównym  założeniem 
CLIL  Zintegrowane nauczanie języka 
i  przedmiotu  jest  zdobywanie  nowej 
wiedzy  i  jednoczesne  obcowanie  z  ję‐
zykiem obcym, uczenie się  i używanie 
go. Tym  sposobem  na  lekcjach  języka 
obcego  wprowadzane  są  elementy  na‐
uczania  innych  przedmiotów  tj.  wie‐
dzy o kulturze, geografii,  historii, mu‐
zyki  itp. Wykorzystania  Internetu pod‐
czas  zajęć  z  klasą,  grupą  językową. 
Facebook, Instagram, Tweeter, Google, 
to narzędzia, które obecnie są niezbęd‐

nym  elementem  komunikacji,  a  więc 
też  komunikacji  językowej,  a  także 
sposobem  komunikacji  wychowawcy 
z klasą, rodzicami.

Oprócz  zajęć  metodycznych  we 
Florencji była  możliwość poznania te‐
go  pięknego  miasta  i  regionu  Toska‐
nia. 

MoMMatters of Matter
International Teacher Summer 
School” Piane di Mocogno (Italy)
W  sierpniu  2017r.  nauczyciele 

obecnego  Zespołu  Szkół  w  Krasno‐
brodzie: Grzegorz  Piwko  –  nauczyciel 
chemii  oraz  Józef Wryszcz  –  nauczy‐
ciel  fizyki  uczestniczyli  w  Międzyna‐
rodowej  Letniej  Szkole  Nauczycieli 
w Piane di Mocogno we Włoszech.

Od  20  do  26  sierpnia  nauczyciele 
naszej  szkoły  wraz  z  nauczycielami 
z Austrii,  Belgii,  Hiszpanii,  Norwegii, 
Szwecji  i Włoch mieli możliwość wy‐
miany  własnych  doświadczeń  zawo‐
dowych,  poznawania  systemów  edu‐
kacyjnych  w  innych  krajach  europej‐
skich  oraz  kultury  i  zwyczajów  ich 
mieszkańców.

Kurs prowadzony był w języku an‐
gielskim  i  skierowany  do  nauczycieli 
fizyki,  chemii,  biologii,  matematyki 
oraz  informatyki.  Dostarczał  najnow‐
szych  informacji  na  temat  innowacyj‐
nych  materiałów,  rozwijania  świado‐
mości  na  temat  potencjału  pracy 
w  klasie  z  nowymi  materiałami.  Pro‐
mował  eksperymentalną  naukę 
w szkole opartą na  faktach oraz meto‐
dach  problemowych,  inspirował  do 
tworzenia  innowacji  w  praktyce  dy‐

daktycznej  i  programach  nauczania 
oraz kreowania zdolności i innowacyj‐
ności  wśród  uczniów.  Zajęcia  miały 
formę  warsztatów  z  wykorzystaniem 
innowacyjnych  materiałów  takich  jak 
substancje  hydrofobowe,  fotolumine‐
scencyjne,  optycznie  czynne  oraz  no‐
woczesnych  technologii  i  programów 
komputerowych,  np.:  Arduino,  Trac‐
ker, Logger itp.

Doświadczenia  zdobyte  podczas 
zajęć  przyczynią  się  niewątpliwie  do 
podniesienia  jakości  pracy  naszej 
szkoły  oraz  efektów  kształcenia  i wy‐
ników  uczniów  w  dziedzinie  przed‐
miotów  przyrodniczych.  Fotorelacja 
dostępna  na:  http://www.mattersof‐
matter.eu/momsummerschoolasuc‐
cesfulinitiative/

„New Approaches
in Teaching Math”

Nauczyciele  matematyki  Pani Ali‐
cja  Pomaniec  i Anna Kościk  uczestni‐
czyły  w  kursie  „New  Approaches  in 
Teaching Math” w Plymouth w Anglii.

Miasteczko  przywitało  matematy‐
ków  deszczową  pogodą,  jednak  ser‐
deczne  i  otwarte przyjęcie przez orga‐
nizatorów  wynagrodziło  złą  pogodę. 
Na  miejscu  przez  trzy  dni  Panie  od‐
wiedzały  różne  szkoły,  w  których 
oglądały  lekcje  matematyki  na  róż‐
nych  poziomach  nauczania.  Pierwszą 
odwiedzoną  szkołą  była  Beechwood 
Primary, gdzie lekcje prowadzone były 
metodą  szanghajską.  Podejście  to 
uznaje  znaczenie  matematyki  w  na‐
szym  codziennym  życiu,  pomaga 
dzieciom  w  Wielkiej  Brytanii  nabyć 
umiejętności w  zakresie  liczenia,  geo‐
metrii,  wykonywania  pomiarów,  roz‐
wija  umiejętność  rozwiązywania  pro‐
blemów  i  logicznego  myślenia.  Po 
skończonych  zajęciach  można  było 
zadawać  pytania  nauczycielkom  pro‐
wadzącym  lekcje  tą  metodą.  Następ‐
nego  dnia  w  Oakwood  School  Panie 
poznały praktyczne metody stosowane 
na  lekcjach  matematyki  w  tej  szkole 
oraz  mogły  wymienić  się  spostrzeże‐
niami  z  nauczycielką.  Ostatnią  szkołą 
w której obserwowały prowadzone za‐
jęcia  było  Plymstock  School.  Spotka‐
nie  się  z  nauczycielami  matematyki 
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Florencja

Piane di Mocogno
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uczącymi  uczniów  w  wieku  naszych 
wychowanków oraz zobaczenie w  jaki 
sposób teoria jest stosowana w prakty‐
ce było okazją do podzielenia się z ni‐
mi naszymi doświadczeniami. Na zaję‐
ciach  kursu  Nauczycielki  poszerzyły 
swoją  wiedzę  na  temat  brytyjskiego 
systemu  edukacji,  dowiedziałyśmy  się 
o  cyklu  nauczania  matematyki,  struk‐
turze i zasięgu. Uczyły się również jak 
wykorzystać  gry  terenowe  do  nauki 
matematyki,  były  to  zajęcia  na  powie‐
trzu.  Zawarły  nowe  znajomości  –  na 
kursie  z  nimi  były  cztery  nauczycielki 
z Hiszpanii, z którymi mogły podzielić 
się  najlepszymi  sposobami  przekazy‐
wania praktycznej wiedzy z matematy‐
ki.

Nauczyciele przedmiotów
humanistycznych w Irlandii
Od  25  lutego  do  3  marca  nauczy‐

cielki Halina Gontarz  i Marzena Gęśla 
uczestniczyły  w  kursie  „English  for 
Teachers”  w  National  College  w  Du‐
blinie.  W  ramach  programu  English 
Matters, zorganizowane były szkolenia 
o  różnej  tematyce. Brali w nich udział 
nauczyciele  z  17  krajów.  W  kursie 
„English  for  Teachers”  uczestniczyli 
Grecy,  Austriacy,  Chorwaci,  Włosi 
i Polacy.

Jednym z  celów kursu była popra‐
wa  znajomości  języka  angielskiego, 
aby  wykorzystać  umiejętności  języko‐
we  oraz  nowe  metody  do  nauczania 
z elementami języka angielskiego. No‐
we  umiejętności  mają  ułatwić  uczest‐
nictwo  w  kolejnych  kursach  lub  part‐
nerstwach programu Erasmus + .

Tematyka  kursu  poświęcona  była 
poznawaniu historii,  sztuki, kultury  Ir‐
landii  i  komunikowaniu  się  w  języku 
angielskim. W ramach projektu pozna‐
waliśmy  historię  Dublina,  Irlandii.  Na 
każdy dzień zaplanowano zajęcia w te‐
renie  i w college’u. Zwiedzanie muze‐
ów było połączone z  lekcjami muzeal‐
nymi,  a poznawanie miasta  z grą  tere‐
nową.  Codzienne  zajęcia  dostarczały 
wielu  wrażeń  i  nowych  wiadomości. 
Rozmowy w języku angielskim o spo‐

łeczeństwie  i  kulturze  irlandzkiej  to 
również nowe doświadczenie.

Uczestnicy  kursu  mieli  podobny 
poziom  językowy,  dlatego  nie  było 
wielkich  barier  a  więcej  zrozumienia 
dla  błędów  językowych.  Uczestnicy 
kursu  wzięli  udział  w  wideokonferen‐
cji  z Mr George O'Callaghan  dyrekto‐
rem  naczelnym  (LCETB)    Rady  ds. 
edukacji  w  Irlandii.  Pytania  uczestni‐
ków  programu  English  Matters,  doty‐
czyły  tematów  związanych  z  irlandz‐
kim  systemem  edukacji  oraz  metod 
pracy dziećmi i młodzieżą.

Kurs był bardzo interesujący i wie‐
le doświadczeń z zajęć zostanie wyko‐
rzystane na zajęciach z uczniami. Nie‐
stety  ciekawy  punkt  programu  –  wy‐
cieczka  archeologiczna  poza  Dublin   
nie został zrealizowany ze względu na 
złą  pogodę.  Jest  więc  okazja,  aby  po‐
wrócić na zieloną wyspę.

„Mobilność kadry
edukacji szkolnej”

W  ramach  projektu  „Mobilność 
kadry  edukacji  szkolnej”  dwoje  na‐
uczycieli Zespołu Szkół w Krasnobro‐
dzie Renata Radlińska – nauczyciel hi‐
storii i Jarosław Jabłoński – nauczyciel 
geografii  uczestniczyli  w  kursie  do‐
skonalącym warsztat  pracy  nauczycie‐
la w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii.

Kurs w Oxford International Study 
Centre trwał od 4 do 9 grudnia 2017 r. 
Teacher Training Course: English Lan‐
guage and CLIL – Kurs Nauczycielski: 
Język  angielski  i  CLIL  (Zintegrowane 
kształcenie  przedmiotowojęzykowe  – 
CLIL).

Kurs ten miał na celu doskonalenie 
własnego  warsztatu  pracy  jako  na‐
uczyciela  przez  poznanie  nowych me‐
tod nauczania. Nauczyciele wzbogaca‐
li  swój  warsztat  pracy  przez  wprowa‐
dzenie  nowych  metod  nauczania 
zintegrowanego z językiem obcym. Na 
kursie  mogliśmy  doskonalić  umiejęt‐
ność  posługiwania  się  językiem  an‐
gielskim  i  dokonać  refleksji  na  temat 
własnej pracy, porównywać różne spo‐
soby  uczenia  się  i  nauczania  i  wybra‐
nia  tych, które  są najbardziej  odpo‐
wiednie w naszej szkole.
Kurs  daje  możliwość  wprowadze‐
nia  nowych  metod  np.:  wykorzy‐
stywanie  nazewnictwa  angielskiego 
w  geografii,  chemii,  matematyce 
i  historii. Wzrost  kompetencji  języ‐

kowych  nauczy‐
cieli  „nie  języ‐
kowców”  spra‐
wia,  że  będą 
w  stanie  posługi‐
wać  się  językiem 
angielskim 
w  stopniu  umoż‐
liwiającym  im 
korzystanie  z  an‐

glojęzycznych  źródeł  wiedzy  (strony 
internetowe,  publikacje  dostępne  on
line,  programy  komputerowe  itp.), 
przyczyni  się  tym samym do znacznej 
poprawy  jakości  nauczania  i  wzboga‐
cenia lekcji o ciekawe materiały.
Build your App, teach your students

 how to build their Apps!
Nauczyciele  informatyki  Andrzej 

Czapla  i  Marek  Pawluk  uczestniczyli 
w  kursie  programowania  „Build  your 
App,  teach your students how to build 
their Apps!”  Dublin  w Irlandii.

Kurs  został  przygotowany  dla  na‐
uczycieli  zainteresowanych  naucze‐
niem  się,  jak  zbudować  podstawową 
aplikację  samodzielnie,  za  pomocą  in‐
tuicyjnego  narzędzia  do  programowa‐
nia  wizualnego.  Uczestnicy  kursu 
Hiszpanie,  Słoweńcy, Finowie,  Szwaj‐
carzy  i  Polacy  odkryli  także  potencjał 
projektowania  aplikacji  i  zrozumieli 
logikę  procesu  programowania.  Plat‐
forma użyta podczas kursu nie wyma‐
ga pisania kodu,  zamiast  tego ma bar‐
dzo  wizualny  i  łatwy,  interfejs,  który 
pozwala  uczestnikom  uczyć  się  stop‐
niowo  od  prostych  poziomów  do  bar‐
dziej złożonych. Narzędzie  to stało się 
dla  uczestników  okazją  do  nauczenia 
się,  jak  zbudować  aplikację  i  zrozu‐
mieć  cel,  jakim  jest  zbudowanie  apli‐
kacji,  a  także  nawiązać  współpracę 
z uczniami w niesamowitej przygodzie 
projektowania  aplikacji  z  celami  edu‐
kacyjnymi,  dzięki  czemu  lekcje  będą 
bardziej  motywujące,  atrakcyjne  i  do‐
stosowane do potrzeb XXI wieku. 

Korzystanie  z  rozwiązań  ICT,  ta‐
kich  jak aplikacja kursu, a  także ucze‐
nie  studentów  budowania  własnej 
aplikacji,  może  mieć  pozytywny 
wpływ  na motywację  uczniów  do  na‐
uki  i  może  pomóc  nauczycielom 
w  stymulowaniu  umiejętności  ucz 
niów,  takich  jak  kreatywność,  przed‐
siębiorczość  i  rozwinięte  zaintereso‐
wanie ogólnie zadaniami szkolnymi.

Dzięki  uczestnictwu  w  kursie  na‐
uczyciele  dowiedzieli  się  jak wprowa‐
dzić  swoich  uczniów  w  programowa‐
nie  wizualne,  które  można  wykorzy‐
stać  do  różnych  zajęć  szkolnych 
i dydaktycznych. Uczestnicy będą mo‐
gli zapewnić swoim uczniom fascynu‐
jącą  możliwość  poznania  podstawo‐
wych zasad budowania aplikacji.  

Pokłosiem tych zajęć będzie szkol‐
ny  dzień  programowania,  gdzie 
uczniowie będą mogli poznać funkcjo‐
nowanie platformy MIT APP  INVEN‐
TOR.

Uczestnicy  powyższych  działań 
zapraszają  wszystkich  zainteresowa‐
nych  na  najbliższą  sesję  Rady  Miej‐
skiej  w  Krasnobrodzie  na  prezentację 
projektu.

Andrzej Czapla
Irlandia



Gazeta     rasnobrodzka Kwiecień 2018 23

SPA w Biedronkach

A Wiosna przyszła pieszo

W dniu 16 marca w gru‐
pie  „Biedronek”  od‐

było  się  niezwykłe  wydarzenie. 
Wszystkie  mamy  zostały  zapro‐
szone  do SPA  z  okazji Dnia Ko‐
biet.

W  ramach  dwugodzinnego 
pobytu  ich  pociechy  oferowały 
Paniom  profesjonalne  usługi  fry‐
zjerskie  i kosmetyczne. Pomocne 
w  tych  zabiegach  okazały  się 
prywatne  akcesoria  do  pielęgna‐

cji    urody  (grzebienie,  szczotki, 
spinki,  frotki,  lakier  do  włosów 
i  paznokci,  kremy  do  twarzy, 
szminki  itp.).  Dopełnieniem  był 
dietetyczny  poczęstunek  surową 
marchewką oraz szklanka  wody. 
W  ten  sposób  dzieci  zachęcały 
swoje  mamy  do  pielęgnowania 
swej  urody  i  dbania  o  zdrowie. 
Czas  ten  był mile  spędzony  i  na 
długo zostanie w naszej pamięci. 

Maria Domańska

Choć  śnieg  i mróz na dworze, 
to  w  naszym  przedszkolu 

jest ciepło i kolorowo. A wszystko to 
za  sprawą  Pani Wiosny,  którą witały 
przedszkolaki.  21  marzec  jest  szcze‐
gólnym  dniem  dla  nas  wszystkich. 
Jest  zapowiedzią  nowego  życia. 
Przyroda  się  budzi  z  zimowego  snu 
i  zachwyca  nas  szeroką  gamą  swych 
kolorów.  Dominującą  barwą  jest 
oczywiście  kolor  zielony.  Tego  wła‐
śnie  koloru nie  zabrakło  podczas  na‐
szej uroczystości.

Pani  Beatka  wprowadziła  dzieci 
w  atmosferę  oczekiwania  na  przyj‐
ście wiosny. Dzieci pożegnały zimę – 
Marzannę,  a  powitały  prawdziwą 
Wiosnę.  Grupy  zaprezentowały  swo‐

je  kolorowe  gaiki    maiki.  Podczas 
odgadywania  zagadek  wiosennych 
dzieci  udowodniły,  że  mają  bogaty 
zasób  wiadomości  na  ten  temat. 
Pięknie prezentowały  się dziewczyn‐
ki w strojach Pani Wiosny, a chłopcy 
kolorem zielonym dopełniali uroku... 
Jak  zwykle  na  wiosnę  nie  zabrakło 
jej  zwiastunów    bocianów. W  dniu 
tym  zostały  ogłoszone  przez  panią 
Marysię wyniki konkursu rodzinnego 
„Witaj  nam  bocianie”.  11  przepięk‐
nych  prac  przestrzennych  upiększało 
nasz przedszkolny korytarz.
„Maszeruje wiosna...” rozbrzmiewało 
w całym przedszkolu.

Organizatorki:
Maria Domańska i Beata Gmyz 

Pod    hasłem  „Witaj  nam  bocia‐
nie” przebiegał przedszkolny 

konkurs  rodzinny  dla 
naszych  przedszkola‐
ków  na  pracę  prze‐
strzenną.  Na  konkurs 
wpłynęło  11  cudnych 
prac.  Wykonane  prace 
odznaczały  się  wielkim 
artyzmem  i  pomysło‐
wością artystów. 

Jury  przyznało  na‐
stępujące miejsca:
I  miejsce:  Natan 
Monastyrski,  Daria 
Kostrubiec,  Emilia 
Kwaśniewska,  Zu‐
zanna  Nizio,  Fau‐
styna  Skiba,  Patryk 

Pryciuk, Łukasz Pasieczny,
II  miejsce:  Kinga  Skrzyńska, 
Magdalena Kozdra,

III miejsce: Aleksandra  i Kornelia Ra‐
wiak, Wiktor Gelmuda. 

Rodzinom  serdecznie  dziękujemy 
za  udział  w  konkursie.  Prace  zostaną 
wykorzystane  do  wiosennej  dekoracji 
sal.

Maria Domańska i Beata Gmyz 
    Organizatorki konkursu

W  dniu  15  marca,  na  zaprosze‐
nie pani Bożeny Łojek, gości‐

łam  w  Przedszkolu  Miejskim  nr  12 
w  Zamościu.  Zainicjowane  spotkanie  ze 
mną  jako poetką  i pisarką było dla mnie 
miłym zaskoczeniem. W czasie niego za‐
poznałam dzieci z grupy IV i V ze swoją 
pracą zawodową i twórczością literacką. 

W  dalszej  kolejności  przedstawiłam 
etapy  powstania  książki  zwracając 
szczególną uwagę na rolę ilustracji. Czy‐
tając wybrane  książeczki  dla  dzieci włą‐
czyłam  je  do  aktywnego  przeżywania 
treści literatury. 

Na  zakończenie  spotkania  otrzyma‐
łam  od  przedszkolaków  drobny  upomi‐
nek, ja natomiast obdarowałam je słody‐
czami. Na pamiątkę  spotkania przekaza‐
łam  swoją  książkę  z  własnoręcznie 
wpisaną  dedykacją.  Myślę,  iż  te  wspól‐
nie  spędzone  chwile  były  zarówno  dla 
dzieci jak i dla mnie miłym doświadcze‐
niem.   

Serdecznie  pozdrawiam  Panią      Dy‐
rektor  mgr Dorotę Szewczyk, grono pe‐
dagogiczne  oraz  wszystkie  przedszkola‐
ki. Dziękuję za miłe przyjęcie. 

Maria Domańska

Maria Domańska w zamojskim przedszkolu

Witaj nam bocianie




