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osób zainteresowanych odbędzie się na
przełomie marca i kwietnia. Osoby zakwalifikowane otrzymają dokładne informacje
o terminie i godzinie spotkania.

Spółdzielnia Socjalna „Źródło”
Trwają przygotowania do założenia
Spółdzielni Socjalnej „Źródło” przez dwie
osoby prawne tj. gminę Krasnobród i Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do
źródeł”. Jeszcze w bieżącym roku będzie
możliwość, by uzyskać wsparcie finansowe, które przeznaczone będzie na wyposażenie, zakup maszyn i materiałów dla
nowo powstałej spółdzielni. Dodatkowo
można będzie uzyskać wsparcie pomostowe na utrzymanie lokalu, promocję czy
dopłaty do składek ZUS itp.
Celem głównym tego przedsięwzięcia jest stworzenie miejsc pracy dla osób,
które wypadły z rynku pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Zamościu jako osoby bezrobotne, mogą
to być również osoby niepełnosprawne.
Działalność spółdzielni opierać się będzie
na robotach remontowo-budowlanych,
utrzymaniu zieleni i porządków oraz produkcji pamiątek, a w dalszej perspektywie
przygotowywanie i sprzedaż posiłków.
W związku z planowanym założeniem
spółdzielni zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem w niej pracy o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie dokumentów: podanie, życiorys i
dokumenty poświadczające wykształcenie
i doświadczenie zawodowe. Przyjęcie
dokumentów poprzedzone będzie krótką
rozmową motywacyjną z przedstawicielem urzędu zajmującym się tworzeniem
spółdzielni.
W pierwszym etapie w spółdzielni
znajdzie zatrudnienie 5 osób, które zostaną wyłonione z większej grupy 10-12 osób
zakwalifikowanych do szkolenia.
Pierwsze spotkanie informacyjne dla

Odnawialne źródła energii
Gmina Krasnobród, przygotowując się
do pozyskania funduszy ze środków europejskich na odnawialne źródła energii,
ogłosiła nabór deklaracji i przeprowadziła konsultacje społeczne w miejscowościach: Stara Huta, Hutki, Majdan Wielki,
Hutków, Krasnobród i Wólka Husińska.
Podczas tych spotkań prezentowane były
szczegółowe informacje techniczne o
możliwościach i zaletach montażu paneli
fotowoltaicznych, paneli solarnych i pomp
ciepła.
Na spotkaniach widać było duże zainteresowanie tym tematem mieszkańców
okolicznych miejscowości, którzy aktywnie w nich uczestniczyli zadając wiele
pytań.
W odpowiedzi na przedzony konsultacjami nabór w ogłoszonym terminie do 8
marca 2016 roku, zostało złożonych 474
deklaracji.
Deklaracje te będą podlegały weryfikacji, zostaną zsumowane moce zużycia
energii, by spełnić warunki naboru poprzez opracowanie dokumentów w postaci
studium wykonalności, projektów technicznych i wniosku o dofinansowanie.
W tym etapie zostanie obliczona wartość zużycia energii określona w złożonych
deklaracjach i zostanie określona liczba
osób zakwalifikowanych do projektu.
Według regulaminu łączna wartość
zapotrzebowania na energię dla gmin nie
może przekroczyć 2 MW. Osoby, które nie
zostaną zakwalifikowane, będą automatycznie wpisane na listę rezerwową.
Nabór wniosków planowany jest na
koniec kwietnia br.
Konieczność modernizacji
oświetlenia ulicznego
W najbliższych latach Zakład Energetyczny w Zamościu planuje modernizację

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca: Krasnobrodzki Dom Kultury
Redakcja: Mariola Czapla (red. nacz.), Radosław Cios-Mairot (red. graf.)
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sieci energetycznej w Krasnobrodzkie
z napowietrznej na kablową (ziemną).
Obecnie prowadzone są prace projektowe
i uzgodnienia tras projektowanych linii, co
wymusza przystąpienie do modernizacji
oświetlenia ulicznego przez Gminę Krasnobród. Zakres prac jest bardzo obszerny
i obejmuje ulice: Leśną, Cichą, Zapiasek,
Targową, Sikorskiego, Modrzewiową,
Kościuszki i Lelewela. Modernizacja linii
energetycznych wymusza na Gminie wymianę oświetlenia ulicznego, co związane
jest z przystąpieniem do projektowania i
układania kabla w jednym wykopie razem
z siecią budowaną przez Zakład Energetyczny, by później nie mieć problemów
z ułożeniem kabla tylko do oświetlenia
ulicznego.
Istnieją dwie możliwości zapewnienia
oświetlenia na wyżej wymienionych ulicach. Pierwsza oprócz ułożenia wcześniej
wspomnianego kabla to, wykupienie słupów z oświetleniem od Zakładu Energetycznego i montaż oddzielnych liczników
lub drugie rozwiązanie – budowa nowego
oświetlenia, co będzie bardzo kosztowne.
Szacuje się, że modernizacja oświetlenia
ulicznego w najbliższych dwóch latach
może pochłonąć od 700 tys. do 1 mln. zł.
Udział w konkursie
na siłownię zewnętrzną
W tym roku firma Nestlé S.A. z okazji
jubileuszu 150-lecia swojej działalności
organizuje konkurs dla gmin, w którym
do wygrania będzie 16 siłowni terenowych na świeżym powietrzu. W ramach
konkursu firma chce pomóc mieszkańcom
dbać o swoją kondycję fizyczną. Dlatego
też Gmina Krasnobród zamierza w regulaminowym terminie do końca marca zgłosić swój udział w tym konkursie poprzez
wskazanie lokalizacji powstania siłowni
terenowej. Planowane jest aby powstała
ona w bezpośrednim sąsiedztwie zalewu.
W tej akcji bardzo ważna, oprócz zgłoszenia gminy, będzie aktywność społeczności, gdyż to od niej i od ilości oddanych
głosów zależeć będzie, czy w wybranej lokalizacji powstanie siłownia. Od kwietnia do końca czerwca przebiegać będzie
ogólnopolskie głosowanie. Na podstawie
ilości głosów wyłonionych zostanie 16
gmin – po jednej z każdego województwa,
którym ufundowane będą odpowiednie
sprzęty sportowe.
Informacje o sposobie głosowania
podane będą (po zakwalifikowaniu do
konkursu) na stronie internetowej miasta
i gminy Krasnobród: www.krasnobrod.
pl. Już teraz zapraszamy do aktywnego
udziału.
Informacje zebrała:
M. Czapla
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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Naszym Mieszkańcom i Gościom
odwiedzającym Ziemię Krasnobrodzką
składamy najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości,
miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wiary i nadziei płynących
od Zmartwychwstałego Chrystusa
Niech tegoroczne Święta Wielkanocne
staną się dla nas wszystkich okazją
do pojednania i okazywania sobie miłości i szacunku.
Roland Wyrostkiewicz
Przewodniczący
Rady Miejskiej

„Warto w miłosierdziu się zanurzyć jak w oceanie, którego
nie zmierzysz… Bo miłosierdzie to imię Boga…”
(ks. A.Panasiuk)

Przeżywając Święta Wielkanocne, rozważamy mękę, śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który jest obliczem miłosierdzia
Ojca. Nie tylko rozważamy, my się w
to Misterium wprost zanurzamy. I tak
jak w chrzcie świętym odnawia się
wtedy w nas godność dzieci Bożych.
W imieniu swoim i kapłanów pracujących w Parafii i Sanktuarium Nawiedzenia NMP
życzę w Roku Miłosierdzia wszystkim czytelnikom
„Gazety Krasnobrodzkiej” doświadczenia Bożego
miłosierdzia, a przez to odnowienia życia i nadziei
na przyszłość.
Niech Bóg przez wstawiennictwo Pani Krasnobrodzkiej błogosławi.
ks. Eugeniusz Derdziuk
proboszcz Parafii NNMP w Krasnobrodzie

Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu

Janusz Oś
Doradca Burmistrza

Alleluja ! Chrystus zmartwychwstał!
Przed nami blask zorzy najpiękniejszego z poranków..., a droga ku
niemu prowadzi przez szczyt Paschy. Wszyscy składamy sobie dobre
życzenia.
Niech będzie wolno i nam dopowiedzieć dobre słowo życzeń radości prawdziwej, czyli takiej, która jest owocem
przejścia z Chrystusem przez gęstwinę krzyża ku
zmartwychwstaniu.
Głębokich przeżyć Triduum Sacrum i pięknych spotkań ze Zmartwychwstałym w naszych
sercach, w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych
życzy
ks. Roman Sawic
proboszcz Parafii Zesłania Ducha Świętego
w Krasnobrodzie
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Wielkanocne przesłanie

Z

akończył się Wielki Post, który
w obecnym roku Miłosierdzia
Bożego miał szczególne znaczenie dla
każdego z nas. Był to czas głębokiego
nawrócenia, czyli odnowienia starego
człowieka. W tym roku nie wystarczyły
już obietnice złożone na czas Wielkiego
Postu, lecz przedłużenie ich na dalsze
życie uwieńczone wieczną szczęśliwością. Przez czterdzieści dni staraliśmy
się, by drogą naszego nawrócenia była
pokuta, post i jałmużna. W piątek braliśmy udział w Drodze Krzyżowej, a
w niedzielę śpiewaliśmy Gorzkie żale.
Biorąc udział w tych wielkopostnych
nabożeństwach, na nowo przeżywaliśmy Mękę Pana Jezusa od pojmania do
śmierci krzyżowej i złożenia w grobie.
Staraliśmy się także być blisko Matki
Bolesnej, która współcierpiała w ostatniej drodze życia Syna. Nie zdajemy
sobie sprawy z tego, jak wielką łaską
obdarzył nas Jezus Chrystus, byśmy w
czasie Wielkiego Postu, korzystając z
Jego wielkiego miłosierdzia, mogli nawrócić się i uporządkować swoje życie.
Pomogły nam w tym również Rekolekcje Wielkopostne, czyli pokutne ćwi-

czenia duchowe, zakończone oczyszczeniem z grzechów i łaską przebaczenia.
Szczere ćwiczenia duchowe, a także
modlitwa, post i jałmużna przygotowały
nas do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W naszej parafii były ku temu
wielkie możliwości. Postawmy więc we
własnym sumieniu pytania: Czy skorzystaliśmy z łaski głębokiego nawrócenia,
które dało nam Miłosierdzie Boże? Czy
dobrze przygotowaliśmy się do Świąt
Wielkanocnych? Czy przygotowały się
do nich nasze dzieci i wnuki? Niech
odpowiedzi na te pytania ocenią naszą
katolicka wiarę.
Święta Zmartwychwstania Pańskiego to dla chrześcijan najważniejsze
święta. Uzmysławiają nam, jak wielką
miłością obdarzył nas Zbawiciel, który
oddał swoje życie, by zapewnić życie
wieczne każdemu człowiekowi. Jezus
Chrystus pokonał śmierć i tak jak zapowiedział, trzeciego dnia zmartwychwstał. Czy zdajemy sobie sprawę z tego,
jak bardzo Pan Bóg ukochał człowieka,
że oddał swojego Jednorodzonego Syna,
aby zapewnić nam życie w wiecznej
szczęśliwości? Jezus Chrystus posłusz-

Pani Marioli Czapla
Redaktor Naczelnej „”Gazety Krasnobr odzkiej”,
całemu Zespołowi Redakcy jnemu,
Panu Burmistrzowi Kazimierzowi Misztalowi,
Panu Doradcy Burmistrza Januszowi Oś
Samorządowi Gminy i Miasta Krasnobród
z przewodniczącym
Panem Rolandem Wyr ostkiewiczem
oraz całej społeczności Miasta i Gminy Krasnobród
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa, składamy pełne chrześcijańskiej miłości życzenia
wszelkiej szczęśliwości w życiu osobistym, r odzinnym
i w pracy zawodowej.
Niech każdy dzień i każda rzeczywistość znaczone
będą radosną obecnością Zmartwychwstałego Pana,
który z mocą przejdzie pośród nas w Noc Paschalną
i napełni nas nowym życiem.
A r ozradowana Królowa Nieba, nasza Uk ochana Matka, niech uprasza Wszystkim potrzebne łaski
i ochrania swoją opiekuńczą miłością.
Krasnobr odzka Rodzina
Radia Mary ja
wraz z opiekunem
ks. Jackiem Zielińskim

rasnobrodzka

nie wypełnił wolę Ojca, także z wielkiej
miłości do nas. Czy potrafimy to docenić? Czy ufamy, dziękujemy, uwielbiamy? Możemy to uczynić dziękczynną
modlitwą, a także własnym, przykładnym życiem. Życie nasze jest jedną
chwilką, starajmy się więc, byśmy mieli
z czym iść na ostateczne spotkanie ze
Zbawicielem.
Święta Wielkanocne obchodzimy
według staropolskiej tradycji. W Wielki
Czwartek, Piątek i Sobotę uczestniczymy w Triduum Paschalnym. Są to dla
nas katolików bardzo ważne nabożeństwa. W sobotę święcimy pokarm, który spożywamy podczas wielkanocnego
śniadania. Wielką Niedzielę rozpoczynamy od uczestnictwa w Rezurekcji, która
sprawowana jest o świcie. Razem z rodziną cieszymy się ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Potem, przy świątecznym stole, składamy życzenia, dzielimy
się poświęconym jajkiem i spożywamy
tradycyjne, wielkanocne potrawy. Wielka radość i miłość napełnia nasze serca.
Wspólne rozmowy, wspomnienia, spacery wypełniają nam świąteczny czas.
Zmartwychwstały Pan błogosławi nam
wszystkim w jedności, pokoju i miłości.
Józefa Kusz

Pełnych ciepła i radości
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz serdecznych spotkań rodzinnych
przy wielkanocnym stole
Naszym Klientom i Pracownikom
życzą

Właściciele
AMC Market Spożywczy
w Krasnobrodzie

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim naszym Przyjaciołom,
naszym stałym i przyszłym Klientom
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze,
rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego,
pogody ducha, smacznego święconego jajka
i suto zastawionych stołów
życzy
Biuro Ubezpieczeń
ul. 3 Maja 42, 22-440
Krasnobród

Krasnobród, Wielkanoc 2016 r.
Serdecznie zapraszamy.
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100 urodziny Siostry Marii Ściwiarskiej
sobotę, 12 marca 2016 r., w
Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie odbyła się piękna uroczystość z
okazji setnych urodzin Siostry Marii
Ściwiarskiej (ur. 7 marca 1916 r.) ze
Zgromadzenia Sióstr Najświętszego
Imienia Jezus. Jubileusz ten połączony był także z 80. rocznicą życia zakonnego Siostry Marii oraz 64. rocznicą Jej pracy w Krasnobrodzie.
Uroczystość, która odbyła się w
setną rocznicę chrztu Siostry Marii, zgromadziła w krasnobrodzkim
sanktuarium wielu gości. Wśród
nich byli: JE ks. biskup Marian Rojek – Pasterz Diecezji ZamojskoLubaczowskiej oraz pochodzący z
krasnobrodzkiej parafii JE ks. Biskup
Mieczysław Cisło - Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, księża, Matka Generalna Zgromadzenia
Sióstr Najświętszego Imienia Jezus
prof. dr hab. Halina Karaś wraz z siostrami, które przyjechały z różnych
stron Polski i z zagranicy, władze
samorządowe Krasnobrodu, rodzina
Siostry Jubilatki oraz licznie zgromadzeni parafianie.
To niecodzienne wydarzenie rozpoczęło się od programu słowno-muzycznego o życiu i posłudze Siostry Marii,
który na podstawie scenariusza opracowanego przez pochodzącą z Jacni siostrę Urszulę (również ze Zgromadzenia
Sióstr Najświętszego Imienia Jezus) i
pod jej kierownictwem, zaprezentowały dzieci ze Scholi Dziecięcej z Parafii
NNMP w Krasnobrodzie działającej
pod kierunkiem p. Ewy Monastyrskiej
(obszerne fragmenty tego scenariusza
publikujemy na str. 6).
Głównym punktem uroczystości
była Msza św. w intencji dziękczynej
za 100 lat życia Siostry Marii oraz z
prośbą o dalszą opiekę i łaski Boże dla
Niej. Mszy św. przewodniczył JE ks. bp
Marian Rojek, który wygłosił piękną,
bogatą w informacje z Jej życia homilię.
Wspólnie z Pasterzem Diecezji Mszę
św. koncelebrowali: JE ks. bp Mieczysław Cisło, ks. proboszcz Eugeniusz
Derdziuk, ks. senior Roman Marszalec,
ks. dr Ryszard Mazurkiewicz - wikariusz biskupi ds. zakonnych Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej oraz kilkunastu innych kapłanów, głównie rodaków
naszej parafii i pracujących tutaj dawniej wikariuszy.
Wzruszającym momentem uroczy-

W

Siostra Maria Ściwiarska - fot. s. Luiza (CSNI)

stości było odnowienie ślubów przez
Siostrę Marię oraz poświęcenie i wręczenie medalika, którego dokonał JE ks.
Biskup Marian Rojek.
Oprawę Mszy św. zapewniły siostry
ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego
Imienia Jezus oraz miejscowy Chór Parafialny.
Po Mszy św. przyszedł czas na okolicznościowe wystąpienia i życzenia
składane Jubilatce. Jako pierwsza głos
zabrała Matka Generalna Zgromadzenia
prof. dr hab. Halina Karaś, która oprócz
życzeń złożonych Siostrze Marii, wyraziła też słowa podziękowania dla Pasterza naszej diecezji JE ks. bp. Mariana

Rojka, ks. proboszcza Eugeniusza
Derdziuka oraz wszystkich zaangażowanych w zorganizowane uroczystości. Do życzeń dołączył się także JE
ks. bp Mieczysław Cisło, dziękując
jednocześnie za wsparcie modlitewne i nie tylko, którym Siostra Maria
obdarzała Księdza Biskupa od czasu,
gdy był klerykiem, do chwili obecnej.
Życzenia przekazał i swoimi wspomnieniami z wieloletniej współpracy
z Jubilatką podzielił się również były
proboszcz krasnobrodzkiej parafii ks.
Roman Marszalec. Odczytano też listy, które do Siostry Marii skierowali:
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło,
Prezydent RP Andrzej Duda oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Były
też wystąpienia, życzenia i kwiaty od
Rady Parafialnej, w imieniu której
wystąpił Zbigniew Bełz oraz od Legionu Maryi, Galilei, władz samorządowych Krasnobrodu – burmistrza
Kazimierza Misztala, przewodniczącego rady Miejskiej Rolanda Wyrostkiewicza oraz radnych, rodziny Siostry Marii, a także parafian.
We wszystkich wystąpieniach
podkreślano głęboką wiarę Jubilatki, Jej
skromność, pokorę, pracowitość, radość
z życia, powołania, spotkania z Bogiem
i drugim człowiekiem, a także umiłowanie kwiatów.
Po uroczystościach w kościele, dalszy ciąg obchodów 100 urodzin Siostry
Marii miał miejsce w Domu Pielgrzyma. Tam przy wspólnym obiedzie była
okazja do rozmów i wspomnień. Zespół
folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu umilał zebranym czas prezentując piękne pieśni religijne.
M. Czapla
Fotoreportaż - str. 11

Siostra Maria Ściwiarska
Siostro Mario,
z okazji tak wyjątkowej uroczystości jaką jest 100 rocznica Twoich
urodzin składamy serdeczne życzenia dobrego zdrowia, radości
i wielu, wielu łask Bożych na dalsze lata życia.

Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej”

Marzec 2016

6
Jubileusz 100 urodzin
s. Marii Ściwiarskiej
Narrator:
Dziś przy klasztorze samochód przy samochodzie
i z różnych stron Polski spotykamy się
gdzie? - w Krasnobrodzie!
Okazja to rzadka i niebywała
za tę okazję – Bogu cześć i chwała.
W Krasnobrodzkim Sanktuarium się spotykamy
Tu Pani Roztocza się kłaniamy
Serca nasze wypełnione radością
dziękczynieniem, pieśnią i wdzięcznością.
Jaka okazja nas tu zgromadziła
i atmosfera taka radosna, miła?
Twarze uśmiechnięte jak kwiaty w ogrodzie
Jakże pięknie, jakże uroczyście dziś w Krasnobrodzie.
To Siostra Maria nam tę uroczystość sprawiła
7 marca - 100 lat skończyła
To wielka przychylność Boga i Jego łaski
piękne, ciekawe życie, w którym i cienie i blaski.
Witamy wszystkich zebranych w tym kościele
miejmy w sercach radości wiele
Bóg pozwolił doczekać Siostrze Marii stu lat
Wybierzmy z Jej życia choć kilka ważnych
lat.
Niech każdy się dowie
że nasza Kochana Siostra Maria urodziła się w
Klonowie
gdzie piękne Świętokrzyskie góry się rozciągają
sto lat temu Rodzice kochaną córeczkę witają.
Gdy mała Marysia miała zaledwie 3 lata
umarł Jej kochany tata
Mama z pięciorgiem dzieci w gospodarstwie
się zmagała
i ofiarnie swe pociechy wychowywała.
Czasy oczywiście wtedy trudne były
Mama z Marysią i rodzeństwem skromnie żyli
Do Szkoły Podstawowej w Klonowie uczęszczała
a w wolnym czasie zawsze mamie pomagała.
Pomagała, pracowała
i od najmłodszych lat o życiu zakonnym myślała
nie miała posagu, zgromadzenia nie znała,
ale jakże bardzo Panu Jezusowi ufała.
(…)
Minęło kolejnych cztery lata
i 16-letniej dziewczynie zawaliło się pół świata
Mama odeszła do Królestwa Niebieskiego
a córka nadal szukała życia zakonnego.
Łaska Boża do serca 17-letniej Marysi pukała
i poprzez innych ludzi Zgromadzenie Sióstr
Imienia Jezus poznała
Było to w Suchedniowie - blisko Jej rodzinnego Klonowa
I zacząć życie zakonne Marysia była już gotowa.

(…)
W Suchedniowie została przyjęta
i tam 19 lat pracowała jak święta
Siostry w tym czasie przedszkole prowadziły
i młodą siostrę Marię do pracy włączyły.
Prała, sprzątała, z dziećmi przebywała
chętna na każde zawołanie
przez modlitwę umacniała swoje powołanie
i gdzie trzeba pomagała
i była bardzo, bardzo lubiana.
Po pracach do kaplicy przychodziła
i gorąco się z Siostrami modliła
Codzienne sprawy Bogu powierzała
i od rana od nowa ofiarnie i chętnie pracowała.
W Suchedniowie w Gimnazjum Krawieckim
też pracowała
była woźną i z uczennicami też się spotykała.
(…)
W 1952 roku Gimnazjum Siostrom zabrano
i Siostrę Marię do Krasnobrodu dano
zostawiła strony rodzinne
i w Krasnobrodzie zaczęła prace inne
Najpierw pracowała przy kościele
a zajęć różnych miała wiele
prasowała, sprzątała
i dalej Bogu wszystko polecała.
W Krasnobrodzie też 22 lata w przedszkolu
pracowała
pracę swą kochała i dzieciom pomagała.
(…)
Gdy Siostra Maria znalazła się w Krasnobrodzie
można było Ją często też spotkać w ogrodzie
najbardziej kwiaty kochała
zachwycała się nimi i z nimi rozmawiała.
Na procesje kwiaty pielęgnowała
i dzieciom do koszyków dawała
ołtarze pięknie nimi zdobiła
tak cicho, pokornie życie zakonne prowadziła.
I dziś z nami jest w Krasnobrodzie
mile wspomina prace ciche, ukryte
w gospodarstwie i ogrodzie.
Siostro Mario, Twe piękne życie podziwiamy
jeszcze jedną tajemnicę Twoją znamy
a że jest ona wspaniała
niech się o niej dowie wspólnota cała.
Otóż podobnie jak Tereska święta
Siostra Maria cale życie w modlitwie o Misjach pamięta
Jakie pragnienie? – czy wiecie?
By Imię Jezus poznane było na całym świecie.
O Krasnobrodzie, Krasnobrodzie
Kto piękno twe wypowie?
S. Maria:
Tu Pani Roztocza króluje
I mną od 64 lat tu się opiekuje.
W Twe oblicze się tu wpatruję
I za wszystkie łaski Ci dziś dziękuję
Matko Boża Krasnobrodzka mam już 100 lat
I były same łaski Boże i żadnych strat
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Dziś w ten Uroczysty Dzień wszystkim dziękuję
i choć mam 100 lat, to dobrze się czuję
i choć noga była złamana
to też łaska od Pana.
Bo radość z krzyżem związana
bo droga nasza podobna do drogi Jezusa Pana
więc życie zakonne niech nadal trwa
i trzeba wszystko przyjmować – co Bóg da.
Wdzięczność niech w sercu mym zawsze będzie
Imię Jezus niech będzie znane zawsze i wszędzie
i nowe powołania niech przybywają
i nasze Zgromadzenie niech ochotnie zasilają.
(…)
S. Maria:
Kochani!
młodość – nie wieczność
a czy rzeczywiście: starość to nie radość?
U mnie starość to radość
bo pomyśl człowieku sam
ile radości dziś
i jak wielu Przyjaciół mam!
(…)
S. Maria:
Gdy życie dopadnie Cię
pamiętaj nigdy nie mów „nie”
nie mów: nie mogę
nie chcę, nie wypada
dzisiaj nie wyjdę, bo deszcz pada
No i jeszcze jedna rada
dla mnie, dla Ciebie i dla sąsiada
musisz z Bogiem zadbać o to
by jesień życia błyszczała jak złoto
Narrator
Siostra Maria – to Siostra zawierzenia
A teraz Siostro Mario - dla Siostry życzenia
Niech Ci słońce zawsze świeci
niech o Tobie pamiętają dorośli i dzieci
zdrowia życzymy i dużo siły
Te życzenia z bliska i z daleka
płyną jak wzburzona rzeka
i tak wszystko przez nas ułożone
dla Kochanej Siostry przeznaczone
(…)
Siostro Mario
A z Roztocza Maryja
niech Ci Siostro modlitwą sprzyja
Maryjo zdrowie wypraszaj
boś Ty Pani Krasnobrodzka nasza
Siostro Mario, Siostro Mario – Tyś radością
naszą jest
Bóg Cię Kocha, Bóg Cię Kocha – Jemu chwała, cześć
A w ogrodzie w Krasnobrodzie – ślady pracy
Twej
Droga Siostro – nadal z nami bywać chciej.
Fragmenty scenariusza programu słowno-muzycznego opracowanego przez s. Urszulę zaprezentowanego podczas uroczystości 100 urodzin s.
Marii Ściwiarskiej w dniu 12.03.2016r. w Kościele
NNMP w Krasnobrodzie
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O matce z okazji Święta Kobiet

Rozważanie wygłoszone 7 lutego 2016 r. w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
I. Biblijna historia o synu marnotrawnym jest nam dobrze znana (Łk 15,
11-32). Ciągle jesteśmy pod głębokim
wrażeniem jego nawrócenia się i miłosierdzia jego ojca. W tym wydarzeniu
brakuje matki. Wielu badaczy sądzi,
chyba słusznie, że gdyby była w nim
matka, nie doszłoby do odejścia i zagubienia syna. Matce, dobrej matce, przypada bowiem szczególna rola do spełnienia, zresztą nie tylko w rodzinie.
II. Od ośmiu lat zawsze spotykamy
się tu, w naszym kościele, w pierwszą
niedzielę lutego. Okazją jest wspomnienie św. Apolonii, a zarazem imieniny
mojej Mamy, zmarłej w kwietniu 2008
r. Z tej racji mówimy o matce. Czasami
nawiązujemy do wzoru życia wspominanej zmarłej śp. Apolonii.
Niejeden raz doświadczamy, że w
ciemnym i złym świecie ciche słowo,
łagodny uśmiech, piękny kwiat bardziej
nas fascynują niż wszystko inne. Jezus
porównał królestwo Boże do ziarnka
gorczycy, które jest wprawdzie najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi,
„Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie
gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą
się w jego cieniu” (Mk 4, 31-32). Inne
porównanie z nauczania Jezusa dotyczy niewielkiego zaczynu, który pewna
kobieta wzięła i włożyła w trzy miary
mąki, aż ciasto się zakwasiło (Łk 13,
20-21).
W kazaniu na Górze Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście
solą ziemi. [...] Wy jesteście światłem
świata” (Mt 5, 13-14). Maleńkie ziarenka soli mogą sprawić, że potrawa smakuje. Mała świeczka w ciemnym pomieszczeniu daje właściwą orientację.
III. Nauka Jezusa z Nazaretu nie
została od razu przyjęta przez mieszkańców Aten i przez inne ośrodki mądrości
starożytnej. Ukrzyżowany Jezus, jak
napisał św. Paweł w swym Pierwszym
Liście do Koryntian, był „[...] zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani,
tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 23-24). Mimo to Jego
nauka jest przyjmowana i wprowadzana
w życie przez ludzi wszystkich czasów
na całym świecie. Nauka ta sprawia, że
ich życie staje się bogatsze, bardziej radosne i owocne.

Nauka Ewangelii zdobyła świat,
mimo że dla zewnętrznego oka wciąż
jest niepozorna i jakby mała. Jednak w
życiu człowieka, który ją przyjmuje, staje się jasnym, twórczym światłem, mocą
i siłą nie do pokonania.
Ziarno słowa Bożego trafia do nas
różnymi drogami. Słyszymy je w atmosferze radosnego bicia dzwonów. Wtedy,
gdy w różnej formie doznajemy ludzkiej
miłości, a nawet wówczas, kiedy przygniatają nas różne niepokojące wiadomości. Doświadczamy nadchodzącego
Pana również wówczas, gdy wiara wielu
słabnie i na spotkaniu z Nim w świątyni
jest nas coraz mniej.
Bóg zapewnił Mojżesza: „Ja będę z
tobą” (Wj 3, 12). Zapewnienie to towarzyszy ciągle wielu z nas. To słowo
Boga, który nigdy nikogo nie zawiódł.
Daje nam ono radość i odwagę do pokonywania wszelkich trudności w życiu. Z
pewnością każdy człowiek, gdy spojrzy
na swoje dotychczasowe życie, może powiedzieć: Bóg wiele razy wybawił mnie
z różnych groźnych niebezpieczeństw,
uratował mi życie, powstrzymał przed
złą decyzją, przed wyborem zła upozorowanego na dobro i szczęście.
Dotyczy to nie tylko mnie osobiście,
ale także innych ludzi, a nawet całego
świata. Boże plany prowadzą zawsze do
zbawienia. „Jestem bowiem świadomy
zamiarów, jakie zamyślam co do was
- zanotował prorok Jeremiasz objawione mu słowo Boże - zamiarów pełnych
pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam
przyszłość, jakiej oczekujecie” (Jer 29,
11).
Bogu możemy zawsze zaufać. On
nigdy nie zawiedzie, „a swoje miłosierdzie z pokolenia na pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją” (Łk 1, 50).
IV. Taką ufność w moc Bożą wielu
z nas czerpie z przykładu życia swojej
matki. Tak jest i w moim przypadku.
Nie były to jakieś misterne słowa, które
słyszałem z ust Mamy jako pouczenie,
wskazówka, ale Jej codzienne zachowanie, praca, wykonywanie obowiązków
wobec rodziny, stosunek do sąsiadów,
przygodnie spotkanych ludzi. A wszystko to podbudowane prostą, serdeczną
modlitwą. Po matce zostaje jakaś niezwykła siła, moc niewidzialna, która
nas, „zjadaczy chleba - w aniołów przerobi” - jak to pięknie powiedział polski
poeta Juliusz Słowacki w wierszu Testa-

ment mój. Bardzo kochał swą matkę i
wiele jej zawdzięczał.
Wielu wybitnych Polaków publicznie dawało wyraz swego przywiązania
i czci dla matki. Nie bez przyczyny w
języku polskim funkcjonował piękny i
zasłużony termin Matka Polka. Matki
wychowywały swych synów na obywateli wiernych Bogu i ojczyźnie, służących Polsce swymi talentami i pracą
twórczą, a w potrzebie stawali do walki.
Trzeba się zastanowić, dlaczego obecnie
pojęcie Matka Polka bywa publicznie
ośmieszane. Warto wskazać, kto i jakie
środowiska to robią - i w czyim interesie.
Matka ma zadanie nie do przecenienia. Dzisiaj trochę o tym zapominamy.
Dlatego dobrze, że tu jesteśmy i wracamy do tej sprawdzonej prawdy.
W tym miejscu jest czas na osobiste
wyznanie. Kocham Eucharystię. Z radością sprawuję Najświętszą Ofiarę. Zawsze chętnie uczestniczę w wystawieniu
Najświętszego Sakramentu, zwłaszcza
w monstrancji. Nie zdarza się, bym
przeszedł obok świątyni, nie wstąpiwszy
przynajmniej na krótką adorację. Moja
pobożność ma różne źródła, ale z pewnością najważniejszym był dom rodzinny, zwłaszcza prosta i szczera, głęboka
pobożność mojej Mamy. To Ona mnie
tego nauczyła. Ja idę Jej wzorem.
Ośmielam się jeszcze powiedzieć
coś bardziej osobistego. Przed laty wyznałem w pewnym gronie, że lubię nabożeństwa, zwłaszcza wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmawiane
przy tym litanie. Obecna przy tym Mama
powiedziała: „Kiedy byłam w ciąży, powierzałam Cię opiece Bożej, zwłaszcza
gdy kapłan błogosławił Najświętszym
Sakramentem”. Mówię to teraz, by podkreślić, jak ważny jest wpływ rodziców
i wychowania w domu rodzinnym. Tego
nie możemy zaniedbać. Wszelkiej maści siły destrukcyjne wiedzą o tym dobrze, dlatego chcą zniszczyć rolę matki i
domu. Kobietę degradują do rzeczy, jako
istotę tylko do użycia. Tymczasem stara
mądrość Talmudu głosi: „Kto zniszczy
kobietę, zniszczy cały świat”.
V. Takie spotkanie jak dzisiejsze ma
w sobie przesłanie ewangeliczne, które
jest najważniejsze, ale oprócz tego uczy
szanować dzieje rodziny.
Ciąg dalszy na str. 12
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„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”

Pielgrzymka do Włoch w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia
W dniach 19 – 27 lutego 2016 roku
dyrekcja, nauczyciele i pracownicy obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II wraz z innymi pątnikami z naszej wspólnoty parafialnej, a
także z poza jej terenu, wzięli udział w
pielgrzymce do najpiękniejszych miejsc
słonecznej Italii – kolebki chrześcijaństwa, kraju, którego piękno naturalne
jak i bogactwo zabytków od wieków zachwycało podróżników. Organizatorem
naszej podróży i pobytu we Włoszech
było biuro podróży Halej’s Travel, a duchową opiekę sprawował nad nami nasz
niezastąpiony ksiądz proboszcz
Eugeniusz Derdziuk.
Północne Włochy powitały
nas malowniczymi alpejskimi
pejzażami. Dowiedzieliśmy się
z opowiadań pani Emilii (naszej pilotki), jak zróżnicowanym
krajem są Włochy i jego mieszkańcy. Zarówno z autokarowych
opowiadań, jak też zwiedzając
perełki tego kraju, zauważyliśmy, że jest to kraj pełen sprzeczności. Po noclegu w miasteczku
Cazzago, udaliśmy się do Padwy
- miasta św. Antoniego i jednego z najważniejszych ośrodków
naukowych średniowiecza. Dzień rozpoczęliśmy Mszą Świętą w jednej z
kaplic Bazyliki Św. Antoniego, która
była głównym miejscem, na którym się
skupiliśmy. Wewnątrz znajduje się grób
św. Antoniego Padewskiego. Miejscem,
które zrobiło na nas ogromne wrażenie,
była Kaplica Relikwii. Znajdują się tam
dziesiątki relikwiarzy świętych, w tym
naszych polskich: św. Faustyny i św.
Jana Pawła II. Tutaj też przechowywany jest język oraz podbródek świętego,
zachowane w nienaruszonym stanie.
Święty znany był z tego, iż obdarzony był wyjątkowym darem mowy oraz
giętkiego i obrazowego języka, dzięki
czemu gromadził wokół siebie tłumy
spragnione Boga. W Padwie podziwialiśmy także historyczne centrum miasta,
gdzie usytuowany jest jeden z najstarszych uniwersytetów europejskich, na
którym studiowali m.in. Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski a także założyciel
Ordynacji Zamojskiej Jan Zamoyski.
Po południu tego dnia, mogliśmy odpocząć, pijąc kawę lub spacerując po Centrum Miasta – Piazza delle Erbe, gdzie
wznosi się Palazzo Della Ragione (Pałac
Mądrości) – masywna średniowieczna

budowla.
Wypoczęci udaliśmy się do jednego z najwspanialszych miast-muzeów
w historii kultury starego kontynentu
– Wenecji. Zbudowana na ponad stu
wysepkach, oparta na milionach drewnianych pali, połączona 400 mostami
Wenecja jest jedynym na świecie miastem zbudowanym w całości na wodzie.
Do centrum Wenecji popłynęliśmy statkiem „vaporetto”, który jest z jednym z
najpopularniejszych środków transportu
łączącym wysepki Wenecji. Wszyscy
byliśmy oczarowani widokiem wyła-

niających się z morza i skąpanych w
słońcu budowli. Kiedy dotarliśmy do
serca Wenecji – placu św. Marka, pani
przewodnik Małgosia zabrała nas na
wędrówkę po najpiękniejszych zakątkach tego wyjątkowego miasta. Podziwialiśmy okazałą Bazylikę św. Marka,
ewangelisty, którego szczątki Wenecjanie „ukradli” w IX w. z Aleksandrii,
strzelistą dzwonnicę Campanilla, Torre
dell’Orologio (Wieżę Zergarową), a także Palazzo Ducale (Pałac Dożów) – najbardziej okazały przykład weneckiego
gotyku, oficjalną siedzibę dożów i rządów w czasach republiki. Przechadzając
się po wąskich uliczkach Wenecji oraz
licznych mostach, zatrzymaliśmy się
przy Moście Westchnień, nazwanym
tak przez poetów romantyków a następnie smakowaliśmy włoską pizzę przy
najsłynniejszym z mostów weneckich,
wygiętym w łuk nad Kanałem Grande–
Ponte di Rialto.
Kolejny dzień pielgrzymki spędziliśmy w stolicy Toskanii – Florencji – zaliczanej do najwspanialszych artystycznych ośrodków świata. To jedyne w
swym rodzaju miasto przepełnione arcydziełami mistrzów wszechczasów. Ży-

wiołowa pani przewodnik Anna w niezwykle interesujący sposób odkrywała
przed nami tajemnice uroków Florencji.
Słuchając opowieści o życiu, twórczości
i geniuszu, a także wzajemnych relacjach słynnych Florentczyków: Michała Anioła, Machiavellego, Galileusza,
zwiedzaliśmy olbrzymi gotycki kościół
Santa Croce, gdzie spoczywają ich ciała. Tam też podziwialiśmy słynne freski
Giotta i jego uczniów. Jednak jednym z
największych kościołów, który stał się
symbolem, jest Katedra Santa Maria del
Fiore ze słynną dzwonnicą Giotta z XIV
w. oraz baptysterium z „Drzwiami do Raju” Ghilbertiego. Na
słynnym Placu Della Signoria
oglądaliśmy wierną kopię rzeźby Michała Anioła „Dawid”, a
także wiele innych arcydzieł:
„Herkules”, „Fontanna Neptuna,
„Perseusz” oraz Palazzo Vecchio
- dawną siedzibę władz, który do
dziś pełni funkcję ratusza. Ponte
Vecchio – uroczy most, na którym zbudowane są małe domki
niegdyś służące jako warsztaty
rzeźników i garbarzy, był ostatnim punktem programu.
Urzeczeni pięknem Padwy,
Wenecji i Florencji skierowaliśmy się
coraz bardziej na południe, by dotrzeć
do celu naszej pielgrzymki – Rzymu i
Watykanu – stolicy świata antycznego
i serca Kościoła katolickiego. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia pielgrzymka do tego miasta była dla nas ogromnym szczęściem. Już pierwszego dnia
wczesnym rankiem zawitaliśmy na Placu św. Piotra. Przechodząc przez Drzwi
Święte Bazyliki Św. Piotra, jednej z
czterech bazylik większych, udaliśmy
się na Mszę świętą w Kaplicy św. Sebastiana, gdzie znajduje się grób patrona
naszej szkoły św. Jana Pawła II. Tam
też złożyliśmy nasze prośby i dziękczynienia. Następnie pod opieką pani
przewodnik Iwonki mogliśmy oglądać
najważniejsze miejsca w Muzeach Watykańskich: Museo Pio-Clementino z
papieską kolekcją greckich i egipskich
rzeźb, Watykańską Pinakotekę ze zbiorem przepięknych obrazów, a przede
wszystkim Kaplicę Sykstyńską będącą
szczytowym osiągnięciem ściennego
malarstwa na całym świecie.
Po tej uczcie duchowej i artystycznej
udaliśmy się w podróż do czasów starożytnych śladami dawnego imperium
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rzymskiego. O jego świetności przypomina Koloseum - nieodmienny symbol
Wiecznego Miasta. Umiejscowiony
przy jednej z ruchliwych ulic współczesnego Rzymu nie prezentuje się już tak
wspaniale i malowniczo. Idąc śladami
cesarzy rzymskich zwiedzaliśmy, dawne
centrum starożytnego Rzymu – Forum
Romanum.
Następny dzień naszej pielgrzymki
to dzień audiencji papieskiej, a także
wyprawa na górę Monte Cassino. Jak w każdą środę, Plac św.
Piotra wypełniony był pielgrzymami z całego świata. Tego dnia
pogoda była wyjątkowo piękna.
Słońce rozpromieniało twarze
pielgrzymów, a figury świętych
i apostołów na kolumnadzie otaczającej plac, jaśniały na tle błękitnego nieba - jakby Miłosierny
Ojciec uśmiechał się do swych
dzieci, obejmując ich w swym
Kościele - Matce. Papież Franciszek, znany ze swej otwartości
i spontaniczności, przejechał w
Papa Mobile, błogosławiąc wszystkim
pielgrzymom i całując czule dzieci.
Czuliśmy wielką radość, kiedy powitano nas - pielgrzymów z parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie. W swej katechezie, która
tłumaczona była na wiele języków, papież Franciszek, kontynuując katechezy
o Bożym miłosierdziu, zwrócił uwagę
na postawę władców, którzy kierując się
chciwością, arogancją i egoizmem, zamieniają władzę w narzędzie korupcji i
śmierci. Papież Franciszek poucza nas,
że „bogactwo i władza są tym, co może
być dobre i użyteczne dla wspólnego
dobra, pod warunkiem, że zostaną oddane na służbę ubogich i wszystkich ludzi,
dopełniając wymogów sprawiedliwości
i miłosierdzia”. Katechezę swoją kończy
piękną refleksją o Bożym Miłosierdziu,
którą warto jeszcze raz przytoczyć:
„Miłosierdzie ukazuje najlepszą
drogę, którą trzeba pójść. Miłosierdzie
może leczyć rany i może zmienić historię, ale otwórz swoje serce na miłosierdzie. Boże Miłosierdzie jest silniejsze
niż grzech człowieka. (…) Znamy jego
moc, kiedy wspominamy przyjście niewinnego Syna Bożego, który stał się
człowiekiem, aby zniszczyć zło przez
przebaczenie. Jezus Chrystus jest prawdziwym królem, ale Jego władza jest
zupełnie inna. Jego tronem jest krzyż.
Nie jest On królem, który zabija, lecz
przeciwnie, daje życie. Jego wyjście ku
wszystkim, a zwłaszcza najsłabszym,
zwycięża samotność i przeznaczenie
śmierci, do której prowadzi grzech. Je-
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zus Chrystus poprzez swoją bliskość i
czułą troskę prowadzi grzeszników w
przestrzeń łaski i przebaczenia. A to jest
Boże miłosierdzie.”
Papież skierował także pozdrowienia do polskich pielgrzymów:
„Serdecznie pozdrawiam polskich
pielgrzymów. Dziś, na wielkopostnej
drodze w Roku Miłosierdzia, robimy rachunek sumienia i pytamy się, na ile na
nasz sposób myślenia, wartościowania i

działania wpływa pokusa nadużywania
władzy albo korzystania z przywilejów. Patrzmy na Jezusa, który stał się
posłusznym sługą Ojca i ludzi, i uczmy
się służyć wszystkim, którzy potrzebują
naszej pomocy! Niech wam towarzyszy
łaska i błogosławieństwo Pana!”
Umocnieni słowem i błogosławieństwem ojca świętego wyruszyliśmy do
miejsca naznaczonego krwią polskich
żołnierzy – Monte Cassino. Tam, w
hołdzie naszym bohaterom, złożyliśmy
kwiaty na cmentarzu żołnierzy II Korpusu Polskiego, gdzie pochowany jest
m.in. Generał Anders oraz jego żona,
a także wielu innych polskich bohaterów. Dziękując Bogu za każdego żołnierza, który ofiarował swoje życie za
nas oraz za dar wolności, uczestniczyliśmy w Mszy Świętej, po czym wspólnie wyśpiewaliśmy „Czerwone Maki”.
Następnie zwiedziliśmy Opactwo Benedyktynów – klasztor założony przez
św. Benedykta będący jedną z najważniejszych instytucji religijnych i kulturalnych średniowiecza. Tam też znajdują się jego relikwie oraz relikwie św.
Scholastyki.
Kończąc nasz pobyt w wiecznym
mieście, udaliśmy się do Bazyliki św.
Jana na Lateranie – pierwszej siedziby
papieży przed wygnaniem do Awinionu.
Tam też mogliśmy ponownie przejść
przez Drzwi Święte kolejnej bazyliki
większej i wziąć udział w Mszy Świętej w tak znaczącej dla chrześcijaństwa
świątyni. W pobliżu bazyliki przeszliśmy przez Scala Santa (Schody Świę-
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te), po których miał zstępować Jezus po
skazaniu przez Poncjusza Piłata. W ten
ostatni dzień zobaczyliśmy kolejne najważniejsze dla Rzymu miejsca: Piazza
di Venezia z Ołtarzem Ojczyzny, Piazza di Spagna, gdzie znajdują się słynne
Hiszpańskie Schody, które niestety były
w remoncie, a także najsłynniejszą fontannę rzymską – Fontanna di Trevi.
Opuszczając Rzym, Watykan i
jego okolice a także piękne miasteczko
uzdrowiskowe Fiuggi, gdzie znajdował się nasz hotel, udaliśmy
do Orvieto – wspaniałego średniowiecznego miasta Umbrii,
usytuowanego na wysokości 325
metrów. Orvieto kryje w sobie
cudowną perłę, którą zwiedziliśmy: XIV-wieczną katedrę Duomo z relikwiami: hostią i kapłańskim korporałem. W 1263
roku podczas mszy, z trzymanej
przez księdza hostii na płótno i
posadzkę popłynęła krew. Papież
Leon XIII powiedział, że: „W
dniu Sądu Ostatecznego katedra
z Orvieto uniesie się do nieba na skrzydłach swego piękna”. Orvieto może poszczycić się wieloma interesującymi zabytkami oraz wspaniałymi winnicami,
którymi pokryte są zbocza. Wracając z
katedry, mogliśmy zakupić produkowane w Orvieto wina oferowane przez wiele kameralnych sklepików, znajdujących
się wzdłuż wąskich uliczek.
Chociaż myśleliśmy, że Orvieto będzie ostatnią atrakcją naszej pielgrzymki, nie wiedzieliśmy, że będzie nam dane
odwiedzić kolejne, szczególnie ważne
dla Polaków miejsce W drodze powrotnej mieliśmy ogromny przywilej móc
uczestniczyć w Mszy Świętej w polskim
kościele na wzgórzu Kahlenberg pod
Wiedniem, gdzie niegdyś Jan III Sobieski, broniąc wiary chrześcijańskiej, odniósł zwycięstwo nad Turkami.
Nasza pielgrzymka dobiegła końca.
Powoli zbliżaliśmy się do domu, co odczuwaliśmy po spadającej coraz bardziej
temperaturze. I chociaż temperatura
spadła, serca nasze zostały gorące. Dla
każdego z nas był to szczególny czas:
czas bycia ze sobą, dzielenia się swoimi
radościami, smutkami, poznawania siebie; czas zachwytu nad pięknem natury
i tym stworzonym przez ręce człowieka,
- człowieka stworzonego na podobieństwo Boże; czas wędrówki w przeszłość
naszego kontynentu; czas refleksji i
wspólnej modlitwy; a wreszcie czas łaski, bo nie co roku Miłosierdzie Boże
jest aż w takiej promocji.
Marzena Kałuża
Fotoreportaż - str. 10

Wszystkie
Drogi
Prowadzą
do Rzymu

19-27.02.2016r.

100 urodziny
siostry Marii
Ściwiarskiej

12.03.2016r.
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Jubileusz 60-1ecia kapłaństwa
Ks. Kanonika Henryka Dybalskiego

okładnie 60 lat temu, 25 lutego
1956 roku, ks. kanonik Henryk
Dybalski otrzymał święcenia
kapłańskie z rąk JE ks. biskupa
Piotra Kałwy w Lublinie.
Pierwszą parafią, w której
pracował, był Hrubieszów. Jako
młody kapelan zdobywał doświadczenie w kolejnych parafiach. Do parafii Niepokalanego Serca Najświętszego Maryi
Panny w Łaziskach został mianowany jako proboszcz w roku
1977 i pracował tam do przejścia na emeryturę. Jako emeryt pozostał na parafii do 2015
roku. Pod koniec ubiegłego
roku przybył do Domu Pomocy
Społecznej im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie i tu 25 lutego br.
w naszym Domu odbył się Jubileusz 60lecia święceń kapłańskich ks. kanonika
Henryka Dybalskiego.
Mszę Św. jubileuszową odprawił

pasterz naszej diecezji ks. bp Marian
Rojek, ks. prałat Roman Marszalec, ks.

Najświętszej Maryi Panny w Łaziskach
wraz z mieszkańcami i pracownikami
naszego Domu, zgromadzeni u
boku ołtarza wraz z Jubilatem
,dziękowali Bogu za 60 lat jego
ofiarnej służby kapłańskiej.
Uroczystość uświetnił występ chóru „Ale Cantare” z Płoskiego, który śpiewem stworzył
podniosłą religijną atmosferę.
Z okazji Jubileuszu 60-1ecia
święceń kapłańskich, wołając
„Te Deum lauda mus”, składamy Księdzu Jubilatowi z serca płynące gratulacje, wyrazy
wdzięczności i uznania.
W imieniu swoim oraz pracowników i mieszkańców.

proboszcz Roman Sawic oraz proboszcz
parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łaziskach ks. Janusz Wyłupek.
Wierni z parafii Niepokalanego Serca

Bożena Ożga
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Krasnobrodzie

O matce z okazji
Dnia Kobiet
Ciąg dalszy ze str. 7
Budzi nutkę żalu o niewysłuchane czy
zapomniane opowieści, wyrzucone dokumenty, nieopisane i niedatowane zdjęcia. Część sagi odeszła bowiem bezpowrotnie, ponieważ człowiek nie odchodzi
sam. Razem z nim umiera świat, który
tworzył on wokół siebie i który był jego
przedłużeniem - ten jedyny, niepowtarzalny mikroświat, istniejący samą mocą
obecności człowieka tu, na ziemi.
Mówię o tym zawsze chętnie, bo
wiem, że obecnie budzi się pośród nas
coraz głębsze zainteresowanie tradycją
ojczyzny, naszego regionu czy też konkretnych rodzin. Duże zasługi ma w
tym nasza regionalna „Gazeta Krasnobrodzka”. Na jej łamach coraz częściej
pojawiają się artykuły na ten temat. Nasi
przodkowie dają nam poczucie satysfakcji i dumy z ich wyborów i dokonań. Stanowią ważną płaszczyznę odniesienia,
dopełnienie rodzinnej więzi.
Starajmy się zatem nieustannie o to,
by mieć w sobie coraz więcej z biblijnego „ojca rodziny, który ze swego skarbca
wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,
52).
Amen!
ks. prof. dr hab.
Edward Walewander
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Głosy w sprawie reformy oświaty
Z

apewne wszyscy jesteśmy zgodni
co do tego, że kształcenie i właściwa formacja dzieci i młodzieży, to zadanie najwyższej wagi, od realizacji którego
zależy przyszłość naszego kraju. Dlatego
też rzeczą ważną jest włączenie się do
społecznej dyskusji dotyczącej modernizacji założeń ustrojowych systemu
oświaty.
Na I Społecznym Kongresie Oświaty Polskiej, który odbył się 15 lutego
br. w sali Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Foksal w Warszawie
- pod przewodnictwem Jerzego Orła
- minister Edukacji Narodowej Anna
Zalewska z uwagą wsłuchiwała się w
głosy licznie zgromadzonych osób.
Była mowa o potrzebie utrzymania
wszystkich szkół, w tym także o przywróceniu małych szkół wiejskich, aby
najmłodsze dzieci nie musiały dojeżdżać
i mogły uczyć się w znanym sobie, przyjaznym środowisku. Postulat ten zyskał
ogólną aprobatę.
Można było zauważyć, że priorytetem jest przywrócenie 4-letniego liceum oraz brane są pod uwagę różne
szczegółowe aspekty pedagogiczne i
organizacyjne nowej szkoły powszechnej, podzielonej na dwa etapy: czteroletni etap podstawowy i czteroletni etap
gimnazjalny. Jest to krakowski model
kształcenia: 4+4+4, propagowany przez
profesora Andrzeja Waśkę, członka Narodowej Rady Rozwoju. Jest on zgodny
z okresami rozwojowymi dzieci i młodzieży, umożliwi stosowanie specjalistycznych dla każdego z tych okresów
metod nauczania i wychowania.
Jeśli miałaby w przyszłości powstać
czteroklasowa szkoła podstawowa, czteroklasowe gimnazjum (bądź szkoła podstawowa I i II stopnia) i czteroklasowe
liceum, to naturalnie z osobną dyrekcją
w każdej szkole. Każda ze szkół powinna
stanowić odrębną całość, aby móc zbudować własną społeczność szkolną. Co
prawda łączenie szkół pod wspólną dyrekcją, to pewna oszczędność, ale kosztem
uczniów. Codziennie w szkole wiele się
dzieje i obecność dyrektora jest niezbędna
przy wspólnym z nauczycielami rozwiązywaniu złożonych problemów. To nie mogą
być pobieżne czy pospieszne działania,
tylko rozważne. Jeśli dyrektor byłby zmuszony do obsługi kilku szkół, to żadnej nie
przypilnuje. Ten rząd powtarza, że na dzieciach nie można oszczędzać, bo dzieci to
najważniejsza narodowa inwestycja. Oby
tak było w rzeczywistości.
Zarówno minister MEN, jak i zastępca
dyrektora Departamentu Jakości Edukacji
Ministerstwa Edukacji Narodowej - Alina

Teresa Sarnecka w swoim piśmie z dn.10
lutego 2016 r. zapewnia, że nie są obecnie prowadzone żadne prace dotyczące
likwidacji gimnazjów i w roku szkolnym
2016/2017, absolwenci szkoły podstawo-

Zofia Kończewska-Murdzek,
Anna Zalewska, Jerzy Orzeł

Przy mikrofonie Paweł Murdzek

wej z pewnością rozpoczną naukę w klasie
pierwszej gimnazjum.
W czasie spotkania podkreślano, że
nieprawdziwe jest twierdzenie, że gimnazja się nie sprawdziły i są przyczyną
wszelkiego zła.
To nie gimnazja się nie sprawdziły,
tylko nie sprawdził się system kształcenia
6+3+3 nastawiony na wypełnianie testów
i naukę pod egzaminy i maturę, a nie na
zdobywanie wiedzy i umiejętność samodzielnego myślenia - dlatego właśnie należy z tego bezwzględnie zrezygnować.
Istniejące gimnazja wytworzyły swoją
tradycję i są również ważnymi ośrodkami
kultury na swoim terenie. Imiona swoich
patronów przyjmowały w czasach wolnej
Polski. Jest kilkaset gimnazjów noszących
imię Jana Pawła II - i należy je zlikwidować? Zwinąć sztandary, zrezygnować z
wypracowanych zgodnie z duchem i nauczaniem Świętego Patrona programów
wychowawczych? Są Rodziny Szkół Jana
Pawła II, są opracowane harmonogramy

pielgrzymek, rekolekcji, świąt patronalnych szkół i nabożeństw przy relikwiach
Patrona.
Natomiast wyniki badań nauczania w
gimnazjum świadczą jedynie o tym, że w
chwili badania w trzyletnim gimnazjum
młodzież nauczana „pod testy” osiągnęła wynik następujący i tyle. Wnioskowanie, że zdobyta w gimnazjach
wiedza jest niewystarczająca i w związku z tym należy zlikwidować gimnazja
jest nadużyciem, ponieważ wiedza ta
zależy od wielu czynników, a nie tylko
od obecnej struktury oświatowej.
Chęć powrotu do szkoły ośmioklasowej, to wyraz tęsknoty za wcześniejszym okresem, kiedy takich problemów
- jakie są dzisiaj - jeszcze nie było.
Kilkanaście lat temu uczniowie czytali
lektury, nie byli uzależnieni od Internetu, nie korzystali nagminnie z telefonów
komórkowych, tabletów, smarfonów i
agresywnych gier komputerowych; nie
byli poddawani aż tak agresywnej polityce seksualizacji ani nowomodnym
trendom wychowawczym, w których
wszystko wolno i nie ma jasno określonych granic – przejawiali więc znacznie więcej zachowań prawidłowych, typowych dla swojego wieku. 20 lat temu
była inna rzeczywistość.
Dzisiaj niestety, w galopującym
tempie wzrasta zainteresowanie newsami, szokującymi ciekawostkami, a nie
wiedzą; wzrasta agresja; wzrasta liczba uczniów zażywających dopalacze i
narkotyki, a młodzież często nie przestrzega norm społeczno - moralnych ani
podstawowych form dobrego wychowania. Nie możemy nie dostrzegać współczesnych problemów. Po prostu żyjemy
w zupełnie innej, i do tego bardzo szybko
zmieniającej się, rzeczywistości.
Na złą sytuację w szkolnictwie składa się bardzo wiele czynników i należy
je wszystkie uwzględnić. Po prostu należy postawić dobrą, pełną diagnozę i adekwatnie do niej zaplanować „terapię” i
konieczne zmiany.
Najogólniej rzecz ujmując wyniki
nauczania i wychowania zależą od zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka: biologicznych (potrzeby snu, głodu,
pragnienia i odpoczynku), psychicznych
i duchowych (bezpieczeństwa, akceptacji, afiliacji, szacunku i miłości, uznania
i przynależności itd.) oraz od warunków
jakie zostaną uczniom przez nas dorosłych
stworzone w domu i w szkole.
Niezaspakajanie tych potrzeb rodzi
frustrację, frustracja agresję, której tak
dużo we współczesnej szkole. Cieszy fakt,
że obecny rząd zaczął wprowadzać ko-
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nieczne reformy. Miejmy nadzieję, że mów nauczania z pełnym kursem historii tym, jeśli chcemy mieć dobrze wykształobecna polityka rodzinna powstrzyma narodowej na tle historii cywilizacji za- cone dzieci i młodzież, należy je uczyć
wielu rodziców przed emigracją zarob- chodniej. Poruszono problem podręczni- samoopanowania i abstynencji. A więc
kową i zmniejszy ilość tzw. „eurosierot”- ków i środkom dyscyplinujących zacho- działać dokładnie odwrotnie do tego, co
dzieci, które zapłaciły ogromną cenę. Nie wania uczniów.
oferują wszelkiego rodzaju media, w tym
nastąpi to jednak szybko, nie jest też jeW drugiej części kongresowego dnia prasa młodzieżowa.
dynym powodem deprywacji dziecięcych omawiano kolejne zagadnienia domagaAle wtedy na skutek sublimacji popotrzeb.
trzeb (działania jednego ze zdroNa skutek zmian cywilizacyjwych, dojrzałych mechanizmów
nych i obyczajowych oraz manipuobronnych osobowości, polegalacji medialnej - w przerażającym
jącego na przesunięciu popędu z
tempie postępuje psychopatolocelu, którego nie można zrealizogizacja społeczeństwa, co ma nawać ze względu na niezgodność z
turalnie swoje odbicie w szkole.
przyjętymi zasadami, na inny) doCoraz więcej dzieci i młodzieży
chodzi do pełnego zaangażowania
wykazuje zaburzenia emocjonalne
w realizację tego nowego celu.
(wzmożoną nerwowość, agresywZygmunt Freud uważał naność, brak kontroli własnej emowet, że cały dorobek kultury jest
cjonalności oraz skłonności depreefektem sublimacji popędu seksusyjne i tendencje samobójcze). To
alnego , (co jest tylko częściowo
wszystko wymaga natychmiastoprawdziwe jak to w przypadku
wych reakcji: pracy z zaburzonyFreuda).
W przerwie kongresu wywiadu dla Telewizji Republika
mi uczniami, oraz minimalizowania
Należy podkreślić, że eksperyudzielił Paweł Murdzek
negatywnego wpływu zaburzeń na
menty w sferze tożsamości płciowej
proces dydaktyczny jak i wychowawczy. jące się koniecznych zmian.
kończą się, jak pokazało samo życie,
Niezwykle ważny problem podnio- najczęściej tragicznie. Nie można ich
Dobrze, że w szkole przewidziany jest
specjalista, który będzie rozpoznawał sła dr Ewa Piesiewicz - psychiatra dzie- więc pod żadnym pozorem proponować
niepokojące symptomy, diagnozował je i cięcy, która powiedziała, że od kilku lat dzieciom i młodzieży. Czystość jako styl
stosował odpowiednią pomoc dla ucznia obserwuje wręcz lawinowy przyrost fobii życia jest jak najbardziej postępowa i noszkolnych, z tym, że często nie tyle cho- woczesna, rozwiązłość była znana już w
oraz jego środowiska.
Bo kolejną bardzo ważną sprawą do dzi o lęk, co strach przed szkołą. Na http:// starożytnym Rzymie i stała sie przyczyną
której pozytywnie ustosunkowała się mi- www.niedziela.pl/artykul/71252/nd/Kra- jego upadku. Genderowe tendencje dawnister Anna Zalewska była potrzeba za- snoludki-i-samobojcy, można znaleźć no już trafnie wykpił (jak sie okazuje w
trudnienie psychologa w każdej szkole. przeprowadzony niegdyś z nią wywiad, całkiem nowatorskiej wizji) Edward ReSzkoła winna opierać się na współpracy który niestety nie stracił na aktualności. dliński .
dyrektora, nauczycieli, psychologa, pe- Przytoczę tylko jego fragment: „Elementy
W świetle powyższego, tak kiedyś jak
dagoga, organu prowadzącego (rządu, okrucieństwa i brzydoty występują w dzi- i dziś, należy zadbać o dobre wykształcesiejszych szkołach już od początku eduka- nie ludzi wykonujących zawody społeczsamorządu), rodziców i uczniów.
Psycholog potrzebny jest także do cji. Przede wszystkim [należy] zadbać o nego zaufania, takie jak zawód nauczypracy z dziećmi i młodzieżą wybitnie formowanie, o kształtowanie prawidłowej ciela, dlatego też studia nauczycielskie
uzdolnioną, co nie znaczy, że pozbawio- osobowości dziecka, o to, by wyrastało winny zostać rozbudowane o wykłady z
ną swoich problemów natury emocjo- w atmosferze wzajemnej miłości, dobra, zakresu najnowszej wiedzy psychologicznalnej. Psycholog, który będzie wiedział piękna. Mówię rodzicom zawsze: „Pro- nej i pedagogicznej oraz z zakresu logijak rozwijać i ukierunkowywać talenty i szę wyrzucić z domu Harry´ego Pottera”. ki, chrześcijańskiej etyki i antropologii
wybitne zdolności uczniów - wielki skarb Amerykańskie Towarzystwo Psychiatrycz- filozoficznej, aby nauczyciel dokładnie
narodowy. Psycholog wspierający roz- ne uznało tę książkę za niebezpieczną dla poznał kim jest człowiek, dokąd zmierza
wój uczniów oraz rodziców i nauczycieli dzieci, bo m.in. obala autorytet rodziców. i jaki jest ostateczny cel jego życia. Co
szczególnie uczących w gimnazjach. Psy- „A jeżeli szkoła prowadzi dzieci na film?” to znaczy żyć w sposób ludzki, godnie,
cholog, który będzie wzmacniał politykę - mówią rodzice. Rodzice mają prawo się z szacunkiem do samego siebie i innych.
prorodzinną, pokazywał negatywne skut- nie zgodzić.”
Studia nauczycielskie winny formować
Żyjemy w czasach, w których sprawą dojrzałą osobowość i kształtować takie ceki rozwodów i postaw konsumpcyjnych
wobec życia. Organizował warsztaty, tre- priorytetową stała sie obrona normalno- chy jak: prawość, rzetelność, uczciwość,
ningi komunikacji i Szkoły dla Rodziców, ści. Normalnej wizji człowieka, normal- realistyczny stosunek do życia, umiar,
nej rodziny złożonej z mężczyzny, kobie- umiejętność współpracy z innymi, życzligrupy wsparcia dla nauczycieli.
Niektórzy uważają, że nauczyciel ty i dzieci, normalnej polskiej szkoły bez wość, gotowość służenia innym, wolność
powinien być psychologiem, gdyby tak obcych genderowych wpływów. Okazuje od nałogów i umiejętności przestrzegania
było, byłoby idealnie. Póki co, psycholo- się, że w tej sprawie najwięcej mają do norm moralnych w życiu codziennym.
giem jest ten, kto ukończył studia psycho- powiedzenia rodzice. Dlatego też powinni
logiczne. Ale, aby psycholog był w stanie w większym zakresie korzystać ze swoich
Zofia Kończewska-Murdzek
prawidłowo realizować swoje zadania, praw i domagać się szkoły wolnej od genmusi mieć pod opieką określoną liczbę der i nie zgadzać na seksualizację dzieci i
uczniów, a nie całą wielką szkołę i zada- młodzieży, ponieważ rozbudzanie potrzeb 1https://pl.wikipedia.org/wiki/Sublimania, które może z powodzeniem wykony- seksualnych zakłóca proces dydaktyczno- cja_(psychologia), dostęp 7 marca 2016.
wychowawczy. Z tej prostej przyczyny, że 2E. Redliński. Konopielka, Ludowa Spółwać pedagog szkolny.
Na kongresie zasygnalizowano też potrzeby seksualne są znacznie silniejsze dzielnia Wydawnicza, 1973.
potrzebę opracowania nowych progra- od potrzeb edukacyjnych. W związku z
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Konkury w KDK
arzec i kwiecień 2016 roku,
to czas w którym w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbywają się
różnego rodzaju konkursy:
1. Konkurs Wielkanocny – gminny
konkurs na najładniejszą palmę, pisankę, kartkę i stroik wielkanocny, którego
celem jest kultywowanie tradycji związanych z Wielkanocą. Termin składania
prac minął 16 marca, rozstrzygnięcie
zaplanowano na 22 marca.
2. XVIII Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży ,,W

M

Z

zamojskiego. Z racji ogłoszenia roku
2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem
„Wiosenne spotkania z Henrykiem Sienkiewiczem i Jego epoką”. Termin zgłoszenia udziału w konkursie - do dnia 21
marca 2016 r. Podsumowanie konkursu
plastycznego wraz z konkursem recytatorskim odbędzie się w dniu 6 kwietnia
w KDK.
Wyniki tych konkursów będą opublikowane w kolejnym wydaniu GK.
M. Czapla

ZSO razem z UMCS

espół Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie rozpoczyna
współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a pieniądze na ten cel chce pozyskać z programu
Erasmus+ „Mobilność kadry”. Wniosek
o przyznanie środków już został złożony, a decyzje w tej sprawie mają być
znane za kilka miesięcy.
- Jeśli dotacja będzie pozytywna wykładowcy UMCS poprowadzą
dla naszych nauczycieli kursy z języ-

Z

trosce o nasze bezpieczeństwo” – eliminacje powiatowe. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży. Jego zadaniem jest promowanie wiedzy o szeroko
rozumianym bezpieczeństwie. Termin
składania prac minął 15 marca. Złożono
191 prac. Rozstrzygnięcie konkursu z
ogłoszeniem wyników nastąpi do końca
marca.
3. IV Konkurs recytatorsko-plastyczny „Wiosenne spotkania z … ”
dla dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu
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ka angielskiego, przygotowujące do
zagranicznych kursów językowych i
metodycznych. Weźmie w nich udział
11 nauczycieli różnych przedmiotów mówi dyrektor ZSO w Krasnobrodzie
Andrzej Czapla.
Kursy, organizowane we współpracy z lubelską uczelnią, miałyby się rozpocząć we wrześniu tego roku i potrwać
do wiosny. W wakacje nauczyciele z
Krasnobrodu mogliby doskonalić swoje
umiejętności językowe w Anglii. We-

dług dyrektora Czapli decyzje w sprawie wniosku o przyznanie środków z
programu Erasmus+ powinny być znane
na przełomie kwietnia i maja. Ale już w
marcu historycy UMCS wzięli udział
w sympozjum na temat Powstania Zamojskiego, które odbyło się w ZSO w
Krasnobrodzie. Obydwie strony mają
nadzieję, że będzie to początek szerszej
współpracy, a jej szczegóły będą ustalane na bieżąco.
ias24.eu

Oddaj głos na zespół „Wójtowianie”

espół folklorystyczny „Wójtowianie”, działający w Krasnobrodzkim Domu Kultury, jest uczestnikiem drugiej edycji „Roztoczańskiej
Listy Przebojów Ludowych” Katolickiego Radia Zamość. Warto dodać, że w
pierwszej został laureatem, zdobywając
najwyższą pozycję.
„Roztoczańska Lista Przebojów Ludowych” to audycja, której można posłuchać w każdą sobotę o godz. 20.00,
prowadzi ją ks. Krystian Bordzań - dyrektor KRZ.

O kształcie audycji, a więc o tym jakie utwory są tam prezentowane, decydują słuchacze, oddając swoje głosy w
głosowaniu internetowym lub wysyłając
sms na wybrany utwór.

Zasady głosowania są następujące:
Głosowanie przez SMS:
• na nr 71051 należy wysłać SMS o treści: RLPL. (tu podać tytuł piosenki)
W przypadku głosowania na piosenkę
zespołu „Wójtowianie” jest to: WALCZYK KRASNOBRODZKI
Koszt SMS - 1zł + VAT (1,23 zł z
VAT).
Głosowanie przez internet:
Na stronie http://www.radiozamosc.pl/
audycja,roztoczanska-lista-przebojowludowych.html
• należy zaznaczyć ZESPÓŁ WÓJTOWIANIE Z KRASNOBRODU - WALCZYK KRASNOBRODZKI i kliknąć
„Głosuj”. W ciągu godziny można zagłosować 2 razy.
Zapraszam do głosowania. Dzięki
naszym głosom zespół „Wójtowianie”
ma szansę na zajęcie czołowych miejsc
na liście oraz prezentację swojego utworu w sobotnie wieczory na antenie Katolickiego Radia Zamość.
Mariola Czapla
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erie już za nami, uczniowie powrócili do szkół i swoich obowiązków, ale warto wspomnieć, co też
działo się w Krasnobrodzie podczas zimowej przerwy w nauce.
Tegoroczna propozycja feryjna przygotowana przez Krasnobrodzki Dom
Kultury we współpracy z MiejskoGminną Biblioteką Publiczną przebiegła
pod hasłem „Dla każdego coś dobrego” i
oferowała różne formy zajęć, tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Zazwyczaj były to dwa różniące się
tematycznie spotkania, które umożliwiały wybór zgodny z indywidualnymi
zainteresowaniami. Było coś dla miłośników zajęć plastycznych, szachowych
oraz dla wszystkich, którzy mieli ochotę
na wspólną zabawę połączoną w różnego
rodzaju konkursami i zabawami. Dzieci
uczestniczyły również w zajęciach szachowych, których uwieńczeniem był
Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora
Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
FERIE W DOMU KULTURY
„Wielka ucieczka” przedstawienie
teatralne dla dzieci
Tegoroczne ferie w naszej gminie
zainaugurowane zostały spektaklem dla
dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Maska z Krakowa, zatytułowanym „Wielka
ucieczka”.
Przedstawienie odbyło się 15 lutego
w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego
Domu Kultury.
Bajka o zasadach bezpieczeństwa,
bo tak można najkrócej opisać tę inscenizację, w bardzo zrozumiały i zabawny
sposób nakreśliła małym odbiorcom odpowiednie wzorce zachowań.
Tematyka nawiązująca do codziennych niebezpieczeństw, które mogą czyhać na każdego małego przedszkolaka i
ucznia mimo swojego profilaktycznego
przesłania, przekazana była widzom w
bardzo atrakcyjny sposób. Dotyczyła historii pewnego „Kangurka, który ucieka
ze szkoły, bo ma dość siedzenia w ławce
i słuchania nauczycieli. Na swojej drodze
spotyka Tygryska, który stara się wskazać Kangurkowi właściwe zachowania i
uzmysłowić mu negatywne konsekwencje
i zagrożenia wynikające z nierozważnych
i ryzykownych czynów. Tygrysek pomaga
Kangurkowi poznać zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach, uczy go, jak
należy zachowywać się w trakcie wakacji
i ferii zimowych oraz wskazuje różne inne
pułapki, które czyhają na beztroskiego
ucznia. Kangurek na swej drodze spotyka

również nieznajomego, który próbuje go
namówić na wspólny spacer, kusząc na
różne sposoby”.
Możliwość aktywnego udziału publiczności w spektaklu oraz samodzielne
wyciąganie wniosków, na pewno pomoże
zapamiętać zasady, o których opowiadali
sceniczni bohaterowie.
Teatralne spotkanie zakończyło się
gromkimi brawami. Uśmiechnięte twarze zarówno małej jak i tej starszej widowni opuszczającej salę widowiskową,
były najmilszym podziękowaniem dla
przybyłych z Krakowa aktorów.
Zajęcia plastyczne
Zajęcia plastyczne obejmowały
swym wymiarem papieroplastykę, spotkanie z magicznymi kwadratami oraz
warsztat tworzenia biżuterii. Uczestnicy
tych spotkań, nawet ci najmłodsi, pod
czujnym okiem instruktora wyczarowywali przepiękne prace, które na pewno
przypominać im będą o wspólnie spędzonym czasie.
Gry i zabawy integracyjne
Zajęcia aktywizujące przede wszystkim zachęcały do wspólnej, aktywnej
zabawy. Często trzeba było wykazać się
refleksem, sprawnością fizyczną oraz
wiedzą. Momentami można też było stać
się zupełnie kimś innym…, a to za sprawą zabaw teatralnych, które także cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Zajęcia szachowe
i feryjny Turniej Szachowy
Dzieci i młodzież uczestniczyły również w zajęciach szachowych, których
uwieńczeniem był Turniej Szachowy
o Puchar Dyrektora Krasnobrodzkiego
Domu Kultury. Szachiści podczas spotkań feryjnych swoje umiejętności trenowali pod czujnym okiem pana Ryszarda
Proboli, który był także sędzią głównym
turnieju. Byli również i tacy, którzy dopiero rozpoczynali swoją przygodę z grą
królów i stawiali pierwsze kroki, poznając zasady tej gry.
W kolejnym już feryjnym Turnieju
Szachowym, najlepszym okazał się
Dominik Tyrka, drugie miejsce zdobył
Mateusz Tkaczyk, zaś trzecia pozycja
przypadła Piotrowi Gałce. Serdecznie
gratulujemy.
M.K.
FERIE W BIBLIOTECE
Ferie w bibliotece, to coroczna pro-
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pozycja Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie dla uczniów w każdym wieku.
W tym roku zajęcia, odbywały się w
pierwszym tygodniu ferii, każdego dnia
w godz. 10.00 – 12.00. Grupie młodszej
zaproponowałyśmy gry i zabawy integracyjne, zajęcia z masą solną oraz warsztaty twórcze na podstawie baśni h.Ch.
Andersena „Brzydkie kaczątko”.
Każdy dzień niósł ze sobą moc radości i wesołej zabawy. Grupa starsza pod
hasłem „Rozegraj to z biblioteką”, cały
tydzień spędziła grając. Hitem okazała
się „Ropa z Catanu” - edukacyjna wersja
niezwykle popularnej na całym świecie,
gry planszowej Catan. To gra, za którą
kryją się niemałe emocje i tak też przez
cały tydzień było w naszej Bibliotece –
pełno emocji.
Ferie w bibliotece za nami, niemała
każdego dnia frekwencja pozwala nam
sądzić, że dzieciakom się podobało, dlatego już dziś zapraszamy za rok.
Więcej na temat tego co działo się i
dzieje u nas, na naszym fanpage na Facebooku:
https://www.facebook.com/
Biblioteka-Publiczna-w-Krasnobrodzie228233147232541/
Bernadeta Włodarczyk
Fotoreportaż – str. 20

Zwycięskie logo

Z

radością informuję, że logo
Eryka Cybulskiego, ucznia klasy językowej gimnazjum Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
wygrało w międzynarodowej rywalizacji na logo projektu „The history of my
Town in 100 obcjects” (Historia mojego
miasta w 100 obiektach) w ramach projektu internetowego eTwinning. Gratulujemy!
Karolina Piotrowska
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Krasnobród na Międzynarodowych
Targach Turystycznych we Wrocławiu

onad 200 wystawców z
Polski i zagranicy pojawiło się w dniach 26-28.02.2016
r. we wrocławskiej Hali Stulecia.
Promowały się regiony turystyczne, uzdrowiska, biura podróży,
hotele i ośrodki wypoczynkowe
oraz atrakcje turystyczne.
Zamość i Roztocze prezentowały się na wspólnym stoisku
podczas VIII edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych
we Wrocławiu. Obsługę zamojsko-roztoczańskiego stoiska zapewnili
przedstawiciele Zamojskiego Centrum
Informacji Turystycznej i Historycznej
w Zamościu, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze” oraz
Punktu Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie.
Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród tysięcy osób, które
odwiedziły targi. Często powtarzające
się pytania dotyczyły szlaków rowerowych w regionie, Wschodniego Szlaku
Rowerowego Green Velo oraz spływów
kajakowych.
Trzy dni trwania targów dodatkowo
wypełnione były prezentacjami podróż-

niczymi, spotkaniami z gośćmi specjalnymi i daniami kuchni japońskiej,
gruzińskiej i żydowskiej, pokazami
cukierniczymi oraz możliwością zapoznania się z tajnikami Carvingu, czyli
sztuki rzeźbienia w warzywach i owocach, gdyż jednocześnie na Hali Stulecia odbywał się Festiwal Podróżników
oraz Festiwal Kulinarny.
O swoich turystyczno- podróżniczych doświadczeniach opowiedział
m.in. Aleksander Doba – Podróżnik
Roku National Geographic. Gościem
była również Nela Mała Reporterka zdobywczyni nagrody Bestseller Empiku 2015, która jest ogromną inspiracją
dla najmłodszych. Marek Tomalik przy-

Walne zebranie KTW
dniu 28 lutego 2016 roku w
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Krasnobrodzkiego Towarzystwa
Wędkarskiego, na które przybyło 85
członków. Po otwarciu zebrania przez
prezesa Krasnobrodzkiego Towarzystwa
Wędkarskiego Marka Olszewskiego i
przywitaniu przybyłych osób, w tym
Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza
Misztala, dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza WZ. Z uwagi na
charakter zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do składania sprawozdań przez organy towarzystwa. Z
przedstawionych sprawozdań wynika,
że do Krasnobrodzkiego Towarzystwa
Wędkarskiego w 2015 roku przystąpiło 36 nowych członków, co po zsumowaniu dało nam ogólną liczbę 228
członków, w tej liczbie było 5 członków
młodzieżowych. Zarząd Towarzystwa
w roku 2015 dokonywał sukcesywnych
zakupów ryb z przeznaczeniem na zarybienia w ilości 6 580 kg za kwotę 60

W
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700 zł. Do akwenu wodnego będącego pod opieką Towarzystwa
zakupiono i wpuszczono: karpia
handlowego, karpia kroczka,
karasia srebrzystego, karasia
złotego, szczupaka, jesiotra, lina
i okonia. Burmistrz, zabierając
głos, poinformował zebranych
o przygotowaniach do nowego,
letniego sezonu turystycznego i pracach
jakie są obecnie wykonywane w celu
uszczelnienia dopływów wody do zbiornika, a także podziękował wędkarzom za
współpracę z władzami Gminy Krasnobród oraz za wykonaną pracę społeczną,
która polegała na konserwacji drewnochronem konstrukcji drewnianych, jednego jak i drugiego mola spacerowego,
podestów i mostków zlokalizowanych
na terenie naszego „wodnego miasteczka”. Podobne prace konserwujące do
wykonania przez wędkarzy zaplanowano również wiosną tego roku, ustalając
je na dzień 30 kwietnia (sobota), a gmina dostarczy odpowiednią ilość środka

bliżył wszystkim Australię – miejsce, które tak bardzo go fascynuje,
a Michał Pater relacjonował swoje
autostopowe przygody na koniec
świata.
Podczas Międzynarodowych
Targów Turystycznych we Wrocławiu można było poznać ciekawe kierunki wakacyjne, porozmawiać ze specjalistami z branży,
skorzystać z ofert wystawców i
wziąć udział w licznych konkursach. Program był bardzo bogaty i
każdy znalazł w nim coś dla siebie.
Podsumowując:
Dziesiątki podróżników, setki wystawców, tysiące odwiedzających!
Cały Świat na wyciągnięcie ręki!
Będąc w temacie targów turystycznych… w związku promocją walorów
turystycznych regionu zachęcamy podmioty turystyczne do dostarczania do
krasnobrodzkiego punktu Informacji
Turystycznej materiałów promocyjnych
(foldery, oferty, ulotki) Państwa obiektu
oraz świadczonych usług.
Katarzyna Lipska
do konserwacji drewna. Podjęto również
decyzję o przyjęciu do realizacji przez
Zarząd, Kalendarza Imprez
Sportowych na rok 2016, w
którym zaplanowano pięć spotkań w postaci zawodów wędkarskich w technice spławikowej, spławikowo-gruntowej
oraz spinningowe. Pierwsze
zawody spławikowe o mistrzostwo KTW na rok 2016 zostaną
zorganizowane w dniu 14 maja
2016 r. Dokładne informacje dotyczące
terminów, godzin oraz szczegółów organizacyjnych poszczególnych zawodów
są udostępnione na stronie internetowej
Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego w zakładce sport. Zniesiono z
końcem lutego wszystkie wprowadzone
jesienią 2015 roku zakazy wędkowania.
Wędkarzy obowiązują jedynie limity ilościowe oraz wymiary i okresy ochronne,
dla niektórych gatunków ryb, zgodnie
z Regulaminem Amatorskiego Połowu
Ryb obowiązującym w Krasnobrodzkim
Towarzystwie Wędkarskim.
J. Oś
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Dzień Kobiet i nie tylko w Klubie 50 Plus
dniu 9 marca 2016 roku w
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora 50 Plus, które zostało zorganizowane z inicjatywy męskiej części
klubowiczów. Okazją do spotkania był
obchodzony dzień wcześniej Dzień Kobiet.
Panowie przygotowali dla pań słodki poczęstunek. Zanim jednak przyszedł czas na degustację,
były życzenia, które w
imieniu wszystkich panów złożył Gustaw Sak.
Do życzeń dołączone
były kwiaty.
Panie natomiast z
okazji zbliżającego się
Dnia Mężczyzny przekazały swoim klubowym
kolegom upominki oraz
życzenia, które w imie-

W

niu wszystkich pań złożyła Zofia Kleniewska – inicjatorka powstania klubu i
pierwszy jej prezes.
Oprócz ciasta, kawy, herbaty i lampki wina podczas spotkania serwowano
dużą dawkę humoru.
Warto wspomnieć, że spotkanie nie

M. Czapla

Warsztaty POWERTEX
Powertex, to technika plastyczna oparta na pracy z uniwersalnym medium
(powertex) na bazie wody, czyli utwardzaczem naturalnych, chłonnych materiałów. Technika ta daje możliwość
uzyskania wielu efektów,
opiera się głównie na materiałach naturalnych np. tkanina, papier, skóra, kora drzew,
włókno szklane itp. Powertex
można łatwo połączyć z samoutwardzalnymi glinami,
betonem, kamieniami, ceramiką, drewnem co umożliwia
tworzenie różnorodnych prac
- rzeźb, obrazów, biżuterii,
przedmiotów użytkowych.
Chętni do poznania

miało tylko rozrywkowego charakteru. Poruszone były też ważne dla Klubu sprawy. Członkowie wcześniej już
zdecydowali o sformalizowaniu swojej
działalności poprzez założenie stowarzyszenia i poczynili w tym kierunku
pewne kroki. Podczas spotkania obecna prezes pani Grażyna
Popczak
przedstawiła
projekt statutu stowarzyszenia, który został
przygotowany przez pana
Gustawa Saka. Omówiono też dalszy plan działalności w tym zakresie oraz
inne bieżące sprawy.
Świętowanie
Dnia
Kobiet i Dnia Mężczyzny
w Klubie 50 Plus było miłym, ale i owocnym spotkaniem.

tej bardzo ciekawej i kreatywnej techniki mieli taką możliwość 7 marca 2016 r.
w Krasnobrodzkim Domu Kultury, gdzie
odbyły się bezpłatne warsztaty plastyczne Powertex dla dorosłych. W zajęciach

uczestniczyło 7 pań, które miały okazję
do twórczej pracy, w którą były bardzo
zaangażowane. Pozwoliło to na stworzenie pięknych i oryginalnych dzieł, z
których autorki były niezmiernie zadowolone. Efekty tej pracy można było
podziwiać do 18 marca na wystawie w
KDK. Warsztaty były również okazją do
zdobycia nowych doświadczeń i świetnej zabawy, co
mam nadzieję zaowocuje
przyszłymi twórczymi spotkaniami.
Zajęcia zorganizowała i przeprowadziła Marzena Mazurek - instruktora ds.
plastyki w Krasnobrodzkim
Domu Kultury.
Marzena Mazurek
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Walczyły o Puchar Dyrektora KDK
dniu 27.02.2016 r. w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie,
odbył się Turniej Siatkarski Dziewcząt
o Puchar Dyrektora Krasnobrodzkiego Domu Kultury. W turnieju udział
wzięły trzy drużyny: ZSO
Krasnobród I, ZSO Krasnobród II oraz ZS Suchowola. W ostatniej chwili z
udziału w turnieju z różnych powodów wycofały
się reprezentacje szkół z
Szewni Górnej i Łabuń.
Już na samym początku los chciał, że jako
pierwsze swój mecz rozgrywały obie reprezentacje z Krasnobrodu. Mecz
był niezwykle zacięty
i trwał niemal półtorej
godziny. Można powiedzieć, że był to przedwczesny finał. Do
wyłonienia zwycięzcy potrzebne było
rozegranie pięciu setów. W tie-break’u
lepsze okazały się zawodniczki ZSO
Krasnobród I.
W dalszej kolejności swoje mecze
rozgrywały dziewczyny z ZS w Suchowoli. Oba spotkania zakończyły porażką

W

0-3 z pierwszą oraz drugą drużyną Krasnobrodu. W ostatecznym rozrachunku
kolejność po zakończonych rozgrywkach wyglądała następująco:
1 miejsce – ZSO Krasnobród I (w
składzie: Małgorzata Dąbrowska, Edyta

Korga, Patrycja Kurantowicz, Wiktoria
Kulczycka, Gabriela Gancarz, Oliwia
Wójtowicz)
2 miejsce – ZSO Krasnobród II (w
składzie: Diana Leśniak, Aleksandra
Żurakowska, Łucja Przytuła, Natalia
Rzepecka, Kinga Szykuła, Paulina Kurantowicz)

3 miejsce – ZS Suchowola (w składzie: Kamila Galant, Kamila Góra, Paulina Greniuk, Eliza Sendłak, Wiktoria
Teterycz, Kamila Kudełka, Kinga Radlińska).
Najlepszą zawodniczką turnieju została Małgorzata Dąbrowska z ZSO Krasnobród I,
która zdobyła najwięcej
punktów.
Na zakończenie turnieju wszystkie drużyny
otrzymały
pamiątkowe
puchary oraz dyplomy
ufundowane przez Panią
Dyrektor Mariolę Czapla,
której należą się ogromne
podziękowania. Podziękowania należą się również
wszystkim uczestnikom
zawodów, a także osobom które pomogły w
sprawnym przebiegu turnieju. Turniej
był miłym akcentem kończącym ferie
zimowe.
Marek Margol
– organizator i sędzia turnieju

MGKS „Igros” Krasnobród

Terminarz Klasy Okręgowej - runda II WIOSNA 2016.
20-03-2016 (niedziela)

Igros Krasnobród - Pogoń 96 Łaszczówka

Seniorzy - godz. 15:00

03-04-2016 (niedziela)
Igros Krasnobród - Grom Różaniec

Juniorzy - godz. 14:00
Seniorzy - godz. 16:00
16-04-2016 (sobota)

Igros Krasnobród - Olimpia Miączyn

Seniorzy - godz. 16:00

24-04-2016 (niedziela)

Igros Krasnobród - Łada 1945 Biłgoraj

Seniorzy - godz. 16:00
07-05-2016 (sobota)

Igros Krasnobród - Włókniarz Frampol

Juniorzy - godz. 14:00
Seniorzy - godz. 16:00

22-05-2016 (niedziela)

Igros Krasnobród - Korona Łaszczów

Seniorzy - godz. 16:00

05-06-2016 (niedziela)

Igros Krasnobród – Cosmos Józefów

Juniorzy - godz. 14:00
Seniorzy - godz. 16:00
18-06-2016 (sobota)

Igros Krasnobród – Roztocze Szczebrzeszyn

Juniorzy - godz. 15:00
Seniorzy - godz. 17:00

Sylwester Kłyż
Prezes MGKS „Igros”

Ferie
2016

15-26.02.2016r.

