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WIEŚCI
Z

GMINY
Straż Miejska
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Rada upoważniła Burmistrza do
rozpoczęcia działań mających na celu powołanie Straży Miejskiej w Krasnobrodzie.
W związku z powyższym Burmistrz wystąpił z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o wydanie
opinii w tej sprawie.
Świąteczny wystrój ulic
W związku ze zbliżającymi się Świętami
Bożego Narodzenia Urząd Miejski w Krasnobrodzie zakupił 50 szt. elektrycznych
dekoracji świątecznych, które zostały zamontowane na latarniach ulicznych przy
ulicach: 3-go Maja i Tomaszowskiej. Dzięki nim świąteczny nastrój będzie panował
nie tylko w naszych domach, ale także na
ulicach naszego miasta.
Inwentaryzacja
oświetlenia ulicznego gminy
Urząd Miejski w Krasnobrodzie podjął starania zmierzające do opracowania projektu
kompleksowej modernizacji oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Krasnobród.
Została opracowana inwentaryzacja oświetlenia, w której uwzględniono ilości opraw
oświetleniowych, ich moc oraz systemy
sterowania oświetleniem. Inwentaryzacja
zawiera także poniesione wydatki za energię i konserwację w roku 2007 jak również
plany rozbudowy oświetlenia. Wszystkie te
informacje zostały przekazane do firmy
„ES SYSTEM WILKASY”, która to zajmie się opracowaniem szacunkowej analizy kosztów inwestycji modernizacji oświetlenia, efektów oszczędnościowych oraz
sposobu finansowania zamierzonych prac.
Wybór banku
W związku z tym, że z dniem 31 grudnia
2007r wygasa umowa z Kredyt Bank S.A.
Oddział w Zamościu na bankową obsługę
budżetu Gminy Krasnobród w dniu 27 listopada 2007r. Burmistrz Krasnobrodu

ogłosił przetarg na kompleksową obsługę
budżetu gminy Krasnobród w okresie od 1
stycznia 2008r. do 31 grudnia 2010r. Na
ogłoszenie odpowiedziały dwa banki: Kredyt
Bank S.A. Oddział w Zamościu oraz Bank
Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim. Korzystniejszą ofertę zaproponował Kredyt
Bank i to z nim w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa.
Zakup gruntu
W dniu 10 grudnia br. został zawarty akt notarialny, na podstawie którego Gmina Krasnobród nabyła od p. Anny Sylwii Piaseckiej
grunt o pow. 2004 m2, na którym zlokalizowana jest remiza OSP w Dominikanówce.
Za nabytą nieruchomość Gmina zapłaciła
należność w wysokości 10 tys. zł. Dzięki
temu zakupowi został uregulowany stan
prawny nieruchomości. Dotychczas bowiem
budynek remizy był własnością gminy, natomiast grunt, na którym usytuowana jest
remiza był własnością prywatną. Nabycie
gruntu, a poprzez to uregulowanie stanu
prawnego otworzyło drogę Gminie Krasnobród do pozyskania środków na utworzenie w części budynku remizy OSP w Dominkanówce „CENTRUM SZKOLENIA
NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH” (więcej
na ten temat – czytaj str. 18).
Zbieramy baterie – dbamy o środowisko
Urząd Miejski w Krasnobrodzie informuje,
że do dnia 12.12 2007 w ramach XX edycji
alertu ekologicznego Szkoła Podstawowa w
Majdanie Wielkim oraz Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie zebrały łącznie
108 kg zużytych baterii małogabarytowych.
Zużyte baterie przekazane zostały organizacji odzysku „REBA”. W ramach współpracy
organizacja ta przyznaje współpracującym
szkołom punkty, które wymieniać można na
nagrody. Szkoła Podstawowa w Majdanie
Wielkim za zebranie 79 kg baterii uzyska 79
pkt, natomiast ZSP w Krasnobrodzie za 29
kg – 29 pkt. Punkty zostaną dopisane w
styczniu 2008 roku. Urząd Miejski w Krasnobrodzie liczy na dalszą współprace ze
szkołami w 2008 roku.
Samochód dla MOPS
Gmina Krasnobród zakupiła za kwotę
14.500 zł. samochód marki Opel Agila, rok
produkcji 2004. Samochód zakupiono na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy
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Społecznej w Krasnobrodzie. Dokonanie
tego zakupu ma na celu umożliwienie łatwiejszego kontaktu pracowników z podopiecznymi z terenu całej gminy, a poprzez to usprawnienie pracy MOPS.
Sesja Rady Miejskiej
W dniu 28 grudnia 2007 r. o godz. 15.00
w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
W porządku obrad zaplanowano podjęcie
uchwał w następujących sprawach:
1) w/s regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego,
2) w/s ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego
punktu stanowiących podstawę wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Krasnobród,
3) w/s przyjęcia „Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”,
4) w/s zmiany uchwały Nr IV/18/2006
rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2006r. w
sprawie uchwalenia Miejsko Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2007,
5) w/s uchwalenia Miejsko-Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2008,
6) w/s uchwalenia Programu przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok,
7) w/s zmian w budżecie gminy na rok
2007,
8) w/s emisji obligacji,
9) w/s ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007,
10) w/s zmiany uchwały dotyczącej rachunku dochodów własnych ZSO w Krasnobrodzie,
11) w/s uchwalenia budżetu gminy na rok
2008.
Droga w Grabniku
Za około 22 tys. zł. gmina Krasnobród
zleciła wykonanie 20-metrowego odcinka
drogi w miejscowości Grabnik. Część tej
kwoty pokryta będzie ze środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych przekazanych gminie
w formie dotacji przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Wartość dotacji wyniesie 15.000 zł.
Powitanie Nowego Roku
Kontynuując rozpoczętą w ubiegłym roku
tradycję Burmistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom Kultury organizują
„Powitanie Nowego Roku na Palcu Siekluckiego w Krasnobrodzie”. Muzyczny
początek imprezy zaplanowano na godz.
22.00. W programie także życzenia noworoczne Burmistrza Krasnobrodu oraz
pokaz sztucznych ogni. Serdecznie zapraszamy.

Informacje zebrała: M. Czapla
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Mieszkańcom Miasta i
Gminy Krasnobród oraz wypoczywającym u nas Gościom,
składamy najserdeczniejsze życzenia pokoju, radości, pogody
ducha i szczęśliwych, pełnych
ciepła i miłości chwil spędzonych
w gronie rodziny.
Niech świąteczny czas Narodzenia Bożej Dzieciny
napełni nas wiarą i nadzieją na lepsze jutro, a Nowy
2008 rok obfituje w sukcesy i pomyślność.
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Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku
spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia.

życzą
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Adam Kałuża

Czytelnikom
Gazety Krasnobrodzkiej
Życzy
Redakcja

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Kolejna edycja ogólnopolskiej charytatywnej akcji „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę” za nami. Już trzynaście
lat Krasnobród aktywnie uczestniczy w
zbiórce darów dla najbardziej potrzebujących i tradycyjnie zbiórce tej, jak zawsze towarzyszy koncert, który odbywa
się w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
W tym roku również ludzie dobrego
serca mogli przynieść swoje dary do
Domu Kultury, gdzie od godziny 13.00
prowadzona była ich zbiórka. Natomiast
kilka minut po 14 rozpoczął się tam ponad czterogodzinny koncert, podczas
którego oprócz występów uczniów ze
szkół z terenu miasta i gminy Krasnobród odbyła się także aukcja prac
plastycznych wykonanych specjalnie na
te okazję przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce oraz młodzież
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Krasnobrodzie.
Ale zanim skoncentrujemy się na
Domu Kultury i tym, co się tam działo w
niedzielne popołudnie kilka słów na temat przebiegu tegorocznej akcji.
W tym roku zbieranie darów rozpoczęło się w szkołach już od 19 listopada
i trwało przez pięć dni. W tym czasie
wszyscy chętni uczniowie mogli przynieść artykuły spożywcze, środki czystości, słodycze oraz artykuły szkolne,
aby pomóc najbardziej potrzebującym.
Zbierane były także zabawki dla najmłodszych.
Jednak to właśnie pochmurna, deszczowa niedziela 25 listopada zapisała się

w historii jako dzień, w którym Akcja
Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę stała
się widoczna na ulicach Miasta i Gminy
Krasnobród. Wzorem lat ubiegłych dary
zbierane były w kilku punktach Krasnobrodu i pobliskich miejscowościach,
gdzie każdy chętny mógł przynieść
wszystko to, czym chciał się podzielić z
potrzebującymi.
W Krasnobrodzkim Domu Kultury
na darczyńców również czekali wolontariusze Akcji, którzy przyjmując przyniesione dary „naznaczali” wszystkich słoneczkiem, które towarzyszy temu przedsięwzięciu od samego początku.
Kilka minut po godzinie 14-stej na
zapełnionej po brzegi sali widowiskowej
Krasnobrodzkiego Domu Kultury rozpoczął się koncert towarzyszący tegorocznej Akcji PDPZ. Tradycyjnie
wszystkich przybyłych powitała pani
dyrektor Mariola Czapla, która przypomniała o celu spotkania i króciutko
przedstawiła program koncertu.
No i zaczęło się… Jako pierwsi na
scenie pojawili się mali uczniowie ze
Szkoły Filialnej w Wólce Husińskiej,
którzy zaprezentowali program pt. „Marzenia dzieci w zabawie i piosence”. Następnie na scenie zrobiło się bardzo kolorowo, a to za sprawą scenografii do
bajki „Śpiąca Królewna”, którą przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zielonym.
Tuż po nich swój występ rozpoczęły
krasnobrodzkie przedszkolaki, które zatańczyły „Taniec Smerfów”. Maluchy na

scenie czuły się znakomicie, co bardzo
podobało się zgromadzonej publiczności, która dziękowała im za występ
gromkimi brawami. W tym miejscu należy dodać, że dla wielu z nich był to
debiut sceniczny… ale jakże udany.
Po przedszkolakach w montażu słownomuzycznym pt. „Przyjaciele Kubusia
Puchatka” zaprezentowały się „zerowiaczki” ze Szkoły Podstawowej w Krasnobrodzie. Po teatralnych inscenizacjach nadszedł czas na muzykę i „Mini
Play Back Show” w wykonaniu uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach.
Znane przeboje, charakteryzacja i pewność siebie na scenie sprawiły, że piosenki prezentowane przez „gwiazdy muzyki rozrywkowej” cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród publiczności.
Kiedy gorące rytmy ucichły na scenie znowu zrobiło się teatralnie i nastrojowo. Program poetycko-muzyczny pt.
„Tu mieszkam” zaprezentowali uczniowie krasnobrodzkiej podstawówki, zaraz
po nich wystąpili uczniowie z Majdanu
Wielkiego w inscenizacji pt. „Mikołaj”.
Ale to nie był koniec teatralnych wrażeń, bo kolejnymi punktami niedzielnego programu były: humorystyczna bajka
„Kopciuszek w wersji antynikotynowej”, inscenizacje „Kłótnia liczb” i
„Pomagamy zwierzętom”, gdzie aktorami byli uczniowie krasnobrodzkiej
podstawówki. Potem widownia mogła
zobaczyć układ taneczny w wykonaniu
zespołu „Crazy Girls” z Krasnobrodu.
Ciąg dalszy na str. 10
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100-lecie urodzin
23 listopada 2007r. w Krasnobrodzie
odbyła się niecodzienna uroczystość 100lecia urodzin pani Leokadii Katarzyny
Sak.
Leokadia Katarzyna
Sak
(rodowe Bełz)
urodziła
się
dnia
23
listopada
1907r o godz.
1.00 po północy w Podklasztorze, jako najstarsze dziecko
Jana i Feliksy (rodowe Belicka) małżonków Bełzów. Została ochrzczona w dniu 1
grudnia 1907r. o godz. 15.00 przez ks.
Franciszka Łukaszewskiego – miejscowego
wikariusza i wpisana do księgi urodzeń
pod nr 639.
Pochodzi z rodziny wielodzietnej, w
której wychowało się 6 dzieci: 4 siostry i 2
braci.
W wieku 26 lat dnia 10 lutego 1934r. o
godz. 16 zawarła w parafialnym kościele w
Krasnobrodzie związek małżeński z Konstantym Kostrubcem.
Z małżeństwa tego z ciąży bliźniaczej w
roku 1935 urodził się syn Tadeusz, jego
brat bliźniak zmarł po kilku tygodniach.
Od chwili śmierci męża w roku 1942r.
Jubilatka zajmowała się wychowaniem syna i pracą na 2 hektarowym gospodarstwie. Brała czynny udział w życiu parafii
– była przez wiele lat członkiem chóru kościelnego, podobnie jak inni członkowie Jej
rodziny obdarzeni talentem dobrego głosu.
W roku 1983 ponownie stanęła na
ślubnym kobiercu.. Małżeństwo trwało tylko 4 lata. Mąż Czesław Albert Sak zmarł w
lipcu 1987r.
Pani Leokadia pochodzi z rodziny,
której członkowie dożywają sędziwego

wieku. W chwili obecnej w Krasnobrodzie
mieszka siostra Helena lat 92 i brat Kazimierz lat 90.
Obecnie Jubilatka zamieszkuje z synem Tadeuszem i synową Eugenią, otoczona ich troskliwą opieką.
Na uroczystość, która odbyła się w
domu Jubilatki przybyło wielu gości: Janusz Oś - Burmistrz Krasnobrodu, ks. prałat Roman Marszalec - proboszcz Parafii w
NNMP w Krasnobrodzie, Krystyna Nowosad – kierownik Placówki Terenowej w
Zamościu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Stanisław Sokal – specjalista
ds. prewencji KRUS, Alicja Parkitny – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krasnobrodzie, rodzina Jubilatki oraz pisząca
te słowa Mariola Czapla. Miłą niespodzianką dla pani Leokadii był udział w
uroczystości urodzinowej zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”.
To właśnie zespół „Wójtowianie”
śpiewając „200 lat, 200 lat niech żyje, żyje
nam...” rozpoczął tą niecodzienną uroczystość. Następnie głos zabrała kierownik
USC Alicja Parkitny, która powitała przybyłych na uroczystości gości, Jubilatkę i
członków jej rodziny i skierowała następujące słowa do Pani Leokadii Sak:
„Gong czasu dał znać, że w dniu dzisiejszym mija sto lat - cały wiek - od daty
Twoich urodzin dostojna Jubilatko.
Uroczystość setnych urodzin to przypadek
nieczęsto spotykany. Tym większy jest szacunek i uznanie, jakim całe społeczeństwo
otacza sędziwych obywateli kraju.
Tak jak Twoja najbliższa rodzina - i
my szczycimy się tym, że żyjesz wśród nas,
na pięknej Zamojszczyźnie.
Dostojna Jubilatko! Całym swoim
pracowitym życiem zasłużyłaś sobie na
szacunek i słowa serdecznego podziękowania. Twoje długie lata znojnej pracy, ciągłej troski o byt i pomyślność rodziny, najbliższych wymagały od Ciebie wielu

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Ciąg dalszy ze str. 3.
Następnie na scenę wkroczyli troszkę starsi aktorzy - uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, którzy zaprezentowali „Czerwonego Kapturka” w zmienionej, bardzo nowoczesnej wersji. Wesoła, pełna humoru i dowcipnych dialogów bajka
bardzo podobała się wszystkim zgromadzonym. Dowodem na to były gromkie brawa dla
występujących aktorów.
Przedostatnim punktem niedzielnego koncertu były prezentacje taneczne w wykonaniu zespołu tańca nowoczesnego „FART” działającego przy Krasnobrodzkim Domu Kultury. A było na co popatrzeć. Prezentowali się nie tylko soliści, ale także duety i miniformacja. Ten punkt koncertu jak zwykle cieszył się ogromnym aplauzem publiczności. Na
zakończenie tegorocznego koncertu towarzyszącego Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać
Zimę zaprezentowali się uczniowie krasnobrodzkiego gimnazjum w inscenizacji
pt.„Obcokrajowiec”.
W tym miejscu należy jeszcze dodać, że podczas koncertu, a raczej w przerwach między kolejnymi jego punktami tradycyjnie prowadzona była aukcja, o której wspomniano
wyżej. Przygotowane na ten cel prace znalazły swoich odbiorców, którzy za wylicytowane
przedmioty „płacili” najczęściej artykułami spożywczymi i słodyczami.
Czas więc na podsumowanie. Tegoroczna akcja już za nami, wszystkie dary zostały
zliczone, podzielone i trafiły do najbardziej potrzebujących. W sumie przygotowano 113
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wyrzeczeń i ogromnego trudu.
Kataklizmy dziejowe, których los nie
szczędził Tobie, sędziwa Jubilatko, przeplatały się z radościami: gdy obserwowałaś swego dorastającego syna, gdy przyjmowałaś słowa podziękowania od wszystkich którym pomogłaś, których cieszyłaś
swoim śpiewem.
Dziękujemy Tobie za to, wielce dostojna Jubilatko, życząc dalszych długich lat w
zdrowiu i szczęściu rodzinnym, w poczuciu
zadowolenia z owoców Twojego pracowitego życia”.
Po wprowadzeniu w ten szczególny
klimat przyszedł czas na życzenia, kwiaty i
prezenty dla Jubilatki, które składali i wręczali: Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś,
przedstawiciele Placówki Terenowej w
Zamościu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego Krystyna Nowosad i Stanisław Sokal, ks. Prałat Roman Marszalec,
członkowie zespołu „Wójtowianie” i inni
uczestnicy uroczystości.
Pani Leokadia nie kryła łez wzruszenia
i dziękowała za pamięć, życzenia i obecność na uroczystości.
Potem jak na urodziny przystało był
toast wzniesiony lampką szampana i tort.
Podczas słodkiego poczęstunku był czas na
rozmowy, wspomnienia i pamiątkowe
zdjęcia. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.
M. Czapla
Fotoreportaż str. 11

Wesołych, pogodnych
i rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz realizacji planów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym 2008 Roku
Swoim Klientom
Życzą
Właściciele i Pracownicy Krasnobrodzkiego
Centrum Handlowo-PrzemysłowoUsługowego AMC Market Spożywczy
w Krasnobrodzie
paczek. Mimo tego, że z roku na rok zebranych darów jest coraz mniej cieszy fakt,
że wśród nas nadal są ludzie, którzy aktywnie uczestniczą w tym przedsięwzięciu,
dzielą się tym co mają, poświęcają swój
czas, użyczają prywatnych samochodów i
służą pomocą. Właśnie im wszystkim na
łamach „Gazety Krasnobrodzkiej” pragniemy serdecznie podziękować za to, że
są i, że zawsze można na nich liczyć.
Słowa podziękowania kierujemy także
do księdza prałata Romana Marszalka, ks.
Romana Sawica i księży wikariuszy, którzy propagowali akcję poprzez ogłoszenia
parafialne. Dziękujemy właścicielom sklepów za umożliwienie prowadzenia zbiórki
darów i przede wszystkim dziękujemy
wszystkim darczyńcom, którzy aktywnie
włączyli się do akcji.
M.K.
Fotoreportaż – str. 10
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Problematyka suwerenności Narodu i Państwa
w epoce społeczeństwa informatycznego
Referat wygłoszony przez ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza
w dniu 11 listopada 2007r. podczas obchodów Święta Niepodległości w Krasnobrodzie
Wielce Szanowna
Rado Miasta Krasnobrodu!
Wielce Szanowny Panie Burmistrzu
wraz ze wszystkimi
Współpracownikami!
Wielce Szanowni Państwo!
Dziękuję Panu Burmistrzowi za zaproszenie mnie na tę jakże podniosłą i zawsze chwytającą za serce uroczystość
rocznicową odzyskania niepodległości
przez Polskę.
Słowo wstępne
Gdzie są ostateczne racje suwerenności
człowieka jako osoby, Narodu i Państwa? Co to jest w gruncie rzeczy suwerenność? Jaki cel posiada suwerenność?
Czy w obliczu tworzenia się „społeczeństwa światowego”1 Naród ma rzeczywiście prawo do suwerennego samostanowienia w ramach utworzonego państwa,
czy też nie? Jakie są szanse i zagrożenia
dla suwerenności narodowo-państwowej
w epoce informatycznej? Tym pytaniom
poświęcam kilka refleksji filozoficznych.
Bóg jako „Architekt” bytowości człowieka i narodu natomiast naród jako
architekt państwa
Łatwiej nam jest zrozumieć rzeczywistość suwerenności człowieka, narodu i
państwa, gdy poznamy ich ostateczne
racje i wyjaśnimy, skąd one właściwie
pochodzą?
Rozum metafizyczny starożytnych
Greków i Rzymian oraz wiara chrześcijańska są całkowicie zgodne, co do Boskiego pochodzenia ich bytowości. Bóg
jako Ten, który sam nie powstał, zadecydował o zaistnieniu człowieka i jego
narodu jako rodziny rodzin. Dlatego
Polska jako konkretni Polacy i jako Naród mamy nasze ostateczne korzenie bytowe w Bogu, będącego w zapisie naszej
Konstytucji „źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna”2, który każdemu z nas podarował z głębi swojej odwiecznej Mądrości i Miłości wspaniały i
wg Karola Wojtyły „nieredukowalny”3
do innych byt osobowy i narodowy.
Zaś państwo jako uporządkowana
instytucjonalnie, prawnie i kulturowo
bytowość zawdzięcza swoje zaistnienie
naszemu polskiemu Narodowi, do którego wg obowiązującej Konstytucji „należy władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej”, sprawowana „przez
swoich przedstawicieli”4.

Wprawdzie wiele jest dostępnych informacji na temat człowieka i świata, ale
niestety jest bardzo niewiele informacji
o Bogu jako ostatecznej przyczynie naszego życia. Stąd troska Polaków we
wspólnocie rodzinnej, narodowej i państwowej powinna dzisiaj polegać na głębokim kształtowaniu świadomości polskiej, rozumu polskiego w oparciu o
wiedzę chrześcijańską i wiedzę ogólnoludzką na temat Boga jako naszego
Stwórcy, bowiem wiele kart nauk humanistycznych i przyrodniczych, także
prawniczych i etycznych rzadko nadmienia a nierzadko nawet neguje tę
prawdę jako przecież najgłębszy warunek metafizyczny naszej osobistej, narodowej i państwowej suwerenności. Jakżeż w takim kontekście dziejów nie
przypomnieć zadziwienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, skierowanego „do
Senatu, Szlachty i Narodu Polskiego” w
1544 r.: „Czyż doprawdy nie wiemy, że
jesteśmy narodem Bożym? … Myślę
jednak, że” – pisze dalej – „nie zaprzeczy nikt, kto zważy, że Rzeczpospolita
słusznie wymaga od wszystkich uczonych, aby w miarę swoich sił przykładali
się do jej dobra i godności. Komuż to
bowiem nauki bardziej winny służyć niż
Rzeczypospolitej i religii Boga nieśmiertelnego, zwłaszcza w tych czasach,
wobec teraźniejszych obyczajów ludzkich, kiedy wydaje się, że wszystko z
dnia na dzień coraz bardziej chyli się ku
upadkowi” 5.
Troska o umocnienie tożsamości
człowieka jako osoby wyrazem troski
o suwerenność Narodu i Państwa
Wprawdzie Sokrates z Platonem odkryli
zasadę tożsamości całej rzeczywistości,
ale dopiero Arystoteles uzasadnił ją systematycznie, że każdy byt jak np. człowiek, jeżeli realnie istnieje, jest ze sobą
tożsamy. To oznacza, że od poznania,
akceptacji i rozwoju własnej tożsamości
uzależnione są tożsamość Narodu i tożsamość Państwa. Jak zatem umocnić tę
osobistą tożsamość człowieka jako tej
oto konkretnej osoby?
Zarówno w procesie edukacji, jak
też i wychowania w rodzinie, szkole, w
Kościele i w Państwie, czy też w środowiskach gospodarczych, technicznych i
politycznych trzeba bardzo mocno wyakcentować i respektować wielkość
„samoopanowania” i „samostanowienia”
ludzkiej tożsamości, ponieważ „osoba
jest” wg Karola Wojtyły „tym, kto siebie

samego posiada, i zarazem tym, kto jest
posiadany tylko i wyłącznie przez siebie”6. Dlatego ani Naród, do którego
przynależymy, ani Państwo, które tworzymy, ani Unia Europejska jako unia
suwerennych Państw nie może posiadać
człowieka, bo to oznaczałoby redukcję
osoby do rzeczy, co uczynił filozoficznie Hegel, Marks, Engels, Lenin, Hitler i
nowa lewica a politycznie np. marksizm-leninizm i nazizm.
To „s a m o – p o s i a d a n i e” jest
podstawą do „s a m o – p a n o w a n i
a”, czyli „osoba jest z jednej strony tym,
kto panuje … nad sobą samym, z drugiej
zaś strony tym, nad kim ona sama panuje”, co związane jest z całym etosem postawy wobec siebie i drugiego. To z kolei „warunkuje samostanowienie” wyrażające się w ludzkim i wolnym „chcę”.
Cała osoba wyraża się w byciu rozumną,
świadomą i wolną. Dopiero w poznaniu
prawdy o sobie i świecie, w uświadomieniu sobie tej prawdy w konkretnych
czynach i postawach oraz w zainwestowaniu swojej wolności można mówić o
wielkości podmiotowości człowieka, w
której rozstrzyga się jakość myśli, słowa
i czynu. Czyli dopiero na fundamencie
prawdy i miłości człowiek jako jednostka przynależąca do rodzaju ludzkiego
jest prawdziwym podmiotem suwerennym. Pozbawienie człowieka prawdy
oślepia jego rozum, który w każdym fałszu i kłamstwie nie może ani siebie ani
innych właściwie posiadać i w konsekwencji nie może okazać się suwerennym. Podobnie na płaszczyźnie suwerennego chcenia, jeżeli wolność nie zostanie ukierunkowana na miłość drugiego i naturalnie siebie, to taka wolna wola jest zniewoloną i niezdolną do samostanowienia. Nie można zatem oderwać
rozumu ludzkiego od prawdy i wolnej
woli człowieka od miłości, bo wtedy zatracamy własną podmiotowość i nabudowaną na niej suwerenność.
Stąd jedną z największych trosk w
Narodzie i w Rzeczypospolitej powinna
być troska o wykształcenie i moralne
uformowanie Polaków na obywateli rzeczywiście się samoposiadających i samostanowiących, bowiem wiele procesów myślowych we współczesnej epoce
wręcz potopu informacji jest natury materialistycznej, czyli odmawiającej osobie ludzkiej i rozumu duchowego i woli
jako duchowej władzy. Pomimo ilościowego postępu w przekazywaniu informacji w przerażającym wprost tempie
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wzrasta liczba ludzi bez własnej podmiotowości intelektualnej, moralnej, politycznej czy gospodarczej, obezwłasnowolnionych i zdezorientowanych.
Rozwój nauki we współczesnym czasie,
który akcentuje i wspiera finansowo
przede wszystkim ilość, nie będzie w
stanie postawić rozumu ludzkiego w Narodzie, Europie i świecie na wyżyny naszych ludzkich możliwości. Próby uzależnienia działalności naukowej od ekonomii i nauk szczegółowych nie mogą
się na dłuższą metę powieźć z uwagi na
fakt, że zostały już one w minionych
wiekach dokonane i doprowadziły do
zagubienia Boga, człowieka. Przecież
rozum socjalistyczny, kapitalistyczny
czy nazistowski jest rozumem typowo
ilościowym a jego skutki są nam
wszystkim znane. Trzeba nam stawiać
przede wszystkim na jakość, na jakość,
której na imię prawda, na jakość, której
na imię miłość i na każdą inną prawdziwą i moralnie wysoką jakość, w przeciwnym razie nie uda nam się uratować
ilości np. polskich obywateli i polskich
granic w sensie powierzchni Państwa.
Warto w tym miejscu przywołać Bolesława Prusa – swego czasu zwolennika
pozytywizmu i materializmu: „Dzisiejsza cywilizacja, która zamiast Boga i duszy postawiła na pierwiastki ekonomiczne i siłę – wygląda marnie i może skończyć się bankructwem”7.
Respekt wobec tożsamości Narodu i
Państwa – respektem wobec ich suwerenności
Z tej racji, że każdy człowiek jest pewną
niepowtarzalną tożsamością i dlatego
wspólnoty jak Naród i Państwo, które
tworzy, mają też prawo do swoich tożsamości. Wyrazem tożsamości Narodu
jest jego kultura, „będąca źródłem tożsamości narodu polskiego”8, jak stwierdza Konstytucja, natomiast o tożsamości
Państwa decyduje ten jego status osobowo-kulturowy oraz status prawny, administracyjny i polityczny.
I tak, jak każdy człowiek, wspólnoty
narodowo-państwowe mają też ten wymiar niepowtarzalności i zarazem prawo
do nieredukowalności bytowej. Stąd też
pewne próby redukowania narodowości i
państw europejskich do jednego organizmu państwowego są procesem nie
wzbogacenia Europy, lecz wprost przeciwnie procesami spłycania różnorodnego bogactwa Narodów i Państw Starego
Kontynentu, co sprawi, że w rezultacie
będziemy biedniejsi bytowo, niż obecnie
jesteśmy. Tę tezę postawił Współtwórca
zjednoczenia Europy Robert Schuman i

zawarł w swoim dziele Dla Europy:
„Nie chodzi o połączenie państw, o
stworzenie jednego superpaństwa. Nasze
europejskie kraje są rzeczywistością historyczną; byłoby psychologicznie niemożliwe sprawić, aby przestały istnieć.
Ich różnorodność jest wręcz bardzo korzystna i dlatego nie chcemy ich ani niwelować, ani zrównywać”9. To jest jedna z głównych tajemnic dynamiki kulturowej, gospodarczej i politycznej zjednoczonych federacyjnie różnych Landów
Niemiec. Był przecież okres, że niemiecka nauka wydawła najwięcej laureatów nagrody Nobla i tam właśnie stworzono Społeczną Gospodarkę Rynkową
w oparciu o zasady Katolickiej Nauki
Społecznej.
Nie można utożsamiać Narodu i
Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Są to
dwie różne bytowości, w przeciwnym
razie nie przetrwalibyśmy jako Naród
okresu zaborów i nigdy nie odzyskalibyśmy suwerenności państwowej. Utożsamianie tych rzeczywistości jest też „bardzo niebezpieczne”, co „ujawniło się we
współczesnych nacjonalizmach”, które
„popchnęły niektóre narody do zbrodni
przeciw ludzkości”. „Różnice polegają
na tym, że mają one inne cele i inną
strukturę”10, ale mają tak wiele wspólnego wyrastając z tego samego podmiotu
osoby ludzkiej oraz służąc mu jako synowi lub córce Narodu oraz zarazem
obywatelowi Państwa. W tej służbie
„dobru wspólnemu człowieka – osobie
we wspólnocie”11 kulminuje zarówno
bytu Narodu, jak też i byt Państwa.
Respekt przed człowiekiem przejawia się w respekcie przed jego Narodem
i jego Państwem. Jan Paweł II w swojej
pierwszej encyklice Redemptor hominis
wskazał na ten ważny aspekt suwerenności narodu i państwa: „Sam podstawowy
sens istnienia państwa jako wspólnoty
politycznej polega na tym, że całe społeczeństwo, które je tworzy – w danym
wypadku odnośny naród – staje się niejako panem i władcą swoich własnych
losów”. Jest ono takim wg Papieża Polaka, „kiedy wszyscy obywatele mają
pewność swoich… obiektywnych i nienaruszalnych praw człowieka”12. Najbardziej bowiem twórczym człowiekiem
jest człowiek, który żyje i tworzy mocą
swojego oryginalnego bytu, czyli człowiek tożsamy w sobie i ze sobą. Nigdy
nie trzeba się obawiać tożsamości wielkiej intelektualnie, moralnie, religijnie
bądź kulturowo. Owszem zdarza się
nadużycie i popełnienie bezprawia, niesprawiedliwości i innego zła, ale zło najczęściej rodzi się w osobach pozbawionych swojej tożsamości. Tak było m.in.
z Hitlerem.

Polska troska o suwerenność wymaga
zgody narodowej
Męczennik za wiarę i wolność naszego
Narodu pisze:
„Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni
milczą.
Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść.
Modlić się, gdy inni przeklinają.
Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić.
Przebaczać, gdy inni nie potrafią”13.
Warunkiem stabilności od wewnątrz
oraz suwerenności na zewnątrz jest pojednanie Narodu. Nie będzie dynamicznej Polski bez pojednania narodowego,
ponieważ niezgoda niszczy istotnie
twórcze siły Narodu i każdy konstruktywny duch nie może sobie pozwolić, by
był z kimkolwiek nie pojednany. Dlatego Ks. Jerzy Popiełuszko wołał: „Naród
chce pojednania, chce zgody, ale chce
gwarancji, że znowu nie będzie oszukany. Oczekuje gwarancji, że jego trud i
praca nie zostaną zmarnowane. Chce, by
zgoda nie była kapitulacją, rezygnacją z
ideałów, tęsknot i wiary w lepszą przyszłość”. Dlatego wg niego „w pojednaniu musi być jeden cel, mianowicie, dobro Ojczyzny, poszanowanie godności
ludzkiej. Jeżeli podajesz rękę do pojednania, nie trzymaj w niej narzędzi do zadawania cierpienia i bólu”14.
Moim skromnym zdaniem nosimy w
naszej narodowej bytowości jeszcze bardzo znaczną porcję starego myślenia
ideologii marksistowsko-leninowskiej,
której istotą była walka, ponieważ Marks
z Engelsem wyszli z przekonania, przejętego od Hegla, że istotą człowieka,
świata przyrody i nawet samego Absolutu jest sprzeczność. Dlatego walka na
„śmierć i życie”, którą forsował Hegel
przeciwko Bogu i człowiekowi była jedynym ratunkiem na przeżycie. Trzeba
zdobyć się na odwagę i męstwo do przebaczenia najpierw wewnątrz Narodu, co
jest misją Kościoła w Polsce, a później
na konstruktywne wyciągnięcie ręki do
naszych sąsiadów-agresorów z 1939 r.,
Niemców i Rosjan. Tak mężnie zachował się Robert Schuman i doprowadził
po drugiej wojnie światowej do pojednania Narody Francuzów i Niemców, tak
mężnie też uczynił Prymas Wyszyński i
doprowadził do pojednania Kościoły w
Niemczech i w Polsce, ale wciąż brakuje
pojednania pomiędzy naszymi Narodami
na Zachód i na Wschód od nas, co powinno się połączyć z propozycjami konstruktywnych rozwiązań współpracy gospodarczej i politycznej. Jeśli chodzi o
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impuls pojednawczy, to on należy do tego, kto jest doskonalszy. Przecież
wiecznie Święty Pan Bóg wyciągnął do
nas grzeszników dłoń pojednania i przebaczenia. Nie zwlekał, lecz zaraz po
upadku Prarodziców, dał nadzieję, że zło
grzechu i zerwane przymierze z Bogiem
zostaną odnowione. Czyż katolickiej
Polski z takim ponad już tysiącletnim
doświadczeniem przebaczenia ze strony
Boga nie stać na wspaniałomyślne akty
przebaczenia i pojednania naszych Narodów i Państw, o co wołał ks. Piotr
Skarga: „O, jaka to Rzeczpospolita, o,
jakie to królestwo, o, jaka mądrość urzędów i sejmów, które tego naprawić nie
mogą!”15 Myślę, że jest to kierunek najgłębszego ugruntowania naszej narodowej i państwowej suwerenności. Ale ten
proces międzynarodowy powiedzie się
dopiero po osiągnięciu wewnętrznego
pojednania i przebaczenia, którego nie
można wykorzystywać, by niszczyć Kościół Chrystusowy, który był dla nas
właśnie w okresie komunizmu największą ostoją i największym autorytetem
moralnym i religijnym, pomimo pewnych potknięć niektórych jego reprezentantów, które jednak trzeba rozpatrzyć w
świetle prawa bez żadnych ataków na
Episkopat Polski. Trafne są do dzisiaj
słowa Jana Hetmana Zamoyskiego, które
wkłada w usta „matki … ojczyzny”:
„Synu mój, siedemset lat jam Chrystusa
Zbawiciela mego na tym miejscu z
przodkami i rodzicami twymi wielbiła,
ty z posesyjej cnót moich chcesz się
przeciwko Boskim i ludzkim prawom
wydziedziczyć… I tyż to kościoły, Bogu
i nieśmiertelnej chwale Jego fundowane,
częścią już od swawolnych ludzi w pustynie obrócone, do ostatka chcesz … na
obelgę podać?”16
Konstruktywna i wspólna praca – cementowaniem suwerenności Narodu i
Państwa
Oprócz wspólnej modlitwy i życia nic
tak dalece nie łączy ludzi ze sobą jak
twórcza współpraca w nauce, gospodarce, polityce i całej kulturze dla pomnożenia dobra. Szwajcaria jest tak bogatym
Narodem i Państwem, ponieważ jest
zjednoczona w pracy. Nieraz myślę sobie, że gdyby nasz Naród polski był tak
zjednoczony w pracy, jak potrafi być
zjednoczony w walce o wolność Ojczyzny, to stalibyśmy się wkrótce czołówką
pośród Narodów świata i w nauce i w
gospodarce i w technice i w całej kulturze.
Potrzeba nam dzisiaj jakiegoś zrywu
do twórczej i solidarnej pracy, ale także
zrywu do sprawiedliwej zapłaty, zrywu
do szanowania współpracownika jako
partnera, a nie konkurenta, którego trzeba zniszczyć!
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By to osiągnąć, potrzeba ustawić tak
naszą edukację polską, politykę, media
oraz wychowanie postaw, by zrozumiały, że suwerennym jest jedynie duch Boży, duch twórczy, duch stawiający na
opcję prawdy i opcję miłości, duch o poczuciu wrodzonej i równej godności
wszystkich bez wyjątku, duch mający
takie rozumienie wolności, które daje
sam Bóg, duch otwarty na każdą prawdę
i każde dobro, duch rozmiłowany w Narodzie własnym i w innych Narodach
ziemi oraz we własnej Ojczyźnie, duch
nazywający zło po imieniu, ale stale na
nowo wyciągający dłoń przebaczającą.
Potrzeba nam wielkiego ducha polskiego, ducha narodowego i wierzę, że on
już istnieje i wierzę, że wkrótce wyda
może nawet stokrotny plon … istnienia,
czego z serca życzę naszemu Narodowi,
Polsce jako Ojczyźnie, Państwu, tutaj
zgromadzonym i temu uroczemu Miastu
objawień Matki Bożej Krasnobrodzkiej,
którą proszę o wyproszenie hojnego błogosławieństwa Boga dla naszego Narodu, Kościoła w Polsce i Państwa oraz o
wieczną Ojczyznę Niebios dla wszystkich pokoleń naszych zmarłych Praojców.
Dziękuję Państwu jak najserdeczniej
za uwagę i życzę błogosławionego popołudnia!
ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
______________
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Krwiodawcy
znów w akcji
Dnia 13 listopada 2007 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyła się
kolejna Akcja Honorowego Oddawania
Krwi. Wzięło w niej udział 19 osób:
Kawecka Mariola, Cios-Mairot Radosław, Kryk Piotr, Greszta Piotr, Nowosad Katarzyna, Łubiarz Adam, Kozłowski Paweł, Szpyra Bożena, Mądroń Jerzy, Wereski Krzysztof, Ratyna Grzegorz, Górnik Bogusław, Bełz Zuzanna,
Kuczmaszewski Krzysztof, Kawecki
Robert, Antoniak Zbigniew, Wereski
Tomasz, Żuk Adam, Łubiarz Paweł. W
sumie oddano 8550 ml krwi.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w akcji, paniom pielęgniarkom za bezbolesne pobranie krwi,
panu doktorowi Sebastianowi Łysiakowi
za przeprowadzenie badań i pani Marioli
Czapli za udostępnienie sali. Dziękuję
również ks. Romanowi Marszalcowi
wraz z wikariuszami oraz ks. Romanowi
Sawicowi za rozpropagowanie akcji.
Adam Żuk

Życzenia Świąteczne
Pani Marioli Czapla
– Redaktor Naczelnej
„Gazety Krasnobrodzkiej”
i całemu Zespołowi Redakcyjnemu,
Panu Burmistrzowi Januszowi Oś,
Samorządowi Miasta i Gminy
Krasnobród z jego przewodniczącym
panem Adamem Kałużą
oraz całej społeczności małej
Krasnobrodzkiej Ojczyzny
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, wszelkiej szczęśliwości,
pokoju, radości i miłości w sercu
oraz błogosławieństwa
Bożej Dzieciny na każdą chwilę
Nowego 2008 Roku
składają członkowie
Koła Przyjaciół Radia Maryja
przy Sanktuarium p.w. NNMP
w Krasnobrodzie
wraz z opiekunem ks. Piotrem Nogasem
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Wspomnienie lata
Już jesień a może nawet początek zimy.
Za oknem zimno, deszczowo, spadł już nawet pierwszy śnieg. To oznacza, że jest już
odpowiednia pora, aby powspominać lato.
„WSPOMNIENIE LATA” to tytuł trzeciej
już
edycji
konkursu
plastycznofotograficznego organizowanego w Krasnobrodzkim Domu Kultury we współpracy
z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im.
Jana Pawła II w Krasnobrodzie. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „Krasnobrodzkie obiekty sakralne i przydrożne
kapliczki”.
Celem konkursu, oprócz rozwijania
zdolności artystycznych, jest poznawanie
dziedzictwa kulturowego naszego regionu,
jak również zaangażowanie mieszkańców
Krasnobrodu w życie kulturalne miasta.
Dziedzictwo kulturowe Krasnobrodu i jego
historia jest ściśle związane z kultem religijnym. Zdążają tu pielgrzymi prosić o łaski.
Trudno sobie wyobrazić Krasnobród
bez barokowego kościoła, kaplic, kapliczek
i przydrożnych figur. Wrosły one w tutejszy pejzaż i od wieków są jego nieodłącznym elementem, są również częścią naszej
historii. Były budowane przez cieśli, murarzy, kamieniarzy. Przyozdabiano je według
własnych upodobań i umiejętności. Najczęściej były stawiane z wdzięczności Matce
Bożej Krasnobrodzkiej i Świętym za wyleczenie z ciężkiej choroby, ku przestrodze w
miejscach zagrożonych, dla odpędzenia
złych mocy lub ciężkich chorób.
W samym tylko Krasnobrodzie jest
około 30 obiektów sakralnych. Łączą one
trasy pielgrzymów z miejscowym sanktuarium. Do najczęściej odwiedzanych poza
barokowym Kościołem zalicza się Kaplicę
Objawień na Wodzie. Równie piękna i znana na Roztoczu jest kaplica św. Rocha. Na
uwagę także zasługują zabytkowe kaplice
św. Anny, św. Antoniego i św. Onufrego
usytuowane przy Alei Najświętszej Marii

Panny. Warto nadmienić, że najstarszym
obiektem jest figura znajdująca się w obejściu Kościoła na dawnym cmentarzu przykościelnym. Jest to obelisk upamiętniający
początek kultu Maryjnego w Krasnobrodzie
z 1648 roku. Można także wspomnieć o
kilku figurach np. św. Ferreriusza, św. Nepomucena. Nie sposób jednak wyliczyć
wszystkich, gdyż ze względu na ich ludowy
charakter nikt nie prowadził archiwum ich
historii. Na niektórych można odczytać
resztki napisów świadczących o ich fundatorach i przesłaniu.
Mówiąc o kulturze regionalnej warto
także wspomnieć o małych drewnianych
kapliczkach zawieszanych na drzewach
przy leśnych duktach. Być może kiedyś
służyły jako drogowskazy w gęstych i rozległych lasach i były ostoją dla wędrowców
i pielgrzymów. Wszystkie te obiekty
świadczą o pobożności miejscowej ludności.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło
dnia 9 listopada i tradycyjnie dokonała go
pani Mariola Czapla, która powitała zaproszonych gości.
W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością: Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, jego zastępca Piotr Michalski, ks. Prałat Roman Marszalec, ks. Paweł Słonopas, dyrekcja ZSO w Krasnobrodzie Zdzisława Pakuła i Marek Pawluk i Agnieszka Adamczuk
– inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miejskim.
Następnie kilka informacji na temat
konkursu przekazała pani Halina Gontarz.
Aby wprowadzić w sakralny nastrój oglądania wystawy uczniowie I klasy krasnobrodzkiego liceum przygotowali część artystyczną, podczas której wysłuchaliśmy
wierszy poetów ziemi krasnobrodzkiej.
O naszych obiektach sakralnych napisali: nieżyjąca już poetka pani Feliksa Lewandowska, pani Marianna Olszewska,
Maria Domańska oraz księża: ks. Paweł

*
* *
Krasnobród leży w samym Roztoczu
Pięknej krainy falistym warkoczu
wiele obiektów sakralnych posiada
o których wspomnieć w tym wierszu wypada
u wielu ludzi jest podziwiany
wspaniały kościół ufundowany
przez Marysieńkę znaną z imienia
która doznała tu uzdrowienia
mamy przepiękną Kapliczkę na Wodzie
Lecz to nie wszystko co jest w Krasnobrodzie
Pełne zachwytu a także uroku
gdzie wiernych mnóstwo każdego roku
Jest w Świętym Rochu druga kaplica
Bardzo ciekawa ta okolica
W sierpniu się wszyscy tam spotykamy
i o zupełny odpust błagamy
Ksiądz proboszcz Marszalec czuwa nad wszystkim
by radość zwiedzania zapewnić bliskim
Czcigodny Prałat każdy jego słucha
zbudował nam Kościół Świętego Ducha
Angelika Bogudzka
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Słonopas i ks. dr Krzysztof. Guzowski.
Po części artystycznej głos zabrał ks.
Prałat Roman Marszalec - kustosz krasnobrodzkich obiektów sakralnych. Następnie
nadszedł czas na podziwianie twórczości
artystycznej uczniów, a prac było sporo.
W konkursie wzięli udział uczniowie
Liceum i Gimnazjum ZSO w Krasnobrodzie, maluchy z krasnobrodzkiej „zerówki”
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaczórkach.
Wszyscy uczestnicy wystawy po obejrzeniu
prac głosowali na najładniejsza pracę plastyczną i fotograficzną wyłaniając tym samym zwycięzców w tych kategoriach. Po
zliczeniu głosów wszystko było już wiadome.
W kategorii prac plastycznych zwyciężył Jakub Gontarz kl. III LO, tuż za nim była Edyta Kapłon z tej samej klasy, zaś trzecią nagrodę w tej kategorii zdobyła Iwona
Dworniczak z kl. I LO.
W kategorii fotograficznej pierwsze
miejsce zajęła Edyta Kurantowicz uczennica kl. I LO, drugie przypadło Marii Murdzek z kl. III LO, zaś trzecie Annie Borek z
klasy I b krasnobrodzkiego Gimnazjum.
Była jeszcze nagroda specjalna, na konkurs
bowiem wpłynęła jedna praca literacka.
Wiersz o Krasnobrodzkim kulcie religijnym
napisała Angelika Bogudzka, uczennica kl.
I LO.
Poniżej zamieszczamy nagrodzony
wiersz, a także wiersz ks. Pawła Słonopasa,
który został napisany specjalnie na uroczyste otwarcie tegorocznej wystawy.
Dziękujemy uczestnikom za udział w
konkursie i zapraszamy w przyszłym roku.
UWAGA ARTYŚCI! Tematem na
nadchodzące wakacje będą „Krasnobrodzkie pomniki przyrody”; tzn. miejsca osobliwe, związane z historią i kulturą krasnobrodzką np. ciekawe drzewa, fragmenty
krasnobrodzkiej przyrody.
Halina Gontarz
Fotoreportaż – str. 11

Kapliczka albo Przydrożna Opiekunka
A NASZA BOŻA MATKA UKOCHANA
W KAPLICY PRZYDROŻNEJ
ZE SWEGO WIZERUNKU ŚWIĘTEGO
WYSŁUCHUJE MODLITW I ŚPIEWU
LUDU WIERNEGO
POŚRÓD PÓL ZIELONYCH
ZAGAJNIKÓW BARWNYCH
LASÓW UROKLIWYCH
BUKÓW, BRZÓZ I SOSEN
OZDOBIONYCH KWIATAMI KOLOROWYMI
JAGODAMI SŁODKIMI
NA RODZIMEJ UMĘCZONEJ
ROZTOCZAŃSKIEJ ZIEMI
SWE OCZY DO NIEBIOS WZNOSI
KIERUJE, OPIEKUJE SIĘ NAMI
I BLISKIMI SERCOM NASZYM LUDŹMI
PROŚBY I PODZIĘKOWANIA PRZYJMUJE
BOŻEJ POMOCY, OPIEKI, POCIECHY
NIGDY NIE ODMAWIA
DO SYNA SWEGO ZA NAMI WSZYSTKIMI
JAK NAJMILEJ SIĘ WSTAWIA
Ks. Paweł Słonopas
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Koncert Laureatów na KUL-u
W niespełna 3 miesiące po zakończeniu
I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
„Per Arte ad Astra”, który odbył się w Krasnobrodzie w dniach 19-26 sierpnia 2007r.
mieliśmy po raz kolejny okazję spotkać się z
laureatami I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego organizowanego w ramach tegoż
festiwalu.
Okazją do spotkania oraz wysłuchania
prezentacji muzycznych w ich wykonaniu
był koncert, który odbył się w dniu 22 listopada 2007r. w Auli imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie,
w ramach obchodów liturgicznego wspomnienia św. Cecylii. Organizatorami obchodów byli: Instytut Muzykologii KUL i Koło
Naukowe Studentów Muzykologii KUL.
W programie uroczystości Dnia św. Cecylii była Msza św. w Kościele Akademickim KUL, konferencja naukowa w Auli Collegium Jana Pawła II oraz wspomniany
wcześniej Koncert w Auli im. Stefana

Elżbieta Ostrowska – Dyrektor Festiwalu
„Per Arte ad Astra”. Krasnobrodzki Dom
Kultury na koncercie reprezentowały Mariola Czapla i Mariola Kawecka, a Firmę „Inspiracje” z Zamościa Barbara Szczepanek i
Ewa Machajska.
Jako pierwsi podczas koncertu zaprezentowali się Laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego organizowanego w ramach I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra” – Krasnobród
2007: Krzysztof Ostrowski, Adam Mart,
Anna Szlaużys, Kamil Mika, Marcin Grzeganek, Łukasz Romejko.
Po przerwie wystąpili studenci Instytutu
Muzykologii KUL, którzy solo i w duecie
zaprezentowali utwory organowe i fortepianowe Maxa Regera, Sigfrieda Karg-Elerta,
Chopina i Gershwina.
Na zakończenie koncertu zagrali profesorzy Instytutu Muzykologii KUL: dr Jadwiga Kowalska i dr Jarosław Wróblewski,
pełniący
jednocześnie funkcję Dyrektora

9
Artystycznego Festiwalu „Per Arte ad
Astra”. Koncert prowadził ks. Tomasz Lisiecki, student III roku Muzykologii.
Koncert dostarczył niezapomnianych
wrażeń zarówno wykonawcom jak i publiczności. Dla nas, organizatorów i uczestników I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra”, koncert na
KUL, podobnie jak i Koncert w Bazylice
Św. Krzyża w Warszawie, który odbył się w
dniu 14 października 2007r. to kontynuacja
krasnobrodzkiego festiwalu.
Cieszymy się, że możemy propagować muzykę organową i umożliwiać młodym muzykom prezentowanie swoich umiejętności nie
tylko w Krasnobrodzie, ale także w tak ważnych miejscach w kraju.
Koncert na KUL w zamyka pierwszą
edycję Festiwalu „Per Arte ad Astra”, ale to
nie koniec. Organizatorzy od pewnego czasu
prowadzą już działania związane z drugą
edycją festiwalu. O kolejnych etapach tych
działań będziemy na bieżąco informowali na
łamach „Gazety Krasnobrodzkiej”.
M. Czapla

Kardynała Wyszyńskiego, który rozpoczął
się o godz. 17.00.
W koncercie uczestniczyli wykładowcy
i studenci Instytutu Muzykologii, przyjaciele
i sympatycy krasnobrodzkiego festiwalu
oraz zaproszeni goście: Dziekan Wydziału
Teologii ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki, Dyrektor Instytutu Muzykologii prof. dr hab.
Antoni Zoła, Kierownik Katedry Dydaktyki
Muzycznej prof. dr hab. Grzegorz Pecka,
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, Zastępca
Burmistrza Krasnobrodu Piotr Michalski,

Od lewej stoją: Jarosław Wróblewski, Mariola Czapla, Elżbieta Ostrowska, Kamil Mika, ks
.prof. dr hab. Jerzy Pałucki, Krzysztof Ostrowski, Łukasz Romejko, Anna Szlaużys, Adam
Mart, Marcin Grzeganek, Piotr Michalski, Janusz Oś.

10

Grudzień 2007

Gazeta

rasnobrodzka

Gazeta

rasnobrodzka

Grudzień 2007

11

12

Grudzień 2007

Gazeta

rasnobrodzka

Nasz najlepszy szachista
Klub Szachowy działający przy Krasnobrodzkim Domu Kultury obchodzi 6lecie swojego istnienia. Został założony
w 2001 roku z inicjatywy Dyrektor KDK
Marioli Czapli i pomysłu instruktora i
sędziego szachowego Andrzeja Czochry.
Klub Szachowy przede wszystkim uczy
podstaw gry w szachy dzieci i młodzież z
terenu Miasta Krasnobród oraz doskonali
zdobyte już przez członków Klubu umiejętności tej gry.
Jednym z najlepszych zawodników
Klubu jest Mariusz Ruczkowski urodzony 01.04.1989r., uczeń III klasy Zespołu
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie. Mariusz jest najstarszym stażem zawodnikiem Klubu,
uczęszcza do niego od samego początku.
Jest ambitnym, zdolnym, zdyscyplinowanym młodym szachistą. Poza doskonaleniem swoich umiejętności w Klubie,
sam kształci się w zawiłych meandrach
królewskiej gry przez czytanie i studiowanie książek o tematyce szachowej. W
swojej 6-cio letniej karierze szachowej
Mariusz brał udział w wielu turniejach i
zawodach szachowych m.in. w:
l) Otwartym Turnieju Szachowym „Krasnobrodzka Wieża" -1, II, III, V edycja,
2) I Międzynarodowym Meczu Szachowym Zamość - Żółkiew (Ukraina),
3) II Międzynarodowym Meczu Szachowym Zamość - Żółkiew (Ukraina),
4) II Zamojskiej Symultanie Szachowej
na Rynku Wielkim w Zamościu z Mistrzem FIDE,
5) III Zamojskiej Symultanie Szachowej
na Rynku Wielkim w Zamościu z Mistrzem Polski, z którym jako jedyny wygrał,
6) IV Zamojskiej Symultanie Szachowej
na Rynku Wielkim w Zamościu z Mistrzem Międzynarodowym,
7) Symultanie Szachowej na Zamku Jana
Zamoyskiego (Słowacja) z wicemistrzynią świata Evą Rypkovą,

8) Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora OSIR Zamość,
9) Małym Grand Prix Pięciu Miast,
l0) Mikołajkowym Tumieju Szachowym,
l1) Turnieju Szachowym o Puchar Radia
FAN FM,
12) Turnieju Szachowym Mały Puchar
Miast,
13) Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Zamojskiego,
14) Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Zamojskiego,
15) Międzynarodowym Turnieju Szachowym na Zamku Jana Zamoyskiego w
Starej Lubovni na Słowacji,
16) 16 turniejach z cyklu Zamojska
Szkolna Liga Szachowa.
W 2006 r. Mariusz został wpisany do
rejestru Polskiego Związku Szachowego
i zdobył V kategorię szachową. W 2007
podniósł swój ranking szachowy do IV
kategorii. Od 2006 r. Jest członkiem
Klubu Szachowego OSiR Zamość.
Gratulujemy Mariuszowi sukcesów i
życzymy dalszych, zarówno w życiu
osobistym jak i szachowym.
Andrzej Czochra - Sędzia szachowy
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Kronikarskie sukcesy w OSP w Hutkach
W dniach 14-16 września odbyło się w Kołobrzegu podsumowanie XIV
Ogólnopolskiego Konkursu Kronik oraz XIV Ogólnopolskiego Konkursu na
Pamiętniki, Wspomnienia i Opracowania – „Z dziejów OSP”.
Organizatorami obu ogólnopolskich konkursów były Dział Programowy i
Komisja Historyczna Zarząd Główny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej
RP, a honory gospodarzy pełniły władze kołobrzeskiego powiatu i miasta
Kołobrzeg oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku.
Na XIV edycję finału ogólnopolskiego konkursu wpłynęło 130 kronik w
183 tomach i 29 innych opracowań (pamiętniki, wspomnienia …). Prace te
zostały najpierw zakwalifikowane w konkursach wojewódzkich.
Prace kronikarskie złożone w tej edycji oceniło jury w składzie: prof. dr
hab. Piotr Matusak, dr Eugeniusz Walczak (przewodniczący jury), dr Zdzisław Zasada, mgr Anna Przybylska i mgr Jerzy Przybylski.
Z powiatu zamojskiego jedyną pracą wysłaną
na konkurs była Kronika OSP w Hutkach i autorka
kroniki (dh Maria Maruszak) wzięła udział w spotkaniu laureatów.
W nagrodę za swą pracę kronikarze otrzymali
dyplomy i skromne upominki. Poznali nowy region
Polski. Zapoznali się z ciekawą tradycją Pomorza
Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu kołobrzeskiego.
Gospodarze zorganizowali dokumentalistom
zwiedzanie miasta i jego zabytków, w tym Muzeum Oręża Polskiego i Portu
Morskiego. Tylko rejs statkiem się nie odbył ze względu na sztormową pogodę. Rekompensatą był spacer po molo, oglądanie Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr OSP (konkurs parady) oraz występy Kameralnego Chóru Mieszanego „Cantu” z Połczyna Zdroju.
Podczas spotkania była czynna wystawa prac dokumentalistów. Wymiana doświadczeń i poglądów między autorami.

Autorka Kroniki OSP z Hutek brała już
udział w podobnym spotkaniu w Zamościu i we
Wrocławiu.
Maria Maruszak

Śpiewające przedszkolaki
Przełom listopada i grudnia, to czas,
kiedy w Krasnobrodzkim Domu Kultury
organizowany jest Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka. W tym roku ten
dzień przypadł na 4 grudnia... tuż przed
Mikołajem... ale o Mikołaju opowiem
troszkę później.
Otóż 4 grudnia 2007 roku o godzinie
10.00. rozpoczął się XIII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka, ale ta trzynastka na pewno nie była pechowa, ponieważ wszystko wypadło znakomicie.
Ale może od początku.
Wtorkowy poranek, dzień wydawać
by się mogło, jak co dzień. Sala widowiskowa Domu Kultury przygotowana na
przybycie małych artystów, dekoracja
gotowa, mikrofony podłączone, czyli
wszystko ok. Jest godzina 8.40 i nagle
brak prądu... chwilowy czy może dłuższy? Nie ma na co czekać telefon do pogotowia energetycznego i już wszystko
jasne... :). Ku radości organizatorów to
tylko godzinne odłączenie. Odetchnęliśmy z ulgą, wszystko powinno pójść
zgodnie z planem. I poszło, kiedy pierwsze przedszkolaki dotarły do Domu Kultury światło już było i wszyscy mogli
zajmować miejsca na sali, która kilka
minut przed dziesiątą była już pełna.

Oprócz najważniejszych osób tego
dnia, czyli małych artystów i ich szkolnych opiekunów, do Krasnobrodzkiego
Domu Kultury przybyli rodzice i dziadkowie, którzy przyszli podziwiać swoje
pociechy. Doroczny konkurs zaszczycił
swoją obecnością także Zastępca Burmistrza Krasnobrodu Piotr Michalski.
Punkt dziesiąta i na scenie pojawia
się dyrektor KDK Mariola Czapla, która
wita wszystkich bardzo serdecznie i zaprasza do wspólnego wysłuchania
wszystkich artystów.
No i rozpoczęła się artystyczna
uczta. Maluchy kolejno wychodziły na
scenę i prezentowały przygotowane
przez siebie piosenki. Byli soliści, duety,
tercety, kwartety i nawet cały zespół z
instrumentami. Jednym słowem bardzo,
bardzo wesoło i śpiewnie. Jeśli chodzi o
repertuar małych gwiazd estrady, był on
bardzo bogaty. Od piosenek dziecinnych, przedszkolnych, przez stare przeboje aż do najnowszych hitów. Jednym
słowem było czego posłuchać i na co
popatrzeć.
Mali artyści na scenie czuli się bardzo swobodnie i nie było po nich widać
żadnej tremy, można, by rzec, że niektórzy z nich to nawet tak dobrze się

tam czuli, że swoją piosenkę rozpoczynali trzy razy... byleby tylko dłużej pokazać się publiczności. Kiedy wszyscy
uczestnicy konkursu zaprezentowali
swoje utwory nadszedł czas na nagrody i
dyplomy.
Ale to nie były jedyne niespodzianki
tego wtorkowego spotkania. Otóż po
wysłuchaniu wszystkich artystów pani
dyrektor, która cały czas prowadziła te
śpiewacze zmagania poprosiła na scenę
Zastępcę Burmistrza Krasnobrodu Piotra
Michalskiego, aby wręczył maluchom
pamiątkowe dyplomy. W momencie,
kiedy Burmistrz był już na scenie, do
dzieci przyszedł nikt inny tylko Święty
Mikołaj, który został bardzo serdecznie
powitany. Wtedy nadszedł najbardziej
oczekiwany moment tego wtorkowego
spotkania - wręczenie dyplomów i prezentów. Kolejno wyczytywane przedszkolaki wychodziły na scenę, gdzie odbierały dyplom od Pana Burmistrza a
prezent od Mikołaja. Potem było jeszcze
wiele uśmiechu i pamiątkowe zdjęcia.
I tak oto w mikołajkowej atmosferze
przeszedł do historii kolejny, XIII już
Konkurs Piosenki Przedszkolaka.
Mamy nadzieję, że za rok będzie równie
sympatycznie i wesoło.
M. K.
Fotoreportaż – str. 20
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Zatroskani o naszych Pasterzy
Bardzo zabolało mnie i zasmuciło
cierpienie księdza biskupa Stanisława Stefanka spowodowane oszczerczymi atakami. Potężne siły zła zabijają kolejnego
wspaniałego duchowego, odznaczającego
się gorącą miłością do Boga, Ojczyzny i
wiernych Kościoła w Polsce. Najpierw zabito duszę i ciało Ojca Mirosława Drozdka. Następnie zniszczono wielkiego myśliciela i kapłana – ks. prof. Stanisława
Wielgusa. Kolejną ofiarą stał się wielki
orędownik rodzinny – ks. bp Stanisław
Stefanek. Mój Boże jak zatrzymać ten
niszczycielski walec?
Aby pocieszyć swoje strapione serce,
wrócę do wspomnień z dzieciństwa.
Mieszkałam na jednej z zamojskich wsi.
Rodzice od początku uczyli mnie wielkiego szacunku, życzliwości i miłości do osób
duchownych i konsekrowanych. Wtedy
należeliśmy do Diecezji Lubelskiej. Co
pewien czas do naszej parafii przyjeżdżał
na wizytację ksiądz biskup z Lublina.
Wszyscy z radością oczekiwaliśmy na ten
przyjazd. Drogę przez wieś ozdabiały zielone wianki i kolorowe trójkąciki. Tatuś
wyciągał z ukrycia swój strój krakowski
oraz długo i dokładnie czyścił Siwka. Na
nim prowadził banderię, czyli orszak konny, za którym na pięknie ukwieconym wozie jechał ksiądz biskup. Przesiadał się
wcześniej samochodu na furmankę. Orszak posuwał się bardzo wolno, więc parafianie otaczający księdza biskupa szli
swobodnie. Biskup Ordynariusz uśmiechał
się do nas i błogosławił, a my śpiewaliśmy
i wznosiliśmy okrzyki powitania. Co pewien czas podbiegałam do przodu i spoglądałam z dumą na czapkę krakowską,
sukmanę i biało-czerwony proporczyk,

który unosił do góry mój tatuś. Były to tak
wielkie i piękne chwile, że ich obraz noszę
w sercu i oczach po dzień dzisiejszy.
Po tych wzniosłych przeżyciach nastawała smutna rzeczywistość. Nasz dom
nachodzili SB-cy, którzy ze złością domagali się, by tatuś oddał im krakowską
czapkę i biało-czerwony proporczyk.
Sukmanę mógł sobie zatrzymać. W przeciwnym razie poniesie karę, gdyż jest
wrogiem socjalistycznej Ojczyzny. Tatuś
spokojnie odpowiadał, że strój był pożyczony i już oddał go właścicielowi. Za
nieposłuszeństwo nakładano mu większy
kontyngent, a ja i rodzeństwo nigdy nie
mieliśmy stypendium, ani też miejsca w
internacie. Bardzo bałam się o ten strój tatusia. Co pewien czas wchodziłam po drabinie na zapole w stodole, by sprawdzić
czy tkwi za słomianą strzechą. Przecież tatuś miał go ubrać przy następnej wizytacji
księdza biskupa.
Były to czasy prześladowania i cierpienia. Mieszkańców wsi polskiej charakteryzowała wówczas wielka miłość do Boga, Ojczyzny i Duchowieństwa. Pasterze
Kościoła odwzajemniali tę miłość i tak
prowadzili Naród, że Polska była Polską, a
Polak – Polakiem.
I właśnie to boli światowych decydentów,
którzy pragną osłabić, zniszczyć wiarę i
miłość do Pasterzy. Przypuszczają, więc
zmasowane ataki na hierarchów, którzy nie
chcą się im podporządkować. Musimy to
wszystko rozumieć. Chwyćmy, więc za
różaniec i zanieśmy modlitewne błaganie
do Boga o nawrócenie ludzi czyniących
zło.
Józefa Kusz

Babska e-sprawa
Program Wspierania Polskich Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych
„Fundusz dla Kobiet w 2007”
„Babska e-sprawa”– aktywizacja i integracja kobiet wiejskich poprzez nowoczesne technologie komunikacyjne to nazwa projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi
„Amazonki” z Zamościa, finansowanego
ze środków „Funduszu dla Kobiet”.
Projekt adresowany jest do 12 kobiet
wywodzących się z 6 wiosek gminy Krasnobród w których dostęp do nowoczesnych technologii informatycznych jest
bardzo utrudniony a także jest mało popularny ze względu na brak wiedzy i umiejętności wykorzystywania ich w codziennym życiu.
Rekrutacja odbywać się będzie poprzez bezpośrednie spotkania z kobietami
w środowiskach lokalnych w wioskach:
Kaczórki, Stara Huta, Senderki, Malewszczyzna, Hucisko, Potok. Spotkania odbędą
się po wcześniejszym zaproszeniu

kobiet poprzez informację przekazaną
przez sołtysów, księży „Katolickie Radio
Zamość, Gminną prasę - „Gazetę Krasnobrodzką”. Do projektu zakwalifikowane
zostaną po 2 kobiety z każdej z wymienionych miejscowość, które zadeklarują wolę
udziału w projekcie oraz wolę współpracy
z samorządem lokalnym i Stowarzyszeniem po zakończeniu projektu.
- 40 godzin warsztatów,
- 40 godzin treningów e-learningowych,
- przeszkolenie 12 kobiet w zakresie
- umiejętności posługiwania się komputerem,
- umiejętność korzystania z Internetu przez
grupę 12 kobiet,
- umiejętność wykorzystywania współczesnych technologii komunikacyjnych w życiu codziennym przez grupę 12 kobiet,
- podniesienie samooceny w grupie kobiet,
- zapobieganie izolacji społecznej kobiet,
- aktywność społeczna i zawodowa kobiet,
- zacieśnienie kontaktów międzyludzkich.
Jolanta Sprawka
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Co słychać
w Kulturze?
„Piechotą do jesieni”
10 grudnia, a więc nieco później niż zwykle odbył się w VIII Rajd pieszy „Piechotą
do jesieni” organizowany przez Krasnobrodzki Dom Kultury przy współpracy ze
Szkolnym
Klubem
KrajoznawczoTurystycznym „Pełzaki” działającym przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie. Szczegółową relację z rajdu
zamieścimy w kolejnym wydaniu G.K.
Festiwal Kolęd i Pastorałek

16 grudnia 2007r. w Krasnobrodzkim
Domu Kultury odbyły się Eliminacje
Rejonowe XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza
Kazimierza Szwarlika – Będzin 2008.
Do tegorocznych eliminacji zgłosiły się
23 podmioty wykonawcze (soliści, duety, zespoły, chóry). Główną nagrodą
tych eliminacji jest udział w finale festiwalu, który odbędzie się w dniach 1113 stycznia 2008 roku w Będzinie. Spośród uczestników zgłoszonych do krasnobrodzkich eliminacji tylko dwóch
mogło zdobyć tą nagrodę. Laureatami
zostali: Chór „WIOLINKI” ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łukowej i Zespół Folklorystyczny
„WÓJTOWIANIE” działający przy
Krasnobrodzkim Domu Kultury. Szczegółową relację z eliminacji zamieścimy
w styczniowym wydaniu G.K.
Kolędowe przesłuchania
W dniu 17 stycznia 2008 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się kolejna edycja Przeglądu Twórczości i Obrzędowości Bożonarodzeniowej Osób
Niepełnosprawnych. W przeglądzie wezmą udział uczestnicy warsztatów terapii
zajęciowej z terenu województwa lubelskiego. Impreza ta organizowana jest
wspólnie przez KDK i Warsztat Terapii
Zajęciowej w Dominikanówce.
Family CUP 2008
Już po raz czwarty Krasnobród będzie
organizatorem eliminacji województwa
lubelskiego Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie „FAMILY CUP”. Planowany termin
imprezy to niedziela 27 stycznia 2008r.,
miejsce - Góra Chełmowa. Krasnobród jest
jedną z 16 miejscowości w Polsce, w której organizowane będą takie eliminacje.
Serdecznie zapraszamy miłośników „białego szaleństwa” do udziału w tej imprezie. Regulamin zawodów oraz formularz
zgłoszenia udziału w zawodach znajdują
się
na
stornie
internetowej:
www.familycup.com.pl. Informacje można
także uzyskać u organizatora regionalnego,
czyli w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Informacje zebrała: M. Czapla
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Wieści ze SP w Majdanie Wielkim
Dnia 06.12.2007r. w Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Niebezpieczne prace w gospodarstwie domowym” zorganizowany we współpracy z
Państwową Inspekcją Pracy w Zamościu.
Patronat medialny sprawowało Radio
Lublin w osobie p. redaktor Moniki Malec.
Na konkurs wpłynęło 57 prac uczniów klas
0-VI.
Komisja w składzie:
1. Halina Gontarz – nauczyciel plastyki
ZSO w Krasnobrodzie
2. Barbara Soboń – nadinspektor PIP w
Zamościu
3. Piotr Skwarek – nadinspektor PIP w
Zamościu
4. Alicja Głąb – nauczyciel SP w Majdanie
Wielkim
5. Krzysztof Cisek – sołtys wsi Majdan
Wielki
6. Wiesław Nizio – radny wsi Majdan
Wielki
7. Tomasz Jakus – radny wsi Majdan
Wielki
przyznała w kategorii klas 0-III:
I miejsce - Aleksandra Gawron kl. III
- Klaudia Gęśla kl. II
- Monika Tytuła kl. III
- Przemysław Nadłonek kl. II

50-lecie
Sanatorium
W dniu 7 grudnia 2007r. odbyła się
uroczystość 50-lecia Samodzielnego
Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.
W programie jubileuszu była msza
św. w Kościele p.w. Zesłania Ducha
Świętego, okolicznościowe przemówienia, oficjalne przekazanie do użytku i
poświęcenie Przychodni Uzdrowiskowej
wraz z Oddziałem dla Dorosłych, spotkanie gości z pracownikami Sanatorium, występy artystyczne oraz poczęstunek.
Szczegółową relację z uroczystości
opublikujemy w kolejnym wydaniu
„G.K.”
M. Czapla

- Karolina Grodzka kl.II
II miejsce - Aleksandra Tytuła kl. I
- Weronika Kopczyńska kl. I
- Ernest Dzirba kl. I.
- Patrycja Kostrubiec kl. I
- Karol Adamczuk kl. I
- Kamil Staroń kl. I
- Amelia Kozłowska kl. III
- Karolina Margol kl. 0
- Mateusz Kawucha kl. II
- Tomasz Marcinkowski kl. 0
- Mateusz Kusiak kl. II
III miejsce - Klaudia Szozda kl. I
- Katarzyna Bukała kl. III
- Dominika Szymczuk kl. III
- Karol Jakus kl. I
- Natalia Kulas kl. I
- Ewelina Dudek kl. III
- Dorota Borek kl. III
- Ewa Nędzyńska kl. II
Wyróżnienia: Karol Grodzki kl. I
- Kamil Piwko kl. I
- Aleksandra Tytuła kl. 0
- Michał Stachurski kl. 0
- Dominika Presz kl. II
- Kamil Gromek kl. II
- Wiktoria Nędzyńska kl. I
- Sandra Pypa kl. II
- Rafał Górnik kl. I
- Mateusz Nadłonek kl. I

- Agnieszka Nizio kl. III
- Sandra Gęśla kl. III
- Radosław Deryło kl. II
- Dominika Nędzyńska kl.III
- Agata Najda kl. I
Klasa IV –VI
I miejsce - Sara Di Paolo kl. VI
- Łukasz Tytuła kl. V
- Monika Klus kl. IV
- Konrad Tytuła kl. IV
II miejsce – Ewa Adamczuk kl. VI
- Ewelina Grabowska kl. IV
- Izabela Monasterska kl. IV
III miejsce – Ewelina Kozłowska kl. VI
- Kamil Grabowski kl. V
- Rafał Kostrubiec kl. V
- Kamila Gałan kl. IV
- Magdalena Adamczuk kl. IV
Wyróżnienia – Anita Kozyrska kl. VI
- Anna Grela kl.VI.
- Magdalena Łasocha kl.V.
- Katarzyna Margol kl.V.
- Katarzyna Lis kl.V.
- Michał Smoląg
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody
ufundowane przez Państwową Inspekcję
Pracy w Zamościu.
Małgorzata Kawałek

Mieczysław Sieklucki
Zasłużony dla Krasnobrodu
Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” i Komitet Organizacyjny powołany dla upamiętnienia pracy społecznej wieloletniego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie, farmaceuty i oddanego Krasnobrodowi społecznika Pana magistra Mieczysława
Siekluckiego zwraca się z prośbą o udostępnienie pamiątek, wspomnień i innych materiałów związanych z osobą mgr Mieczysława Siekluckiego. Materiały prosimy przekazywać
do Redakcji „Gazety Krasnobrodzkiej”. Zapewniamy zwrot udostępnionych materiałów.
Serdecznie dziękujemy Państwu Katarzynie i Piotrowi Szafrańskim, którzy jako
pierwsi odpowiedzieli na nasz apel i udostępnili nam pracę magisterską pt. „Apteka mgr
Mieczysława Siekluckiego w Krasnobrodzie” napisaną przez p. Katarzynę Malczenko
(nazwisko panieńskie). Praca ta jest źródłem cennych informacji, które na pewno wniosą
znaczący wkład w tworzenie specjalnego wydania „Gazety Krasnobrodzkiej”.
Komitet Organizacyjny zajmuje się też gromadzeniem środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania, jakim jest upamiętnienie Pan Magistra Mieczysława Siekluckiego. Numer konta bankowego, na którym gromadzone są środki finansowe:
KREDYT BANK S.A. O/Zamość 74 1500 1807 1218 0004 0765 0000.
Podziękowania kierujemy do wszystkim, którzy dotychczas pozytywnie odpowiedzieli na
naszą prośbę i już dokonali wpłat. Innych zapraszamy do współpracy.
Kolejne etapy działań Komitetu Organizacyjnego będą omawiane podczas spotkania
organizowanego przez Burmistrza Krasnobrodu, które odbędzie się w dniu 27 grudnia
2007r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie.
M. Czapla
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XII sesja Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
W dniu 29 listopada 2007 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyła się XII sesja V kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. W sesji uczestniczyło 15 radnych
oraz Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz
Gminy, Przewodniczący Rady Powiatu
Zamojskiego, dr Jan Polski, Kierownicy
jednostek podległych, pracownicy Urzędu
Miejskiego, sołtysi.
Na początku głos zabrał dr Jan Polski, który jest współautorem Strategii Rozwoju
Gminy Krasnobród, uchwalonej w 2001
roku. Obecnie trwają prace nad aktualizacją
strategii, która będzie uchwalona do końca
roku.
Podczas sesji podjęto następujące
uchwały:
1) Uchwała w sprawie nadania statutu
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych
każda jednostka budżetowa działa na podstawie statutu. Dlatego Urząd Miejski w
Krasnobrodzie również będzie działał na
podstawie przyjętego statutu.
2) Uchwała w sprawie powiadomienia
Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia
oświadczenia dotyczącego pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z tymi organami. Obowiązek
złożenia oświadczenia lustracyjnego spoczywa na osobach urodzonych przed 01
sierpnia 1972r. Każda osoba, która w dniu
wejścia w życie ustawy pełni funkcje publiczną, ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub
służby w organach bezpieczeństwa państwa
lub współpracy z tymi organami w okresie
od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca
1990 r. Rada podjęła uchwałę ws. powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku
przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
3) Uchwała w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej zawarcia porozumienia na realizację zadania polegającego na opracowaniu
Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała została zmieniona z uwagi, że gmina Łabunie
zrezygnowała z udziału w Lokalnej Grupie
Działania. W miejsce Gminy Łabunie do
Lokalnej Grupy Działania przystępuje
Gmina Józefów.
4) Uchwała w sprawie uruchomienia
procedury utworzenia wspólnie z innymi
podmiotami Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania. Uchwała podjęta w związku z
utworzeniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, w skład którego wejdą gminy:
Zamość, Adamów, Józefów, Krasnobród,
Zwierzyniec. Zadaniem Stowarzyszenia
będzie pozyskiwanie środków unijnych z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-20013.
5) Dwie uchwały: uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowych stanowiącej własność gminy

Krasnobród, Nr 1227/3 o pow.04870ha, Nr
1226 o pow. 0,1379ha, Nr 1227/6 o pow.0217ha oraz uchwała ws. zbycia zabudowanej nieruchomości Nr 1227/7 o pow.1.3219ha. Przeznaczone do zbycia nieruchomości położone są Krasnobrodzie przy
ul. Sanatoryjnej. W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są
pod usługi sanatoryjno-uzdrowiskowe.
5) Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych na rok 2008. W stosunku
do roku 2007 stawki podatku nie ulegają
zmianie. Jedyna zmiana dotyczy podatku
od samochodu ciężarowego. Poprzednio
płacono za pojazdy o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 tony obecnie powyżej 3,5
tony.
6) Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie gminy Krasnobród na rok 2008. W stosunku do roku
2007 podwyższeniu ulegają stawki:
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z 0,16 zł. na
0,17 zł.
- od budynków lub ich części mieszkalnych
z 0,50 zł. na 0,52 zł.
- od budynków lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej z 17,50 zł. na 18,00 zł.
- od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z 3,61 zł. na 3,75 zł. Pozostałe stawki
podatku nie ulegają zmianie w porównaniu
z rokiem 2007.
8) Uchwała w sprawie obniżenia średniej
ceny żyta. Kwotę obniżono do poziomu z
roku ubiegłego tj. do kwoty 28,00 zł. w
związku z tym stawka podatku rolnego nie
ulegnie zmianie i będzie wynosiła 70,00 zł.
za 1 ha przeliczeniowy.
9) Uchwała w sprawie określenia stawek
opłaty uzdrowiskowej oraz jej poboru na
terenie miasta Krasnobród. Dla miejscowości uzdrowiskowych maksymalna wysokość stawki wynosi 3,49 zł. Z uwagi, że
stawki nie były podnoszone od kilku lat
oraz mając na uwadze, że ile uzyskamy
wpływów z tego tytułu to tyle uzyskamy
dotacji - Rada ustaliła nowe stawki opłat.
Za każdy dzień pobytu stawka wynosić będzie 1,00 zł. od dzieci i młodzieży uczącej
się oraz niepełnosprawnych, natomiast 2,00
zł. od pozostałych osób fizycznych.
10) Uchwała w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2007 rok.

Gazeta

rasnobrodzka

Ponadto Radni obradowali nad propozycją
utworzenia
Straży
Miejskiej
w Krasnobrodzie. Efektem rozmów było
podjęcie decyzji w sprawie upoważnienia
Burmistrza do rozpoczęcia działań mających na celu utworzenia Straży Miejskiej.
Planuje się, że na przełomie czerwca 2008
roku straż mogłaby już funkcjonować.
Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem http://www.bip.mbnet.pl/krasnobrod.

Oprac. Elżbieta Borek

ZAPROSZENIE
Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa
Wędkarskiego zaprasza na III Walne
Zgromadzenie Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego. Obrady odbędą
się w dniu 20 stycznia 2008 roku w lokalu Krasnobrodzkiego Domu Kultury i
rozpoczną się o godz. 1030 w pierwszym
terminie. W przypadku braku quorum,
wyznacza się termin drugi na godz. 1045,
w którym zebrani będą władni podejmować prawomocne uchwały bez względu
na liczbę obecnych członków.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie proponowanego porządku
obrad.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Złożenie sprawozdań z działalności za
rok 2007:
a) Zarządu KTW.
b) Komisji Rewizyjnej.
c) Sądu Koleżeńskiego.
d) Rzecznika Dyscyplinarnego.
e) Komendanta SSW.
7. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwał:
a) ws. Udzielania absolutorium dla
Zarządu.
b) ws. Uzupełnienia składu Zarządu.
c) ws. Uchwalenia Budżetu na 2008r.
d) ws. Upoważnienia Zarządu do
wprowadzenia zmian w Budżecie
Krasnobrodzkiego Towarzystwa
Wędkarskiego 2008 r.
e) ws. Zatwierdzenia Kalendarza imprez sportowych na 2008 r.
f) ws. Określenia wysokości ekwiwalentu za nieodpracowane prace
społeczne za rok 2008.
9. Zamknięcie obrad III Walnego Zgromadzenia Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego.
Zarząd KTW
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Spotkanie z artystą Joszkiem Brodą
Dnia 29.11.2007r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim odbyły się
warsztaty artystyczne prowadzone przez
muzyka ludowego Joszka Brodę.
Joszko Broda prowadzi zespół dziecięcy
„Dzieci z Brodą”. Jest to zespół muzyczny, stworzony w 2000 roku dla potrzeb programu Ziarno.
Zespół „Dzieci z Brodą” składa się z
dzieci w wieku od 3 do 13 lat bez specjalnego przygotowania muzycznego
śpiewających rytmiczne i wpadające w
ucho utwory o tematyce religijnej. Za
rok ukaże się płyta z nagraniem kolęd z
udziałem uczennicy naszej szkoły Aleksandry Gawron.
Joszko Broda zaimponował nam
swoją umiejętnością gry na nietypowych
instrumentach takich jak: liść bluszczu,
trzcina, źdźbła zbóż, fujarze, rogu baraniego, antylopy, dudach, drumli, okarynie.
Nasi uczniowie mogli porozmawiać
z artystą na temat skarbów swojej miejscowości takich jak: Jasełka, pieczenie
chleba, szczodrakowanie, wieczorki –
schadzki, kolędowanie, kantyczki sprzed
110 lat.
Warsztaty z Joszkiem Brodą utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że mamy bogatą kulturę regionalną. Warto
więc kultywować nasze tradycje i obrzędy ludowe. W ramach realizacji zadań
projektu „Szkoły na Bursztynowym
Szlaku Wschodnim” uczniowie, rodzice
oraz nauczyciele wyszukują skarbów naszej miejscowości.
Informacja o nich będzie w późniejszym czasie na stronie internetowej
szkoły.
mgr Małgorzata Kawałek

Centrum Kształcenia na Odległość w Dominikanówce
W Dominikanówce w Remizie Strażackiej rozpoczęły się prace mające na celu
uruchomienie Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. Centrum rozpocznie
działalność 1 lutego 2008 r.
Prace remontowe Remizy OSP w Dominikanówce polegają między innymi na:
- wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej,
- wymianie drzwi wejściowych oraz montaż 2 drzwi wewnątrz,
- montaż drzwi antywłamaniowych,
- wymianie 6 okien i odnowieniu krat,
- wykonaniu toalety przystosowanej dla
osób niepełnosprawnych,
- ułożeniu płytek na podłodze w sali głównej,
- przebudowie instalacji wodno – kanalizacyjnej,

- wykonaniu zbiornika bezodpływowego
na ścieki bytowe,
- zainstalowaniu nowego oświetlenia,
- instalacji systemu antywłamaniowego,
- podłączeniu Internetu, remont instalacji
elektrycznej,
- odmalowaniu wszystkich ścian, zarówno
w sali głównej, jak też korytarza,
- montaż 4 grzejników elektrycznych,
- zamontowaniu tabliczek informacyjnych.
Dodatkowo Centrum Kształcenia zostanie bezpłatnie wyposażone w sprzęt
komputerowy z dostępem do Internetu i
będzie służyć społeczności lokalnej jako
możliwość podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności z wykorzystaniem technik informacyjnych i Internetu.
Ponadto zostanie stworzone miejsce
pracy dla opiekuna Centrum, który będzie

sprawował pieczę nad właściwym wykorzystaniem sprzętu. Lokal udostępniane
będzie minimum 20 godzin tygodniowo.
Gmina otrzyma zwrot kosztów utrzymania
Centrum i wynagrodzenia dla opiekuna
prze okres 5 miesięcy. Po upływie tego
czasu koszty utrzymania Centrum będą
wydatkami Gminy, a sprzęt zakupiony na
potrzeby projektu przejdzie na własność
Gminy.
Uruchomienie Centrum w Dominikanówce jest możliwe dzięki przystąpieniu
Gminy Krasnobród do konkursu pn. „Centra kształcenia na odległość na wsiach”
projekt nr 9/2.1a/2006/595 realizowany w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 20042006.
A. Adamczuk
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„Antygona” gościnnie
Po październikowej premierze Antygony
Sofoklesa, przygotowanej przez
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących, młodzi wykonawcy zostali zaproszeni do powtórzenia sztuki w kościele pw.
Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie
na Podzamku. Na dzień 10 listopada zaprosił ich proboszcz tamtejszej parafii ks. Roman Sawic. Okazja była szczególna, gdyż
wtedy zjechała się młodzież studencka na
Oazę Modlitwy Animatorów Ruchu Światło – Życie Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Miłym gościem był Pasterz naszej diecezji ks. bp Wacław Depo, który po
przedstawieniu zwrócił się ciepło do młodych aktorów, pochwalił ich grę i zaangażowanie w przygotowanie sztuki, a swoje
słowa zakończył osobistym błogosławieństwem dla każdego wykonawcy. Pasterzowi Diecezji towarzyszył Kanclerz Kurii
Diecezjalnej ks. Adam Firosz.
Ksiądz Roman Sawic wraz ze studentami przygotował dla młodzieży upominki.
To spotkanie zaowocowało następnym
zaproszeniem, na 4 grudnia - do Zwierzyńca. Dyrekcja Zespołu Szkół Drzewnych i
Ochrony Środowiska im Jana Zamoyskiego

zaprosiła teatr uczniów z ZSO do swojej
szkoły. Młodzież zagrała dwa spektakle,
jeden dla uczniów szkoły średniej, a drugi
dla uczniów Gimnazjum im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. Oba spektakle odbyły
się w sali teatralnej Zespołu Szkół Drzewnych.
Młodzi wykonawcy zostali bardzo dobrze przyjęci i otrzymali wiele dowodów
uznania. Warto, więc wymienić z imienia i
nazwiska wszystkich, dzięki którym to
przedstawienie mogło powstać.
Oto obsada aktorska: Antygona –
Marta Rębisz, Kreon – Jan Murdzek,
Haimon – Paweł Mielnicki, Ismena –
Marcelina Przytuła, Eurydyka – Katarzyna Tarłowska, Przewodnik chóru –
Remigiusz Pacyna, Tyrezjasz – Marcin
Serafin, Posłaniec – Łukasz Szewc, Strażnik – Michał Czuk, Przewodnik Tyrezjasza – Mateusz Kusz, Żołnierz – Tomasz
Tarłowski, Chór – Angelika Jarczak, Beata Jarczak, Natalia Kasperska, Dominika Korzeniowska, Katarzyna Przytula,
Edyta Wasiura, Rafał Czekirda, Adrian
Kasperski, Maciej Kuryło, Mateusz
Ostrowski, Michał Skrzyński.
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Muzykę do „Antygony” skomponował
Jakub Gontarz – uczeń LO, scenografia –
Halina Gontarz, reżyseria – Paweł Murdzek.
Wiadomość z ostatniej chwili. Znany
jest już termin kolejnego przedstawienia.
„Antygona” zostanie zaprezentowana w
dniu 8 stycznia 2008r. w Tomaszowie Lubelskim podczas spotkania opłatkowego
Wydziału Zamiejscowego KUL.
M. Czapla

„Antygona” w Kościele pw. Zesłania Ducha Świętego

Remont
Kaplicy Objawień na Wodzie
Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez krasnobrodzką parafię z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
środkom własnym Parafii NNMP w Krasnobrodzie, od połowy listopada prowadzane są prace modernizacyjne Kaplicy Objawień na
Wodzie.
Aby prace te mogły być wykonane z kaplicy zdemontowano
pokrycie dachowe i konstrukcję dachową oraz otaczającą kaplicę
drewnianą podłogę umożliwiającą zwiedzanie obu kapliczek tworzących „Kaplicę Objawień na Wodzie”. W dalszym etapie prac
przygotowawczych do remontu obie części kaplicy zostały w całości przeniesione kilka metrów dalej, co umożliwiło swobodny dostęp do słupów, na których posadowiona była kaplica. Słupy te
(wybudowane z cegły, na niezbyt stabilnym gruncie) były w bardzo złym stanie technicznym, stąd też zostały usunięte.
Dopiero po wykonaniu wyżej wymienionych prac

przygotowawczych można było przystąpić do właściwego etapu
modernizacji. Słupy murowane zastąpiono słupami żelbetonowymi
posadowionymi na twardym gruncie. W celu ich wykonania, przy
pomocy specjalnej maszyny wbito w ziemię 17 grubych metalowych rur, pełniących funkcję szalunku. Potem wykonano szalunki
łączące rury. Aby umożliwić wykonanie tych prac, na pewien czas
miejsce, w którym zwykle pobierana była wypływająca ze źródeł
woda zostało zasypane piaskiem. Po wykonaniu tej części prac, zarówno w rurach jak w drewnianej części szalunków, umieszczono
metalowe zbrojenia. Tak przygotowana konstrukcja została zalana
betonem.
Kiedy betonowa konstrukcja będzie już odpowiednio mocna
do pracy przystąpią cieśle, którzy przygotują drewniane podwaliny
na których postawione zostaną obie kaplice. Kolejne prace będą
polegały na pokryciu kaplic gontem oraz wykonaniu nowej drewnianej podłogi tworzącej werandę wokół kaplicy.
Jak poinformował ks. Prałat Roman Marszalec – proboszcz Parafii NNMP w Krasnobrodzie, który koordynuje całym przedsięwzięciem, planowane jest też wykonanie nowego, stylowego
oświetlenia Kaplicy Objawień na Wodzie.
M. Czapla
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Dlaczego Antygona
Historia rodu Antygony sięga zamierzchłej mitycznej przeszłości, kiedy to Zeus
urzeczony urodą Europy, córki Agenora,
zamieniając się w pięknego byka, porwał
ją, unosząc na Kretę. Po tym zdarzeniu
zrospaczony ojciec nakazał swoim trzem
synom pójść i nie wracać póki nie znajdą
siostry. Jednym z nich był Kadmos. Bezowocne poszukiwania zaprowadziły go do
wyroczni delfickiej, która wyjaśniła mu, iż
dalsze poszukiwania nie mają sensu. Kazała mu pójść za pierwszą napotkaną krową i
w miejscu, gdzie ta położy się, wybudować
miasto. Tak się stało. Tak powstały Teby.
Pierwszy władca tego miasta chciał złożyć
Atenie ofiarę ze zwerzęcia, które go tu
przyprowadziło. Do tego potrzebna była
woda, a źródła strzegł smok, podobno syn
Aresa. Smok był tak zawzięty, że zabijał
każdego, kto zbliżył się do Aresowego
zdroju. Jedynym niepokonanym okazał się
Kadmos. Potwór padł od ciosów jego miecza, co rozgniewało Aresa. Natomiast Atena nakazała zwycięskiemu Kadmosowi,
aby zasadził w ziemi zęby pokonanego. Z
tego zasiewu wyrośli potężni rycerze, którzy zaraz pobili się na śmierć i życie, tak że
z dziesięciu pozostała połowa, tworząca
potem drużynę Kadmosa. Dalsze losy tebańskiego władcy łączą go z Harmonią,
córką Afrodyty. Z ich związku rodzą się
cztery córki i syn – Poliodor, późniejszy
ojciec Labdakosa. Kolejne wydarzenia są
bardzo okrutne dla kadmosowego rodu i w
efekcie Tebami rządzą potomkowie zasianych rycerzy, a Lajos, syn Labdakosa, zostaje wygnany. Powraca, gdy tebański tron
jest pusty, po śmierci poprzednich władców, braci – Amfiona i Zetosa.
Lajos rozpoczyna rządy obarczony klątwą Pelopsa, w którego domu przebywał w
czasie wygnania i naruszył święte prawo
gościnności, krzywdząc Chrisipposa – syna
Pelopsowego. Za ten występek zapłacił
ciężko.
Wyrocznia Apollina ostrzegła go, że zostanie zabity przez własnego syna. Nie długo
potem okazało się, iż żona Lajosa, Jokasta,
spodziewała się dziecka. Po narodzinach
Lajos nakazał jednemu z pasterzy, aby zabrał chłopca i porzucił w górach. Pasterz
zamiast wykonać rozkaz, zlitował się nad
niemowlęciem i zaniósł je bezdzietnej parze królewskiej z Koryntu – Polibosowi i
Merope. Przybrani rodzice wychowali
Edypa /takie od nich otrzymał imię/ jak
własnego syna, okrywając tajemnicą jego
pochodzenie. Gdy jeden z jego kolegów w
przypływie złości powiedział mu, że nie
jest królewskim synem, Edyp niepokojony
tą myślą poszedł do wyroczni, a ta powiedziała mu, aby nigdy nie zbliżał się do
swojej ojczyzny, bo zabije swojego ojca i
ożeni się z własną matką. Królewicz nieświadom swojej przeszłości i kochający
Polibosa i Merope, chciał uniknąć najgorszego i uciekł z Koryntu. Udał się drogą w
góry. W wąskim przejściu nad przepaścią
spotkał zaprzęg, na którym siedziało

dwóch mężczyzn. Wdał się z nimi w kłótnię o to, kto ma pierwszeństwo drogi.
Kłótnia przerodziła się w bójkę, w skutek
której Edyp zabił obu mężczyzn. W dalszej
wędrówce Edyp spotkał Sfinks, uskrzydloną lwicę z twarzą i torsem kobiety. Sfinks
siedziała u bram Teb i strącała w przepaść
wszystkich, którzy nie rozwiązali jej zagadki. W samym mieście panował chaos i
przerażenie potęgowane dodatkowo wieścią, że zginął król Lajos. Nad tym wszystkim próbował zapanować Kreon, brat królowej Jokasty.
Edypowi udało się rozwiązać zagadkę
Sfinks, która z rozpaczy rzuciła się w przepaść, a uradowani mieszkańcy Teb obdarowali wybawcę godnością króla i oddali
mu rękę Jokasty. Para królewska miała
czworo dzieci: Eteoklesa i Polinejkesa oraz
Ismenę i Antygonę. Edyp rządził szczęśliwie, aż do momentu, gdy Teby zaczęła nękać zaraza. Wyrocznia powiedziała królowi, że jest to kara za niewyjaśnioną śmierć
Lajosa. Władca zapragnął odkryć starą tajemnicę. Wtedy na dwór przyszedł Tejrezjasz, wróżbita tebański, i wyjawił Edypowi okrutną prawdę, iż mężczyzna, którego
zabił dawno temu w górach, to jego ojciec i
król Teb – Lajos, a jego żona, Jokasta – to
jego matka. Wieść ta doprowadziła Jokastę
to samobójczej śmierci, a Edyp własnoręcznie oślepiony skazał się na wygnanie.
W Tebach zostały dzieci tragicznej pary i Kreon. Bracia ustalili, ze władzę będą
sprawować naprzemiennie. Gdy przyszła
kolej na Polinejkesa, Eteokles wypędził
brata. Polinejkes poprosił o pomoc króla
Argos, Andrastosa. Do konfliktu włączył
się Ares, pamiętający zabójstwo jego syna
dokonane przez Kadmosa. Wojna zakończyła się śmiercią obu braci, którzy zginęli
od własnych ciosów.
I w tym momencie rozpoczyna się akcja dramatu Sofolkesa Antygona. Utworu
powstałego prawie dwa i pół tysiąca lat
temu i cały czas aktualnego. Antyczny autor ukazuje spór między Kreonem, który
objął władanie nad Tebami, a Antygoną.
Konflikt wywołał ukaz Kreona zakazujący
pochowania ciała Polinejkesa, jako zdrajcy
ojczyzny. Na to nie zgadzała się siostra zabitego, odwołując się do boskiego prawa
nakazującego grzebanie zmarłych. Niepokorna Antygona nie podporządkowała się
królowi. Za co Kreon, nie chcąc stracić autorytetu u poddanych, skazał nieposłuszną
na śmierć w zamurowanej grocie. Antygona popełnia samobójstwo. Śmierć ta pociągnęła za sobą inne, których następca królów tebańskich nie spodziewał się. Następny gnie, targnąwszy się na swoje życie,
Hajmon, syn Kreona, zakochany w Antygonie. Na wieść o śmierci syna zabija się
Eurydyka, żona Keona. Władca zostaje
sam. Musi teraz pogodzić się z własnym
cierpieniem i samotnością.
Antygona to dramat moralny. Konflikt
zawarty w treści służy do wyeksponowania
problemów etycznych. W uniwersalnym
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odczytaniu metafory utworu - tu na ziemi ścierają się racje boskie i ziemskie; prawa
stanowione przez Boga i prawa wymyślone
przez człowieka. Antygona to symbol
obrony boskiego porządku wszechświata,
gdyż jej wrażliwość sięga przestrzeni wychodzących poza płytki wykalkulowany
rozum człowieka, pragnącego układać
świat według własnych pomysłów. Kreon
jest w całej swojej postaci ziemski. Dba o
urząd; perfekcyjne wykonywanie prawa.
Jego postawa mówi, że aby istniała władza,
prawo musi być bezwzględnie respektowane. Władza nie istnieje bez prawa ludzkiego, a człowiek wobec tego prawa jest
przedmiotem. Bezduszność Kreona sięga
zenitu w kłótni z Hajmonem, gdy ojciec
każe przyprowadzić ukochaną syna, by na
jego oczach umierała.
Antygona w sporze z Kreonem odpowiada
się za miłością i poszanowaniem naturalnego porządku rzeczy. Pragnie łączyć się z
innymi w miłości, a nie w nienawiści. Dlatego moralnie wygrywa.
W dialog z Antygoną wchodzi również
Ismena. Próbuje odnaleźć się między radykalizmem siostry, a radykalizmem króla,
swojego wuja. W efekcie staje się oportunistką przekonującą Antygonę, że należy
podporządkowywać się prawu władcy, nawet za cenę utraty własnej godności. Dzięki temu będzie mogła żyć, w sposób ułomny, ale żyć. U Ismeny widać rozdźwięk
między tym, co myśli, a tym, co robi. Jest
ona chyba najtragiczniejszą z postaci dramatu. Najbardziej zagubioną w zamęcie całej tej historii.
To co dotyka bohaterów utworu dzieje
się nie tylko z ich winy. Tragedie jakie
przeżywają to efekt nawarstwiania się zła
od początku istnienia rodu Kadmosa
/klątwy, zbrodnie, zdrady/. Na przykładzie
mitycznych dziejów dobrze widać, jak za
błędy rodziców konsekwencje ponoszą
dzieci; jak trudno jest zatrzymać toczące
się zło.
Genialność sztuki antyku polega na
tym, że próbując odpowiedzieć na pytania
swojej epoki, pozwala potomnym na podobne próby. Sofokles pyta każde następne
pokolenie: ile w każdym człowieku jest z
Antygony? Ile z Ismeny? Ile z Kreona?
Jak te pierwiastki współuczestniczą w podejmowaniu decyzji przez człowieka? Jakie są granice strachu przed drugim człowiekiem i podporządkowania się jemu?
Kim się jest, gdy traci się godność? Jak dalece można być przekonanym o swojej
możliwości panowania nad innymi? Na ile

człowiek jest w stanie bronić praw Bożych? Kim jest dla niego Bóg?
Paweł Murdzek

Ogłoszenie
Poszukuję opiekunki
do 15-miesięcznego dziecka
Praca na Osiedlu Podzamek.
Tel. 604 123 607
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