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Dokumentacja projektowokoszto
rysowa na budowę ulicy 

Konopnickiej 
Rozstrzygnięto  przetarg  na  wyko

nanie  projektu  budowlanego  i  wyko
nawczego  budowy  ulicy  Konopnickiej 
w  Krasnobrodzie.  Najniższą  cenę  za 
wykonanie  powyższego  opracowania 
złożyło Biuro Projektów Inwestprojekt 
Lublin S.A.  ul. Tomasza Zana 38,  20
601 Lublin. Cena  za  opracowanie wy
niosła  12.915,00  zł.  W  październiku 
bieżącego  roku  zawarto  umowę  z  „In
westprojektem”  na  wykonanie  prac 
projektowych  dla  odcinka  ulicy  o  dłu
gości  150m.  Termin  wykonania  pro
jektu  ustalono  w  umowie  na 
30.09.2017r.   
Wykonanie podłogi w budynku 

Świetlicy Wiejskiej 
w Dominikanówce

W ramach  kolejnego  etapu moder
nizacji  świetlicy  wiejskiej  w  Domini
kanówce  w  roku  bieżącym 
przeprowadzone zostaną prace związa
ne  z  wymiana  podłogi  w  głównej  sali 
balowej  na  piętrze  świetlicy. W wyni
ku  rozstrzygniętego  przetargu  wyko
nawcą  robót  budowlanych  został 
wykonawca:  Usługi  RemontowoBu
dowlane  Krzysztof  BIELAN  adres: 
Majdan  84;  22400  Zamość.  Wartość 
podpisanego  kontraktu  na  wykonanie 
białej podłogi  łącznie z wymianą lega
rów  wyniosła  29.459,43  zł.  Termin 
wykonania remontu podłogi to listopad 
bieżącego roku.  

Ugoda
14  listopada  br.  w  Warszawie  zo

stała  zawarta  ugoda  pomiędzy  Skar
bem  Państwa,  Gminą  Krasnobród 
a  Związkiem  Gmin  Wyznaniowych 

Żydowskich RP w sprawie zwrotu nie
ruchomości  po  byłym  cmentarzu  ży
dowskim  w  Krasnobrodzie.  Na  mocy 
zawartej ugody Skarb Państwa wyraził 
zgodę  na  przeniesienie własności  tere
nu  cmentarza  żydowskiego  na  rzecz 
Związku  Gmin  Wyznaniowych  Ży
dowskich  RP.  Gmina  Wyznaniowa 
cofnęła równocześnie wniosek o zwrot 
działki,  na  której  znajduje  się  parking 
gminny  przy  ul.  Kościuszki.  Zawarcie 
ugody  jest  ostatecznym  zamknięciem 
(po  13tu  latach)  spraw  spornych  po
między  Gminą  Krasnobród  a  Związ
kiem  Gmin  Wyznaniowych 
Żydowskich RP.

Uliczne ozdoby świąteczne
W  związku  ze  Świętami  Bożego 

Narodzenia  na  krasnobrodzkich  uli
cach  pojawią  się  ozdoby  świąteczne. 
Wśród  nich  będzie  kilka  nowych 
ozdób,  które  gmina  zakupiła  za  kwotę 
7  040,00  zł.  oraz  kilkanaście  starych, 
które  poddane  zostały  naprawie  pole
gającej  na wymianie węża  świetlnego. 
Montażem dekoracji na słupach oświe
tleniowych,  zarówno  tych  nowo  zaku
pionych  jak  i naprawionych zajmie się 
Zakład  Usług  Elektroenergetycznych 
„ELTAK” Tadeusz Kurantowicz. 
I Forum Turystyki Medycznej 

i Prozdrowotnej
Burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 

Misztal,  przewodniczący  Rady  Miej
skiej Roland Wyrostkiewicz  i dyrektor 
Sanatrium  Rehabiltacyjnego  w  Krasn
borodzie  Wojciech  Żurakowski 
uczestniczyli  I  Forum  Turystyki  Me
dycznej i Prozdrowotnej, które odby
ło  się w dniach 1819  listopada 
2016 roku w Nałęczowie.
Organizatorem  tego  wyda
rzenia  był  Lubelski  Klub 
Biznesu  w  partnerstwie 
z Gminą Krasnobród i Gmi
ną Nałęczów.

W programie  forum oma
wiano takie tematy jak: Polityka 
prozdrowotna – unijna, krajowa, re
gionalna;  Modele  i  kierunki  rozwoju 

turystyki  medycznej;  Rola  Samorządu 
w  kreowaniu  marki  uzdrowisk  i  tury
styki  prozdrowotnej;  Zadbaj  o  zdro
wie!  Był  też  panel  dyskusyjny 
Uzdrowiska  i  turystyka  prozdrowotna 
–  faktory  rozwoju  destylacji  regional
nych.  W  programie  było  także  zwie
dzanie  Uzdrowiska  Nałęczów 
i  zapoznanie  się  z  proponowanymi 
usługami zdrowotnymi oraz atrakcjami 
turystycznymi. 

Wśród  uczestników  forum  by
li m.in.: Grzegorz Mickiewicz  dorad
ca  w  gabinecie  politycznym  ministra 
rozwoju  Jerzego  Kwiecińskiego,  mar
szałek województwa lubelskiego – Ar
kadiusz  Bratkowski  i  dyrektor 
lubelskiego  Narodowego  Funduszu 
Zdrowia – Karol Tarkowski.

II Orszak Trzech Króli
Trwają  przygotowania  do  Orszaku 

Trzech Króli. W tym roku odbędzie się 
on  pod  hasłem  „Pokój  i  Dobro”.    Or
szak  jest  organizowany  w  Krasnobro
dzie po  raz drugi,  ale po  raz pierwszy 
przy  współpracy  z  Fundacją  „Orszak 
Trzech  Króli”,  do  której  wydarzenie 
zostało zgłoszone przez Krasnobrodzki 
Dom Kultury.

Trasa  orszaku  będzie  przebiegała 
tak  jak  i  w  ubiegłym  roku  od  Placu 
Siekluckiego  w  centrum  miasta  do 
Sanktuarium Maryjnego. Na  trasie  or
szaku, zgodnie ze scenariuszem, które
go  autorem  jest  Paweł  Murdzek   
polonista  w  Zespole  Szkół  Ogólno
kształcących  w  Krasnobrodzie,  będzie 
6 scen. 

Aby  integrować  całą  społeczność 
gminy  i  parafii  Krasnobród 
i  zachęcać  coraz  większe 
grono  osób  do  uczestnic
twa w  orszaku, w  tym  ro
ku  do  przygotowania 
poszczególnych  scen  zo
stali  zaproszeni  mieszkań
cy  trzech  miejscowości: 

Zielonego,  Łuszczacza 
i Wólki Husińskiej.
Do  współpracy  przy  organizacji 

orszaku  zostały  zaproszone  także 
szkoły oraz proboszczowie i parafianie 
sąsiednich  parafii    Zesłania  Ducha 
Świętego  w  Krasnobrodzie  i  Świętej 
Opatrzności  Bożej  w  Bondyrzu.  Pro
boszczowie każdej z trzech parafii wy
typują  po  jednej  osobie,  która  wcieli 
się w postać króla, natomiast poszcze
gólne  szkoły  zajmą  się  przygotowa
niem barwnych orszaków tych królów.

Zapraszamy  serdecznie wszystkich 
do  aktywnego  udziału  w  orszaku. 
Szczegółowe  informacje  i program or
szaku  będą  podane  w  Internecie  i  na 
plakatach.  Informacje  można  uzyskać 
też w KDK.

Informacje zebrała: Mariola Czapla
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Gmina Krasnobród  została  lau
reatem  głównej  nagrody 

w konkursie na najlepszy produkt tury
styczny  2016  roku,  organizowanym 
przez  Lokalną 
Organizację 
Turystyczną 
„Roztocze”.

Jak  stwier
dzono w uzasad

nieniu  specjalna  statuetka  „Roztoczana” 
to nagroda za „inwestycje w infrastruktu
rę turystyczną, dzięki którym wzrósł ruch 
turystyczny”.  Z  szacunkowych  obliczeń 
wynika,  że  w  minionym  sezonie  punkt 
Informacji  Turystycznej  w  Krasnobro
dzie  odwiedziło  41  tysięcy  ludzi,  czyli 
o 2 tysiące więcej niż przed rokiem. Poza 
tym  na  miejscowej  baszcie  widokowej 
było 60 tysięcy osób, z wodnych atrakcji 
na wyspie skorzystało prawie 12 tysięcy, 

a  nad  krasnobrodzkim  zalewem  wypo
czywało 120 tysięcy wczasowiczów. 

Jury  konkursu  postanowiło  również 
docenić bardzo dobrą współpracę  z mia
stem  Zamość,  które  w  tym  sezonie  od
wiedziło  o  13  procent  więcej  turystów 
niż  rok  wcześniej,  w  czym  niemałą  za
sługę  mają  letnicy,  zakwaterowani 
w Krasnobrodzie.  To gmina, która mo
że  się  poszczycić  dobrze  rozwiniętą  ta
nią  bazą  noclegową,  liczoną  na  około 

2,5  tysiąca  miejsc, 
jakich  w  mieście 
brakuje.  Statystyki 
pokazują,  że  znacz
na  część  turystów 
odwiedza  Zamość 
przy  okazji  pobytu 
w  Krasnobrodzie, 

a to pokazuje, że chcemy i potrafimy żyć 
z  turystyki   mówi  prezes  LOT  „Rozto
cze” Damian Miechowicz. 

W  minionym  sezonie  najbardziej 
liczna, bo szacowana nawet na około 10 
tysięcy,  grupa  gości  odwiedziła  Krasno
bród podczas dni miasta, które odbywały 
się między 22 a 24 lipca.

W  imieniu  władz  samorządowych 
„Roztoczana  2016”  odebrał  burmistrz 
Kazimierz  Misztal,  a  wręczenie  nagród 
odbyło się w dniu 4  listopada 2016 roku 
podczas  tradycyjnego podsumowania se
zonu  turystycznego  w  Fortecznym 
Centrum  Informacji  Turystycznej 
w Zamościu.

 ias24.eu
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„Roztoczan 2016” dla Krasnobrodu
Główna nagroda za najlepszy produkt turystyczny 2016

Narodowe Święto Niepodległości 2016
Jak co  roku w dniu 11  listopada, mieszkańcy  miasta  i  gminy 

Krasnobród  wzięli  udział  w  zorga
nizowanych  przez  Burmistrza  Krasno
brodu  i  Krasnobrodzki  Dom  Kultury 
obchodach  Narodowego  Święta 
Niepodległości.

Program  święta  miał  tradycyjny 
porządek. O godz.  9.00  rozpoczęły  się 
uroczystości  religijnopatriotyczne 
w  Kościele  Nawiedzenia  Najświętszej 
Maryi  Panny.  Tam  przed  Mszą  św. 
młodzież  z  Zespołu  Szkół  Ogólno
kształcących  im. Jana Pawła II w Kra
snobrodzie  zaprezentowała 
patriotyczny  program  słownomuzycz
ny.  Występ  uczniów  rozpoczął  się  od 
wykonania  pieśni  „Gaude  Mather  Po
lonia”  (Raduj  się, Matko  Polsko).  Po
tem  były  recytacje  i  śpiewy 

przeplatane  cytatami  z  wypowiedzi 
wybitnego Polaka, patrioty – Świętego 
Jana Pawła II.

Po wysłuchaniu części artystycznej 
rozpoczęła  się  Masza  św.  w  intencji 
Ojczyzny,  której  przewodniczył  i  ho
milię  wygłosił  proboszcz  Parafii 
NNMP w Krasnobrodzie ks. prałat Eu
geniusz Derdziuk.

Oprawę  muzyczną  Mszy  św.  za
pewnił Chór Parafialny pod kierownic
twem  organisty  Józefa  Bąka  oraz 
Krasnobrodzka  Orkiestra  Dęta,  która 
działa  w  Krasnobrodzkim  Domu  Kul
tury pod kierunkiem kapelmistrza Ma
teusza Krawca.

Uroczystości odbyły się z udziałem 
władz  samorządowych  Krasnobrodu  – 
burmistrza  Kazimierza  Misztala,  do
radcy  burmistrza  Janusza  Osia, 

przewodniczącego  Rolanda  Wyrost
kiewicza  i  radnych  Rady  Miejskiej, 
a  także  pocztów  sztandarowych  szkół 
i  Związku  Kombatantów  Dzieci  Za
mojszczyzny,  delegacji  instytucji,  za
kładów  pracy  i  stowarzyszeń  oraz 
mieszkańców  miasta  i  gminy  Krasno
bród.

Po  Mszy  św.  odbył  się  przemarsz 
w uporządkowanym szyku,  z orkiestrą 
na czele, na cmentarz pod pomnik Po
wstańców  Styczniowych,  gdzie  po 
krótkiej  modlitwie  w  intencji  pole
głych  w  obronie  Ojczyzny  prowadzo
nej  przez  ks.  proboszcza  Eugeniusza 
Derdziuka,  delegacja  młodzieży  z  Ze
społu  Szkół  Ogólnokształcących 
(szkoły  sprawującej  patronat  nad  tym 
pomnikiem) złożyła wiązankę.
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W  sobotę  17  grudnia 
2016  r.  w  Krasno

brodzkim Domu Kultury  odbędą 
się  Eliminacje  Rejonowe  XXIII 
Międzynarodowego  Festiwalu 
Kolęd  i  Pastorałek  im.  ks. Kazi
mierza Szwarlika.

W  eliminacjach  mogą  wziąć 
udział  soliści,  duety,  chóry,  ka
pele,  zespoły  wokalne  i  wokal
noinstrumentalne,  zarówno 
dzieci, młodzież jak i dorośli. 

Eliminacje  te  są  pierwszym 
etapem  festiwalu. 
Drugi  etap  to  przesłu
chania  finałowe, 
w  których  uczestni
czyć  będą  laureaci 
wyłonieni  w  elimina

cjach  rejonowych,  które  odby
wać  się  będą  w  ponad    30 
miejscowościach  na  terenie  Pol
ski  oraz  na Ukrainie  i Białorusi. 
Przesłuchania  II  etapu  odbędą 
się  w  dniach  1214  stycznia 
2017 r. w Będzinie.

Lista  uczestników  krasno
brodzkich  eliminacji  zostanie 
podana  na  stronie  internetowej 
Urzędu  Miejskiego  w  Krasno
brodzie, po zakończeniu  terminu 
naboru,  który  mija  26  listopada 

br. Już teraz serdecz
nie  zapraszamy  do 
wysłuchania  prezen
towanych kolęd  i pa
storałek.

Mariola Czapla

Dalsza  część  uroczystości  miała 
miejsce  pod  Pomnikiem  Żołnierzy 
Września  1939  i  rozpoczęła  się  Hym
nem  Narodowym  wykonanym  wspól
nie przez Orkiestrę Dętą i uczestników 
uroczystości. W tym czasie poczet fla
gowy,  który  tworzyli  krasnobrodzcy 
harcerze wciągnęli na maszt flagę pań
stwową.  Następnie  Ksiądz  Proboszcz 
poprowadził modlitwę w  intencji,  tych 
którzy oddali życie za niepodległą Pol
skę, a potem okolicznościowe przemó
wienie wygłosił  Przewodniczący Rady 
Miejskiej Roland Wyrostkiewicz (tekst 
przemówienia  na  stronie www.krasno
brod.pl).  Ostatnim  punktem  programu 
uroczystości  na  cmentarzu  było  złoże
nie  wiązanek  pod  pomnikiem  przez 
władze  samorządowe  oraz  delegacje 
szkół, kombatantów,  instytucji  i zakła
dów  pracy  oraz  stowarzyszeń.  Na 
zakończenie  zagrała  jeszcze  Krasno
brodzka Orkiestra Dęta.

Bezpośrednio  po  uroczystościach 
na  cmentarzu  w  Krasnobrodzkim  Do
mu  Kultury  odbyło  się  doroczne  spo
tkanie  członków  Krasnobrodzkiej 
Orkiestry  Dętej  i  Zespołu  Folklory
stycznego  „Wójtowianie”  z  władzami 
samorządowymi,  które  było  okazją  do 
podziękowania  naszym  zespołom  za 
ich  działalność  artystyczną  na  rzecz 
naszej lokalnej społeczności. 

Druga część obchodów Narodowe
go  Święta  Niepodległości  miała  miej
sce  po  południu  w  Krasnobrodzkim 
Dom Kultury. Tam o godz. 15.00  roz
począł  się  koncert, w  którym wystąpił 

działający  przy  Tomaszowskim Domu 
Kultury  Zespół  Artystyczny  „SONA
TA”.  Ze  sceny  usłyszeć  można  było 
piękne,  polskie  pieśni  patriotyczne 
wykonywane  w  różnym  składzie  oso
bowym    przez  cały  zespół,  męską 
cześć zespołu oraz solistów.

Dopełnieniem  wokalnej  części 
koncertu był występ Aleksandry Bełz  
młodej  utalentowanej  solistki  z  Kra
snobrodu,  która  zaśpiewała  dwie  pio
senki:  „Piechota”  i  „Dziewczyna 
z granatem”.

W  dalszej  –  teatralnej  części  kon
certu  –  zaprezentowali  się  uczestnicy 
zajęć  prowadzonych  w  Krasnobrodz
kim  Domu  Kultury.  Jako  pierwsi  na 
scenie  pojawili  się  najmłodsi  artyści  – 
dzieci  z  „Klubu Malucha”. W  ich wy
konaniu  obejrzeć  można  było  etiudę 
teatralną pt. „Lokomotywa”. Samo po
jawienie się małych artystów na scenie 
wywołało gromkie brawa i uśmiech na 
niejednej  twarzy.  Maluchy  bardzo 
swobodnie poruszały się na scenie pre
zentując  swoje  role  i  barwne  stroje. 
Cały występ został bardzo ciepło przy
jęty  przez  publiczność  i  nagrodzony 
brawami.

Po  maluchach  na  scenie  pojawili 
się trochę starsi aktorzy – dzieci i mło
dzież  z  Kółka  Teatralnego  działające
go w KDK, którzy przedstawili „Bajkę 
o królewnie, piekarczyku i  języku pol
skim”. Na  podkreślenie  zasługuje  bar
dzo  dobra  gra  aktorska  młodych 
adeptów  sztuki  teatralnej,  ale  także 
stylowe,  kolorowe  stroje,  scenografia 

i efekty dźwiękowe. Pełne humoru, ale 
i  mądrości  życiowych  przedstawienie, 
podobnie jak występ maluchów, zosta
ło  bardzo  dobrze  przyjęte  przez  pu
bliczność,  która  nagrodziła  je 
gromkimi brawami.

Przedstawienia  zostały  przygoto
wane  przez    pracowników KDK:  sce
nografię  wykonała  Marzena  Mazurek 
–  instruktor  ds.  plastyki  a  za  efekty 
dźwiękowe  odpowiadał  Jarosław  Mo
nastyrski  –  mł.  specjalista  ds.  obsługi 
imprez  oraz  amatorskiego  ruchu  arty
stycznego.  Reżyserem  obu  prezentacji 
teatralnych  była  Mariola  Kawecka  – 
instruktor  ds.  kultury,  która m.in.  pro
wadzi zajęcia teatralne w KDK. 

Kończąc  relację  z  obchodów  98. 
Rocznicy  odzyskania  przez  Polskę 
Niepodległości  w  imieniu  organizato
rów składam serdeczne podziękowania 
wszystkim  zaangażowanym  w  organi
zację  tego  święta.  Dziękuję  Księdzu 
Proboszczowi  Eugeniuszowi  Derdziu
kowi,  Uczniom  i  Nauczycielom  Ze
społu  Szkół  Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie, Chórowi Parafialne
mu, Krasnobrodzkiej Orkiestrze Dętej, 
Pocztom  Sztandarowym,  Delegacjom 
z  wiązankami,  Harcerzom,  Policji, 
Wykonawcom  koncertu  i  Pracowni
kom  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury.

Mariola Czapla 

Fotoreportaż – str.11
fot. Marzena Mazurek

Konkurs  odbędzie  się  07  grudnia  2016  r. 
o  godz.  10.00  w  Krasnobrodzkim  Domu 

Kultury.  Jest  on  przeznaczony  dla  przedszkolaków 
i uczniów klas „zerowych” z terenu Miasta i Gminy 
Krasnobród.  Uczestnik  konkursu  prezentuje  jedną 
piosenkę o dowolnej tematyce. Dzieci uczęszczające 
do przedszkola lub „zerówki” do konkursu zgłasza
ne są przez opiekunów grup. Przyjmujemy też indy
widualne zgłoszenia od rodziców, których dzieci nie 
chodzą  do  przedszkola.  Zgłoszenia  należy  dokonać 
w  terminie  do  02  grudnia  2016  r.  osobiście 
w  Krasnobrodzkim  Domu  Kultury  lub  drogą  elek
troniczną.

Szczegółowe informacje:
Krasnobrodzki Dom Kultury, 

ul. 3 Maja 26, tel. 84 6607117
email: kradomkul@o2.pl
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15 lat temu nadano imię szkole w Kaczórkach

Od  15  lat  Szkoła  Podstawowa 
w  Kaczórkach  nosi  zaszczyt

ne  imię  Armii  Krajowej.  Przez  te 
wszystkie  lata  staraliśmy  się  naszym 
uczniom  przekazać  ideały,  jakim  byli 
wierni  żołnierze  Polskiego  Państwa 
Podziemnego.  Dziś  z  dumą  mogę 
stwierdzić,  że  uczniowie  Szkoły  Pod
stawowej  im.  Armii  Krajowej 
w  Kaczórkach  godnie  ją  reprezentują 
na  konkursach  przedmiotowych, 
artystycznych  i  zawodach  sportowych. 
Umiłowanie  Ojczyzny  i  jej  historii 
owocuje  tytułami  laureatów  i  finali
stów  w  konkursach  historycznych 
organizowanych  przez  Lubelskiego 
Kuratora  Oświaty  oraz  przez  ŚZŻAK 
Okręg Zamość.  Święto Patrona Szkoły 
jest  okazją  dla  naszych  uczniów  do 
przypomnienia  historii  AK  oraz  spo
tkania z jej żołnierzami. 

W  tym roku Święto Patrona naszej 
szkoły  połączone  z  obchodami  15 
rocznicy  nadania  jej  imienia  Armii 
Krajowej  odbyło  się  w  dniu  16  paź
dziernika 2016r. 

Tą doniosłą uroczystość zaszczycili 
swoją  obecnością:  prezes  Światowego 
Związku Żołnierzy AK okręg Zamość, 
pan  poseł  Sławomir  Zawiślak  oraz 
kombatanci różnych kół ŚZŻAK okręg 
Zamość,  wicestarosta  pan  Kazimierz 
Mielnicki,  pani  Monika  Żur  –  starszy 
wizytator, kierownik Oddziału Zamiej
scowego Kuratorium Oświaty. Władze 
gminne  reprezentował  doradca  burmi
strza pan Janusz Oś. Obecni byli  także 
dyrektorzy  szkół  i  zakładów  pracy 
z  terenu  gminy,  radni  i  sołtysi, 
strażacy,  mieszkańcy  Kaczórek  i  są
siednich miejscowości.  

Po  ceremoniale  szkolnym  ucznio
wie  klas  IV  VI  zaprezentowali  część 
artystyczną; do występu dzieci przygo
towała pani Katarzyna Buczak. Krótkie 
wystąpienia  zaproszonych  gości  po
przedziły  przejście  do  kaplicy,  gdzie 
odprawiona  została  msza  święta.  Na
bożeństwu  przewodniczył  i  homilię 
wygłosił  ksiądz  Artur  Sokół    pro
boszcz  parafii  Bondyrz.  Następnie 
uczestnicy  uroczystości  udali  się  pod 
pomnik  przed  szkołą,  gdzie  złożenie 

wiązanek  i  kwiatów  zakończyło  ofi
cjalną część uroczystości. 

Elżbieta Zub
Dyrektor SP w Kaczórkach

Fotoreportaż – str. 20

Podziękowania
Serdecznie  dziękuję  wszystkim, 

którzy  wzięli  udział  w  uroczysto
ściach Święta Patrona naszej szkoły.

Dziękuję  serdecznie  rodzicom  za 
pomoc  przy  organizacji  święta,  stra
żakom  z Hutek  za wypożyczenie  ła
wek  oraz  panu  Wiesławowi  Fila  za 
ich przywiezienie i odwiezienie.

Przy  okazji  święta  dziękuję 
Wspólnocie  Wsi  Kaczórki  za  zakup 
urządzeń na nasz plac zabaw.

Serdecznie  dziękuję  również 
mieszkańcom  wsi  Kaczórki,  Hutki 
i Stara Huta za zapewnienie środków 
na  nowe  urządzania  na  placu  zabaw 
w  planie  budżetowym  sołectw  tych 
miejscowości na rok przyszły.

Elżbieta Zub
Dyrektor SP w Kaczórkach

Puchar burmistrza nie zmienia właściciela
Przez  kolejny  rok  „Młodzi” 

Krasnobród  będą  właściciela
mi  siatkarskiego  pucharu  burmistrza. 
W zawodach, które odbyły się 29 paź
dziernika  2016  roku  w  sali  sportowej 
miejscowego  zespołu  szkół,  o  główne 
trofeum  walczyło  sześć  zespołów. 
Zwycięska  ekipa  zagrała  w  składzie: 
Edyta Korga,  Piotr Korzeniowski, Da
mian  Leśniak,  Rafał  Szpyra,  Patryk 

Pawelec i Szymon Guszecki.
Drugie  miejsce  zajęła  połączona 

reprezentacja  wsi  Hutki  i  osiedla 
„Podzamek”  w  Krasnobrodzie,  która 
pokonała  „Przyjaciół  z  Boiska”.  Na 
kolejnych  pozycjach  uplasowały  się 
„SET Oldboy”, jedyna w pełni kobieca 
ekipa  „Licealistek”  oraz  „Huragan” 
Krasnobród.

Zespoły,  które  stanęły  na  podium, 

odebrały medale,  a wszystkie  drużyny 
otrzymały  pamiątkowe  puchary  i  dy
plomy oraz piłki.

Nagrody  wręczali  burmistrz  Kra
snobrodu  Kazimierz  Misztal,  sędzia 
zawodów  Adam  Gaca  i  prezes  Klubu 
Siatkarskiego „SET” Marek Pakuła.

ias.24.eu

Foto ze zbiorów organizatorów 
turnieju  Klubu Siatkarskiego „Set” 

w Krasnobrodzie
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Dnia  21.  października  pod  ta
kim  właśnie  hasłem  społecz

ność  krasnobrodzkiego  gimnazjum 
i  liceum  obchodziła  Święto  Patrona 
Szkoły  św.  Jana  Pawła  II.  Wezwanie 
zawarte  w  haśle  tegorocznego  święta 
wiąże  się z Rokiem Miłosierdzia 2016 
i Światowymi Dniami Młodzieży, któ
re odbyły się w Polsce w lecie.

Co to znaczy dla nas, a szczególnie 
dla młodych ludzi „być świadkami mi
łosierdzia”? Jak realizować na co dzień 
wezwanie  Ojca  Św.  Franciszka,  który 
jako Pasterz kościoła oczekuje refleksji 
i  konkretnych  działań,  które  zmienią 
świat  na  lepszy?  Światowe  Dni  Mło

dzieży  pokazały,  że  młodzież  zrozu
miała to wezwanie i wróciła do swoich 
domów  na  całym  świecie  umocniona 
w wierze i chęci bycia dobrym.

Dzień  Patrona  rozpoczął  się  uro
czystą  mszą  św.  w  sanktuarium 
krasnobrodzkim.  Dyrektor  Caritas 
Diecezji  ZamojskoLubaczowskiej 
ks.  Adam  Sobczak  wygłosił  homilię, 
w której odniósł się do działalności or
ganizacji  z  sercem  w  swoim  logo,  co 
jest  najwymowniejszym  świadectwem 
realizowania  przykazania  miłosierdzia 
na co dzień.

Po  złożeniu  kwiatów  pod  pomni
kiem Jana Pawła II dalsze uroczystości 

odbyły  się  w  szkole.  Na  początku 
uczniowie klas pierwszych złożyli ślu
bowanie  przed  znakomitymi  gośćmi 
i społecznością szkolną. Następnie od
była  się  uroczysta  akademia,  podczas 
której  w  sposób  literacki,  muzyczny, 
teatralny  a  nawet  taneczny  młodzież 
przedstawiła  swoje  rozumienie  we
zwania  „Bądźcie  świadkami  miłosier
dzia”.  Wnioskiem  z  tych  rozważań 
były  refleksje  o  miłosierdziu  danym 
przez  samego  miłosiernego  Boga, 
o  działaniu  Ducha  Świętego,  który 
przez  tysiące  lat  dawał  i  daje  siłę  lu
dziom  do  realizowania  Caritas.  Przy
wołano postacie Patrona Jana Pawła II, 

Bądźcie świadkami miłosierdzia
Święto Patrona Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
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Zadanie  „Droga  do  samodziel
ności”  było  realizowane  przez 

Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Nie
pełnosprawnych  „Radość  i  Nadzieja” 
w  Dominikanówce.  Działania  projek
towe  realizowane  były  w  terminie  od 
01.08.2016 r. do 31.10.2016 r.

Organizację  tą  tworzą  pracownicy 
i  rodzice uczestników Warsztatu Tera
pii Zajęciowej w Dominikanówce.

Celem  głównym  projektu  było  na
bycie,  rozwijanie  oraz  podtrzymywa
nie  umiejętności  niezbędnych  do 
samodzielnego  funkcjonowania  u  15 
osób  niepełnosprawnych  z  powiatu 
biłgorajskiego  i zamojskiego, który re
alizowano poprzez:
1.  Wzrost  samodzielności  funkcjono
wania  osób  niepełnosprawnych  po
przez  wsparcie  edukacyjno  doradcze 
10 rodziców i opiekunów
2.  Zwiększenie  dostępu  do  nowator
skich  form  terapeutycznotreningo
wych dla 15 osób niepełnosprawnych
3.  Zmniejszenie  obszarów  dyskrymi
nacji  i  marginalizacji  osób  niepełno
sprawnych  poprzez  przeprowadzenie 
konferencji  adresowanej  do  władz  sa
morządowych,  wolontariuszy,  przed
stawicieli  instytucji  zajmujących  się 
tematyką  niepełno
sprawności.

Uczestników 
projektu  rekrutowa
no  na  zasadzie  rów
nych  szans,  przy 
spełnieniu  kryteriów 
formalnych  dotyczą
cych  wieku,  miejsca 

zamieszkania,  orzeczenia  o  stopniu 
niepełnosprawności.  Inicjatywą  cie
szyła się dużym zainteresowaniem.

Po  opracowaniu  metody  pracy 
stworzonej  przez  3  specjalistów  zaj
mujących  się  na  co  dzień  tematyką 
niepełnosprawności  prowadzono  zaję
cia  w  wynajętym  domku  w  Ośrodku 
„Natura”  w  Krasnobrodzie.  Działania 
były  realizowane  od  poniedziałku  do 
soboty przez 3 tygodnie w 3 zespołach 
po  5  osób  niepełnosprawnych  wraz 
z  trenerem umiejętności. W czasie po
bytu  ze  względu  na  specyficzne  po
trzeby  i  deficyty  w  funkcjonowaniu 
uczestników  realizowano  i  doskonalo
no  między  innymi:  trening  kulinarny, 
obsługi  sprzętu  RTV  i  AGD,  ekono
miczny  (dokonywanie  zakupów), 
doskonalenia  umiejętności  życia  co

dziennego  oraz  dba
nie  o  wygląd 
zewnętrzny,  korzy
stanie  z  usług  insty
tucji  użyteczności 
publicznej  tj.  Bank, 
Poczta,  Urząd  Gmi
ny, MOPS.
  Dzięki  przeprowa
dzonym  zajęciom  te

rapeutyczno  treningowym  u  osób 
niepełnosprawnych nastąpił wzrost  sa
moakceptacji, poczucia własnej warto
ści  i  chęć  aktywnego  pokonywania 
napotykanych  barier  związanych 
z  funkcjonowaniem  społecznym.  Do
datkowo  projekt  przyczynił  się  do 
zrównoważonego  rozwoju  powiatu 
biłgorajskiego  i  zamojskiego  poprzez 
zmniejszenie  obszaru  wykluczenia 
najsłabszych grup społecznych.

W  dniu  04.10.201  6r.  w  siedzibie 
WTZ Dominikanówka,  który był  part
nerem  zaangażowanym  w  realizację 
zadania,  dokonano  podsumowania  po
szczególnych etapów projektu.

„Droga  do  samodzielności”  to  za
danie  dofinansowane  ze  środków  Re
gionalnego  Ośrodka  Polityki 
Społecznej  w  Lublinie  w  kwocie 

17.620  zł,  wkład  wła
sny  Stowarzyszenia  to 
4.850 zł, co dało łączną 
sumę 22.470 zł.       
Zarząd Stowarzyszenia

„Droga do samodzielności”
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Młodzież ZSO na spotkaniu ze światowej sławy reżyserem
W  październiku  członkowie 

naszego  szkolnego  chórku 
oraz  kilkoro  uczniów  z  klasy  języko
wej  2a  mieli  okazję  uczestniczyć 
w  niezwykłym  wydarzeniu.  W  kinie 
„Stylowy”  w  Zamościu  w  godzinach 
wieczornych odbył  się koncert Zamoj
skiej  Orkiestry  Symfonicznej  im.  Ka
rola  Namysłowskiego  pod  dyrekcją 
Tadeusza Wicherka, w wykonaniu któ
rej  mogliśmy  posłuchać  utworów  le
gendarnej  grupy  The  Beatles.  Odbyła 
się  również  światowa  premiera  filmu 
„The Beatles and World War II”, który 
bardzo  poruszył  naszą  młodzież. 
Przedstawiał  dramat  II  wojny  świato
wej  opatrzony  w  tle  muzyką  The  Be
atles w nowych aranżacjach. 

Jak  sam  reżyser  powiedział  przed 
projekcją  filmu:  „Muzycy  grupy  The 
Beatles  poparli  projekt.  To,  co  zoba
czymy  w  filmie  to  oprócz  sztuki 
filmowej  niesamowita  odwaga  kame
rzystów,  którzy  nie  uciekli,  kiedy 
bombowce  japońskie  czy  piloci  kami
kaze  atakowali  Pearl  Harbor.  Wielu 
kamerzystów zginęło podczas kręcenia 
tych  i  innych  tragicznych  scen. 
W pewnym sensie ten film jest uhono
rowaniem  odwagi  tych  kamerzystów”. 
  Film  został  wydany  około  6  tygo
dni  temu  na  DVD  i  jest  teraz  nr  1 
w  sprzedaży  filmów  DVD  w  Stanach 
Zjednoczonych. W „New York Times” 
powstał artykuł o tym filmie, w którym 
autor wyraził zdanie, że ten film powi

nien  być  obo
wiązkowo 
przedstawiany  we 
wszystkich  lice
ach  w  Stanach 
Zjednoczonych, 
aby  pokazać,  co 
naprawdę  się 
działo  podczas  II 
wojny  światowej. 
Film  można  jesz
cze  nabyć  przez 
Internet  oraz, 
składając  zamó

wienie, w Orkiestrze Symfonicznej im. 
Karola  Namysłowskiego  w  Zamościu, 
która  może  złożyć  masowe  zamówie
nie dla osób zainteresowanych.

Tony  Palmer  przyjechał  do  Zamo
ścia  aż  z  Londynu,  by  opowiedzieć 
o  swoim  dziele.  Reżyser  ten  ma  na 
swoim  koncie  ponad  sto  zrealizowa
nych  produkcji  filmowych,  głównie 
dokumentalnych.  Wielokrotnie  nagra
dzany  był  za  swoje  filmy. Udało  nam 
się porozmawiać z nim chwilę i zrobić 
pamiątkowe  zdjęcie.  Gdy  poprosiłam 
o autograf na kartce, powiedział, że ma 
lepszy  pomysł  i  wręczył  nam  film  na 
DVD wraz  ze  swoim podpisem.  Prze
sympatyczny człowiek. Wielki artysta. 
Z całego serca polecam każdemu obej
rzenie tego filmu.

Karolina Piotrowska

św.  Franciszka  z  Asyżu,  który  nawet 
w najmniejszym stworzeniu dostrzegał 
ukochanego  brata.  W  dalszej  części 
programu  artystycznego  pojawiły  się 
pytania,  czy zwykły człowiek ma moc 
czynienie  miłosierdzia  i  skąd  czerpać 
siły?  Pojawił  się  wniosek,  że  przecież 
św.  Jan  Paweł  II,  brat  Albert,  matka 
Teresa  z  Kalkuty,  św.  Maksymilian 
Kolbe  i  tysiące  błogosławionych 
i świętych, niekiedy anonimowych, za
pomnianych  – wywodziło  się  ze  zwy
czajnych, często nawet ubogich rodzin. 
Co spowodowało, że ich życie było tak 
piękne,  oddane  bliźniemu?  Kolejne 
rozważania przy stoliku przyniosły od
powiedź  obok działań boskich, meta
fizycznych  w  ich  życiu  wielką  rolę 
odegrała  rodzina,  religia,  szkoła,  Oj
czyzna,  sztuka,  czyli  podstawowe 
i uniwersalne wartości.

Po  akademii  odbyły  się  przemowy 
gości i zawiązanie Szkolnego Koła Ca
ritas.  Tłum  młodzieży  z  czerwonym 
serduszkiem  na  koszulce  był  świetną 
odpowiedzią  na  pytania  zadane  pod
czas  akademii:  jak  my,  na  co  dzień 

możemy być świadkami miłosierdzia?
Scenariusz  został  przygotowany 

przez  polonistki  p.  Celinę  Koisz  i  p. 
Danutę  Korzeniowską;  szkolny  chór 
wystąpił  po  kierownictwem  p.  Karoli
ny  Piotrowskiej;  piękny  układ  tanecz
ny  nawiązujący  do  Światowych  Dni 
Młodzieży  wykonały  uczennice  klasy 
III  b  i  c  pod  opieką  p. Marty Mielni
czek a dekoracje przygotowała p. Hali
na  Gontarz,  która  również 
zorganizowała  towarzyszący  świętu 
konkurs  plastyczny  o  tematyce Anioły 
Miłosierdzia.

Podsumowanie tego konkursu wraz 
z  wręczeniem  nagród  odbyło  się  pod
czas  obchodów Święta  Patrona. Decy
zją  komisji  konkursowej  w  składzie: 
Halina  Gontarz  –  nl  plastyki,  Marek 
Pawluk  –  zca  dyrektora,  Bogusława 
Pawluk – opiekun SU i Marzanna Tar
łowska – bibliotekarz  (wszyscy z ZSO 
w  Krasnobrodzie),  laureatami  konkur
su  zostali:  I  nagroda:  Joanna  Skowyra 
– Zespół Szkół w Werbkowicach i Ka
tarzyna  Wolanin    Publiczne  Gimna
zjum  w  Tarnogrodzie;  II  nagroda: 

Katarzyna Trąba – Zespół Szkół Ogól
nokształcących  im.  Jana  Pawła  II 
w Krasnobrodzie  i Agnieszka Karabin 
– Zespół Szkół w Żdanowie; III nagro
da:  Martyna  Przytuła  i  Mateusz  Pry
ciuk  –  oboje  z  Zespołu  Szkół 
Ogólnokształcących  im.  Jana  Pawła  II 
w  Krasnobrodzie; Wyróżnienia:  Nata
lia Paszt – Gimnazjum nr 2 im. Papie
ża Jana Pawła  II w Tomaszowie Lub., 
Julia Rucka – Zespół Szkół nr 6 w Za
mościu,  Franciszek Drozdowski  –  Ze
spół  Szkół  nr  3  w  Zamościu,  Marta 
Janowska  –  Zespół  Szkół  nr  3  w  Za
mościu. 

Organizatorom  święta,  a  szczegól
nie  młodzieży,  należą  się  gorące  po
dziękowania  za  zaangażowanie 
w obchody święta naszego Wspaniałe
go  Patrona,  a  gościom  za  obecność 
w  tak  ważnym  dla  naszej  szkoły  wy
darzeniu.

Do zobaczenia za rok!
Danuta Korzeniowska

Fotoreportaż – str. 10
fot. Mariola Czapla
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JĘZYKOWA AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA
Strona redagowana przez miłośników poprawnej polszczyzny

 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
RAPORT

(październik 2016)

  Kto  by  tu  nie  był,  popełnił  przestęp
stwo!
  Jeżeli  nie  był,  to  jak  mógł  popełnić 
przestępstwo?
W  ten  sposób  zagadka  kryminalna  roz
wiązana, a wszystko za sprawą niefortun
nego  zdania:  „Kto  by  tu  nie  był”. 
Podobnych  konstrukcji  jest  więcej:  „Jak 
by  nie  było…”,  Gdzie  bym  nie  był…”, 
„Na  co  byśmy  nie  patrzyli…”,  „Co  by 
nie robiła…” itp. 
Lepiej  powiedzieć:  „Jakkolwiek  by  by
ło…”,  „Gdziekolwiek  bym  był…”,  „Na 
cokolwiek  byśmy  patrzyli…”,  „Cokol
wiek by robiła…”.
  Ktokolwiek  tu  był,  popełnił  przestęp
stwo!
 Masz rację mój drogi Watsonie. Trzeba 
to wyjaśnić.
Na  koniec  zagadka  literacka:  kim  jest 
Watson i z kim rozmawia?

Akademik  smorgoński  –  człowiek 
nieobyty,  niekrzesany,  gruboskórny; 
(akademik – tu: uczeń, student).
W  Smorgoniach    miasteczku  leżącym 
dziś w  granicach Białorusi,  a  kiedyś  na
leżącym  do  Radziwiłłów    działał  ośro
dek  tresury  niedźwiedzi,  przekornie 
zwany akademią.

Dwie  partykuły    „bynajmniej” 
i „przynajmniej” – są często używane za
stępczo,  jakby były synonimami, a syno
nimami nie są.
„Bynajmniej”, gdy wzmacnia przeczenie, 
znaczy  tyle  co:  w  żadnym  razie,  wcale, 
w  najmniejszym  stopniu.  W  zdaniu  po
winna towarzyszyć partykule „nie”.
Nie mam  zamiaru  bynajmniej  ulegać  je
go presji.
„Bynajmniej”  może  być  też  przeczącą 
odpowiedzią  na  pytanie.  Zastępuje  wte
dy: w ogóle, ani trochę, wcale nie, wręcz 
przeciwnie.
 Jedziesz na rajd?
 Bynajmniej.

„Przynajmniej”  używamy,  gdy  chcemy 
podkreślić  jakiś  minimalny  stopień  ak
ceptacji czegoś.
Przynajmniej się wyśpię.

Nie  idę  bynajmniej  na  rajd,  ale  przynaj
mniej się wyśpię.

Ile  jest  przypadków?  W  gramatyce 
polskiej – siedem, a w życiu bez liku. Te 
gramatyczne  różnią  się  od  tych  życio
wych odmianą przez przypadki (w dopeł
niaczu  liczby  pojedynczej).  ”Nie  ma 
takiego przypadka” – powiemy, gdy cho
dzi  nam o przypadek gramatyczny.  „Nie 

było takiego przypadku” – wyrazimy się, 
mówiąc o jakimś fakcie.
Co chodzi po ludziach? Najlepiej, gdyby 
nic nie chodziło, jednak jeśli już…, to le
piej  powiedzieć,  że  „wypadki”  niż 
„przypadki”.

Dobrze jest mieć w kimś przyjaciela. 
Gdy  mamy  ich  wielu,  to  mamy  przyja
ciół  (nie:  „przyjacieli”).  Poświęcamy 
swój  czas  przyjaciołom  (nie:  „przyjacie
lom”).  Spędzamy  miłe  chwile  z  przyja
ciółmi  (nie:  „z przyjacielami”). Myślimy 
o przyjaciołach (nie: o przyjacielach”). 
Dbajmy  o  przyjaciół  w  każdym 
przypadku.

Na  tabliczkach  z  nazwami  ulic  zna
leźliśmy  takie  napisy:  ul.  11go Listopa
da i ul. 3Maja.
Powinno  być:  ul.  11  Listopada 
i ul. 3 Maja.
Te  byki  zagonimy  do  zagrody  byków 
ulicznych.

Zakon  Adama  to  małżeństwo,  czyli 
większość ludzi na świecie żyje w stanie 
zakonnym.

Belfer  – kiedyś  żartobliwie  znaczyło na
uczyciel.  Dzisiaj  trąci  myszką,  ale  lubię 
jego przestarzałość. 

Mały konkurs II
Każda  prawidłowa  odpowiedź  za  10 
punktów.
Wskaż poprawnie zdania.
1. Wlałem półtorej  litry wody.  / Wlałem 
półtora litra wody.
2. Lata dużo ćmów. / Lata dużo ciem.
3.  Uklęknąłem  na  jedno  kolano.  /  Uklę
kłem na jedno kolano.
4. Warzywo filozofów to
a) kalafior.
b) cukinia.
c) marchewka.
d) sałata.

Ogarnąć,  nie  ogarnąć,  ogarniać,  nie 
ogarniać  –  często  słyszymy  we  wszyst
kich  możliwych  formach  i  kontekstach. 
Ostatnio  dowiedziałem  się,  że  reżyser 
„nieźle  ogarnął  film”.  Niestety  nastała 
moda  na  ogarnianie  wszystkiego.  Nie
którzy  „muszą  się  ogarnąć”  i  wcale  nie 
chodzi im o doprowadzenie do schludne
go wyglądu swojego stroju, ale o opano
wanie  się  albo  przygotowanie  się  do 
czegoś. 
Można ogarnąć dom, czyli z grubsza po
sprzątać. A czy kogoś możemy nie ogar
niać?  Możemy,  ale  tylko  wzrokiem, 
szczególnie gdy ten ktoś jest duży.
Wprawdzie  czasownik  „ogarnąć”  ma  aż 
siedem  znaczeń,  to  jednak  nie  starajmy 
się  wszystkiego  na  świecie  ogarniać, 

gdyż  może  zabraknąć  nam  siły,  żeby 
ogarnąć  ramionami  naszych  najbliż
szych.

W „Wiadomościach” trafiliśmy na li
czebnik  z  dopisaną  końcówką  fleksyjną 
– „Życie na 13tu metrach”. Tego nie to
lerują  zasady  polskiej  gramatyki,  chyba 
od 1936 roku. 
Można  było  zapisać:  „Życie  na  13  me
trach”  lub „Życie na  trzynastu metrach”. 
W  drugim  przypadku  zapewne  nie  star
czyłoby  ekranu,  jednak  to  kiepska  wy
mówka.  Przecież  niektórzy  mają  ekrany 
panoramiczne.
Tego byka zagonimy do zagrody byków 
telewizyjnych.

Dywagować  to  odejść  od  tematu, 
czasem w gąszcz tematów.
Pewien  znany  dziennikarz  powiedział 
pod koniec dyskusji,  że mogliby  jeszcze 
długo  dywagować  na  ten  temat”.  Cho
dziło mu o rozważanie na temat. 
Słowo  „dywagować”  pochodzi  od  łaciń
skiego  „divagari”  (zabłądzić,  zejść  na 
manowce)  i  znaczy  –  mówić,  pisać  nie 
na temat, od rzeczy, i do tego rozwlekle. 
Kończę, żeby nie wpaść w dywagacje.

Zdrów jak ćwik – bardzo zdrowy
Gdy nic nam nie dolega,  to mówimy, że 
jesteśmy  zdrowi  jak  rydz  albo  jak  ryba. 
Możemy  też  powiedzieć,  że  jesteśmy 
zdrowi  jak  ćwik.  Ćwikiem  kiedyś  nazy
wano specjalnie tuczonego koguta.
Ćwik  to  też  jeden  ze  stopni  harcerskich, 
a wypływa  to  zapewne  stąd,  że  dawniej 
tak  nazywano  człowieka  przebiegłego, 
doświadczonego,  sobieradzika  czy 
sobieradka.

Będzie (co?) blog naszej szkoły?
Będziemy  pisać  do  (czego?)  blogu  albo 
bloga (pot.).
Będziemy  przyglądać  się  (czemu?)  blo
gowi.
Będziemy  czytać  (co?)  blog  albo  bloga 
(pot.).
Będziemy  współpracować  (z  czym?)  z 
blogiem.
Będziemy rozmawiać (o czym?) o blogu.
Żebyśmy mogli to wszystko robić i prze
żywać, potrzebni są chętni do współtwo
rzenia blogu.
Redagowanie  go  może  być  niezwykłą 
przygodą.

Zainteresowani mogą zgłaszać się do pa
ni Magdaleny Flis.

Paweł Murdzek
opiekun

https://www.facebook.com/Językowa
AgencjaDetektywistyczna
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Wystawa  „Fun  Foto  Zakopa
ne”  jest  efektem  pobytu 

uczniów krasnobrodzkiego Gimnazjum 
w  Zakopanem w  dniach  25  30  wrze
śnia 2016 r.

W  ubiegłym  roku  szkolnym  klasy 
wzięły  udział  w  Ogólnopolskim  Kon
kursie  Fotograficznym  „Fun  Foto”. 
Zadaniem  konkursowym  było  zrobie
nie  śmiesznej  fotografii  przedstawiają
cej  całą  klasę  wraz  z  wychowawcą 

w Dzień Dziecka. Do konkursu zgłosi
ło się 378 szkół ( 1112 klas).

Nasi  gimnazjaliści  wzięli  udział 
i udało się! I miejsce zajęła klasa IB – 
wychowawca  p.  Józef  Wryszcz,  II 
miejsce    klasa  IA  –  wychowawca  p. 
Karolina  Piotrowska  i  III  miejsce   
klasa  II  A  wychowawca  p.  Grzegorz 
Piwko.  Koordynatorem  była  p.  Halina 
Gontarz  opiekunka  koła  fotograficzne
go.  A  nagrodą  były  tygodniowe  foto
graficzne  warsztaty  plenerowe  dla 
całej  klasy  (z  zakwaterowaniem w  sa
mym  centrum  Zakopanego  w  hotelu 
Diamond’s  –  Rzemieślnik)  dofinanso
wane  przez  Fundację  „Hotele  Polskie 
Dzieciom”  w wysokości:  za  I  miejsce 
w 50%, II miejsce w 35% i III miejsce 
w 20%.

Z realizacją nagrody nie  trzeba by
ło czekać aż do marca,  jak było zapla
nowane  w  regulaminie  konkursu. 
Okazało  się,  że  wyjazd  został  przesu
nięty  na  koniec  września,  więc  mieli
śmy  mało  czasu  na  przygotowania. 
Każdy  wziął  ze  sobą  sprzęt  fotogra
ficzny  i wyruszyliśmy zdobywać góry. 
W  hotelu  okazało  się,  że  uczestników 
konkursu jest więcej, były wspólne po
siłki,  liczne wycieczki, dyskoteka inte

gracyjna  i  spotkania  z  ciekawymi 
ludźmi.  Nad  całością  czuwali  opieku
nowie,  którzy  na  wstępie  zaplanowali 
każdy  dzień  pobytu.  Opiekunami  na
szej  młodzieży  byli  Józef  Wryszcz, 
Alicja Pomaniec i Halina Gontarz.

Już  pierw
szego  dnia  niektó
rzy  uczestnicy 
ujawnili  nieodpartą 
chęć  poznawania 
Tatr z wyższej per
spektywy.  Ponie
waż  grupa  była 
bardzo  liczna, 
a  wiek  uczestni
ków  zróżnicowany, 
większość  wybrała 
się  pieszo  na  Gu
bałówkę,  bardziej 
wytrwali  mogli 
zobaczyć  Halę  Gą
sienicową  z  Czar
nym  Stawem. 
Następnego  dnia 
wszyscy  udali  się 
nad  „Morskie 
Oko”,  niektórzy  co 
prawda  okrężną 
drogą  przez  Dolinę 
Pięciu  Stawów. 
Trzeci  dzień  na

zwany  przez  nas  Dniem  Muzeów 
z pewnością uzupełnił wiedzę na temat 
geografii i przyrody tatrzańskiej. Pobyt 
w  nowoczesnym  interaktywnym  Mu
zeum  Tatrzańskiego  Parku  Narodowe
go  dał  wiele  radości  w  przyswajaniu 
wiedzy  przez  gry  i  wizualizacje. 
I w  tym dniu znalazło  się kilku śmiał
ków,  którzy  postanowili  zdobyć  Gie
wont  i  zobaczyć  jak  wygląda 
metalowy krzyż widoczny z okien na
szego hotelu. Czwarty dzień  to  spacer 
malowniczą  Doliną  Kościeliską.  Ka
mienisty  krajobraz  doliny  z  górskim 
strumieniem  doprowadził  nas  do 
schroniska,  a  finałem  było  przejście 
stromą  jaskinią  o  wymownej  nazwie 
„Smocza Jama” w Wąwozie Kraków. 

W czasie pobytu było wiele  atrak
cji, które zapewniła nam fundacja i or
ganizatorzy  konkursu.  Można  tu 
wymienić  przede  wszystkim  warszta
towe  spotkanie  z  fotografem.  Miło 
wspominamy spotkanie z góralem, Ja
nem  Karpielem  –  Bułecką,  starszym 
bratem lidera zespołu Zakopower. Cie
kawie  opowiadał,  grał,  śpiewał,  poka
zał  jak  wygląda  strój  góralski 
a  wszystko  zakopiańską  gwarą.  Jedną 
z  atrakcji  były  gry  terenowe,  dzięki 

którym  poznaliśmy  to  turystyczne 
miejsce  bardzo  dokładnie.  Właściwie 
kto brał udział w grach terenowych nie 
zgubi  się  w  Zakopanem.  Wiemy  jak 
nazywają  się  ulice,  gdzie  znaleźć  Ko
ziołka Matołka i dom do góry nogami, 
stary cmentarz na Pęksowym Brzysku. 
Poznaliśmy  zabytki  drewnianej  archi
tektury stylu zakopiańskiego, Czas mi
nął bardzo szybko. Dzień piąty to czas 
powrotu, jeszcze tylko rozdanie dyplo
mów, pamiątkowe zdjęcie i wracamy. 

I  jeszcze  jedna  atrakcja:  korzysta
jąc  z  pięknej  pogody  wstąpiliśmy  do 
Krakowa, dla niektórych  to był pierw
szy  pobyt  w  kolebce  polskiej  historii. 
Wawel,  Rynek  Główny,  Sukiennice, 
Kościół Mariacki  i  spotkanie  ze  smo
kiem,  kilka  zdjęć  do  kolekcji  i w  dal
szą drogę. 

Szkoda,  że  góry  są  tak  daleko,  ale 
pozostało  dużo  wspomnień  w  postaci 
całej  galerii  zdjęć,  które  przyczyniły 
się do powstania wystawy. 

Wernisaż  odbył  się  10  listopada 
w  sali  wystawowej  Krasnobrodzkiego 
Domu  Kultury  z  udziałem  dyrekcji, 
nauczycieli  i  uczniów  Zespołu  Szkół 
Ogólnokształcących  w  Krasnobrodzie 
oraz p. Agnieszki Adamczuk – inspek
tora  ds.  oświaty  Urzędu  Miejskiego 
w  Krasnobrodzie.  Uczestnicy  pleneru 
podzielili  się  swoimi  wspomnieniami 
z pobytu poprzez pokaz slajdów w sali 
widowiskowej  i  zaprezentowali  swoje 
umiejętności  fotografowania  pięknych 
krajobrazów,  które  będzie  można 
oglądać  w  KDK  do  końca  roku.  Do 
oglądania  zaprasza  opiekun  koła  pla
stycznego i autorka tekstu
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„Fun Foto” Zakopane
Wystawa fotograficzna w KDK
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W  dniach  1416  października 
2016  roku  Krasnobrodzka 

Orkiestra Dęta  i Zespół Folklorystycz
ny „Wójtowianie” uczestniczyli w wy
jeździe  integracyjnoedukacyjnym  do 
KrynicyZdroju i okolic.

Wyjazd  ten  to nagroda  i podzięko
wanie  Burmistrza  Krasnobrodu  i  Dy
rektora  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury  dla  członków  obu  zespołów 
 za  ich  działalność  na  rzecz  lokalnej 
społeczności poprzez uświetnianie wy
stępami  różnego  rodzaju  imprez  i wy
darzeń  odbywających  się  w  gminie 
Krasnobród, jak i promowanie Krasno
brodu  poprzez  koncerty  poza  granica
mi naszej gminy.

Uczestnicy  wyjazdu,  wśród  któ
rych  byli  również  pracownicy  KDK, 
wyruszyli w  drogę w  piątek  rano,  aby 
w godzinach południowych dotrzeć do 
KrynicyZdroju,  miasta  położonego 
w Beskidzie Sądeckim,  jednego z bar
dziej  znanych  kurortów w  Polsce.  Po
dróż  minęła  w  miłej  atmosferze 
i  w  muzycznych  klimatach  piosenek 
z repertuaru „Wójtowian”. 

Po  zakwaterowaniu  i  obiedzie wy
ruszyliśmy na  spacer po mieście okre
ślanym  mianem  „Perły  Polskich 
Uzdrowisk”.  Przemierzając  krynicki 
deptak zobaczyliśmy pomnik Nikifora, 
podziwialiśmy zabytkową architekturę, 
a  także  roślinność  z  licznymi  figurami 
(np.  łabędź,  dzban)  obsadzonymi 
kwiatami,  które  usytuowane  są 
w  różnych  częściach  miasta. 
Skosztowaliśmy  też miejscowych wód 

mineralnych, odwiedzając pijalnię wód 
„Jan” i „Józef” oraz Pijalnię Główną. 

Na  ulicach  i  ścieżkach  spacero
wych  widać  było  liczne  rzesze  kura
cjuszy,  których  niezależnie  od  pory 
roku,  przyciąga  tu  szczególny  urok 
i  klimat  tego miasta. Wśród  nich mie
liśmy  okazję  spotkać  też  kuracjuszy 
z Krasnobrodu.

Drugi  dzień  (sobota),  to  czas  po
znawania  atrakcji Krynicy  i  jej okolic, 
po których oprowadzała nas pani prze
wodnik  Barbara  Słysz.  Podobnie  jak 
i pierwszego dnia dopisała pogoda, by
ło dosyć ciepło i słonecznie.

Rano  pojechaliśmy  do  miejscowo
ści  Powroźnik,  w  której  zwiedziliśmy 
cerkiew greckokatolicką pw. św. Jaku
ba  Młodszego  Apostoła  (obecnie  ko
ściół  parafialny  rzymskokatolicki). 
Cerkiew  została  zbudowana  w  1600 
roku  i  jest  najstarszą  cerkwią  w  pol
skich  Karpatach.  Obiekt  ten  w  2013 
roku  został  wpisany  na  Listę  Świato
wego  Dziedzictwa  Kulturowego  i  Na
turalnego UNESCO. O  historii  cerkwi 
i  jej  cennych  eksponatach  ciekawie 
opowiadał  przewodnik  p.  Paweł.  Na 
zakończenie  zwiedzania  zaśpiewali
śmy  „Bogurodzicę”,  co  spotkało  się 

z  uznaniem p.  Pawła  oraz  grupy  tury
stów  z  Radomia,  którzy  nagrodzili 
nasz  śpiew  brawami.  Tutaj  po  raz 
pierwszy,  podczas  naszego  wyjazdu, 
mieliśmy  okazję  spotkać  osoby,  które 
znały  Krasnobród,  gdyż  miały  okazję 
być w naszym mieście.  

Udając się do Powroźnika, po dro
dze  wstąpiliśmy  do  miejscowości 
Złockie,  gdzie  znajduje  się  Mofeta 
imienia  Profesora  Henryka  Świdziń
skiego.  Mofeta  (powierzchniowe  eks
halacje  gazowe)  to  miejsce,  gdzie  ze 
szczelin  w  ziemi  wydobywają  się  – 
z  charakterystycznym  bulgotem  –  pę
cherzyki  dwutlenku  węgla.  Mofeta 
w  Złockiem  to  pomnik  przyrody  nie
ożywionej.  Usytuowana  jest  w  dnie 
bagnistego  koryta  potoku  Złockiego, 
przez  co  wypływ  dwutlenku  węgla 
częściowo  ma  miejsce  pod  pokrywą 
wody i dlatego  jest doskonale widocz
ny.  Jest  ona  największą  i  najwydaj
niejszą  mofetą  w  Polsce,  jeśli  chodzi 
o ilość wydobywającego się gazu. 

Kolejną atrakcją  tego dnia był wy
jazd  koleją  gondolową  na  Jaworzynę 
Krynicką  (1114 m  n.p.m.).  Jaworzyna 
to  popularny  i  często  odwiedzany 
punkt  widokowy,  z  którego  roztacza 

Krasnobrodzka Orkiestra Dęta i „Wójtowianie”
w KrynicyZdroju
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się  piękna  panorama,  w  pogodne  dni 
widać  nawet  szczyty  Tatr.    Natomiast 
zimą  jest  jednym  z  największych 
w Polsce ośrodkiem narciarskim.

Po  krótkim pobycie  na  Jaworzynie 
i  wykonaniu  pamiątkowych  zdjęć  po
wróciliśmy  do  centrum  Krynicy,  aby 
udać  się  na  Górę  Parkową.  Spacer, 
choć wymagał dużego wysiłku, dostar
czył  wielu miłych wrażeń  związanych 
z obcowaniem z naturą i podziwianiem 
pięknych  widoków.  Kalorie  utracone 
podczas marszu  pod  górę  zostały  uzu
pełnione  na  szczycie  pysznym  obia
dem.  Powrót  był  już  znacznie 
łatwiejszy  i  nie  wymagał  aż  tak  wiel
kiego wysiłku. 

Realizując  dalszą  część  programu, 
pojechaliśmy  do  miejscowości  Ka
mianna,  gdzie  znajduje  się  centrum 
pszczelarstwa.  Odwiedziliśmy  zabyt
kową  pasiekę  „Barć”  prowadzoną 
przez  państwa  Emilię  i  Jacka  Nowa
ków. Obejrzeliśmy  eksponaty  zgroma
dzone  w  muzeum  pasiecznictwa, 
a  potem  była  okazja  do  degustacji 
miodów,  które  wytwarzane  są  w  tej 
pasiece.

Kończąc  wycieczkę  po  okolicach 
Krynicy,  odwiedziliśmy  jeszcze  Ty
licz,  gdzie  obok    dwóch  pięknych  ko
ściołów:  starego  (drewnianego)  pw. 
Św. Piotra i Pawła i nowego (murowa
nego)  imienia  Maryi,  na  wzniesieniu 
znajduje  się  ciekawa  Golgota. W  oto
czeniu  kapliczek  różańcowych  znajdu
ją  się  pomniki  najwybitniejszych 
Polaków: Św. Jana Pawła II, kardynała 
Stefana  Wyszyńskiego  i  ks.  Jerzego 
Popiełuszki  oraz  króla  Kazimierza 
Wielkiego,  a  ponad  wszystkim  góruje 
wieża  przypominająca  Wieżę  Babel. 
Wzdłuż  ścieżek  umieszczono  tablice 
z  cytatami  wybitnych  osób  oraz  mą
drościami  ludowymi,  które  skłaniają 
do zadumy nad swoim życiem. 

Po  obejrzeniu  tego  szczególnego 
miejsca  powróciliśmy  do  Krynicy.  To 
jednak  nie  był  jeszcze  koniec,  bogate
go w  różne  atrakcje  drugiego dnia  na
szego  pobytu.  Trochę  zmęczeni,  ale 
pełni  wrażeń  spotkaliśmy  się  jeszcze 
na  kolacji  z  muzyką,  podczas  której 
był czas na rozmowy, karaoke i tańce.

Niedzielny  poranek,  ostatniego 
dnia naszego pobytu w Krynicy, powi
tał nas niestety deszczem i chłodną po
godą.  Niezależnie  od  tego,  w  dobrych 
nastrojach,  byliśmy  gotowi  na  realiza
cję dalszego programu, to jest wyjazdu 
do Muszyny.

Zanim to jednak nastąpiło, po śnia
daniu w ośrodku, w którym mieszkali
śmy  zespoły  dały  mini  koncert  dla 

naszych  gospodarzy 
i  gości  ośrodka. Naj
pierw  zagrała  Orkie
stra  Dęta,  a  potem 
wystąpili „Wójtowia
nie”.  Występ  nagro
dzony  był  brawami 
i  miłymi  słowami 
wyrażonymi  przez 
słuchaczy.  Na  pa
miątkę  naszego  po
bytu  zostawiliśmy 
tam  płyty  „Wójto
wian”  oraz  materiały 
promocyjne  o  Kra
snobrodzie. Miłą nie
spodzianką  dla  nas 
był  fakt,  że  jeden 
z  panów,  który 
mieszkał  w  tym 
ośrodku  i  wysłuchał 
koncertu  znał  Kra
snobród,  bo  niedaw
no  przebywał 
w naszym mieście.

W drodze do Mu
szyny  zatrzymaliśmy  się  ponownie 
w Powroźniku, gdzie uczestniczyliśmy 
we  Mszy  św.  w  nowym  kościele  pw. 
Św. Jakuba Młodszego Apostoła. Było 
to  szczególne  uczestnictwo,  gdyż 
oprawę  muzyczną  mszy  zapewniła 
Krasnobrodzka Orkiestra Dęta i zespół 
„Wójtowanie”.  Nasze  zespoły  wystą
piły  jeszcze  po Mszy  św.,  ich  występ 
był  miło  przyjęty  przez  zgromadzo
nych  w  kościele  i  nagrodzony 
brawami. 

Tutaj  też  mieliśmy  miłą  niespo
dziankę  –  jak  się  okazało  miejscowy 
ks.  proboszcz  Janusz  Kiełbasa  był 
w  Krasnobrodzie.  Przedstawiając  na
sze  zespoły  wspomniał  też  o  naszym 
sanktuarium  i  o  znajdującej  się  tam 
ptaszarni.  Jak  się  okazało  nie  tylko 
Ksiądz  Proboszcz  znał  Krasnobród. 
Wśród  parafian  spotkaliśmy  też  rodzi
nę,  która  była w  naszym mieście  tego 
lata.

Po Mszy św. pojechaliśmy do Mu
szyny.  Tam  zatrzymaliśmy  się  przy 
kościele  pw.  Św.  Józefa,  gdzie  obej
rzeliśmy nową atrakcję miasta   Ogro
dy  Biblijne,  które  otwarto  w  czerwcu 
2015  roku.  Są  to  czwarte  i  zarazem 
największe tego typu ogrody w Polsce. 
 Na  powierzchni  1,3  ha  znajduje  się  5 
ogrodów  tematycznych,  w  których 
umieszczone  zostały  wymienione 
w  Biblii  gatunki  roślin,  miniaturowe 
krajobrazy  oraz  architektura  i  rzeźby 
ilustrujące  poszczególne  tematy  biblij
ne.  W  Ogrodach  Biblijnych  jest  też 
źródełko wody mineralnej „Maryja”.

Nowym,  atrakcyjnym  miejscem 
w Muszynie,  który  też  mieliśmy  oka
zję  zobaczyć,  jest  Ogród  Miłości  sta
nowiący  jeden  z  elementów  parku 
zdrojowego.  Jest  to  bardzo  urokliwe 
miejsce,  które  może  przenieść  tury
stów  i mieszkańców  do  czasów  staro
żytnej  Grecji  i  Rzymu.  Alejki  zdobi 
dziesięć  figur  antycznych  bogów 
i  muz.  Można  też  wypoczywać  przy 
dwóch  stawach  rekreacyjnych,  fontan
nie  i  gejzerach  wodnych,  które  nocą 
mienią  się wszystkimi kolorami  tęczy. 
Nie  brakuje  ławeczek,  altanek.   Bujna 
roślinność,  szmer  wody,  kojące  zmy
sły  wonne  kwiaty  potęgują  chwilę  re
laksu  i  wyciszenia  w  tym magicznym 
miejscu.

Ograniczenia  czasowe  oraz  dosyć 
chłodna  i  deszczowa  pogoda  nie  po
zwoliły  nam  już  na  zobaczenie  Ogro
dów  Sensorycznych,  które  są  kolejną, 
plenerową atrakcją Muszyny, ale może 
będzie  to  zachęta,  aby  wrócić  tam 
kiedyś.

Po  spacerze  w  Ogrodach  Miłości, 
był  jeszcze  obiad  i  wyruszyliśmy 
w drogę powrotną do Krasnobrodu.

Pozostaje mieć nadzieję, że wspól
ny  wyjazd  dostarczył  jego  uczestni
kom  wielu  niezapomnianych  wrażeń, 
które na długo pozostaną w ich pamię
ci  i  będą  zachętą  do  dalszej  owocnej 
pracy  artystycznej  na  rzecz  lokalnej 
społeczności.

Mariola Czapla
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Towarzystwo,  o  którym  mowa, 
powołał  do  życia  ks.  kardynał 

Józef  Glemp,  prymas  Polski,  arcybi
skup, metropolita warszawski  i Wielki 
Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Ste
fana Wyszyńskiego w Warszawie. Za
inspirowany  encykliką  Jana  Pawła  II 
 „Fides  et  ratio”  uznał,  że  jej  tytuł  bę
dzie też nazwą towarzystwa. 

Pierwszy  werset  wspomnianej  en
cykliki papieskiej mówi, że  wiara i ro
zum  (fides  et  ratio)  są  jak  dwa 
skrzydła, na których duch ludzki unosi 
się  ku kontemplacji  prawdy. Sam Bóg 
zaszczepił w  ludzkim sercu pragnienie 
poznania prawdy, którego ostatecznym 
celem  jest  poznanie  Jego  samego,  aby 
człowiek  –  poznając  Go  i  miłując  – 
mógł  dotrzeć  także  do  pełnej  prawdy 
o sobie. 

Ksiądz  Prymas  pragnął,  aby  towa
rzystwo    jednoczyło  środowiska  na
ukowe różnych uczelni w promowaniu 
wartości  chrześcijańskich,  skupiając 
jednocześnie  artystów  i  działaczy  spo
łecznych.  Sam  przygotował  statut  To
warzystwa  i  zaprojektował  uroczysty 
strój: togi, peleryny i nakrycia głowy. 
Jako  miejsce  uroczystego  powołania 
Towarzystwa Uniwersyteckiego „Fides 

et  Ratio”  wybrał  bazylikę  archikate
dralną św. Jana Chrzciciela w Warsza
wie.  Pierwsi  członkowie  Towarzystwa 
zostali  tam właśnie przyjęci  (19 marca 
2005  roku),  po  ich  prezentacji  i  po
święceniu  strojów,  została  odprawiona 
msza święta.    

Prezesem  Towarzystwa  została 
wybrana i jest nim do dnia dzisiejszego 
 prof.  Maria  Ryś  z  Uniwersytetu  Kar
dynała    Stefana  Wyszyńskiego 
w Warszawie.

Podczas  uroczystości  poświęcenia 
kościoła  św.  Józefa,  w  kampusie  uni
wersyteckim  UKSW,  14  września 

2005  roku, Ksiądz  Prymas  przyjął  ko
lejnych  członków Towarzystwa  –  pro
fesorów Uniwersytetu  Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu  Medycznego  w Warsza
wie,  Uniwersytetu  Śląskiego,  a  także 
pierwszych  artystów  i  działaczy 
społecznych.

Dnia  18  marca  2006  roku,  Towa
rzystwo Uniwersyteckie  Fides et Ratio 
zorganizowało  pierwsze  naukowe 
sympozjum  (na UKSW),  pt: Autorytet 
Prawdy  –  Wychowanie  dzieci  i  mło
dzieży. To sympozjum i każde kolejne 
Ksiądz Prymas uroczyście rozpoczynał 
mszą  świętą.    „Mimo  że  był  człowie
kiem  bardzo  zajętym,  uczestniczył 

w  obradach,  wspierając  nas  w  naszej 
pracy  całym  sercem”    wspomina 
prof. Maria Ryś. 

W  pierwszym  sympozjum  wziął 
udział  ówczesny  minister  edukacji 
prof.  Michał  Seweryński.  Wspólnie 
z  księdzem  Prymasem  zapalili  kaga
nek,  symbolizujący  fides  et  ratio   
światło  wiary  i  nauki  przekazywane 
młodym  ludziom  w  procesie  wycho
wania.  Materiały  z  tego  sympozjum 
(wydane  w  wydawnictwie  UKSW), 
cieszyły  się  tak  dużym  powodzeniem, 
że  trzeba  było  przygotować  drugie 
wydanie.

Msze św. z udziałem Towarzystwa 
 mają  zawsze  piękną  oprawę 
muzyczną.

Dnia  18  marca  2006  roku  Towa
rzystwo  zorganizowało  pierwszy  kon
cert  na  UKSW  pt.  „Miłość  mi 
wszystko  wyjaśniła”,  na  którym  wy
stąpiła Alicja Majewska  i  Stan Borys. 
Następnego  dnia  (19  marca  2006  r.) 
ksiądz Prymas przyjął w archikatedrze 
warszawskiej  kolejnych  członków  – 
naukowców, osoby promujące kulturę, 
a także przedstawicieli Polonii.

Towarzystwo  Fides  et  Ratio  przy
znaje  medale  (zaprojektowane  przez 

malarkę  Marię  WollenbergKluzę) 
osobom  zasłużonym  w  promowaniu 
wartości  chrześcijańskich.  Pierwszy 
medal towarzystwa otrzymał 19 marca 
2006 r. jego założyciel ksiądz kardynał 
Józef Glemp. Złoty medal Fides et Ra
tio  został  wręczony  przebywającemu 
w Polsce (26 maja 2006 r.) ojcu świę
temu Benedyktowi XVI.

Następnie medalem  Fides  et  Ratio 
odznaczony  został  17  marca  2007  r. 
Wojciech  Kilar.  Jego  koncertem 
w wykonaniu  chóru UKSW  rozpoczę
ło  się  tego  dnia  (na  UKSW)  kolejne 
sympozjum  „W  poszukiwaniu  Dobra, 
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Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio

Ksiądz Prymas Glemp wśród członków Towarzystwa
Fides et Ratio

Prof. Maria Ryś jest nie tylko  oddanym 
bez  reszty  sprawie    prezesem 
Towarzystwa, ale i jego dokumentalistą

Maria  Ryś  przed  Ojcem  Świętym 
Benedyktem XVI

Prof. Teresa Krasowska ze swoją kameralną orkiestrą barokową 
w warszawskiej archikatedrze
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Prawdy  i  Piękna".  A  do  grona  towa
rzystwa zostały przyjęte kolejne osoby, 
również z zagranicy.

Przez  dziesięć  lat  działalności  me
dale  Fides  et  Ratio  otrzymało  wiele 
znamienitych  osób,  wybitnych  profe
sorów,  zasłużonych  artystów  i  działa
czy  społecznych  (m.in.  abp  Henryk 
Hoser,  abp  Szczepan  Wesoły, 
ks. prof. Michał Heller, dr Wanda Pół
tawska,  prof.  Hanna  Świderkówna, 
Barbara  Wachowicz,  s.  prof.  Zofia 
Zdybicka,  a  także  przedstawiciele 
Dzieła Duchowej Adopcji  oraz  twórcy 
 i propagatorzy naprotechlogii). 
W  poczet  członków  honorowych  to
warzystwa  przyjęto  m.in.  o.  Kazimie
rza  Przydatka  z  Rzymu,  prof.  Jana 
Oleszczuka  z  Lublina  i  Karolinę  Ka
czorowską, wdowę po prezydencie RP 
na Uchodźstwie.

Towarzystwo Fides et Ratio wspie
ra  powstającą  w  WarszawieWilano
wie Świątynię Opatrzności Bożej.

Budowa  tej  świątyni  to  wypełnie
nie  zobowiązań  przyjętych  przez  na
szych praojców ponad 200 lat temu.
Przypomniał  nam  o  nich  Jan  Paweł  II 
w czerwcu 1999 roku, na placu Piłsud
skiego  w Warszawie,  kiedy  to  powie
dział:  „Na  Polach  Wilanowskich 
pobłogosławiłem  teren  pod  budowę 
Świątyni Opatrzności Bożej. Za chwilę 
poświęcę  kamień  węgielny.  Niech  ta 

Świątynia  stanie  się  miejscem  szcze
gólnego  dziękczynienia  za  wolność 
Ojczyzny. Modlę  się,  aby  żadne  bole
sne  wydarzenia  nie  zakłóciły  tego 
dziękczynienia,  z  którym  czekamy  już 
200 lat”.

W dniach 2122 września 2007 ro
ku, w  ramach  prac  na  rzecz  duchowe
go  zaplecza  budowy  świątyni, 
Towarzystwo  zorganizowało  sympo
zjum  „Dar  Bożej  Opatrzności  dla Ko
ścioła  i  Narodu  Polskiego",  którego 
obrady  odbywały  się:  pierwszego  dnia 
w  galerii  Porczyńskich,  drugiego  dnia 
w  Wilanowie.  Towarzystwo  wydało 
też  album  pt.  „Pod  skrzydłami    Bożej 
Opatrzności" zawierający referaty z te
go  sympozjum.  Podczas  zakończenia 
zjazdu Polonii, 26 września 2007 roku, 
w  Zamku  Królewskim  w  Warszawie, 
album  ten  został  przekazany  ponad 
400  przedstawicielom  Polonii  z  60 
krajów świata. 

W kwietniu  2007  roku.  pieczę  nad 
Towarzystwem  przejmuje  ksiądz  kar
dynał  Kazimierz  Nycz,  w  ocenie  któ
rego  najważniejszym  powołaniem 
stowarzyszenia  jest  służba  rodzinie. 
Dlatego  też  wiele  kongresów  między
narodowych organizowanych przez  to
warzystwo  poświęconych  jest 
tematyce  rodzinnej. Na  jednym  z  nich 
swój  wykład  wygłosił  krasnobrodzki 
proboszcz  ks.  dr  Eugeniusz  Derdziuk 
oraz  pochodzące  z  naszego  miasta: 
dr  Marta  Lizut,  dr  Beata  Kostru
biec–Wojtachnio,  Zofia  Kończewska 
Murdzek, która zaprezentowała wyniki 
swoich  badań  z  zakresu  psychologii 
prenatalnej  i  psychologii  mediów. 
A  na  kolejnym  kongresie    razem 
z  córką  Marią  MurdzekWierzbicką   
poprowadziła warsztat na temat piękna 
i doniosłości macierzyństwa.

W  sierpniu  2008  roku  Towarzy
stwo  Uniwersyteckie  Fides  et  Ratio, 
przy współpracy  przyjaciół mieszkają
cych w USA,  zorganizowało prelekcje 
i  spotkania  z  Polonią  w  kilkunastu 
ośrodkach  i  parafiach  Polonijnych 
w Stanach Zjednoczonych,  aby  zachę
cić  Polaków  mieszkających  poza  gra
nicami  kraju  do  wspierania  budowy 
Świątyni  Bożej  Opatrzności  i  powsta
jącego  w  WarszawieWilanowie  Cen
trum  Bożej  Opatrzności.  Spotkania, 
audycje  i  prelekcje  odbywały  się 
w  Nowym  Jorku,  w  New  Jersey, 
w Waszyngtonie oraz w amerykańskiej 
Częstochowie. Wsparcie było znaczne.

Kolejne działania Towarzystwa Fi
des et Ratio w Stanach (w latach 2009
2010),  to  organizacja  festynów,  z  któ
rych  dochód  przeznaczony  był    na 

rzecz  świątyni. Ksiądz  Prymas Glemp 
zawsze  przekazywał  dar  od  siebie, 
który  stanowił  główny  los w  odbywa
jącej  się  w  czasie  festynu  loterii.  Na
grywał  także  przesłania  dla  Polonii, 
troszczył  się  o  przebieg  wypraw  za 
ocean  członów Towarzystwa,  a  potem 
uważnie słuchał relacji z tych podróży. 

Przy  Towarzystwie  powstała  Fun
dacja  Fides  et Ratio   W Darze Bożej 
Opatrzności.  Fundacja  zatwierdzona 
w maryjne  święto Niepokalane Poczę
cie NMP   8 grudnia 2009  roku,  a  są
downie 25 marca 2010 roku, w święto 
Zwiastowania  została  powierzona 
Matce Bożej.

Dzięki  festynom  w  Ameryce 
i wsparciu rodaków w Polsce, fundacja 
zakupiła  do  świątyni  organy  elektro
niczne, które już w niej grają w Pante
onie  Wielkich  Polaków.  Ufundowała 
nagłośnienie  dolnej  części  świątyni 
oraz  zakupiła  ambonkę  i  szaty  litur
giczne.  Przez  kilka  lat  każdego  dnia 
była  zamawiana msza  święta w  inten
cji budowy świątyni.

W  30.  rocznicę  pierwszej  piel
grzymki  Jana  Pawła  II,  30 maja  2009 
roku,  Towarzystwo  zorganizowało 
w  Sali  Kongresowej  koncert 

Ks.  Prymas  Glemp  gości  u  siebie  panią 
Prezes  z  przedstawicielami Polonii  amery
kańskiej.  Na  ławie  kilka  numerów  Gazety 
Krasnobrodzkiej.

Karolina Kaczorowska w pałacu 
arcybiskupim z Zofią i Pawłem Murdzkami

Karolina Kaczorowska trzyma w dłoniach 
obrazek Matki Boskiej Krasnobrodzkiej
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„Wdzięczni Bożej Opatrzności", które
go  wysłuchało  ponad  2  tys.  młodych 
ludzi, a dn. 22 marca 2009 r. na Zamku 
Królewskim  w  Warszawie  odbył  się 

koncert „Niosącym nadzieję".
W dniu 11 marca 2012 roku w ba

zylice katedralnej św. Jana Chrzciciela 
w  Warszawie  do  towarzystwa  zostali 
przyjęci: Agnieszka Bender, Jan Stefan 
Jaworski,  Jerzy  Maciejewski,  Alina 
Midro,  Zofia  KończewskaMurdzek, 
Paweł  Murdzek,  Adriana  WośMyśli
wiec  (z  New  Jersey)  i  Aleksandra 

WośKimball (z Kalifornii).
Co  daje  Krasnobrodowi  nasza 

przynależność  do  Towarzystwa  Uni
wersyteckiego Fides et Ratio?

Przede  wszystkim  możliwość  rozsła
wiania  w  Polsce  i  poza  jej  granicami 
cudownego  obrazu  Matki  Bożej  Kra
snobrodzkiej,  samego  Krasnobrodu 
oraz Gazety Krasnobrodzkiej. 

I  tak,  po  przyjęciu  nas  do  Towa
rzystwa, po mszy świętej, w restauracji 
Senator  miał  miejsce  uroczysty  obiad, 
który  rozpoczął  się od autoprezentacji. 
Cóż można powiedzieć po relacji słyn
nej  sopranistki  Teresy Kubiak,  czy  po 
zapierającej  dech  opowieści  profesora 
Jaworskiego    badacza  Całunu  Turyń
skiego, lub barwnych anegdotach Wie
sława  Ochmana    światowej  sławy 
śpiewaka  operowego?  Gdy  przyszła 
nasza  kolej,  odruchowo  sięgnęłam  po 
obrazek Matki Bożej Krasnobrodzkiej, 
który zawsze mam przy sobie i powie
działam:  Szanowni  Państwo,  a  my 
przyjechaliśmy  z  serca  Roztocza, 
z  miejsca,  które  obrała  sobie  Matka 
Boża.  Na  te  słowa  Maria  Sarnik–Ko
nieczna aż wstała i dosłownie krzyknę
ła: Mój Boże Krasnobród, co za piękne 
miejsce,  a  ta  Matka  Boża  Krasno
brodzka jakże cudowna. I tak oto nasza 
kochana  Matka  Boża  Krasnobrodzka 
nieoczekiwanie  rozsławiła  naszą  małą 
Ojczyznę, wzbudzając  zachwyt  i wiel
kie  zainteresowanie.  Ręce  wszystkich 
obecnych  wyciągnęły  się  po  cudowny 
obrazek  MBK,  a  potem  po  numery 
Gazety Krasnobrodzkiej.

Nadmienię  tylko,  że  Gazetę  Kra
snobrodzką  otrzymał  także  ks.  prymas 

Józef  Glemp,  ks.  Kardynał  Kazimierz 
Nycz, ks. abp. Mieczysław Mokrzycki, 
pani  prezydentowa  Karolina  Kaczo
rowska, pan prezydent Andrzej Duda i  

wiele  innych  ważnych 
osobistości.

Przynależność  do 
Towarzystwa  Uniwersy
teckiego  Fides  et  Ratio 
poza  szansą  czynnego 
uczestnictwa  w  kongre
sach  naukowych,  daje 
możliwość  ich  relacjono
waniu  na  łamach  Gazety 
Krasnobrodzkiej. 
Na  kongresach  tych  mie
wamy  również  swoje  sta
nowiska  z  promocyjnymi 
numerami  naszej  gazety. 
Egzemplarze  z  treściami 
patriotycznymi,  (których 
jest  tak wiele),  budzą  du
że  zainteresowanie  wśród 
naszych  wschodnich  są
siadów,  zamieszkujących 
dawne tereny polskie.  

Prof. Maria Ryś po
daje,  że  obecnie  (w  drugiej 

połowie 2016  roku)   Towarzystwo  li
czy kilkudziesięciu członków, pracow
ników  naukowych  kilkunastu  uczelni, 
artystów  i  działaczy  społecznych, 
przedstawicieli  Polonii  z  Ameryki, 
Białorusi,  Kanady,  Niemiec,  Rosji, 
Szwecji  i  Włoch.  Zorganizowaliśmy 
ponad  20  sympozjów,  kongresów, 
(w  tym  kilka  międzynarodowych), 
w  których  uczestniczyły  setki,  szcze
gólnie  młodych  ludzi.  Zorganizowali
śmy  także  wiele  koncertów, 
przeprowadziliśmy  dziesiątki  szkoleń, 
prelekcji w całej Polsce, a także w Sta
nach  Zjednoczonych,  w  Paryżu, 
w Rzymie. Warto dodać, że wydajemy 
wysoko oceniany i punktowany Kwar
talnik Naukowy Fides et Ratio.

Fides  et  ratio  –  wiara  i  rozum   
niosą  nas  przez  życie,  jak  dwa  skrzy
dła,  bo –  jak ufał  nasz  założyciel  –  to 
sam Bóg zaszczepił w naszym ludzkim 
sercu  pragnienie  poznania  prawdy, 
którego ostatecznym celem jest pozna
nie Boga  samego. Ufam,  że Towarzy
stwo  realizuje  to  przesłanie,  by 
poznając  i  miłując  Boga  docierać  do 
pełnej prawdy o człowieku i tę prawdę 
przekazywać  innym,  przede  wszyst
kim świadectwem swojego życia.

Na podstawie relacji Marii Ryś 
opracowała 

Zofia KończewskaMurdzek

Ks. bp Józef Guzdek i ks. prałat Bogdan Bartołd z członkami Towarzystwa 
Fides et Ratio i Konfraterni Literackiej

Ks.  kardynał Kazimierz Nycz w  rozmowie 
z  Zofią  i  Pawłem  Murdzkami,  trzyma 
w  dłoniach  obrazek Matki  Bożej  Krasno
brodzkiej

Ks. abp Mieczysław Mokrzycki uradowany 
i wdzięczny za obrazek MBK oraz...Gazetę 
Krasnobrodzką
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W dniu 28 września 2016 roku 
uczniowie  Szkoły  Podsta

wowej  im.  Kardynała  Stefana  Wy
szyńskiego w Majdanie Wielkim mieli 
okazję wziąć udział w comiesięcznych 
wspomnieniach  Sługi  Bożego  ks. 
Kard.  Stefana  Wyszyńskiego  w  Ko
ściele Rektoralnym pw. Św. Katarzyny 
w Zamościu. 

Uroczystość  rozpoczęła  się  Mszą 
św.  o  godz.  17.00,  następnie  nasi 
uczniowie  zaprezentowali  inscenizację 
pt.  „W  Komańczy”.  Uczniów  do  uro
czystości przygotowały panie: Zdzisła
wa Fus oraz Alicja Głąb. 

Joanna Kwiatkowska

Uczniowie SP w Majdanie Wielkim  wspominali
w Zamościu Patrona Szkoły

Bicie rekordu Guinessa
w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowooddechowej

Uczniowie  i  nauczyciele  ze 
Szkoły Podstawowej im. Kar

dynała  Stefana Wyszyńskiego  w Maj
danie  Wielkim  17.10.2016  r.  po  raz 
kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej 
akcji  organizowanej  przez  Fundację 
Wielkiej Orkiestry  Świątecznej  Pomo
cy  w  ramach  programu  „Ratujemy 
i uczymy Ratować”.

W  tym  roku  58  uczestników  przy
stąpiło  do  bicia  rekordu  w  jednocze
snym  prowadzeniu  resuscytacji 
krążeniowo    oddechowej  przez  jak 
największą liczbę osób. Wydarzenie to 
zostanie wpisane  do Księgi Rekordów 
Guinessa. 

Uczniowie  o  godzinie  12.00  zgro
madzili  się  w  holu  szkoły  i  weszli  na 
salę gimnastyczną po okazaniu biletów 
wstępu,  które  zostały  przygotowane 
przez  organizatora.  Następnie  ucznio
wie  uczestniczyli  w  lekcji,  której  ce

lem  było  propagowanie  wiedzy  na 
temat  resuscytacji  krążeniowoodde
chowej  oraz  nauczenie  poprawnego 
wykonywania  elementów  resuscytacji: 
30  uciśnięć  klatki  piersiowej  oraz  2 
wdechów ratowniczych.

Po obejrzeniu filmu instruktażowe
go od 12:05 do 12:35 uczestnicy prze
prowadzali 
nieprzerwanie  resuscy
tację  krążeniowoodde
chową wykorzystując 6 
fantomów,  które  szkoła 
otrzymała  od  Fundacji 
Wielka Orkiestra Świą
tecznej Pomocy.

Podczas tego wyda
rzenia  każdy  uczeń 
miał  możliwość  na
uczenia  się  poprawnie 
wykonywać  uciśnięcia 
klatki  piersiowej  oraz 

wdechy ratownicze. 
Świadkami  bicia  rekordu  była 

szkolna  pielęgniarka  p.  Barbara  Ku
kiełka  oraz  strażacy  z  OSP  Majdan 
Wielki  p.  Wiesław  Najda  i  p.  Stani
sław Kostrubiec. 

Akcję  bicia  rekordu  przygotowali 
i  przeprowadzili  przeszkoleni  przez 

Fundację  WOŚP  nauczyciele:  M. 
Czekirda, K.  Szozda,  J.  Kowalik, M. 
Kończewska  oraz  nauczyciel  infor
matyki J. Kwiatkowska, która czuwa
ła  nad  stroną  techniczną  akcji 
(fotografowanie,  filmowanie  oraz 
przekazanie  dowodów  realizacji  do 
Fundacji  WOŚP).  Pomocą  służyli  p. 
B. Bryk oraz p. K. Gęśla. 
Bardzo  dziękujemy  wszystkim 

osobom,  które  włączyły  się  w  przy
gotowanie tego wydarzenia.

M. Czekirda
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Bohater, którego nie znamy
Sierpień  w  1939  r.  był  bardzo 

suchy,  temperatura  sięgała  po
wyżej  30  stopni.  Od  dłuższego  czasu 
nie  spadła  ani  jedna  kropla  deszczu. 
Żniwa  zaczęły  się  nieco wcześniej  niż 
zwykle  i  pomimo  prymitywnego 
sprzętu  zboże  bardzo  szybko  było 
zwiezione  do  stodół.  Z  powodu  suszy 
nawet  najbardziej  błotniste  drogi  wy
schły.  Gdzie  przedtem  trudno  było 
przejść,  teraz  można  było  przejechać 
najbardziej ciężkim sprzętem. Nie było 
jednak  dane  nacieszyć  się  tym,  co  na
tura  dała  ludziom,  tak  jakby  na  zamó
wienie.  Już  od  dłuższego  czasu, 
wszystkie  gazety  pisały,  że  Niemcy 
szykują  się  do wojny  z  Polską,  wysu
wając  coraz  to  nowe  żądania  rządowi 
polskiemu,  które  nie  były możliwe  do 
wykonania.  Wszystkie  wcześniejsze 
traktaty z Niemcami i Rosją przekreślił 
pakt „Ribbentrop   Mołotow”. Nie by
ło  żadnej  wątpliwości  –  WOJNA! 
W zaistniałej sytuacji rząd polski ogło
sił  powszechną mobilizację. Mężczyź
ni  zdolni  do  noszenia  broni  winni  się 
zgłosić  jak  najszybciej  w  macierzy
stych jednostkach wojskowych.

Jakże wszyscy byli pewni, że zwy
ciężymy,  wierząc  naczelnemu  wodzo
wi,  że:  „nie  oddamy  ani  pędzi  ziemi, 
ani  jednego guzika od munduru”. Nie
stety,  nie minęło  dwa  tygodnie  od  na
paści Niemiec na Polskę, a pojawili się 
pierwsi  żołnierze  z  rozbitych  oddzia

łów,  którzy  jakimś  cudem  nie  dostali 
się  do  niewoli.  Później  było  ich  coraz 
więcej. Pojawiły się też ogromne masy 
uciekinierów,  którzy  szli  nie  wiedząc 
dokąd. W  tej  ucieczce  „pomagali”  im 
Rosjanie, wywożąc na Sybir – na pew
ną śmierć z zimna i głodu.

Podobnie  działo  się  we  wsi  Stara 
Huta,  gmina  Krasnobród,  powiat  Za
mość. Wracali żołnierze, którzy służyli 
w  czynnej  służbie  i  ci,  których  objęła 
powszechna mobilizacja.   Wśród  tych, 
którym udało się uciec z  transportu do 
niemieckiego  oflagu,  był  młody  chło
pak  Józef Machura. Przyjechał do  sio
stry,  która  była  nauczycielką w  szkole 
podstawowej  w  Starej  Hucie.  Była  to 
Marcjanna Machura, nazwisko panień
skie  Korona.  Jej  mąż  Janek  Machura 
był w niewoli niemieckiej.

Józef  Machura,  który  zamieszkał 
z siostrą  i  jej nieletnią córką, otrzymał 
pracę  w  sklepie  spółdzielczym w  Sta
rej  Hucie.  Zewnętrznie  ten  młody 
człowiek  nie wyróżniał  się  od  innych, 
lecz  w  jego  zachowaniu  widać  było 
niewymuszoną  inteligencję.  Tylko 
wtajemniczeni  wiedzieli,  kim  był  na
prawdę  i  jak się nazywał. Był z zawo
du  nauczycielem,  a  zarazem 
porucznikiem  Wojska  Polskiego. 
Prawdziwe  imię  i  nazwisko  Wojciech 
Korona.  Jako  oficer  wojska  organizo
wał  oddział  partyzancki,  który  zbierał 
w  różny  sposób  uzbrojenie,  by  prze

ciwstawić  się  okupantowi.  Niestety 
konspiracja nie powiodła się na skutek 
niefortunnego  zbiegu  okoliczności, 
a może donosu. Niemiecki patrol, któ
ry  najechał  od  wsi  Potok  zauważył 
uciekających mężczyzn w  stronę  lasu, 
seria  z  karabinu  maszynowego  była 
szybsza od ludzi. 

Próba  wyciągnięcia  Niemców  do 
lasu  i  kontrofensywy  zakończyła  się 
klęską. Nieliczni, którzy uciekli wcze
śniej  lub  zauważyli  tragiczny  koniec 
ucieczki,  nie  byli  w  stanie  podjąć 
otwartej  walki.  Pod  lasem  w  Starej 
Hucie  zginęli  wówczas:  Stanisław 
Gancarz,  Franciszek  Gancarz,  Edward 
Płachciński  i  Józef  Machura.  Ten 
ostatni  został  ciężko  ranny  i  aby  nie 
dostać się w ręce Niemców strzelił so
bie w głowę z własnego pistoletu. Wi
dział  to  naoczny  świadek  Franciszek 
Kościuk,  który  ocalał  jakby  cudem, 
kryjąc  się  w  niewielkiej  stercie  chru
stu.  Niemcy  nie  zauważyli  go,  roz
wścieczeni  biegali,  dobijając  rannych. 
Wyglądało to tak jakby oślepli, nie wi
dząc, że blisko leży żywy człowiek.

Wojciech Korona został  tymczaso
wo pochowany na placu szkolnym. Po 
wojnie  został  zabrany  najprawdopo
dobniej  w  rodzinne  strony.  Pozostali 
zabici pochowani zostali na cmentarzu 
parafialnym  w  Krasnobrodzie.  Dwa 
dni  później  wieś  Stara  Huta  została 
spalona  za  pomoc  partyzantom.  Kilka 

Wrócę  jeszcze  do  spo
tkania  młodzieży  ca

łego  świata  z  Ojcem  Świętym 
Franciszkiem w Polsce. Od  tego czasu 
Papież  w  swoich wypowiedziach wie
lokrotnie  wracał  do  przeżytych  dni, 
podziwiał  Polskę  i  Polaków.  W  jego 
słowach można było odczuć  także mi
łość do naszego kraju.

Od  znajomej  mieszkającej  w  Kra
kowie  dowiedziałam  się,  że  młodzi 
z  niektórych  krajów  pozostali  w  tym 
mieście  jeszcze  przez  kilka  tygodni. 
Żal  im  było  odjeżdżać,  bo  zauroczyli 
się  Polską.  Podziwiali  gościnność, 
spokój,  a  nade  wszystko  wolność 
i uwielbienie Pana Boga. Tutaj nikt nie 
zabrania  nosić  na  piersiach  krzyża, 
medalika  czy  szkaplerza.  Można  też 
modlić  się  na  ulicach,  wielbiąc  Boga. 
Czy my, Polacy, także to doceniamy?

Ojciec Święty Franciszek mówił do 
młodych,  by  jak  najwięcej  rozmawiali 
z  osobami  starszymi,  babciami,  dziad
kami  i  chłonęli  ich  wiedzę,  mądrość, 

doświadczenie.  W  naszym  kraju  nie 
zawsze było  tak,  jak  teraz. Moje dzie
ciństwo  przypadło  na  lata  powojenne. 
Każdy  w  rodzinie  miał  swoje  obo
wiązki,  także  dzieci.  Przed  wyjściem 
do  szkoły  musiałam  nakarmić  krowy. 
O świcie pędziłam dwie lub trzy,  trzy
mając za łańcuchy i pasłam na polnych 
drogach.  Byłam  boso,  od  zimnej  rosy 
nogi były czerwone jak buraki.  Nieraz 
okręcałam  je  szmatkami  i  liśćmi 
chrzanu,  wówczas  mniej  bolały. 
W  okresie  żniw  zbierałam  kłosy  na 
ściernisku,  bose  nogi  były  poranione 
do  krwi.  Gdy  wieczorem  je  myłam, 
bardzo  piekły  i  bolały.  Kiedy  byłam 
panienką,  musiałam  zapracować  na 
nową  sukienkę.  Zbierałam  jagody 
w  lesie  oddalonym  od  domu  kilka  ki
lometrów.  Potem  sprzedawałam  je 
w mieście. Za zarobione pieniądze ku
powałam  niedrogi  materiał,  z  którego 
starsza  siostra  szyła  mi  sukienkę.  Je

dliśmy  postne  potrawy  i  czarny,  razo
wy  chleb,  od  którego  krwawiły 
dziąsła.  Do  miasta  jeździliśmy  fur
manką  lub  chodziliśmy  pieszo.  Mimo 
tych  trudności w naszych sercach była 
radość, wielka więź  i miłość w  rodzi
nach,  a w  sąsiedztwie  zgoda, wyrozu
miałość  i  życzliwość.  Szczerze 
cieszyliśmy się, z tego co mamy. Z na
szych  ust  płynęła  dziękczynna  modli
twa do Pana Boga.

To  tylko  niektóre  obrazki  z  mojej 
młodości.  Proszę  teraz  porównać  je  z 
dzisiejszymi  warunkami  życia.  Nie
którzy  ludzie  ciągle  narzekają,  twier
dzą, że jest źle. Pędzą za mamoną i jak 
w  bajce  „O  rybaku  i  złotej  rybce”, 
chcą więcej  i więcej. Nie potrafią  cie
szyć  się  z  tego,  co  mają.  Czy  nagro
madzone  bogactwo  zabiorą  do  grobu? 
Oby nie powrócili do rozbitego koryta.

Józefa Kusz

Czy cieszymy się z tego, co mamy?
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II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa
Wsi Stara Huta

W  dniu  11  listopada  2016r. 
w Starej Hucie, w 98 Rocz

nicę  odzyskania  przez  Polskę  Niepod
ległości,  odbył  się  II  Turniej  Tenisa 
Stołowego o Puchar Sołtysa. 

Turniej  rozegrano  w  remizie  OSP 
Stara Huta. Na wstępie  Sołtys  powitał 
uczestników turnieju oraz licznie zgro
madzonych  kibiców.  Każdemu  życzył 
sukcesów. W  kilku  słowach  wytłuma
czył  zasady  gry  i  turniej  można  było 
rozpocząć.  W  turnieju  mógł  wziąć 
udział  każdy  chętny.  Toteż  do  rywali
zacji zgłosiła się młodzież nie tylko ze 
Starej  Huty,  ale  również  z  sąsiednich 
wsi. 

Turniej  przebiegł w miłej  atmosfe
rze i stał na bardzo wysokim poziomie. 
 Łącznie rozegrano 34 spotkań. W fina
le  Damian  Szponar  ze  Starej  Huty 
pokonał  Rafała  Bukałę  z  PotokuSen
derek  2:0.  Należy  nadmienić,  że 
w  grach  eliminacyjnych Damian  prze
grał z Rafałem 2:1 co świadczy, że tur
niej  był  bardzo  wyrównany, 
a  o  zwycięstwie  decydowały  nawet 
małe  punkty.  Trzecie  miejsce  zdobył 
Grzegorz Macheta, który pokonał swo
jego brata Jarka. 

Zwycięzca  turnieju  otrzymał  z  rąk 

Sołtysa wsi okazały Puchar, piłkę noż
ną,  komplet  piłeczek  tenisowych  oraz 
dyplom.  Pozostali  uczestnicy  także 
otrzymali  nagrody  w  postaci  paletek, 
płyt  zespołu  „Wójtowianie”,  dyplo
mów  oraz  kompletów  piłeczek  teniso
wych.  Puchar  ufundował  Sołtys  wsi, 
zaś  pozostałe  nagrody  Krasnobrodzki 
Dom Kultury. 

Sędzią  głównym  zawodów  była 
opiekunka  świetlicy  w  Starej  Hucie 
Pani  Magda  Adamowicz,  a  pomagały 

jej  Sandra  Złotorzyńska,  Daria  Gon
tarz oraz Ewa i Kamila Lalik. 

Po turnieju wszyscy zawodnicy jak 
i  przybyli  kibice mile  świętowali  przy 
ognisku rozkoszując się pieczoną kieł
baską.  Bardzo  dziękuję  Pani  Dyrektor 
Marioli  Czapla  za  pomoc w  organiza
cji turnieju. Do zobaczenia za rok. 

Sołtys wsi Stara Huta
Andrzej Gancarz

osób  zostało  wówczas  zabitych,  nie
których wywieziono do obozu na Maj
danku.  Sytuację  spotęgował  fakt,  że 
kilka dni wcześniej Niemcy rozbili od
dział  partyzancki  w  sile  kompanii 
w Lasowcach, niedaleko Starej Huty.

Od Autora
Napisałem  historię  ostatnich  dni 

życia  młodego  i  zdolnego  człowieka 
na prośbę członka rodziny, pana Stani
sława  Pasonia  z  Moszczenicy  Niżnej 
koło Starego Sącza. 

Kronikowaniem  dziejów  mojej 
miejscowości  zajmuję  się  bezintere
sownie,  z  własnej  chęci  podejmując 
próby  przywracania  pamięci  ludzi 
i zdarzeń odległych w czasie. Z ubole
waniem przyznaję, że ta historia zosta

ła napisana co najmniej dziesięć  lat za 
późno. Niewiele żyje osób z tych, któ
rzy pamiętają pana Machurę  ale tylko 
pamiętają  i  nic więcej!  Trochę  pamię
tam  jak o panu Machurze  rozmawiano 
w moim rodzinnym domu. 

Szkoda,  że  po  śmierci  porucznika 
Wojciecha Korony nikt nie podjął pró
by  kontynuowania jego partyzanckiej 
działalności i nikt już do końca działań 
wojennych  nie  zdołał  zgromadzić  wo
kół  siebie  grupy  ludzi  chętnych  do 
walki  z  okupantem.  Godne  uznania 
jest  to,  co  zrobił  pan  Stanisław  Pasoń 
z  odległej  o  kilkaset  kilometrów miej
scowości. Przyjechał zobaczyć miejsce 
zbrodni  i  porozmawiać  z  ludźmi,  któ
rzy  mogliby  pamiętać  tamte  ciężkie 

czasy. 
Jedno  jest  pewne    ginęli  młodzi 

mężczyźni!  Padali  od  kul  niemieckie
go  okupanta  w  niedalekiej  odległości 
jeden  od  drugiego!  Każdy  zostawił 
w  domu  rodziców,  rodzeństwo,  uko
chaną  dziewczynę.  Nikt  nie  pomyślał 
o  tym,  aby  to  miejsce  upamiętnić   
chociażby postawić duży kamień z  jó
zefowskiej kopalni  z wyrytymi nazwi
skami  poległych,  aby  zbieracz 
grzybów,  a  może  przygodny  turysta, 
mógł zatrzymać się na chwilę  i pomy
śleć  ile warte  jest  życie,  które  oni  od
dali,  abyśmy  my  mogli  żyć 
w niepodległej ojczyźnie.

Antoni Gancarz (dn. 7 czerwca 2012r.)




