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WIEŚCI
Z

GMINY
*****
W dniu 16 listopada 2004r. o godz. 14.00
w Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie odbędzie się XVII sesja
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Szczegółowy program sesji podany
zostanie na tablicach ogłoszeń.
*****
Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska w Lublinie Delegatura w
Zamościu wykonał na zlecenie Urzędu
Miejskiego w Krasnobrodzie badania
wody w rzece Wieprz. Woda przebadana
została
pod
kątem
stanu
bakteriologicznego w czterech punktach
na terenie naszej gminy:
1. przy granicy gminy za stawami w
Tarnawatce
2. przy jazie powyżej ujścia z Kaplicy
Na Wodzie
3. pomiędzy Podklasztorem i Nową
Wsią
4. przy Zalewie w Krasnobrodzie
Analizując stopień zanieczyszczenia w
poszczególnych próbach stwierdzono, że
woda w rzece Wieprz należy do III klasy
czystości
pod
względem
stanu
bakteriologicznego, wartości wskaźników
wahają się od 430 do 2400 coli [n/100ml]
oraz od 230 do 930 [n/100ml] coli typu
kałowego. Największe zanieczyszczenie
pojawiło się w punkcie pomiędzy
Podklasztorem a Nową Wsią i wyniosło
2400 [n/100ml] wskaźnika NPL coli oraz
930 [n/100ml] wskaźnika NPL coli typu
kałowego. Ten odcinek rzeki powinien
zostać objęty szczególną ochroną oraz
kontrolą pod kątem szczelności szamb
oraz sposobu i częstotliwości wywożenia
nieczystości płynnych.
*****

*****
Władze samorządowe Krasnobrodu
planują rozpocząć prace związane z
modernizacją oraz zagospodarowaniem
przestrzennym terenu w okolicy Zalewu
w Krasnobrodzie. W związku z tym
zostały
opracowane
założenia
projektowe w oparciu o które powstanie
koncepcja zagospodarowania terenów
położonych wokół zbiorników. Dzięki
tym pracom powstanie kompleks
handlowo
–
wypoczynkowo
–
turystyczny
o
przemyślanej,
uporządkowanej
architekturze
krajobrazu.
Być
może
zostaną
odrestaurowane
i
odtworzone
nieistniejące już obiekty (np. takie jak
młyn) Na podstawie tych opracowań
będzie możliwe przygotowanie nowych
ofert gospodarczych i inwestycyjnych.
Kompleksowe przygotowanie tego
najbardziej atrakcyjnego pod względem
turystycznym
terenu
zapewne
spowoduje
jeszcze
większe
zainteresowanie
potencjalnych
inwestorów lokujących swoje środki
finansowe w branży turystycznej.
Wszystkie te zamierzenia mają na celu
podniesienie
standardu
usług
turystycznych na terenie Krasnobrodu i
planowane są z myślą o mieszkańcach,
turystach oraz kuracjuszach.
oprac. K. Kostrubiec
Kanadyjski system kanalizacyjny
w Krasnobrodzie
Z pewnym opóźnieniem rozpoczęte
zostały prace budowlano-montażowe
związane z budową systemu kanalizacji
sanitarnej
w
ulicach
Rynek,
Nadrzeczna, Handlowa, Mickiewicza w
Krasnobrodzie. Najnowocześniejszym
systemem kanalizacyjnym wykonanym
z rur (karbowanych PCV) tzw. procor
produkowanych w Polsce, w oparciu o
licencyjną technologię kanadyjską,
zostanie przyłączonych do kanalizacji
łącznie 15 gospodarstw domowych i
punktów
handlowo-usługowych.
Będzie to pierwszy odcinek budowy
kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie

realizowany w tym systemie.
Stosowane przy montażu kanalizacji,
przez firmę Zakład Usług Sanitarnych
Józef Bucior w Krasnobrodzie,
elementy kanalizacji PCV między
innymi nagrodzone zostały Złotym
Medalem Międzynarodowych Targów
Poznańskich w 2001r. oraz legitymują
się godłem TERAZ POLSKA. Na
zaplanowany
do
wykonania
w
bieżącym roku, a dofinansowywany ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie etap kanalizacji
składa się montaż rur PCV na łącznej
długości 700 metrów oraz instalacja
jednej
pompowni
przydomowej
wyposażonej w bardzo wysokiej jakości
pompy produkcji niemieckiej.
Niemiecka technologia
dla Wólki Husińskiej i Husin
za unijne pieniądze
Wraz z końcem października bieżącego
roku mieszkańcy dwóch miejscowości
na terenie naszej gminy tj. Husin i
Wólki Husińskiej będą pić wodę z
jednego ujęcia w Husinach. W tych
dniach, bowiem zostały odebrane od
wykonawcy
robót
Zakładu
Instalatorstwa Sanitarnego CO i GAZ
Mieczysław Kostek z Tomaszowa
Lubelskiego dwie inwestycje: Budowa
wodociągu w miejscowości Wólka
Husińska i Przebudowa ujęcia wody w
miejscowości Husiny. Obie inwestycje
dofinansowywane są z programu
SAPARD. W Wólce Husińskiej został
wybudowany
całkowicie
nowy
wodociąg z rur PVC, a stałe ciśnienie w
sieci dla miejscowości zapewnia
sterowany
elektronicznie
bardzo
nowoczesny
zestaw
hydroforowy
produkcji
niemieckiej,
który
umieszczono w eleganckim ocieplanym
kontenerze. W Husinach oprócz
generalnego
remontu
budynku
hydroforni (docieplenie ścian, wymiana
okien i drzwi, budowa dachu) została
wymieniona na nową cała technologia
hydroforni. Nowa dużej wydajności
pompa
głębinowa
produkcji
niemieckiej
również
zaopatrzona
została
w
pełne
sterowanie
elektroniczne.
Wymiana wodociągu z montażem
zestawu w Wólce Husińskiej, jak
również przeprowadzone inne prace
modernizacyjne w hydroforni Husianch
znacząco
przyczynią
się
do
oszczędności
energii
elektrycznej
zużywanej
dotychczasowo
do
funkcjonowania wodociągów w tych
miejscowościach. Dzięki tym pracom
zlikwidowane zostały również rury
azbestowo-cementowe.
oprac. S. Lizut
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Jeszcze nie ochłonęliśmy po
uroczystościach
Dnia
Edukacji
Narodowej, a już kolejne święto w
naszej
szkole.
Zespół
Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
świętuje dzień swego patrona - Jana
Pawła II w dzień wyboru kardynała
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Tego roku przyśpieszyliśmy o jeden
dzień uroczystości z racji tego, iż 16
październik przypadał w sobotę.
Tradycyjnie w przeddzień wieczorem
odbyła się wieczornica. Tym razem
młodzież pod kierunkiem pań polonistek
przygotowała fragmenty sztuki Karola
Wojtyły „Brat naszego Boga”. Jesienny
wieczór wspaniale korespondował z
chwilami refleksji nad znaczeniem
miłości do Boga i do bliźniego. Ten
bowiem
temat
dramatu
został
uwypuklony w historii brata Alberta
Chmielowskiego - głównego bohatera.
W piątek 15 października wspólnie
pomodliliśmy się za naszego Papieża w
Krasnobrodzkim Sanktuarium. Mszy św.
przewodniczył kustosz ks. prałat Roman
Marszalec. Koncelebrował też były
proboszcz krasnobrodzki ks. kanonik
Kazimierz Wójtowicz. „Całym skarbem
wiary chrześcijańskiej jest Jezus
Chrystus” - ta myśl Jana Pawła II
wygłoszona w Olsztynie w 1991 r. była
myślą przewodnią homilii. Po Mszy św.
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Miłować
Boga, ludzi
i przyrodę
wszyscy zatrzymali się przy pomniku
Następcy Św. Piotra, jaki stoi przed
świątynią w Krasnobrodzie by złożyć
wiązanki kwiatów.
Dalsze uroczystości odbyły się w
budynku szkoły. W uroczystościach
uczestniczyli księża miejscowej parafii.
Burmistrz
Miasta
i
Gminy
w
Krasnobrodzie, przedstawiciele władz
samorządowych
i
uczniowie
zaprzyjaźnionych szkół. Dyrektor Marek
Pawluk powitał gości i oddał głos ks. K.
Wójtowiczowi. Ten były proboszcz
Krasnobrodu dla biblioteki szkolnej
ofiarował bogaty zbiór książek o Janie
Pawle II i nie tylko. Nadto przekazał
książki i pamiątki dla innych szkół
naszej gminy i parafii. Następnie
młodzież klas pierwszych gimnazjum i
liceum złożyła ślubowanie na sztandar
szkoły.
Myślą przewodnią tegorocznego
święta szkoły był temat: „Jan Paweł II
pielgrzym i miłośnik przyrody”. Był to
temat
konkursu
plastycznego
rozpisanego dla wszystkich chętnych

uczniów z różnych szkół. Otrzymaliśmy
blisko 50 prac ze szkół w Miączynie,
Szarowoli, Majdanie Starym, Księżpolu,
z gimnazjów w Tomaszowie Lubelskim i
z Krasnobrodu. Była też wystawa
fotograficzna przedstawiająca okolice
naszego miasteczka.
„Jan Paweł II pielgrzym i miłośnik
przyrody” to również temat, który
podjęli uczniowie w przygotowanej
części artystycznej. Myśli papieża,
anegdoty z życia Karola Wojtyły, teksty
poetyckie i piosenki, także turystyczne,
stworzyły przepiękną całość. Znaleźli się
nawet „roztoczańscy górale”. Całości
dopełniała
dekoracja
plastyczna
przypominająca Giewont i prezentacja
multimedialna.
Na zakończenie podano wyniki i
nagrodzono
laureatów
konkursu
plastycznego. Pierwsze miejsce zajęły
dwie prace: Dawida Lipczewskiego i
Ewy Tytuła, oboje z Krasnobrodu.
Drugie miejsce zajęła Joanna Kostrubiec
z Miączyna, trzecie zaś Jakub Gontarz i
Izabela
Kapłon
z
Krasnobrodu.
Wartościowe nagrody wręczył Marek
Pasieczny Burmistrz Krasnobrodu.
ks. Jacek Rak
Fotoreportaż z uroczystości
str. 10-11

Organizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie
Parafia Rzymsko-Katolicka w Krasnobrodzie
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
zapraszają na:

CZĘŚĆ RELIGIJNO-PATRIOTYCZNA
Godz. 9.00
 Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium
Maryjnym w Krasnobrodzie, poprzedzona programem
patriotycznym w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie.
 Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, delegacji
z wiązankami i społeczeństwa na cmentarz.
 Złożenie
kwiatów
pod
Pomnikiem
Powstańców
Styczniowych.
 Przemarsz pod Pomnik Żołnierzy Września 1939r.
Odśpiewanie Hymnu Narodowego.
Modlitwa w intencji poległych.
Okolicznościowe przemówienie Burmistrza
Krasnobrodu.
Złożenie wiązanek pod Pomnikiem Żołnierzy
Września 1939r.

PROGRAM ARTYSTYCZNY
w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie
Godz. 15.00
W programie wystąpią:


Orkiestra Dęta z Krasnobrodu



Dzieci ze świetlicy działającej przy CKiS



Dzieci z Krasnobrodzkiego Przedszkola



Dzieci z Sanatorium Rehabilitacyjnego im.
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie



Zespół „Wójtowianie” z Krasnobrodu



Zespół tańca nowoczesnego „AKCENT” z CKiS



Młodzieżowy Zespół Muzyczny z CKiS
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Przeszedł do historii
I Mecz Charytatywny
Księża kontra Oświata i Samorząd Krasnobrodu
W dniu 17 października 2004r. o godz. 15.00. młodzież ZSP Krasnobród
wyprowadziła drużynę księży dekanatu Zamojsko – Lubaczowskiego w składzie:
ks. dr Adam Firosz – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu
ks. Tomasz Bazan – parafia Zesłania Ducha Św. Hrubieszów
ks. Piotr Szeptuch – parafia Św. Mikołaja Grabowiec
ks. Maciej Lewandowski – parafia Św. Mikołaj Szczebrzeszyn
ks. Zbigniew Antosz - parafia Św. Michała Archanioła Miączyn
ks. Artur Sokół – parafia Matki Bożej Tomaszów Lubelski
ks. Marcin Zaburko – parafia Św. Piotra i Pawła Łaszczów
ks. Marian Wyrwa – parafia Św. Jerzego Biłgoraj
ks. Piotr Mazur – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Tomaszów Lubelski
ks. Tomasz Winogrodzki – parafia Św. Wojciecha Cieszanów
ks. Władysław Łukiewicz– parafia Matki Bożej Różańcowej Lubycza Król.
ks. Andrzej Łuszcz - parafia Matki Bożej Różańcowej Lubycza Królewska
ks. Maciej Nizio – parafia Wniebowzięcia Matki Bożej Łukowa
ks. Franciszek Kościelski – parafia Trójcy Przenajświętszej Stary Dzików
ks. Krzysztof Maj – parafia NNMP Krasnobród
Przeciwko nim stanęła drużyna nauczycielsko – samorządowa w składzie: Janusz
Lalik, Janusz Droździel, Kazimierz Gęśla, Mirosław Gancarz, Eligiusz Pomaniec,
Tomasz Pawelec, Grzegorz Piwko, Marek Pawluk, Roland Wyrostkiewicz, Janusz
Oś, Tomasz Gębka, Wojciech Grela, Kazimierz Mielniczek.
Po prezentacji drużyn i wręczeniu okolicznościowego folderu sędzia główny p.
Krzysztof Szkałuba, którego na liniach wspierali panowie: Eugeniusz Komisarczuk i
Mariusz Zbyret rozpoczął spotkanie.
Konsternację wśród kibiców rozproszyła dopiero 5 minuta spotkania kiedy
przeciwnicy gospodarzy zrzucili sutanny, żeby zaprezentować się jak prawdziwi
piłkarze. I rzeczywiście z przebiegu całego spotkania trzeba oddać przeciwnikowi
szacunek, gdyż zaprezentowali się jak prawdziwi zawodowcy, a nie jeden z nich
mógłby z powodzeniem występować nawet w drużynie IV ligowej. Ale nie wynik
tutaj był najważniejszy lecz charakter i intencja, która przyświecała organizatorom.
Mecz zakończył się wynikiem 7:2 dla księży (do przerwy 5:2).
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim darczyńcom, którzy przybyli na to

spotkanie i chociaż załamała się
pogoda po pierwszej połowie wrzucili
datki do puszek wolontariuszy ze
Stowarzyszenia
Harcerstwa
Katolickiego „Zawisza”. Kwota, którą
uzyskano po komisyjnym policzeniu w
wysokości 485 zł. 55 groszy i 2 hrywny
ukraińskie
zostanie
przeznaczona
zgodnie z celem charytatywnym
meczu.
Szczególne słowa podziękowania
organizatorzy kierują na ręce ks.
proboszcza Romana Marszalca za
przychylność i promocję w/w imprezy i
osobistą obecność na meczu, ks.
Krzysztofowi Majowi, pani Dyrektor
WZT w Dominikanówce Urszuli
Czapli, panu Zbigniewowi Gąbce,
Właścicielom Ośrodka „Jolanta” i
paniom
z
obsługi
ZSP
za
przygotowanie smacznego bigosu.
Należy serdecznie podziękować
uczestnikom tego meczu, którzy
dostarczyli wielu sportowych emocji i
tym, którzy nie zostali wymienieni a
wsparli organizacje meczu.
Po
pomeczowym
spotkaniu
uznano, że w/w impreza zostanie
organizowana w przyszłym roku, ale
już
w
cieplejszym
miesiącu
najprawdopodobniej w maju.
A zatem do zobaczenia w
przyszłym roku.
W imieniu organizatorów
relację przekazał
Sławomir Radliński

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ PRACOWNICY
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W DOMINIKANÓWCE
maja zaszczyt zaprosić na

Jubileuszowy Bal Charytatywny
który odbędzie się w dniu 20 listopada 2004r. o godz. 20.00
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie.
W programie balu: uroczyste otwarcie balu, loteria fantowa,
aukcja prac osób Niepełnosprawnych z WTZ w Dominikanówce, wspaniała zabawa taneczna.
Dochód z aukcji prac osób niepełnosprawnych zostanie przeznaczony
w ramach realizowanego programu terapii na integrację społeczną uczestników
(zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup materiałów do terapii, dofinansowanie do wycieczek)
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, warunkiem wzięcia udziału w Balu Charytatywnym jest potwierdzenie telefoniczne oraz
wpłata do 15 listopada br. kwoty 130 zł. (od pary) na konto Kredyt Bank S.A. O/ Zamość
41150018071218000217220000 lub w WTZ w Dominikanówce.
Kontakt telefoniczny: (0-84) 660-75-14
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Koncert młodych artystów z Serbii
15 października 2004r. Centrum
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie miało
przyjemność gościć zespół dziecięcy
„ORFEJ” z serbskiego miasteczka Arilje.
Koncert tegoż zespołu odbył się
dzięki uprzejmości i bliskiej współpracy
z
Zespołem
Pieśni
i
Tańca
„ROZTOCZE”
działającym
przy
Tomaszowskim Domem Kultury, na
zaproszenie, którego młodzi artyści
przyjechali do Polski.
Tak, więc w piątkowe popołudnie
grupa przyjechała do Krasnobrodu, gdzie
najpierw oddała się turystyce i zwiedzała
najciekawsze
zakątki
naszego
miasteczka. Potem wszyscy strudzeni
udali się na obiad, by uzupełnić zapasy
energii i pełni sił wystąpić na
krasnobrodzkiej scenie.
W Centrum Kultury i Sportu
mogliśmy ich powitać kilka minut po 16stej. Mogłoby się wydawać, że
komunikowanie się z naszymi gośćmi
będzie barierą nie do przeskoczenia, ale
rzeczywistość była dla nas łaskawa.
Managerem zespołu jest, bowiem pan
Todorčević Dragan, który gościł już w
Krasnobrodzie, a Polskę odwiedza
regularnie już od kilku lat i dlatego
doskonale rozumie naszą mowę i nie było
problemów z komunikowaniem. Poza
tym, jak się później okazało język serbski

jest zbliżony do rosyjskiego i trzeba było
tylko uruchomić szare komórki i
przypomnieć sobie podstawy tego języka
i konwersacja była możliwa. Kiedy nasi
goście przygotowywali się do występu
pod opieką przemiłej Pani choreograf ,
Dragon wraz z osobami, które mu
towarzyszyły z Tomaszowskiego Domu
Kultury opowiedział kilka słów o samym
zespole.
Otóż „ ORFEJ” powstał w 1995r. i
zrzesza dzieci i młodzież w wieku od 5
do 20 lat. W chwili obecnej liczy około
200-stu członków, którzy podzieleni są
na cztery grupy. Zespól prezentuje tańce i
zabawy z terenu całej Jugosławii.
Występuje
na
różnego
rodzaju
festiwalach przybliżając rodzimą kulturę.
Grupa, którą gościliśmy w naszym
mieście po raz pierwszy występowała za
granicą, ale w relacji członków zespołu
bardzo podoba się im nasz kraj i są
zadowoleni z pobytu na Roztoczu.
Punktualnie o 17-stej rozpoczął się
występ naszych serbskich młodych
artystów. Na scenie pojawili się
członkowie zespołu w przepięknych,
oryginalnych strojach narodowych, a
przygrywała im kapela, która sprawiła, że
koncert był jeszcze ciekawszy. Między
prezentacją poszczególnych tańców i
zabaw, które charakteryzowały się

szybkim tempem i były bardzo skoczne,
można było posłuchać spokojnych
utworów śpiewanych przez jedne z
najmłodszych członkiń „ ORFEJ”.
Na
zakończenie
publiczność
zgromadzona na sali, wielkimi brawami
podziękowała za występ i przyszedł czas
na pożegnanie.
W tym momencie chciałabym bardzo
podziękować
Paniom
wychowawczyniom z Krasnobrodzkiego
Sanatorium,
które
skorzystały
z
zaproszenia na ten koncert przychodząc
ze swoimi podopiecznymi i dzięki
którym młodzi artyści nie musieli czuć
się dyskomfortowo występując dla
kilkunastu osób ( zespół liczył około
czterdziestu członków).
Tak więc Drodzy Państwo apeluję
czytajcie ogłoszenia i zaproszenia na
imprezy organizowane przez CKiS i
korzystajcie z nich!
Łatwo jest krytykować, że życie
kulturalne naszego miasteczka zamarło,
ale odrobina dobrej woli każdego z nas
może zmienić te sytuację, bo jaki sens ma
organizowanie jakichkolwiek inicjatyw
kulturalnych, kiedy publiczność nie
dopisuje?????? To pytanie pozostawię
bez odpowiedzi.
M.K.
Fotoreportaż z koncertu – str. 20

Z Majdanu Wielkiego
do Okuninki
W dniach 29.09. – 01.10.2004r. uczniowie klas III-VI (tj. 61
osób) przebywali na Zielonej Szkole w Okunince nad Jeziorem
Białym. Opiekę dydaktyczno-wychowawczą sprawowało 7
nauczycieli, a medyczną higienistka szkolna pani Danuta
Gelmuda.
Celem takiego wyjazdu była integracja uczniów,
zdobywanie wiedzy w nowych nieznanych sytuacjach, uczenie
wiary we własne siły, samodzielności i odpowiedzialności w
pokonywaniu trudności dnia codziennego bez rodziców.
Podczas praktyki na Zielonej Szkole uczniowie w
trakcie zabaw, gier, konkursów zajęć edukacyjnych,
wychowawczych i profilaktycznych rozwijali swoją osobowość.
Uczyli
się
wrażliwości,
serdeczności,
przyjaźni
i
odpowiedzialności.

Doskonalili umiejętności nabyte w trakcie nauki w rodzimej
szkole. Codziennie obcowali z przyrodą i historią regionu.
Uczestniczyli w wycieczce do Sobiboru byłego obozu
hitlerowskiego, miejsca zagłady Żydów. Jeździli na koniach w
stadninie ,,Cwał”, odbywali wycieczki piesze wokół jeziora,
tańczyli i śpiewali przy ognisku i na dyskotekach. Wspomnienia
przeżytych wspólnie chwil na Zielonej Szkole dla uczniów
naszej szkoły są najpiękniejszą kartką z uczniowskiego
pamiętnika.
Serdecznie dziękuję za pomoc finansową w zorganizowaniu
Zielonej Szkoły:
1. Komisji d)s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Radnej Pani Elżbiecie Paszkowskiej.
3. Prezesowi Fundacji ,,Wszystko dla Dzieci” Zbigniewowi
Janowskiemu.
4. Rodzicom i nauczycielom, którzy pracowali jako
wolontariusze.
Małgorzata Kawałek
Dyrektor SP w Majdanie Wielkim
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Święto Zmarłych w Polsce
W całej Polsce 1 i 2 listopada przez
wszystkie
cmentarze
przechodzą
niezliczone rzesze ludzi, odwiedzających
groby swoich bliskich. Są to bowiem dni
poświęcone pamięci zmarłych i wielkie
doroczne święta odprawiane ku ich czci.
Terminy tych świąt wyznaczone
zostały przez Kościół w IX w. W 835 r.
ustanowiona została przez papieża Jana
IX
uroczystość
WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH (1 listopada) ku czci
zmarłych świętych – już zbawionych – i
to zarówno świętych wyniesionych na
ołtarze, jak i nikomu nieznanych.
Przeszło sto lat później w 998r.
ustanowiony został w Kościele (dzięki
św. Odilonowi, opatowi benedyktynów
w Cluny) DZIEŃ ZADUSZNY (2
listopada), dzień nabożeństw i modłów
w intencji wszystkich zmarłych, a
zwłaszcza dusz odbywających jeszcze
pokutę czyśćcową.
Do początku XX wieku w Polsce
(na terenach wiejskich) istniał zwyczaj
przygotowywania
w
dniu
31
października różnych potraw. Pieczono
chleby, gotowano bób i kaszę, a na
wschodzie kutię z miodem i wraz z
wódką pozostawiano je na noc dla dusz
zmarłych (prawosławni na grobach,
katolicy na
domowych
stołach).
Wieczorem zostawiano uchylone drzwi
wejściowe, aby dusze zmarłych mogły w
swoje
święto
odwiedzić
dawne
mieszkania. Był to znak gościnności,
pamięci i życzliwości. W zwyczaju było
również nawoływanie zmarłych po
imieniu.
Wierzono,
że
dusze
doświadczają głodu i pragnienia,
potrzebują wypoczynku i bliskości
krewnych. Obowiązkiem żywych było
zaspakajanie tych pragnień, gdyż
obrażone lub rozgniewane dusze mogły
straszyć, wyrządzić szkody, sprowadzić
nieszczęście

D rogi Czytelniku!
M asz ciekaw y pom ysł,
nurtujący Cię problem.
N apisz.
Postaram y się w ydać Tw ój
artykuł na łam ach „G azety
K rasnobrodzkiej”.
R edakcja G .K .

lub
przedwczesną
śmierć.
Po
zapadnięciu zmroku, przez dwa kolejne
dni: 1 i 2 listopada, zabronione było
klepanie masła, deptanie kapusty,
maglowanie, przędzenie i tkanie, cięcie
sieczki, wylewanie pomyj i spluwanie,
aby nie rozgnieść, nie skaleczyć i nie
zauważyć odwiedzającej dom duszy. W
całej
Polsce
ugaszczano
obficie
żebraków i przykościelnych dziadów,
ponieważ wierzono, że ich postać mogła
przybrać zmarła przed laty osoba. W
zamian za jadło zobowiązani byli do
modlitwy za dusze zmarłych.

Tradycja palenia zniczy
W noc zaduszną, aż do świtu na
cmentarzach, rozstajach i w obejściach
rozniecano ogniska, których zadaniem
było wskazywanie drogi błąkającym się
duszom. Popularne było również palenie
ognisk na mogiłach samobójców i ludzi
zmarłych tragicznie, którzy zwykle byli
grzebani za murem cmentarnym. Chrust
na te ogniska składano w ciągu całego
roku (ten, kto przechodził obok, kładł
obok grobu gałązkę i w ten sposób
tworzył się stos do spalenia w noc
zaduszną). Wierzono, że ogień palony na
grobach
samobójców
ma
moc
oczyszczającą umarłych, daje również
ochronę żywym przed złymi mocami,
które mogły być obecne w takich
miejscach.
Nauka
Kościoła
katolickiego
nałożyła
się
na
te
wierzenia,
nakazywano modlić się za zmarłych, bo
modły i ofiary składane ofiarom w ich
intencji miały skracać cierpienie dusz
przebywających w czyśćcu i zapewnić
im wieczny spokój. Zgodnie z tym
nauczaniem,
zmarli
po
odbyciu
oczyszczającej pokuty mogli orędować
za żywymi w ich ziemskim życiu i w
godzinie śmierci.

Dzisiaj wszystkie te wierzenia,
praktyki i obrzędy odeszły w przeszłość.
Dawne zwyczaje zastąpiły obrzędy
kościelne, nabożeństwa, modły, a w
wśród nich tzw. wypominki odprawiane
przez księży na cmentarzach: modlitwa
połączona z wywoływaniem imion i
nazwisk pochowanych tam zmarłych,
wieńce i bukiety kwiatów oraz światła
palone na grobach. Żywa i głęboka jest,
bowiem tradycja obchodów Święta
Zmarłych, najprawdziwsza potrzeba
wynikająca z wdzięczności, miłości i
pamięci o tych wszystkich, którzy
odeszli.
Dzień Wszystkich świętych i Dzień
Zaduszny są w Polsce również dniami
pamięci narodowej. Płoną znicze na
cmentarnych kwaterach żołnierskich, na
grobach powstańczych, na bezimiennych
tak licznych w Polsce polnych i leśnych
mogiłach żołnierskich, na miejscach
straceń, przy tablicach pamiątkowych
poświęconych pamięci poległych i
zabitych we wszystkich wojnach. Płoną
również ognie na grobach zmarłych osób
szczególnie zasłużonych dla Polski i jej
kultury.
Tak, więc zarówno dawne jak i
obecne obchody Świat Zmarłych łączy ta
sama, niezmienna idea i intencja – jest
nią nieprzemijająca pamięć, dzięki
której, zgodnie z sentencją: non omnis
moriar- nie wszystko w nas umiera.
Wiadomości zebrała:
M.K

DAR ŻYCIA

26.10.2004r. w Centrum Kultury i Sportu odbyła się kolejna akcja pobierania
krwi. Zorganizowało ją Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Tomaszowie Lubelskim przy współudziale Miejsko- Gminnego Klubu SHDK w
Krasnobrodzie.
Krew oddały następujące osoby: Dziedzic Andrzej, Skrzyński Sylwester,
Kuczmaszewski Krzysztof, Antoniak Magdalena, Dziuba Kazimierz, Szpyra
Franciszek, Pióro Kamil, Nowosad Katarzyna, Olszewska Urszula, Kawecka Mariola,
Antoniak Zbigniew, Molenda Marek - łącznie 5320 mililitrów krwi.
W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy oddali
krew oraz pani Marioli Czapla dyrektorowi Centrum Kultury i Sportu, pani Urszuli
Czapla dyrektorowi Warsztatu Terapii Zajęciowej Dominikanówce, księdzu
dziekanowi Romanowi Marszalcowi wraz z księżmi wikariuszami, oraz doktorowi
Sebastianowi Łysiakowi z personelem dzięki pomocy, których akcja została
rozpropagowana i przebiegła sprawnie.
Adam Żuk
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XIII Pielgrzymka Młodzieży Maturalnej
Diecezji Zamojski-Lubaczowskiej na Jasną Górę
23 października 2004 roku młodzież z
klas maturalnych z całej naszej diecezji
odbyła pielgrzymkę do tronu Matki
Boskiej Częstochowskiej, Królowej
Narodu Polskiego. Dla wszystkich było
to niezwykłe i niecodzienne wydarzenie,
gdyż jechaliśmy tam z ogromnym
bagażem próśb: o zdanie matury, o
pomyślną młodość, o dobre wybory
naszych dróg życiowych i powołań, o
prawdziwa mądrość, a także z wieloma
innymi intencjami. Dla wielu było to
pierwsze spotkanie z Matką, dla
niektórych kolejne, dla jeszcze innych
zapewne nieostatnie.
Część z nas wyjechała już w
czwartek lub w piątek, by zwiedzić inne
święte lub warte zobaczenia miejsca, jak
na przykład: Oświęcim, Kalwarię
Zebrzydowską, Wadowice, Św. Krzyż,
Wąchock czy Kraków. Jednak główne
uroczystości związane były z sobotnim
popołudniem, kiedy to wszyscy zdążyli
dojechać już do Częstochowy.
Wszystko zaczęło się już ok.
godziny 14.30. O 15.00. w Bazylice
Jasnogórskiej uczestniczyliśmy wraz
z naszymi
Księżmi,
Katechetami,
Nauczycielami
i
Wychowawcami
w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej
w
intencji
młodzieży
pod
przewodnictwem Ks. Biskupa Mariusza
Leszczyńskiego. Tuż po niej nastąpił
Akt Dziękczynienia Młodych i Oddania
Bogu Swego Życia przez Maryję. O
18.00. na Wałach Jasnogórskich
rozpoczęliśmy nabożeństwo Drogi
Krzyżowej.
W wieczornej ciszy, ściskając w
dłoni zapaloną świeczkę, powierzyliśmy
Bogu wszystkie nasze problemy i
kłopoty, poprosiliśmy o zwycięstwo
dobra
nad
złem i
złożyliśmy
dziękczynienie za otrzymane do tej pory
łaski. O 20.00. w Kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Bożej odbyła się
modlitwa różańcowa, a tuż po niej, gdy
wybiła godzina 21.00. rozpoczął się
Apel Jasnogórski przed Obrazem Matki
Bożej. Wraz z koleżankami i kolegami
mieliśmy zaszczyt prowadzić ostatnie
dwie części programu. Było to dla nas
ogromne przeżycie i niewysłowiona
radość, z którymi łączą się również
niezapomniane na zawsze wspomnienia.
A potem pozostał już tylko powrót
do domu... Każdy z nas wyjechał z
czymś, co na długo pozostanie w
pamięci; wielu nabrało sił do dalszej
owocnej nauki. Nasze nadzieje zostały
spełnione, oczekiwania nie zawiodły. W
wielu sytuacjach dowiedzieliśmy się
prawdy o nas samych, którą trudno
odkryć na co dzień; ujrzeliśmy łzy ludzi,

o których myśleliśmy, że mają serca z
kamienia. Mam nadzieję, że tylko
nieliczni dalej nie wiedzą, po co tam
byli, bo również i tych można jeszcze
znaleźć wśród naszych rówieśników.
Także w ich intencji składaliśmy nasze
modlitwy u stóp Matki Bożej.
Pielgrzymka młodych ludzi była
prośbą, ale i zarazem dziękczynieniem
za łaskę Nawiedzenia naszej diecezji,
które trwało od marca do września tego
roku, gdyż wielu z nas brało pobożny
udział w wędrówce Kopii Cudownego
Obrazu po ziemi zamojskiej, wielu
dziękowało za otrzymane łaski i prosiło
o dalsze. Teraz, każdy z nas w
indywidualny i specjalny sposób mógł
podziękować na Jasnej Górze Matce
Bożej za tamte wspaniałe wydarzenia.
Dziś trzeba nam, młodym, pamiętać o
tym, co nas czeka już niebawem. Zdanie
matury
zależy
nie
tylko
od
nadprzyrodzonej siły niebios, ale przede
wszystkim od naszej rzetelnej i uczciwej
pracy, a także pilnej nauki i pozbycia się
ducha
lenistwa w nas samych. Modlitwa
opomoc Bożą na pewno się przyda,
temu też służyć miała ta październikowa
pielgrzymka, ale ona sama nie
wystarczy; nie jest sama w sobie celem
ostatecznym, aby zdać maturę i dalej
dobrze

Matka Boska, rzeźba znajdująca się na
Bramie Klasztoru
poukładać swoje życie. Dlatego „literaci
do piór”, a młodzież do... KSIĄŻEK!
Życzę sobie i Wam, Młodzi
Przyjaciele, dobrze zdanej matury i
dalszych trafnych wyborów życiowych.
Łucja Oś - Maturzystka
z III LO w Zamościu

Maturzyści u stóp Klasztoru Św. Krzyża
P.S.
Podejmując naszą pielgrzymkę klasy maturalnej z Krasnobrodu podzieliliśmy ją
na dwa etapy. Pierwszego dnia centralnym punktem była nasza wędrówka do
relikwii Świętego Krzyża na szczycie Łysicy w Górach Świętokrzyskich. Zaś dnia
drugiego po dokładnym zwiedzeniu Jasnej Góry włączyliśmy się do wspólnej
modlitwy młodzieży maturalnej naszej diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Zdjęcia
dołączone do tekstu pochodzą z pielgrzymki klasy z Krasnobrodu.
ks. Jacek Rak
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Z wizytą
Wielkim Lubiniu
W dniach 7-9 października 2004r.
ośmioosobowa delegacja reprezentująca
miasto i gminę Krasnobród przebywała
na Ukrainie. Celem wyjazdu było
poznanie Wielkiego Lubinia oraz
nawiązanie kontaktów i współpracy z
władzami tej miejscowości. W skład
delegacji wchodzili: Janusz Oś – z-ca
burmistrza Krasnobrodu, Kazimierz
Adamczuk - przewodniczący Rady
Miejskiej, Józef Kostrubiec – z-ca
przewodniczącego Rady Miejskiej,
Kazimierz Gęśla – sekretarz UM,
Małgorzata Kawałek – dyrektor SP w
Majdanie Wielkim, Halina Podoluch –
pochodząca z Ukrainy nauczycielka j.
angielskiego w SP w Majdanie
Wielkim, Katarzyna Kostrubiec –
pracownik UM oraz pisząca te słowa
Mariola Czapla.
Wielki Lubiń to miejscowość
położona na równinie otoczonej lasami
w odległości 28 km od Lwowa i 10 km
od Gródka. Jest miejscowością nieco
większą od Krasnobrodu, gdyż liczy 4,5
tys. mieszkańców. Przez Wielki Lubiń
przepływa rzeka Wereszczyca.
Na terenie Wielkiego Lubinia
znajdują się: gospodarstwo rybackie
obejmujące 350 ha wraz z instytutem
badawczym,
zakład
produkujący
spirytus,
szkoła
średnia,
szkoła
artystyczna (w której prowadzona jest
nauka gry na instrumentach, śpiewu i
tańca) oraz sanatorium.
Bogactwami
naturalnymi
tej
miejscowości są: specyficzny klimat,
który ma właściwości lecznicze, bogate
złoża wód siarkowych oraz złoża
borowiny.

Ze względu na te bogactwa Wielki Lubiń
od kilkuset lat jest bardzo znaną
miejscowością uzdrowiskową. W latach
świetności tego uzdrowiska miało ponad
1000 miejsc. Przyjeżdżali tu kuracjusze
niemalże z całej Europy. Obecnie Wielki
Lubiń
jest
najpopularniejszym
uzdrowiskiem na Ukrainie.
Legenda mówi, że pastuch Paweł
cierpiał na chorobę stawów. Gdy pasąc
krowy, w ciepłe słoneczne dni, chciał się
ochłodzić moczył nogi w źródłach wód
siarkowych. Po jakimś czasie bóle nóg
zanikły, a Paweł stał się zdrowy i silny.
Wieść o tym rozeszła się po okolicy i
coraz więcej ludzi przychodziło do tych
źródeł. Przychodząc tam pili tą wodę,
kąpali się w niej i byli uzdrawiani.
Tradycje uzdrowiskowe sięgają
bardzo daleko. Pierwsze źródła pisane o
uzdrowieniach oraz uzdrowiskowym
charakterze miejscowości pochodzą z
1578r. Wykorzystując walory

oraz budynków z pomieszczeniami
zabiegowymi,
sanatorium
posiada
bibliotekę z czytelnią oraz sanatoryjny
dom kultury z salą widowiskowo-kinową
na 400 miejsc (dla porównania w
Krasnobrodzie mamy salę na 110
miejsc). Sanatorium usytuowane jest na
terenie 52-hektarowego parku, do
którego przylega 30 hektarowy gaj
brzozowy.
W lubińskim sanatorium leczone są:
choroby serca, stawów, skóry, wątroby,
a także bezpłodność. Sanatorium
posiada też oddział dziecięcy, gdzie
leczone są dzieci z porażeniem
mózgowym.
Wielki Lubiń to miejscowość
zróżnicowana pod względem religijnym.
Na terenie tej miejscowości znajdują się
cztery świątynie, w tym dwie cerkwie
greko-katolickie (stara - drewniana i
nowa
murowana),
cerkiew
prawosławna oraz kościół katolicki.
Podczas pobytu w Wielkim Lubinie
byliśmy gośćmi burmistrza Bogdana ....,
który zorganizował dla nas kilka
spotkań.
Pierwsze spotkanie odbyło się w
bibliotece sanatoryjnej, w której przyjął
nas
zastępca
głównego
lekarza
sanatorium – lekarz kardiolog Bogdan

Gospodarze i delegacja z Krasnobrodu przed biblioteką sanatoryjną

Delegacja z Krasnobrodu przed
cerkwią greko-katolicką.

uzdrowiskowe utworzono w Wielkim
Lubiniu
sanatorium.
Otwarcie
sanatorium miało miejsce w 1786r. Jest
to jedno z najstarszych uzdrowisk w
Europie.
Jednym z właścicieli uzdrowiska był
baron Branicki. Na przełomie XIX i
XXw. syn barona Branickiego dokonał
rozbudowy
sanatorium
nazywając
poszczególne budynki od imion swoich
córek: Maria, Zofia, Helena. Źródła
natomiast nazwał od imion swoich
synów: Ludwik i Adolf.
Obecnie sanatorium posiada około
350 miejsc. Obok budynków hotelowych

Misiura. W spotkaniu uczestniczyli
także przedstawiciele miejscowego
urzędu oraz oraz osoby reprezentujące
oświatę i kulturę. Podczas tego
spotkania
przedstawiane
były
miejscowości
Wielki
Lubiń
i
Krasnobród. Omawiano różne tematy
dotyczące
obu
miejscowości,
porównując rozwiązania stosowane w
Polsce i na Ukrainie. Po rozmowach
wszyscy udaliśmy się na spacer po
sanatoryjnym parku, po którym
oprowadzał nas, świetnie mówiący po
polsku i ciekawie opowiadający p.
Bogdan Misiura.
Ciąg dalszy na str. 9
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Andrzejki
Wigilia
św.
Andrzeja,
czyli
popularne andrzejki od dawien dawna są
tradycyjnym wieczorem wróżb.
Tradycja wróżenia w Andrzejki
sięga jeszcze czasów pogańskich. Tylko
czy ludzie dzisiejsi kultywują jeszcze
jakieś zwyczaje andrzejkowe? Wróżby
to sposób na oswojenie niepewnej
przyszłości. Wierzono że są dni, kiedy
duchy przodków wracają na ziemię i
odsłaniają
tajemnice.
Wieczór
andrzejkowy poświęcony jest wyłącznie
wróżbom matrymonialnym. Dawniej
Andrzejki nazywano jędrzejkami lub
andrzejówkami.
W Polsce pierwsze wzmianki o
Andrzejkach pojawiły się w XVI wieku.
Andrzejki kojarzą się przede wszystkim
z laniem wosku przez klucz, ale istnieją
też inne wróżby andrzejkowe, dzięki
którym panny miały nadzieję poznać
imię lub twarz przyszłego męża.
Dziewczęta zaglądały nocą do studni,
lub zerkały w lustro o północy, aby
ujrzeć twarz ukochanego. Andrzejkowe
wróżby wykorzystywały też buty,
drobne
przedmioty
ukryte
pod
talerzykami, gałązki wiśni, a nawet
obierki z jabłek.
Bardzo dużą wagę przywiązywano
też do snów w Andrzejki. Dobrym
sposobem na wróżby andrzejkowe było
pisanie imion na kartkach chowanych
potem pod poduszkę, a rano losowanie
jednej z nich.

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE
LANIE WOSKU
Lanie roztopionego wosku przez uszko
klucza to najstarszy obrzęd związany z
andrzejkami.
Z
kształtu
cienia
woskowego odlewu przepowiadamy
przyszłość (serce - wielka miłość lub
powiększenie rodziny; gwiazda dobrobyt;
kwiat
przyjemna
niespodzianka; pierścień - bliskie
zaręczyny).
BUTY
Każda z osób zdejmuje jeden but i
ustawia w rządku. Osoba, której but jako
pierwszy wyjdzie za próg, pierwsza
wyjdzie za mąż lub zdobędzie partnera.
SNY
W całej Polsce wielką wagę
przypisywano zawsze snom. Jeżeli osoba
przed pójściem spać pościła przez cały
dzień i modliła się do świętego
Andrzeja, to w nocy z 29 na 30 listopada
mógł jej się we śnie ukazać przyszły
partner lub jego imię, charakterystyczny
znak itp.
KARTKI Z IMIONAMI
Należy przygotować karteczki z
imionami chłopców i stanąć przodem do
ogniska lub świeczki, po czym rzucić
karteczki za siebie. Która karteczka
upadła najbliżej, to imię stanie się
imieniem ukochanego. Inna wróżba
polega na napisaniu na dużej kartce,

Z wizytą Wielkim Lubiniu
Ciąg dalszy ze str. 8
Podczas
naszej
wizyty
odwiedziliśmy także
gospodarstwo
rybackie, gdzie zostaliśmy zapoznani z
zasadami jego funkcjonowania. Byliśmy
również w zakładzie produkującym
spirytus. Tam oprowadzono nas po
zakładzie i przedstawiono cały proces
produkcji bardzo znanego w Polsce
produktu. Podczas popołudniowego
spaceru zobaczyliśmy jeszcze cerkiew
greko-katolicką
i
kościół
katolicki.Kolejne
miejsce,
które
odwiedziliśmy to szkoła. W jednym
obiekcie mieści się zarówno szkoła
podstawowa jak i średnia. Tu jako
ciekawostkę dodam, że uczniowie w
ukraińskiej szkole otrzymują oceny od 1
do 12.
Natomiast wieczorem zostaliśmy
zaproszeni na koncert zorganizowany

dla kuracjuszy w sanatoryjnym domu
kultury. Program koncertu był bardzo
ciekawy. Występowali podczas niego
artyści zarówno w strojach ludowych jak
i innych, byli soliści i zespoły, byli
dorośli i dzieci, była muzyka ludowa i
nowoczesna. Specjalnie dla nas, gości z
Polski, zaśpiewano piosenkę. Oprócz
muzyki i śpiewu podczas koncertu były
opowiadane humory i anegdoty o
kuracjuszach, które wywoływały gromki
śmiech na widowni. Z wielkim
zainteresowaniem wysłuchaliśmy tego
koncertu. Bardzo nam się podobał.
Szczególnie urzekł nas śpiew chóru i
solisty, z niemalże kiepurowskim
głosem. Dodam, że solistą był główny
lekarz sanatorium.
Większość wykonawców koncertu to
uczniowie lub absolwenci szkoły
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imion męskich. Ktoś musi stanąć
naprzeciwko osoby, która sobie wróży i
trzymać kartkę niezapisaną pustą stroną.
Wróżący nakłuwa szpilką papier, a
przekłute
imię
będzie
imieniem
przyszłego partnera. Można też wróżyć z
imion w kalendarzu. Trzeba zamknąć
oczy lub w ciemnym pokoju otworzyć
na chybił trafił kalendarz z imionami. W
ten sposób też wywróżymy imię
przyszłego wybranka.
UDERZENIA WAHADEŁKA
Na długiej czerwonej nitce zawieszamy
obrączkę lub pierścionek. Kciukiem i
palcem wskazującym lewej dłoni
chwytamy nitkę i ustawiamy wahadełko
nad szklanką z wodą tak, aby znalazło
się nad jej środkiem i nieco poniżej
brzegu. Trzymając nieruchomo rękę
liczymy, ile razy obrączka uderzy o
brzeg naczynia w ciągu 5 minut. Wynik
odejmujemy od sumy powstałej z
dodania liter imienia i nazwiska osoby,
której wróżymy. Np. Anna Nowak daje
sumę 9, wahadełko uderzyło 6 razy wyjdziesz za mąż za trzy lata.

LUDOWE PRZYSŁOWIA
ANDRZEJKOWE
Na Świętego Andrzeja
błyska pannom nadzieja.
*****
Śnieg na Andrzeja,
dla zboża nadzieja.
*****
Gdy Święty Andrzej ze śniegiem
przybieży, sto dni śnieg na polu leży.
Informacje zebrała: M. Czapla

artystycznej w Wielkim Lubiniu, tak
więc poziom artystyczny koncertu był
bardzo wysoki. Na zakończenie koncertu
z-ca burmistrza Krasnobrodu Janusz Oś
podziękował artystom za wspaniały
koncert i zaprosił ich do Krasnobrodu.
Po wizycie w Wielkim Lubiniu, w
drodze powrotnej do Krasnobrodu na
krótko zatrzymaliśmy się we Lwowie.
Tam udaliśmy się na Cmentarz Orląt
Lwowskich, byliśmy przy pomniku
Marii Konopnickiej. Udaliśmy się także
na Wzgórze Zamkowe, skąd rozciąga się
wspaniała panorama Lwowa. Niestety
pogoda nam nie dopisała i widok na
Lwów był bardzo ograniczony. Po
krótkim spacerze po lwowskiej starówce
udaliśmy się w drogę powrotną.
M. Czapla
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ŚWIĘTO PATRONA
ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W KRASNOBRODZIE
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Kochać naprawdę
„Tylko ten, kto kocha twoją duszę
kocha ciebie naprawdę”
Usłyszeliśmy krzyk – ktoś wołał
pomocy. To była Majka. Zerwaliśmy
się jak ze snu i wybiegliśmy z
namiotu. Choć mieliśmy do pokonania
jedynie kilkaset metrów, myślałam, że
biegnę nie wiem jak daleko. Niestety,
było już za późno. Krzysiek leżał
nieprzytomny na trawie, Majka
klęczała obok, dławiąc się własnymi
łzami. Z wody wyciągnął go jakiś
nieznajomy chłopak, który przybiegł
pierwszy. Najwcześniej oprzytomniał
Marek, wrócił natychmiast do namiotu
po telefon komórkowy i zadzwonił po
pogotowie. Przyjechało po kilku
minutach
i zabrało
Krzyśka;
poprzypinali go jakimiś pasami,
założyli jakiś usztywniacz na szyję,
dali jakiś zastrzyk. Majkę też
nafaszerowali jakimiś prochami i
kazali nam jak najszybciej przywieźć
ją do szpitala w Szprotawie. Jak się
potem okazało, od tej pory wszystko
miało być już tylko „jakieś”...
Pamiętam tamten dzień zbyt
dokładnie. Wciąż jeszcze budzę się w
nocy, a senne koszmary nie chcą
odejść, choć minęło już tyle miesięcy.
Dziś jest 6 grudnia, Mikołajkowa
niedziela, zegar w kuchni bije dziesięć
razy; to znak, że powoli trzeba
zwlekać się z łóżka. Za oknem
niedbale prószy śnieg, jakby chciał
przysypać białą czystością wszystkie
brudy tego lata i tej jesieni. Cóż, nie
wszystko da się ukryć; niektóre
zmiany są nieodwracalne.
Odsuwam wzrok od okna; na
fotelu, tuż obok stolika z białym
obrusem, siedzi ogromny miś,
miodowo-brązowy i ufnie wpatruje się
we mnie. To zapewne prezent od
rodziców. Pamiętali. Zobaczyłam go
na sklepowej wystawie tuż przed
wypadkiem Krzyśka. Tak bardzo
chciałam go dostać. A teraz, oprócz
delikatnego uśmiechu na mojej
twarzy, nie potrafi wywołać już
żadnych innych pozytywnych uczuć.
Dlaczego? Czyżby moje marzenia
uległy tak diametralnej zmianie? A
może to jak tak szybko i brutalnie
wydoroślałam, kto wie?
Cieszyliśmy się z tego wyjazdu jak
dzieci. Początek wakacji, ładna
pogoda, czyste jezioro i kawałek łąki

do rozbicia namiotów. Cała nasza
ósemka była świeżo upieczonymi
studentami. Czegóż więcej chcieć?
Młodzi,
zakochani,
szczęśliwi
pojechaliśmy na biwak odpocząć po
maturze i egzaminach wstępnych.
Życie dopiero otwierało przed nami
swoje drzwi na oścież. Krzysiek z
Majką byli na psychologii; Karolina z
Wojtkiem na prawie; Marek –przyszły
socjolog; ja, Żaneta i Łukasz – cóż,
podobno germanistyka nie jest taka
zła. No i cała paczka w jednym
mieście, co za radość!
Nad jeziorem chłopcy grali w
piłkę, czasem w karty, łowili ryby na
wieczorne grillowanie. My za to
leżałyśmy i prażyłyśmy się na słońcu,
wspominając dawne czasy rodem z
liceum. Było wspaniale: kolorowe
zachody słońca, pasikoniki dźwięcznie
obecne w trawie, wieczorne ogniska,
gitara i śpiew; nawet komary nie były
zbyt dokuczliwe tego lata. I nagle ten
straszliwy
wypadek.
Majka
z
Krzyśkiem poszli wtedy tylko
popływać, poopalać się, pogadać,
pomarzyć. Słońce trochę przypiekało,
więc Krzysiek postanowił skoczyć do
wody; chciał się tylko ochłodzić.
Skoczył „na główkę”, a przecież tam
było tak płytko. Wiedział o tym, a
jednak skoczył... Diagnoza lekarzy
była bezwzględna: przerwanie rdzenia
kręgowego i paraliż obydwu nóg.
Popołudniu idę wraz z Żanetą i
Łukaszem do Krzyśka. Kupiliśmy mu
drobne mikołajkowe upominki, by
choć na chwilę wywołać uśmiech na
jego zmęczonej cierpieniem twarzy.
Nie wiem, czy nam się uda. Zmienił
się do niepoznania; cóż się dziwić:
najpierw ten wypadek, przez który
musiał zrezygnować ze studiów i
normalnego życia; potem odejście
Majki – jego świat kompletnie legł w
gruzach. Z radosnego, zawsze
uśmiechniętego, wiecznego optymisty
z plecakiem pełnym pomysłów widzę
przed
sobą
załamanego
i rozgoryczonego do głębi staruszka w
wieku 20 lat, z cichą nadzieją na
wózek inwalidzki w przyszłości, nic
więcej. Na jego ustach, tuż obok
grymasu
cierpienia,
widnieje
nieustanne pytanie: Dlaczego życie
jest tak okrutne? Przez te kilka
miesięcy nie zdążył pogodzić się
jeszcze z tym, co go spotkało; zarzucił

gdzieś Boga w odległy kąt; ludzi
odsunął na dalszy plan i z nikim
oprócz nas nie chce się widzieć. Ale to
też tylko może przez jakieś
przywiązanie do nas – przecież
uczyliśmy
się
razem
od
podstawówki...
Z Żanetą i Łukaszem umówiłam
się
o
14.00.
przy
Centrum
Handlowym. Po drodze miałam
jeszcze czas, żeby wstąpić do
pobliskiego Kościółka. Była to dobra
okazja ku temu, by poświęcić kilka
chwil na modlitwę w intencji Krzyśka,
zebrać myśli i poświęcić się krótkiej
refleksji, zresztą po tym wypadku nie
pierwszej
już.
Co
powiedzieć
człowiekowi na krawędzi smutku i
goryczy, jak po raz kolejny utrzymać
go w nadziei, jak wywołać
Z nieświadomego odrętwienia
wyrwał mnie hałas zamykanych drzwi.
Jakiś starszy Pan wszedł do kościoła.
Przeprosiłam Boga za te bezmyślne
pytania, z których nic nie wynikało.
Postanowiłam słowa obrócić w czyn.
Muszę pomóc Krzyśkowi, nie
zostawię go tak. Najpierw postaram
się przywrócić mu wiarę w Boga, w
którego istnienie przestał wierzyć,
potem w samego siebie, a potem... Nie
pozostawię go samego z tym
cierpieniem i wiarą w bezsens życia.
Jeszcze wszystko będzie dobrze,
Krzysiu, pomyślałam. Od czego w
końcu ma się przyjaciół? Wychodząc z
kościoła, na jednej z tablic z
ogłoszeniami ujrzałam takie zdanie:
„Abyśmy nie upadli w otchłań
rozpaczy, abyśmy nie zostali pokonani
w porażkach Bóg wszczepił w nasze
serce uczucie przyjaźni”.
Napełniona nadzieją i dziwnym
spokojem, wiedziałam już, co mu
powiem. I byłam pewna, że tym razem
mi się uda. Uśmiech na jego twarzy,
choć przez niewielki moment, jak mu
pomóc, jak...? Jaki jest sens życia,
skoro młody człowiek „kończy” je, w
najlepszym przypadku, na wózku
inwalidzkim, jeśli się uda? Gdzie w
takich momentach jest Bóg, podobno
Wszechmocny? Czy można tak
zawinić, by zostać obarczonym
krzyżem nie do udźwignięcia – choć
podobno takich krzyży nie ma?
Pewnie stos tych i podobnych pytań
zadaje sobie codziennie Krzysiek...
maleńka
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Z praktyki pedagogicznej
w Zespole Szkół przy Sanatorium

Zapewne większość czytelników
wie,
że
przy
Sanatorium
w
Krasnobrodzie funkcjonuje szkoła, która
w czasie swego ponad 45-letniego
istnienia wielokrotnie zmieniała swoją
nazwę. W 1957 roku była to Szkoła
Podstawowa Specjalna wraz z zespołem
pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.
W 1987 roku utworzono przy szkole
dwa
oddziały
przedszkolne
i
przekształcono w Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy. W roku 1995
ponownie nastąpiła zmiana nazwy na
Szkołę Podstawową Specjalną, przy
której w 1999r. utworzono Gimnazjum i
szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkól przy
Sanatorium W skład Zespołu Szkół
wchodzi:
szkoła
podstawowa,
gimnazjum, zespół pozalekcyjnych zajęć
wychowawczych.
Organem
prowadzącym
jest
Samorząd
Województwa Lubelskiego, zaś nadzór
pedagogiczny sprawuje Kuratorium
Oświaty w Lublinie. Ta niewielka
„szkółka" mieści się w zabytkowym
XVII wiecznym pałacyku, który po
ostatnim
remoncie
zdecydowanie
poprawił walory estetyczne oraz warunki
dydaktyczno-wychowawcze.
Praca dydaktyczno-wychowawcza w
szkole przy Sanatorium jak też w każdej
innej placówce o charakterze leczniczoterapeutyczno-wyrównawczym
ma
całkowicie odmienny charakter od pracy
w szkole ogólnodostępnej, dlatego też
postanowiłam przybliżyć czytelnikom jej
specyfikę. Zasadniczą różnicą tej pracy
jest przed wszystkim zróżnicowanie
indywidualne pomiędzy poszczególnymi
uczniami, niejednokrotnie obarczonymi
wielkim napięciem i cierpieniem, jakim
jest kalectwo. Nauczyciel-wychowawca
mając przed sobą grupę dzieci chorych
powinien być doskonale rozeznany, co
do
możliwości
zdrowotnych
wychowanków. Musi wiedzieć i zdawać
sobie sprawę z tego, że poziom
wydolności wysiłkowej wychowanka
ulega ciągłym zmianom. Ten stan
chorego dziecka stwarza konieczność
ciągłego kontaktu z lekarzem, rodzicami
oraz szkołą macierzystą. W sytuacji
wychowanka znajdującego się wśród
obcych i nieznanych mu ludzi oraz
kolegów mogą wytwarzać się zakłócenia
interpersonalne. W tym niecodziennym
środowisku mogą też wyzwalać się w
dziecku mechanizmy obronne, które są
w tej sytuacji zjawiskiem naturalnym.
Występują one zazwyczaj na początku
pobytu w naszej placówce i w miarę
upływu czasu powoli zanikają.
Bardzo często dziecko takie
nadmiernie stara się zwrócić uwagę na
siebie.
Zwykle
chce
czymś
zaimponować grupie rówieśniczej, także

pragnie indywidualnego zajęcia się nim.
Zachowanie objawiające się takim
postępowaniem
wynika
z
braku
kompensacji naturalnych więzi z
macierzystym środowiskiem, zwłaszcza
z rodziną. Oprócz tęsknoty za domem i
znanym
środowiskiem
lokalnym,
dziecko
chore
przeżywa
stresy
psychiczne, które wydatnie pogłębiają
przeciążenie
nerwowe.
Aby
zminimalizować
sytuacje
trudne
wynikające z trudności adaptacyjnych
należy umiejętnie dobierać odpowiednie
formy wychowawcze, które niosłyby
obopólne korzyści i zadowolenie dziecku i wychowawcy. W związku z
tym stosowane formy i metody pracy w
naszej szkole jak wskazuje Maria
Grzegorzewska zawierają następujące
cele:
a) wyrównywanie braków jako
integralny składnik wychowania
jednostek z odchyleniami od
normy;
b) wszechstronny i możliwie
najpełniejszy rozwój osobowości;
c) przygotowanie w miarę istniejących
możliwości do aktywnego udziału
w życiu społecznym.
By powyższe cele można było
skutecznie
realizować
i
osiągać
zadawalające wyniki, musi wystąpić
duży wysiłek nauczyciela-wychowawcy
w przygotowanie się do zajęć.
Wymagane są tu różnorodne metody,
techniki i środki oraz umiejętność
rozpoznawania
potrzeb
i
zadań
terapeutyczno-rewalidacyjnych uczniówwychowanków. Po za tym ważne jest
szerokie doświadczenie pedagogiczne.
Doświadczony pedagog-wychowawca
winien
posiadać
umiejętność
obiektywnej oceny własnych osiągnięć,
czasami
niepowodzeń
oraz
odpowiedzialności za los chorego
dziecka.
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W naszej szkole uczniowie mają
możliwość kontynuowania nauki ze
wszystkich przedmiotów a także: j.
rosyjskiego,
j.
angielskiego,
j.
niemieckiego i informatyki. Uczestniczą
również w życiu religijnym poprzez
lekcje
religii,
msze
święte
i
nabożeństwa.
Zespół
Pozalekcyjnych
Zajęć
Wychowawczych
zajmuje
się
organizacją czasu wolnego dzieci
przebywających w Sanatorium. W
ramach tych zajęć organizujemy:
konkursy, akademie, zabawy, zajęcia
artystyczno-techniczne, kuligi, spotkania
z ciekawymi ludźmi. W miarę
możliwości
nasze
działania
dydaktyczno-wychowawcze poszerzamy
wychodząc poza krąg środowiska
lokalnego. „Nasze" dzieci uczestniczyły
bowiem w Przeglądzie Kolęd i
Pastorałek w Tomaszowie Lubelskim,
tam też reprezentowały naszą szkołę w
przeglądzie twórczości Jana Brzechwy.
Okolicznościowo odwiedzamy Dom
Pomocy Społecznej, gdzie dzieci
prezentują przygotowane występy i
akademie, podobnie współpracujemy z
Centrum Kultury i Sportu. Nasi
kuracjusze kilkakrotnie występowali dla
społeczności parafialnej w Kościele
NMP w Krasnobrodzie i raz w
Warsztacie Terapii Zajęciowej w
Dominikanówce przedstawiając Jasełka
Bożonarodzeniowe. Są to sukcesy na
miarę naszych możliwości. Czy jest ich
dużo? Nie wiem - po pierwsze nie
wymieniłam wszystkich, po drugie czy
jest to najważniejsze?, zwłaszcza że
dzieci przebywają pod naszą opieką
zaledwie 27 dni. Na przygotowanie
programu okolicznościowego mamy
kilka lub kilkanaście dni, tak więc często
z dreszczykiem emocji decydujemy się
na spotkanie z szerszą publicznością.
Wiem jednak, że stosowane przez nas
różne formy i metody zajęć często
pomagają choć na chwilę zapomnieć o
swoich
kłopotach,
chorobie
czy
tęsknocie za domem rodzinnym.
Ciąg dalszy na str. 14

Budynek Zespołu Szkół przy Sanatorium
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Warunki podmiotowego funkcjonowania
nauczyciela, wychowanka i rodziny
w procesie edukacji przedszkolnej
Wiek
przedszkolny to
okres
niezmiernie
ważny
dla
rozwoju
osobowości każdego dziecka. Jest to
wiek, w którym poszczególne sfery
rozwoju intelektualnego, fizycznego,
psychicznego,
społecznego
i
emocjonalnego osiągają odpowiedni
poziom dojrzałości. Charakteryzuje się
wzmożoną aktywnością, która wyraża
się m.in. silną potrzebą doznawania
wielu
różnorodnych
wrażeń
poznawczych i emocjonalnych, a przede
wszystkim naturalną potrzebą działania
w każdej z odkrywanych sfer. Dlatego
zadaniem współczesnego przedszkola
jest organizowanie wielu sytuacji
edukacyjnych
sprzyjających
zaspokajaniu
potrzeb
dzieci
i
wspomaganiu
ich
indywidualnego
rozwoju. Wynika to również z tego, że
okres przedszkolny jest najistotniejszym
etapem w życiu każdego człowieka. To
właśnie w tym czasie kształtują się
zasadnicze cechy jego osobowości i
charakteru. Dzieci w tym okresie są
bardzo aktywne i twórcze, chętnie
podejmują
różnorodne
działania,
rozbudzając swą aktywność poznawczą i
chęć zdobywania wiedzy.
Dla nauczycieli przedszkoli nieobce
jest wychowanie podmiotowe. To ono
określa sytuację wychowawczą, w której
centralnym punktem jest dziecko. Ma
ono
być
podmiotem
naszych
oddziaływań
wychowawczodydaktycznych, a nie ich przedmiotem.
Istotą wychowania podmiotowego
jest przepływ strumienia pozytywnych

emocji oraz informacji, w której
znajdują
się
nauczyciel
z
wychowankiem. Nauczyciel powinien
świadomie tworzyć takie sytuacje, aby
dziecko mogło doprowadzić go do
swojej indywidualnej linii rozwoju,
pamiętając iż dominującą formą
aktywności
dzieci
w
wieku
przedszkolnym jest zabawa.
Celem takiego wychowania jest
wyrobienie w dziecku umiejętności
samooceny, samokontroli i własnej
aktywności.
Obok wielu zadań, które ma spełniać
przedszkole,
bardzo
ważnym
czynnikiem ułatwiającym poznanie
dziecka – potencjalnego podmiotu
oddziaływań
wychowawczych
nauczyciela jest obiektywna diagnoza.
W prawidłowym przebiegu rozwoju
dziecka, jak również w kształtowaniu
poszczególnych cech jego osobowości
doniosłą rolę odgrywa rodzina, jako
najbliższe środowisko wychowawcze
każdego dziecka.
„ ...rodzina stanowi dla dziecka
najbogatsze
i
najkorzystniejsze
środowisko dla rozwoju i socjalizacji
przez pierwsze lata życia” 1( wg Jadwigi
Lubowieckiej ).
Drugim
równie
ważnym
środowiskiem, które przez działalność
dydaktyczno-wychowawczą
determinuje rozwój dziecka jest
przedszkole.
„W założeniu przedszkole jako
intencjonalnie tworzone środowisko
wychowawcze stawia sobie za cel

Z praktyki
pedagogicznej
Ciąg dalszy ze str. 13
Pozwalają poznać tradycje regionalne, dodają
wiary we własne możliwości oraz poprawiają
samoocenę - tak ważną w przypadku dzieci
chorych, które niejednokrotnie pod wpływem
właściwej atmosfery po raz pierwszy decydują się
na występy. A dla nas pracowników Zespołu
Szkół przy Sanatorium są to wystarczające
argumenty by taką działalność rozwijać i dążyć
do pełnej realizacji celów terapeutycznych oraz
wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich
możliwości psychofizycznych i intelektualnych.
Z. Palak

wspieranie rozwoju osobowości dzieci
od 3-go do 6-go roku życia oraz
wszechstronne przygotowanie ich do
nauki w szkole. Troska o dziecko
przejawia się w tworzeniu optymalnych
warunków do rozwijania możliwości
każdego wychowanka w toku stałego i
świadomego
obserwowania
jego
aktywności i potrzeb” 2 zauważa Jadwiga
Lubowiecka
W związku z powyższy bardzo
istotne jest, aby wymienione środowiska
współpracowały ze sobą oraz wspierały
się
w
pracy
wychowawczej
i
dydaktycznej.
Mówiąc o podmiotowości w
edukacji, mamy szczególnie na uwadze
podmiotowość
nauczyciela,
wychowanka i jego rodziców, przy czym
działalność przedszkola i rodziny ma
pomóc
dziecku
w
poznawaniu
otaczającej rzeczywistości, zrozumieniu
siebie,
zdobyciu
określonych
umiejętności, odnalezieniu swojego
miejsca w grupie rówieśniczej, jak też w
budowaniu systemu wartości.
Taka forma oddziaływania umożliwi
dzieciom nie tylko rozwój funkcji
poznawczych, lecz także wywoła wpływ
wzmocnień pozytywnych.
*
J. Lubowiecka: „Przystosowanie
psychospołeczne
dziecka
do
przedszkola” W-wa 2000, WSiP

Wanda Sachajko
Nauczyciel oddziału przedszkolnego
przy ZSP w Krasnobrodzie

Kącik smakosza
PLACUSZKI Z KURCZAKEM I PIECZARKAMI
Składniki:
20 dkg pieczarek
2 filety z kurczaka
3 łyżki mąki ziemniaczanej
4 jajka
2 łyżki maggi
2 łyżki oleju
Pieprz i sól do smaku

Przygotowanie:
Pierś, pieczarki i cebulę pokroić w kostkę. Białka ubić na sztywną pianę. Do
żółtek dodać sól, pieprz, maggi, oliwę i mąkę, wszystko razem utrzeć na
jednolitą masę. Następnie masę tę przełożyć do filetów, pieczarek i cebuli i
wymieszać. Na końcu dodać pianę białek. Smażyć na oleju na złoty kolor.
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XVI sesja
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
W dniu 12 października 2004r. w
Centrum Kultury i Sportu w
Krasnobrodzie odbyła się XVI sesja
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Podczas tej sesji podjęto
następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krasnobród.
Omawiając projekt uchwały p.Adam
Kalita Kierownik Referatu Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska UM poinformował, że z
uwagi na rozstrzygnięcie nadzorcze
wojewody
z
dnia
23.09.2004r.
stwierdzające nieważność uchwały Rady
Miejskiej Nr XIV/ /04 z dnia 17 sierpnia
2004r.
w
sprawie
uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krasnobród,
sprawa
uchwalenia
planu
wraca
ponownie. Wyjaśnił, że zgodnie z
zapisem w rozstrzygnięciu nadzorczym
procedura uchwalenia planu winna się
rozpocząć od etapu rozpatrzenia
zarzutów. Rozpatrzenie zarzutów miało
miejsce na sesji w dniu 28 września br.
Wszystkie wniesione zarzuty zostały
rozpatrzone pozytywnie. Kolejnym
krokiem jest uchwalenie planu. Uchwała
została podjęta.
2. Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XI/83/04 Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie z dnia 30 marca 2004r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminu
na 2004r.
Komentarza do projektu uchwały
udzielił zastępca burmistrza p. Janusz
Oś. Burmistrz przypomniał, że na
ostatniej wrześniowej sesji br. Rada
uchwaliła Plan Rozwoju Lokalnego
Miasta i Gminy Krasnobród. W związku
z tym należy dokonać zmiany w
załączniku do uchwały budżetowej
dotyczącym limitów wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne – by
dokumenty te były spójne. Uchwała
została podjęta.
3. Uchwała w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXXI/210/93 Rady Miasta i
Gminy w Krasnobrodzie z dnia 21
listopada 1993r. zmienionej uchwałą Nr
XXXII/177/98 Rady Miasta i Gminy w
Krasnobrodzie dnia 23 kwietnia 1998r.
Przewodniczący Rady p. Kazimierz
Adamczuk przypomniał, że na ostatnie
wrześniowej sesji poruszył temat
dotyczący gospodarowania mieniem
komunalnym, a konkretnie określenia
nowych zasad nabywania, zbywania i

obciążania nieruchomości gruntowych.
Poinformował, że w tej sprawie złożył
do burmistrza wniosek, a przedstawiony
projekt uchwały jest odpowiedzią na ten
wniosek.
P.Edwarda
Borowicz
Kierownik
Referatu Geodezji Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa poinformowała, że do czasu
uchwalenia przez radę nowych zasad,
każdorazowo
uchwały
dotyczące
gospodarki
mieniem
komunalnym
będzie podejmowała Rada.
4. Uchwała w sprawie zwolnienia z
obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości
przeznaczonej
pod
budownictwo mieszkaniowe stanowiącej
własność Miasta i Gminy Krasnobród
położonej w miejscowości Stara Huta.
Omawiając projekt uchwały p.Edwarda
Borowicz wyjaśniła, że przedstawiony
projekt uchwały oraz następny jaki
będzie omawiany w kolejności są ściśle
ze sobą związane. Dotyczą sprawy p.
Wiesławy Rogan. Pani W. Rogan
zamieszkała
w
Krasnobrodzie
kilkakrotnie zwracała się z prośbą o
zabezpieczenie dla niej mieszkania, bądź
jakiejkolwiek działki by mogła postawić
budynek mieszkalny, argumentując
swoją prośbę trudną sytuacją w jakiej się
znalazła. Ponieważ gmina nie dysponuje
zasobami lokalowymi, lecz chcąc pomóc
p. Rogan, proponuje się zwolnić z
obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomość oznaczoną nr 467 o pow.

0,55ha położoną w miejscowości Stara
Huta. P. Borowicz poinformowała, że
około ½ powierzchni tej działki to tereny
przeznaczone
pod
budownictwo
mieszkaniowe, a pozostała powierzchnia
są to tereny rolne. Podjecie tej uchwały
stwarza
możliwość
nabycie
tej
nieruchomości przez p. Rogan z
przeznaczeniem na budowę domu
mieszkalnego
Podczas omawiania projektu tej uchwały
głos zabrał również p. Mirosława
Konopka Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w
Krasnobrodzie, która poinformowała, że
pracownicy MGOPS czynili starania w
celu znalezienia stancji dla rodziny
Roganów, ale niestety działania te nie
przyniosły oczekiwanego efektu.
6. Uchwała w sprawie udzielenia
bonifikaty
przy
sprzedaży
nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Miasta i Giny Krasnobród z
przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
Projekt uchwały związany jest ściśle z
poprzednią uchwałą i sprawą p. W.
Rogan. Uchwała dotyczy udzielenia
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
określonej w poprzedniej uchwale. Pani
Borowicz poinformowała, że przy
zakupie nieruchomości przez p. Rogan
proponuje się udzielenie 70% bonifikaty
od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę
majątkowego. Uchwała została podjęta.
Ostatnią uchwałą omawianą podczas
XVI
sesji
Rady
Miejskiej
w
Krasnobrodzie była uchwała w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2004r.
Oprac. M. Czapla

Gorące
podziękowania
Z okazji święta patrona szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana
Pawła II w Krasnobrodzie ks. Kazimierz Wójtowicz przekazał bardzo bogaty
księgozbiór zawierający 52 woluminy poświęcone Janowi Pawłowi II oraz składające
się z 34 woluminów dwa zbiory z literatury klasycznej. Są to wydania 16 tomowe
dzieł Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, których w naszej bibliotece nie
było. Ks. Wójtowicz przekazał także zbiór 9 okolicznościowych medali i monet
poświęconych Janowi Pawłowi II.
Poprzez ręce ks. Wójtowicza do biblioteki szkolnej dotarł także dar od
ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandra w postaci 67 wydawnictw poświęconych
Janowi Pawłowi II z kilkoma bardzo ciekawymi pozycjami w językach obcych.
Wszystkie te przekazane szkole dary dają uczniom i nauczycielom możliwość
pogłębiania wiedzy o patronie szkoły i stanowią początek zbiorów do kącika
poświęconego Janowi Pawłowi II. Mamy nadzieję, że dzięki temu w najbliższym
czasie powstanie także izba pamięci Patrona szkoły.
Dyrekcja,
Grono
Pedagogiczne
oraz
Uczniowie
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie składają serdeczne
podziękowania ks. Kazimierzowi Wójtowiczowi oraz ks. prof. dr hab.
Edwardowi Walewandrowi za te piękne i bezinteresowne dary świadczące o
głębokim związku darczyńców z krasnobrodzką społecznością.
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Mały Jubileusz - V Rajd Pieszy
Doliną Św. Rocha
3 listopada 2004r. Centrum Kultury i Sportu już po raz piąty
było organizatorem Pieszego Rajdu Doliną Św. Rocha. W tym
miejscu należy zaznaczyć, że tegoroczna trasa wędrówki była
inna i prowadziła przez nowo otwartą ścieżkę „Krasnobrodzkie
Wąwozy”.

Tradycją stało się już, że impreza ta organizowana jest z myślą
o dzieciach i młodzieży ze szkół z terenu miasta i gminy
Krasnobród i tak też się stało.
W tegorocznej wyprawie wzięło udział rekordowa liczba
uczestników, bo na trasę ruszyło około 180 uczniów z
krasnobrodzkich szkół (podstawówka, gimnazjum i liceum),
oraz Szkół Podstawowych w Majdanie Wielkim.
Od lat imprezie tej przyświeca jeden cel, a mianowicie
popularyzowanie turystyki pieszej oraz walorów turystycznych
naszego regionu.

Ponadto jest to doskonała okazja do tego, by każdy uczestnik
takiej wycieczki mógł pogłębić swoją wiedzę botaniczną
poprzez obserwację piękna i bogactwa naszej roztoczańskiej
przyrody. Ale to tyle tytułem wstępu. Teraz kilka słów o
samym rajdzie. Otóż zbiórka wszystkich amatorów pieszych
wędrówek zorganizowana była przed Szkołą Podstawową w
Krasnobrodzie, skąd o godzinie 12.30 miał nastąpić wymarsz.
Jak nietrudno się domyślać start odbył się z
kilkunastominutowym opóźnieniem. Jednak nie miało to zbyt
dużego znaczenia, ponieważ nie tylko pogoda dopisała ale
humory i samopoczucie również. Trasa była nowa, więc
wszyscy z zainteresowaniem i dużą uwagą ją pokonywali.
Podczas wędrówki można było także posłuchać wielu
ciekawostek o naszym regionie opowiadanych przez pana

Andrzeja Czaplę, który od lat pasjonuje się naszym regionem i
nie tylko. Tak więc trasa pokonana była szybko i przyjemnie i
nawet niektórzy nie zdążyli się za bardzo zmęczyć, bo na
horyzoncie pojawiła się łuna dymu, która sygnalizowała
dotarcie do mety i oczywiście najprzyjemniejszą częścią
wyprawy, ognisko i pieczenie kiełbasek.
Kiedy wszyscy dotarli już na miejsce czekała na nich gorąca
herbata, napoje no i oczywiście kiełbasa, bez której nie mogło
się odbyć ognisko. W tym miejscu pragnę złożyć gorące
podziękowania Komisji Miejsko – Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dzięki, której wszyscy uczestnicy rajdu mogli skorzystać z tego
poczęstunku.

Kiedy już wszyscy uzupełnili swoje stracone zapasy energii
nadszedł czas na konkurs, który tematycznie nawiązywał do
przeciwdziałania alkoholizmowi.
I tak do rywalizacji stanęły trzy drużyny, które reprezentowały
swoje szkoły. Byli to uczestnicy ze szkoły podstawowej w
Krasnobrodzie i Majdanie Wielkim oraz reprezentacja
krasnobrodzkiego gimnazjum. Pytania były różne ale czasem te
najbardziej banalne sprawiały dużo trudności. Jednak wszyscy
startujący poradzili sobie i można przyjąć, że nie było
przegranych.

Zwycięzcy otrzymali słodką nagrodę i tak w duchu sportowej
rywalizacji V Rajd Pieszy powoli dobiegał końca. Przed
wymarszem w drogę powrotną każdy uczestnik naszej
krasnobrodzkiej wyprawy dostał słodki batonik i słychać
jeszcze tylko było słowa pożegnania i obietnice, że zobaczymy
się za rok. Zatem do zobaczenia!!!
M. K.
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To już 12-ty raz

Dzień Sportu w Szkole Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
W dniu 07 października 2004 roku o
godz. 11.00 w SP w Majdanie Wielkim
odbyły się „XII Biegi Przełajowe o
Puchar Szkoły. W imprezie sportowej
wzięło
udział
126
uczniów
z
następujących szkół: SP Hulcze, SP
Piaski, SP Pary, SP Suchowola, SP
Kaczorki, ZSP Krasnobród, SP Majdan
Wielki.
Uczniowie rywalizowali między
sobą w następujących kategoriach:
1. Dziewczęta z kl. IV(400m), V(600m),
VI(800m).
2. Chłopcy z kl. IV(600m), V(800m),
VI(1000m).
Oto wyniki:
Kategoria Dz. kl. IV:
I - Borek Anna - ZSP Krasnobród,
II - Wnuk Agata - SP Suchowola,
III - Kowal Agata - SP Hulcze
W kategorii Chł. kl. IV:
I - Biela Mateusz - ZSP Krasnoród,
II - Gielmuda Piotr -ZSP Krasnobród,
III -Krawczyk Sebastian-SP Kaczórki
W kategorii Dz. kl. V
I - Ciołek Samanta - SP Piaski,
II - Nadłonek Aneta - SP Majdan W.
III- Osajca Justyna - SP Hulcze

W kategorii Chł. kl. V
I - Macheta Marek - SP Kaczórki,
II - Zub Norbert-SP Majdan Wielki,
III - Michalik Mateusz -SP Suchowola
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Puchar Szkoły w Majdanie Wielkim
powędrował do ZSP w Krasnobrodzie.
Uczestnicy biegów otrzymali nagrody
(medale, piłki, paletki, maskotki,
piórniki, albumy, latarki i inne) oraz
gorący posiłek. Wieczorem odbyła się
dyskoteka integracyjna dla dzieci ze
szkół Majdan Wielki, Paary i Piaski.
Dyrektor szkoły dziękuje rodzicom,
nauczycielom i sponsorom za pomoc w
przygotowaniu w)w imprezy.

W kategorii Dz. kl. VI
I - Marszak Angelika -SP Kaczórki,
II- Andrys Karolina - SP Piaski,
III- Buczek Aleksandra - SP Paary
W kategorii Chł. kl. VI
I - Szpyra Damian-SP Majdan Wielki,
II - Palak Mateusz- ZSP Krasnobród,
III - Tarłowski Tomasz – ZSP Kr-ód
Za zajęcie miejsc I, II i III uczniowie
otrzymali pamiątkowe medale.
W łącznej klasyfikacji drużynowej
szkoły zajęły następujące miejsca:
I - ZSP Krasnoród ,
II - SP Majdan Wielki,
III - SP Kaczórki,
IV- SP Hulcze,
V- SP Piaski,
VI - SP Suchowola,
VII - SP Paary.

Małgorzata Kawałek

SPONSORZY:
Pan Mirosław Peć
Stacji Paliw w Majdanie Wielkim
Pan Tadeusz Gontarz
Stacji Paliw w Krasnobrodzie
Pani Aneta Soboń
Sklep Elektryczny w Krasnobrodzie
Jolanta, Wacław, Kazimierz
Adamczukowie
Market Spożywczy w Krasnobrodzie
Barbara i Tomasz Kurantowiczowie
Piekarnia Krasnobród
Barbara i Józef Kłyżowie
Piekarnia Krasnobród

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 26, tel./fax. 660-70-46

SERDECZNIE ZAPRASZA
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00
oraz w soboty w godz. 8.00 – 16.00
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Kącik
Humoru
*****
Co to jest dziedziczność? – pyta
nauczyciel ucznia.
- Dziedziczność jest wtedy, gdy uczeń
dostaje dwóję za wypracowanie, które
napisał jego ojciec.

*****
Podczas lekcji zarozumiały nauczyciel
mówi do ucznia:
- Proszę otworzć okno, nie ma tu orłów,
więc nikt nie wyleci!
Po lekcji uczniowie wychodzą z klasy,
wraz z nimi nauczyciel. Ostatni z
uczniów zwraca się do niego ze
słowami:
- Pan też drzwiami, panie Nowak?

*****
Nauczyciel tłumaczy uczniom, że nie
ma
pojęcia
„większej“
lub
„mniejszej“ połowy.
Obie połowy są zawsze równe. Pod
koniec lekcji podsumowuje:
- Ale co ja wam będę tłumaczył! I tak
większa połowa z was pewnie tego
nie rozumie.
*****
- Jasiu, masz dziś bardzo dobrze
odrobione
zadanie
–
mówi
nauczycielka.
- Czy jesteś pewny, że twojemu tacie
nikt nie pomagał?
*****
Jasio odwiedził w domu chorego
nauczyciela matematyki. Po powrocie
pytają go:
- I co? Jak z nim?
- Niestety, bardzo źle. Jutro wraca do
szkoły.

Krzyżówka Nr 57
Litery z kratek ponumerowanych od 1 do13 utworzą
rozwiązanie Krzyżówki Nr 57, które wraz z naklejonym
na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać na adres
Redakcji w terminie do 27.11.2004r.

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi
rozlosujemy nagrodę rzeczową ufundowaną przez:
Anna Ożga – Kwiaciarnia w Krasnobrodzie

*****
Dziadek do Jasia:
- Jak będziesz grzeczny, damy ci
piękną,
nową,
błyszczącą
pięciozłotówkę.
- Dziadku, przecież ja nie jestem aż
tak wymagający. Możesz mi dać
stary, wymięty, brudny banknot
dziesięciozłotowy.
*****
Jasiu, znów spóźniłeś się na lekcję!
- Na naukę nigdy nie jest za późno,
proszę pani!
*****
Tato pyta Jasia:
- Co robicie dzisiaj w szkole?
Na chemi pani pokazała nam
materiały wybuchowe!
- Aco jutro będziecie robić w szkole?
- W jakiej szkole?
*****
Dzwoni uczeń do nauczyciela o 3 –
ciej nad ranem i pyta:
- Panie profesorze, co pan robi?
- Jak to co? ŚPIĘ!! – odpowiada
profesor.
- No, a ja przez Pana się uczę!!!

Rozwiązane Krzyżówki Nr 56
„Nawet lis w potrzasku zbaranieje.”
Nagrodę rzeczową ufundowaną przez
KRASNOBRODZIE CENTRUM HANDOLOWOUSŁUGOWO- PRZEMYSŁOWE AMC
Market Spożywczy w Krasnobrodzie otrzymuje:
Rafał Tetrycz
Suchowola 2 22-442 Adamów
Gratulujemy. Nagroda do odebrania w Redakcji

Listopad 2004

Co słychać
w kulturze?
Śpiewające Przedszkolaki
W tym roku w dniu 18.11.2004r. (czwartek) CKiS będzie
organizatorem jubileuszowego X Gminnego Konkursu
Piosenki Przedszkolaka. Przypominamy, że konkurs
przeznaczony jest dla uczniów klas zerowych i
przedszkolaków. Pisząc o przedszkolakach mamy na myśli nie
tylko dzieci uczęszczające do przedszkola, ale wszystkie dzieci
w wieku przedszkolnym.
Zapraszamy tradycyjnie już dzieci z całej gminy. Zapisy do
udziału w konkursie dla dzieci z zerówek i przedszkola
przyjmują nauczyciele i opiekunowie grup. Można też zgłaszać
dzieci indywidualnie w CKiS. Zgłoszenia przyjmujemy do
dnia 15.11.2002r. Zgłaszając dziecko do konkursu należy
podać: imię i nazwisko dziecka, wiek, miejscowość, tytuł
piosenki, nazwisko nauczyciela, opiekuna.
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Kolędy i pastorałki
Na sobotę 11 grudnia 2004r. został ustalony termin
organizowanych w Krasnobrodzie eliminacji rejonowych XI
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
Krasnobród jest jedną z 25 miejscowości na terenie Polski, w
której są organizowane takie eliminacje. W festiwalu mogą
wziąć udział: soliści, duety, zespoły wokalne i wokalnoinstrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury,
parafiach stowarzyszeniach, a także osoby nie zrzeszone w
organizacjach. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w Festiwalu
powinni zgłosić swój udział wypełniając kartę uczestnictwa,
którą następnie należy przesłać w terminie do dnia 26 listopada
2004r., pocztą faksem lub e-mailem do Biura Festiwalu w
Będzinie. Regulamin Festiwalu oraz karty zgłoszeń dostępne są
w Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie oraz na stronie
internetowej Festiwalu: www.ofkip.pl
O tym ilu będzie uczestników eliminacji w Krasnobrodzie i
jacy wykonawcy wystąpią będziemy wiedzieli dopiero na
początku grudnia, kiedy spłyną do nas karty zgłoszeń. Bliższe
szczegóły dotyczące eliminacji będą podane na plakatach
informacyjnych, ale już teraz zapraszamy do udziału w
koncercie eliminacyjnym.
Oprac. M Czapla

Modelarskie ciekawostki
Jedną ze stałych form pracy z
dziećmi i młodzieżą w Centrum Kultury
i Sportu w Krasnobrodzie jest kółko
modelarskie. Podczas tych zajęć chłopcy
pod kierunkiem instruktora p. Marka
Molendy wykonują kartonowe modele
samolotu i czołgu. Praca ta jest zajęciem
dosyć żmudnym i wymaga dużo
cierpliwości od uczestników spotkań.
Wiele czasu, bowiem upływa zanim z
kartonu powstanie okazały model jakiejś
maszyny.
Aby uatrakcyjnić zajęcia i zachęcić
do uczestniczenia w nich młodych
modelarzy podczas zajęć sklejane są też
modele
samolotów
z
gotowych
elementów. Tutaj na efekt końcowy nie
trzeba aż tak długo czekać, choć praca ta

wymaga też cierpliwości i dokładności.
Ciekawostką
ostatnich
zajęć
modelarskich był balon sklejony z
kolorowych pasków bibuły. Po sklejeniu
go należało sprawdzić czy uniesie się w
górę. Ze względu na wilgotną i wietrzną
pogodę pierwsze próby puszczania
balonu
miały
miejsce
w
sali
widowiskowej CKiS. Jak się okazało
balon uniósł się do góry, ale jedynie na
wysokość sali. Wyżej się nie dało, gdyż
lot balonu ograniczał sufit.
Po wstępnych próbach w sali,
przyszedł wreszcie czas i w miarę
odpowiednia pogoda, aby dokonać próby
na powietrzu. Podczas jednego ze
spotkań uczestnicy wraz instruktorem
udali się na Kamieniołom, aby tam

sprawdzić jak wysoko balon uniesie się
w górę. Choć niewielkie podmuchy
wiatru utrudniały nieco lot, balon
stopniowo unosił się do góry. Proszę
popatrzeć na zdjęcia zamieszczone
poniżej tekstu. Niestety po pewnym
czasie balon spadał na ziemię. Po kilku
próbach
puszczania
balonu
w
Kamieniołomach modelarze przenieśli
się w bardziej zaciszne miejsce – na
stadion. Tam były nieco lepsze warunki
atmosferyczne i dokonano kilku prób
lotu balonu.
Szkoda, że na kolejne podobne
próby, modelarze będą musieli zaczekać
aż do wiosny.
Pogoda nie przeszkadza jednak, aby
spotykać się na zajęciach modelarskich.
Chętnych zapraszamy do CKiS w piątki
o godz. 15.00.
M. Czapla
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