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dyrektorów w Zespole Szkół Podstawowych i Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie oraz w Szkole Podstawowej w Kaczórkach Gmina Krasnobród
ogłosi konkursy na dyrektorów tych placówek. W połowie czerwca ogłoszone
zostaną konkursy na dyrektorów szkół
podstawowych, a w połowie lipca na dyrektora ZSO.
50-lecie OSP Majdan Wielki
W dniu 9 maja 2009r. w Majdanie Wielkim odbędą się uroczystości Jubileuszu
50-lecia działalności OSP w tej miejscowości oraz poświęcenie samochodu bojowego. Uroczystości rozpoczną się o godz.
13:00 uroczystą mszą św. odprawioną w
Kaplicy św. Brata Alberta w Majdanie
Wielkim. Następnie odbędzie się poświęcenie samochodu, wręczenie odznaczeń
oraz wspólny obiad.
Święto Strażaka
Na niedzielę 10 maja zaplanowano obchody uroczystości Św. Floriana patrona
strażaków. Głównym punktem Święta
Strażaka będzie msza św. odprawiona w
Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie
o godz. 9:00. Do kościoła strażacy udadzą
się maszerując czwórkami spod strażnicy
OSP w Krasnobrodzie.
Wizyta Prezydenta RP
w Krasnobrodzie
W dniu 16 czerwca 2009r. będziemy gościli w Krasnobrodzie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W programie wizyty
Prezydenta RP zaplanowano następujące
punkty: wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę zakładu wydobycia wody
mineralnej w Grabniku, otwarcie Centrum
Informacji Turystycznej, odsłonięcie Pomnika Powstańców Styczniowych.
Wizyta ta będzie odbywała się w 75-rocznicę pobytu w Krasnobrodzie Prezydenta
RP Ignacego Mościckiego, który w 1934
roku dokonał otwarcia miejscowej szkoły
podstawowej.
Konkursy na dyrektorów szkół
W związku z upływem 5-letniej kadencji

Nabór do pracy w Straży Miejskiej
W połowie maja ogłoszony będzie nabór
kandydatów do pracy w Straży Miejskiej
w Krasnobrodzie. Szczegółowe informacje dotyczące naboru będą podane na stronie internetowej www.krasnobrod.pl
Remonty dróg gruntowych
W dniu 14 kwietnia podpisano umowę na
dostawę kruszywa drogowego na teren
gminy Krasnobród. W okresie do 15 maja
na teren naszej gminy trafi blisko 500 ton
kruszywa dolomitowego. Wbudowany
zostanie m.in w miejscowościach: Wólka
Husińska, Kaczórki, Krasnobród ul. Słoneczna, Sobieskiego Gietki dalsza cześć
ulicy Andersa w Krasnobrodzie. Ok. 100
ton zostanie złożonych na bazie ZGK w
Majdanie Wielkim z przeznaczeniem na
uzupełnianie ubytków na pozostałych
drogach. Jednocześnie umowa przewiduje
dostawę 400 ton tego kruszywa w okresie
lipiec – sierpień z przeznaczeniem na remonty dróg w Hutkowie oraz Zielonym.
Usuwanie azbestu
Z dniem 20 kwietnia przystąpiono do podpisywania umów na dofinansowanie zadań
związanych z demontażem i utylizacją
pokryć dachowych zawierających azbest.
Przygotowano 20 umów z mieszkańcami, którzy złożyli kompletne wnioski, tj.
dostarczyli ksero aktu własności oraz poświadczenie zgłoszenia planowanych prac
ze Starostwa Powiatowego w Zamościu.
Maksymalne dofinansowanie wyniesie 15
zł brutto do 1m2 za demontaż oraz utylizację eternitu. Należy przypomnieć, że prace
te mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posia dający zatwierdzony program go
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spodarki odpadami niebezpiecznymi w
Starostwie Powiatowym w Zamościu w
zakresie usuwania odpadów zawierających azbest.
Remonty dróg w Majdanie Wielkim
i Potoku Senderkach
W dniu 21 kwietnia przystąpiono do prac
przy drodze gminnej w Majdanie Wielkim
przy budynku remizy OSP. Do pracy wykorzystano spychacz gąsienicowy DT 100,
który rozplantował nawieziony piasek
oraz zniwelował nierówności. Jednocześnie w dniu 28 kwietnia dostarczono gruz
betonowy, który będzie wbudowany celem
utwardzenia tej drogi. Z kolei do Senderek zamówiono 45 ton gruzu betonowego
celem wbudowania w gruntowy odcinek
drogi powiatowej kierunku Starej Huty.
Budowa drogi Hutków
Gmina Krasnobród przystąpi w miesiącu
czerwcu do wykonania tymczasowej nawierzchni drogi gospodarczej z płyt wielootworowych typu YOMB we wsi Hutków
na odcinku 110 metrów bieżących. W tej
samej technologii została utwardzona w
roku ubiegłym droga gminna we wsi Hutki
na odcinku 500 metrów bieżących. Oferty
na wykonanie dostawy płyt drogowych w
odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Krasnobród złożyło aż sześć firm. Dostawcą płyt
wielootworowych dla Gminy Krasnobród
w 2009r. będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo handlowe „PRIMA
BUD” – inż. Andrzej SOBCZYK z Sandomierza. Firma ta zaoferowała najniższa
cenę za dostawę płyt YOMB na potrzeby
Gminy Krasnobród w 2009r.
Wykonanie utwardzenia drogi płytami
YOMB nie jest utwardzeniem docelowym, jednak nawierzchnia drogi utwardzona płytami betonowymi jest stosunkowo tania i łatwo rozbieralna. Zaletą tego
rozwiązania jest możliwość w przyszłości
budowy kanalizacji w drodze bez niszczenia konstrukcji podbudowy i nawierzchni
dróg.
Krasnobrodzka
Telewizja Internetowa
Od marca 2009r. działa Krasnobrodzka
Telewizja Internetowa. Na stronie www.
krasnobrod.tv prezentowane są nagrania
video przedstawiające ważne wydarzenia
z życia gminy, relacje z imprez odbywających się w naszym mieście, a w przyszłości planowane jest też prezentowanie
miejsc wartych zobaczenia i ciekawych
osobowości. Zapraszamy do współpracy w
tworzeniu tej filmowej, internetowej wizytówki Krasnobrodu. Zachęcamy do zgłaszania ciekawych pomysłów do nagrania,
a poprzez to promowania za pomocą Internetu walorów i atrakcji naszej gminy.
Ciąg dalszy na str. 6
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Dukaty Krasnobrodzkie
Podczas Pikniku Militarnego - II Re- dukata o takim nominale wyniesie jedynie interesowanie naszym dukatem. Wg zgodkonstrukcji Bitew o Krasnobród (w tym 15.000 szt. Oprócz tej podstawowej, obie- nej oceny fachowców, o jego atrakcyjności
Szarży 25 Pułku Ułanów Wielkopol- gowej wersji, wyemitowane zostaną także, decyduje:
wykonane w srebrze oksy- - atrakcyjny projekt - awers przedstawia
skich), który odbędzie się
dowanym dukaty pamiątko- scenę batalistyczną. Nasza moneta jak na
w ramach obchodów tegowe. Będą one miały taki sam razie, jako jedyna w Polsce nawiązuje do
rocznych Dni Krasnobrodu
wygląd jak nominał „7”, ale 70 rocznicy walk polskiej armii we wrze24-26.07.2009r.
nastąpi
większą, bo 32 milimetrową śniu 1939r.
również wprowadzenie do
- bardzo niski nakład, np.
średnicę. Ich
obiegu dukatów krasnomoneta emitowana w Lublinakład wyniebrodzkich o dwóch nominie będzie miała nakład 100
sie jedynie 500
nałach: 7 oraz 70.
tys.
szt. Ich znaczeNawiązując do wcze- technologia wykonanie będzie wyśniejszych informacji zania – nasza moneta będzie
łącznie kolekwartych w Gazecie KraAwers
oksydowana, czyli zabezcjonerskie.
snobrodzkiej,
chcemy
pieczona przed działaniem
Projekt dukata
przekazać państwu najnowtlenu zawartego w powietrzu
sze informacje dotyczące postępów w re- krasnobrodzkiego, znajduje
(moneta nie będzie się np.
się już na stronach Mennicy
alizacji tego projektu.
pokrywać patyną, co jest poW chwili obecnej, projektant Pan K. Polskiej S.A., w zapowieRewers
wszechnym zjawiskiem przy
Nazarkiewicz przygotowuje model gipso- dziach emisji na 2009r.
monetach zwykłych; będzie
wy monety, który będzie wzorem do wy- Z przyjemnością informukonania stempla w Mennicy Polskiej S.A. jemy, że nasz produkt cieszy się bardzo też bardziej odporna na zarysowania, naw Warszawie. Model będzie wykonany na dużym zainteresowaniem. Pomimo, że nie wet te mikroskopijne).
Wszelkie informacje dotyczące dukata
bazie koncepcji graficznej dukata, która prowadzimy jeszcze zapisów, z całej Polzostała przygotowana wspólnie z Urzę- ski płyną do Urzędu Miejskiego mailowe udzielane są w Urzędzie Miejskim w Kradem Miejskim Krasnobrodzie. Zakończe- i telefonicznie zapytania o możliwość na- snobrodzie.
nie prac nad modelem planowane jest pod bycia dukata. Administrator emisji – firma
Zbigniew Michalski
koniec maja br. W dzisiejszym numerze D.M. sp. z o.o. prowadzi już zapisy dla
Z-ca Burmistrza Krasnobrodu
prezentujemy państwu zdjęcia awersu i re- dużych, głównie instytucjonalnych klienwersu naszego lokalnego dukata w wersji tów. Informacje przekazane nam ostatnio
o nominale „7”. Przypominamy, że nakład z Warszawy potwierdzają bardzo duże za-

Centrum Informacji Turystycznej
Krasnobród wzbogacił się o długo
oczekiwany nowy obiekt, który powstał
z myślą o odwiedzających nasze miasto
turystach i pielgrzymach. Mowa tu o Informacji Turystycznej – budynku, który powstał na miejscu
dawnego
przystanku
autobusowego na Podklasztorze. Jego budowa
rozpoczęła się jesienią
ubiegłego roku, a zakończy z końcem kwietnia
roku bieżącego. Koszt
inwestycji wyniósł ponad 500 tys. zł.
W budynku mieścić
się będzie „Informacja
Turystyczna” i to będzie
podstawowa
funkcja
tego obiektu. W ramach
IT będzie prowadzona
działalność polegająca
na gromadzeniu i udzielaniu różnego rodzaju
informacji niezbędnych dla turysty i pielgrzyma (m.in. o atrakcjach turystycznych,
bazie noclegowo-żywieniowej i in.) Ponadto będzie prowadzony punkt sprzedaży

map, przewodników i innych materiałów
promocyjnych oraz pamiątek.
Warto dodać, że budynek będzie też pełnił
w pewnym sensie rolę galerii. Duże przeszklone przestrzenie (okna) zostały tak za-

projektowany, aby można tam było przygotowywać ekspozycje wystawiennicze.
W budynku IT będzie też miejsce na przechowanie bagażu oraz sanitariaty, a pod-

cienia będą pełniły rolę przystanku autobusowego.
W kwietniu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie ogłosiła
nabór na stanowisko obsługi ruchu turystycznego. Zgłosiło się 14
kandydatów. Po analizie
dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy
kwalifikacyjnej wybrano
dwie osoby: Wojciecha
Sachajko z Tomaszowa Lub. i Izabelę Cisek
z Krasnobrodu, którzy
będą zajmowali się organizacją i prowadzeniem
działalności IT.
Centrum Informacji
Turystycznej rozpocznie
swoją działalność w połowie maja, a uroczystego
otwarcia dokona Prezydent RP Lech Kaczyński
podczas swojej wizyty w
Krasnobrodzie, która odbędzie się w dniu
16 czerwca 2009r.
M. Czapla
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Co słychać w Kulturze?
Żyć każdym dniem
Od 1 maja 2009r. w Krasnobrodzkim
Domu Kultury będzie czynna wystawa
malarstwa Jolanty Szczepańskiej-Plewka z Lublina. Autorka prac jest geodetą z
wykształcenia, a malarką z zamiłowania.
Na wystawie zaprezentowanych będzie 40
obrazów z lat 2004-2009, których głównym tematem jest pejzaż.
Wystawa będzie można oglądać do połowy czerwca br. Istnieje możliwość zakupu
prezentowanych prac.
Majowy
koncert dla rodziców
W niedzielę 24 maja 2009r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się
koncert z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
W koncercie wystąpią dzieci i młodzież z
kół zainteresowań działających przy KDK
oraz uczniowie miejscowych szkół.

KULTURALNE LATO
Już wkrótce lato i wakacje. Dla
wielu osób czas relaksu i wypoczynku. Jak
co roku w Krasnobrodzie przygotowywana jest letnia oferta kulturalna dla mieszkańców i turystów. Oto krótkie informacje
o wydarzeniach kulturalnych:
III FESTIWAL MUZYKI
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
„PER ARTE AD ASTRA”

21-27.06.2009r. - Krasnobród
W ramach III Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra” odbędzie się Konkurs Organowy dla młodych
organistów urodzonych po 01.01.1987r.
W ramach festiwalu będą wykłady, dyskusje i prezentacje poświęcone muzyce organowej i kameralnej oraz seminaria metodyczne dla pedagogów prowadzone przez
członków Jury. W ramach Festiwalu odbędą się też imprezy towarzyszące - koncerty, wystawa, projekcja filmu „Popiełuszko.
Wolność jest wśród nas”, spotkanie autorskie z p. Stanisławem Markowskim.
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LETNIE KINO PLENEROWE

W czasie tegorocznych wakacji Firma Autdoor Cinema z Warszawy przy współpracy z władzami samorządowymi Krasnobrodu planuje uruchomienie Plenerowego
Kina Letniego nad krasnobrodzkim zalewem. Zgodnie z projektem od 20 czerwca
do 31 sierpnia, codziennie odbywać się
będą projekcje hitów filmowych. Filmy
prezentowane będą z zastosowaniem najnowocześniejszego sprzętu projekcyjnego, wizyjnego i nagłośnieniowego, którym
dysponuje Firma Autdoor Cinema.
POWITANIE LATA

28 czerwca 2009
Impreza plenerowa rozpoczynająca letni
sezon turystyczny w Krasnobrodzie i nawiązująca do tradycji nocy świętojańskiej.
Gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Rybiński.
LETNIE KONCERTY
NA PLACU SIEKLUCKIEGO

W okresie wakacji w niedzielne popołudnia w centrum Krasnobrodu na Placu
Siekluckiego organizowane będą koncerty
zaproszonych zespołów muzycznych, kapel, orkiestr.
LETNIE MIĘDZYNARODOWE
KONCERTY ORGANOWE

Lipiec-sierpień 2008 - Sanktuarium
Maryjne w Krasnobrodzie
Tradycyjnie już organizowane będą w czasie wakacji, po dwa koncerty w lipcu i w
sierpniu. W koncertach tych występowało
wielu sławnych organistów z Polski i wielu krajów świata, nawet tak odległych jak
Wenezuela, Japonia, USA. Kierownikiem
artystycznym koncertów jest p. Marek Kudlicki z Wiednia
DNI KRASNOBRODU
24-26.07.2009r.

W ramach „Dni Krasnobrodu”, z okazji
70 rocznicy ostatniej szarży ułańskiej pod
Krasnobrodem organizowany będzie piknik militarny i wprowadzony będzie do
obiegu Dukat Krasnobrodzki. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Grzegorz Wilk
i Jarosław Weber z zespołem – artyści z
programu „Jaka to melodia”. W niedzielę
26 lipca odbędzie się Przegląd Orkiestr
Dętych.
POŻEGNANIE WAKACJI
22-23.08.2009r.

Festyn, podczas którego wystąpią zespoły
muzyczne, odbędzie się koncert „Drugiej
Maryli”. W ramach imprezy odbędzie się
odsłonięcie pomnika upamiętniającego
postać Mieczysława Siekluckiego – farmaceuty, społecznika, założyciela OSP
w Krasnobrodzie. Ponadto organizowane
będą zawody rowerowe oraz Turniej Piłki
Plażowej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu.
Informacje zebrała: M. Czapla
Szczegóły dotyczące imprez podane
będą na stronie www.krasnobrod.pl
i na plakatach
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Sala jak nowa i Salonowa Orkiestra
Po kilkumiesięcznej przerwie sala
widowiskowa Krasnobrodzkiego Domu
Kultury została otwarta. Pierwszym wydarzeniem kulturalnym w nowo wyremontowanej sali był koncert Salonowej
Orkiestry Johanna Straussa z Warszawy,
który odbył się w niedzielę 19 kwietnia
2009r.
Relacja z koncertu za chwilę, a teraz
krótko o tym, co działo się przez kilka
miesięcy z salą widowiskową KDK.
Kilka zdań o sali
Działania związane z przeprowadzeniem remontu sali rozpoczęły się latem
2008 roku. We wrześniu wykonano projekt, jego wykonawcą był Tomasz Jasek
- architekt z Zamościa. W październiku
uruchomiona została procedura przetargowa na remont sali widowiskowej.
Koncert z okazji Święta Niepodległości, który odbył się 11 listopada 2008 roku
był ostatnim wydarzeniem artystycznym
odbywającym się w „starej” sali widowiskowej.
Wkrótce potem rozpoczęły się prace
przygotowawcze do remontu, takie jak demontaż foteli, okotarowania oraz innego
wyposażenia. W drugiej połowie listopada na salę weszła ekipa remontowa, która przystąpiła do gruntownego remontu.
Wykonawcą prac wyłonionym w wyniku
przetargu była Firma Transportowo-Budowlana Ryszard Pióro z Tomaszowa Lub.
reprezentowana przez p. Mariusza Pióro.
Remont obejmował wykonanie nowej
instalacji elektrycznej i tynków na ścianach, wykonanie sufitu podwieszanego
oraz nowego oświetlenia sali. Położono
też nową drewnianą podłogę na scenie i na
widowni. Bardzo ważnym elementem ujętym w projekcie było wykonanie systemu
wentylacyjnego (wcześniej sala nie posiadała odpowiedniej wentylacji).
Po zakończeniu prac remontowych
przyszedł czas na wyposażenie sali. Sala, a
dokładniej mówiąc scena została wyposażona w nowe okotarowanie. W porównaniu do poprzedniego zostało ono wzbogacone o dodatkową kurtynę (teraz są trzy),
zawieszono cztery kulisy, po dwie z każdej
strony (wcześniej nie było żadnej). Ponadto na suficie nad sceną zwieszono trzy horyzonty. Okotarowanie wykonał Zakład
Usługowy Zabezpieczeń Przeciwogniowych Jadwiga Grygielska z Kalisza.
Zwieńczeniem prac modernizacyjnych
na sali widowiskowej było wyposażenie w
miejsca siedzące dla publiczności. W celu
wyłonienia wykonawcy ogłoszony został
przetarg na dostawę i montaż foteli. Fotele
zostały dostarczone i zamontowane 6 marca 2009r. przez Firmę MEGAN SEATING
Marcin Grzędzicki z Otowic (niedaleko

Bydgoszczy).
Koszt modernizacji wyniósł około
280 tysięcy złotych. Całość sfinansowana
została z dotacji z budżetu gminy Krasnobród.
Wracając do koncertu...
Pierwszy koncert w odnowionych
wnętrzach sali – koncert Salonowej Orkiestry Johanna Straussa – był podziękowaniem dla władz samorządowych Krasnobrodu - Burmistrza i Rady Miejskiej za
wsparcie finansowe działań związanych z
modernizacją sali widowiskowej oraz dla
wykonawców prowadzących prace.
Niedzielne spotkanie rozpoczęła dyrektor KDK witając wszystkich obecnych.
Na koncert przybyły władze samorządowe - burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś,
z-ca burmistrza Zbigniew Michalski, radni
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z przewodniczącym Adamem Kałużą na czele,
ks. prałat Roma Marszalec – proboszcz
Parafii NNMP w Krasnobrodzie, ks. Roman Sawic – proboszcz Parafii Zesłania
Ducha św. w Krasnobrodzie, ks. Jacek Rak
– dyrektor Katolickiego Radia Zamość,
Tomasz Jasek – architekt, autor projektu
sali, Mariusz Pióro – wykonawca prac remontowych. Zaproszenie na koncert przyjęli również dyrektorzy zaprzyjaźnionych
domów kultury: Zdzisław Pasieka – dyrektor GOK w Dołhobyczowie oraz Maria
Stromidło – wieloletni dyrektor GOK w
Majdanie Górnym, dyrektorzy gminnych
jednostek samorządowych oraz mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród.
Po powitaniu przedstawiona została
krótka informacja o zakresie i przebiegu
modernizacji sali widowiskowej.
W dalszej części tego niecodziennego
spotkania głos zabrał ks. prałat Roman
Marszalec, który po krótkim przemówieniu i modlitwach dokonał poświęcenia
sali.

A potem...? A potem... witani brawami, na
scenie pojawili się muzycy Salonowej Orkiestry Johanna Straussa: Aneta Owczynnikow – skrzypce, Małgorzata Skubis
– flet, Tatiana Przybylska-Karaszewska –
wiolonczela, Agnieszka Kulikowska - fortepian i Piotr Skubis – klarnet.
Zanim jednak rozbrzmiały pierwsze
dźwięki, dyrektor orkiestry Piotr Skubis w
imieniu własnym i muzyków przywitał się
z publicznością, przedstawił krótką informację o orkiestrze i dokonał wprowadzenia do pierwszego utworu. Rozbrzmiała
muzyka. Jak sama nazwa orkiestry wskazuje dominowała muzyka Straussa, ale
były też znane utwory takich kompozytorów jak: C. Robrecht, H. Zander, E. Halletz czy J.Brahms.
Każdy z utworów poprzedzony był krótką
informacją o kompozytorze i prezentowanym utworze muzycznym, którą w interesujący sposób przekazywał Dyrektor Orkiestry. Dzięki muzyce i przedstawionym
informacjom zebrana na sali publiczność
mogła przenosić się myślami do różnych
miejsc i okresów.
Koncert bardzo podobał się zebranym
na sali. Oczywiście nie mogło obyć się
bez bisów. Podziękowaniem dla muzyków
były gromkie brawa i róże, które wręczył
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś.
Na zakończenie głos zabrał Adam Kałuża - przewodniczący Rady Miejskiej,
który podkreślił ogromne znaczenie kultury dla Krasnobrodu jako miejscowości turystycznej i uzdrowiskowej i podziękował
pracownikom Krasnobrodzkiego Domu
Kultury za trudną, wymagającą poświęcenia, ale owocną działalność kulturalną oraz
za pracę na rzecz poprawy infrastruktury.
Po koncercie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 10-11

Zaproszenie
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
serdecznie zapraszają na

Święto Patrona Szkoły

które odbędzie się w dniu 29 maja 2009r.
Program uroczystości: 8.45 – Zbiórka przed budynkiem szkoły, 9.00 – Część artystyczna, 9.30 – Msza święta, 10.30 – Spotkanie w szkole, rozstrzygniecie konkursu plastycznego pt. „Sceny z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.
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Wieści z Gminy
Ciąg dalszy ze str. 2
Krasnobrodzkie molo
W dniu 23 kwietnia 2009r. została podpisana umowa z przedsiębiorstwem „EKOMEL” z Janowa Lubelskiego na budowę
mola spacerowego na „Zalewie”. Pierwszy
etap budowy mola tj. odcinek o długości
ok. 80 mb zostanie zakończony do dnia 15
czerwca. W chwili obecnej przygotowywane są pale pod wykonanie konstrukcji
nośnej mola. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac od 12 maja rozpocznie się
sukcesywne wbijanie pali i montaż dźwigarów. Aby uniknąć ponownego spuszczania wody ze zbiornika w celu wbicia pali
pod dalszą rozbudowę- drugi etap. Ustalono, że przedsiębiorstwo „EKOMEL” wbije pale także pod drugi etap rozbudowy
mola. Po wbiciu pali do zbiornika będzie
napuszczana woda.
Wsparcie na starcie
„Wsparcie na starcie” to projekt przygotowany przez Urząd Miejski w Krasnobrodzie, w ramach którego zostaną utworzone
dwa punkty przedszkolne w miejscowościach Hutków i Zielone. Projektem objętych będzie 32 dzieci w wieku 3-5 lat.
Wartość projektu wyniesie ponad 270 tys.
zł. W jego ramach - ze środków unijnych,
zostaną wyremontowane i przygotowane
na potrzeby przedszkola dwie sale w budynkach szkolnych, zatrudnieniowych zostanie 2 nauczycieli i zabezpieczone będą
środki na materiały dydaktyczne dla dzieci. Projekt realizowany będzie w okresie
od czerwca 2008r. do lipca 2011r. Obecnie
trwają przygotowania do podpisana umowy na realizację tego zadania.
Praca w przedszkolu
W związku z realizacją projektu „Wsparcie na starcie” Burmistrz Krasnobrodu
poszukuje nauczycieli wychowania przedszkolnego do prowadzenia punktów przedszkolnych w Hutkowie i Zielonem.
Szczegółowe informacje dotyczące wymogów ubiegania się o pracę podane będą na
stronie internetowej www.krasnobrod.pl.
KDK zatrudni muzyka i plastyka
Krasnobrodzki Dom Kultury ogłasza
nabór kandydatów do pracy na stanowiskach: plastyk (1/2 etatu) i muzyk-akustyk
(1 etat).
Szczegółowe informacje dotyczące ofert
pracy podane będą na stronie:
www.krasnobrod.pl
Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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Pieśń ujdzie cało
Jesienią 2008 roku Krasnobrodzki Dom
Kultury opracował 3 wnioski na realizację projektów z zakresu kultury w ramach
Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 2009. Wnioski te zostały złożone do odpowiednich instytucji zarządzających poszczególnymi programami.
Jeden z nich uzyskał akceptację Ministra i w związku z powyższym w dniu 24
kwietnia 2009r. została podpisana umowa
pomiędzy Muzeum Historii Polski w Warszawie a Krasnobrodzkim Domem Kultury
o współpracy przy realizacji projektu pt.
„Pieśń ujdzie cało” w ramach programu
MKiDN „Patriotyzm jutra”.
Zgodnie z treścią umowy na realizację
tego zadania KDK otrzyma dofinansowanie
w wysokości 15.250 zł.
Projekt „Pieśń ujdzie cało” (obejmujący organizację wystawy i wydanie katalogu) przygotowywany jest z okazji 70
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 20
rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku
Komunizmu w Europie Środkowej oraz
obchodzonej w ubiegłym roku 90 rocznicy
odzyskania niepodległości.
WYSTAWA
Na wystawie znajdą się ilustracje do
najbardziej znanych pieśni z okresu II wojny światowej - kampanii wrześniowej, piosenki walczącej Warszawy, uliczne ballady,
partyzanckie i te, które powstawały na różnych frontach II wojny światowej m.in. Hej
chłopcy bagnet na broń, Marsz Mokotowa,
Pałacyk Michla, Siekiera motyka, Teraz jest
wojna, Warszawskie dzieci, Modlitwa partyzancka, Dziś do ciebie przyjść nie mogę,
Czerwone maki, Rozszumiały się wierzby
płaczące oraz piosenki dwudziestolecia
międzywojennego, które nadal towarzyszyły polskiemu żołnierzowi. Drugą grupę
stanowić będą ilustracje do pieśni, które
poprowadziły nas do roku 1989 - A mury
runą, Arka Noego, Róbmy swoje, Źródło,
A te skrzydła połamane, Żeby Polska była
Polską, Arahija.
Uzupełnieniem wystawy będą pieśni
z wcześniejszych okresów dziejowych o
charakterze poważnym, podniosłym, zagrzewające do boju, które cieszyły się
największym szacunkiem Polaków: Boże
coś Polskę, Rota, Mazurek Dąbrowskiego,
Warszawianka, My pierwsza brygada oraz
pieśni śpiewane na co dzień, dla urozmaicenia okopowego, obozowego czy partyzanckiego życia – często wesołe, lekkie i
dowcipne.
Autorami prac są najwybitniejsi polscy
artyści, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku
pokoleń, wśród nich twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie, „polskiej szkoły
ilustracji” m.in. Janusz Stanny, Zdzisław
Witwicki, Andrzej Heidrich, Elżbieta Gau-

dasińska, Tomasz Borowski, Krystyna Michałowska, Wanda i Bogdan Orlińscy, Jolanta Marcolla, Joanna Zimowska, Leszek
Ołdak, Maria Sołtyk, Elżbieta Wasiuczyńska, Artur Gołębiowski, Zbigniew Kołaczek, Stanisław Ożóg, Halina i Bartłomiej
Kuźniccy, Mikołaj Kamler, Anna Sędziwy,
Wojciech Kołyszko, Aleksandra MichalskaSzwagierczak, Agnieszka Żelewska oraz
młodzi wyróżniający się ilustratorzy.
W wystawie uczestniczyć będą też artyści, którzy obok ilustracji uprawiają inne
dziedziny sztuki, co zwiększy możliwości
interpretacyjne pieśni i wzbogaci paletę
dokonań formalnych: Rafał Strent, Mieczysław Wasilewski, Marian Nowiński oraz
Franciszek Maśluszczak.
Przewiduje się, że na wystawie zaprezentowanych będzie około 100 ilustracji
do kilkudziesięciu pieśni. Prace opatrzone
fragmentem pieśni oprawione będą w karton o wymiarach 100x70 cm i 50x70 cm i
przystosowane do eksponowania za szkłem.
Cześć prac, które znajdą się na wystawie
jest efektem warsztatów ilustratorów, które
odbyły się w roku 2008 w Krasnobrodzie.
Wernisaż wystawy w Krasnobrodzkim
Domu Kultury zaplanowany jest na 1 września 2009r. Potem wystawa prezentowana
będzie w wielu instytucjach i placówkach
kultury na terenie Polski.
KATALOG
Wystawie będzie towarzyszyć katalog
wydany w formie albumu i zredagowany
tak, aby mógł funkcjonować niezależnie od
wystawy. Oprócz barwnych ilustracji katalog będzie zawierał teksty pieśni, wstęp,
noty biograficzne artystów.
Opiekę artystyczną nad projektem sprawować będzie prof. Janusz Stanny – wybitny artysta, współtwórca „polskiej szkoły
ilustracji”, laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym dwukrotnie Nagrody Prezesa
Rady Ministrów za twórczość dla dzieci.
Przez ponad 30 lat kierował Pracownią
Książki i Ilustracji w warszawskiej ASP.
Autorką projektu i kuratorem realizacji
jest Maria Grażyna Szpyra - od ponad 25 lat
zajmuje się promocją polskiej ilustracji w
Polsce i za granicą (plenery, warsztaty, wystawy i towarzyszące im wydawnictwa). Za
całokształt działań w tej dziedzinie otrzymała w 2006 roku Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt katalogu wykona Bogdan Orliński – ilustrator, laureat Nagrody Prezesa
Rady Ministrów za twórczość dla dzieci,
wieloletni redaktor graficzny w Instytucie
Wydawniczym „Nasza Księgarnia”.
O kolejnych etapach realizacji projektu
będziemy informowali w kolejnych wydaniach GK.
M. Czapla
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Dzień Ziemi w ZSP
Mali ekolodzy
W dniach 20 – 24 kwietnia obchodziliśmy „Dni Ziemi” w oddziałach przedszkolnych ZSP w Krasnobrodzie. Przez
cały tydzień prowadziliśmy zajęcia o
tematyce ekologiczno-zdrowotnej w grupach. Zbieraliśmy surowce wtórne: makulaturę, puszki i zużyte baterie. Odbyły
się spotkania z pielęgniarką szkolną panią
Barbarą Kukiełka. Grupy „0” włączyły się
do sprzątania świata. Na korytarzu przedszkolnym można było obejrzeć wystawę
pt. „Skarby ziemi”. Dużym powodzeniem
cieszył się kiermasz żywności - sałatek i
ciast przygotowanych przez Rodziców
dzieci Grupy II (za co serdecznie dziękujemy).

Wszystkie grupy uczestniczyły w Eko –
turnieju, podczas którego odbyły się konkursy. Dzieci brały w nich czynny udział
a wiedza, którą posiadały zaskakiwała
wszystkich. Dużo informacji przyrodniczych przekazał nam Leśnik – pan Ryszard
Teterycz podczas spotkania z dziećmi
przedszkolnymi. Na podsumowaniu obchodów „Dni Ziemi” grupa II przedstawiła
inscenizację pt.„Las królików”. Wszystkie
grupy otrzymały nagrody wywalczone
podczas Eko - turnieju i dyplomy.
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Dzień Ziemi
w klasach młodszych
Dnia 22 kwietnia 2009 r. klasy I-III
Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Kra-snobrodzie obchodziły Dzień Ziemi.
Z tej okazji uczniowie klasy IIa wraz z
wychowawczynią Barbarą Bielecką przygotowali i przedstawili część arty-styczną
o treści ekologicznej. Słowami wierszy
i piosenek zachęcali do dbania o naszą
planetę Ziemię. Wskazali sposoby, za
pomocą których można to czynić, a mia-

Organizatorki: Maria Domańska
i Grażyna Krzeszowska
Koordynator: Marzena Jabłońska

nowicie: sprzątanie, segregację odpadów,
ochronę zwierząt, roślin.
Również w tym dniu został rozstrzygnięty
konkurs zorganizowany przez p. Barbarę
Chmiel, który polegał na ułożeniu „Rymowanki lub wiersza ekologicznego”.
Najładniejsze wiersze zostały nagrodzone.
W ramach obchodów Dnia Ziemi p.
Beata Twardowska i p. Zdzisława Lalik
przeprowadziły zbiórkę makulatury. Klasy I-III zebrały łącznie 1272,5 kg. Dla
wszystkich klas Dyrekcja szkoły ufundowała nagrody.
Barbara Bielecka
Fotoreportaż z Dnia Ziemi – str. 20

Mieczysław Sieklucki
Zasłużony dla Krasnobrodu

Kontynuowane są działania związane
z upamiętnieniem postaci magistra Mieczysława Siekluckiego - wieloletniego
naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krasnobrodzie,
farmaceuty i oddanego Krasnobrodowi społecznika.
Realizacją tego
przedsięwzięcia, od
pewnego już czasu
zajmują się władze
samorządowe Krasnobrodu oraz społeczność lokalna reprezentowana przez Społeczny Komitet Organizacyjny.
Formą upamiętnienia będzie pomnik
– płaskorzeźba w kamieniu przedstawiająca popiersie Mieczysława Siekluckie-

go wraz z krótkim tekstem. Wykonaniem
rzeźby zajmuje się krasnobrodzki artysta
rzeźbiarz Andrzej Gontarz. Na lokalizację
pomnika wybrano Plac Siekluckiego
w centrum Krasnobrodu.
Uroczyste odsłonięcie pomnika
planowane jest na sierpień 2009 roku,
w przypadającą wówczas 30 rocznicę
śmierci Mieczysława Siekluckiego.
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wesprzeć finansowo realizowane
działania informujemy, że Społeczny
Komitet Organizacyjny uruchomił
specjalne konto, na które można dokonywać wpłat. Oto numer rachunku bankowego: KREDYT BANK S.A. O/Zamość 74
1500 1807 1218 0004 0765 0000.
W związku z planowaną uroczystością
Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” pla-

nuje przygotowanie specjalnego wydania
naszego pisma, w którym przedstawiona
zostanie postać zasłużonego dla Krasnobrodu farmaceuty i społecznika.
Ponawiamy więc nasz apel o udostępnienie
pamiątek, wspomnień i innych materiałów
związanych z osobą mgr Mieczysława
Siekluckiego. Zebrane materiały pomogą
w przygotowaniu Gazety, a tym samym
ocalą od zapomnienia postać i działalność
oddanego Krasnobrodowi społecznika.
Prosimy o przekazywanie informacji
do Redakcji „Gazety Krasnobrodzkiej”.
Zapewniamy zwrot udostępnionych materiałów.
Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas pozytywnie odpowiedzieli na
nasz apel i wspierają, zarówno finansowo
jak i rzeczowo realizowane działania, natomiast innych zapraszamy do współpracy.
M. Czapla
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Nowe taryfy

W dniu 7 kwietnia 2009r. Komisja Konkursowa w składzie:
Halina Gontarz, Jarosław Derkacz i Magdalena Dziura dokonała rozstrzygnięcia „Konkursu wielkanocnego na naj-ładniejszą
palmę i pisankę i stroik” zorganizowanego przez Krasnobrodzki
Dom Kultury.
Oceniając prace Komisja wzięła pod uwagę przede wszystkim oryginalność, estetykę i samodzielność wykonania prac. Po
ich obejrzeniu wyłoniła następujących laureatów konkursu i przyznała wyróżnienia:
W kategorii „PALMA”
I miejsce – Ewa Tarasiuk - kl. III gimnazjum Zespół Szkół przy
Sanatorium w Krasnobrodzie
II miejsce – Kasia Kostrubiec – kl. II „b” Zespół Szkół Pod-stawowych w Krasnobrodzie
III miejsce – Ola Buczak – kl. II Szkoła Filialna w Zielonem
W kategorii PISANKA:
I miejsce – Magda Milczuk - kl. V
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
II miejsce – Bartłomiej Małek – kl.
I„b” Zespół Szkół Podstawowych w
Krasnobrodzie
III miejsce – Anna Bełz – kl. IV „a”
Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie
Wyróżnienie: Katarzyna Kłyż – kl.
III Szkoła Filialna w Zielonem
W kategorii „STROIK”
I miejsce – Natalia Juszczak – kl. III gimnazjum Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
II miejsce – Aleksandra Przytuła – Kl. VI Zespół Szkół przy
Sanatorium w Krasnobrodzie
III miejsce – Jakub Leśniak - kl. I „b” Zespół Szkół Podsta-wowych w Krasnobrodzie
Wyróżnienia:
Bartłomiej Kozieł – kl. II Szkoła Filialna w Zielonem
Sandra Gęśla – kl. IV Szkoła Podstawowa w Majdanie W.
Hubert Przytuła – kl. I „b” – Zespół Szkół Podstawowych w
Krasnobrodzie
Dla zwycięzców konkursu Krasnobrodzki Dom Kultury przygotował pamiątkowe dyplomy i ufundował nagrody rze-czowe.
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu można było obejrzeć
na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w KDK.
M. Czapla

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w
Majdanie Wielkim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od
dnia 10 maja 2009 roku do dnia 09 maja 2010 roku.
I. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
1. Ceny za jeden m3 (1000 litrów) wynoszą :
a. za dostarczoną wodę:
dla celów gospodarstw domowych
2,04 zł + VAT
dla pozostałych celów
2,68 zł + VAT
b. za odprowadzone i oczyszczone ścieki :
dla celów gospodarstw domowych
2,80 zł + VAT
dla pozostałych celów
4,80 zł + VAT
c. za ścieki dowożone do oczyszczalni :
dla celów gospodarstw domowych
3,50 zł + VAT
dla pozostałych celów
5,50 zł + VAT
2. Stawki opłaty abonamentowej na okres rozliczeniowy:
dla wszystkich punktów poboru – odbiorców wody 1,00 zł + VAT
i ścieków łącznie z wodomierzami lokalowymi i dodatkowymi
rozliczanymi przez Zakład
3. Aktualna stawka podatku od towarów i usług (VAT) wynosi
7%.
II. Warunki stosowania cen i stawek opłat
1. Usługi świadczone przez Zakład na rzecz odbiorców obejmują
prowadzenie rozliczeń za ilość zużytej wody i / lub odprowadzonych ścieków ustalonej na podstawie odczytów:
- wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
albo wodomierza odbiorcy służącego do określenia ilości odprowadzanych ścieków przy poborze wody z innych źródeł niż sieć
miejska, (gminna)
- wskazań wodomierza dodatkowego określającego ilość wody
bezpowrotnie zużytej ,
- wskazań wodomierzy lokalowych służących do rozliczeń osób
korzystających z lokali w budynku wielolokalowym, lub określanej wg norm wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku, w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. Nr 8, poz. 70)
2. Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków ustala się dla odbiorców usług jako sumę
iloczynów:
- cen za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki oraz odpowiadających im ilość m3 wody i/lub ścieków,
- stawki opłaty abonamentowej miesięcznej dla wszystkich punktów poboru- odbiorców wody i dostawców ścieków rozliczanych
przez Zakład.
3. W zależności od postanowień umowy okres rozliczeniowy wynosi miesiąc, dwa lub trzy miesiące.
Jacek Gmyz - Dyrektor ZGK

Zawody Wędkarskie

Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie organizuje zawody spławikowe o Mistrzostwo Towarzystwa na rok 2009.
Zawody zostaną zorganizowane na zbiorniku Olender w Krasnobrodzie w dniu 24 maja 2009r., w dwóch turach po 3 godziny każda.
Zbiórka uczestników w dniu zawodów o godz. 5.30 przy budynku
dawnje rybakówki. rozpoczęcie zaowdów zaplanowano o godz. 6.00.
Dla najlepszych zawodników Zarząd przygotował atrakcyjne nagrody
oraz dyplomy i puchary. przypominamy zainteresowanym o zabraniu siatek do przetrzymywania żywych ryb.
Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarksiego
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„SZukałem WaS,
teraZ Wy PrZySZliście Do mnie”
Dzień – 2 kwietnia to dzień, w którym
przed naszymi oczyma staje postać Umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II.
W każdym zakątku wspominamy wtedy
Jego przejście do Domu Ojca. Również
w Krasnobrodzie – 4 rocznica śmierci naszego Papieża – zgromadziła bardzo wielu
wiernych. Przybyło również wielu
ludzi
młodych
– bo to do nich w
sposób szczególny Ojciec Święty
przed
śmiercią
powiedział – „Szukałem Was, teraz
wy przyszliście do
mnie”.
Uroczystości
rozpoczęły się o
godz. 20.00 przy
budynku Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących
w
Krasnobrodzie,
która nosi zaszczytne
imię
Sługi
Bożego
Jana Pawła II. To
właśnie stamtąd dyrekcja, nauczyciele i
uczniowie podjęli na ramiona duży krzyż i
wyruszyli na Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta, gdzie przy poszczególnych
stacjach mogliśmy pochylać się nad tajemnicą męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Pod
gwieździstym niebem, wśród blasku lampionów i pochodni, rozbrzmiewały podczas drogi ulubione pieśni papieża oraz
Jego słowa. Podczas rozważań mogliśmy
również usłyszeć i przypomnieć sobie te
momenty z życia naszego Papieża, które
były naznaczone cierpieniem i ciężarem
krzyża. Obsługę muzyczną w tym dniu
zapewniła młodzież KSM „Emmanuel” z
Krasnobrodu.
Dokładnie o godz. 21.37 – czyli w
godzinie, w której papież wydał ostatnie
tchnienie na tym świecie dotarliśmy do
kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia
NMP, gdzie przy pomniku papieża-Polaka zakończyliśmy nabożeństwo Drogi
Krzyżowej. Następnie udaliśmy się do
kościoła, gdzie pod przewodnictwem Ks.
Prałata Romana Marszalca modliliśmy się
o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana
Pawła II. Tam właśnie jakby z nieba zabrzmiał głos Ojca Świętego, który jeszcze
raz skierował swoje orędzie do każdego z
nas. Odpowiedzią na te słowa był wspólny

śpiew wyrażony słowami: „Nie bój się wypłyń na głębię, jest przy Tobie Chrystus”.
Na zakończenie modlitewnego spotkania
wszyscy odśpiewali ukochaną pieśń papieża – słynną „Barkę”, po czym umocnieni
uroczystym błogosławieństwem rozeszliśmy się do swoich domów pełni refleksji
i zadumy.
Choć
umilkło
serce Jego, wciąż jest
żywy, wciąż jest z
nami i z Domu Ojca
nam błogosławi. Ojciec Święty zapewne
nie chciałby, abyśmy odchodzili do
domów smutni. On
w Domu Ojca jest
szczęśliwy i na pewno też chce, abyśmy
i my byli szczęśliwi.
Radujmy się zatem
że mamy takiego
orędownika
przed
Bogiem i żyjmy Jego
nauką nie tylko w tak
szczególny dzień, ale
na co dzień, bo On
pokazał nam jak iść
Drogą Chrystusowej Miłości.
Ks. Sławomir Skowroński
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Sala przed remontem ...

Remont sali widowiskowej KDK
...w trakcie...

... i po remoncie.

Listopad 2008 - Marzec 2009

Koncert Salonowej Orkiestry
Johanna Straussa

19.04.2009
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Błogosław nam Królowo – Pani Roztocza

Służba w straży pożarnej – to służba na
straży ludzkiego życia i mienia, to służba
wymagająca odwagi. To nie tylko piękny
mundur i sztandar u boku – ale zaufanie,
którym ich darzą inni licząc na nich. Ale,

Kustosz Sanktuarium wita
zgromadzonych pielgrzymów

stwie Drogi Krzyżowej pochylając się
nad tajemnicą męki i śmierci Chrystusa.
Po Drodze Krzyżowej każdy miał okazję
skorzystać z Sakramentu Pokuty, by o
godz. 14.30 uczestniczyć w pełni w uroczystej Eucharystii. Swoją obecnością
zaszczycił nas Jego Ekscelencja Ks. Bp
Prof. Dr Hab. Jan Śrutwa, który w otoczeniu licznie przybyłych kapłanów – Kapelanów Straży Pożarnej przewodniczył
uroczystej Eucharystii, w której modlił
się o potrzebne łaski w tej trudnej służbie.
Msza święta, była jednocześnie hołdem
składanym tym którzy służyli w Straży
swoją odwagą i posługą a już od nas odeszli do Pana.
Na początku słowa powitania skierował do wszystkich – Kustosz Sanktuarium – Ks. Prałat Roman Marszalec. Na
tę uroczystość przybył również Kanclerz
Kurii Diecezjalnej Ks. Prałat Adam Firosz,
który wygłosił okolicznościową homilię.
Obsługę liturgiczną
tej uroczystości zapewnili alumni Metropolitalnego Wyższego

Ks. Kanclerz Adam Firosz - głosi homilię

Strażacy zgromadzeni w Sanktuarium
Ks. Bp Jan Śrutwa przewodniczy Eucharystii

aby takim być trzeba najpierw umieć stanąć przed Bogiem, by u niego wypraszać
dar łaski w godnym wypełnianiu swojego
powołania.
O te potrzebne łaski, za wstawiennictwem Matki Bożej Krasnobrodzkiej – Pani
Roztocza – prosili również strażacy z powiatów: krasnostawskiego, kraśnickiego,
zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego i hrubieszowskiego. Oni to przybyli 26 kwietnia 2009 roku do Krasnobrodzkiego Sanktuarium, by tam przeżywać II
Pielgrzymkę Strażaków. Pielgrzymka ta
miała również charakter dziękczynny za
szczęśliwe przeprowadzenie akcji gaśniczych i ratowniczych.
Uroczystości rozpoczęły się o godz.
12.30 na Kalwarii Krasnobrodzkiej gdzie
brać strażacka uczestniczyła w nabożeń-

Seminarium
Duchownego w Lublinie, którzy też związani są ze służbą w Straży Pożarnej. Obsługę
muzyczną natomiast
zapewniła Strażacka
Orkiestra. Na zakończenie Ks. Biskup wyraził swoją wdzięczność za zaproszenie,
po czym umocnił
wszystkich udzielając
Bożego błogosławieństwa.
Po zakończonej pielgrzymce, każdy powrócił do swoich obowiązków, ale
duchowo bogatszy już, bo po spotkaniu
z Matką, która wszystko rozumie i która

Kapelani Straży Pożarnej

sercem ogarnia każdego z nas, jest z nami
w każdy czas i ten radosny i ten może trudny.
Tekst i foto - Ks. Sławomir Skowroński
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Budujmy dom na skale
1. Jana Paweł II wśród nas
Wydaje się, że Jan Paweł II jest wciąż
obecny w naszej świadomości. Wielu zetknęło się z Nim osobiście, słuchało Go
w Rzymie i w Polsce podczas kilku Jego
pielgrzymek do Ojczyzny. Prawie w każdym polskim domu są nagrania papieskich
przemówień, teksty Jego nauczania, piękne
albumy dokumentujące niezwykłą biografię chłopca z Wadowic, który został Głową
Kościoła powszechnego. Przechowujemy
pieczołowicie wiele publikacji o tym wielkim „naszym” papieżu. Nierzadko spotyka
się i takie domy, gdzie na najważniejszym
miejscu eksponowane są pamiątkowe
zdjęcia. Czasem widać na nich całe rodziny, które Jan Paweł II zawsze życzliwie
traktował. Jeszcze brzmią nam w uszach
wołania uradowanych tłumów: „Zostań
z nami! Zostań z nami!”, adresowane do
Namiestnika Chrystusowego zwykle podczas pożegnania, które nieuchronnie się
zbliżało.
To zewnętrzne, bardzo miłe fakty. Ale
czy rzeczywiście Papież Polak jest obecny wśród nas? Czy jest na tyle obecny w
naszej świadomości, że realizujemy na co
dzień Jego przesłanie? Pytanie jest oczywiste. Jawi się nie tylko dzisiaj, kiedy
obchodzimy kolejną, już czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II, ale i wówczas,
kiedy słyszymy bajanie na Jego temat ludzi nierozumiejących Kościoła, niezwiązanych ze społecznością ludzi wierzących
lub tych, którzy – jedni może nieświadomie, a inni z wyrafinowaną premedytacją,
dla swych celów - podcinają jego korzenie. Jest też niemało ludzi, czasami dobrej
woli, którzy tak już przyzwyczaili się do
ciągłego mówienia i słuchania o papieżu,
że przestali reagować na wyjątkowość i
bogactwo Jego pontyfikatu.
Może jest w nas coś z mieszkańców
Nazaretu, do których Jezus Chrystus powiedział kiedyś z goryczą: „Żaden prorok
nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”
(Łk 4, 24)? Rodacy Jezusa wystąpili przeciwko Niemu z zaciśniętymi pięściami.
Doszło nawet do czegoś gorszego. „Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na
której było zbudowane ich miasto aby Go
strącić” (tamże, 4, 29). Również dalsza relacja ewangelisty Łukasza jest ważna: „On
jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił
się” (tamże 4, 30).
Nie wolno nam dopuścić do tego, by
Jan Paweł II – tak jak niegdyś uczynił to
Jego i nasz Mistrz - przeszedł pośród nas
i oddalił się. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebujemy Jego
wzoru życia i nauki. Jego wołanie do zaufania bez reszty Chrystusowi, Jego
prośba o zstąpienie Ducha Świętego po-

zostaje wprost palącą potrzebą chwili.
Nie tylko tu, między Odrą i Bugiem, ale
wszędzie, na całym świecie. Sparafrazujmy zatem słowa apostołów, skierowane
do Jezusa Chrystusa: „Janie Pawle, do
kogóż pójdziemy? Twoja nauka, skierowana zawsze na Zbawiciela, jako centrum wszechświata i historii, jest dla nas
nadzieją i drogą. Nie chcemy zapomnieć i
dobrze wiemy, że to Jezus ma słowa życia
wiecznego” (por. J 6, 68). Dzisiejszy liberalny świat, odrzucający wszelkie zasady
- poza tymi, które zapewniają mu złudne
zresztą bezpieczeństwo - nie chce nawet o
tym słyszeć. Ale trzeźwo myśląc, musimy
przyznać, że dotąd nic lepszego nie wymyślono. Trzeba zatem wybierać. Wybierać jak zawsze. W ślad za naszym wielkim
Rodakiem wybierajmy Chrystusa, byśmy
nie pobłądzili i by nasza własna, wszczepiana nam na co dzień wzajemna niechęć,
a może nawet złość, nikogo nie zaślepiła.
Powtórzmy ostrzeżenie natchnionego autora Księgi Mądrości, byśmy nie znaleźli
się wśród tych, którzy „nie pojęli tajemnic
Bożych” czy też „nie spodziewali się nagrody za prawość” (Mdr 2, 22).
2. Odbudowywanie i budowanie
z Bogiem
Jan Paweł II pozostawił wielkie bogactwo nauczania. Wybierzmy z niego to,
co jest nam najbardziej teraz potrzebne:
odbudowywanie i budowanie z Bogiem.
Słowa te często powtarzał. Odwoływał się
do słów proroka Jeremiasza: „Biada temu,
który fałszem buduje swój dom, pomijając
sprawiedliwość” (Jr 22, 13). Myśl tę wydobył i rozwinął między innymi podczas
pielgrzymki do Polski w czerwcu 1991
r. Już na jej początku, 3 czerwca, wołał
mocnym głosem w Kielcach: „Łatwo
zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie
niszczyć!” Kochany Ojcze Święty! Ileż
jeszcze później u nas zniszczono, pomimo Twego proroczego apelu o rozsądek!
Nazajutrz w Radomiu znów podniosłeś
swój mocny głos: „Budujmy... – wołałeś
- Raczej: odbudowujmy, bo wiele zostało zrujnowane..., zrujnowane w ludziach,
w ludzkich sumieniach, w obyczajach, w
opinii zbiorowej, w środkach przekazu”.
Co mamy robić? Przede wszystkim nie
możemy się załamać i poddać rezygnacji.
„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
(Rz 8, 31).
3. Prorok Nehemiasz wzorem
odbudowy
W V wieku przed Chr. żył w niewoli
babilońskiej prorok Nehemiasz, który odbudował później swoje miasto ojczyste,

Jerozolimę. Przez przesłanie tego proroka
popatrzmy na to, co robił Jan Paweł II, a
zwłaszcza na to wszystko, co jest naszym
zadaniem, które Bóg postawił przed każdym chrześcijaninem.
Nehemiasz w niewoli był podczaszym
na dworze króla perskiego. Ten szczegół
jest ważny. Znaczy, że każdy może i powinien się włączać w budowanie nowych
struktur życia. Od uprowadzonych do
Persji Żydów Nehemiasz dowiedział się,
w jakiej biedzie i pohańbieniu żyją jego
rodacy w zburzonej przez obcych Jerozolimie. Słuchając rodaków, wczuwał się w
sytuację tych, którzy pozostali w pohańbionej ojczyźnie. Płakał i trapił się całymi dniami, pościł i modlił się - czytamy
w jego niewielkiej, a bardzo pouczającej
księdze. Takie zachowanie było wówczas
czymś normalnym i nie przynosiło nikomu uszczerbku, nawet mężowi Bożemu.
Aż Nehemiasz uświadomił sobie na nowo
moc Bożą oraz obietnice dane narodowi
wybranemu przez Jahwe. W trudnej sytuacji, kiedy zdawało się, że nie ma żadnego
wyjścia, Nehemiasz wołał żarliwie. „Ach,
Panie, Boże niebios, Boże wielki i straszny, który zachowujesz przymierze i łaskę
dla tych, którzy Cię miłują i zachowują
Twoje przykazania. Niech będzie ucho
Twoje uważne i oczy Twoje niech będą
otwarte, abyś wysłuchał modlitwę sługi
Twego, którą ja teraz dniem i nocą zanoszę
do Ciebie za sługi Twoje. [...]. Albowiem
oni są sługami Twoimi i ludem Twoim,
który odkupiłeś Twoją wielką mocą i potężną ręką” (Ne 1, 5-6 i 10).
Dwa pojęcia-klucze są tu ważne:
„słuchać” i lud, który Bóg odkupił „wielką mocą i potężną ręką”. Już w Księdze
Rodzaju, pierwszej księdze Biblii, mamy
zapewnienie, że Bóg wysłucha prośby ludzi. Ale jednocześnie jest tam wyraźne życzenie: człowiek powinien strzec nakazów
Bożych. Zwrot „potężna ręka” to nic innego jak dowód na to, że Bóg wyprowadził
swój lud z niewoli egipskiej. Słuchanie i
wybawienie to dwa centralne fakty wynikające z przymierza Boga z człowiekiem.
Nehemiasz wie dobrze, co Bóg uczynił dla
swego ludu. Daje mu to niezachwianą nadzieję.
Prorok podjął polecenie Boga, by odbudować mury Jerozolimy. Omawia swą
misję z perskim pracodawcą, który ma
wobec niego bardzo sympatyczne, ludzkie
odruchy. Król zezwolił Nehemiaszowi na
wyjazd. „[...] Łaskawa ręka Boga mojego
była nade mną” (Ne 1, 8) – przechwala się
prorok. Potem jedzie konno, by rozpocząć
zleconą mu przez Pana odbudowę zniszczonego miasta rodzinnego.
Ciąg dalszy na str. 14
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Ciąg dalszy ze str. 13
Nie było to łatwe, bo wiele zostało zrujnowane. Zrujnowane zarówno w ludziach,
w ludzkich sumieniach, w ludziach, w
ludzkich sumieniach, w obyczajach, jak i
w opinii zbiorowej. Ziomkowie odmawiali
prorokowi fachowości.
Pojawił się nawet fałszywy prorok, który
chciał go odwieść od spełnienia misji. Ale
Nehemiasz nie został postrzelony – jak
Jan Paweł II. Nie podrzucono mu żadnej
kasety magnetofonowej ze sfałszowanym
nagraniem – jak komu innemu. Mimo to
rezygnacja i zmęczenie opanowywały go
coraz bardziej. Ludzie wspólnego ducha,
na których tak bardzo liczył, wołali coraz
głośniej: „Słabnie siła dźwigającego ciężary, a gruzu wiele; więc nie zdołamy odbudować muru” (tamże, 4, 4). Prorok jednak
nie upadł na duchu. Słuchając urągania obcych i swoich, modlił się: „Słuchaj, Boże
nasz, w jaką popadliśmy pogardę” (tamże,
3, 36).
Nehemiasz ani na chwilę nie poddał
się. Ze skromnej funkcji podczaszego stał
się naczelnikiem ziemi judzkiej. Zapał,
który mu towarzyszył od początku misji,
nigdy nie osłabł. Demaskował kłamstwo,
sprawnie zarządzał pracą. We wszystkim
dawał najlepszy przykład poświęcenia.
Śmiało patrzył wszystkim w oczy. Jego
celem była odbudowa miasta z ruin, odbudowa ludzkich sumień i obyczajów.
Tak jak chciał, tak zrobił: doprowadził do
zmian zewnętrznych, widocznych w odnowionych murach, i odbudował ludzkie
wnętrze, relacje człowieka z Bogiem.
Dramatyczne i bardzo ludzkie były
początki misji Nehemiasza, ale jego cechy
charakteru i oddanie Bogu zwyciężyły. Nie
zląkł się małości licznych przeciwników.
Więcej nawet - wychodził im naprzeciw.
Ufał swoim współpracownikom, nie popadał w złość, nie narzekał. Nie zniechęcały
go żadne trudności. Umiał je pokonać, bo
Pan dawał mu zawsze właściwą podpowiedź. Znosił spokojnie krytykę, kpiny i
szyderstwo.
Misję swą wypełnił. Odbudował
miasto i odnowił lud. Dlaczego mu się
to udało wyraził w słowach: „mur został
wykończony [...] po pięćdziesięciu dwóch
dniach. Gdy to usłyszeli wszyscy nieprzyjaciele nasi i gdy wszyscy nasi sąsiedzi [...]
to ujrzeli, wydało się im to czymś bardzo
dziwnym i zrozumieli, że dzieło to zostało wykonane przez naszego Boga” (Ne 6,
15-16).
Wielu z tu obecnych, wielu modlących
się wraz z nami, ma w sobie dużo z proroka Nehemiasza. Słowa
starotestamentalnego proroka o postawieniu na nowo muru można odnieść do naszej współczesności. Każdy rozumie taki

komunikat: Odwiert został pomyślnie zakończony. Zorganizowana i wybudowana
uczelnia dobrze służy społeczeństwu. Inaczej nie byłoby tylu przeciwników.
4. Jan Paweł II jako przewodnik
w obudowie
Bracia i Siostry! Człowiek na drodze
życia prowadzącej do Boga szuka przewodników. Przewodnik to duch opiekuńczy. Wspomaga za życia, po śmierci uczy
przez bogactwo swego przykładu i swego
dorobku. Dla nas takim dobrym przewodnikiem jest ciągle Jan Paweł II. Ma On w
sobie tak wiele z wielkich proroków Starego Testamentu. Był wielki, bo wzorował
się na herosach wiary i oddania Bogu. Lubię słowa z 40. rozdziału Księgi Izajasza,
które bardzo trafnie odnoszą się do naszego papieża. „Bóg jest wieczny, [...] On się
nie męczy ani nie nuży. [...] Chłopcy się
męczą i nużą, chwieją się, słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną
bez zmęczenia, bez znużenia idą” (28-31).
Jan Paweł II zawsze gromadził przy
sobie ludzi. Natychmiast starał się ich
prowadzić dalej - do miłości Boga i człowieka. Gdy nie miał kontaktu z ludźmi,
czuł się gorzej. To bardzo ważne: być komuś potrzebnym. Tak bardzo zdyszanym
współczesnym światem rządzą okrutne
prawa wolnego rynku i nie zawsze uczciwa rywalizacja. Jest to świat często pełen podejrzeń, wątpliwości, nieszczerych
uczuć. A człowiek – zwłaszcza człowiek
młody – tęskni za inną pełnią. Pragnie
prawdziwej, autentycznej wiary, nadziei,
miłości. Odnajduje te wartości w tekstach i
nauczaniu Jana Pawła II, w jego życiu. Ale
papież stawia też wymagania. Wzywa do
odbudowy i do budowy na nowo właściwych, zdrowych struktur międzyludzkich.
Dziś świat zatruwają nie tylko spaliny i
różne groźne związki chemiczne, ale i nienawiść, brutalna walka o byt, podstępne
rozgrywki polityczne.
Teksty poetyckie Karola Wojtyły to
również nawracanie samego siebie.
Ważne jest u Niego i to, że mówił
własnym językiem. Jeśli kogoś naśladował, to tylko tych, którzy wzbili się
wysoko w miłości Boga i bliźniego. A
iluż z nas naśladuje próżność ludzką,
udaje tzw. człowieka nowoczesnego. Wzorem papieża Jana Pawła II,
wielkiego odnowiciela wiary, trzeba
nam sobie życzyć, żebyśmy tyle nie
narzekali, ale pokochali każdego człowieka takim, jakim jest. Nie trzeba
hipnotycznie wpatrywać się w ekran
telewizora, bezkrytycznie bez przerwy
nasłuchiwać, jak zło daje znać o sobie,
bo to nas niszczy.

5. Pedagogia świętości
W tym miejscu, w tym trudnym czasie – ku pokrzepieniu serc – trzeba przypomnieć to, o czym sami wiemy, czego
nieraz doświadczyliśmy: zawodzą ludzkie
nadzieje, kalkulacje, rachuby. Jakże zabawnie jak małe kurczaki chwieją się na
cienkich nóżkach. Tylko Bóg wszystko
obliczył i przemyślał po swojemu. Tylko
on wszystko wie i wszystko może. Musimy bardziej liczyć na Chrystusa, naszą
jedyną nadzieję, zwłaszcza teraz, kiedy
nie spełniają się ludzkie życzenia, kiedy
zawodzą ludzkie machinacje, tak jak nie
spełniły się plany przeciwników proroka
Nehemiasza.
To niemożliwe, by szarość i prze-ciętność, które są wokół mnie, wokół nas, były
nieodwracalne, by w żaden sposób nie dało
się nic zmienić, odbudować. Tym razem to
także ode mnie zależy, co się będzie działo w Kościele i w Polsce. Mam przecież
jakiś wpływ na rzeczywistość. Mogę ją i
ja na różne sposoby współtworzyć. Zatem
trzeba działać, coś przedsięwziąć. „Niech
wrócą dawne czasy i sławni bohaterowie,
wcieleni w nowe postaci!” – jak krótko i
pięknie to ujął Antoni Libera w swej książce Madame (Kraków 2004, s. 11).
Potrzebna jest nam zatem pedagogia
świętości. Jan Paweł II wzywał do niej
na każdym kroku, między innymi w liście apostolskim Novo millennio ineunte
z 6 stycznia 2001 r., kiedy stawiał zadania
przed chrześcijanami w rozpoczynającym
się XXI stuleciu (nr 31). O pedagogice
świętości często pisał św. Paweł. W Liście
do Rzymian zwraca się i do nas, współczesnych chrześcijan: „A zatem proszę was,
bracia i siostry, przez miłosierdzie Boże.
Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz
przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest
wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (12, 1-3). Amen.
ks. prof. dr hab. Edward Walewander

OGŁOSZENIE
Sprzedam:
Dom drewniany
do rozbiórki
Kontakt:
tel. (084) 660 70 83
kom. 0 664 055 223
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Regionaliści w HRubieszowie
W dniach 20 – 22 lutego w Hrubieszowie odbyła się konferencja pod nazwą
„Moja mała Ojczyzna”.
Po krótkim programie artystycznym
w wykonaniu zespołu wokalnego NI-COLAUS działającego przy Hrubieszowskim
Domu Kultury, uczestników powitali i
konferencję otworzyli – Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa, Prezes TRH
Jerzy Krzyżewski oraz prof. dr hab. Sławomir Patrycki. Słowo wstępne wygłosili
również Dyrektor WOK Lublin dr Artur
Sępocha i Burmistrz Hrubieszowa Zbigniew Dolecki.
Referaty wygłosili: dr Andrzej Frejlich (KUL) – Muzeum jako miejsce i narzędzie komunikacji, mgr Zdzisław Kosakowski – Jubileusz 580 – lecia powiatu
hrubieszowskiego, dr Paweł Skrzydlewski
(KUL) – Rola Kultury w życiu człowieka,
mgr Halina Solecka – Animacja kultury w
obszarze małych ojczyzn.
W drugim dniu uczestnicy konfe-rencji
poznając dziedzictwo kulturowe powiatu
hrubieszowskiego udali się na wycieczkę
dydaktyczną po „małej ojczyźnie” Śladami Stanisława Staszica po Ziemi Hrubie-

szowskiej.
Po południu, na sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego głos zabrali: dr
Magdalena Marzec (KUL) - Edukacja polonistyczna wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, mgr Bożena Pawlina
– Maksymiuk (Dyrektor GOK w Białej
Podlaskiej) - Ocalić od zapomnienia.
W ostatnim dniu konferencji odbyła
się Msza Święta w kościele pw. Świętego Mikołaja w Hrubieszowie w koncelebrze Proboszcza ks. prałata Kazimierza
Gawlika oraz ks. kanonika Waldemara
Malinowskiego, Proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Szpikołosach, kapelana TRH.
W godzinach południowych uczestnicy wysłuchali referatów: Jerzego Krzyżewskiego, Prezesa TRH - Hrubieszów –
historia miejscowości, mgr Doroty Patyk
(WOK Lublin) - Społeczności lokalne w
ujęciu socjologicznym.
W tej konferencji uczestniczyli regionaliści z ok. 130 towarzystw regionalnych
Lubelszczyzny. Krasnobrodzkie To-

warzystwo Regionalne reprezentowała p.
Alina Słota.
Była tam prezentowana płyta CD promująca Lubelszczyznę pt. „Atrakcje turystyczne Lubelszczyzny”. Jednym z miast
uznanych za atrakcję turystyczną Lubelszczyzny jest na tej płycie Krasnobród. Płyta
ta powstała dzięki wsparciu finansowemu
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Pozyskałam kopię tej płyty dzięki uprzejmości
WOK w Lublinie.
Honorowy patronat nad imprezą objął
Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa.
Organizatorem konferencji były: Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych i
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie Towarzystwo
Regionalne Hrubieszowskie.
A. Słota
Na zdjęciach: Regionaliści na konferencji
w Hrubieszowie.

Redakcyjne zmiany

Krwiodawcy znów w akcji
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubelskim wspólnie z Klubem HDK przy OSP w Krasnobrodzie zorganizowało akcję
Honorowego Oddawania Krwi, która odbyła się 29 marca 2009 w Krasnobrodzkim
Domu Kultury.
Na apel odpowiedzieli: Berdzik Paweł, Misztal Kazimierz, Ożga Dominik, Kuczmaszewski Krzysztof, Szpyra Antoni, Kryk Piotr, Antoniak Zbigniew, Nowosad
Małgorzata, Górnik Bogusław, Łubiarz Paweł, Dziedzic Andrzej, Nowak Kazimierz,
Wrona Tomasz, Dąbrowski Janusz, Korzeniowska Konstancja, Ożarowski Jarosław,
Szpyra Bożena, Wereski Krzysztof, Pakuła Krzysztof, Bukała Grzegorz, Pol Michał,
Łach Mateusz, Pastuszak Andrzej, Szykuła Stanisław, oddając 10560 mililitrów
krwi.
Serdecznie dziękuję wszystkim krwiodawcom za bezinteresowne oddanie krwi,
księdzu prałatowi Romanowi Marszalcowi i księżom wikariuszom za rozpropagowanie akcji, p. doktorowi Sebastianowi Łysiakowi z całym zespołem za miłe bezbolesne
pobieranie krwi oraz p. Marioli Czapli za udostępnienie sali.
Adam Żuk

W związku ze złożoną rezygnacją
i odejściem ze stanowiska redaktora
graficznego „Gazety Krasnobrodzkiej”,
Redakcja składa
serdeczne podziękowania naszemu
Koledze Marcinowi Molenda
za prawie pięcioletnią współpracę
przy tworzeniu Pisma.
Dziękujemy za pomysły
i pracę nad wizerunkiem Gazety
oraz zaangażowanie przy tworzeniu
kolejnych wydań.
Witamy w naszym gronie
Pana Radosława Cios-Mairot,
który od kwietnia br. pełni funkcję
redaktora graficznego.
Życzymy miłej i owocnej współpracy.
Zespół Redakcyjny
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najczęściej uderzali w kapłanów
Niedawno razem z naszym Kołem
Przyjaciół Radia Maryja obejrzałam film
pt. „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.
Odżyły we mnie przykre i smutne wspomnienia lat osiemdziesiątych. Za każdym
razem, gdy jestem przy grobie czy w muzeum ks. Jerzego Popiełuszki, serce moje
przenika wielki ból. Film o tym Wielkim
Kapłanie, kapelanie „Solidarności”, uświadomił mi na nowo i potwierdził prawdę o
tamtych, jakże okrutnych dla Polaków
czasach. Brat rozjeżdżał czołgiem brata,
pałował, krzyczał i przeklinał. Widać wyraźnie jak komuniści potrafili zamieszać w
umysłach niektórych Polaków, pozbawić
ich wszelkiej godności, człowieczeństwa i
wyzwolić uczucia zezwierzęcenia. Trzeba
mówić głośno i domagać się, by ponieśli
karę ci, co dowodzili i wydawali okrutne
rozkazy. Tak bardzo boli, kiedy dzisiaj
niektórzy Polacy udają, że nic nie rozumieją lub pochwalaj tragizm tamtych dni.
Uznają słuszność stanu wojennego i bra-

KRZYŻÓWKA NR 2
Litery z kratek ponumerowanych od
1 do 35 utworzą rozwiązanie „Krzyżówki
Nr 2”, które wraz z naklejonym na karcie
pocztowej kuponem prosimy przesłać na
adres Redakcji w terminie do 20.05.2009r.
Wśród osób, które nadeślą prawi-dłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową.
Rozwiązanie
„Krzyżówki Świątecznej”:
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
Za rozwiązanie tej krzyżówki
nagrodę rzeczową ufundowaną przez
AMC Market Spożywczy
w Krasnobrodzie
otrzymuje
P. Zofia Mazur z Krasnobrodu
Nagroda do odebrania w Redakcji GK
Autor krzyżówki: Eugeniusz Lizut

KUPON
KRZYŻÓWKA
NR 2

tobójczej walki.
Kilka razy pielgrzymowałam szlakiem męczeństwa księdza Jerzego. Od
toruńskiego lasku, gdzie pojmano ofiarę,
przez tamę na Wiśle we Włocławku, gdzie
wrzucono ciało do rzeki, aż do grobu męczennika. Za każdym razem zastanawiałam się, dlaczego ten Wspaniały Kapłan
musiał zginąć, i to w tak bestialski sposób.
Przecież był młody, kochał życie, mówił
prawdę, nie wzywał do nienawiści lecz
zło kazał dobrem zwyciężać. Czy ta drobna postać kapłana była aż takim wielkim
zagrożeniem dla komunistów? Chyba odebrało im rozum, bo po śmierci ksiądz Jerzy
Popiełuszko stał się jeszcze groźniejszy
jako męczen-nik. Kiedy jestem w muzeum
księdza Jerzego, nieraz zupełnie sama, kiedy patrzę na ekran ukazujący skrwawione
ciało ofiary, a łzy dławią mnie i zalewają
oczy, dochodzę do takiego wniosku:

oprawcy, którzy wydali wyrok na księdza
oraz ci co ten wyrok w bestialski sposób
wykonali, doszli już do takiego stopnia
okrucieństwa, że jedna ofiara mniej, czy
więcej nie stanowiła dla nich żadnego
znaczenia. Chcieli za wszelką cenę przypodobać się tym, do których jeździli po
wskazówki. Najsmutniejsze jest to, że najczęściej uderzali w kapłanów, by rozproszyć owieczki zgromadzone wokół nich.
Pisząc o swoich przeżyciach mam nadzieję, że wzruszę serca i obudzę sumienia, chociaż kilku wątpiących Polaków.
Jednocześnie zachęcam do obej-rzenia
tego filmu. Powinni pójść wszyscy, którzy
kochają Boga i Ojczyznę. Należy zadbać o
to, by obejrzeli go ludzie młodzi, których
nie było jeszcze na świecie, kiedy trwały
te ponure, straszne dni.
Józefa Kusz
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Kampania wrześniowa
w ocenie żołnierzy niemieckich (4)
Bardzo ciekawy jest dziennik pułkownika sztabu generalnego Helmutha
Grescurtha w wydanej w 1970r. książce
„Dziennik oficera Abwehry 1938–1840”
w Stuttgarcie. Autor dziennika dostał się
do niewoli na froncie stalingradzkim,
zmarł na tyfus w 1943r.
3.09.39r. – W Polsce wojska niemieckie
natrafiły na silniejszy opór jak się spodziewano. Mamy poważne straty. Mam
polecenie sztabu porównać komunikaty
wojskowe nasze i polskie.
8.09.39r. Gen. Pułkownik von Beck –
dowódca Grupy Armijnej Północ – ostro
zaprotestował przeciwko propagandzie
gőebbelsowskiej. Wojsko nie walczy przeciw „bandytom i rabusiom”.…
„Pomorska Brygada Kawalerii biła się
nadzwyczaj dobrze w Korytarzu Pomorskim. Gazety poranne przytaczają własne
informacje o dzielnym przeciwniku”.
O w/w propagandzie rozpowszechnianej wśród żołnierzy Wehrmachtu opowiada podchorąży Olradzki z 2 pułku strzelców konnych: Zastrzelony „feldfebel”, a
więc szarża – tak pisał w swoim liście do
matki, że tak długo musi czekać na chwilę,
w której „będzie miał szczęście likwidować polskich bandytów”, no i doczekał
wtrącił kapral, który oddał celny strzał w
jego kierunku. Było to 3-go września w
czasie działań odwrotowych 2 p.s.k.
Reinhardt Heydrich – przywódca wewnętrznej organizacji bezpieczeństwa
Rzeszy był odpowiedzialny za akcje specjalne niszczenia polskiej inteligencji. Tak
o nim pisze autor dziennika: „Heydrich
nadal judzi przeciwko armii. Bo kampania
trwa zbyt długo. Dziennie 200 egzekucji
(na Polakach). Sądy wojenne pracują przewlekle. On (Heydrich) skończyłby z tym.
Tych ludzi trzeba natychmiast rozstrzelać lub powiesić… Małych ludzi można
oszczędzać, ale arystokrację, popów, księży, Żydów należy likwidować”.
9.09.39r. – SS – Standarte (pułk) „Deutschland” źle się bił na froncie, ale za to bezustannie rozstrzeliwał Żydów.
10.09.39r. Ponownie gen. płk. von Beck
protestuje przeciwko temu, że jakoby sanitarna kompania w Borach Tucholskich była
wymordowana przez Polaków. „Wręcz
przeciwnie, została ona oszczędzona przez
żołnierzy polskich - stwierdza”.
13.09.39r. Lekarz polowy (Niemiec) zerwał w wojskowym lazarecie rannym Polakom bandaże i zastrzelił ich.
18.09.39r. Times podaje, że ¾ sił zbrojnych Rzeszy jest na froncie polskim, tak
że pokonanie Polski jest zrozumiałe.

Zgadza się. Tylko czy to zakończy wojnę?
22.09.39r. Straty niemieckie na wschodzie
to znaczne straty materialne: 273 czołgi, 2456 innych pojazdów wojskowych.
Zużyto 69 milionów litrów materiałów
pędnych. Uzupełnienie strat w czołgach
niemożliwe. Zużycie paliwa przeszło
oczekiwania. Wiele samolotów rozbiło się
przy lądowaniu. Z jednego dywizjonu liczącego 48 samolotów, rozbiło się 27.
23.09.39r. – Wrażenia z wizyty 14 Armii:
młodzi ludzie zamiast walczyć na froncie
– pisze w raporcie mjr Schmidt – Richberg
do Canarisa – admirała niemieckiego, szefa wywiadu wojsk w naczelnym dowództwie Wermachtu, związanego z opozycją,
po zamachu na Hitlera w sierpniu 1944r.
aresztowanego i straconego, to popisują
się swoją odwaga wobec bezbronnych.
9.10.39r. – Sam u admirała Canarisa opowiada o swoich wrażeniach z podróży na
Wschód.
Odwiedziny u gen. von Blaskowitza dowódcy 8 Armii i gen. von Rundstedta,
dowódcy Grupy Armii Południe. Wyrażali
się bardzo ujemnie o dyscyplinie w wojsku. Pod wodzą oficerów żołnierze Wehrmachtu plądrują w Polsce.
Do Berlina nadchodzą pociągi z Polski.
Na wagonach napisy: świnia frontowa jest
z powrotem. Gdzie jest SS i SD, gdzie są
służby porządkowe?
I jeszcze może kilka wypisów z Dziennika Wojennego szefa Sztabu Generalnego
Wojsk Lądowych gen. płk Franza Haldera:
10.10.1939 - ...Sytuacja w rejonie Łomży: Trzyma się jeszcze 18 polska dywizja.
Na rubieży Nowogród-Wizna kilka linii
schronów z pułapami przeciwpancernymi.
Obsada jest słaba albo bardzo słaba. Po
wznowionym natarciu w rejonie Nowogrodu i Wizny przerwały się już (nasze)
jednostki. Gen. von Bock oczekuje dzisiaj
całkowitego przerwania linii umocnień.
Gen. Guderian dowódca XIX Korpusu jest
na przedniej linii z pistoletem w ręku!...
Pod Wizną, gdzie po obu stronach drogi
do Strękowej Góry, rozsypane były luźno
polskie schrony bojowe z żelbetonu na
sześciokilometrowym odcinku, ciągnącym
się wzdłuż zabagnionej doliny Narwi i Biebrzy: dwie kompanie piechoty, kompania
saperów, 6 dział i 28 ciężkich karabinów
maszynowych, pod dowództwem kapitana
Raginisa przez 3 dni stawiają opór ponad
35 tysiącom żołnierzy wroga.
Kpt. Reginis i por. Brykalski składają
przysięgę – Przyrzekam ci, mówił Raginis,
że żywy z tej pozycji nie zejdę.

- Przyrzekam...- powtarza por. Brykalski.
Wymieniają uścisk dłoni.
- Słowo? – pyta Reginis.
- Słowo – odpowiada mocnym głosem porucznik.
W nierównej walce ginie porucznik Brykalski, a kapitan Reginis zostaje ranny i
w końcowej fazie bitwy popełnia samobójstwo. Przysięgi dotrzymał i nie zszedł
z pozycji.
Gen. Guderian dowódca XIX Korpusu, zdumiony był faktem, iż drogę jego
korpusowi zagrodziła tak mała załoga
polska. I tę walkę pod Wizną pamiętał do
końca wojny, chociaż dowodził setkami
tysięcy żołnierzy biorących udział w nieporównywalnie większych bitwach II wojny światowej.
Pojedyncze objawy zmęczenia. Jeden
związek jest źle dowodzony, później będzie raport w tej sprawie. (trzeba dodać, iż
w czasie kampanii było kilku dowódców
niemieckich zmienionych) i dalej....
Artylerzyści korpusu pancernego SS spędzili Żydów do kościoła i tam ich rozstrzelali. Sąd skazał sprawców na rok więzienia.
(wyjaśniam, że chodzi tu o krwawą niedzielę 3-go września w Bydgoszczy, gdy
grupy SS i SD dopuściły się bestialskich
mordów na ludności polskiej... „Świństwa
na tyłach frontu”).
Gen. por. Ganther Schubert dowódca 44
Dywizji Piechoty w XVII Korpusie Armijnym, uznaje za pewne, że w Bydgoszczy
Niemcy ostrzelali z ukrycia cofające się
oddziały polskie.
3-go września (niedziela), kiedy oddziały polskie przechodziły przez miasto,
wywiązała się strzelanina. Karabin maszynowy strzelał z wieży kościoła ewangelickiego przy Placu Wolności, trzymając pod
ogniem całą ulicę Gdańską i zatrzymując
przemarsz polskiego wojska oraz do godziny 14 celując w każdego przechodnia.
Niezależnie od tego kolumny żołnierzy
ostrzeliwano na ulicach i na mostach,
strzelano też z domów mieszkalnych Starego Rynku.
15 Dywizja Piechoty pod dowództwem gen. Przyjałkowskiego prowadziła
walkę z dywersantami niemieckimi, gdyż
do niej należała obrona Bydgoszczy i zapewnienia w miarę bezpiecznego przejścia
wojskom Armii „Pomorze” wycofujących
się z korytarza pomorskiego.
W walce z dywersantami bardzo aktywny
udział brała ludność cywilna, wskazując
ich miejsca i punkty ogniowe.
Ciąg dalszy na str. 18.
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Kampania wrześniowa
w ocenie żołnierzy niemieckich (4)
Ciąg dalszy ze str. 17.
Karabin maszynowy zdjęty z wieży kościelnej, doręczono żandarmerii niemieckiej, ale dopiero we wtorek, bo wtedy dopiero wkroczył do miasta Wehrmacht.
O zajściach w Bydgoszczy opowiadał mi śp. Wincenty Bełz z Majdanu
Małego, który jako żołnierz - podoficer
zwiadowczy w 27 pułku artylerii lekkiej z
Włodzimierza Wołyńskiego, brał udział w
walkach obronnych korytarza pomorskiego, a następnie w walkach odwrotowych
Armii „Pomorze” i zaczepnych nad Bzurą.
Oddziały Armii „Pomorze” wycofywały
się na południe, aby uniknąć odcięcia od
reszty kraju. Ich droga wiodła przez Bydgoszcz. Dlatego Wincenty Bełz ze swoją
jednostką wojskową przechodził w dniu
3 września (niedziela) przez w/w miasto i
był świadkiem tragicznych wydarzeń tamtych dni. Mówił, że kiedy na głównych ulicach znalazły się liczne oddziały polskiego
wojska, wywiązała się straszna strzelanina,
która rozpętali miejscowi Niemcy. Ogień
napastników był gwałtowny wycelowany
w kolumny wojskowe. Wycofywanie odbywało się pod ścianami domów, bo tak
nakazywał rozsądek. Wojsko polskie na
ogień odpowiedziało ogniem. Cele albo
same się zdradzały, albo były wskazywane
przez miejscową ludność. W jego obecności, od kuli dywersanta niemieckiego zginął dowódca dywizjonu. Tylko aktywne,
szybkie i dobrze zorganizowane działanie
oddziałów 15 Dywizji Piechoty i innych
oddziałów zdołało opanować sytuację w
mieście obsadzonym przez bardzo liczną

grupę dywersantów uzbrojonych przeważnie w broń maszynową i działających
z ukrycia na wcześniej przygotowanych
stanowiskach ogniowych, które w wielu
wypadkach były trudne do wykrycia”.
W walkach sprowokowanych przez
Niemców zginęło 240 żołnierzy polskich,
a znacznie więcej było rannych. Zastrzelono też 300 osób niemieckiego pochodzenia, którym udowodniono udział, bądź
zastrzelono ich w czasie walki.
Po wkroczeniu Wehrmachtu i przez całą
okupację polska ludność miasta płaciła za
„Blutsonntag” (Krwawą Niedzielę) licznymi aresztowaniami, rozstrzeliwaniami i
wysyłaniem do niemieckich nazistowskich
obozów zagłady.
Wincenty Bełz został powołany do
wojska z poboru 15 lutego 1939 roku i
skierowany do szkoły podoficerskiej artylerii w Włodzimierzu Wołyńskim.
Po ukończeniu szkoły i odbyciu stosownych ćwiczeń wojskowych został wcielony
do 27 pułku artylerii lekkiej jako podoficer
zwiadowczy. Pułk ten wraz z macierzystą
27 Dywizją Piechoty już 24 sierpnia przybył transportem kolejowym do celu koncentracji w okolicy Bydgoszczy zgodnie z
pierwotnym planem
rozmieszczenia.
W tym czasie 27 Dywizja Piechoty
gen. bryg. Juliusza Drapelli i 13 DP płk.
dypl. W. Kalińskiego oraz 1 baon czołgów,
1 dyon 2 pułku artylerii ciężkiej, 81 zmot.
baon saperów, sztabowy oddział łączności
i służby miały tworzyć według pierwszego planu Sztabu Generalnego tzw. Korpus
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Interwencyjny. Dowództwo nad korpusem powierzono gen. bryg. Stanisławowi
Skwarczyńskiemu. Zadaniem korpusu
było uderzenie na Gdańsk w wypadku
tam niemieckiej interwencji jako Wolnym Mieście. 31 sierpnia zrezygnowano
z tego planu. Korpus Interwencyjny nie
został utworzony.
27 DP wraz z 27 pułkiem artylerii lekkiej weszła w skład Armii „Pomorze” gen.
dyw. Władysława Bortnowskiego, a 13 DP
Armii „Prusy” gen. Dęba-Biernackiego.

gen. bryg. Stanisław Skotnicki

Jednostki armii „Pomorze” stanęły po obu
stronach Wisły: Na prawym brzegu, na
wschód od Grudziądza, Grupa Operacyjna (9.0) „Wschód” (4 i 16 D.P.) gen. bryg.
Mikołaja Bołtucia, reszta Armii tj. 27
DP, 9 DP, 15 DP oraz Grupa Operacyjna
„Czersk” gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego, na lewym brzegu.
Jan Gębka
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu GK

Kurs Szkoły Podoficerskiej 27 Pułku Artylerii Lekkie we Włodzimierzu Wołyńskim 1939r.
W przedostatnim górnym rzędzie, siódmy od prawej, podoficer zwiadowca Wincenty Bełz z Majdanu Małego
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Czytelnicze zmagania 6-latków
2 kwietnia w Przedszkolu Samorządowym w Krasnobrodzie odbył się II Mały
Konkurs Czytelniczy o tytuł „Mistrza czytania” dla dzieci 6 letnich. W konkursie
wzięło udział 17 uczestników z klas „0”
gminy Krasnobród. Zadaniem uczestników było przeczytanie wybranego losowo
tekstu bajki: „Czerwony Kapturek’, „Jaś i
Małgosia”, „Kot w butach” i „O rybaku i
złotej rybce”.
Uczestników oceniała komisja w składzie: Pani Alina Słota – przewodnicząca –
nauczyciel emeryt ZSP w Krasnobrodzie,

Pani Małgorzata Korzeniowska – nauczyciel ODST przy ZSP w Krasnobrodzie,
Pani Dorota Szwal – bibliotekarka MGBP
w Krasnobrodzie.Tytuł „Mistrza czytania”
zdobyła Paulina Kawka z ZSP w Krasnobrodzie. Jej wychowawczynią jest p. Krystyna Gancarz.
II miejsce w konkursie zdobyli: Eryk
Cybulski z ZSP Krasnobrodzie – wychowawca p. Krystyna Gancarz, Kacper Gałka ze Sz. P. w Kaczórkach – wychowawca
p. Izabela Odrzywolska.
III miejsce w konkursie zdobyli: Kin-

ga Bodys z ZSP w Krasnobrodzie – wychowawca p. Krystyna Gancarz, Jakub
Konopka z ZSP w Krasnobrodzie – wychowawca p. Beata Gmyz.
Zwycięzcy otrzymali medale, książki,
maskotki i temperówki. Pozostali uczestnicy otrzymali książki, dyplomy i temperówki. Nagrody książkowe ufundowała
MGBP w Krasnobrodzie, za co serdecznie
dziękujemy.
Organizatorki: Maria Domańska
i Grażyna Krzeszowska

Powitanie wiosny w przedszkolu
21 marca - dzień szczególnie radośnie
obchodzony w szkołach i przedszkolach..
Tego dnia ostatecznie żegnamy zimę, ciesząc się z nadejścia cieplejszych dni. Kiedy

skrawków materiału symbolizuje zimno,
głód i uśpioną przyrodę. Zgodnie z tradycją dzieci zanoszą marzannę nad rzekę i
wrzucają ją do wody, by odpłynęła do morza i pozwoliła przyjść wiośnie. W naszym
przedszkolu marzannę pożegnaliśmy słowami:
„Marzanno, marzanno,
ty zimowa panno
w ogień cię wrzucamy,
bo zimę żegnamy!”

zwycięstwo życia nad zimowym snem.
Takie gaiki wykonane przez dzieci zdobiły
przedszkolne sale.

Po wypędzeniu złej zimy wnoszono do
wiosek gaik-maik. Było to zielone drzew-

zima znudzi się już wszystkim z niecierpliwością wypatrujemy zwiastunów wiosny.
Dzieci w przedszkolu doskonale wiedzą
jakie kwiaty pojawiają się najwcześniej
oraz jakie ptaki zwiastują wiosnę.
W dniu powitania wiosny przybliżyliśmy dzieciom niektóre tradycje wio-senne. Dawniej ludzie sądzili, że przylatujące
bociany zbierają skrzydłami resztki śniegu i przyprowadzają wiosnę. Wierzono, że
w zagrodzie, która wybiorą na założenie
gniazda, panować będą szczęście i zgoda.
Marzanna kukła wykonana ze słomy i

ko iglaste przystrojone wstążkami z bibuły, sztucznymi kwiatami i wydmuszkami
z jajek. Zielone gałązki symbolizowały

Ważną częścią obchodów pierwszego
dnia wiosny była prezentacja konkursowa
„Strój Pani Wiosny”. Za przygotowanie
sukni i rekwizytów każda grupa otrzymała atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy. Imprezę urozmaiciliśmy prezentacją wybranych książek oraz czytaniem tek-stów o tematyce przyrodniczej i
wiosennej. W ten sposób włączyliśmy się
kolejny raz do akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”, którą w naszej szkole od kilku
lat koordynuje pani M. Domańska.
M. Jabłońska
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