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WIEŚCI
Z

GMINY
Będzie bezpieczniej
W celu uspokojenia ruchu drogowego i
poprawy bezpieczeństwa młodzieży
szkolnej i turystów w Krasnobrodzie
przy ul. Lelewela, zostaną zamontowane
dwa progi zwalniające wraz z
odpowiednim oznakowaniem. Na takie
rozwiązanie wyraził zgodę Zarząd Dróg
Powiatowych
w
Zamościu
oraz
Komenda Miejska Policji w Zamościu..
Remonty dróg
W październiku br. przeprowadzono
remonty
dróg
gminnych
w
miejscowościach Hutków i Majdan Mały
polegające na wykonaniu nowych
nawierzchni
asfaltowych.
Długość
zmodernizowanych odcinków dróg
wynosi w sumie około 540m.
Zakończono także prace budowlane przy
wykonaniu 150 metrowego odcinka
drogi gminnej z kostki w miejscowości
Majdan Mały. Wartość prac – 105 tys.
zł.
Stypendia dla licealistów
Zarząd
Województwa
Lubelskiego
przyjął do dofinansowania projekt
pomocy stypendialnej dla uczniów
Liceum
Ogólnokształcącego
w
Krasnobrodzie. Z pomocy będzie mogło
skorzystać
ponad
40
uczniów
krasnobrodzkiej szkoły.
Jeszcze w tym miesiącu przewiduje się
podpisanie
umowy
pomiędzy
Burmistrzem Krasnobrodu a Zarządem
Województwa
Lubelskiego.
Projekt jest realizowany przy wsparciu
finansowym Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przetarg rozstrzygnięty
Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę
sieci kanalizacyjnej w Krasnobrodzie
przy ulicach 3-go Maja, Andersa,
Szkolna w Krasnobrodzie. Wykonawcą
zadania jest Zakład RemontowoBudowlany w Zamościu – Adam Kustra
(wykonawca wodociągu na osiedlu
domów jednorodzinnych NAMULE w
Krasnobrodzie).
Koszt
robót
budowlanych związanych z kanalizacją
wyniesie ponad 1 mln zł. W ramach tej
inwestycji do kanalizacji przyłączonych
zostanie
około
pięćdziesięciu
gospodarstw domowych. Realizację
inwestycji planuje się w dwóch etapach,
a zakończenie
do końca miesiąca
czerwca przyszłego roku. Władze
samorządowe ubiegają się o fundusze
unijne
z przeznaczeniem na tą
inwestycję.
Sposób
wykonania
kanalizacji zostanie oparty o kanadyjską
technologię systemu rur strukturalnych
oraz słynące z niemieckiej jakości i
tradycji inżynierskiej systemy pompowe.
Ten sam typ kanalizacji jest też
proponowany
mieszkańcom
ulicy
Zamojskiej i osiedla Podklasztor w
Krasnobrodzie.
Kanalizacyjne projekty
Trwają uzgodnienia z mieszkańcami
Krasnobrodu dotyczące przebiegu trasy
sieci kanalizacyjnej w ulicy Zamojskiej
oraz na osiedlu Podklasztor w
Krasnobrodzie (ulice: Tomaszowska w
tym
Klasztor,
M.Konopnickiej,
Królowej Marysieńki, Sobieskiego,
Łąkowa). W ramach projektu budowy
sieci głównej uzgadniane są również
szczegóły wykonania indywidualnych
przyłączy kanalizacyjnych do budynków
mieszkalnych.
Na
podstawie
prowadzonych uzgodnień opracowany
zostanie projekt budowlany rozbudowy
sieci kanalizacyjnej w Krasnobrodzie w
oparciu o który składane będą wnioski
o
dofinansowanie
tej
inwestycji
komunalnej z
funduszy unijnych
przeznaczonych na ochronę środowiska.

Remont boiska
W Zespole Szkół Podstawowych w
Krasnobrodzie została wykonana nowa
asfaltowa nawierzchnia boiska do piłki
koszykowej.
Boisko treningowe
Na przełomie października i listopada br.
na
stadionie
sportowym
w
Krasnobrodzie
(w
sąsiedztwie
istniąjacego boiska) prowadzone były
prace
ziemne
mające
na
celu
przygotowanie terenu pod budowę
boiska treningowego do piłki nożnej.
Prace polegały na wyrównaniu terenu.
W dalszej części planowane jest
nawiezienie ziemi i jej wyrównaie oraz
posianie tarwy, ale te prace będą
prowadzone wiosną przyszłego roku.
Jest już klatka schodowa
Od 1 grudnia 2005r. poruszanie się
wewnątrz budynku CKiS będzie już
znacznie łatwiejsze, bowiem dobiegają
końca prace przy budowie klatki
schodowej w budynku CKiS. Dzięki tej
inwestycji, aby dostać się z hollu na salę
położoną w parterowo-piwnicznej części
budynku nie trzeba będzie już
wychodzić na zewnątrz, można będzie
skorzystać z nowego łącznika, jakim jest
nowa
klatka
schodowa.
Takie
rozwiązanie ma szczególne znaczenie
przy organizacji koncertów i imprez
zimą.
Pozwoli
ono
na
lepsze
wykorzystanie wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w budynku CKiS.
Nowe łazienki
W drugiej połowie listopada rozpoczęły
się prace polegające na modernizacji
łazienek usytuowanych na piętrze
budynku CKiS. Prace polegać będą na
przebudowie
małych
i
niefunkcjonalnych łazienek. Planowane
jest: zwiększenie ich powierzchni i
utworzenie
dodatkowych
kabin,
wymiana systemu kanalizacyjnego,
wymiana infrastruktury łazienkowej,
ułożenie nowej glazury i terakoty oraz
poszerzenie wejść do łazienek. Dzięki
tym pracom łazienki będą bardziej
funkcjonalne i przystosowane do
korzystania
przez
osoby
niepełnosprawne.
Pirat drogowy
Do Redakcji G.K. dotarły informacje od
mieszkańców Krasnobrodu informujące
o czerwonym samochodzie osobowym,
który w sposób brawurowy jeździ po
krasnobrodzkiej plaży i niszczy ją w ten
sposób. Bardzo prosimy, aby w
przypadku ponownego zaistnienia takiej
sytuacji poinformować o tym posterunek
policji w Krasnobrodzie.
Informacje zebrała:
M. Czapla
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Święto Patrona ZSO im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie
W dniach 16-17. 10. 2005r.
szczególnie odczuwaliśmy obecność
Jana Pawła II wśród nas, bo przecież
On nigdy od nas nie odszedł.
W
niedzielę16
października,
podobnie jak w ubiegłych latach,
młodzież ZSO im. Jana Pawła II w
Krasnobrodzie ze swoimi profesorami
kwestowała
na
rzecz
ubogiej
młodzieży, o którą troszczył się nasz
Patron zakładając swój fundusz
wspierający kształcących się młodych
ludzi.
Słowa „A przecież niecały
umieram.
To,
co
we
mnie
niezniszczalne, trwa…” towarzyszyły
wieczornicy inaugurującej obchody
Święta Patrona ZSO im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie. Myślą przewodnią
wieczornicy było wspomnienie o Janie
Pawle II. Młodzież w swoim
wzruszającym
wystąpieniu
przypomniała o małym, religijnym
Lolku; o aktorze, poecie i myślicielu
Karolu; o studencie a potem
duchownym, Wojtyle, który pokornie
służąc ludziom i Bogu zaszedł do
Stolicy Piotrowej. Po recytacji i
śpiewie na scenie zapłonęło czerwone
serce, prosty i wymowny symbol
naszych uczuć.
Temat wieczornicy „Wspomnienie
o Janie Pawle II” korespondował z
tematyką konkursu plastycznego, który
w tym roku został ogłoszony pod
hasłem „Jan Paweł II w moim sercu”.
Po wieczornicy 16. 10. około godziny
19 miało miejsce otwarcie wystawy
plastycznej prezentującej pokłosie tego
konkursu. Można był obejrzeć bogatą
ekspozycję 82 prac uczniów z 11 szkół,
między innymi z gimnazjum z
Zamościa, Tomaszowa Lub., Majdanu
Starego, Biszczy, Baszni Dolnej,
Dołhobyczowa,
Tyszowiec,
Krasnobrodu i innych.
Każda z tych prac, wykonana różną
techniką,
przedstawia
swoją
indywidualną, niepowtarzalna wartość,
gdyż jej autor uzewnętrznia noszony w
sercu
obraz
Drogiej
Osoby.
Zwiedzający wystawę mieli możliwość
zagłosowania na pracę, której autor
otrzymał
nagrodę
publiczności.
Otrzymała ją Ewelina Rosołowska z
Gimnazjum w Majdanie Starym.
Drugi dzień Święta Patrona,
17.10.2005 r .rozpoczął się mszą św. o
godzinie 9.00 w Sanktuarium NMP w
Krasnobrodzie. Gość, ksiądz prof.
Krzysztof Guzowski w swoim kazaniu
nawiązał do filozofii personalizmu
chrześcijańskiego przeciwstawnego

relatywizmowi, który zagraża sumieniu
współczesnego
człowieka.
Temat
trudny dla młodzieży, ale uczniowie na
pewno
zapamiętali,
że
Polska
kultywując chrześcijańskie wartości,
np. rodzina, religia, tradycja, nie ma
czego wstydzić się w Europie i na
świecie.
Uczniowie
zapamiętali
również słowa kaznodziei, że człowiek
z natury jest dobry i nie może być
pobłażliwości dla zła.
Po mszy i złożeniu wieńców pod
pomnikiem Patrona odbyły się dalsze
uroczystości
w szkole.
Tematyka
uroczystej akademii kontynuowała
myśl wieczornicy z poprzedniego dnia.
Skupiona była wokół niektórych
zagadnień ważnych dla nauczania Jana
Pawła II podczas jego 26-letniego
pontyfikatu: wiara, nauka, miłość i
odpowiedzialność, modlitwa. Całość
uwieńczyły piękne pieśni w wykonaniu
chóru szkolnego oraz odśpiewana
wspólnie „Barka”. Podczas akademii
nastąpiło ślubowanie uczniów klas
pierwszych oraz ogłoszenie wyników
Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II
w moim sercu”. Pierwsze miejsce
zajęły prace: Małgorzaty Tytuły z ZSO
w
Krasnobrodzie
i
Eweliny
Rosołowskiej z gimnazjum w Majdanie
Starym; drugim miejscem zostały
uhonorowane
prace;
Magdaleny
Sprężyny
Krasnobrodzie ZSO
w
Krasnobrodzie i Anny Bukowskiej z
gimnazjum w Dołhobyczowie, trzecie
miejsce przypadło Małgorzacie Fusiarz
z gimnazjum w Biszczy; ponadto
komisja konkursowa przyznała 17
wyróżnień.

Jubileuszowe, piąty raz obchodzone
Święto Patrona Szkoły, odbyło się na tle
pięknego wystroju szkoły. W każdym
roku przybywa w szkole miejsc
poświęconych Patronowi. Jednym z nich
jest gablota umieszczona pod tablicą z
wizerunkiem Patrona. Można w niej
obejrzeć cenne dla nas pamiątki, miedzy
innymi listy z Watykanu, medale i
monety z 26 lat pontyfikatu Jana Pawła II,
życzenia
wielkanocne
i
bożonarodzeniowe. Gazetki, wystawy,
gabloty charakteryzują się starannością i
pomysłowością wykonania oraz świadczą
o szukaniu nowych form wyrazu dla
utrwalenia pamięci o Janie Pawle II. W
tym roku wszyscy uczestniczący w
święcie zwrócili na pewno uwagę na
ścianę
pokrytą
nowym
tynkiem
żywicznym, na ścianie wiszą zdjęcia
Patrona i niektóre z Jego pięknych myśli,
np. „Prawdziwie
wielki
jest
ten
człowiek, który chce się czegoś
nauczyć”, „Iść przed siebie, to znaczy
mieć świadomość celu”, „Jesteście
przyszłością świata, od was zależy
jutrzejszy dzień”.
Po akademii młodzi wykonawcy,
goście i nauczyciele udali się na uroczysty
obiad. Społeczność szkolna ZSO im. Jana
Pawła II w Krasnobrodzie gorąco
dziękuje gościom, młodym wykonawcom
i wszystkim, którzy przyczynili się do tak
godnego obchodu Święta Patrona Szkoły i
zaprasza na kolejne święto w następnym
roku szkolnym.
Danuta Korzeniowska
Fotoreportaż – str. 20

Z A PR O SZ E N IE
K om itet R odzicielski przy Z espole Szkół
O gólnokształcących
im . Jana Paw ła II w K rasnobrodzie
organizuje w dniu 31.12.2005r. o godz. 20

Z A B A W Ę SYLW E STR O W Ą
dla w szystkich chętnych w cenie 180 zł od pary.
W ram ach opłaty przew iduje się 6 potraw gorących, urozm aicone zim ne
przekąski, napoje, ow oce, ciasto oraz szam pan (na 2 pary).
G ra zespół „FO X”.
Z apisy w sekretariacie szkoły codziennie do godz. 15.00.
Szczegółow e inform acje pod nr telefonu 6607080.
O płata przed 15.12.2005r. – upust 20zł.
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Młody Woodstockowiczu!
W artykule zamieszczonym w
„Gazecie Krasnobrodzkiej” w miesiącu
październiku podpisał pan swoje oblicze,
lecz nie zamieścił pod artykułem swoich
danych osobowych. Chętnie zaś
zamieszczał moje, co jest wysoce
naganne pod względem prawnym i
moralnym. Nie wiem więc z kim mam
do czynienia. Mam nadzieję, że nie był
pan moim uczniem, ponieważ swoich
uczniów starałam się wychować na
mądrych i uczciwych ludzi. Do
napisania swojego artykułu, z którego
treścią pan polemizuje wykorzystałam
kilka źródeł: katolicką prasę, katolickie
radio
i
telewizję,
rozmowy
przeprowadzone
z
uczestnikami
Przystanku Woodstock, którzy kilka lat
temu właśnie na tej imprezie po raz
pierwszy „poszli w twarde narkotyki”.
Narkotykowe tabletki zapijali piwem.
Obecnie niektórzy z nich uzależnili się
od narkotyków i w przyszłości mogą
stać się roślinką. To właśnie los tych
młodzieńców tak mnie wzruszył, że
napisałam prawdę o Woodstocku.
Młody
człowieku,
najbardziej
bolesne jest i smutne, że w swoim
artykule obraża pan Ojca Dyrektora i
kapłanów. Jest pan mieszkańcem
Krasnobrodu, gdzie Matka Boża obrała
miejsce na czynienie wszelkich łask dla
ludu. Powinien, więc pan rozumieć, kto
to jest Ojciec Redemptorysta i kto to jest
kapłan. Czyż nie należy się Im
szacunek?
W
początkowych
latach
na
Przystanku Woodstock był również
Przystanek Jezus, gdzie ewangelizatorzy
udzielali pomocy duchowej i fizycznej
nieszczęsnej młodzieży. Niestety Jerzy
Owsiak nie zgodził się, by trwało to tak

dalej. Wówczas Przystanek Jezus istniał
przy kościele, a ewangelizatorzy
dochodzili na Woodstock. W tym roku
mieli z tym trudności.
Mówili o tym mieszkańcy Kostrzyna w
katolickim radiu. Jestem katoliczką i nie
mogę czuć nienawiści do Jerzego
Owsiaka. Podoba mi się jego
działalność charytatywna. Jeśli tylko na
niej
pozostanie,
a nie będzie
organizował Przystanku Woodstock
napiszę o nim długi artykuł „cały w
skowronkach”. Zło należy krytykować i
tępić, inaczej ludzie nie będą odróżniać
dobra od zła. Najbardziej trzeba o tym
mówić młodym ludziom, którzy
wchodzą w świat ludzi dorosłych, a w
przyszłości sami będą wychowywać.
Nie tak dawno pewien zacny
mieszkaniec Krasnobrodu mówił do
mnie:
- Pisze pani te artykuły, a przecież z
Krasnobrodu nikt nie jeździ na
Przystanek Woodstock. Nie ma tu także
ludzi używających narkotyki.
- Chciałabym mieć pański optymizm odpowiedziałam wówczas - albo jest
pan nieświadomy lub patrzy na życie
przez różowe okulary.
Teraz rozumiem, że człowiek ów
był nieświadomy. Nie zwracał uwagi na
zniszczone przystanki autobusowe w
Krasnobrodzie, rozbite kosze na śmieci,
połamane ławki, zniszczone urządzenia
elektryczne, powybijane szyby np. w
budynku starej gminy, który o mały
włos nie został spalony. Robią to młodzi
ludzie, a pod wpływem czego, to
możemy się tylko domyśleć. W
niedługim czasie nie będziemy mogli
wieczorem wyjść na ulicę Krasnobrodu,
jeśli w dalszym ciągu będziemy
udawać, że wszystko jest cacy, cacy.

Marcin, czyli jak pomóc
człowiekowi, który.....
Życie człowieka jest chwilą. Każdy z nas stara się przeżyć tę chwilę jak najlepiej.
Chwila – nieraz smutna, niekiedy szczęśliwa – jest jednak tylko chwilą. Łatwiej
przeżyć ją z Bogiem.
W tej „chwili” zdarzają się takie „chwile”, które wyciskają piętno na duszy, które
zmieniają życie człowieka, a czasami staja się udręką.
Kiedy przychodzi człowiek i mówi: „Mam problem!” Co robisz? Wysłuchasz...
Dobrze...
Poradzisz - dobrze, ale czy uda ci się wniknąć w duszę tego, który ma problem,
czy uda ci się go zrozumieć? Kiedy mówi: „Zawiniłem”. Pytasz: Dlaczego? On
odpowiada. I już wiesz, że jego wina jest wielka. Co zrobisz? Pocieszysz – dobrze,
ale czy jesteś w stanie zrozumieć jego ból i cierpienie? On mówi, że jest gotów
przyjąć karę, tylko nie wie czy poradzi sobie ... z samym sobą. Dlaczego?
Brzemię, które dźwiga jest naprawdę ciężkie i nie każdy byłby w stanie je unieść.
On ma łzy w oczach, ale rozumie i uznaje swój błąd. Żałuje i z tym przychodzi do
Boga. Jego „chwila” stała się cierpieniem, które trwać będzie póki żyć będzie.

Młody Woodstockowiczu, nie wiem
czym się pan kierował pisząc polemiczny
artykuł. Jeśli był pan faktycznie
uczestnikiem Przystanku Woodstock, to
także patrzył pan przez różowe okulary i
widział tylko to, co chciał zobaczyć. A
jeśli pisał pan pod czyjeś dyktando, to nie
osiągnął pan celu, gdyż nikt rozumny nie
uwierzy, że Przystanek Woodstock to
tylko
spokojny
festiwal
muzyki
rockowej. W każdym razie nie będę już
więcej z panem polemizować, gdyż nie
znajduję w tym ani przyjemności ani
zasadności.
Józefa Kusz

Drodzy
Czytelnicy!
Już wkrótce
Święta Bożego Narodzenia,
zapraszamy więc
do zamieszczania na łamach
„Gazety Krasnobrodzkiej”
życzeń świątecznych
dla rodziny, przyjaciół
i znajomych.
Ze względu na ograniczony czas
niezbędny do przygotowania
grudniowego wydania naszego pisma
teksty życzeń
prosimy dostarczyć do redakcji G.K.
w terminie do 10.12.2005r.
Życzenia będą publikowane bezpłatnie.
red. nacz. M Czapla

Chwila – to – życie, żyć trzeba,
trzeba iść dalej, choć pamięć wyrzuca co
było. On się modli – ma różaniec – to
piękne. Bóg widzi jego ból, Bóg widzi
jego przemianę. Pamiętaj! On wie, że źle
zrobił, żałuje, modli się ... nie tylko za
siebie. Czy zrozumiałeś?
Twoje życie jest chwilą, co robisz, by ta
chwila była piękna, co robisz, by przeżyć
tę chwilę jak najlepiej?
On źle zrobił, ma to na sumieniu, ale
żałuje - pociesz go i pamiętaj, że twoja
chwila też może się zamienić w
cierpienie i ból. Staraj się zrozumieć
tego, który popełnił błąd, ale żałuje,
staraj się przyjąć jego cierpienie, by mu
było lżej. Bóg to widzi. Czy już wiesz jak
pomóc człowiekowi, który... popełnił
błąd w swoim życiu?
Ks. Piotr Gmiterek
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V Pielgrzymka Szkół
im. Jana Pawła II
W dniach 5-6.10.2005r. klasy
trzecie
gimnazjum
z
ZSO
w
Krasnobrodzie
uczestniczyły
w
pielgrzymce na Jasną Górę. Dnia 06.10
odbył się tam zjazd szkół im. Jana
Pawła II. Nasi opiekunowie (a
mianowicie: p. Marzena Gęśla, p.
Halina Gontarz oraz ks. Piotr Gmiterek)
chcieli wprowadzić w tą wycieczkę jak
najwięcej ciekawostek. Moim zdaniem
wynik tych starań był jak najbardziej
pozytywny.
Z
Krasnobrodu
wyruszyliśmy o 4.30 nad ranem. Podróż
więc nie była męczącą, ponieważ
większość osób zasnęła.

Mimo wszystko ku naszej olbrzymiej
radości zdążyliśmy. Zauważyłam, że
większość moich znajomych wchodzi
do tego miejsca ze łzami w oczach.
Byliśmy w miejscu, w którym
wychował się nasz patron, nasz
ukochany Ojciec! Wzruszenie, duma,
smutek, ale i radość, tak sprzeczne
uczucia targały nami w tym jakże
świętym miejscu.
Pełni entuzjazmu, chociaż i troszkę
głodni udaliśmy się na obiad. Po
konsumpcji zamówiliśmy to co każdy
pielgrzym zamawia w Wadowicach,
czyli ulubione ciastko Jana Pawła II:
kremówki.

Przed domem karola Wojtyły

Wawel i my
Po tym wszystkim pozostawiono nam
czas wolny, abyśmy mogli zakupić
pamiątki.
O
umówionej
porze
zebraliśmy
się
koło
kościoła.
Wstąpiliśmy się tam pomodlić o szybką
beatyfikację Jana Pawła II. Chwila ta
była dla
nas momentem głębokiej zadumy i
wzruszenia niemalże odbierającego
mowę. Po modlitwie obraliśmy kierunek
Kalwaria Zebrzydowska.
Wyjeżdżając z Wadowic na usta
sama cisnęła nam się lubiana przez
papieża pieśń „Barka”. Głos za głosem
odśpiewaliśmy ten szczególny utwór.
Tak nam się wspólne śpiewanie
spodobało, że postanowiliśmy poszerzyć
nasz repertuar o niemalże wszystkie
pieśni religijne, jakie tylko znaliśmy.
Gdy
dotarliśmy
do
Kalwarii
Zebrzydowskiej
zapadł
zmrok.
Wiedzieliśmy, że to właśnie to miejsce
było dla Karola Wojtyły tak szczególnie
ukochane. Po pobycie w tym miejscu
już wiemy dlaczego.
Ciąg dalszy na str. 6

Zwiedziliśmy
kaplicę,
komnaty
królewskie, dzwon Zygmunta, podziemia
z grobami królewskimi. Tu jednak
spotkała nas niespodzianka. Byliśmy
pewni, że w podziemiach ujrzymy tylko i
wyłącznie groby królów. Jednak znajdują
się tam również trumny: Adama
Mickiewicza,
Juliusza
Słowackiego,
marszałka Józefa Piłsudzkiego czy prochy
Cypriana Norwida. Dostarczyło nam to
niesamowitych wrażeń. Byliśmy, jak i
jesteśmy, jeszcze bardziej dumni z
naszego kraju.
Z niecierpliwością oczekiwaliśmy
dalszej części wycieczki.
Kolejny przystanek: Wadowice. Miasto
Karola Wojtyły. Miasto ukochanego
papieża. Mieliśmy delikatne opóźnienie
(w Wadowicach planowo mieliśmy być
wcześniej), więc szybko ruszyliśmy w
stronę domu Ojca św. Otwarty był on dla
zwiedzających do godz. 17. a chętnych do
zwiedzania było mnóstwo.

Nasza grupa przy pomniku Jana Pawła II

6

Listopad 2005

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Tradycyjnie już w drugiej połowie
listopada rozpoczyna się Akcja „Pomóż
Dzieciom Przetrwać Zimę”, której
inicjatorką
i
organizatorką
jest
redaktorka Radia Lublin Ewa Dados.
Przypomnę, że akcja organizowana jest
od 13 lat i była początkowo akcją
regionalną organizowaną na terenie
Lublina i w jego sąsiedztwie. Po
pewnym czasie obejmowała swym
zasięgiem kolejne regiony, a obecnie
jest akcją ogólnopolską.
Jest to akcja, której zadaniem jest
niesienie pomocy dzieciom z rodzin
będących w trudnej sytuacji materialnej.
Podczas tej akcji zbierane są dary
rzeczowe, które są potem przekazywane
potrzebującym. Nie można natomiast
zbierać pieniędzy.
Do organizacji tej akcji od 11 lat
włącza się również miasto i gmina
Krasnobród. Od samego początku sztab
akcji mieści się w Domu Kultury.
Podobnie jest i w tym roku.
W dniu 21 listopada br. w siedzibie
Radia Lublin przy u. Obrońców Pokoju
2 w Lublinie krasnobrodzki sztab akcji
został zarejestrowany pod numerem 243
i oficjalnie rozpoczął działalność. Sztab
akcji ma swoją siedzibę w Centrum
Kultury i Sportu, ale do jej
współorganizacji zgłosiło się wiele osób
z różnych instytucji. Zdecydowaną
większość stanowią nauczyciele ze
szkół z terenu

miasta i gminy. Wśród organizatorów
akcji są ci, którzy organizują ją od
samego początku, ale są też i tacy,
którzy po raz pierwszy zgłosili się do jej
organizacji. Wszyscy są mile widziani.
Po wstępnych konsultacjach z
dyrektorami szkół oraz panią kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krasnobrodzie została
podjęta decyzja dotycząca zmian w
programie zbiórki darów. Zmiana
polega na tym, iż w roku bieżącym do
zbierania darów w poszczególnych
miejscowościach nie będą wysyłane
samochody, a zbiórkę darów będą
prowadziły szkoły. Zbiórka darów w
szkołach rozpocznie się od 27 listopada
i będzie trwała do 3 grudnia br.
Natomiast główna zbiórka uliczna
darów została zaplanowana na niedzielę
4 grudnia.
W tym dniu będą prowadzone
zbiórki darów w Krasnobrodzie: przy
klasztorze, w sklepach oraz w Centrum
Kultury i Sportu. Tradycyjnie już
zbiórce darów w CKiS towarzyszył
będzie koncert z różnymi atrakcjami,
który rozpocznie się o godz. 14.00.
Proponujemy, aby biletem wstępu na
koncert były słodycze, które po
zakończeniu
akcji
zostaną
przekazana dzieciom z rodzin
będących
w
trudnej
sytuacji
materialnej.
Podczas
koncertu
prowadzona będzie aukcja, z której
„dochód”

(oczywiście w formie rzeczowej)
będzie formą pomocy dla osób
potrzebujących.
Szczegóły zbiórki darów oraz
koncertu z okazji Akcji „Pomóż
Dzieciom Przetrwać Zimę” podane będą
na płatach. Ale już teraz serdecznie
zapraszamy wszystkich do włączenia się
w organizację tej akcji.
Zapraszamy do udziału w koncercie
oraz w aukcji. Prosimy o przygotowanie
darów i podzielenie się nimi z
potrzebującymi. Im więcej zbierzemy
darów, tym więcej osób potrzebujących
wsparcia będzie mogło z tej pomocy
skorzystać. Podczas Akcji będziemy
zbierać: artykuły spożywcze, słodycze,
środki czystości oraz artykuły szkolne.
Zapewne zebrane dary nie pomogą
przetrwać całej zimy wszystkim
potrzebującym, ale na pewno będą
ciepłym promyczkiem słońca, w
chłodne zimowe dni i miłym prezentem
z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia. Dzielmy się więc z innymi.
Pamiętajmy o tym, że „nawet odrobinę
też podzielić można”.
Szef Sztabu
Akcji „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę” w Krasnobrodzie
Mariola Czapla

V Pielgrzymka Szkół
im. Jana Pawła II

Jubileuszowy
Konkurs Plastyczny

ciąg dalszy ze str. 5
Na koniec zwiedzania tego miejsca, sympatyczny zakonnik pokazał nam
rekonstrukcję całego obszaru, jaki zajmuje Kalwaria. Byliśmy pod
ogromnym wrażeniem. Niestety nadszedł czas odjazdu. Wsiadając do
autokaru dopiero odczuliśmy trudy dnia. Chociaż wymienialiśmy się
wrażeniami, więc nie mieliśmy czasu na marudzenie. Mieliśmy wrażenie,
że w tym miejscu przemówił do nas Pan.
W drodze do Myślenic, gdzie w szkole im. Jana Pawła mieliśmy nocleg,
odmówiliśmy różaniec. Po pewnym czasie ku naszej wspólnej radości
dojechaliśmy.
Poszliśmy do sklepu na zakupy, po czym udaliśmy się na spoczynek.
Następnego dnia wstaliśmy dość wcześnie, aby uporządkować
pomieszczenia, w których spaliśmy oraz kuchnię. Wsiedliśmy do autokaru i
w końcu odjechaliśmy w stronę Częstochowy. Droga nam się dłużyła, a to
z powodu chęci jak najszybszego dotarcia na Jasną Górę. Nie mieliśmy
pojęcia, że to miejsce jest tak niesamowicie piękne. Nie mieliśmy pojęcia,
że Msza św. dostarczy nam tylu wzruszeń. I wreszcie nie wiedzieliśmy, że
modlitwa może tak naprawdę wszystko. Przez tę pielgrzymkę dojrzeliśmy.
I jedno jest pewne: nie zapomnimy tych dwóch dni do końca życia. Stały
się początkiem czegoś nowego. Początkiem większego zrozumienia nauki
ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II, większego zrozumienia Boga. I
po tej pielgrzymce z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć: Ojcze
Święty dziękujemy! „Do zobaczenia w raju”
Kinga Rzeszutko

6 października 2005r. podczas V Pielgrzymki
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze
został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs
plastyczny na znaczek pielgrzymkowy, plakat V
pielgrzymki oraz logo Rodziny Szkół.
W konkursie tym wzięli udział także
reprezentanci Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie: Izabela
Kapłon, Maria Murdzek, Martyna Gontarz,
Małgorzata Przytuła, Ewelina Gontarz, Ewa
Rembisz, Natalia Nizio oraz Jakub Gontarz,
którego
praca
została
wyróżniona.
Z
przyjemnością informujemy także, iż trzecie
miejsce w kategorii nauczyciele zajęła praca
wykonana przez panią Halinę Gontarz.
Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody i pamiątkowe dyplomy. Natomiast
szkoła za udział w konkursie otrzymała album
„Jan Paweł II – Pontyfikat”.
Najlepsze prace można było obejrzeć na
wystawie w Auli im. Ks. Augustyna Kordeckiego
na Jasnej Górze.
M. Czapla
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W spom nienie lata
Wspomnienie lata - taki właśnie tytuł nosił ogłoszony w sierpniu tego roku konkurs
fotograficzno-plastyczny zorganizowany przez Zespół Szkól Ogólnokształcących im.
Jana Pawła II oraz Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. Tematem prac
konkursowych była przyroda, a przede wszystkim kwiaty, które zazwyczaj kojarzą nam
się z latem.
Wszyscy chętni mogli zgłaszać swoje prace. Nie było żadnych ograniczeń wiekowych,
a i technika była różnorodna. Można było uchwycić piękno letniej przyrody za pomocą
pędzla, kredki lub aparatu fotograficznego.
Pierwszy termin składania prac zaplanowany był na 26 września, lecz przesunięto go o
miesiąc, by dać szansę wszystkim chętnym.
I tak 5 listopada 2005r. o godzinie 13.30. w Centrum Kultury i Sportu odbyło się
otwarcie wystawy pokonkursowej.
Było bardzo dużo prac biorących udział w konkursie, dzięki czemu wystawa była
bardzo interesująca. Oprócz prac plastycznych wykonanych tradycyjnymi technikami
można było obejrzeć zdjęcia oraz kompozycje kwiatowe wykonane na wiele sposobów.
Łączyło je jednak jedno, wszystkie były piękne i wszystkie przypominały nam o lecie,
które tak szybko przemija.
Ale wróćmy na chwilę do samego otwarcia wystawy. Otóż, kiedy już wszyscy
przybyli zajęli miejsca, oficjalnego otwarcia wystawy dokonała pani dyrektor CKiS
Mariola Czapla, która wspólnie z paniami: Haliną Gontarz i Marzeną Tarłowską współorganizatorkami i pomysłodawczyniami konkursu, powitały przybyłych gości.
Potem nadszedł czas na krótką część artystyczną w wykonaniu młodzieży z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nawiązującą oczywiście tematem do letniego, kwiatowego
klimatu.
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Było wiele wierszy i co ważne nie
zabrakło tych naszych, rodzimych,
krasnobrodzkich, tych napisanych
przez
nasze
poetki:
Mariannę
Olszewską i Marię Domańską, które
także były gośćmi wystawy.
Kiedy część artystyczna dobiegła
końca nadszedł czas na „ucztę dla oka”
i wyłonienie laureatów konkursu. Były
dwie kategorie: A- prace plastyczne, Bzdjęcia, kompozycje i inne.
Każda praca biorąca udział w
konkursie miała przyporządkowany
numerek i literkę, która informowała o
kategorii, do której należy. O tym, kto
zostanie
zwycięzcą
konkursu
zadecydowała publiczność zgromadzona na wystawie, która głosowała
poprzez wpisanie na karteczkę swoich
faworytów w obydwu kategoriach.
W czasie, kiedy głosy były liczone
wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni
na „HERBATKĘ Z KWIATKA” i
pyszne pączki z nadzieniem różanym,
które przygotował specjalnie na tę
okazję cukiernik z Krasnobrodu pan
Janusz Szpyra. Degustacja mijała w
miłej atmosferze, a zapach herbaty
unosił się w powietrzu. Po niedługim
czasie
nadszedł
najbardziej
wyczekiwany moment – ogłoszenie
wyników.
Decyzją wszystkich głosujących w
kategorii pierwszej bezkonkurencyjny
okazał się obraz Magdaleny Sprężyny,
II miejsce przyznano Martynie
Gontarz, a III Małgorzacie Tytuła
wszystkie laureatki są uczennicami
krasnobrodzkiego Gimnazjum. Były
także dwa wyróżnienia: Dla Pauliny
Górnik z kl. IV „a” Zespołu Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie oraz
dla uczniów Kółka Plastycznego
działającego przy tejże szkole.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów ZSO

Martyna Gontarz odbierająca nagrodę
z rąk z-cy burmistrza – Janusza Osia

Uczestnicy otwarcia wystawy
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W drugiej kategorii na pierwszych
trzech pozycjach uplasowały się zdjęcia.
I tak: I miejsce zajęła Anna Pakuła, II
przyznano Tomaszowi Pakuła, zaś na III
pozycji znalazł album fotograficzny,
który został przysłany przez Samorząd
Uczniowski działający przy Zespole
Szkól w Michalowie (gm. Sułów). W tej
kategorii
również
przyznano
wyróżnienia, które trafiły do Marceliny
Przytuły, Katarzyny Tarłowskiej oraz do
uczestników
zajęć
świetlicowych
odbywających się w Centrum Kultury i
Sportu.
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników
były
gratulacje
oraz
wręczenie
pamiątkowych
dyplomów
i
symbolicznych
nagród.
Nagrody
wręczali: z-ca burmistrza Krasnobrodu
Janusz Oś i dyrektor ZSO w
Krasnobrodzie Marek Pawluk.
Podsumowując to sobotnie spotkanie
ze sztuką można stwierdzić, że choć lato

Na zdjęciu do lewej: Halina Gontarz, Marzena Tarłowska, Marek Pawluk,
Eliza Pańczyk oraz Mariola Czapla
odeszło
wystarczy
tylko
trochę
wyobraźni, chęci i można znowu poczuć
zapach naszych pięknych roztoczańskich
łąk i lasów i zobaczyć te piękne barwy,
które oferuje nam letnia pora.
Myślę, że wszyscy uczestnicy tej
wystawy zgodzą się z tą opinią. A nam
wszystkim nie pozostaje nic innego,
tylko czekać na kolejne ciepłe dni, maki
na polach, pachnące łąki i tylko od nas
zależy czy zechcemy je zatrzymać na
dłużej poprzez fotografie czy innego
rodzaju prace, które być może za rok
wezmą udział w kolejnym konkursie.
M.K.
Wystawę można jeszcze oglądać w
„Naszej Galerii” w ZSO w Krasnobrodzie.

Tomasz Pakuła otrzymujący nagrodę z
rąk dyrektora ZSO – Marka Pawluka

Laureatka konkursu – Magdalena
Sprężyna obok nagrodzonej pracy

Kącik regionalisty
Wszystkie nasze sprawy…
5 listopada br. w gościnnym Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie odbyło się
posiedzenie członków Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. Wzięło w nim
udział 40 szefów stowarzyszeń, chociaż w naszym regionie istnieje ich aż 114. Obradom
przewodniczył prof. dr hab. Sławomir Partycki.
Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy wystąpienia T. Miszczuka, członka Zarządu
Województwa Lubelskiego. Powiedział on m. in.: „Towarzystwa wnoszą wiele dobrego w
życiu wsi i miast i miasteczek. Bez nich krajobraz kulturalny byłby o wiele uboższy. Władze
samorządowe nie tylko województwa, ale także powiatów i gmin powinny popierać takie
inicjatywy”.
W czasie późniejszej dyskusji zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego mówił o możliwości nawiązania ścisłej współpracy między
bibliotekami, także gminnymi czy miejskimi a towarzystwami regionalnymi. Mogą one
m.in. wspólnie organizować konkursy wiedzy o regionie, spotkania z pisarzami.
Przedstawicielka towarzystwa z Niedrzwicy Kościelnej mówiła o plagiatach, jakie coraz
częściej popełniają autorzy folderów reklamujących np. gospodarstwa agroturystyczne,
korzystając bez uzgodnienia z publikacji pisanych przez regionalistów. Uznano też, że
opłaty w Sądzie Rejestrowym w Lublinie przy okazji rejestracji towarzystw są dla tych
podmiotów, nie prowadzących przecież żadnej działalności gospodarczej, zbyt wysokie.
Regionaliści z uwagą wysłuchali także relacji o przygotowaniach do X Zjazdu

Organizatorzy konkursu
składają serdecznie podziękowanie
Panu Januszowi Szpyra
za ufundowanie pysznych
pączków na wernisaż wystawy.
Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny,
który tradycyjnie odbywa się co trzy lata.
Dotychczas zjazdy gościł m. in. Michów,
Stoczek Łukowski, Poniatowa, Kazimierz
Dolny, Hrubieszów. W tajnym głosowaniu
ustalono, że kolejny odbędzie się w
Gościeradowie (powiat kraśnicki). Każda
miejscowość, która chce zorganizować u
siebie spotkanie regionalistów musi
posiadać odpowiednio bazę noclegową i
gastronomiczną, zdolną do przyjęcia ponad
100 gości.
W poczet członków Wojewódzkiej
Rady Towarzystw Regionalnych przyjęto
Towarzystwo Wilna i Ziemi Wileńskiej
oraz
Biłgorajskie
Towarzystwo
Regionalne.
Na
zakończenie
kilkugodzinnych
obrad
gości
poczęstowano kanapkami, forszmakiem,
kawą i herbatą. Najlepiej smakował jednak
miód kasztelański…
Mieczysław Kościński
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Święto Niepodległości
Dzień 11 listopada 2005 roku to
obchodzona uroczyście, kolejna już 87
rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości. W tym dniu miało
miejsce, w całym kraju wiele różnego
rodzaju uroczystości organizowanych dla
upamiętnienia wielu Polaków poległych
w walkach narodowowyzwoleńczych.
Uroczystości z okazji Święta
Niepodległości odbywały się również w
Krasnobrodzie. Rozpoczęły się one
uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny
odprawioną w Sanktuarium Maryjnym w
Krasnobrodzie. Zanim jednak rozpoczęła
się msza św. zgromadzeni w kościele
obejrzeli
i
wysłuchali
programu
patriotycznego w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Kaczórkach.
We Mszy świętej sprawowanej przez
ks.
prałata
Romana
Marszalca
uczestniczyli: Burmistrz Krasnobrodu
Marek Pasieczny, z-ca burmistrza Janusz
Oś, przewodniczący Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie Kazimierz Adamczuk,
poczty sztandarowe szkół i związków
kombatanckich, delegacje instytucji i
zakładów pracy z terenu miasta i gminy
Krasnobród, dzieci i młodzież
oraz
lokalne społeczeństwo. Homilię wygłosił
ks. Krzysztof Maj. Oprawę muzyczną
uroczystości
religijno-patriotycznych
zapewnili Chór Parafialny oraz Orkiestra
Dęta z Krasnobrodu.
Po zakończonej mszy św. wszyscy jej
uczestnicy z orkiestrą dętą na czele udali
się na miejscowy cmentarz. Tam pod
Pomnikiem Powstańców Styczniowych
modlitwę w intencji powstańców
poprowadził ks. prałat Roman Marszalec.
Potem orkiestra zagrała „Rotę”, a
następnie delegacja Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
złożyła wiązankę pod pomnikiem.
Dalsza część uroczystości religijnopatriotycznych miała miejsce pod
Pomnikiem Żołnierzy Września 1939r.
Po przybyciu pod pomnik orkiestra
odegrała Hymn Narodowy. Następnie
modlitwę
w
intencji
wszystkich
poległych
w
obronie
Ojczyzny
poprowadził ks. prałat Roman Marszalec.
Po modlitwie głos zabrał Burmistrz
Krasnobrodu Marek Pasieczny, który
wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Na
zakończenie
uroczystości
odbywających się na cmentarzu, zebrane
delegacje związków kombatanckich,
szkół, instytucji i zakładów pracy (w
sumie 20 delegacji) złożyły wiązanki pod
Pomnikiem Żołnierzy Września 1939r.
Tradycyjnie już od kilku lat obchody
Święta Niepodległości w Krasnobrodzie
składają się z dwóch części religijnopatriotycznej przed południem oraz
zaplanowanej
na
popołudnie
artystycznej.

Ta druga część miała miejsce w
Centrum
Kultury
i
Sportu
w
Krasnobrodzie. Tam o godz. 15.00
rozpoczął się uroczysty koncert pt.
„Polsko nie jesteś ty już niewolnicą”.
Koncert rozpoczęła Orkiestra Dęta z
Krasnobrodu działająca pod kierunkiem
p. Marka Molendy. W swoim krótkim
programie orkiestra zagrała kilka
utworów
patriotycznych
i
kilka
rozrywkowych. Podczas grania „Roty”
zebrana na sali publiczność powstała ze
swoich miejsc i przy akompaniamencie
orkiestry zaśpiewała „Rotę”.
Następnie na scenie pojawiły się
dzieci ze świetlicy działającej przy CKiS,
które
zaprezentowały
patriotyczny
program słowno-muzyczny. Program
został przygotowany pod kierunkiem
instruktorów: Marioli Kaweckiej i Marka
Molendy.
Koncert
z
okazji
Święta
Niepodległości
uświetnili
swoją
obecnością również uczniowie klas III
Zespołu
Szkół Podstawowych
w
Krasnobrodzie. W swoim krótkim
występie dziewczęta zaprezentowały się
w białych, długich sukniach, a chłopcy w
strojach
z
okresu
księstwa
warszawskiego.
Program
słowno
muzyczny uczniów klas III zakończony
został polonezem zaprezentowanym
przez
małych tancerzy. Prezentacja
uczniów z krasnobrodzkiej szkoły
podstawowej została przygotowana pod
kierunkiem
nauczycielek:
Beaty
Twardowskiej i Zdzisławy Lalik.
Podobnie jak i w ubiegłym roku, tak i
w bieżącym do organizacji koncertu w
dniu 11 listopada włączyły się również
dzieci przebywające w Sanatorium
Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie. Cieszy fakt, że dzieci
pomimo iż krótko przebywają w naszej
miejscowości
integrują
się
ze
społeczeństwem Krasnobrodu między
innymi poprzez udział w koncercie z
okazji Święta Niepodległości. Program
prezentowany podczas koncertu przez
dzieci z sanatorium został przygotowany
pod kierunkiem p. Grażyny Jarczak.
W dalszej części koncertu wystąpił
Zespół Tańca Nowoczesnego „FART” z
CKiS.
Członkinie
zespołu
zaprezentowały
cztery
bardzo
dynamiczne układy taneczne. Jako
pierwsza zaprezentowała się solistka Ula
Kowalczuk, potem dwa duety: Ewelina
Bryła i Kasia Maruszak oraz Mela
Olszewska i Magda Nowak, a występ
zespołu „FART” zakończył układ
taneczny w wykonaniu mini formacji.
Po
tańcach
nowoczesnych
w
wykonaniu krasnobrodzkiego zespołu
przyszedł odpowiedni czas, aby na scenie
w sali widowiskowej w CKiS mogli
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pojawić się goście z Tomaszowa
Lubelskiego. Nasz koncert uświetnili
bowiem swoją obecnością młodzi
tancerze i muzycy Zespołu Pieśni i
Tańca „Roztocze”.
Oberka, krakowiaka, wiązankę tańców
kaszubskich i lubelskich tańczyły dzieci i
młodzież z grup tanecznych „Smyki” i
„Urwisy”, którym przygrywała kapela
ludowa. Mieliśmy też okazję obejrzeć
oberka, polkę i krakowiaka w wykonaniu
par z Klubu Tańca Polskiego z
Tomaszowskiego
Domu
Kultury.
Tancerze tego klubu prezentowali tańce
narodowe w formie towarzyskiej w
strojach wizytowych. Dziękuję naszym
gościom i pani instruktor Agacie Nazar
za przyjęcie zaproszenia i udział w
naszym koncercie.
W taki taneczny sposób zakończył się
uroczysty koncert z okazji Święta
Niepodległości oraz obchody 87 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę
w
Krasnobrodzie.
Organizatorami
obchodów byli: Urząd Miejski w
Krasnobrodzie,
Parafia
RzymskoKatolicka w Krasnobrodzie oraz Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.
Kończąc
relację,
w
imieniu
organziatorów
serdecznie
dziękuję
wszyskim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do organizacji tego
święta.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 10-11

MASAŻE
LECZNICZE
Fizykoterapia
i Kinezyterapia
Polecamy następujące usługi w nowo
otwartym gabinecie:
Masaż leczniczy:
a) w
zespołach
bólowych
kręgosłupa
b) w chorobach reumatycznych
c) w chorobach ortopedycznych
d) w obrzękach limfatycznych
Fizykoterapia:
a) Prądy interferencyjne
b) Diadynamik
c) Jonoforeza
d) Galwanizacja
e) Lampa sollux
Kinezyterapia indywidualna:
a) ćwiczenia usprawniające
b) gimnastyka korekcyjna
Aerobik
Istnieje też możliwość korzystania
z usług podczas wizyt domowych
KONDIKO - Jarosław Cios
ul. Lelewela 2
Ośrodek Zdrowia w Krasnobrodzie
(1-wsze piętro)
tel. (0-84) 660 83 83
tel. kom. 502 268 840
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Z wizytą u słowackich przyjaciół
W odpowiedzi na zaproszenie starosty Vladimira Bajaja w
dniach 16-18 października 2005 roku, pięcioosobowa
delegacja naszego miasta składzie: Janusz Oś, Elżbieta Nowak,
Jacek Gmyz, Krzysztof Nowak i niżej podpisana Mariola
Czapla, przebywała z wizytą w partnerskiej miejscowości
Krasny Brod na Słowacji.
Przypomnę, że porozumienie o współpracy pomiędzy
obiema miejscowościami zostało podpisane przez burmistrza
Marka Pasiecznego reprezentującego Miasto i Gminę
Krasnobród i starostę Vladimira Bajaja reprezentującego
Krasny Brod w dniu 17 lipca br. podczas „Dni Krasnobrodu”.
Choć współpraca pomiędzy tymi miejscowościami została
sformalizowana dopiero w bieżącym roku, to nasze kontakty
sięgają roku 2004. Wówczas po raz pierwszy gościliśmy w
Krasnobrodzie
słowacki
zespół
folklorystyczny
„Krasnobrodčanka”.
Nasza wizyta przebiegała w bardzo serdecznej atmosferze.
Słowacy, bowiem podobnie jak i Polacy są narodem bardzo
gościnnym. Zgodnie z programem wizyty, w niedzielne
popołudnie przybyliśmy do miejscowości Medzilaborce i tam
zostaliśmy zakwaterowani. Potem udaliśmy się do Krasnego
Brodu, gdzie powitał nas
starosta Vladimir Bajaj.
Podczas
wieczornego
spotkania, które odbyło się
w miejscowym urzędzie
mieliśmy
okazję
porozmawiać ze starostą i
reprezentacją
mieszkańców
Krasnego
Brodu. W trakcie rozmów
nasi
gospodarze
z
przyjemnością wspominali
wizyty
w
naszym
miasteczku
oraz
dotychczasowe kontakty.
Podczas ogólnej dyskusji
Fot. W tle ruiny Monastyru

Fot. Nowo wybudowany Monastyr
obie strony wyrażały zadowolenie z nawiązanej współpracy i
wysuwały różne propozycje jej kontynuowania. Rozmawiano o
kulturze, sporcie, turystyce, ekologii i samorządach. Nie
zapadły jednak jakieś konkretne decyzje. O tym jak będzie
przebiegała współpraca zadecydują, zgodnie z zawartym
porozumieniem, Burmistrz Krasnobrodu i Starosta Krasnego
Brodu podczas spotkania, które powinno odbyć się w
pierwszym kwartale następnego roku.
Drugi dzień naszej wizyty przeznaczony był na
poznawanie ciekawych miejsc w Krasnym Brodzie.
Obejrzeliśmy ruiny sławnego Monastyru z XVI w. oraz nowo
wybudowany

Monastyr bazylianów, zwiedziliśmy cerkwie pw. Św. Jana
Chrzciciela: prawosławną i greko-katolicką oraz budującą się
cerkiew. Byliśmy również z wizytą u 86-letniego mieszkańca
Krasnego Brodu pana Andreja Czeriełko, który w swoim domu,
w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu ma ciekawą
ekspozycję trofeów myśliwskich. Widzieliśmy tam różnej
wielkości poroża, skóry z dzika i lisa i inne ciekawy eksponaty.
Jako ciekawostkę dodam, że pokój, w którym znajduje się ta
ekspozycja wyłożony jest boazerią wykonaną z 36 rodzajów
drewna znajdującego się na Słowacji. Jeśli chodzi o samego
gospodarza, to w rozmowie z nim dowiedzieliśmy się, że był u
nas w Krasnobrodzie w 2004 roku podczas pierwszej wizyty
zespołu „Krasnobrodčanka” i bardzo serdecznie wspominał ten
pobyt, dziękował nam za gościnność. Podczas naszych
odwiedzin w jego domu kilkakrotnie wyrażał swoją radość z
naszej wizyty.

Z wizytą u p. Andrieja Czeriełko (pierwszy z prawej)
Po południu natomiast pojechaliśmy do miejscowości
Rokytovce, dokąd zaprosiła nas obecna na niedzielnym
spotkaniu Pani Starosta. Po krótkiej wizycie w jej biurze
obejrzeliśmy cerkiew znajdującą się w tej miejscowości, którą
zbudował wspomniany wcześniej p. Andrieja Czeriełko. Po
obejrzeniu cerkwi przyszedł czas pożegnania z naszymi
gospodarzami i przewodnikami. Trudno było się rozstać, ale
plan naszej wizyty przewidywał kolejne atrakcje.
Wieczorem udaliśmy się w dalszą podróż, której celem było
jezioro Domaša. Następnego dnia po krótkim obejrzeniu jeziora
i jego otoczenia udaliśmy się do miejscowości Świdnik. Tam
pod opieką pana Lubosza Lacko, który pełnił rolę naszego
przewodnika, zwiedziliśmy najciekawsze miejsca w tym
mieście i w ten sposób spędziliśmy ostatni dzień naszej wizyty
na Słowacji.
Podczas całego pobytu, niemalże na każdym kroku
spotykaliśmy się z życzliwością i serdecznością ludzi, z
którymi
mieliśmy okazję się spotkać.
Poznając
uroki
naszej
partnerskiej
miejscowości
doszukaliśmy
się
wielu
podobieństw do naszego
miasta, jest bowiem wiele
rzeczy, które łączą nasze
miejscowości i społeczności.
Wszystko wskazuje więc na to,
że nasza współpraca będzie
długotrwała i owocna dla
wszystkich. W ramach tej
współpracy planowane są
bowiem wymiany zespołów
muzycznych, grup sportowych,
oraz dzieci i młodzieży szkolnej.

M.Czapla
Wnętrze cerkwi w Rokytovcach
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Zakończenie sezonu
wędkarskiego
Mija pierwszy rok działalności
Krasnobrodzkiego
Towarzystwa
Wędkarskiego, sezon praktycznie mamy
już za sobą, nadszedł czas, aby zadbać o
sprzęt, dokonać jego przeglądu, który
trzeba, to nasmarować, inny wystarczy
wyczyścić i odwiesić na kołki, niech
czeka do wiosny. A w okresie zimowym
zapewne tylko nieliczni będą odwiedzać
zbiorniki, zasiadać nad niewielkimi
otworami wywierconymi w lodzie.
Uprawiać jakże finezyjne wędkarstwo
podlodowe, łowiąc w większości płotki i
okonie. Pozostałym, niestety przyjdzie
zagłębić się fachowej literaturze,
planować nowe zakupy i uzupełnienia
sprzętu oraz odliczać dni do nadejścia
wiosny. Nim tak się stanie wróćmy
wspomnieniami do minionych miesięcy
z życia towarzystwa, do którego akces
przynależności
potwierdziło
90
czynnych członków, w przeważającej
większości mieszkańców Krasnobrodu i
okolicznych miejscowości. Zapewne ta
liczba będzie sukcesywnie wzrastać w
latach następnych. Zależeć to będzie w
znacznej
mierze
od
poprawnie
prowadzonej działalności statutowej i
racjonalnej gospodarki wędkarskiej z
uwzględnieniem presji wędkarskiej w
okresach sezonu turystycznego i
urlopowego.
Na potwierdzenie tych słów, w tym
miejscu należy odnotować zarybienia,
jakie zostały dokonane w bieżącym roku
ze środków finansowych towarzystwa na
ogólną kwotę ponad 10 000 zł.. W
ramach, której zakupiono 1200 kg
karpia,

Ryszard Bartnik wraz z małżonką i
złowionym karpiem

około 2500 kg różnych gatunków ryb tj.
sum, szczupak, karp, lin płoć, karaś
srebrzysty, 200 kg narybek okonia oraz
300 szt. szczupaka z własnego tarliska.
Gdy dodamy zarybienia w ilości kilkuset
kilogramów dokonane przez PZW to się
okaże, że takiej ilości ryby wpuszczonej
w jednym roku do wód będących pod
opieką wędkarzy to jeszcze w
Krasnobrodzie nie było.
Członkowie towarzystwa aktywnie
włączali się w organizację imprez
lokalnych tj. Dni Krasnobrodu i
Pożegnanie
Wakacji,
gdzie
Krasnobrodzkie
Towarzystwo
Wędkarskie było organizatorem szeregu
imprez
sportowo-rekreacyjnych
w
różnych dyscyplinach wędkarskich m.in.
spławikowe i spinningowe zawody o
mistrzostwo towarzystwa, zawody o
Puchar Burmistrza Krasnobrodu i
Prezesa KTW z imprezą integracyjną na
zakończenie
sezonu.
Podczas
rozgrywania tych zawodów tymi, którzy
zajęli czołowe miejsca byli: Marczak
Ryszard, Stopa Paweł oraz członkowie
towarzystwa
Olszewski
Tomasz,
Cybulski Tomasz, Maruszak Adam,
Kucaj
Kamil,
Grela
Wojciech,
Olszewski Marek i Oś Janusz.
Przy tej okazji należy również
wspomnieć o wędkarskich sukcesach
naszych członków. Jak na skromne
warunki warte odnotowania są przypadki
łowienia dużych ryb, takich jak: amur,
karp, sum, szczupak, okoń? Pozwolę
sobie przedstawić sylwetki wędkarzy z
krótkim opisem, którym oczywiście
oprócz umiejętności dopisało również
trochę szczęścia. A byli nimi: Ryszard
Bartnik, który złowił karpia o wadze
10,02 kg i długości 78 cm, Stanisław

Tomasz Olszewski i złowiony przez
niego amur
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Maruszak złowił szczupaka o wadze
5,40 kg i dł. 83 cm, Andrzej Kasprzyk
złowił szczupaka o wadze 7,90 i
długości 89 cm, suma o wadze 9,80 i dł.
103 cm oraz sandacza o wadze 5,0 kg
przy dł. 80 cm, Marek Olszewski złowił
amura o wadze 11 kg i długości 92 cm,
Tomasz Olszewski amura o wadze 8,9
kg i dł. 84 cm, Marcin Nowosad złowił
okonia o wadze 1,0 kg przy dł. 44 cm.

Marek Olszewski i złapany przez niego
11 kilogramowy amur
Osoby
zainteresowane
przystąpieniem do towarzystwa lub
uzyskaniem informacji o zasadach
wędkowania mogą te informacje
uzyskać u P. Haliny Szewczuk w
siedzibie
Krasnobrodzkiego
Towarzystwa Wędkarskiego przy ulicy
3-go Maja 26 w godz. 8 - 12 lub pod nr
telefonu 660-71-17.
J. Oś

Andrzejki
W dniu 24.11.2005r. w Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
odbyła
się
zabawa
andrzejkowa
zorganizowana przez Warsztat Terapii
Zajęciowej w Dominikanówce. Oprócz
uczestników z WTZ w Dominikanówce
w spotkaniu wzięli również udział
uczestnicy
z
zaprzyjaźnionych
warsztatów z Muratyna i Chełma. W
sumie podczas zabawy andrzejkowej
bawiło się 150 osób niepełnosprawnych.
Jak na spotkanie andrzejkowe
przystało nie zabrakło tradycyjnych
wróżb andrzejkowych oraz różnego
rodzaju gier i zabaw. Organizatorzy
przygotowali też smaczny poczęstunek,
a gdy wszyscy już się posilili rozpoczęła
się dyskoteka. Wszyscy chętnie się
bawili, gdyż wiedzieli, że kolejna okazja
do wspólnej zabawy może pojawić się
dopiero za ponad miesiąc, po
zakończonym okresie adwentu.
M.Czapla
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Krasnobród to ciekawy temat
Do napisania tego artykułu skłoniła
mnie
rozmowa
z
mieszkańcem
Krasnobrodu p. Mirosławem Lipskim,
który
był
uczestnikiem
Międzynarodowej
Konferencji
Naukowo-Metodycznej
„Krajoznawstwo i Turystyka Osób
Niepełnosprawnych – Bez Granic i
Barier”, która odbyła się w dniach 23-25
września 2005r. w miejscowości
Rozkosz. Organizatorem tej konferencji
była Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w
Białej Podlaskiej. Właśnie podczas tej
konferencji
przedstawiono
wyniki
konkursu ogłoszonego przez Rektora
wspomnianej wyżej uczelni na najlepszą
pracę badawczą. Warto tu wspomnieć,
że jedna z wyróżnionych prac dotyczyła
Krasnobrodu.
Doskonale wiemy, że Krasnobród to
miejscowość z bogatą historią, piękną
przyrodą, interesującymi zabytkami.
Krasnobród to także centrum religijne,
miejscowość
turystyczna
i
uzdrowiskowa. Ale to nie wszystko.
Dzięki
wymienionym cechom i
pełnionym funkcjom Krasnobród jest
także interesującym tematem wielu prac
zaliczeniowych
dyplomowych,
licencjackich, magisterskich, a także
doktorskich.
Nic więc dziwnego, że wielu
studentów odwiedza naszą miejscowość
w poszukiwaniu różnego rodzaju
materiałów niezbędnych do napisania
tych prac. Nie zawsze zdobywanie
materiałów źródłowych jest łatwe.
Tematy prac są bardzo zróżnicowane, a
niestety nie posiadamy zbyt wielu
źródeł, publikacji, czy też dokumentów
archiwalnych,
które
ułatwiłyby
napisanie tych prac. Nie należy jednak
ograniczać się do szukania informacji na
dany temat tylko w bibliotekach,
archiwach. Można też dowiedzieć się
dużo
od
mieszkańców
podczas
rozmowy z nimi, bo przecież „dla
chcącego nic trudnego”.
Potwierdzeniem tego powiedzonka
może być pani Małgorzata Mach
studentka drugiego roku Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej, studiująca na kierunku
Organizacja i Obsługa Turystyki i
Rekreacji oraz jej praca pt. „Krasnobród
– Rzemiosła i Rękodzieła” napisana pod
kierunkiem mgr A. Kasprzyka na
zaliczenie przedmiotu „Krajoznastwo”.
To właśnie jej praca znalazła się wśród
8 najlepszych prac wyróżnionych przez
Rektora PWZS w Białej Podlaskiej.
Oto,
co
powiedziała
pani
Małgorzata
o
sposobie
doboru
miejscowości i tematu, który ukazałby
piękno danej miejscowości oraz o
problemach, jakie napotkała ona i inni
studenci podczas zbierania materiałów
do swoich prac:

„W

ramach
badań
napisanych zostało 148 prac, z
czego 100 to
prace studentów
dziennych i 48
prac studentów
zaocznych. Do
prac dołączono
nagrania audio, video, zdjęcia i slajdy.
Prace te mają na celu przybliżyć nam
kulturę, obrzędy, zwyczaje, które kiedyś
były nieodłącznym elementem życia
każdego człowieka, a dziś nie są już
praktykowane, a wręcz zapominane i nie
przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Dobór
miejscowości
był
indywidualny, każdy z nas mógł wybrać
sobie swoją ulubioną miejscowość, bądź
miejscowość, z którą czuł się bardzo
związany.
Tematy
prac,
jakie
zaproponowano
studentom
to:
„Przygotowywanie
pokarmów",
„Kapliczki i Krzyże przydrożne",
„Obrzędy i Zwyczaje", „Rzemiosła i
Rękodzieła", „Budownictwo", „Sztuka
Ludowa", „Zdobywanie Żywności",
„Wyposażenia Mieszkań", „Literatura
ludowa", „Magia i Wróżbiarstwo" oraz
„Stroje Ludowe". (...)
Na napisanie prac mieliśmy okres 8
miesięcy: od 1 października 2004 roku
do 12 maja 2005 roku. W trakcie badań
przeprowadzaliśmy i nagrywaliśmy
wywiady, robiliśmy zdjęcia obiektów,
które następnie zamieszczaliśmy w
naszych pracach, zbieraliśmy wyroby
mieszkańców w zależności od tematu
pracy
oraz
wykorzystywaliśmy
odpowiednią literaturę z zakresu
etnografii. Choć zdawać mogłoby się, że
nie jest to wcale ciężka praca, to my
studenci po zebraniu wszystkich
materiałów możemy powiedzieć, że
każdy kto tak myśli jest w błędzie. Była
to bardzo ciężka, wymagająca od nas
poświęcenia swojego wolnego czasu i
cierpliwości praca.
Często spotykaliśmy się z odmową
udzielenia wywiadu, podania swoich
danych personalnych czy zrobienia
pamiątkowego zdjęcia, ludzie bali się, że
ktoś może wykorzystać to do innych
celów jak tylko zamieszczenie w pisanej
pracy.
W rezultacie badań powstała moja
praca, która nosi tytuł: „Krasnobród Rzemiosła i Rękodzieła. Miejscowość
wybrałam ze względu na moje
przywiązanie do niej od najmłodszych
lat oraz na położenie, bowiem jest to
miejscowość,
która
jest
sercem
Roztoczańskiego Parku Narodowego.
To tam właśnie w Muzeum Wsi
Krasnobrodzkiej, po raz pierwszy
zetknęłam się z rzemiosłem i
rękodziełami miejscowości i

stwierdziłam, że może być to bardzo
ciekawy temat na pracę badawczą.
W mojej pracy opisałam dzieje
krasnobrodzkiego
garncarstwa,
gipsarstwo, które jest kontynuacją
garncarstwa oraz kowalstwo. Pracę
napisałam
na
podstawie
przeprowadzonych
i
spisanych
wywiadów z mieszkańcami, dokumentacji
fotograficznej
zrobionej
podczas
wywiadów oraz na podstawie literatury.
Ponadto praca zawiera 2 załączniki:
pierwszy to płyta CD ze zdjęciami
eksponatów znajdujących się w Muzeum
Wsi Krasnobrodzkiej, drugi to książka o
garncarstwie krasnobrodzkim.
Zdobywanie informacji zaczęłam od
odwiedzenia Urzędu Miasta, w którym
niestety
nie
uzyskałam
żadnych
informacji na temat rzemiosł i rękodzieł.
Powiedziano mi, że kiedyś nikomu nie
przyszło do głowy żeby zarejestrować
swoją działalność jako garncarza,
tkacza, szewca, kowala, bednarza,
stolarza czy kołodzieja, ludzie po prostu
bali się a jeśli nawet wykonywali któryś z
wymienionych zawodów to robili to
potajemnie właśnie ze strachu. W
Bibliotece Miejskiej dostałam książkę o
garncarstwie krasnobrodzkim, która
zawiera poczet garncarzy, sposób
doboru gliny i jej przygotowanie do
wyrobów, proces wykonywania naczyń i
ich wypalanie oraz rodzaju wyrobów i
jakie
cieszyły
się
największym
powodzeniem wśród ludzi.
Szukałam informacji u mieszkańców,
których niekiedy trudno było znaleźć, bo
nie byli obecni w danym czasie w domu,
czy też miejscowości. Chodziłam od
jednego domu do drugiego prosząc
nawet o najmniejsze wskazówki, które
mogłyby pomóc mi w napisaniu pracy.
Ludzie często odsyłali mnie z jednego
końca miejscowości do drugiego, w
którym mieszkała osoba, która mogła coś
wiedzieć i być mi pomocna. Całą
miejscowość przechodziłam czasami 5 6 razy w ciągu dnia, wiedząc, że
następnego dnia może czekać mnie to
samo i z różnym skutkiem.
Choć było ciężko to dziś z uśmiechem
na twarzy mogę stwierdzić, że było warto
tak się poświęcić. Obudziła się we mnie
chęć poszukiwania rzeczy nowych,
nieznanych i zapomnianych. Napisanie
tej pracy obudziło we mnie nowe
zainteresowanie,
jakim
stało
się
garncarstwo, mam nadzieję, że będę
mogła przyglądać się jego rozwojowi
bądź przeobrażaniu w gipsarstwo”.
Jak mogliśmy się dowiedzieć z
wypowiedzi pani Małgorzaty zbieranie
materiałów i informacji było trudne, ale
przyniosło oczekiwane rezultaty i
satysfakcję z wykonanej pracy.
Ciąg dalszy na str. 15
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Sportowa jesień
w ZSP Krasnobród
Wielobój Ułański
W dniu 04.10.2005.sportowym
zakończeniem
obchodów
Święta
Patrona Szkoły dla uczniów naszej
szkoły był VI WIELOBÓJ UŁAŃSKI.
W tym roku była to ROWEROWA
SZTAFETA na dystansie wyznaczonym
na terenie placu przyszkolnego (ok.250
metrów jedna pętla przejazdu). W
wieloboju uczestniczyły 10-osobowe
reprezentacje wszystkich klas IV - VI (
5 dziewczyn i 5 chłopców stanowiło
drużynę). Rywalizacja polegała na
przejeździe na czas w/w trasy na
przemian dziewczyna - chłopiec.
Drużyna jechała jednym wybranym
rowerem. Jedynie w przypadku awarii
dopuszczalne
było
wykorzystanie
roweru rezerwowego. Rywalizacja
wzbudziła ogromne zainteresowanie i
emocje. Ukazała różne techniki jazdy
rowerem - był tylko jeden niegroźny
upadek - i frajdę jaką sprawia jazda na
rowerze w bezpieczny sposób.
Wyniki rywalizacji przedstawia
poniższe zestawienie. Klasy - drużyny
zostały nagrodzone słodkimi i
sportowymi upominkami na apelu
organizacyjnym.
Klasa
4A
4B
4C
5A
5B
5C
6A
6B
6C

Czas
przejazdu
drużyny
11.52′29″
12.25′34″
10.33′82″
11.40′87″
10.57′40″
11,00′75″
10,42′16″
9.22′53″
10.38′28″

Miejsce
II
III
I
III
I
II
III
I
II

Najlepszy czas przejazdu uzyskała w
całej szkole drużyna klasy 6B - 9 minut
22 sekundy 53 setne. Gratulujemy.
Najlepsi w biegach
24 osobowa ekipa naszej szkoły brała
udział w kolejnej edycji Biegów
Przełajowych o Puchar Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Majdanie
Wielkim.
Wystawiliśmy
3
ośmioosobowe
reprezentacje
(4
dziewczynki i 4 chłopców) w
kategoriach wiekowych klas IV - V -VI.
Do Majdanu Wielkiego pojechali
uczniowie, którzy w naszych szkolnych
eliminacjach byli najlepsi. Selekcja była
ostra , ale dobra.
Nasi zawodnicy zajęli wiele wysoko
punktowanych miejsc we wszystkich
kategoriach wiekowych co było nie bez
znaczenia w klasyfikacji generalnej, bo
łącznie liczba punktów otrzymanych za
zdobyte miejsca klasyfikowała wysoko
całą szkołę (ekipę.)
I po raz kolejny nasi uczniowie okazali
się najlepsi wśród 7 szkół ( 4
zaproszone spoza terenu naszej gminy)
uzyskując znaczną przewagę nad drugą
szkołą z Kaczórek i gospodarzami
biegów
Majdanem Wielkim, który
uplasował się na 3 miejscu.
Ci którzy szczególnie przyczynili się do
zwycięstwa naszej szkoły to uczniowie i
uczennice:
Kowalczuk T. (IVC - Im)
Korzeniowski P.( IVA - Vm )
Sawiak A. (IVC - Im )
MaruszakA. (IV A - IIm )
Borek A. (VA - Im ex.)
Dąbrowska S. (VA - IIIm )
Słota M. ( VB - IVm )
Biela M. (VA - I m)
GielmudaP. (VC - Vm )

Krasnobród to ciekawy temat
Ciąg dalszy ze str. 14.
Warto przy tej okazji zwrócić się do mieszkańców Krasnobrodu i różnych
instytucji działających na ternie miasta i gminy z prośbą, aby w miarę swoich
możliwości pomagali studentom w zdobywaniu wiedzy na interesujące ich tematy.
Może to przynieść korzyść dla obu stron. Dla studenta będzie to możliwość zdobycia
wiedzy na dany temat i materiałów niezbędnych do przygotowania pracy, a dla
mieszkańców satysfakcja i ocalenie od zapomnienia posiadanych informacji. Jest to
również korzyść dla danej miejscowości, gdyż napisane prace są pewną formą
promocji miasta i gminy. Prace są czytane przez wykładowców różnych uczelni, są
prezentowane na różnego rodzaju konferencjach, biorą udział w konkurach, a
poprzez to promują naszą miejscowość, pozwalają ją poznać wielu osobom i
zachęcają do odwiedzenia naszego miasta.
Pisząc o Krasnobrodzie jako ciekawym temacie różnego rodzaju prac warto by
też było zastanowić się nad możliwością gromadzenia wszystkich napisanych prac
dotyczących Krasnobrodu np. w miejscowej bibliotece.
M. Czapla
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Słupski P. (VC- Vm)
Macikiewicz P. (IVC - Iim0
Pakuła J. (VIC - Vm)
Kawka Ł ( VIB - IVm)
Soluch W. (VIA - VI m)
Bucior M. (VIA - VII m)
Szkoła wróciła z okolicznościowym
dyplomem i okazałym pucharem.
Natomiast zdobywcy czołowych miejsc
otrzymali
nagrody
rzeczowe
ufundowane
przez
sponsorów.
Wszystkim smakował okolicznościowy
bigos przygotowany przez gospodarzy
zawodów.
Tenis stołowy
26.10.2005 r. na obiektach sportowych
naszej szkoły miał miejsce Gminny
Turniej Tenisa Stołowego w Grze
Pojedynczej. W turnieju brały udział
reprezentacje trzech szkół z terenu
naszej gminy. Rywalizowano w 4
kategoriach:
1. dziewczęta kl. IV i młodsze
2. chłopcy kl. IV i młodsi
3. dziewczęta kl. V i VI
4. chłopcy kl. V i VI
Miło mi donieść, że w kategoriach
dziewczęta kl. IV i młodsze oraz nasi
chłopcy kl. IV i młodsi byliśmy
bezkonkurencyjni i zajęliśmy wszystkie
6 punktowanych miejsc, natomiast w
kategorii dziewczęta kl. V/VI
III
miejsce zajęła Pawłowicz Patrycja(V
b),a w kategorii chłopcy kl. V/VI III
miejsce zajął Mikołaj Kawka(VI a).
Ci którzy byli najlepsi w obu młodszych
kategoriach to:
Dziewczęta:
1m - Trześniowska Karolina 4c
2m - Kościńska Magdalena 4c
3m - Kawka Aleksandra 4b
Chłopcy:
1m - Kowalczuk Tomasz 4c
2m - Ożga Artur 4b
3m - Dudek Kordian 4c
Zwycięzcy otrzymali prawo gry w
turnieju rejonowym w Zwierzyńcu.
Gratulujemy!!!
oprac. S. Radliński

NOWY SALON
FRYZJERSKI
oraz

SOLARIUM
w

Centrum Urody
Krasnobród
ul. Handlowa 2 (były GS)
zaprasza
w godz.:
10.00 – 17.00 (pon.-piąt.)
10.00-15.00 (sobota)
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Anoreksja – choroba XXI wieku. Czy wszystko
już o niej wiemy?
O anoreksji napisano już chyba
wszystko. Słyszy się o niej w radiu,
telewizja karmi nas (chyba to
nienajlepsze słowo biorąc pod uwagę
temat) programami i reportażami na ten
temat, w gazetach i kolorowych pismach
coraz częściej można przeczytać o
ofiarach tej choroby. I na tym koniec.
Każdy z nas widząc lub słysząc
informację o anoreksji zatrzyma się na
chwilę nad tematem, zamyśli się nad
tymi biednymi ludźmi, którzy stali się
jej ofiarami, niejednemu na widok
wyniszczonych organizmów łza zakręci
się w oku i tyle.
Myślimy, że wiemy już wszystko, że ten
problem nas nie dotyczy, że mamy w
swoim otoczeniu ludzi, którzy nie
borykają się z takim problemem. TO
NIEPRAWDA! Nic bardziej mylnego.
Anoreksja jest jak zły duch, który
wkrada się niepostrzeżenie do naszego
życia, naszych domów i zagnieżdża się
w umysłach naszych najbliższych. Tak,
tak w umysłach, bo to choroba nie tylko
ciała, ale i duszy, które są ze sobą
nierozerwalnie związane czy tego
chcemy czy nie.
Dlaczego o tym piszę? Dlaczego
właśnie ten temat postanowiłam
poruszyć na łamach naszej lokalnej
gazety? To bardzo dobre pytania i
odpowiedź na nie jest bardzo prosta. Jak
to się mówi „nie znasz dnia ani
godziny...”, kiedy to na przykład to Ty
drogi Czytelniku staniesz przed takim
problemem. Kiedy okaże się, że to
Twoje dziecko lub ktoś Ci bliski boryka
się z takim problemem. A jak wiadomo
zawsze jest lepiej zapobiegać jakimś
przykrym sytuacjom niż potem szukać
rozwiązań, które nie zawsze okazują się
stuprocentowo skuteczne. Tak więc nie
chodzi o to, by podawać Państwu po raz
kolejny encyklopedyczną formułkę
anoreksji, bo przecież wszyscy wiemy,
że jest to choroba,

która prowadzi do wyniszczenia
organizmu, tylko moim celem jest
wyczulenie Państwa na pewne objawy,
które możecie zaobserwować wśród
najbliższych. Nie chodzi oczywiście o
demonizowanie całego problemu, bo
przecież nie każdy, kto stosuje jakąś
dietę, bądź chce zrzucić kilka
kilogramów
po
wakacyjnym
leniuchowaniu musi od razu popaść w
anoreksję. Przede wszystkim chodzi o
to, abyśmy bardzo dokładnie przyglądali
się naszym dorastającym dzieciom,
które są najbardziej narażone na to, że
staną się ofiarami tej strasznej choroby. I
mimo, że anoreksja dotyka przede
wszystkim dziewczęta, to również
rodzice dorastających młodzieńców
powinni zwrócić uwagę na swych
synów. Niestety coraz częściej płeć nie
ma tu żadnego znaczenia.
W dzisiejszych czasach, kiedy tak
wiele zależy od telewizji i różnego
rodzaju mediów, od tego, do jakich
czasopism sięgają nasze dzieci i jaki
wizerunek jest wszędzie tam lansowany
jest się o co niepokoić. Nie okłamujmy
się, wszędzie tam promowany jest
wizerunek pięknej, szczupłej kobiety i
doskonałego,
wysportowanego
mężczyzny. Patrząc na takie obrazki nikt
nie bierze pod uwagę tego, że są one
wyidealizowane, że nie ma ludzi
idealnych. Każdy ma jakiś „słaby
punkt”. I tak zaczyna się często droga
do nikąd? Dlaczego? Bo Ci wszyscy
młodzi, dorastający ludzie chcą być tacy
jak ich wyidealizowani bohaterowie z
pierwszych stron gazet i telewizyjnych
reklam. Małymi, niewinnymi kroczkami
Ci młodzi ludzie zbliżają się do bardzo
niebezpiecznej granicy. Granicy między
życiem a śmiercią. Zaczyna się to
zwykle bardzo niepozornie. Dieta, jakieś
ćwiczenia, które mają pomóc w
uzyskaniu idealnej sylwetki. Jednak
często, po pewnym czasie ograniczenie
żywności przeradza

Happening
na dworcu PKS w Zamościu
W dniu 17.11.2005r. członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z
opiekunami p. Krystyną Szozda i p. Marią Kończewską brali czynny
udział w happeningu organizowanym przez pracowników Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej na ternie dworca PKS w Zamościu pt.
,,Palenie jest uleczalne”.
Uczniowie rozdawali ulotki na temat szkodliwości palenia
tytoniu. Przechodniów palących papierosa prosili o zgaszenie
papierosa w zamian rozdawali soczyste jabłka. Reakcje palących osób
były różne. Jedni do akcji podchodzą z akceptacją i zrozumieniem,
inni byli wręcz agresywni. Pomimo tych trudnych prób polegających
na przekonywaniu palaczy o porzuceniu palenia, uważamy, że akcje
tego typu są potrzebne i przyniosą małe rezultaty.
Krystyna Szozda

się we wstręt do jedzenia, a lustro cały
czas pokazuje zbyt obfite kształty. Gdzie
szukać
przyczyny?
Nie
można
jednoznacznie odpowiedzieć, gdzie leży
przyczyna, bo jest to najczęściej
problem złożony. Składa się na niego
wiele czynników. Nieszczęśliwa miłość,
niska samoocena, brak akceptacji wśród
rówieśników, czy konflikty rodzinne. To
wszystko ma ogromny wpływ na nie
ukształtowaną jeszcze do końca
psychikę młodego człowieka, który
próbuje od tego uciec i często przez
przypadek trafia na złą drogę. Tak to
właśnie się dzieje. Zatem warto
zastanowić się czasem nad swoim
zachowaniem, nad relacjami panującymi
w naszym domu i przede wszystkim
interesować się życiem i problemami
naszych dzieci. Ale i tu trzeba być
bardzo ostrożnym a to dlatego, że
musimy bardzo
wyważyć
nasze
zainteresowanie. Nie może to być ani
całkowita ingerencja, ani totalna
ignorancja
ich
spraw.
Nasze
postępowanie musimy dostosować do
potrzeb naszego dziecka, bo zarówno
brak zainteresowania jak i zbytnia
nadopiekuńczość mogą obrócić się
przeciwko nam.
Tak, więc to na nas rodzicach
spoczywa ciężar odpowiedzialności nie
tylko za wychowanie naszych pociech,
ale także za tworzenie im jak
najdogodniejszych warunków życia i
rozwoju i to nie tylko, dlatego że
chcemy, aby wyrosły na mądrych i
wartościowych ludzi, ale przede
wszystkim, dlatego, że chcemy, aby
czuły się kochane i szczęśliwe.
Dbajmy, zatem o nasze relacje z dziećmi
i pielęgnujmy je, bo warto mieć
świadomość tego, że robimy wszystko,
aby one nie musiały szukać rozwiązań
swoich problemów tam, gdzie szukać
ich nie powinny.
M.K.

OGŁOSZENIE
Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej
w Majdanie Wielkim zaprasza wszystkich chętnych na

BAL SYLWESTROWY
który odbędzie się 31.12.2005r. godz. 20.00
w Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim.
Cena biletu wynosi 100 zł. od pary.
Organizatorzy zapewniają dania gorące i zimne,
szampan, napoje, sałatki, owoce
oraz dobrą zabawę z zespołem muzycznym.
Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje
sekretariat szkoły tel. 660 7168 oraz p. Zofia Smoląg
zam. Majdan Mały tel. 660 7818 do dnia 23.12.2005r.
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Stowarzyszenie
W Krasnobrodzie powstał oddział
Zamojskiego
Stowarzyszenia
Samorządowego. Na Prezesa Zarządu
Oddziału został wybrany Janusz Oś.
Idea
utworzenia
Zamojskiego
Stowarzyszenia
Samorządowego
zrodziła się podczas cyklicznych spotkań
samorządowców
jeszcze
przed
wyborami samorządowymi w roku 2002.
Spotkanie założycielskie miało miejsce
w Krasnobrodzie we wrześniu 2003 r.
Założycielami Stowarzyszenia byli
parlamentarzyści,
wójtowie,
radni
wszystkich
szczebli
samorządu
lokalnego oraz działacze samorządowi
związani z szeroko pojętym ruchem
solidarnościowym i patriotycznym.
Stowarzyszenie uzyskało wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego w lutym
2004 r.
Jako główne cele działania statut
wymienia: budowanie wzajemnych
więzi opartych na społecznej nauce
Kościoła, podtrzymywanie tradycji
narodowej, podejmowanie działań na
rzecz rozwoju rolnictwa, propagowanie
idei samorządności, oraz inicjowanie
różnorodnych
przedsięwzięć
gospodarczych,
społecznych
i
kulturalnych. Swoje cele organizacja
realizuje
poprzez
współpracę
z
organizacjami
politycznymi,
samorządowymi i zawodowymi oraz
aktywne
uczestnictwo
w
życiu
publicznym, a w szczególności udział w
wyborach powszechnych do gmin i
Powiatu Zamojskiego.
W Święto Niepodległości powołano
do życia Oddział Stowarzyszenia w
Krasnobrodzie.
W
spotkaniu
założycielskim
uczestniczyli
min:
Senator RP Jerzy Chróścikowski
(jednocześnie
Wiceprezes
Zarządu
Stowarzyszenia), Poseł na Sejm RP –
Sławomir Zawiślak (również

członek Stowarzyszenia), członkowie
Zarządu Stowarzyszenia na czele z
Prezesem Krzysztofem Rusztynem,
Burmistrz Krasnobrodu – Marek
Pasieczny.
Spotkanie
prowadził
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia –
Kazimierz
Gęśla.
Deklaracje
członkowskie złożyło 22 osoby z terenu
naszej gminy. Są wśród nich obecni i
byli radni, osoby związane z ruchem
solidarnościowym,
obywatelskim
i
związkowym.
W
zdecydowanej
większości
członkowie
naszego
Oddziału nie należą do żadnych partii
politycznych, co z pewnością pozwoli
unikać gorących sporów politycznych na
szczeblu lokalnym.
W tajnym głosowaniu został wybrany
trzyosobowy
Zarząd
Oddziału
Stowarzyszenia
w
Krasnobrodzie:.
Prezes – Janusz Oś, Sekretarz –
Stanisław Tytuła, Skarbnik – Robert
Skrzyński.
Podczas spotkania toczyła się ciekawa
dyskusja na temat rozwiązywania
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problemów lokalnych, miejsca i roli
samorządu
lokalnego
w
życiu
publicznym. Padło wiele pytań pod
adresem naszych parlamentarzystów.
Zarówno senator Jerzy Chróścikowski
jak i poseł Sławomir Zawiślak złożyli
deklaracje szerokiej współpracy z
lokalną społecznością i władzami
samorządowymi Krasnobrodu. Myślę, że
wieloletnia pomoc dla naszej gminy ze
strony Senatora, będzie w ciągu tej
kadencji kontynuowana. Z pewnością
dodatkową motywacją do wspierania
działań krasnobrodzkiego samorządu ze
strony posła Sławomira Zawiślaka, jest
fakt, że urodził się w naszym
miasteczku.
Biorąc pod uwagę deklaracje
złożone
przez
naszych
parlamentarzystów,
jak
również
dotychczasową aktywność w życiu
społecznym
członków
naszego
Stowarzyszenia, można patrzeć z
nadzieją w pomyślny rozwój naszej
gminy w najbliższych latach.
Kazimierz Gęśla

Uczestnicy spotkania

Co słychać w Kulturze?
Śpiewajace przedszkolaki
W dniu 24 listopada 2005r. w Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
odbędzie się XI Konkurs Piosenki
Przedszkolaka. Do udziału w konkursie
zgłosilo się ponad 100 małych artystów
z terenu miasta i gminy Krasnobród.
Relację z konkursu zamieścimy w
kolejnym wydaniu G.K.
Koncert i Akcja PDPZ
W dniu 4 grudnia br. w sali
widowiskowej CKiS odbędzie się
coroczny koncert towarzyszący Akcji

„Pomóż Dzieicom Przetrwać Zimę”. W
koncercie,
którego
początek
zaplanowano
na
godz.
14.00
zaplanowano wiele atrakcji. Będą:
piosenki, taniec, przedstwienia oraz
aukcja. Dochód z aukcji (w formie
rzeczowej) będzie przekazany dzieciom
z rodzin będących w trudnej sytuacji
materialnej. Serdecznie zapraszamy do
udziału w koncercie, na który biletem
wstępu będzie drobny upominek w
postaci słodyczy. Szczegółowy program
koncertu podany będzie na plakacie.

Festiwalowe kolędowanie
17 grudnia br. w Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie odbędą się eliminacje
rejonowe XII Ogólnopolskiego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek – Będzin’ 2005.
Termin zgłaszania uczestnictwa w
eliminacjach upływa 25 listopada 2005r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy
chcieliby wziąć udział w tych eliminacjach,
a wszystkich pozostałych zapraszamy do
wysłuchania programów kolędowych
prezentowanych
przez
uczestników.
Szczegóły będą podane na plakatach.
Informacje zebrała:
M. Czapla
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Taneczne sukcesy
W dniach 29-30 października 2005r. w Szczebrzeszynie
odbył się Turniej Grand Prix Szczebrzeszyna w Tańcach
Dyskotekowych. Był to I Turniej Kwalifikacyjny do
Mistrzostw Województwa Lubelskiego, którego organizatorem
był Miejski Dom kultury w Szczebrzeszynie. W turnieju tym
wziął również udział działający przy Centrum Kultury i Sportu
w Krasnobrodzie Zespół Tańca Nowoczesnego „FART”.
Nasz zespół miał reprezentantów w kilku kategoriach:
soliści – tu tańczyły Urszula Kowalczuk i Melania Olszewska,
duety - w składzie: Ewelina Bryła i Katarzyna Maruszak oraz
Magdalena Nowak i Melania Olszewska, a także mini formacja
hip-hop.
Z przyjemnością informuję, że nasza mini formacja zajęła
III miejsce w swojej kategorii i przywiozła z turnieju
pamiątkowy dyplom i puchar. Gratuluję.
M. Czapla

Katarzyna Maruszak i Ewelina Bryła

Melania Olszewska i Magdalena Nowak

Cały zespół wraz z instruktorem
– Andrzejem Antoszczykiem

6 grudnia
- Dzień Świętego Mikołaja!
ŚWIĘTY MIKOŁAJ znany jest na całym świecie. W Anglii to Father
Christmas, w Danii Julemanden, w USA Santa Claus, we Włoszech Babbo
Natale, w Czechach Mikulas, a w Niemczech - Heilige Nicolaus. Z upływem
czasu Święty Mikołaj zmieniał swój wygląd. Kiedy Holendrzy osiedlili się w
USA nazwa Siter Klaas zmieniła się na Santa Claus. W Ameryce Święty
Mikołaj przybrał postać pyzatego dziadka o czerwonych policzkach i długiej,
białej brodzie, podróżującego saniami w zaprzęgu reniferów. To zasługa
pewnego pisarza. Clement A. Moore, autor Wizyty Świętego Mikołaja, opisał
w 1823 roku Świętego Mikołaja jako miłego dziadka, trochę grubawego,
podróżującego saniami zaprzęgniętymi w osiem reniferów. I taki wizerunek
bardzo szybko się przyjął. Kilkadziesiąt lat później Amerykanin Thomas
Nast na podstawie książki Moore'a namalował Św. Mikołaja i tak już zostało,
chyba na wieki.
W rzeczywistości Święty Mikołaj był szlachetnym biskupem. Legendy
mówią, że potrafił czynić cuda. Najsłynniejsza z nich opowiada o trójce
dzieci, które zły drwal zabił i ukrył w beczce. Mikołaj przywrócił dzieci do
życia i obsypał je prezentami. Dlatego obecnie podkładamy dzieciom
prezenty pod poduszki nocą z 5 na 6 grudnia. W XVIII i XIX wieku zwykle
były to bardzo skromne podarki. Obdarowywano np. jabłkami, orzechami
złoconymi, piernikami, drewnianymi zabawkami, krzyżykami, obrazkami
świętymi, tabliczkami szkolnymi, a także brzozowymi rózgami.
Dzień świętego Mikołaja jest dniem pełnym radości dla dzieci,
poprzedzonym niecierpliwym oczekiwaniem na spełnienie się marzeń. Każdy
z nas ma w pamięci mikołajkowe prezenty, buty wypełnione słodyczami czy
też lalki i misie wystające spod poduszki w grudniowy poranek. Pamiętamy
też nasze pierwsze rozczarowanie w momencie rozwiania się iluzji
mikołajkowej baśni.

Ula Kowalczuk

Kącik Smakosza
Z racji zbliżającego się adwentu w tym wydaniu
„Kącika Smakosza” proponujemy Państwu
„Postne jadło”.
Zapiekanka z ziemniaków
i kiszonej kapusty
Składniki:
50 dag ziemniaków, 40 dag odciśniętej kapusty
kiszonej, ¾ szklanki wywaru z warzyw. Duża cebula,
jabłko, 10 dag startego żółtego sera,4 łyżki gęstej,
kwaśnej śmietany, łyżka oleju, natka pietruszki,
gałka muszkatołowa, liść laurowy, po 2-3 goździki i
owoce jałowca, mielony biały pieprz, sól, tłuszcz do
posmarowania formy.
Sposób przyrządzania
Wyszorowane ziemniaki gotować w łupinkach w
osolonej wodzie około 25 min. Następnie osączyć,
obrać, przecisnąć przez praskę, przyprawić solą,
gałką muszkatołową i pieprzem. Śmietanę ubić
mikserem, wymieszać z natką pietruszki i
ziemniakami. Drobno pokrojoną cebulę zeszklić na
oleju, dodać kiszoną kapustę, listek laurowy,
goździki, jałowiec i chwilę razem dusić pod
przykryciem. Następnie dodać obrane jabłko
pokrojone w drobną kostkę, wywar z warzyw i
przyprawy. Dusić 15 min. W żaroodpornym
naczyniu wysmarowanym tłuszczem układać
warstwami ziemniaki i kapustę, kończąc warstwą
ziemniaków. Wstawić potrawę do piekarnika
nagrzanego do 180°C i zapiekać ok. 40 min. Pod
koniec zapiekania posypać startym żółtym serem.
Podawać w naczyniu, w którym potrawa była
zapiekana.
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Pieniądze szachowe
W okresie inflacji po I wojnie światowej, w Niemczech ukazały się w obiegu
banknoty z rysunkami o motywach szachowych. Była to lokalna emisja miejscowości
Köningsaue, oraz wsi szachowej Ströbeck.
Banknoty z Köningsaue wydrukowane w czterech odmianach po 10 fenigów
każdy przedstawiały ćwiartkę szachownicy z zaznaczoną przez figury pozycją,
odmienną dla każdego wariantu.
Banknoty ze Ströbecku wypuszczono w dwu seriach; pierwsza z 1921r. składała
się z trzech wartości – 25, 50,75 fenigów i zawierała na awersie rysunek
gminnej pieczęci z szachownicą, na rewersie zaś wyobrażenia różnych scen i
przedmiotów związanych z szachami i szachową historią wsi. Druga seria z marca
1922 roku złożona z sześciu sztuk o nominale po ½ marki z jednakowym awersem, z
rysunkiem błazna siedzącego na globie ziemskiej szachownicy, na odwrocie zaś z
satyrycznymi rysunkami odzwierciedlającymi międzynarodowe problemy polityczne
przedstawione za pomocą sytuacji na szachownicy i z udziałem figur – postaci.
Andrzej Czochra

1-8. PIENIĄDZE SZACHOWE:
1-4. Banknoty z motywami szachowymi
wypuszczone przez gminę Ströbeck w
Niemczech w okresie inflacji w latach
1921-1922 (75 fenigów - awers z
herbem „wsi szachowej" i rewers z
rodzajową scenka, 50 fen. — rewers z
ozdobną
szachownicą,
rewers
„półmarkówki" z satyryczną końcówką).
5-6. Rewers (z portretem Adolfa
Anderssena) i awers banknotu z serii
wydanej w Kahla w Niemczech z okazji
Kongresu Szachowych Związków w
Turyngii w 1921 r.
7. Banknot z Königsaue z końca 1921 r.
podzielony na ćwiartki po 10 fenigów.
8. Poeta F. G. Klopstock przy grze w
szachy na rewersie banknotu emisji
miasta Gross-Flottbeck (Niemcy 1921).

D rogi Czytelniku!

Ogłoszenie

M asz ciekaw y pom ysł,
nurtujący
nurtuj cy cię
ci tem at.
N apisz.
Postaram y się
si opublikow ać
a
Tw ój artykuł na łam ach
„G azety K rasnobrodzkiej”

Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej”
poszukuje osób chętnych do współpracy
przy redagowaniu naszego pisma.
Mile widziana jest osoba
zajmująca się układaniem krzyżówek
na potrzeby naszego wydawnictwa.
Osoby zainteresowane taką współpracą
prosimy o kontakt z Redakcją.

Redakcja G .K .

red. nacz. M. Czapla
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