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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

Kanalizacja sanitarna oraz sieć  
wodociągowa w ulicy Sosnowej 

 W miesiącu wrześniu bieżącego roku 
na podstawie rozstrzygniętego przetargu 
nieograniczonego Gmina Krasnobród 
przydzieliła kontrakt na wykonanie sieci 
kanalizacyjnej oraz wodociągowej w ulicy 
Sosnowej Zakładowi Remontowo-
Budowlanemu w Zamościu - Adam 
KUSTRA. Wyżej wymieniona firma w 
bieżącym roku była wykonawcą kanalizacji 
sanitarnej w ulicy 3-go Maja i Andersa w 
Krasnobrodzie. Wraz z wykonaniem 
ostatniego etapu budowy kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Sosnowej wymieniony 
zostanie 220 metrowy odcinek wodociągu 
łączącego ulicę Sosnową z ulicą Leśną. 
Konieczność tej wymiany podyktowana 
jest przemarzaniem dotychczasowej sieci 
która uniemożliwia w okresie zimowym 
dostawę wody do budynków mieszkalnych 
przy ulicy Sosnowej.  
 Po kilku latach oczekiwań właściciele 
siedmiu posesji przy ulicy Sosnowej 
otrzymają możliwość korzystania z 
dobrodziejstwa, jakim jest system 
kanalizacji sanitarnej. Wykonawca robót w 
ramach tego samego kontraktu przyłączy 
do kanalizacji sanitarnej za pomocą 
przydomowej przepompowni ścieków 
firmy WILO również dwa budynki 
mieszkalne położone przy ulicy 3-go Maja 
w Krasnobrodzie.  
 

Coraz piękniej  

przy Kaplicy na Wodzie 
Trwają prace przy „Kaplicy na Wodzie”. 
Na dzień dzisiejszy zostały wykonane 
prace związane z udrożnieniem cieków 
odprowadzających wody ze źródeł, 
wykonano mur oporowy z granitu 
zabezpieczający skarpę przed osuwaniem 
jak również umocniono kamieniem 
granitowym strome brzegi cieku wodnego. 
Przygotowano również podbudowę z 
kamienia granitowego pod wykonanie dwu 
mostków nad ciekami wodnymi. W 
dalszym etapie będą przeprowadzone prace 
związane z pielęgnacją 

 
istniejącego drzewostanu. Zakres prac 
został uzgodniony z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 
 

Modernizacja ulicy Targowej  
W bieżącym miesiącu firma TRAMES z 
Zamościa rozpoczęła prace budowlane 
związane z modernizacją ulicy Targowej w 
Krasnobrodzie na odcinku o długości 
215m. Umowa z wykonawcą zakłada 
wyremontowanie nawierzchni ulicy przez 
wykonanie  nowej nawierzchni z kostki 
brukowej oraz budowę nowego krawężnika 
ulicznego. Łączna wartość robót 
budowlanych w ulicy Targowej wyniesie 
wg umowy 121 200zł. Wyremontowana 
ulica ma stylem przypominać ciąg pieszo-
jezdny w ulicy Partyzantów.  
 

Budowa ulicy Spokojnej  
Trwają zaawansowane prace przy budowie 
ulicy Spokojnej w Krasnobrodzie. Roboty 
budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Spółka z o.o. z 
Zamościa. Po zakończeniu robót 
budowlanych ulica Spokojna należeć 
będzie do najładniejszych ulic miasta z 
racji nadania jej spacerowego charakteru. 
Po raz pierwszy na terenie naszego miasta 
przy robotach brukarskich zastosowano 
mechaniczną technologię układania kostki 
brukowej. Brygada drogowców przy 
wykonywaniu nawierzchni ulicy posługuje 
się mechaniczną układarką firmy 
OPIMAS. Zastosowanie układarki 
pozwoliło na podniesienie wydajności 
pracy oraz gruntownie obniżyło koszty 
budowy ulicy. 
 

Budowa drogi  
w Majdanie Małym 

W wyniku rozstrzygniętego przetargu 
nieograniczonego na wykonanie budowy 
odcinka drogi w Majdanie Małym kontrakt 
na przeprowadzenie robót drogowych 
przydzielono Spółdzielni Produkcji Rolnej 
z siedzibą w Majdanie Wielkim. Wartość 
zakontraktowanych robót budowlanych 
wyniosła 117.000zł. Długość 
przewidzianego do budowy odcinka drogi 
w pierwszym etapie wyniesie 70mb. Na 
objętym budową odcinku drogi istnieje 
jednak konieczność wykonania kilku 
dużych znacząco podnoszących koszty 
inwestycji przepustów drogowych. 
Wykonanie przepustów podyktowana jest 
koniecznością należytego 

 

 
odwodnienia łączących się ze sobą dwóch 
odcinków dróg gminnych w Majdanie 
Małym. 
  

Progi zwalniające w ulicy 
Lelewela i Partyzantów 

 W sezonie letnim 2006r. 
kilkudziesięciu mieszkańców ulicy 
Partyzantów w Krasnobrodzie zgłosiło 
potrzebę zamontowania progów 
zwalniających na deptaku prowadzącym do 
zalewu. Ponieważ wniosek wpłynął do 
Urzędu Miejskiego tuż przed rozpoczęciem 
sezonu turystycznego, dopełnienie 
wszelkich spraw formalno-prawnych 
związanych z montażem progów mogło 
nastąpić nie wcześniej jak po zakończeniu 
wakacji. Z uwagi na konieczność 
uzyskania stosownego pozwolenia Starosty 
Zamojskiego oraz opracowanie  projektu 
zmiany organizacji ruchu, sprawę montażu 
progów  w ulicy Partyzantów przełożono 
do wiosny roku 2007.   
 W sezonie jesienno-zimowym Urząd 
Miejski w Krasnobrodzie opracuje projekt 
zmiany organizacji ruchu w ulicy 
Partyzantów oraz uzyska niezbędne 
pozwolenie od Starosty Zamojskiego na 
montaż progów. W chwili obecnej Gmina 
Krasnobród posiada już zatwierdzony 
przez Organ zarządzania ruchem na 
drogach projekt uwzględniający budowę 
dwóch progów zwalniających w ulicy 
Lelewela w Krasnobrodzie.  
 Wszystko wskazuje na to, że montaż 
zapowiadanych progów w ulicy Lelewela 
oraz w ulicy Partyzantów nastąpi wczesną 
wiosną 2007r.  
 Ulica Lelewela otrzyma progi gumowe 
wykonane z materiału pochodzącego z 
recyklingu, natomiast w ulicy Partyzantów 
progi wybudowane zostaną z kostki 
brukowej. 
 
Oświetlenie w Wólce Husińskiej 

Zakończono zaplanowane na ten rok prace 
związane z rozbudową oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Wólka 
Husińska. W ramach rozbudowy 
wykonano dwa odcinki oświetlenia 
ulicznego o długości 300 i 260mb. 
 

Prace energetyczne 
W dniu 11 października 2006r w drodze 
przetargu został wybrany wykonawca na 
realizację zadań: 1) Modernizacja linii 
oświetlenia ulicznego wraz z kablowaniem 
przy ul. Zamojskiej”. 2) Modernizacja linii 
oświetlenia ulicznego wraz z kablowaniem 
przy ul. Lelewela”.  
Powyższe inwestycje realizowane są przy 
współpracy z Zamojską Korporacją 
Energetyczną. Prace budowlane będą 
polegały na wybudowaniu nowej linii 
oświetlenia ulicznego przy ul. Zamojskiej i 
Lelewela. Zostaną również 
przeprowadzona przebudowa linii 
energetycznej napowietrznej na linię 
kablową ziemną. Wyłonionym w przetargu 
wykonawcą w/w inwestycji będzie: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„AGTEL” w Zamościu. Łączna wartość 
obu inwestycji wyniesie 122 452,62 zł. 
 

BGKOS 
 



                                     Październik  2006                    3                           

 

Święto Patrona w ZSO w Krasnobrodzie 
 
 To już VI rocznica nadania 

Zespołowi Szkół Ogólnokształcących 

imienia Wielkiego Polaka Jana Pawła 

II, którą obchodzimy 16 października, w 

dzień wyboru papieża na Stolicę 
Piętrową. Niestety już po raz drugi 

obchodzimy ją ze świadomością, że 

Naszego Patrona nie ma wśród nas. 

Tym bardziej naszym obowiązkiem jest 

utrwalanie wszystkiego co po sobie 

pozostawił jako Karol Wojtyła i Jan 

Paweł II. 

 Obchody patronalne rozpoczęły się 

już 4 października, kiedy to uczniowie 

klas III wraz z opiekunami – ks. 

Adamem Dworzyckim, p. Bogusławą 

Pawluk i p. Bożeną Juszczak udali się 
do Częstochowy na spotkanie Rodziny 

Szkół noszących imię Jana Pawła II. 

Natomiast oficjalne uroczystości Święta 

Szkoły miały miejsce w dniach 15-16 

października 2006r. O tym co działo się 
podczas obchodów święta opowiedzą 

uczniowie klasy II liceum. 
 

DZIEŃ PAPIESKI – 15.10.2006r. 
 W tym dniu, przy Kościele 
Parafialnym w Krasnobrodzie po raz 
szósty została zorganizowana zbiórka 
funduszy pod hasłem „Jan Paweł II 
Sługa Miłosierdzia”. Corocznie w 
zbiórce bardzo chętnie biorą udział 
uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkól 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, 
kwestujący w całej parafii na rzecz 
fundacji. Akcja spotyka się także z dużą 
aprobatą wśród parafian, którzy nie 
przechodzą obok nich obojętnie, według 
swoich możliwości starają się wspierać 
szlachetną akcję. Jednym z głównych 
celów Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” - założonej przez Jana 
Pawła II - jest przeznaczenie zebranych 
pieniędzy na stypendia dla najbardziej 
uzdolnionej młodzieży, ale ubogiej, dla 
której bariera finansowa uniemożliwia 
dalszy rozwój talentów. 

Maria Murdzek 
 

WIECZORNICA  

1. Spektakl 
 Dnia 15.10.2006r. o godzinie 18.30 
w naszej szkole odbyła się wieczornica, 
jako jeden z punktów obchodów 6 
rocznicy nadania naszej szkole im. Jana 
Pawła II. Był to spektakl teatralny 
przygotowany na motywach dramatu 
Karola Wojtyły pod tytułem „Przed 
sklepem jubilera”.  
 Tematy, które podejmują dramaty 
naszego patrona nie są łatwe w 
odbiorze. Nie ma tam akcji w 
angielskim stylu, ważne są natomiast 
słowa, myśli i problemy. Ta sztuka 
opowiada o miłości, ale o miłości 
trudnej, wymagającej kompromisów i 
wiary – nie tylko w drugiego człowieka, 
ale i do Boga. 
 

 
 Scenariusz tego przedstawienia 
został przystosowany do warunków 
szkolnych i akcja toczyła się w trzech 
miejscach-przed sklepem jubilera, na 
ławce w parku i obok ulicznej 
kwiaciarni. W tych właśnie miejscach 
bohaterowie przedstawienia toczyli 
dialog i monologi. W tok akcji 
włączono pokaz multimedialny - 
widzieliśmy scenę z filmu „Przed 
sklepem jubilera” i fragment 
współczesnego wesela. Całość dopełniła 
piosenka w wykonaniu wszystkich 
aktorów - „Niech mówią, że to nie jest 
miłość”. 
 Spektakl wykonali uczniowie klas 
III c, II d, III b pod kierunkiem p. Celiny 
Koisz i p. Danuty Korzeniowskiej. 

 

Michał Koisz 
 
2. Koncert 
 Jednym z punktów programu 
„Wieczornicy” był występ 
zaproszonych gości z Warszawy, którzy 
przybyli na to święto. Pani Ewa Błoch i 
aktor Maciej Reizacher zaprezentowali 
recital słowno-muzyczny. Recytowane 
przez pana Reizachera wiersze 
autorstwa Karola Wojtyły, Jana Pawła 
II, a także Krzysztofa Baczyńskiego, 
Cypriana Norwida, ks. Jana 
Twardowskiego były przeplatane 
pięknym śpiewem i grą na gitarze 
niewidomej artystki- pani Ewy Błoch. 
 Wiersze Ojca Świętego są poważne 
i trudne w interpretacji, lecz dzięki 
mocnemu i skupiającemu uwagę 
głosowi pana Macieja, wzbudzały do 
głębokich refleksji. Widownia 
przeżywała je razem z artystą. Jednak 
recital ten nie zawierał wyłącznie 
poważnych utworów. Pan Reizacher 
czytał także fragmenty z książki 
„Kwiatki Jana Pawła II” zawierające 
wiele zabawnych, ale prawdziwych 
historii z życia Papieża Polaka. 
 Wieczornica ta utkwiła w mojej 
pamięci, a w szczególności moment, 
gdy wszyscy zgromadzeni w sali 
wspólnie z panią Ewą Błoch i panem 
Maciejem Reizacherem zaśpiewali 
ukochaną przez Jana Pawła II „Barkę”. 
Artyści na koniec zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami, na które z 
pewnością zasłużyli. 
 

 Angelika Lewandowska 
 
3. Wernisaż 
 Ostatnim punktem wieczoru 
poświęconego Naszemu Patronowi był 
wernisaż prac konkursu plastycznego 
pod hasłem „JAN PAWEŁ II – 
ŚWIĘTY WŚRÓD ŚWIĘTYCH”. 
 Na konkurs wpłynęło ponad 60 prac 
ze szkół gimnazjalnych w: Księżpolu, 
Majdanie Starym, Miączynie, Średniem  

 

Dużem, Tarnogrodzie, Aleksandrowie i 
Krasnobrodzie.  
Po wieczornicy wszyscy zgromadzeni z 
zachwytem oglądali bogatą ekspozycję 
prac, które wykonane były różnymi 
technikami plastycznymi. Mieli również 
możliwość zagłosowania na 
najładniejszą pracę. Następnego dnia 
odbyły się uroczystości Święta Patrona 
naszej szkoły, podczas których 
ogłoszono wyniki konkursu oraz 
wręczono wspaniałe nagrody książkowe 
ufundowane przez Burmistrza 
Krasnobrodu Marka Pasiecznego. 
Nagrodzono następujące prace: 
I miejsce – Martyna Gontarz z 
Krasnobrodu, która zdobyła również 
nagrodę publiczności. 
II miejsce – Monika Szcząchor z 
Majdanu Starego i Ewelina Rosołowska 
z Majdanu Starego 
III miejsce – Katarzyna Szkałuba z 
Krasnobrodu i Arkadiusz Żerebiec z 
Majdanu Starego. 
Przyznano także 14 wyróżnień. 
Organizacją wernisażu oraz konkursu 
zajmowała się pani Halina Gontarz.  
Według mnie prace były piękne i godne 
podziwu, wszyscy autorzy tworzyli je na 
pewno z wielkim poświęceniem. 
Wernisaż obecnie można obejrzeć w 
Kościele NNMP w Krasnobrodzie do 
końca miesiąca. Naprawdę warto! 

      Milena Lalik 
 

ŚWIĘTO PATRONA ZSO - 

16.10.2006r. 
 
       Dnia 16.10.2006 r. w ZSO w 
Krasnobrodzie odbyły się główne 
uroczystości Święta Patrona Szkoły, 
które rozpoczęły się uroczystą Mszą 
Świętą celebrowaną przez ks. biskupa 
prof. dr hab. Jana Śrutwę, ks. prof. dr 
hab. Tadeusza Guza, ks. Piotra 
Gmiterka oraz ks. Floriana Fornala. 
Odbyła się również akademia z okazji 6 
rocznicy nadania szkole im. Jana Pawła 
II. Przygotowały ją p. Joanna Cios oraz 
p. Jolanta Kurantowicz. Oprawą 
muzyczną zajęła się p. Magdalena 
Antoniak, dekoracje przygotowała p. 
Halina Gontarz, a p. Andrzej Czapla 
przygotował oprawę multimedialną. 
Część artystyczną przedstawili 
uczniowie klasy III ,,d” i II ,,b” 
gimnazjum.  
       Tematem akademii była ulubiona 
modlitwa naszego papieża – różaniec, 
który przepięknie zaprezentowali 
uczniowie w intencji rychłej beatyfikacji 
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każda z 
tajemnic została przedstawiona w 
oryginalny sposób, w oparciu o słowa 
Ewangelistów, Jana Pawła II i poetów. 

 

   Ciąg dalszy na str. 5 
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Moje refleksje na trudne czasy 
 

 Kiedy zdobywałam wykształcenie w 
szkole średniej, komunistyczni 
nauczyciele mówili nam o tym, że Boga 
nie ma, świat powstał z materii, człowiek 
pochodzi od małpy, zaś religia to opium 
dla ludu. Musieliśmy maszerować po 
ulicach Zamościa i krzyczeć – Stalin! 

Stalin! Bierut! Bierut! Niech żyje sojusz 

robotniczo – chłopski! W ten sposób 
komuniści wypłukiwali mózgi młodym 
Polakom. Wiele osób uległo tym 
wpływom i do dziś ma komunistyczne 
poglądy (twarde jak beton). A najgorsze 
jest to, że w tym duchu wychowują swoje 
dzieci.  
 Kiedy PZPR zakończyła swoje 
panowanie, a tow. Mieczysław Rakowski 
polecił wyprowadzić sztandar partii, 
komuniści skupili się w Socjaldemokracji 
Polska (SdPL) Marka Borowskiego. 
Lewicę wspiera również Unia Pracy, a od 
niedawna już oficjalnie Samoobrona 
Andrzeja Leppera. Chociaż Andrzej 
Lepper nazwał swoją partię „katolicką 
lewicą”, jakoś trudno jest mi uwierzyć, 
że lewica może być katolicka. Lewica to 
komuniści, a oni nie wierzą w Boga, więc 
nie mogą być katolikami. Dopiero w 
ostatnim czasie przywódca Samoobrony 
pokazał swoje prawdziwe oblicze. 
Zdradził katolicki rząd i przystał do 
swoich. Podczas swojego panowania 
komuniści 
 

zawładnęli media publiczne i do dzisiaj 
dobrze się tam mają. I sztandarowa 
gazeta to „Trybuna”. Lewica opowiada 
się za aborcją, eutanazją, a najnowszy ich 
proletariat to homoseksualiści.  
 Po Okrągłym Stole rządy w Polsce 
tworzyli komuniści z liberałami z Unii 
Wolności, która powstała z połączenia 
unii Demokratycznej i Kongresu 
Liberalno-Demokratycznego. Obecnie od 
7 maja 2005r. jest to partia 
Demokratyczna Janusza Onyszkiewicza. 
Partią liberalną jest również Platforma 
Obywatelska Donalda Tuska. Liberalna 
prasa to między innymi „Gazeta 
Wyborcza”, „Dziennik”, „Fakty”, 
„Angora”. Liberałowie opanowali 
telewizję Polsat i TVN. Niektóre 
programy emitowane przez telewizję 
Polsat obrażają uczucia religijne 
katolików, godzą w Kościół, ojca 
Świętego, a nawet Jezusa Chrystusa. 
Dziennikarze roztrząsają kłamstwa i 
oszczerstwa występujące w książce „kod 
Leonardo da Vinci”. Ukazują inną 
prawdę o Jezusie Chrystusie niż ta, którą 
głosi Pismo Święte oparte na ewangelii. 
Innym razem z wielką gorliwością 
pokazują bunt wyznawców Islamu 
przeciwko Ojcu Świętemu Benedyktowi 
XVI. Nie stają jednak w jego obronie 
choćby tłumacząc widzom oczywistą 
prawdę.  
 

 Kim są liberałowie? Kierunek 
polityczny – liberalizm napłynął z krajów 
zachodnich. Ludzie o poglądach 
liberalnych nie mówią, że Boga nie ma, 
ale żyją tak jakby Go nie było. Uważają, 
że w życiu najważniejsza jest wolność. 
Mówią, że Bóg nie może ograniczać im 
beztroskiego życia, opartego na 
swobodzie, wygodnictwie i przepychu. 
Ich bożkiem jest pieniądz i bogactwo. 
Hołdują hasło „Hulaj dusza, piekła nie 
ma” oraz „Róbta co chceta”. Liberałowie 
nie zachowują Przykazań Bożych. 
Szczególnie sprzeciwiając się 
pierwszemu, piątemu i szóstemu 
Dekalogu. Są zwolennikami aborcji, 
eutanazji, homoseksualizmu. Chcą 
zniszczyć Radio Maryja, a kościół 
zamknąć w Zakrystii. Polscy komuniści i 
liberałowie to przeważnie ludzie bogaci. 
Z wyższością a nawet ignorancją patrzą 
na ludzi biednych i prawdziwych 
katolików. Nazywają ich ciemnogrodem, 
średniowieczem czy moherowymi 
beretami. Nie potrafią jednak zrozumieć 
tego, że nie każdy człowiek żyje tylko 
teraźniejszością. Nie dla każdego ważne 
są bogactwa tego świata. Wielu ludzi 
żyje tak, aby móc zasłużyć sobie na życie 
wieczne w Bożej Chwale. 

Józefa Kusz 
 

 

Z ekologią na ty 
 

Zbiórka baterii 
 
 W dniu 11 października 2006 r. 
podpisana została umowa współpracy 
pomiędzy gminą Krasnobród a 
organizacją odzysku „Reba” odnośnie  
zbierania zużytych baterii. Wiąże się to z 
wprowadzeniem w życie programów 
gospodarowania zużytymi bateriami i 
akumulatorami małogabarytowymi. W 
tym miejscu warto wspomnieć, że 
obowiązkiem każdego obywatela jest 
prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów, a w szczególności nie 
dopuszczenie do wrzucania odpadów 
niebezpiecznych – czyli baterii do 
zwykłych odpadów komunalnych. Aby 
do tego nie dochodziło, chcemy zachęcić 
wszystkich do przyłączenia się do akcji – 
zbierania tych zużytych produktów. 
Warto zaznaczyć jakie spustoszenie w 
naszym środowisku, a także w naszym 
organizmie czynią związki wchodzące w 
skład baterii. Przykładowo jedna 
bateryjka zegarkowa może skazić 1 m3 
gleby i do 400 litrów wody. 
 Jednocześnie w ogniwach tych 
występują duże ilości metali ciężkich 
(ołów,  

 
rtęć, kadm, a także nikiel) powodujących 
u człowieka wiele przewlekłych i 
ciężkich chorób jak: niedokrwistość, 
deformacje kości, rozwój komórek 
nowotworowych, przewlekłe choroby 
nerek i układu nerwowego jak osłabienie 
ostrości widzenia i słuchu. Oprócz metali  
 

 

  
ciężkich w bateriach występuje 
powszechnie lit – odpowiedzialny za 
objawy toksyczne wielu narządów 
(ślinotoki, obrzęki, owrzodzenia, 
nudności, wypadanie włosów, 
niedoczynności tarczycy) oraz elektrolit 
mający właściwości żrące i korozyjne. 
  
 Aby unieszkodliwić w sposób 
przyjazny dla środowiska te zużyte 
produkty należy w pierwszej kolejności 
„wyłowić” je z masy produkowanych 
przez nas odpadów.  
 

Zebrane baterie można już oddawać w: 

•  Krasnobrodzkim Domu Kultury,  

•  Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie – 

pokój nr 3,  

•  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 

Krasnobrodzie,  

•  Sklepie z art. elektrycznymi „Danet”.  
 

 Jednocześnie informujemy, że w 
najbliższym czasie zużyte baterie będzie 
można oddać w każdej placówce 
oświatowej w naszej gminie. 
 

Od dziś żadna  
zużyta bateria  

nie powinna trafić  
do kosza na śmieci!  

 
W. Wyszyński 
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Ułani po raz dziewiętnasty 
 
 Uroczystości obchodów 19-ej już 
rocznicy nadania imienia 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w Zespole 
Szkół Podstawowych nie odbyły się jak 
każdego roku 23 września, ale ze 
względu na przypadające w tym czasie 
dni wolne od nauki i pracy, 22 września. 
 Przygotowania tj. porządkowanie 
mogił ułańskich, próby małych artystów, 
udział uczniów w konkursach, 
Wieloboju Ułańskim, trwały cały 
tydzień. Zaś po obchodach Święta 
Patrona Szkoły czwartoklasiści pod 
opieką Wychowawców oraz 
pomysłodawcy i autora szlaku 
turystycznego pana R. Wyrostkiewicza 
wyruszyli na rajd szlakiem 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich. 
 Na apelu podsumowującym 
całotygodniowe obchody święta szkoły 
zostały wręczone nagrody i dyplomy dla 
laureatów I Międzyszkolnego Konkursu 
Literacko-Plastycznego pt. „Oni 
walczyli za Ojczyznę”, w którym wzięli 
udział uczniowie szkół podstawowych z 
terenu całej Polski, których imię 
związane jest z pułkiem ułańskim (m.in. 
SP im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w Bielawach, SP nr 77 im. 15 Pułku 
Ułanów Poznańskich w  Poznaniu, SP nr 
20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w 
 

 
Grudziądzu).  Nagrodzone oraz 
wyróżnione prace literackie i plastyczne 
można było przez długi czas podziwiać 
na wystawie znajdującej się na parterze 
budynku szkoły. 
 Dzień głównych uroczystości tj. 
piątek 22 września zaskoczył wszystkich 
piękną, słoneczną pogodą. Tradycyjnie 
obchody rozpoczęły się mszą świętą w 
Kościele NNMP w Krasnobrodzie, 
celebrowaną przez ks. Krzysztofa Maja, 
po której na cmentarzu parafialnym przy 
Pomniku Żołnierzy Września złożono 
wiązanki kwiatów i odprawiono apel 
poległych. 
 Dalsza część uroczystości odbyła się 
w budynku ZSP, gdzie pani dyrektor 
szkoły Joanna Szykuła powitała gości tj. 
władze miasta, dyrektorów szkół i 
instytucji z terenu Krasnobrodu, a 
szczególnie tych przybyłych z daleka p. 
B. Błasińską, p. H. Donath, p. A. 
Cendro, p. K. Miłaczewskiego, p. H. 
Grycewicza oraz Roztoczańską Straż 
Konną.  
Następnie pierwszoklasiści ślubowali na 
sztandar szkoły i zostali pasowani na  
„pełnoprawnego” ucznia. Po złożeniu im 
życzeń przez dyrekcję szkoły i ułanów 
oraz wręczeniu skromnych upominków 
od ubiegłorocznych absolwentów 
 

 
szkoły, zaprezentowali się 
trzecioklasiści, którzy pod kierunkiem 
wychowawczyń p. B. Chmiel i p. J. 
Borek wykonali część artystyczną 
bogatą w treści patriotyczne, pieśni 
ułańskie i ciekawy układ 
choreograficzny, co stanowi bardzo 
pozytywny akcent w kształtowaniu 
tożsamości naszych obywateli już od 
najmłodszych lat, gdyż powtarzając za 
mądrzejszymi „… takie Rzeczpospolitej 
władanie jakie jej dzieci chowanie”. 
 Jednakże mimo tak ciekawego 
przedstawienia, które wszyscy oglądali z 
zapartym tchem, niewątpliwą atrakcją 
tego dnia zarówno dla uczniów, 
nauczycieli jak i zaproszonych gości 
okazał się pokaz umiejętności walk oraz 
zręczności jeźdźców i ich koni ze 
Szwadronu Jazdy Rzeczpospolitej 
Polskiej Ziemi Zamojskiej, który 
przywołał, szczególnie u gości, 
wspomnienia dawnych czynów pełnych 
odwagi i chwały. Przywołując do 
niejednego oka łzę tęsknoty za latami 
młodości oraz cisnące się pytanie - czy 
przelana krew nie zostanie 
zaprzepaszczona.   

     Renata Nowosielecka 

 

Fotoreportaż – str. 11 

 

Święto Patrona ZSO 
 
Ciąg dalszy ze str. 3 

       Występujący uczniowie włożyli w swój program dużo 
emocji, uczuć i artyzmu, co można było zauważyć po reakcji 
widzów. Akademia była bardzo ciekawa i została nagrodzona 
gromkimi brawami. Goście przybyli na nasze święto byli 
zauroczeni treścią, przesłaniem, idealnym przygotowaniem jak 
i zachowaniem naszej młodzieży.  
 Nam osobiście również podobała się akademia. Każde 
zdanie wypowiedziane przez aktorów wzbudzało w nas 
głębsze refleksje i z pewnością nie tylko my to tak 
odebrałyśmy. 
 

                            Michalina Kukiełka i Anna Gruszkiewicz 

 

Zakończenie 
 Nie tylko uroczystości zostały przygotowane na wysokim 

poziomie artystycznym, również szkoła w tym dniu wyglądała 

odświętnie dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli. 

Przybyło stałych ekspozycji, m.in. powiększyła się przestrzeń 

poświęcona Patronowi pt. „W ramionach pontyfikatu Jana 

Pawła II”. Jest to ilustrowane kalendarium życia Karola 

Wojtyły i Jana Pawła II. Znalazły również miejsce monety 

poświęcone Janowi Pawłowi II podarowane szkole przez ks. 

Piotra Gmiterka. 

 Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim, którzy 

mieli swój udział w przygotowaniu uroczystości, a także tym, 

którzy uczestniczyli w obchodach Święta Patrona Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.  

mgr Halina Gontarz 

   nauczyciel ZSO 

Fotoreportaż – str. 10 

  
DYREKCJA, NAUCZYCIELE 

I SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKA 
ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w Krasnobrodzie 

pragną złożyć serdeczne 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia 
obchodów Święta Patrona Szkoły 

 
Państwu Jolancie, Wacławowi i Kazimierzowi 

Adamczukom 
właścicielom Marketu Spożywczego 
 

Państwu Krystynie i Stanisławowi Borkom 
właścicielom sklepu spożywczo-przemysłowego 

 

Panu Jarosławowi Rosiakowi 
właścicielowi sklepu spożywczego 

 
Panu Tomaszowi i Mirosławowi Peć 

właścicielom stacji paliw ,,Petsul” 
w Majdanie Wielkim 

 

Panu Janowi Gębce 
 

Pani Annie Ożdze 
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Chciwość!!! 
 
 W naszej refleksji nad bogactwem 
darów, w które Bóg nas wyposażył, 
zwróciliśmy uwagę na ich właściwe i 
niewłaściwe wykorzystanie. W tym 
artykule spróbujemy wspólnie zatrzymać 
się nad relacją człowieka do dóbr tego 
świata.  
 Chęć posiadania mieszka w sercu 
każdego człowieka. Pragnienie posiadania 
jest dobre i pochodzi od Boga. Kiedy 
jednak znajdzie się w myślach słabego 
człowieka, staje się niebezpieczne. Do 
jakiego stopnia jest niebezpieczne, 
świadczy fakt, że Bóg w Dekalogu umieścił 
przestrogę: „Nie pożądaj żadnej rzeczy, 

która jest bliźniego”. Jeśli w tak krótkiej 
instrukcji, dotyczącej naszego życia na 
ziemi, jaką jest Dekalog, jeden punkt 
dotyczy właściwego ustawienia tego 
pożądania, rzecz musi być wyjątkowo 
ważna.  
 Chęć gromadzenia jest dobra, ale jest 
niebezpieczna. Doczesność ma tendencję do 
zniewolenia człowieka. Jesteśmy podobni 
do drzewa, które ma wydać piękny, dobry i 
obfity owoc. Aby go wydać, musi z jednej 
strony zapuścić korzenie w ziemię, a z 
drugiej strony otworzyć się na działanie 
słońca. Musi w tym być idealna harmonia. 
Ziemia to doczesność, słońce to Bóg i 
wieczność. Jeśli człowiek poświęci 
większość swego życia temu, by wbić 
korzenie głęboko w ziemię, nie zdąży 
wydać owocu, nie otworzy się na działanie 
słońca. Może nawet zmarnować życie.  
 Drugie niebezpieczeństwo pragnienia 
posiadania polega na tym, że koncentruje 
ono uwagę człowieka na bagażu, a nie na 
bogactwie serca. Właściciel, a więc ten, 
który dźwiga bogactwo, nie jest tak ważny, 
jak zawartość niesionego przezeń plecaka. 
Tymczasem plecak nie posiada cech 
wieczności. Trzeba go zostawić; serce 
natomiast należy przenieść w przestrzeń 
nowego życia. W tej sytuacji liczy się, więc 
bogactwo serca a nie zawartość plecaka. 
Dlatego mądry bardziej zabiega o to, by 
kimś „być”, a nie o to, by wiele „mieć”. 
Skarb bogactwa doczesnego jest tak 
wspaniały, że może przesłonić Boga, stając 
się bożkiem. Wielu ludzi jest gotowych 
sprzedać swoją duszę za bogactwo 
materialne. Wreszcie chciwość, stanowi 
źródło wielu innych grzechów. Człowiek 
jest gotów zlekceważyć Boże prawa, byle 
tylko zdobyć bogactwo. W tej sytuacji 
Chrystus, który ostro piętnował zakłamanie, 
czyli pychę, odchylenie się człowieka od 
prawdy, równie mocno przestrzega nas 
przed niebezpieczeństwem, ukrytym w 
chciwości. Myśli tu nie tyle o samym 
posiadaniu, lecz o pokładaniu ufności w 
tym, co posiadamy. Człowiek, który ufa 
tylko bogactwu, musi przegrać życie. Jezus 
mówiąc o tym, posługuje się obrazem, który 
szokuje do dnia dzisiejszego. „Łatwiej 

wielbłądowi przejść przez ucho igielne, 
niż bogatemu wejść do królestwa 
niebieskiego” /Mt 19, 24/. Bogatemu, tzn. 
pokładającemu ufność w dobrach 
doczesnych.  
 Na czym polega niewłaściwe podejście 
do dóbr tego świata? 

 
Albo na tym, by dużo mieć, a więc na 
gromadzeniu; albo na niewłaściwym 
wykorzystaniu tego, co posiadamy. Dużo 
mieć. Dążą do tego dwie wady. Pierwszą 
jest chciwość, czyli brak umiaru w 
zdobywaniu dóbr tego świata. Chciwym jest 
ten, któremu zawsze mało, mało; umiera i 
jeszcze mu mało. Chciwy nie potrafi sobie 
powiedzieć - dość.  
Druga wada to skąpstwo. Skąpy ma, ale nie 
zabiega o to, by się bogacić, lecz tym, co 
ma, nie chce się podzielić; nie otworzy swej 
dłoni, aby ubogacić drugiego.  
Pielęgniarka, znajdująca się w trudnej 
sytuacji finansowej, podchodzi do lekarza, z 
którym pracuje wiele lat, i prosi go, by na 
okres miesiąca pożyczył jej trzy miliony 
złotych. Lekarz odpowiada: - Ależ proszę 
pani, gdybym posiadał trzy miliony złotych, 
w ogóle nie rozmawiałbym z panią. - 
Musiał wyjechać na trzy dni. W tym czasie 
złodzieje okradli jego dom i okazało się, że 
sama biżuteria była warta kilkadziesiąt 
milionów złotych. Podchodzi do niego owa 
pielęgniarka i mówi: - Widzi pan, gdyby mi 
pan pożyczył trzy miliony, to one by 
ocalały. Skąpy człowiek mając, nie potrafi 
się podzielić; nie da i nie pożyczy. Na tym 
polega istota skąpstwa. 
 Drugi niewłaściwy kierunek podejścia 
do dóbr tego świata to niemądre 
wykorzystanie tego, co posiadamy. I tu 
jeszcze dochodzą dwie wady; rozrzutność i 
marnotrawstwo. Pewien człowiek, przed 
wielu laty zarabiał tak dużo pieniędzy, że za 
trzy pensje miesięczne mógł sobie kupić 
samochód. Nigdy go nie kupił, a umierając 
zostawił rodzinę na dnie nędzy, bo on w 
połowie miesiąca już nie miał nic, nigdy nie 
potrafił mądrze wykorzystać zarobionych 
pieniędzy. Do pracy jeździł taksówką, na 
posiłki chodził do najlepszych restauracji. 
W ciągu piętnastu dni potrafił wydać 
olbrzymią pensję. Był człowiekiem 
rozrzutnym.  
 Druga wada to marnotrawstwo, czyli 
niszczenie tego, co człowiek posiada. 
Wypływa ono z braku odpowiedzialności za 
rzeczy, które są w jego rękach. W naszej 
polskiej rzeczywistości można obserwować 
chorobę marnotrawstwa, spotęgowaną przez 
niewłaściwe ustosunkowanie się do 
własności społecznej.  
 Jakie są skutki tego niewłaściwego 
odniesienia się do dóbr tego świata?  
Skąpi i chciwi mają nieczułe serca. Potrafią 
przejść obojętnie obok ludzi 
potrzebujących. Bywa, że skąpi umierają z 
głodu, siedząc na worku pieniędzy. 
Materializm to wirus, wywołujący chorobę 
skamieniałości serca.   
 Drugim bolesnym skutkiem jest 
niepokój. Chciwy, któremu ciągle jest mało, 
śni po nocach o tym, w jaki sposób może 
mieć jeszcze więcej. Skąpy, który już 
bogactwo zgromadził, martwi się, jak 
zabezpieczyć to, co posiada i dlatego żyje w 
ciągłym strachu. 
Materialiści to ludzie ciągle niezadowoleni; 
rzadko przeżywają radość sukcesu, 
ponieważ zastanawiają się nad tym, w jaki 

 
 
sposób zgromadzić jeszcze większe 
pieniądze. Sknera, a więc człowiek skąpy, 
staje się niezwykle uciążliwy dla swego 
otoczenia. Skąpy mąż rozliczy swoją żonę, 
co do złotówki. Życie z takim człowiekiem 
staje się koszmarem. Materializm rozrywa 
więzy serca i niszczy miłość. Człowiek 
chciwy i skąpy łatwo wchodzi na drogę 
nieuczciwości. Chcąc pomnożyć swój 
majątek, godzi się na kradzież i kłamstwo, 
gotów jest na łamanie prawa. Materializm 
najczęściej prowadzi człowieka do 
więzienia.  
 Jak leczyć tę groźną chorobę ducha?  
Trzeba umieć pomagać potrzebującym, 
czyli ponad bogactwem należy zawsze 
stawiać człowieka. Należy także odczytać 
dokładnie Ewangelię i prześledzić jej 
podejście do dóbr tego świata. Jest to 
najdoskonalsza instrukcja, jaką posiadamy 
na ziemi; ukazuje ona, w jaki sposób należy 
do owych dóbr podejść. Pełne odczytanie 
Ewangelii pod tym kątem jest jeszcze ciągle 
przed nami. Najchętniej posługujemy się 
tylko pewnymi wersetami, np.: „Sprzedaj 
wszystko, co posiadasz, i rozdaj ubogim”, 
bez harmonizowania tej wypowiedzi z całą 
nauką Ewangelii. Takie odczytanie jest 
karykaturą Ewangelii a nie nauką Jezusa 
Chrystusa. Dokładnie należy kontrolować 
wydatki. Córka powiada ojcu, że są jej 
potrzebne buty. Ten podchodzi do stolika i 
wyciąga z niej plik gazet, które kupiła w 
zeszłym miesiącu. Wspólnie obliczają, ile 
na nie wydała. Suma jest wysoka. Ojciec 
powiada: - To są twoje buty. - Ale ja 
chciałam przeczytać to i owo. - Dokonałaś 
wyboru. Zobacz, ile naszych pieniędzy za 
chwilę wrzucimy do kosza. Trzeba 
dokładnie kontrolować to, w jakiej mierze 
nabywane rzeczy są nam potrzebne.  
 Wreszcie ważna jest profilaktyka dla 
tych, których bakcyl chciwości czy 
skąpstwa jeszcze nie dotknął. Oto pierwszy 
istotny jej element. Należy oceniać ludzi 
według bogactwa ich serca, a nie według 
zawartości ich kieszeni. Niech w naszym 
gronie będą ludzie o bogatych sercach. 
Może być u nich jednocześnie bogate serce 
i bogata kieszeń, ale może być tylko bogate 
serce i pusta kieszeń. Strzeżmy się ludzi o 
bogatej kieszeni i o pustym sercu, bo noszą 
oni w nim wirusy znieczulicy i 
skamieniałości.  
 Trzeba szukać kontaktu z ludźmi, 
którzy nie są niewolnikami dóbr tego 
świata, bo to jest choroba bardzo zaraźliwa; 
i pozostawać w kręgu tych, którzy są wolni; 
którzy umieją w sposób twórczy 
posługiwać się tym, co posiadają.  
 Trzeci element: Umieć ze spokojem 
przyjąć stratę dóbr doczesnych; wtedy, gdy 
coś zgubimy, gdy coś ulegnie zniszczeniu 
albo zostanie skradzione. Pamiętajmy o 
przestrodze Chrystusa, że skarby tego 
świata kradnie złodziej, gryzie mól, niszczy 
rdza. Taka jest prawda. Spokojne podejście 
do straty jest wykładnikiem mądrości 
człowieka. 
Ostatnia uwaga. Należy cieszyć się tym, co 
posiadamy, i mieć cierpliwość przy 
zdobywaniu rzeczy niezbędnie 
koniecznych. Kiedyś zapytaną małżeństwo: 
- Kiedy byliście najbardziej szczęśliwi? - 
Odpowiadają, że  

     Ciąg dalszy na str. 7. 
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Kącik regionalisty 
Sprawozdanie z działalności Krasnobrodzkiego Towarzystwa  
Regionalnego za okres od sierpnia 2005 do sierpnia 2006 r.  

 
1). W sierpniu ubr członkowie i 
sympatycy towarzystwa brali udział w 
porządkowaniu zabytkowych grobów na 
miejscowym cmentarzu katolickim. 
Akcja mogłaby mieć większy zakres, 
gdyby brało w niej udział więcej 
członków Towarzystwa. Niektórzy, 
mimo deklaracji uczestnictwa w pracach 
społecznych, nie znajdują na nie czasu. 
Rzecz dotyczy także frekwencji na 
zebraniach. 
2). We wrześniu ubr koleżanka Alina 
Słota i ja aktywnie uczestniczyliśmy w 
Cycowie (pow. Łęczyński) w 
trzydniowym Sejmiku Wojewódzkiej 
Rady Towarzystw Regionalnych 
Lubelszczyzny. W styczniu br w 
lubelskim Trybunale koronnym brałem 
udział Noworocznym Opłatku z 
udziałem bp. Artura Nizińskiego, władz 
administracyjnych województwa 
lubelskiego. Nie są zapraszani inni 
regionaliści z Krasnobrodu, gdyż 
wiązałoby się to z kosztami podróży (ok. 
30 zł), na pokrycie których nie mamy 
pieniędzy. 
W okresie sprawozdawczym brałem 
udział w kilku spotkaniach 
poświęconych różnym problemom 
społeczno-gospodarczym 
Lubelszczyzny. Jedno z nich było 
poświęcone zagospodarowaniu doliny 
Wieprza. Zabrałem krytyczny głos na 
temat zagospodarowania doliny Wieprza 
w Krasnobrodzie. Ponadto byliśmy 
zapraszani na różne konferencje, 
sejmiki, spotkania, zjazdy, ale 
zrezygnowałem z uczestnictwa ze 
względu na brak czasu. 
3). KTR współpracuje z podobnymi 
towarzystwami w Nałęczowie i 
Garbowie oraz Piaskach. Współpraca ta 
polega głównie na uczestnictwie w 
organizowanych przez nie imprezach, 
wysyłaniu  

  
listów gratulacyjnych itp. Uważam, że 
wymiana, zwłaszcza z Nałęczowem, 
powinna być rozszerzona. Brakuje 
jednak choćby skromnych środków na 
ten cel (obiad, transport). 
4). Prawie prze cały rok na łamach 
gościnnej Gazety Krasnobrodzkiej 
ukazywały się publikacje pod wspólnym 
tytułem „Kącik regionalisty”. Artykuły 
pisali: Alina Słota i ja. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, by pisali inni regionaliści, 
zwłaszcza że redakcja gazety otwarta 
jest na współpracę. Ponadto zamieściłem 
kilka artykułów i notatek o KTR w 
Ziemi Lubelskiej. 
5). Apeluję do wszystkich członków 
naszego towarzystwa o zgłaszanie 
pomysłów na organizacje imprez 
wspólnie z Krasnobrodzkim Domem 
Kultury. Zawsze służyć będę radą (mój 
telefon w Lublinie: 7470937). 
6). Co roku podczas promocji moich 
książek o Krasnobrodzie wspólnie z 
miejscowym Domem Kultury nasze 
Towarzystwo jest organizatorem wystaw 
okolicznościowych. Np. 22 lipca otwarto 
wystawę, ok. 40 plansz fotograficznych, 
przedstawiającą dawny Krasnobród. Tak 
jest od kilku lat. Dziękuje Pani Dyrektor 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury mgr 
Marioli Czapli za pomoc i życzliwość 
przy organizowaniu wspólnych imprez 
mających na celu promocję 
Krasnobrodu.  
Sprawozdanie zapewne nie 
odzwierciedla wszystkich problemów, 
którymi żyło nasze Towarzystwo. 
Dlatego też proszę o dyskusję i 
propozycję dalszej pracy. 

 

Prezes Zarządu 

mgr Mieczysław Kościński 

 

Chciwość!!! 
Ciąg dalszy ze str. 6 

wtedy, gdy się sprowadzili do tego mieszkania i gdy przez całe tygodnie jedli posiłki 
siedząc na podłodze, na gazetach, bo nie było ich stać na meble. Meblowanie mieszkania 
może trwać piętnaście lat. Wtedy człowiek się cieszy, bo to jest ciągłe ubogacanie 
mieszkania. Jest rzeczą znamienną, że duża część małżeństw rozpada się wtedy, kiedy się 
już urządzi, gdyż nie ma już radości wspólnego doskonalenia własnego mieszkania. Wiem, 
że niewiele znajduje się w naszych kieszeniach. Nie widać też wielkich perspektyw, 
wskazujących na to, że będzie lepiej. Jednak poruszamy ten temat, dlatego, że chciwość 
niszczy serce nie tylko wtedy, gdy człowiek dużo ma; chciwość może je zniszczyć i wtedy, 
gdy człowiek nie ma nic. Chciwość jest wtedy niszczącym pragnieniem posiadania.  
 Podziękujmy Chrystusowi za przykład Jego wolności wobec dóbr tego świata. 
Podziękujmy za te dary, które są do naszej dyspozycji, które wystarczają nam do tego, że 
żyjemy. Podziękujmy nawet wówczas, gdy jest to tylko minimum i trzeba z wielką troską 
nim szafować, żeby starczyło na życie.  
 Pamiętajmy, że Bóg temu, kto potrafi Mu zaufać, błogosławi. Skoro troszczy się o 
ptaki, które nie sieją, troszczy się i o nas, byśmy nie poumierali z głodu.  

Artykuł napisany na podstawie 

książki ks. Edwarda Stańka pt.; „Wady i cnoty”. 
Ks. Krzysztof 

 

Radosne 
Ślubowanie 
w Kaczórkach 

 

 
 W pierwszą niedzielę października w 
Kaczórkach nad Wieprzem w Szkole 
Podstawowej im. Armii Krajowej miała 
miejsce piękna uroczystość – ślubowanie 
pierwszej klasy. W tę ciepłą i słoneczną 
niedzielę, którą dał nam Pan Bóg byli 
wraz z mami zaproszeni licznie goście: 
władze samorządowe z gminy 
Krasnobród, starostowie z Zamościa z 
posłem Sławomirem Zawiślakiem na 
czele, żołnierze Armii Krajowej z Panem 
Prezesem Teofilem Niemczukiem, 
poczty sztandarowe, nauczyciele z 
sąsiednich szkół, rodzice, babcie i 
dziadkowie, nasi absolwenci i 
oczywiście uczniowie tutejszej szkoły. 
 Na tafli boiska szkolnego przy 
ołtarzu polowym udekorowanym 
flagami narodowymi uczennice i 
uczniowie klas IV, V i VI 
zaprezentowały przygotowany pod 
kierunkiem pani Elżbiety Zub wspaniały 
program słowno – muzyczny 
nawiązujący do czasów II wojny 
światowej o harcie ducha i daninie krwi 
ludzi z tamtych dni w powiązaniu z 
Dekalogiem. Ślubowanie odbywało się 
pod kierunkiem pani Anny Szkałuby, 
wyszło imponująco pięknie i wymownie. 
Był też polonez ładnie odtańczony przez 
uczniów klas pierwszych.  
 Po części artystycznej sprawowana 
była ofiara mszy świętej za żywych i 
poległych żołnierzy Armii Krajowej. 
Przy pięknie ukwieconym ołtarzu 
sprawowali mszę świętą zaproszony 
ksiądz doktor ojciec Wiesław Oleszek i 
piszący te słowa proboszcz tutejszej 
parafii Paweł Słonopas oraz ksiądz 
diakon Krzysztof. 
 Dzieci i rodzice pięknie włączyli się 
w liturgię przez czytania i modlitwę. 
 Po mszy św. było coś dla ciała i 
ducha – przepyszna grochówka i koncert 
zespołu muzycznego w Zamościu. 
Święto szkoły zbiegło się z 
Międzynarodowym Dniem Muzyki. 
 To doroczne świętowanie tak bardzo 
nas jednoczy – dzieci z gronem 
nauczycielskim, ludzi z sąsiednich 
miejscowości ze sobą w pracy, 
modlitwie i oddaniu czci Bogu i naszym 
bohaterom.  
 Pragniemy gorąco podziękować 
przybyłym gościom i miejscowej 
ludności za aktywny udział w 
uroczystości ślubowania na terenie 
pięknej szkoły, która jest taką naszą 
„Małą, miłą Ojczyzną”. 

Ks. Paweł Słonopas 

 

Fotoreportaż – str. 20 
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XIV RAZ PRZEZ LAS  
w Majdanie Wielkim 

 
 W dniu 06.10.2006 roku w Szkole Podstawowej im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim odbyły 
się XIV Biegi Przełajowe o Puchar Szkoły. 

 
 W imprezie sportowej wzięły udział reprezentacje 
następujących szkół: SP Hulcze, SP Paary, SP Zofiówka, SP 
Bondyrz, SP Kaczórki, ZSP Krasnobród, SP Majdan Wielki. 
 Uczniowie startowali w 6-ciu kategoriach:  
Kat. - Dziewczęta KL. IV, V, VI; 
Kat. - Chłopcy KL. IV, V, VI. 

 
W Kat. Dz. z  kl.IV zawodniczki zajęły następujące 
punktowane miejsca: 
Szpak Aneta – SP Paary – I miejsce 
Lis Katarzyna – SP Majdan Wielki – II m.  
Słota Magdalena SP Hulcze – III m. 
 

W Kat. Chł. z kl. IV zawodnicy zajęli następujące miejsca: 
Piechnik Wojciech – ZSP Krasnobród – I miejsce 
Woszuk Paweł – SP Hukcze – II m. 
Kostrubiec Rafał – SP Majdan Wielki – III m. 
 

W  Kat. Dz. z kl. V zawodniczki zajęły następujące miejsca: 
Sawiak Aleksandra – ZSP Krasnobród – I miejsce 
Paciorkowska Magdalena – SP Hulcze – II m. 
Sarzyńska Kamila – SP Kaczórki – III m. 
 

W Kat. Chł. z kl. V zawodnicy zajęli następujące miejsca: 
Kowalczuk Tomasz – ZSP Krasnobród – I miejsce 
Słoński Rafał – SP Hulcze – II m. 
Margol Przemysław – SP Kaczórki – III m. 
 

W Kat. Dz. z kl. VI zawodniczki zajęły następujące miejsca: 
Przytuła Milena – SP Kaczórki – I miejsce 
Dąbrowska Sylwia – ZSP Krasnobród – II m. 
Ciemięga Magdalena – SP Hulcze – III m. 

 
W kat. chł. z kl. VI zawodnicy zajęli następujące miejsca: 
Kawka Bartłomiej – ZSP Krasnobród – I miejsce 
Cieplak Krzysztof – SP – Kaczórki – II m. 
Krawczyk Sebastian – SP Kaczórki – III m. 
Za indywidualne miejsca uczniowie otrzymali dyplomy i 
nagrody.  

 
 W łącznej klasyfikacji drużynowej szkoły zajęły 
następujące miejsca: 

I miejsce – ZSP Krasnobród 
II miejsce – SP Kaczórki 
III miejsce – SP Hulcze 
IV miejsce - SP Majdan Wielki 
V miejsce - SP Zofiówka 
VI miejsce – SP Paary 
VII miejsce – SP Bondyrz 

Za zwycięstwo w „XIV „Biegach” drużyna z ZSP im. 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie otrzymała Puchar.  

 
 Dyrektor Szkoły mgr Małgorzata Kawałek dziękuje 
sponsorom tj.: Jolancie, Wacławowi i Kazimierzowi 

Adamczukom - sklep ,,Market”, Tomaszowi 
Kurantowiczowi – Piekarnia w Krasnobrodzie oraz 
nauczycielom i rodzicom. 

 



                                     Październik  2006                    9                           
 

 

Spotkanie z bajkopisarką 
 
 Dnia 11 września 2006r. Miejsko – 
Gminna Biblioteka Publiczna 
zorganizowała dla najmłodszych 
czytelników spotkanie z pisarką baśni i 
bajek - Wiolettą Piasecką. 
 Autorka urodziła się i mieszka w 
Elblągu. Zadebiutowała w 1999 roku 
książką „Zaczarowana kraina bajek”. 
Przed dwoma laty ukazały się jej kolejne  
 

 
utwory: „Zaczarowane bąbelki”, „Bajki 
na dobranoc”, „Dwie Małgosie”, „Bajka 
o królewnie”, „Sześć życzeń Natalki”, 
„W poszukiwaniu szczęścia. Baśniowa 
biografia Andersena”.  
 Baśnie Wioletty Piaseckiej 
zachwycają prostotą i zręcznością stylu. 
Najważniejszymi dla pisarki życiowymi 
wartościami, które wyraża w swoich  

 
 

 
utworach, są miłość, praca oraz wiara w 
drugiego człowieka i samego siebie. 
Wszyscy bohaterowie jej bajek są 
postaciami autentycznymi, dlatego jej 
utwory są takie ciekawe.  
 Wioletta Piasecka przebrana za 
wróżkę z bajki opowiadała o sobie i 
przygodach bohaterów swoich książek. 
Zwiewna suknia, spiczasty kapelusz i 
złote pantofelki Wróżki Wioletty zrobiły 
wrażenie na młodej publiczności i 
pomogły przenieść się w krainę baśni. 
Niezwykle sympatyczna Wróżka szybko 
nawiązała kontakt z dziećmi. 
Opowiadała bardzo ciekawie o pracy 
pisarza. Mówiła skąd bierze pomysły na 
nową bajkę, co jej pomaga, a co 
przeszkadza w tworzeniu. Dzieciom 
bardzo podobało się opowiadanie 
pisarki. 
 W trakcie spotkania padały pytania 
dotyczące zarówno samego pisarstwa, 
jak i spraw bardziej osobistych, na które 
autorka udzielała wyczerpujących 
odpowiedzi. Po spotkaniu dzieci 
ustawiły się w długiej kolejce po 
autografy pani Wioletty. 
 Mamy nadzieję, że to niezwykłe 
spotkanie z pisarką – wróżką na długo 
pozostanie w pamięci dzieci. Tych, 
którzy nie uczestniczyli w spotkaniu, 
zapraszamy do biblioteki po książki pani 
Wioletty Piaseckiej. 

B. Skiba 

 

Burmistrz Krasnobrodu 
 

zaprasza do udziału 
w obchodach 

 

 
 

11 listopada 2006r. 
 

Program: 
9.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny w 
Kościele Parafialnym w Krasnobrodzie. 
 

Po Mszy św. przemarsz na cmentarz pod 
Pomnik Żołnierzy Września 1939: 

- Hymn Narodowy 
- Wspólna modlitwa 
- Okolicznościowe przemówienie 
- Złożenie wiązanek 

 

15.00 – Koncert w Krasnobrodzkim Domu  
            Kultury 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ksiądz Prałat Roman Marszalec 
Burmistrz Krasnobrodu Marek Pasieczny 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
Kazimierz Adamczuk 

 

serdecznie zapraszają na  
 

Uroczystości odsłonięcia 
Pamiątkowej Tablicy Poświęconej 

Ks. Kanonikowi Kazimierzowi Wójtowiczowi 
oraz poświęcenia tablicy informującej o nadaniu  

Parkowi w Krasnobrodzie-Podklasztorze 
imienia Ks. Kanonika Kazimierza Wójtowicza 

 
Uroczystości odbędą się 

w dniu 12 listopada 2006r. o godz. 1200 
w Sanktuarium Maryjnym  

w Krasnobrodzie 
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Święto Patrona  
w Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej 

 

 
 

Na zdjęciu: Uczniowie kl. I galowo, dyrekcja ZSP, rodzice, poczet sztandarowy. 

 

 
 Szkoła Filialna w Wólce Husińskiej 
wchodzi w skład Szkół Podstawowych 
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w 
Krasnobrodzie. 
 W związku z tym we wrześniu tak 
jak Szkoła Podstawowa w 
Krasnobrodzie także obchodziła Święto 
Patrona Szkoły. W ramach obchodów 
tego święta uczniowie kl. III brali udział 
w I Międzyszkolnym Konkursie 
Plastyczno-Literackim „Oni walczyli za 
Ojczyznę”. W kategorii prac literackich 
wyróżniono żurawiejki 3 uczniów. 
Nagrody otrzymali: Jakub Pol, Patryk 
Molenda, Bartek Działa. W kategorii 
prac plastycznych III miejsce zdobył 
Dominik Dziura. 
 W naszej szkole miały miejsce także 
następujące zdarzenia nawiązujące do 
tematyki 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich: 
20.09.2006r. – Wystawa prac 
plastycznych poświęcona Ułanom 
22.09.2006r. – Koncert piosenek 
ułańskich i o ułanach 
25.09.2006r. – Poranek poetycki – 
recytacja wierszy o ułanach 
28.09.2006r. – Akademia w szkole. 
Ślubowanie, pasowanie na uczniów kl. I, 
część artystyczna (kl. II-III), 
poczęstunek 
03.10.2006 r. – Dyskoteka szkolna 

 Uczniowie naszej szkoły z godnością i chlubą wypełniali patriotyczny obowiązek 
uczestnicząc w w/w Święcie. Są bardzo dumni z tego, że mają ułanów walecznych za 
Patrona Szkoły z tego powodu, iż we wrześniu 1939 r. ułani przemierzali Wólkę 
Husińską po udanym boju o Krasnobród.  

A. Słota 

 

Z aprZ aprZ aprZ aprooooszenieszenieszenieszenie    
Uczestnicy oraz Pracownicy 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce 
serdecznie zapraszają na 

B al CharB al CharB al CharB al Charyyyytatyw nytatyw nytatyw nytatyw ny    
który  odbktóry  odbktóry  odbktóry  odbędzie sidz ie sidz ie sidz ie się w  dniu 18  l w  dniu 18  l w  dniu 18  l w  dniu 18  l iiiistopada 2006r.stopada 2006r.stopada 2006r.stopada 2006r.    

w  Z ajew  Z ajew  Z ajew  Z ajeździe “K alinka” w  Kdzie “K alinka” w  Kdzie “K alinka” w  Kdzie “K alinka” w  K aaaa czórkachczórkachczórkachczórkach     

R ozpoczR ozpoczR ozpoczR ozpoczęcie B alu  o godz. cie  B alu  o godz. cie  B alu  o godz. cie  B alu  o godz. 20 .0020.0020.0020.00  
Podczas Balu zaprosimy Państwa do tańca oraz suto 
zastawionych stołów, a także do: 
•  Loterii fantowej, 
•  Aukcji pięknych prac autorstwa osób niepełnosprawnych 

z WTZ w Dominikanówce oraz innych darczyńców. 
Koszt uczestnictwa w Balu wynosi 130 zł. od pary (koszt 
orkiestry, dania gorące, przystawki) 
Z powodów organizacyjnych oraz ograniczonej liczby Gości, 
jaką możemy przyjąć prosimy o podjęcie decyzji do dnia 5 

listopada 2006 r. Istnieje możliwość dowozu uczestników 
balu z miejscowości Krasnobród do Kaczórek. 
Na potwierdzenie przyjęcia zaproszenia, dokonania wpłaty 
oraz zgłoszenia chęci dojazdu z Krasnobrodu do Kaczórek 
oczekujemy pod numerem telefonu (0-84) 660-75-14 w godz. 
8.00 – 15.00. 
Cel balu: Celem organizowanego przez nas balu jest 
pozyskanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone 
na potrzeby osób niepełnosprawnych uczęszczających na 
zajęcia do naszego ośrodka. 

 

ZEZEM 
 

Nie w policjanta!!! 
  

 O kierowcach, którzy jeżdżą źle, nieuważnie mówi się, 
że są niedzielnymi lub kupili prawo jazdy za jajka. I tacy 
właśnie kierowcy przysporzyli smutnej sławy 
skrzyżowaniu w Hutkach, drogi wojewódzkiej do Józefowa 
i drogi powiatowej Zwierzyniec - Krasnobród. Od dawna 
było ono niebezpieczne, ale liczba wypadków w ostatnich 
dniach gwałtownie się nasiliła. Dlaczego tak się dzieje? Na 
jezdni są pomalowane czerwone pasy, nad jezdnią są znaki: 
ostrzegawcze i stop. Może zwiększona liczba wypadków 
jest odbiciem polityki w naszym kraju. Kolor czerwony źle 
kojarzy się wielu ludziom i może, dlatego nie zwracają 
uwagi na znaki tego koloru. Kolor żółty też ostatnio u 
wielu budzi bardzo kontrowersyjne skojarzenia.  
 Co w takim razie zrobić, aby zapewnić większe 
bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu? „Leżący policjant ” 
odpada, można go stosować tylko na drogach osiedlowych. 
Migające żółte światło nad jezdnią? – wszak kierowcy 
mają patrzeć na jezdnię a nie w obłoki. Sygnalizacja 
świetlna? – już wiemy że niektóre kolory dla niektórych są 
niewidoczne, będzie widoczny tylko kolor zielony. Rondo? 
– za drogie i nie na takim małym skrzyżowaniu, tiry by nie 
przejechały. Czarny punkt? – niektórzy są ateistami a 
wręcz antyklerykałami. Pozostaje jednak zdać się na 
wyobraźnię i ostrożność kierowców. Na litość boską niech 
nikt nie wymyśli policjanta kierującego ruchem – wszak ci 
kierowcy rozjechaliby i jego. 

EK 
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Dzielmy się tym co mamy 
 
 Piękny, słoneczny, niedzielny dzień 1 
października upłynął w Krasnobrodzie pod 
znakiem dobrej piknikowej zabawy. 
Członkowie Towarzystwa Regionalnego 
Miasta i Gminy Krasnobród zorganizowali 
Piknik Rodzinny pod nazwą „Dzielmy 
się tym co mamy”. Impreza, w której 
wzięło udział i przewinęły się tłumy 
lokalnej społeczności oraz przyjezdnych 
osób odbyła się na obiektach Ośrodka 
Wczasowego „Jolanta”. Organizatorzy 
zaprosili wszystkich do aktywnego 
spędzenia niedzielnego popołudnia. 
Zaproponowano niezliczoną ilość 
konkursów, gier i zabaw dla dzieci oraz 
dorosłych. Towarzystwo nakłoniło 
sponsorów do ufundowania jednorazowych 
stypendiów dla wyróżniających się 
uczniów miejscowych szkół. Ogromną 
atrakcją i frajdą dla wszystkich dzieci i 
dorosłych była możliwość wystąpienia z 
mikrofonem na scenie prezentując ulubioną 
piosenkę lub wierszyk. Każda występująca 
osoba ku ogólnej niezmierzonej radości 
otrzymywała drobny upominek. 
Przeprowadzono zawody Strong Mena o 
tytuł najsilniejszego mieszkańca gminy 
 

 
niecierpliwością oczekiwany zespół 
„Exdance” z Grzegorzem Wawrzyszakiem, 
jednym z założycieli i liderów 
legendarnego zespołu Papa Dance. Koncert 
gwiazdy imprezy ku uciesze najbardziej 
zagorzałych fanów dobrej muzyki z 
przyczyn niezależnych odbył się z 
dwugodzinnym poślizgiem.   
  Piknik doszedł do skutku dzięki 
olbrzymiemu zaangażowaniu członków 
TRMiG, jako inicjatora i głównego 
organizatora oraz udzielonemu wsparciu i 
hojności okolicznych i regionalnych 
przedsiębiorców i firm, które na 
organizację i występy artystyczne 
przekazały swoje środki finansowe i 
rzeczowe. Organizatorom świetnie udało 
się rozpropagować działalność 
towarzystwa i wiążącą się z tym realizację 
celów statutowych tj. integracja grup 
społecznych, wszelka pomoc 
potrzebującym i znajdującym się w trudnej 
sytuacji bytowej oraz przekonanie o 
potrzebie  funkcjonowania tego typu 
organizacji dla rozwoju naszej ,,małej 
ojczyzny”.    
 Był to pierwszy piknik organizowany 
przez TRMiG Krasnobród, a na koniec 

 

 
imprezy wraz z podziękowaniami i 
przeprosinami za niedociągnięcia, 
zapowiedziano jeszcze bogatszy i sprawniej 
zorganizowany następny w przyszłym roku. 
Przejawiamy nadzieję, że Piknik Rodzinny 
stanie się cykliczny i ku uciesze całej 
społeczności na stałe wpisze się w kalendarz 
krasnobrodzkich imprez. 
 Dziękujemy sponsorom lokalnym; Peć 
Tomasz ,,Petsul” Stacja Paliw Majdan 
Wielki, Dom Pomocy Społecznej-
Sanatoryjna, Dom Pomocy Majdan Wielki,  
Nizio Andrzej- Wulkanizacja, Tadeusz i 
Stanisław Gontarz ,,Kras-Tank” Stacja Paliw 
Krasnobród, Stanisław Borek, Stanisław 
Kurantowicz, ZKE Ośrodek Szkoleniowo-
Rekreacyjny ,,Energetyk” Andrzej Olborski, 
Wiktor Hałasa- ZUiPM  Kunki, Wrebiak & 
Witkowski – Masarnia Tomaszów Lub,  
Salon RENALT Zamość, ORANGE Salon 
Zamość, Zamojskie Zakłady Zbożowe, 
Krajowe Spółki Cukrowe o/Werbkowice, 
,,POLONIA”- Przewozy Międzynarodowe, 
,,RUMAT’ Przewozy Międzynarodowe, 
Hurtownia Papiernicza ,,AZET” – Zamość,  
Zakład Mleczarski- Łaszczów, Piekarnia 
Janusz Mikuła- Łaszczów, 
NAŁĘCZOWIANKA -Bochotnica, 
POLSKONE - Lublin, Makarony 
Popielniccy Niemce k/Lublina, Bank 
Spółdzielczy Tomaszów Lub, Fabryka Mebli 
Poznańscy - Bondyrz,  ,,ALMET’ Przeds. 
Prod. Okien – Pupiec Zamość, Wojsko 
Polskie III Kompania w Zamościu. 
 Serdeczne podziękowania składamy na 
ręce Pana Edwarda Kuźmy za bezpłatne 
udostępnienie obiektu wraz z mediami oraz 
krasnobrodzkiej POLICJI czuwającej nad 
bezpieczeństwem imprezy. Dziękujemy 
wszystkim wymienionym i nie 
wymienionym ludziom Wielkiego Serca za 
pomoc i życzliwość w trakcie organizacji 
pikniku i w życiu codziennym. 
 

Prezes TRMiG Krasnobród 

      Alicja Lewandowska 

 
Krasnobród. Konkurencja była bardzo 
widowiskowa i trudna. Polegała na 
przeciągnięciu na odległość 10m ciągnika 
SCANIA. Do zawodów przystąpiło 6 
zawodników, z których najlepszym okazał 
się Stanisław Kostrubiec mieszkaniec 
Borek. Wszyscy startujący zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami i 
przewidzianymi nagrodami. 
 Były występy zespołów, loteria 
fantowa, dmuchane zjeżdżalnie oraz 
darmowa grochówka, bigos i kiełbaski. 
Każdy z uczestników pikniku znalazł coś 
dla siebie i nikt nie krył radości i 
zadowolenia ze wspólnej, wspaniałej 
zabawy. 
 Całość poprowadził Bogdan Fabiański 
(DJ Fabian), dziennikarz radiowy i 
telewizyjny, uważany za polskiego guru w 
światku didżejskim. Panu Bogdanowi 
towarzyszyła Alicja Lewandowska prezes 
towarzystwa.  Gwiazdą wieczoru był z 
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Zastęp ,,Tygrys”  

w Majdanie Wielkim 
 

 Z inicjatywy dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim 
od lutego 2006r. został założony Samodzielny Zastęp 
Dziewcząt ,,Tygrys” należący do Stowarzyszenia 
Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza” F.S. 
 W skład zastępu wchodzą następujące osoby: 

1. Aneta Nadłonek I Gimnazjum  - zastępowa 
2. Katarzyna Gałan – Kl. VI czołowa 
3. Beata Nędzyńska – kl. V członek 
4. Monika Piwko – kl. V członek 
5. Diana Szozda – kl. VI członek 
6. Kamila Gałan – kl. III członek 
7. Karolina Gałan – kl. III członek 
8. Katarzyna Lis – kl. IV członek 

 Opiekę duchową sprawuje ksiądz Krzysztof Maj. 
Drużynowa z Lublina – Anna Sitek 
Sprawy organizacyjne – Małgorzata Kawałek 
Celem założenia Samodzielnego Zastępu ,,Tygrys” jest:  
- umożliwienie zdobycia przez dziecko pewnych 
umiejętności życiowych, 
- poznanie własnych możliwości i zalet, 
- umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach, 
- wzmocnienie własnej wartości, 
- kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu 
racjonalnych decyzji, 
- zapobieganie patologii w środowisku lokalnym. 
 

mgr Małgorzata Kawałek 

 
 

 

Od Redakcji 
 

Serdecznie zapraszamy  

do umieszczania  na łamach  
„Gazety Krasnobrodzkiej” 

różnego rodzaju reklam i ogłoszeń. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 

w Redakcji G.K. 
 

 

Długa Debra  (cz.7) 

 
Wracając zimą z odkrywczego rajdu, trochę zadyszany, 
nieświadomy, czy wąwóz, kiedyś, jakoś nazwany 
postanowiłem – jeżeli dowiem się, że wąwóz 
ciągle nie ochrzczony, bezimienny, jak wiele innych, 
od dzisiaj przywilejem spóźnionego odkrywcy 
zwał go będę dla potomnych: 
Wąwozem Podbródeckim. 
Taki też tytuł dla opowieści kreśliłem. 
    (15 styczeń 2006 r.) 
 
Lecz tylko przez miesiąc tą nazwę w sercu nosiłem, 
bo ani w Gminie, ani u leśników nazwy nie poznałem. 
Kiedy w lutym dawna mieszkankę Bródek, 
Marię Łoś z domu Szpindla – odwiedziłem, 
właściwą, dawną nazwę wąwozu poznałem,  
jaką od dawien dawna, bródeccy mieszkańcy go zwali, 
długa debra o nim pospolicie gadali. 
Niech więc przez dawnych mieszkańców nadana: 
D ł u g a   D e b r a ,  
jako historyczna nazwa w naszej pamięci będzie zachowana,  
a miłośników przyrody i turystów do zwiedzania zachęci. 
Już widzę, jakie korowody zwiedzających w przyszłości, 
po tym cudnym zakątku Roztocza się kręci. 
    (luty 2006) 
 
Cały wielki obszar leśny, opiewanej Długiej Debry, 
ta ogromna plątanina wąwozów i jarów, miejscami – nie przebytych, 
pod pięknym jeszcze płaszczem lasu – ukrytych, 
ale tu i ówdzie, już przez człowieka mocno poszarpanym. 
Wiosną – spowity świeżutką, filigranową, woalką – seledynowego 

listowia. 
Latem – soczystą zielenią, bogato malowanym. 
W miejscach, gdzie ręka ludzka, już słońce do głębi wpuściła, 
zielskiem wszelakim gęsto podszyty – trudno by noga to łatwo  

przebyła, 
a w gęstwinie drzew, tylko martwych liści i igliwia – prześcieradłem  

wysłanym. 
 
Jesienią – pożogą liści żółto-czerwonych – płonący,  
jak na dawnej wsi, kur czerwony po słomianych strzechach szalejący. 
Zimą – białą, grubą, puszystą pierzyną – podszyty, 
opruszony, jak baby wielkanocne – pudrem, 
okiściami śniegu; snem głębokim spowity. 
Natura grubą nawałą białego, mroźnego żywiołu okryta, 
zakrywa wąwozów strome stoki i wąskie – koryta. 
 
To nie bajka zmyślona, lecz baśniowa kraina. 
Ona żyje, nie tylko w wierszach i rymach ożywiona, 
ona tam, wierzajcie mi – naprawdę istnieje! 
Dla kochających przyrodę, moją lichą posługą na nowo promienieje. 
Chętnym i odważnym radzę: - chęci poruszyć, siły sprężyć, 
kija wędrownego do ręki chycić, golenie nóg naprężyć, 
gnuśność z serca wyrzucić, na opasłość splunąć 
lotem lekkiego ptaka, tam, w każdą porę roku można pofrunąć. 
 
Na bazarze kupić – duszę wędrowca, w Internecie zamówić –  

sprawność górala, 
aby tym pięknem, w tych niezliczonych wąwozach ukrytym, 
swoje serce i duszę naszprycować kojącym – zachwytem. 
Poskakać po skarpach wysokich, ze ścianami wprost pionowymi, 
- za wrażeniami, 
- po zdrowie, 
- za grzybami, 
jak Piotrek ze swoimi psami.  
 

 
 
Zazdrościć mu trzeba młodzieńczej fantazji, sprawności, 
gdy po schodach przez ojca siekierą i łopatą ciupanych 
na stromej, wysokiej skarpy wyniosłości 
odnogi głównego wąwozu, o półkilometrowej długości. 
o sto trepów w dół z psami, jak koziołek na dno V –  

wąwozu spada, 
tam znika jak duch... pod ziemię się zapada, 
by po chwili piąć się, jak pająk po swej sieci 
za nieuchwytną zdobyczą; na stok przeciwległy –  

w górę. 
 
On, jak koziołek zwinny, wspinaczki nie wspiera  

kosturem. 
Niknie w plątaninie deber, jak kropla wody w oceanie  

ginie... 
aż nagle... gdzieś w oddali znów, jak kropeczka, na  

pagórek łysy wypłynie. 
     

 Komisarczuk Mieczysław 

      Krasnobród, 2006.08.30 
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Jak rozwija się mowa dziecka 
 

 Wady wymowy nie tylko opóźniają 
rozwój umysłowy. Mogą one 
kształtować one pewne ujemne cechy 
osobowości, takie jak nieśmiałość, 
zamykanie się w sobie, podejrzliwość, 
poczucie mniejszej wartości. Utrudniają 
naukę, a niekiedy wręcz ją 
uniemożliwiają. Ograniczają także 
możliwość wyboru zawodu. Prawie 
wszystkie dzieci, u których stwierdzono 
wady wymowy, maja kłopoty w nauce, 
przede wszystkim w zakresie języka 
polskiego oraz przedmiotów, które 
wymagają odpowiedzi ustnych. Dziecko 
takie źle mówi, źle czyta, źle pisze. 
Unika odpowiedzi w szkole, aby nie 
narazić się na uwagi ze strony 
nauczyciela i kpiny kolegów. W wyniku 
tego otrzymuje złe oceny. Z kolei zła 
ocena powoduje, że dziecko boi się 
rodziców. Dzieci z wadami wymowy są 
często agresywne, złośliwe, a przez to 
nie lubiane. Przyczyny należy szukać w 
tym, że dziecko broni się przed atakiem; 
woli samo atakować, imponować siłą. 
Większość tych dzieci nie zdobywa 
sobie przyjaciół wśród rówieśników. 
Często dobierają one sobie młodszych 
kolegów, bo nad nimi górują, co 
zapewnia im poczucie bezpieczeństwa.  
 Mowa kształtuje się stopniowo pod 
wpływem działania wielu czynników. 
Pierwszym z tych czynników jest 
prawidłowo funkcjonujący narząd 
słuchu. Dzięki niemu dziecko uczy się 
mocno od dorosłych. Rodzice i 
wychowawcy powinni wiedzieć, jak 
przebiega prawidłowy rozwój mowy 
dziecka, kiedy pojawiają się 
poszczególne głoski, aby umiejętnie 
kierować tym rozwojem. Niewiedza 
prowadzi do takich sytuacji, że rodzice 
zgłaszają się z dzieckiem 2- lub 3- 
letnim, bo nie mówi jeszcze r albo sz, ż, 
c. Są zdziwieni, że logopedia uznaje to 
za normalne i nie podejmuje ćwiczeń. 
Ale zdarza się i tak, że dziecko ma już 8 
czy nawet 14 lat i nie wymawia tych 
głosek, a rodzice nie raczą się tym 
zainteresować. Jedni i drudzy robią źle. 
Pierwsi są zbyt troskliwi i za dużo 
wymagają od dziecka, drudzy wykazują 
obojętność i beztroskę, pozostawiają 
dziecko samemu sobie.  
 Aby więc nie dopuścić do takich 
nieporozumień, chcę przedstawić 
prawidłowy przebieg rozwoju mowy 
dziecka. Według danych z literatury w 
rozwoju mowy wyodrębnia się 4 okresy. 
1. Okres melodii (0-12 miesięcy). 
Początkowo dziecko komunikuje się z 
dorosłymi za pomocą krzyku. Po krzyku 
matka poznaje, że dziecko jest głodne, 
mokro mu, zimno. Dziecko zaczyna 
kojarzyć, że ile razy krzyczy, tylekroć 
zjawia się matka. 
Krzyk jest też ćwiczeniem narządu 
oddechowego. 

W 2-3 miesiącu życia niemowlę zaczyna 
wydawać różne dźwięki (głużenie) 
towarzyszące nieskoordynowanym 
ruchom kończyn i całego ciała. Głużenie 
to jeszcze nie mowa, ale nieświadome 
ćwiczenie narządów artykulacyjnych 
(języka, podniebienia i warg). 
Około 6-7 miesiąca życia występuje 
gaworzenie, które dziecko powtarza i 
bawi się nimi. Przy gaworzeniu dziecko 
ćwiczy mięśnie artykulacyjne oraz słuch 
i spostrzegawczość. 
W 7-8 miesiącu życia dziecko zaczyna 
już aktywnie reagować na mowę. 
Poznaje przedmioty, kojarzy je  z nazwą, 
chwyta melodię, czas trwania i rytm 
wyrazu. 
2. Okres wyrazu (1-2 roku życia) 
W tym okresie dziecko używa właściwie 
wszystkich samogłosek, prócz 
nosowych: ę, ą. 
Ze spółgłosek wymawia: p, b, m, t, d, n, 
k, ś czasem ć. Pozostałe spółgłoski 
zastępuje innymi, o zbliżonym miejscu 
artykulacji, np. ciocia – tota, dzieci – 
deti; wyrazy trudne do wymówienia 
ulegają uproszczeniu, np. kwiaty – katy, 
kaczka – kaka. 
Charakterystyczne jest wymawianie 
tylko pierwszej sylaby lub końcówki, np. 
miś – mi, koń – ko, nie ma – ima, daj – 
da, pić – pi. 
3. Okres zdania (2-3) roku życia. 
W tym okresie mowa ulega dalszemu 
doskonaleniu. 
Dziecko powinno już wypowiadać 
głoski: 
- wargowe: p, b, m oraz zmiękczone pi, 
bi, mi 
- wargowo-zębowe: f, w, fi, wi; 
- środkowojęzykowe: ś, z, ć, dź, ń, j, ki, 
gi; 
- tylnojęzykowe: k, g, ch; 
- przedniojęzykowo-zębowe: t, d, n, l; 
Pod koniec tego okresu mogą się już 
pojawić głoski s, z, c, a nawet sz, ż, cz. 
Wymienione głoski nie zawsze są 
prawidłowo wymawiane, a czasem, 
zwłaszcza w trudniejszych 
zestawieniach, bywają zastępowane 
innymi, łatwiejszymi głoskami wskutek 
małej sprawności narządów 
artykulacyjnych, np.: mały – mawy, 
woda – łoda, fotel – chotel, samolot – 
molot, wiewiórka – wiulka, pomidor – 
midol. 
4. Okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 
roku życia) 
W tym okresie utrwalają się głoski s, z, 
c, dz. 
Dziecko zaczyna odróżniać głoski ś, ź, ć 
od s, z, c. 
Dotychczas mówiło: sianki, cebula. Pod 
koniec 4 roku życia pojawiła się głoska 
r. wcześniej dziecko pomijało ją lub 
zastępowało inną, np.: rower – jowej, 
lowel. 

Około 4-5 roku życia pojawiają się głoski 
sz, ż, cz, dż, choć mogą one jeszcze być 
wymawiane jak s, z, c, dz. Mowa dziecka 
daleka jest jeszcze od doskonałości. 
Wyrazy są poskracane np.: da (daj). 
Przestawienia np.: owułek (ołówek), 
kolomotywa (lokomotywa). Wyrazy 
utworzone od przymiotników np.: 
białecki (niebieski), doblejszy (dobry), 
lepszejszy (lepszy). 
Różne nowotwory np.: moj koleżan 
(kolega), zawidelcuję (wezmę na 
widelec), kuchniowe krzesło (krzesło 
kuchenne). 
Zgrubienia wyrazów np.: chucha 
(chustka), mamucha (mamusia), pudeło 
(pudełko), jabłucho (jabłko). 
 Podstawowym środowiskiem 
kształtowania mowy jest rodzina. W 
rodzinie dziecko ma okazję o wszystko 
pytać na bieżąco, ma zawsze większe 
możliwości do swobodnego 
wypowiadania się. Ale rodzice i starsze 
rodzeństwo powinni wiedzieć, jak 
postępować z dzieckiem. A więc przede 
wszystkim trzeba do niego mówić 
językiem normalnym, nie spieszczać, nie 
naśladować dziecinnej wymowy, nie 
uczyć nazw zastępczych, np.: koko, 
kukuryku, hau, muu, miau, ale poprawnie 
kura, kogut, pies, krowa, kot. Mówienie 
do dziecka jego językiem zmusza je do 
podwójnego wysiłku. Dziecko uczy się 
kolejno jakby dwóch języków: najpierw 
zniekształconego, a potem musi się 
przestawić na mowę normalną.  
 Otoczenie powinno świadomie 
kierować rozwojem mowy, organizować 
odpowiednie sytuacje i w nawiązaniu do 
nich inicjować rozmowę lub podejmować 
ją, zaspokajając naturalną ciekawość 
dziecka. Rozmawiać trzeba spokojnie i 
cierpliwie, unikać szorstkości i ironii. W 
rozmowie zachować naturalną intonację, 
nie podnosić głosu, unikać poprawiania i 
wytykania błędów, które w tym czasie są 
normalne. 
 Często rodzice sami przyczyniają się 
do powstania zaburzeń mowy, przez brak 
zainteresowania mową dziecka, przez 
nadmierne wymaganie i popisywanie się 
dzieckiem. Należy więc zachować 
rozsądny umiar: z jednej strony nie wolno 
– jak już wspomniałam – pozostawiać 
dziecka samemu sobie, gdy potrzebuje 
ono pomocy; z drugiej strony nie trzeba 
zbytnio wtrącać się w samoistny, 
naturalny rozwój mowy, poddający go 
surowej kontroli. 
 Podane wyżej wiadomości o 
normalnym rozwoju poszczególnych 
głosek mowy chronią nas zarówno od 
pierwszego, jak i drugiego błędu: od 
zaniedbania oraz od zbytniej, a nawet 
szkodliwej ingerencji w to, co normalne. 
 

Grażyna Krzeszowska 
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Szanuj piękną Ziemię jak siebie samego (cz. 9) 
 Ciąg dalszy opowieści o Wieprzu 

 
Ile radości dawałeś i dajesz rybakom wędkującym 
przy moczeniu kija w wodzie, po pracy, w lepiechach  

odpoczywającym? 

 
Figle spławika śledzą całymi godzinami, 
czekają ze stoickim spokojem – aż czubnie, 
wtedy krew w żyłach szybciej krąży, wzrasta adrenalina, 
w pląsy korka wpatrzeni zapominają o problemach, złościach, 
o debecie w portfelu, o swarach z żonami, 
kawalerka – czy wierna jest mu jego dziewczyna, 
a „baloni”? – o niespełnionych miłościach. 
 
Kiedyś, za mojej młodości, na wędkę z siwego ogona końskiego, 
haczyka ze szpilki giętym, wędziska leszczynowego 
długo w lesie starannie szukanym, 
musiało być długie, prościutkie – rękojeść kozikiem ozdobnie  

rzeźbiono. 
Spławika z kory sosnowej misternie struganym,  
lub z pióra skrzydła, lub kupra – najlepiej gęsiego, 
ciężarkiem z blaszki ołowianej obciążonym, 
by nie suwał się po żyłce – zębem zgniecionego, 
łowiło się – t a k i e ... ryby i rybki, 
szybko, dużo, radośnie – gatunku różnego. 
 
O brzasku poranka, rano przed lekcjami  
po krów obfitym pasieniu, pomiędzy wakacjami, 
gdy tatulo wielkodusznie po żniwach wolne dać raczyli, 
w dzień, po południu i późnym wieczorem 
do domu wracało się dumnie – z ryb pełniutkim worem. 
 

Mówiono, że po strasznej wojnie i rządów sowieckiego rodu, 
aby ludzi umęczonych i biednych uchronić od głodu, 
Bóg miłosierny dawał obfitość: grzybów w lesie, ryb w wodzie, 
zboża na polu, owoców w sadzie, warzyw w ogrodzie. 
Komu „czerwona zaraza” w rozumie nie namieszała, 
to  ta zdrowa większość Narodu – Bogu 
rano i wieczorem, za dary – modlitwą dziękowała. 
 
A szczupaki na starej odnodze rzeki – stawie za trzema olchami 
w słoneczny poranek, pod liściami nenufarów stojące, 

 

 

 
jak łodzie podwodne stalową, łuską lśniące, 
do żywca wędką byle jaką pod paszczę rzucanego  
nad wodę nurkowały, w powietrzu chwytały kiełbika małego. 
To dopiero były łowy, frajdy, radości, emocje! 
Nie wiadomo kiedy i gdzie uciekały wakacje. 
 
Okonie, liny, miętusy, płotki, karaski, 
duże wierzchówki, karpie i drapieżne szczupaki, 
z nich na patelni, na gorącej fajerce, w oleju rzepakowym  
mąką opruszone, mamy smażyły – jakie ... przysmaki! 
Duże kiełbie, ślizy, małe płoteczki, okoniki w maszynce mielono,  
z dodatkami: cebuli, czosnku, bułki, jajek, soli i pieprzu – kotlety 

 smażono.  
Pyszności to dla nas, wtedy nie nażartych – były  
skutecznie młodzieńcze apetyty gasiły. 
 

Małe wierzchówki, płoteczki, kiełbiki, śliziki  
na tak zwanego w przetaki łapano. 
To rybie bogactwo w twoich Wieprzu wodach łowiono. 
Boso, po kolana, po pupę, po pas, po cycki, po szyję,  
w różne przybory: przetaki, rajtki, saki, podrywki na kiju. 
 
Kiedy pokrzywką wodną gołe nogi się parzyło  
lekarstwa na to, ani w domu, ani u Siekluckiego nie było. 
Nogi dłużej niż tydzień swędziały,  
ręce zaś zawzięcie „swędziuchy” drapały, 
a one dalej swędziały, pazurami poorane – krwią obficie sikały. 
Do doktora się wtedy z tym nie latało,  
bo go w tym czasie, jak na lekarstwo – na wsi nie stało. 
Miało się wtedy na: ryby, grzyby, owoce – młodzieńcze apetyty, 
bo ciężko tyrający młody, czy stary – rzadko bywał syty. 
 

Na żabie udka odarte ze skóry, wiązane w kancerkach, 
z drutu lub wikliny własnoręcznie plecionych 
specjaliści tej branży – łowili r a k i, 
a raki, jak ćmy do światła, lazły do pułapki łase na żabie  

przysmaki.  
Kancerki z przynętą po zachodzie słońca do rzeki stawiano, 
co jakiś czas w inne miejsce na sznurku podciągano, 
dopiero późnym wieczorem lub nocą kancerki z wody wyławiano, 
a w pułapce raki, jak pszczoły w ulu się roiły. 
Łowcy dorodne raki do Zamościa i do dworu pańskiego na  

sprzedaż nosiły, 
za to chleb do ubogiego domu dla dzieci kupili. 
Mniejsze raki dla siebie z koprem we wrzątku gotowali, 
tym przeróżnym bogactwem w Wieprzu łowionym ludzie się  

żywili. 
 
W Wieprzu płynącym meandrami, od Majdanu do Turzyńca 
w łowieniu raków prym wodził Czerwonka. 
Kancerki druciane z żabami nastawiał po słońca zachodzie, 
albo po prostu z młodzieńczą brawurą na bosaka, 
jak bocian za żabami brodził, lecz w głębokiej wodzie, 
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na jednej nodze, drugą po wodorostach tupał  
i po mistrzowsku raki do saka zapędzał. 
Ale daleko mu było do kunsztu małego Zuba Seniora,  
który raki łowił w kancerki, w Wieprzu, na „Żuławach”  
tych pod Nową Wsią, od czasu dawnego, także późnego wieczora. 
 

W czystym, piaszczystym meandrami płynącym Wieprzu – pod  
mostami. 

pod ściętymi drewnianego mostu palami, oraz kamieniami 
żyły duże rzeczne raki i raczki całymi stadami. 
Rękę odważnie pod kamień lub pal zanurzyć starczyło,  
gołą ręką za skorupę, lub ogon raki się łowiło. 
Kto odważniejszy za parę szczypiec dłonią raka chwytał,  
a ten jak wściekły ogon trzepaniem go witał. 
Często takim gromkim powitaniem rak wyzwał się z niewoli,  
przestraszył łowcę nowicjusza, ten rękę folgował 
rak – siup do wody i szusa na głębię, nim zniknął  
zda się tylko wołał – nasyp mi teraz na ogon soli. 
 
Piekarz Zdonek w Wieprzu, z dziur podwodnych  
w urwistej skarpie rzeki, na zakolach, zakrętach ostrych  
kręcących korytem rzeki, raz w lewo, raz w prawo,  
na zastojach i pomiędzy nadbrzeżnych, starych drzew korzeniami,  
począwszy od Nowej Wsi, kończąc aż na grobli  
dzikiego w swej naturze stawu – rzece, przy starej przedwojennej  

śluzie, 
łowił raki; przy złej pogodzie w starym chałacie,  
gdy gorąco było, wysoko pod pachy zawijał rękawy białej koszuli,  
ciało obfite, jak batyskaf w topieli wodnej zanurzał 
obok grozę budzącej, starej drewnianej śluzy z czterema potężnymi  

stawidłami 
i tyluż poniżej, długimi, drewnianymi rynnami – podestami,  
po których przy wielkiej wodzie, rwał groźny żywioł wody,  
jak rozszalała rzymska kwadryga z czterokonnym zaprzęgiem,  
jak rwąca do przodu burzowa nawałnica,  
niszcząca wszystko pod sobą swoim zasięgiem. 
 
Dolny stawik był wtedy straszną kipielą między bliskimi brzegami,  
a woda spieniona, rwąca wielką masą i siłą czterema spustami,  
ślizgała się wielką falą po zawracającej do tyłu wysokiej wodzie  

dolnego stawu,  
która nie mogła odpłynąć nagle przez wąską gardziel odnogi rzeki  
zawijającymi się do tyłu, czterema potężnymi bałwanami, 
ryczącymi strasznie, zbałwanionymi lwimi grzywami. 
Był to widok urzekający i groźny w szalejącym żywiole,  
lubiłem wtedy stać na drżącym moście i z góry patrzeć, co się działo 

 w dole.  
Były to nasze miejscowe, krasnobrodzkie, okresowe: 
- przy małej wodzie, szumiące kaskady, 
- przy wielkiej wodzie, wodogrzmoty – wodospady. 
Gdy ogromne masy mokrego żywiołu z hukiem w dół spadały,  
ciało strach przenikał, włos się na głowie jeżył, posady ziemi drżały. 
 
Podczas upalnego lata, kiedy na górnym i dolnym stawie niska woda 

 stała,  
kilku odważnych młodzieńców w źródlanej krystalicznej  
wodzie dolnego stawiku, ochłody szukała. 
Przez szparki stawideł, po kątach nieliczne cieniutkie strużki cicho 

sikały,  
na rozpalone słońcem ciała, jak cudna muzyka kojąco działały. 
Koryta drewniane śluzy pod słońcem gorącym na wiór wysychały,  
można było po nich śmiało chasać, gołe stopy po suchych deskach 

już się nie ślizgały. 
Zachęta była więc ogromna do bicia nurów do „polarnej” wody,  
dla szpanu przed swoimi dziewczynami, dla animuszu i ciała  

ochłody. 
Ale w dole, w wodzie, tuż za podestami grube pale z dna głębi gęsto 

wyrastały,  
przy niefortunnym skoku nurka – kalectwem zagrażały. 
 
Tylko pływacy „wariaci” nurkować się tam ważyli, 
inni tylko z góry i z boku zazdrośnie patrzyli. 
Trzeba było do nura ciało sprężyć i ułożyć,  
dłonie nad głową dla jej ochrony i prucia wody, szpicem, jak do  

pacierza złożyć,  
 

 
nogami od desek niskiej, sztywnej trampoliny, jak sprężyna się 

 odbić  
i długim, wysokim szusem, aż za pale w wodzie sterczące  
i jak delfin wygiętym w łuk ciałem, skok daleki święcić, 
aby nie nadziać się na groźne pale i karku nie skręcić. 
 
To wyzwanie dla odważnych i sprytnych wykonalne było. 
Nie chwaląc się, jak niegdyś mawiał Zagłoba, jam nie raz te  

skoki zaliczył,  
choć nigdy tam nie trenowałem, jam nigdy tego sportu nie  

ćwiczył. 
Po udanym pluśnięciu w lodowatą, przeźroczystą głębię,  
po długiej chwili na bezdechu w wodzie nurkowania,  
i od dna piaszczystego na powierzchnię spowrotem odbijania,  
do brzegu gęste pulsującymi źródłami i olchami grubymi  

usianego,  
ciało się nagle schładzało, po wyjściu na brzeg – lodowate było. 
Oj, młodym się było i durnym się było, lecz tchórzem – nie było. 
 
Po wyjściu na most, na dziarskiego skoczka ramieniu laski się 

 wieszały  
i wnet, jak gorące kokilki, od lodowatej bryły, w bok  

odpryskiwały. 
Niektórzy młodzieńcy brawurą odważnych ośmieleni, 
zazdrośni o przymilne gesty dziewuch do swoich „gierojów”,  
już na podesty wchodzili, już się do skoku składali,  
kiedy jednak na śmiercionośne pale w głębinie sterczące  

spojrzeli,  
po przymiarkach, dreszczami zimnymi wstrząśnieni,  
po namyśle, z bojaźnią Bożą na brzeg się cofali. 
Przyjemności tego zastrzyku adrenaliny, za „klapę” – zaznać 

 okazji nie mieli. 
Miło na stare lata o wyczynach młodości powspominać,  
o niezliczonych wspaniałych kąpielach, w cudownych wodach 

Wieprza nie można zapominać! 
 
Zdonek szukał raków w dziurach między korzeniami, 
pod starymi, blisko śluzy i wzdłuż grobli, aż do młyna, 

 
rosnącymi nad wodą nadbrzeżnymi olchami i pochylonymi nad 

 wodą wierzbami. 
Starzy mówili, że na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą. 
Z tej pochylonej wierzby nad głębią przy śluzie 
odważni chłopcy – te młode rozbrykane „koziołki”  
popisywali się skokami do wody na młodzieńczym luzie  
jak z trampoliny gibkiej do ciepłej wody – bombami, nurami. 
 
Waga ciężka – z niska, lekka – trochę wyżej, piórkowa  
wdrapywała się na cienki szczyt, jak małpki  
z wysoka różne czynili do wody fikołki. 
Przy końcu palisady śluzy, gdzie wierzba i olcha obok  

korzeniami w groblę wrastała,  
tylko głowa łowcy raków do powietrza ssania  
nad ciepłą wodą, jak boja włochata pływała,  
goła ręka, aż po pachę do dziur długich pod wodą bojowo się  

pchała. 
Palcami w podwodnej jaskini wywijał, raki denerwował,  
rak rozsierdzony kleszczami za palca intruza zacinał,  
łowca rękę cofał, ale raka, już za pancerz trzymał. 

Ciąg dalszy na  str. 19 
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KINO 
„S@motność w sieci” 

 „S@motność w sieci" Janusza L. 
Wiśniewskiego to książka, która 
sprzedała się w naszym kraju w 
nakładzie ponad 400 tysięcy 
egzemplarzy. Przyznaje od razu, że 
książka mnie nie urzekła- jednak 
uważam ją za dobrą. Szczególnie 
ciekawe wydały mi się niuanse związane 
z Internetem, wielkimi kompozytorami i 
biologią. Wiśniewski jest niewątpliwie 
erudytą, która potrafi zaciekawić 
czytelnika. Ale przede wszystkim była to 
przecież książka o miłości… 
 Polska kinematografia przejęła 
ostatnio bardzo niepokojącą, 
amerykańską tendencje do „odcinania 
kuponów” od czegoś co już odniosło 
sukces. Ludzie czytali powieść, więc 
pewnie będą chcieli też i zobaczyć film. 
Film jest o miłości, więc pewnie będzie 
chciał go zobaczyć każdy. Na ekranie 
występuje seksowna pani Cielecka - 
więc może spracowanym kurom 
domowym uda się wyciągnąć do kina 
swoich leniwych mężów, którzy ostatni 
raz byli w kinie na „Potopie” bo akurat 
organizowany był wyjazd ze składek 
związku zawodowego.  
 Twórcy filmowi kierują się dwoma 
prawami- czysty marketing, czysty 
konsumpcjonizm. Przenosząc 
"S@motność w sieci" na duży ekran 
Janusz Wiśniewski i Witold Adamek 
(autorzy scenariusza) postanowili 
wyrzucić do kosza ciekawe, naukowe 
dygresje i skupić się tylko i wyłącznie na 
miłości i słowach. Miłości, która już w 
samej książce wydawała się być 
przewidywalna i schematyczna.  
 Film „Samotność w sieci” miała 
stanowić opowieść o miłości kobiety i 
mężczyzny - tej prawdziwej, jedynej, 
pięknej – mimo dzielących kilometrów, 
obaw, związków, w jakie są uwikłani. 
Pomaga im Internet- staje się ich 
łącznikiem. O ile książka była w 
pewnym sensie pochwałą miłości (nie 
ważne jak, nie ważne kiedy oraz w jaki 
sposób się komunikujemy - ważne jest 
to, że miłość i zrozumienie jest 
prawdziwe). Z filmu wynika natomiast 
coś zupełnie przeciwnego. Wydaje się, 
że internetowa więź Jakuba i Ewy to na 
pewno nie miłość. Dla mnie w filmie na 
pierwszy plan wysuwa się namiętność, 
pochwała zdrady i nagie ciało 
Magdaleny Cieleckiej. O ile to ostatnie 
dało się znieść;) o tyle pochwała zdrady 
raczej koryguje z książkowym zamysłem 
Wiśniewskiego.  
 Nie uwiodła mnie i filmowa historia 
internetowej miłości. Z pozoru 
opowieść, która powinna być ciekawa, a 
w pewnym momencie wysuwa się na 
pierwszy plan banalny, przewidywalny 
romans. Traktując ten obraz jako 
autonomiczną jednostkę, nie związaną z 

 
książką, trudno znaleźć „głębie” 
opowiadanej widzowi historii. Świat w 
filmie wydał mi się nierzeczywisty i 
złudny- być może tak wygląda życie 
współczesnych ludzi po 30-tce jednak 
nie uwierzyłem w to co zobaczyłem na 
ekranie. Wysuwa się tutaj pewna smutna 
refleksja-Polska kinematografia nie 
potrafi robić filmów, które próbują być 
na miarę hitu światowego. Nie udaje 
nam się zaadaptować nowoczesności, 
pożądanego przepychu do naszej szarej i 
zupełnie pozbawionej ciekawych 
niedomówień społeczności. A właśnie 
filmy, które w dosłowny sposób 
przedstawiają (vide genialny film 
Koterskiego „Wszyscy jesteśmy 
Chrystusami”) nasze społeczeństwo 
najbardziej przemawiają do widza. 
Filmy romantyczne z pięknymi 
zdjęciami i milczącymi, samotnymi 
bohaterami wychodzą sztucznie. Jednak 
graficzna i muzyczna strona filmu nie 
rozczarowała. „S@motność w sieci” 
ubrana jest w niezwykle strojną szatę 
graficzną i ozdobiona pięknymi 
zdjęciami. Paryż, Berlin, Nowy Orlean- 
wszystko wygląda pięknie. Czuć też 
specyficzny klimat Warszawy. Muzyka 
także jest na wysokim poziomie- gdyby 
właśnie nie muzyka to cisza 
(bohaterowie rzadko wypowiadają 
jakiekolwiek słowa-głównie chodzi o ich 
myśli oraz e-maile) byłaby po prostu… 
ciszą. Jednak dzięki kompozytorowi 
Ketilowi Bjornstadowi stała się ona 
bardzo wymowna.  Właśnie najbardziej 
dziwne jest to, że zwykle to techniczna a 
nie merytoryczna strona polskich filmów 
rozczarowuje. W tym przypadku jest 
inaczej. Film jednak polecam, głównie 
ze względu na zdjęcia i grę Andrzeja 
Chyry. Reżyser postawił na obrazy, a nie 
na samą opowieść i zrobił to w dobry 
sposób. Jest to jednak film pozbawiony 
symbolizmu i czegoś, co sprawi, iż 
kiedykolwiek będzie się chciało do niego 
wrócić ponownie.  
 

Reżyseria: Witold Adamek, scenariusz: Witold 

Adamek, Janusz Leon Wiśniewski. Obsada: 

Magdalena Cielecka: Ewa, Andrzej Chyra: 

Jakub 
 

„Word Trade Center” 
 Wielu ludzi bawią patetyczne i 
patriotyczne historie, gdzie w tle widać 
trzepoczącą na wietrze flagę 
amerykańską a brudny, osmolony 
bohater spogląda w stronę zachodzącego 
słońca. Wielu irytuje amerykańska 
megalomania oraz przesadne ubarwianie 
ludzkich możliwości. Przyznaje - mnie 
też to irytuje. Jednak tym razem jest 
inaczej - na pewno nikomu nie jest do 
śmiechu. I nie dlatego, że tragedia 11 
września ciągle jest tematem tabu. Wiele 
osób solidaryzuje się z przeciwnikami 
polityki Busha, który umiejętnie 
wykorzystuje strach innych. W tym 
filmie nie znajdą oni jednak tego, co 
skłoni ich do zażartych dyskusji na temat 
ideologii i światopoglądu. Do tematyki 
WTC sięgnęli w końcu 

 
filmowcy - chociaż wiadomo iż była to 
tylko kwestia czasu. Całkiem niedawno 
można było zobaczyć „Lot 913”. 
Wszyscy pamiętają jaką burzę wywołał 
kiedyś film „Fahrenheit 9.11” Moore’a.. 
Tutaj nie uświadczymy kontrowersji 
(czasami potrzebnej) jak w przypadku 
dzieła Moore’a.  W filmie Olivera 
Stone’a mamy przede wszystkim 
pochwałę bohaterskości i ludzkiego 
życia.  
 Wiele osób spodziewało się, że 
Oliver Stone w swoim „WTC” powtórzy 
swój wyczyn z innego głośnego obrazu 
„JFK”, który był rzetelnym, odważnym 
śledztwem mającym odkryć nieznane 
fakty z zabójstwa Kennedyego. Stone 
zagrał im na nosie i zrobił film przede 
wszystkim o ludziach. Ludziach, którzy 
najpierw poświęcali swoje życie aby 
ratować innych, a następnie sami musieli 
walczyć o swoje. McLoughlin i Jimeno 
to dwóch policjantów z Nowego Jorku, 
którzy 11 września zostali wezwani na 
miejsce tragedii. Próbując pomóc 
uwięzionym w wieżach zostali 
przywaleni gruzami. Przeżyli, ale zostali 
przysypani betonowymi płytami i 
warstwami metalu. Nie widzieli się 
nawzajem- obaj słyszeli tylko swoje 
głosy. Przez następnych 12 godzin 
nawzajem utrzymywali się przy życiu – 
opowiadając o swych rodzinach, pracy w 
policji, nadziejach na przyszłość, 
obawach. Film także pokazuje wszystkie 
te wydarzenia z perspektywy żon i 
rodzin bohaterskich policjantów. 
 Nie warto tutaj rozpisywać się nad 
warstwą techniczną filmu bo wiadomo 
że efekty specjalne w filmach Stone’a 
zawsze stoją na przyzwoitym poziomie. 
Aktorstwo jest zdecydowanie mocną 
częścią filmu- szczególnie widać 
„tendencje zwyżkową” w formie 
aktorskiej Nicholasa Cage’a. Szkoda, że 
nie rozwinięto bardziej wątku Dave'a 
Karnesa- byłego członka marines. 
Człowieka głęboko wierzącego, 
przekonanego, że wypełnia misję od 
Boga. Człowieka, który w końcu 
odnajduje przysypanych policjantów. 
Genialnie zagrana przez Michaela 
Shannona postać jest najbarwniejszą w 
całym filmie. Jak pisałem wcześniej - 
film może irytować ludzi, których nie 
lubią patetycznych, amerykańskich 
opowieści. Obraz jednak broni  
się sam - główne ze względu na to, że to, 
że ta historia wydarzyła się naprawdę. A 
wszyscy ci ludzie stali się bohaterami i 
symbolami silnej woli. Stone wiedział o 
tym i zdawał sobie sprawę z tego, 
jakiego filmu potrzebuje USA. Dlatego 
wszystkim gorąco polecam „Word Trade 
Center”- przyjemnie się go ogląda mając 
świadomość, że nawet w obliczu tragedii 
wola przeżycia oraz wzajemne 
zrozumienie może zdziałać cuda.  
 

Reżyseria: Oliver Stone. Obsada - Nicolas 

Cage: Sierżant John McLoughlin, Michael 

Pena: Oficer William J. Jimeno 

Jakub Koisz 
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Konferencja w DPS 
 
 10 października 2006r. w Domu 
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie 
odbyła się konferencja zorganizowana 
przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, podczas której dyskutowano na 
temat „Realizacji ustawy o pomocy 
społecznej i rozporządzeń wykonawczych 
w zakresie standaryzacji jednostek 
powiatu”. 
 Uczestnikami tego spotkania byli 
dyrektorzy placówek opiekuńczo-
wychowawczych z terenu powiatu 
zamojskiego oraz zaproszeni goście: 
Starosta powiatu zamojskiego Henryk 
Matej oraz Przewodniczący Rady Powiatu 
Kazimierz Mielnicki. 
 Punktualnie o godzinie 11-stej główny 
organizator konferencji Dyrektor PCPR 
pan Ryszard Korczakowski powitał 
wszystkich zgromadzonych i oficjalnie 
rozpoczął spotkanie. Po krótkim wstępie i 
przedstawieniu planu konferencji 
rozpoczęły się prezentacje poszczególnych 
 

 
dyrektorów placówek, którzy w swoich 
wystąpieniach przedstawiali zakłady pracy, 
w których pracują opowiadając o tym, co 
udało się im osiągnąć na przestrzeni kilku 
ubiegłych lat. 
 Ale nie tylko o tych dobrych stronach 
mówiono. Zastanawiano się, bowiem nad 
tym skąd pozyskiwać środki finansowe, 
aby w każdej placówce opiekuńczo –
wychowawczej naszego, zamojskiego 
powiatu były zachowane standardy 
obowiązujące i wymagane w instytucjach, 
które mają za zadanie służyć drugiemu 
człowiekowi. W tej kwestii najczęściej 
padały dwie nazwy: „FUNDUSZ 
NORWESKI”, oraz „REGIONALNY 
PROGRAM OPERACYJNY”. To właśnie 
te źródła mają być szansą na przyszłość, 
szansą na lepsze jutro dla osób starszych, 
chorych, cierpiących, czy opuszczonych. 
Dla dzieci, które nigdy nie miały, bądź już 
nie będą 

 
 
miały domu rodzinnego. W tym miejscu 
należy wspomnieć, że Związek Powiatów 
Polskich przyznał Certyfikat dla Powiatu 
Zamojskiego, dzięki, któremu uzyskał on 
tytuł „Powiatu otwartego na fundusze 
strukturalne”.  
 Co to oznacza? Oznacza to, że nie 
siedzimy z założonymi rękami czekając na 
lepsze jutro, tylko szukamy środków 
finansowych wszędzie, po to by móc 
realizować zamierzenia, które mają na celu 
jedno – stworzenie lepszych warunków 
bytowych ludziom, którzy żyją w 
placówkach opiekuńczych, ale przecież 
żyją wśród nas. 
  Na zakończenie dodam tylko, że 
podczas konferencji tej oprócz prezentacji 
poszczególnych placówek, jej osiągnięć i 
potrzeb oraz dyskusji na temat 
pozyskiwania środków finansowych na 
pytania zgromadzonych odpowiadał 
Henryk Matej – Starosta Powiatu 
zamojskiego oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu Kazimierz Mielnicki. 
       M.K. 

 

Szanuj piękną Ziemię 
jak siebie samego 

 
Ciąg dalszy ze str. 17 

Wtedy rak olbrzym, dziewięcio, dziesięciocalowy: 
- kleszczami, jak duże krawieckie, krojczego nożyce 
dzierżonymi bojowo po prawicy i lewicy, 
- o oczkach wypukłych, jak dwie małe wiśnie,  
umieszczone dokładnie tam, gdzie akurat trzeba. 
Lecz rak w raju, jak Ewa podszeptom szatana uległ, 
sprzeciwił się woli Stwórcy Ziemi, Nieba, 
zamiast do przodu chodzić, od razu do tyłu łaził, 
Stwórca się za to na raka, na zawsze obraził. 
 

Wykorzystali to starzy wiejscy mądrale, porzekadło zmyślili: 
„Obraził się Bóg na raka,  
dał mu oczy tam gdzie .....”  
gdy dopiec komuś chcieli, lub z kogoś zakpili 
- Wąsy miał cienkie, spiczaste, długie,  
- pięcioma nogami z prawej, tyluż lewej strony, 
jak wojownik chiński taniec wywijał wojenny, 
- ogonem łuskowatym, jak rycerska zbroja, bojowo podwiniętym  
do strzelenia kopa wrogowi gotowym,  
jak ministrant drewnianą kołatką  
w Wielki Piątek po smutnym kościele – trzepał, 
uparcie przed niewolą się bronił – „ukropny” los we wrzątku  

go czekał. 
 

Myślę sobie, że dziś nie wiele ludzi kapuje,  
że raki i kraby żywe, we wrzątku z koperkiem się gotuje. 
Skorupiak olbrzym szybko trafiał do raczego wora,  
zaś raki maluchy – a kysz! – do rośnięcia, spowrotem do wody –  

fora! 
Ręka zaś łowcy spowrotem pod wodę, do dziury, po raczego  

stwora. 
Gromada kąpiących się młodych „koziołków”  
i byle gapiów, przy brzegu półkole tworzyła, 
na wyczyny łowcy raków – ciekawsko patrzyła. 
I ja wśród gapiów byłem, odwagę piekarza podziwiałem, 
że kiedyś o tym napiszę – wtedy, nie myślałem. 
 

Komisarczuk Mieczysław 

    Krasnobród, 2006.08.28  

(Zdjęcia zamieszone w tekście wykonano w latach 1965-1968) 

(ciąg dalszy w następnym wydaniu G.K.) 

 

Co słychać w Kulturze? 
 

Remonty w KDK 
Od 5 października trwają prace remontowe w budynku KDK 
Prace prowadzone na zewnątrz budynku polegają na 
wykonaniu ocieplenia ścian od strony ul. Mickiewicza i 
przybudówek oraz wykonanie tynków, uzupełnienie rynien 
dachowych, wykonaniu obróbek blacharskich, wymianie okien. 
Prowadzone będą również prace remontowe wewnątrz 
budynku. Remontowana będzie świetlica i hol. Prace prowadzi 
wyłoniona w wyniku przetargu firma: Usługi Budowlane 
Małgorzata Nakapała z Kalinowic. Wartość prowadzonych 
prac wyniesie ponad 70 tys. zł. Termin zakończenia to 8 
listopada br. 
 

VII Rajd Pieszy „Piechotą do Jesieni"  
W dniu 25 października 2006r. odbędzie się VII Rajd Pieszy 
„Piechotą do Jesieni" organizowany przez Krasnobrodzki Dom 
Kultury we współpracy ze Szkolnym Klubem Krajoznawczo-
Turystycznym „PEŁZAKI” działającym przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie. Rajd rozpocznie się o 
godz. 9.00 zbiórką uczestników przed obiektami szkolnymi w 
Krasnobrodzie i zakończy około 12.30, w tym samym miejscu. 
Trasa rajdu prowadzić będzie przez Podklasztor, Nową Wieś, 
Górę Grabnik z przystaniem na wzgórzu „Kamieniołom”. Tam 
zaplanowano wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek i konkurs o 
tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi.  
Do uczestnictwa w rajdzie zapraszamy uczniów ze szkół z 
terenu gminy Krasnobród. 

 

Spotkanie z poezją 
Na sobotę 4 listopada 2006r. o godz. 17.00 w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbędzie się „Spotkanie z poezją” Marii 
Domańskiej. Spotkanie to połączone będzie z promocją 
kolejnego tomiku poezji p. Domańskiej pt. „Szukam siebie”. 
Serdecznie zapraszamy. 
 

Wspomnienie lata 
7 listopada 2006r. o godz. 13.00 w KDK odbędzie się otwarcie 
wystawy prac zgłoszonych do konkursu fotograficzno-
plastycznego pt. „Wspomnienie lata”. Prace konkursowe 
(technika dowolna) można składać do dnia 30.10.2006r. w 
KDK lub w ZSO. 

Informacje zebrała: M. Czapla 
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