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- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 

Sosnowej (jest to kontynuacja robót z 

2000r.) 

- Modernizacja ulicy Targowej (odcinek 

215m). Ulica otrzyma nową nawierzchnię z 

kostki brukowej. 

- Budowa dwóch odcinków dróg 

gminnych z kostki betonowej trylinki w 

Majdanie Małym. Łączna długość obu 

odcinków wyniesie około 200mb 

- Modernizacja drogi gospodarczej w 

Potoku Senderkach – długość odcinka 

145m o szerokości jezdni 3,5m. Droga 

otrzyma nawierzchnię asfaltową. 

- Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 

(remont drogi) przebiegającej przez  

miejscowość Hutków na odcinku 200m. 

Opóźnienia z wdrożeniem w/w inwestycji 

spowodowane są nowelizacją ustawy 

Prawo zamówień publicznych, która 

wymusiła konieczność dostosowania 

procedur przetargowych do zmienionych 

przepisów. 

 

Zawody odwołane 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla 

gmin Krasnobród i Adamów, planowane na 

niedzielę 4 czerwca 2006r. ze względu na 

złą pogodę zostały odwołane. Zawody 

odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. 

 

Informacje zebrała: 

M. Czapla 

 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

 

Rozstrzygniecie przetargu –
budowa ulicy Spokojnej  

w Krasnobrodzie 
W dniu 20.06.2006r. został rozstrzygnięty 

przetarg nieograniczony na budowę ulicy 

Spokojnej w Krasnobrodzie. Na 

wykonawcę zadania została wybrana firma 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Spółka z o.o. w Zamościu. Wartość oferty 

złożonej przez w/w przedsiębiorstwo na 

realizacje inwestycji wyniosła około 620 

000zł. Planowany termin podpisania 

umowy został ustalony na 03.07.2006r. 

Całość zadania zostanie zrealizowana w 

ciągu 90 dni licząc od daty zawarcia 

umowy. Ulica otrzyma nawierzchnię z 

kolorowej kostki brukowej oraz 

jednostronny chodnik również z kostki 

brukowej koloru szarego. 

W ramach inwestycji w ramach kontraktu 

przyznanego PRD Spółka z o.o. zostaną 

przebudowane fragmenty sieci 

energetycznej oraz telefonicznej 

kolidującej z ulicą Spokojną.  

 

Kontrakt na realizację  
chodników podpisany 

 

12 czerwca 2006r. Burmistrz Krasnobrodu 

przyznał kontrakt Zakładowi Remontowo-

Budowlanemu „TRAMES” Pasecki i 

Małyszek s.j. 22-400 Zamość ul. Graniczna 

8b na budowę chodnika przy ulicy 

Tomaszowskiej oraz  modernizację  

chodników przy drogach powiatowych na 

terenie miasta Krasnobród to jest przy 

ulicach 3-go Maja i Lelewela. Wartość 

udzielonego zamówienia wyniosła 201 

694,71zł. Rozpoczęcie robót nastąpi z 

początkiem miesiąca lipca. Zakończenie 

realizacji robót objętych umową ustalono 

na połowę września bieżącego roku. 

Kontrakt obejmuje remont chodnika 

(wymiana nawierzchni oraz krawężników 

ulicznych) przy drodze powiatowej od  

 
skrzyżowania ulicy Lelewela z ulicą 

Spokojną do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Krasnobrodzie – 

długość odcinka 424m. Przy ulicy 

Tomaszowskiej wzdłuż ulicy od zatoki 

autobusowej w kierunku Tomaszowa 

Lubelskiego w ramach kontraktu zostanie 

wybudowany chodnik według projektu inż. 

Franciszka Kawalca z Zamościa. Długość 

realizowanego w 2006r. odcinka przy ulicy 

Tomaszowskiej wyniesie 429m. Przy ulicy 

3-go Maja po przejściu robót 

kanalizacyjnych zostanie wykonany 

fragment chodnika łączącego zatokę 

autobusową przy Urzędzie Miejskim z 

istniejącym chodnikiem na wysokości 

marketu Spożywczego. 

 

Już wkrótce zakończenie 
Powoli dobiegają końca prace związane z 

wykonaniem dwóch projektów 

realizowanych w Krasnobrodzie. Na 30 

czerwca br. planowane jest zakończenie 

„Budowy II i III etapu sanitarnej sieci 

kanalizacyjnej w mieście Krasnobród” - 

projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach  

Priorytetu 3 – Rozwój lokalny oraz  

działania 3.1-Obszary wiejskie 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. 

Natomiast 15 lipca 2006r. upływa termin 

realizacji projektu pod nazwą 

„Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w 

ulicach Mickiewicza i Cicha w 

Krasnobrodzie"   współfinansowany 

również przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach  Priorytetu 3 – 

Rozwój lokalny oraz  działania 3.3 - 

Zdegradowane obszary miejskie, 

poprzemysłowe i powojskowe 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. 

 

Jakie inwestycje zostaną  
wdrożone jeszcze w bieżącym 

roku na terenie  
gminy Krasnobród 

 

Obecnie w Urzędzie Miejskim w 

Krasnobrodzie przygotowywane są 

dokumentacje przetargowe związane z 

wdrożeniem do realizacji jeszcze w 

bieżącym roku następujących inwestycji: 

 

 

 

Burmistrz  

Krasnobrodu 

i  
Krasnobrodzki Dom Kultury 

 

organizują 
 

VI Gminny Turniej 
Piłki Nożnej 

 o Puchar Burmistrza 
Krasnobrodu 

 

który odbędzie się  

w sobotę 8 lipca 2006r. 

na stadionie sportowym  

w Krasnobrodzie 
 

 

      Do udziału w rozgrywkach 

zapraszamy drużyny z wszystkich 

miejscowości gminy Krasnobród. 

Zgłoszenia przyjmuje do 26.06.2006r. i 

szczegółowych informacji udziela 

Mariola Czapla, tel. 660-71-17.  

      W zależności od ilości zgłoszonych 

drużyn opracowany zostanie regulamin 

rozgrywek, o którym zainteresowane 

osoby zostaną poinformowane. 
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REGULAMIN TURNIEJU WIEDZY O KRASNOBRODZIE 
 

1.Adresat konkursu: uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i dorośli – 

mieszkańcy Gminy Krasnobród 

2.Cele  konkursu: 

•  Konkurs ma na celu promocję projektów współfinansowanych przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 

państwa pod nazwą „Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego w ulicach 
Mickiewicza i Cicha w Krasnobrodzie”.  

•  Zachęcanie mieszkańców do czynnego zainteresowania się tematyką UE i 

skierowanie uwagi na zmiany jakie nastąpiły w Polsce a także w Naszej 

Gminie od czasu akcesji UE pod względem rozwoju regionalnego oraz 

popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju 

kraju. 

•  promocja walorów Krasnobrodu wśród turystów i mieszkańców Gminy 

Krasnobród 

•  informacja mieszkańców gminy o inwestycjach prowadzonych na terenie 

Krasnobrodu 

•  zapoznanie mieszkańców Gminy Krasnobród o sposobie finansowania 

prowadzonych inwestycji 

•  pogłębianie wiedzy o własnym regionie wśród młodzieży i dorosłych 

•  kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych i 

europejskich 

3.Konkurs obejmuje zagadnienia ; 

•  znajomość miasta Krasnobród 

•  historia Krasnobrodu 

•  walory przyrodnicze Krasnobrodu i okolic 

•  inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w Krasnobrodzie 

•  sposoby finansowania projektu „Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w 

ulicach Mickiewicza i Cicha w Krasnobrodzie” 

•  ludność i osadnictwo 

4.Forma konkursu: 

•  konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:  

- kl. 0-III  

- kl. IV-VI 

- gimnazjum 

- liceum i dorośli 
•  uczestnicy odpowiadają na wylosowane pytania zadawane przez komisję 

 

5. Zgłoszenia od 8 lipca 2006 w Krasnobrodzkim Domu Kultury  

6.Konkurs odbędzie się w ramach obchodów Dni Krasnobrodu. 
 

Przewidziane atrakcyjne nagrody. 
 

 

Korczak 

i jego dzieło 
 

 „Korczak i jego dzieło” to hasło, 

pod którym odbywają się w 

Krasnobrodzie warsztaty plastyczne 

zorganizowane przez dyrekcję 

Sanatorium Rehabilitacyjnego dla 

Dzieci im. Janusza Korczaka w 

Krasnobrodzie. Patronat nad 

warsztatami objął Starosta Zamojski 

Henryk Matej. 

 Warsztaty odbywają się w dniach 

od 18 czerwca do 1 lipca br. W 

okresie tym krasnobrodzkie 

sanatorium gości znanych polskich 

ilustratorów, laureatów wielu nagród 

w kraju i za granicą oraz młodych, 

wyróżniających się artystów. 

 Tematem warsztatów, zgodnie z 

hasłem pod którym się odbywają, jest 

postać i twórczość patrona sanatorium 

Janusza Korczaka.  

 Opiekę artystyczną nad 

warsztatami pełni wybitny artysta, 

współtwórca znanej w świecie 

polskiej szkoły ilustracji Janusz 

Stanny. 

 Warsztatom towarzyszy wystawa 

prac Janusza Stannego pt. „Słuszna 

racja”, której wernisaż odbył się w 

dniu 21 czerwca 2006r. w 

Krasnobrodzkim Domu Kultury. 

(Relację z wernisażu zamieścimy w 

następnym wydaniu G.K.) 

 Prace prezentowane na wystawie 

można oglądać w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury do dnia 15 lipca 2006r. 

  

Serdecznie zapraszamy. 

 

M .Czapla 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Tomaszowie Lubelskim 

i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Krasnobrodzie 
 

zapraszają do udziału w 
 

AKCJI HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI 
 

 

która odbędzie się w dniu 09.07.2006r. (niedziela) od godz. 800 
w KRASNOBRODZKIM DOMU KULTURY 

 
 

 

 Projekt współfinansowany  przez 

Unię Europejską z  

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budżet 

pa stwa. 
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„Mieszkam w Krasnobrodzie – mieszkam w Europie” 

Cele konkursu: 

•  Konkurs ma na celu promocję projektów współfinansowanych przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa 

pod nazwą „Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego w ulicach Mickiewicza i 
Cicha w Krasnobrodzie”.  

•  Zachęcanie mieszkańców do czynnego zainteresowania się tematyką UE i 

skierowanie uwagi na zmiany jakie nastąpiły  w Polsce a także w Naszej Gminie 

od czasu akcesji UE pod względem rozwoju regionalnego oraz popularyzowanie 

wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju. 

•  Zwrócenie uwagi na estetykę Krasnobrodu możliwą dzięki Funduszom Unijnym. 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 
 W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Krasnobród w następujących 

kategoriach wiekowych: 

1. Młodsza grupa wiekowa – Klasa O – III 

2. Średnia grupa wiekowa – klasa IV – VI 
3. Starsza grupa wiekowa  - klasy I –III gimnazjum 
4. Liceum i dorośli. 

Charakter prac konkursowych: 
Prace konkursowe powinny promować dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych 

w naszym regionie. Mogą to być przykładowo: 

•  elementy architektury i krajobrazu, która powstała przy udziale ww. funduszy 

oraz propozycje nowych inwestycji w gminie Krasnobród; 

•  modernizację ulic, placów i innych miejsc w gminie Krasnobród 

sponsorowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżet 

państwa. 

Prace mogą zawierać logo ZPORR i UE. 

Technika wykonania prac: dowolna, nadająca się do ekspozycji. 

Format: nie przekraczający 50x70 cm z oprawą. 

Termin składania prac: 
15.07.2006 r. w sekretariacie ZSO W Krasnobrodzie - odp. Halina Gontarz 

   w sekretariacie ZSP w Krasnobrodzie – odp. Marzena Kuniec 

   w Krasnobrodzkim Domu Kultury 

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w dniu 22.07.2006 r. w ramach 
obchodów Dni Krasnobrodu 

Przewidziane atrakcyjne nagrody. 

 
 

 

 

 

 

 
KRASNOBRÓD DAWNIEJ I DZIŚ - konkurs fotograficzny 

 

1. Adresat konkursu: mieszkańcy Gminy Krasnobród 

2. Cele konkursu: 

•  promocja walorów Krasnobrodu wśród turystów i mieszkańców Gminy 

Krasnobród 

•  informacja mieszkańców gminy o inwestycjach prowadzonych na terenie 

Krasnobrodu przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

budżetu państwa. 

•  pogłębianie więzi ze środowiskiem lokalnym 

•  zdobywanie wiedzy o własnym regionie 

3. Forma konkursu;  

•  zdjęcia dowolnego formatu  

•  tematem zdjęć powinien być Krasnobród – zmiany zachodzące w architekturze i 

krajobrazie   

•  jeden uczestnik konkursu może przesłać do trzech zdjęć 

•  nadesłane zdjęcia zostaną zaprezentowane społeczeństwu Gminy Krasnobród 

Termin składania prac: 
15.07.2006 r. w sekretariacie ZSO w Krasnobrodzie lub w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury. 

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w dniu 22.07.2006 r. 

Przewidziane atrakcyjne nagrody. 

 

Pielgrzymi  
u Św. Rocha 

 

 Pamiętamy ciągle o Słudze Bożym 

Papieżu Janie Pawle II. Mamy Go w 

naszych sercach i w naszej pamięci. 

Na terenie naszej Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej wiele szkół przyjęło 

Jego imię. W tym roku w dniu 12 

czerwca, w 7 rocznicę pobytu Papieża 

w Zamościu, już po raz drugi odbyło 

się w Krasnobrodzie szczególne 

spotkanie. Dzieci, młodzież i 

nauczyciele przyjechali do naszego 

Sanktuarium Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej, aby wspólnie modlić 

się o rychłą beatyfikację i kanonizację 

swego Patrona.  

 W pielgrzymce wzięło udział 

łącznie 7 szkół z naszej diecezji: 

Gimnazjum nr 3 z Zamościa, 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące z 

Biłgoraja, Zespół Szkół z Tereszpola-

Zaorendy, Szkoła Podstawowa z 

Bełżca, Samorządowa Szkoła 

Podstawowa z Gózda Lipińskiego, 

Zespół Szkół z Płoskiego i 

organizatorzy – Zespół Szkół 

Ogólnokształcących z Krasnobrodu.  

 Spotkanie rozpoczęło się u stóp 

Matki Bożej Krasnobrodzkiej. 

Uczestnicy zwiedzili sanktuarium, 

obiekty klasztorne i muzea parafialne. 

Zainteresowanie wzbudziła również 

ptaszarnia, a szczególnie pawie i 

rzadkie okazy ptaków. Pielgrzymi 

udali się następnie do Kaplicy św. 

Rocha gdzie odbyły się dalsze 

uroczystości. Wszystkich zjednoczyła 

wspólna modlitwa podczas Mszy św. 

sprawowanej w intencji jak 

najszybszego wyniesienia na ołtarze 

Sługi Bożego Jana Pawła II.  

 Po Mszy św. odbył się II Przegląd 

Pieśni Pielgrzymkowej i Pieśni 

Poświęconej Janowi Pawłowi II, w 

którym wzięło udział 6 zespołów. 

Występy dzieci i młodzieży 

zakończono wspólnym śpiewem 

ulubionej pieśni Papieża – „Barki”. W 

oczekiwaniu na podsumowanie 

Przeglądu wszyscy posilili się 

grochówką. Wykonawcom przyznano 

dyplomy i pamiątki wykonane przez 

uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej z Dominikanówki.  

 Szczególnego charakteru temu 

spotkaniu nadała przepiękna pogoda i 

urok Rezerwatu św. Rocha. Czekamy 

już na kolejną pielgrzymkę Szkół 

noszących imię Sługi Bożego Papieża 

Jana Pawła II do Krasnobrodu. Mamy 

nadzieję, że do tego czasu Papież 

Benedykt XVI ogłosi Go 

błogosławionym i świętym.  

 

ks. Adam Dworzycki 

 

Fotoreportaż z festiwalu – str. 20 
 

 Projekt współfinansowany  przez 

Unię Europejską z  

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budżet 

pa stwa. 

 

 Projekt współfinansowany  przez 

Unię Europejską z  

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budżet 

państwa. 
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Spotkanie z poezją księdza Jana Twardowskiego 
 

Dnia 2 czerwca 2006r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Krasnobrodzie odbył się koncert poezji 

śpiewanej poświecony księdzu Janowi Twardowskiemu. Na gitarze 

grała i pięknie śpiewała wiersze księdza Twardowskiego niewidoma 

pieśniarka pani Ewa Błoch. Warto dodać, że sama skomponowała 

do nich muzykę. Pani Ewa Błoch komponuje również muzykę do  

 
tekstów poetyckich Marka Skwarnickiego, Anny Kamieńskiej, 

Karola Wojtyły, Grażyny Orlińskiej, Barbary Kościuszko i innych. 

Piosenkarka w repertuarze posiada wiele utworów wybitnych 

polskich poetów i kompozytorów. Śpiewa także arie i pieśni 

kompozytorów baroku, klasycyzmu i romantyzmu. Z tym 

repertuarem występowała w szkołach, Filharmonii Narodowej w 

Warszawie i Poznaniu oraz w Warszawskim Towarzystwie 

Muzycznym im. F. Chopina, a także koncertowała poza granicami 

kraju. Nagrała 10 kaset i 2 płyty CD z pieśniami, poezją i piosenką 

literacką. 

Twórczość pani Ewy Błoch doskonale odzwierciedlają jej 

własne słowa: 

 ,,Śpiewam, żeby nieść ludziom słowo. Śpiewam, żeby słowo 

przekazywać wyraziściej. Jeżeli szukasz radości, w moich pieśniach 

znajdziesz radość. Jeżeli potrzebujesz otuchy, w moim śpiewie 

znajdziesz światło. Jeżeli zagubiłeś się w cierpieniu, moje pieśni 

wyzwolą Twoje łzy. Jeżeli masz w sobie bunt przeciw złu, przeciw 

światu, przeciw Bogu, albo samemu sobie – moje pieśni pomogą Ci 

przetrwać. Jeżeli kochasz, pomogę Ci wyśpiewać Twoją miłość.” 

 Pani Ewa Błoch zaprezentowane przez siebie pieśni zaśpiewała 

pięknym, mocnym głosem, tworząc niepowtarzalny klimat 

spotkania. 

 

 Wiersze i wspomnienia 

księdza Jana Twardowskiego 

czytał pan Maciej Rayzacher, 

aktor, działacz soli-

darnościowy, zaangażowany w 

sprawy społeczne. Znamy go 

m.in. z filmów ,,Czarne 

chmury” i ,,Człowiek z 

żelaza”. Pan Maciej Rayzacher 

opowiadał nam również o 

życiu i twórczości księdza 

Jana Twardowskiego, gdyż 

przyjaźnił się z nim do końca 

jego dni. Z zainteresowaniem 

słuchaliśmy opowieści o pracy 

duszpasterskiej księdza Jana, w tym o nauczaniu przez niego religii 

w szkole specjalnej. Podobało nam się, że z taką życzliwością i 

wręcz czułością podchodził do swoich uczniów. Pan Maciej tak 

ciekawie mówił o małym mieszkaniu poety przy Krakowskim 

Przedmieściu, u sióstr Wizytek, że chętnie byśmy je zobaczyli. 

 Najbardziej podobały nam się interpretacje wierszy: 

„Suplikacje”, „Do moich uczniów”, „Naucz się dziwić”, 

„Spieszmy się”, „Dawna wigilia”, „Czas niedokończony” oraz 

ostatni wiersz księdza Twardowskiego, napisany na łożu śmierci – 

„Jezu ufam Tobie”. 

 
Suplikacje 

Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty - 

I żeś stworzył papugę, zaskrońca, zebrę pręgowaną - 

Kazałeś żyć wiewiórce i hipopotamom - 

Teologów łaskoczesz chrabąszcza wąsami - 
 

Dzisiaj, mi tak smutno i ciemno - 

Uśmiechnij się nade mną 
Do moich uczniów 

Uczniowie moi, uczennice drogie 

Ze szkół dla umysłowo niedorozwiniętych, 

 

Jurku z buzią otwartą, dorosły głuptasie – 

Gdzie się teraz podziewasz, w jakim obcym tłumie –  

Czy ci znów dokuczają, na pauzie i w klasie – 

 

Janko Kąsarska z rączkami sztywnymi, 

Z nosem, co się tak uparł, że pozostał krótki –  

Za oknem wiatr czerwcowy z pannami ładnymi 

 

Pamiętasz tamtą lekcję, gdym o niebie mówił,  

Te łzy, co w okularach na religii stają – 

Właśnie o robotnikach myślałem z winnicy,  

Co wołali na dworze: Nikt nas nie chciał nająć 

 

Janku bez nogi prawej, z duszą pod rzęsami – 

Grubasku i jąkało – osowiały, niemy – 

 

Zosiu, coś wcześnie zmarła, aby nóżki krzywe  

Szybko okryć żałobnym cieniem chryzantemy 

 

Wiecznie płaczący Wojtku i ty, coś po sznurze  

Drapał się, by mi ukraść parasol, łobuzie, 

Pawełku z wodą w głowie, stary niewdzięczniku, 

Coś mi żabę położył na szkolnym dzienniku 

  

Czekam na was najdrożsi z każdą pierwszą gwiazdką – 

Z niebem betlejemskim, co w pudełkach świeci – 

Z barankiem wielkanocnym – bez was świeczki gasną – 

I nie ma żyć dla kogo. 

Ten od głupich dzieci 

 

Jezu ufam Tobie  

 

Zamiast śmierci racz z uśmiechem 

Przyjąć Panie 

Pod twe stopy  

Życie moje jak różaniec 

 

 

Na zakończenie pan 

Maciej Rayzacher 

podziękował 

Dyrekcji szkoły i 

państwu Zofii i 

Pawłowi Murdz-

kom za zaproszenie 

i zorganizowanie 

spotkania oraz 

ofiarował szkole: 

atlas Polski oraz 

szereg książek historycznych m.in. Mieczysława 

Jackiewicza „Wileńska Rossa”. 

 

      Anna Gruszkiewicz, Angelika Lewandowska 

uczennice ZSO w Krasnobrodzie 
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Koncert dla Rodziców 
 

 Rokrocznie w maju, w 

Krasnobrodzkim Domu Kultury 

organizowany jest koncert z okazji Dnia 

Matki.  

W tym roku spotkanie to odbyło się 28 

maja pod nazwą „ Koncert dla 

rodziców”. Dlaczego właśnie tak został 

zatytułowany? 

Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. W 

ten sposób organizatorzy postanowili 

uczcić nie tylko tak bardzo popularne 

święto Mamy, ale również Dzień Taty, 

który wypada pod koniec czerwca. 

 W niedzielne popołudnie o godzinie 

15-stej w sali widowiskowej 

Krasnobrodzkiego Domu Kultury 

rozpoczął się koncert dla tych dwóch 

najważniejszych i najukochańszych osób 

dla każdego dziecka. Po krótkim 

powitaniu, którego tradycyjnie dokonała 

dyrektor KDK Mariola Czapla 

rozpoczęły się różne prezentacje. Były 

wiersze, piosenki, występ zespołu 

muzycznego, krótka scenka 

humorystyczna pt. „Mamy samochwały” 

oraz tańce w wykonaniu zespołów tańca 

nowoczesnego „Fart” i „ Farcik”. 

 Jako pierwsze na scenie 

zaprezentowały się dzieci ze świetlicy 

działającej przy KDK w programie 

słowno- 

 

 

muzycznym. Następnie, również w ich 

wykonaniu można było obejrzeć 

wspomnianą wyżej scenkę 

humorystyczną. Tuż po nich swój 

program przedstawiły dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Majdanie Wielkim, 

które swoim występem wzruszyły 

niejedną mamę. Potem na scenie 

nastąpiła mała zmiana dekoracji, a raczej 

jej uzupełnienie i cała zgromadzona 

publiczność mogła obejrzeć i posłuchać 

bardzo romantycznej prezentacji dla 

rodziców w wykonaniu dziewczynek 

uczęszczających na lekcje języka 

francuskiego. Scenkę tę oraz dekoracje i 

podkłady muzyczne zostały wybrane i 

przygotowane pod opieką Pani Sandrine 

Cios-Mairot, która nieodpłatnie 

prowadzi zajęcia w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury. 

 Potem na scenie pojawił się zespół 

muzyczny działający pod kierunkiem 

pana Marka Molendy. W jego 

wykonaniu można było posłuchać 

instrumentalnych wersji wielkich 

polskich i światowych przebojów. W 

grupie tej zagrali: Kuba Pawluk - gitara, 

Jarek Monasterski - gitara elektryczna, 

Dawid Kusiak – keyboard. 

 A jeśli już muzyka, to podczas tego 

 

koncertu nie mogło też zabraknąć 

tańców i tak lubianego przez publiczność 

zespołu tańca nowoczesnego „Fart” i 

„Farcik”, którego członkowie swoim 

występem wprowadzili bardzo dużo 

pozytywnej energii i dynamizmu. W tym 

miejscu należy dodać, że starsza grupa 

zespołu, czyli „Fart” wzbogaciła się o 

dwóch nowych członków, a mianowicie 

do żeńskiego dotychczas składu 

dołączyli: Kuba Gielmuda i Jacek 

Parkitny. A było na co popatrzeć. 

Świetna forma tancerzy i ich nowe 

układy wzbudziły podziw nie tylko 

zgromadzonych na sali rodziców, ale 

także pozostałych członków 

publiczności. Tuż po tańczących 

seniorach zaprezentowali się młodsi 

tancerze, którzy również wykazali się 

wspaniałą formą i dużym dynamizmem 

tańcząc swoje układy. 

 I tak w bardzo tanecznym i 

energicznym rytmie dobiegł końca 

kolejny majowy koncert, który tym 

razem był poświęcony nie tylko 

mamom, ale także tatusiom, którzy 

przecież nie mniej kochają swoje 

pociechy. 

 Oprócz recytacji, śpiewu, muzyki i 

tańca prezentem dla zgromadzonych na 

sali rodziców były maleńkie bukieciki 

kwiatów, które dzieci wręczyły swoim 

mamusiom i tatusiom. 

M.K. 

Fotoreportaż str. ... 

 

   Krasnobrodzki Dom Kultury 

    Urząd Miejski w Krasnobrodzie 
 

zapraszają na 

 
oraz 

otwarcie wakacyjnego sezonu turystycznego w Krasnobrodzie 
 

24 czerwca 2006r. 
MIEJSCE: SCENA PLENEROWA NAD ZALEWEM 

 

GODZ. 16.00 – KONKURSY DLA DZIECI ORAZ PREZENTACJE  
         MUZYCZNE, W KTÓRYCH WYSTĄPIĄ: 

•  ZESPÓŁ „ANDROMEDA” 
•  DZIECI ZE ŚWIETLICY DZIAŁAJĄCEJ PRZY KDK 
•  LAUREACI II FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 
•  KAPELA PODWÓRKOWA „RZEMYKI” Z JÓZEFOWA 
•  ZESPÓŁ LUDOWY „SITNO” Z SITNA 

GODZ. 18.30 – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA 
NAJŁADNIEJSZY WIANEK 
GODZ. 19.00 – ZIELONY KULIG (przejazd z plaży nad rzekę Wieprz) 

•  PUSZCZANIE WIANKÓW NA WODĘ 
•  POWRÓT NA PLAŻĘ 
•  PALENIE OGNISKA, PIECZENIE KIEŁBASEK (prosimy o 

zabranie ze sobą prowiantu) 
GODZ. 20.00 – 24.00 – ZABAWA PLENEROWA Z ZESPOŁEM  
         „ANDROMEDA” – plaża nad zalewem 
GODZ. 22.00 – POKAZ SZTUCZNYCH OGNI 
 

 

Dni  

Krasnobrodu 

 
 Tegoroczne „Dni Krasnobrodu” 

odbędą się w dniach 20-23 lipca.    

Głównym miejscem imprezy będzie 

plenerowa scena nad krasnobrodzka 

zalewem. 

 W programie dni miejscowości 

planowane są między innymi:  

� koncert zespołu  folklorystycznego 
z Chile,  

� pokaz tańczących fontann,  
� koncert zespołu „Waterloo”,  

� różnego rodzaju konkursy  
� XVI Przegląd Orkiestr Dętych. 
 Szczegółowy program „Dni 

Krasnobrodu” będzie podany w 

późniejszym terminie na plakatach 

informacyjnych, ale już dzisiaj 

zapraszamy do udziału w tej imprezie. 

 
M Czapla 
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Święto Patrona  
w SP w Majdanie Wielkim 

 

 26 maja 2006 roku obchodziliśmy 

piątą rocznicę nadania szkole imienia 

Kard. Stefana Wyszyńskiego. W tym 

roku obchodzi się w naszym kraju 25 

rocznicę śmierci Prymasa 

Wyszyńskiego. Do naszych uroczystości 

dołączone zostało jeszcze jedno ważne 

święto, chyba najbardziej osobiste i 

najpiękniejsze dla każdego człowieka – 

Dzień Matki. 

 Uroczystości rozpoczęły się 

wymarszem pocztów sztandarowych, 

przybyłych gości, uczniów i nauczycieli 

naszej szkoły do kaplicy św. Brata 

Alberta. Przed mszą świętą została 

zaprezentowana część artystyczna w 

wykonaniu uczniów szkoły 

podstawowej, na którą składał się 

montaż słowno-muzyczny w oparciu o 

myśl kardynała „Kocham Ojczyznę 

więcej niż własne serce, a wszystko co 

czynię dla Kościoła, czynię dla niej”. 

Uczniowie w wierszach i piosenkach 

przypomnieli życie i działalność księdza 

Wyszyńskiego i rolę jaką w jego 

działalności odegrała Matka Boska. 

Część druga akademii, to piosenki, 

wiersze, kwiaty i życzenia dla mam z 

okazji ich święta, w wykonaniu 

najmłodszych uczniów szkoły. 

 

 

 Msza święta i kazanie były okazją 

do wspomnień i modlitwy w intencji 

Patrona Szkoły, a zarazem wielkiego 

Polaka, jakim był niewątpliwie Kard. 

Stefan Wyszyński. 

 Po uroczystościach patriotyczno-

religijnych w kaplicy udaliśmy się do 

szkoły wraz z pocztami sztandarowymi 

przybyłymi na uroczystości. Wspólnie z 

zaproszonymi gośćmi uczniami, 

nauczycielami i rodzicami spotkaliśmy 

się w sali gimnastycznej przy gorącej 

herbacie i słodyczach. W trakcie 

poczęstunku nastąpiło ogłoszenie 

wyników Gminnego Konkursu 

Plastycznego pod hasłem „Kocham 

Ojczyznę więcej niż własne serce, a 

wszystko co czynię dla Kościoła, 

czynię dla niej”, który zorganizowały 

panie: K. Gęśla i D. Dzirba. 

 Laureatami gminnego konkursu 

zostali:  

 

w kategorii klas I-III 

I miejsce 
Szymański Przemek - SP Kaczórki 

II miejsce 
Jaszcz Tomek - SP Majdan Wielki 

III miejsce 
Tytuła Łukasz - SP Majdan Wielki 

 

 

 
w kategorii klas IV-VI 

I miejsce 

Nadłonek Aneta - SP Majdan Wielki 
II miejsce 

Adamczuk Marcin - SP Majdan Wielki 
III miejsce 

Nędzyńska Monika - SP Kaczórki 
Szykuła Sylwek - SP Majdan Wielki 

 

w kategorii szkół ponadpodstawowych 

I miejsce 
Gontarz Jakub - ZSO Krasnobród 

II miejsce 
Lewandowska Angelika - ZSO 

Krasnobród 
III miejsce 

Tarłowska Katarzyna - ZSO 
Krasnobród 

III miejsce 
Lipski Maciej - ZSO Krasnobród 

Ścirka Małgorzata - ZSO Krasnobród 
 

        Pani dyrektor mgr Małgorzata 

Kawałek wręczyła nagrody dla 

zwycięzców i przekazała gratulacje 

dyrektorom szkół. Prace nadesłane na 

konkurs można było obejrzeć na 

wystawie usytuowanej na dolnym 

korytarzu szkoły. 

        I tak w miłej, ciepłej i pełnej 

refleksji atmosferze zakończyło się święto 

patronalne w Szkole Podstawowe w 

Majdanie Wielkim. 

                                                     

Krystyna Gęśla 

 

Fotoreportaż – str. 10 

 

Dzień Dziecka 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury 

 

 Tradycją stało się już, że 

Międzynarodowy Dzień Dziecka w 

Krasnobrodzkim Domu Kultury jest 

dniem, w którym organizowane jest 

ognisko dla dzieci i młodzieży 

uczęszczającej na zajęcia świetlicowe i 

koła zainteresowań organizowane przy 

KDK.  

 W tym roku zorganizowanie tego 

spotkania do samego końca stało pod 

znakiem zapytania, a to z powodu 

bardzo, ale to bardzo kapryśnej aury. 

Jednak pogoda okazała się być dla nas 

łaskawa i 1 czerwca już od samego rana 

można było zaobserwować jej poprawę. 

Tak, więc wszystko wskazywało na to, 

że ognisko z okazji Dnia Dziecka 

odbędzie się w zaplanowanym wcześniej 

terminie. 

 Już przed godziną 15-stą w budynku 

Krasnobrodzkiego Domu Kultury 

słychać było radosne i podekscytowane 

głosy pierwszych przybyłych na 

plenerowy wypad. Kiedy grupa była już 

w komplecie wszyscy ruszyli w stronę 

 

zalewu, gdzie na miejscu dawnego pola 

namiotowego było przygotowane 

wszystko co potrzebne do sprawnego 

rozpalenia ogniska. 

Na niewielkiej polance, wokół pięknych 

drzew rozpoczęło się świętowanie. 

Jednak nie zaczęto od pieczenia 

kiełbasek i ich degustacji, lecz od zabaw 

i gier na świeżym powietrzu, które miały 

wpłynąć na utratę rozpierającej dzieci 

energii, a w konsekwencji na ich lepszy 

apetyt. 

Podczas zabawy wszystkim jej 

uczestnikom dopisywał świetny humor, 

dzięki czemu atmosfera tego 

plenerowego spotkania była bardzo 

sympatyczna. Było głośno, radośnie i 

słonecznie i to nie tylko dzięki słońcu, 

ale przede wszystkim dzięki 

roześmianym twarzom dzieci, które 

bardzo spontanicznie reagowały na 

wszelkiego rodzaju potknięcia i 

śmieszne sytuacje podczas zabawy. 

Kiedy ognisko zapłonęło rozpoczęła się 

druga część spotkania czyli wspólne 

pieczenie kiełbasek. Po ich degustacji  

 

był jeszcze słodki batonik na 

uzupełnienie straconych kalorii podczas 

szalonej zabawy i nie pozostawało już 

nic innego jak powrót do domu. Tak, 

więc kiedy ognisko zostało zagaszone, 

śmieci posprzątane i wszystko wróciło 

do pierwotnego stanu cała grupa 

zadowolona i uśmiechnięta, choć już bez 

tak wielkiego entuzjazmu i zapału 

wyruszyła w drogę powrotną.  

Kilka minut po 17-stej uczestnicy tego 

wiosennego wypadu rozeszli się do 

domów.  

 Kolejny Dzień Dziecka już za nami, 

pozostaje mieć tylko nadzieję, że 

uśmiech na twarzach wszystkich dzieci 

będzie widniał każdego dnia i ich 

dzieciństwo zawsze kojarzyć się im 

będzie z radością, poczuciem 

bezpieczeństwa i przede wszystkim ze 

świadomością, że są kochane. A to 

Drodzy Czytelnicy zależy głównie od 

nas, dorosłych. 

 

M. K. 

                      Fotoreportaż str.11 
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Podsumowanie roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach 

 

 Dobiega końca nauka w naszej szkole. 

Możemy być bardzo zadowoleni z 

osiągniętych wyników. Te najbardziej 

znaczące, choć cieszy każdy sukces to: 

•  Tytuł laureata dla Arka Gałki i 

zwolnienie ze sprawdzianu po klasie 

szóstej w konkursie przyrodniczym na 

szczeblu wojewódzkim w Lublinie pod 

kierunkiem p. I. Kozłowskiej, 

•  Tytuł laureata na szczeblu powiatu 

również dla Arka i udział w wojewódzkim 

konkursie Wiedzy o Biblii pod kierunkiem 

ks. P. Słonopasa, 

•  I miejsce w powiecie i III w 

województwie dla drużyny dziewcząt kl. 

I-III w turnieju piłkarskim „Z podwórka 

na stadion” w Krasnymstawie – naucz. A. 

Szkałuba, 

•  I miejsce w powiecie i udział w 

wojewódzkim turnieju piłkarskim 

dziewcząt kl. IV o Puchar Marka 

Wielgusa w Międzyrzecu Podlaskim – 

naucz. A. Szkałuba, 

 

 
Nasza drużyna w Międzyrzecu Podlaskim 

 

•  Wyróżnienie dla grupy teatralnej 

Słoneczka w Wojewódzkim Przeglądzie 

Inscenizacje 2006 pod patronatem 

Kuratora Oświaty w Lublinie – naucz. A. 

Szkałuba, 

•  I miejsce w Powiatowym Przeglądzie 

Kolęd Różnych Narodów – naucz. A. 

Szkałuba, 

•  I miejsce M. Adamowicz i 

wyróżnienie A. Kwiki w Recytatorskim 

Konkursie Ekologicznym w Zwierzyńcu – 

naucz. A. Szkałuba, M. Przytuła, 

•  I miejsce M. Adamowicz i M. 

Przytuły w powiatowym i udział w 

wojewódzkim konkursie recytatorskim Od 

Mikołaja Reja po czasy współczesne w 

Lublinie – naucz. A. Szkałuba, 

•  I miejsce D. Kuryły w powiatowym 

konkursie plastycznym Gdyby drzewa 

umiały mówić – naucz. A. Szkałuba, 

•  Tytuł laureata dla O. Sosnowskiej i B. 

Pezackiego w gminnym konkursie 

polonistycznym Chochlik – naucz. A. 

Szkałuba, 

•  I miejsce M. Przytuły w gminnym 

konkursie polonistycznym i udział w 

powiatowym w Podhorcach – naucz. J. 

Gałka, 

 

•  Tytuł laureata M. Milczuk, II 

miejsce zespołu Gwiazdeczki i III 

miejsce zespołu Promyczki w Festiwalu 

Piosenki Dziecięcej w Józefowie – 

naucz. M. Przytuła, K. Buczak,I. 

Odrzywolska,  

•  II nagroda M. Adamowicz w 

konkursie plastycznym Krajobraz Parku 

Skierbieszowskiego – naucz. E. 

Adamowicz, 

•  Wyróżnienie M. Adamowicz, w 

Ogólnopolskim Wielkanocnym 

Konkursie Plastycznym – naucz. E. 

Adamowicz, 

•  Wyróżnienie w konkursie 

historycznym Krąg dla Angeliki Kozy i 

Tomka Podolaka – naucz. E. Zub, 

•  I miejsce w gminie, II miejsce w 

powiecie i II w rejonie w piłce nożnej 

dziewcząt – naucz. E. Komisarczuk, 

•  I miejsce w gminie i II w powiecie 

w piłce nożnej chłopców w 

Szczebrzszynie – naucz. K. Szkałuba, 

•  I miejsce w pierwszej rundzie i II 

miejsce w drugiej rundzie turnieju 

piłkarskiego chłopców Coca-Cola Cup – 

naucz. K. Szkałuba, 

•  III miejsce w turnieju piłkarskim o 

Puchar Fabryki Mebli Poznańscy – 

naucz. K. Szkałuba, 

 

 
Wręczeniu pucharu 

Fabryki Mebli Poznańscy 

 

•  Bardzo dobre wyniki A. Gałki, Sz. 

Adamowicza, P. Adamowicza, A. 

Wiatrzyka, M. Gałki w konkursie 

matematycznym Test matematyka  plus 

– naucz. B. Wiatrzyk, A. Szkałuba, 
•  Zakwalifikowali się II etapu 

konkursu matematycznego Szpak A. 

Gałaka i K. Cieplak – naucz. B. 

Wiatrzyk, 

•  I miejsce Promyczków i III miejsce 

Gwiazdeczek w III Festiwalu Piosenki 

Ekologicznej w Kaczórkach – naucz. I. 

Odrzywolska, K. Buczak, 
•  II miejsce dziewcząt i trzecie 

chłopców w turnieju piłkarskim o 

Puchar Prezesa UKS Remis w Świdniku 

– naucz. E. Komisarczuk, K. Szkałuba, 

•  II miejsce dziewcząt w turnieju 

piłkarskim o Puchar Prezydenta Miasta 

 
Hrubieszów – naucz. E. Komisarczuk,  

•  Wyróżnienie Sz. Lalika w 

Powiatowym Konkursie Wiedzy 

Pożarniczej w Zamościu –naucz. K. 

Buczak, 

•  I miejsce w turnieju w dwa ognie o 

Puchar Profesora Pańczyka w Nieliszu 

– naucz. E. Komisarczuk, 

•  Szkoła została laureatem 

wojewódzkiego konkursu Kształtujemy 

Tożsamość Krajobrazu, 

•  Bardzo dobre wyniki A. Gałki, Sz. 

Adamowicza, P. Adamowicza, A. 

Wiatrzyka, M. Gałki w konkursie 

matematycznym Test matematyka plus 

– naucz. B. Wiatrzyk, A. Szkałuba, 

•  Zakwalifikowali się do II etapu 

konkursu matematycznego Szpak A. 

Gałaka i K. Cieplak – naucz. B. 

Wiatrzyk, 

•  Wyróżnienie w Krajowym 

Plastycznym Konkursie Młodych 

Artystów FAI na rok 2006 Sporty 

lotnicze w harmonii z naturą - 

wyróżnienie otrzymała M. Kulik – 

naucz. Ewa Adamowicz, 

•  I miejsce w gminnym Konkursie 

Recytatorskim im. Bolesława Leśmiana 

Ewelina Handora, II miejsce M. 

Przytuła – naucz. Ewa Adamowicz, A. 

Szkałuba, 

•  Nagroda w XXX Powiatowym 

Finałowym Turnieju Recytatorskim im. 

Bolesława Leśmiana Ewelina Handora 

– naucz. Ewa Adamowicz, 

•  Wyróżnienie w Powiatowym 

Konkursie Plastycznym Moja wiara, 

moja miłość M. Adamowicz – naucz. 

Ewa Adamowicz, 

•  Wyróżnienie dla Uli Ostrowskiej w 

Powiatowym Konkursie Plastycznym – 

Moja wiara, moja miłość – naucz. K. 

Buczak, 

•  I miejsce w gminie i IX w powiecie 

w Konkursie Komunikacyjnym w 

Zamościu – naucz. K. Buczak, 

•  II miejsce w alercie Ekologiczno-

Zdrowotnym na szczeblu powiatu oraz 

awans na szczebel wojewódzki – 

wynik na razie nie znany – naucz. 

koordynujący M. Przytuła, 

 To tylko część naszych wyjazdów, 

były i inne. Szczególnie zapamiętana 

wycieczka do Warszawy; Muzeum 

Powstania Warszawskiego, kino Imax, 

Starówka i metro zostawiły 

niezapomniane wrażenia. Przy okazji 

serdeczne dzięki Panu Burmistrzowi i 

Komisji Antyalkoholowej za jej 

wsparcie finansowe – bez tego 

wycieczka nie byłaby tak udana. 

Szkoła Komisji w ostatnich latach 

zawdzięcza wiele przedsięwzięć 

finansowych. Serdecznie proszę Pana 
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Burmistrza i Radę Miejską o przychylny 

stosunek do naszych problemów. Brak 

zatoki przy drodze wojewódzkiej to 

igranie ze zdrowiem dzieci, brak sali 

gimnastycznej to podstawianie się 

konkurencji – a ta nie śpi tylko próbuje 

odebrać nam uczniów.  

 Innym sfinansowanym przez Urząd 

Miejski w Krasnobrodzie jest Ścieżka 

Edukacyjna wokół Kaczórek i III 

Festiwal Piosenki Ekologicznej. W 

ramach projektu powstała kładka nad 

strumykiem w Uroczysku Belfont oraz  

 

 

tablice informacyjne przy przystankach.  

 We własnym zakresie udało się 

dokończyć zadaszoną scenę, jest już 

nawet oświetlona – zadziałał Samorząd 

Uczniowski. Poprawiła się estetyka 

szkoły, zorganizowaliśmy wiele imprez i 

zawodów sportowych; Święto Szkoły, 

Święto Rodziny, III Festiwal Piosenki 

Ekologicznej i turniej piłkarski o Puchar 

Fabryki Mebli – Poznańscy i wiele 

innych. W załączeniu zdjęcia z tych 

imprez.  

 Podaję jeszcze średnie wyniki 

 

 

sprawdzianu po szóstej klasie; szkoła 

23.39, gmina 22.79, powiat 23.55. 

Dzięki Bogu otrzymaliśmy nową 

pracownię komputerową – uczniowie 

będą mieli naprawdę komfortowe 

warunki nauki nie tylko informatyki, ale 

też innych przedmiotów. 

Życzę Uczniom, Rodzicom i 

Czytelnikom udanych wakacji i 

przyjemnego spędzenia czasu. 

 

Krzysztof Szkałuba 

 

 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Fabryki Mebli Poznańscy 

 

 
Nasz drużyna ze zdobytym pucharem 

 

 
Turniej piłkarski „Z podwórka na stadion” 

 

 
III Festiwal Piosenki Ekologicznej 

 

 
III Festiwal Piosenki Ekologicznej 

 

 
Święto Rodziny – 21.05.2006r. 
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Uroczystości Bożego Ciała w Krasnobrodzie 
 

 Boże Ciało to uroczystość 

liturgiczna ku czci Najświętszego 

Sakramentu połączona z procesją do 

czterech ołtarzy. Celem uroczystości 

Bożego Ciała jest uczczenie 

ustanowienia Eucharystii przez 

Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. 

W naszym kraju Boże Ciało jest 

uroczystością obchodzoną w ostatni 

czwartek po oktawie Zesłania Ducha 

Świętego, jest to zatem święto ruchome. 

W tym roku Święto Eucharystii 

obchodziliśmy w dniu 15 czerwca. 

 Tak jak w całej Polsce, Święto 

Bożego Ciała bardzo uroczyście 

obchodzone było również w 

Krasnobrodzie. 

 

 O godz. 11.00. rozpoczęła się msza 

św.  w krasnobrodzkim sanktuarium, 

którą odprawiali ks. Piotr ...... oraz ks. 

Mariusz Trojanowski Po mszy św. 

uroczysta procesja wyruszyła do 

czterech ołtarzy, które w tym roku 

usytuowane były przy ul. 3 Maja.  

 Podczas procesji Najświętszy 

Sakrament nieśli: z kościoła do 

pierwszego ołtarza - ks. Piotr ...., do 

drugiego ołtarza - ks. Krzysztof Maj, do 

trzeciego - ks. Mariusz Trojanowski, do 

czwartego – ks. Adam Dworzycki, 

którzy kolejno śpiewali fragmenty 

czterech Ewangelii. 

 

 

Od czwartego ołtarza do kościoła 

Najświętszy Sakrament niósł ks. Piotr 

....... , który błogosławieństwem 

zakończył to wyjątkowe modlitewne 

spotkanie. 

 Uroczystości Bożego Ciała miały 

bardzo uroczystą oprawę. Procesję 

obsługiwali wierni w strojach ludowych, 

oprawę muzyczną zapewniła orkiestra 

dęta, dzieci pierwszokomunijne sypały 

kwiaty.  

 W świecie tym licznie uczestniczyli 

krasnobrodzcy parafianie i goście 

przebywający w tym dniu naszym 

mieście.  

M Czapla 

 
 

 

 
 

 

  
 



                                    Czerwiec  2006                  13                           
 

 

Cała Polska czyta dzieciom 
 

 Fundacja ABC XXI – „Cała Polska 

czyta dzieciom” została założona w 

grudniu 1998r. przez Irenę Koźmińską, 

która pełni w niej funkcję prezesa do 

chwili obecnej. Jest inicjatorką kampanii 

„Cała Polska czyta dzieciom” oraz 

autorką programów edukacyjnych 

„Dzieciństwo na całe życie”, „Szkoła z 

charakterem”, „Czytające szkoły”. 

 Podsumowaniem tegorocznej 

kampanii była konferencja dla liderów/ 

koordynatorów na temat ”Jak kochać 

dziecko?” Fundacji ABC XXI – Cała 

Polska czyta dzieciom. 

Konferencja odbyła się 8 czerwca 2006r. 

w Młodzieżowym Domu Kultury im. 

Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Z 

naszej szkoły w konferencji 

uczestniczyły panie: Maria Kończewska 

i Krystyna Szozda. 

 Mówcami na konferencji byli: 

- Irena Koźmińska, założycielka i prezes 

Fundacji ABC XXI, Kawaler Orderu 

Uśmiechu, która wygłosiła referat: „Rola 

głośnego czytania w wychowaniu 

emocjonalnie zdrowego człowieka”; 

- Jarosław Sokołowski, członek 

Polskiego Towarzystwa 

Kryminologicznego przy PAN w 

Warszawie, podinspektor policji w stanie 

spoczynku, Kawaler Orderu Uśmiechu, 

który wygłosił referat na temat: 

„Przyczyny wstępowania do podkultur 

młodzieżowych”; 

- Ewa Woydyłło, doktor psychologii, 

Ośrodek Terapii Uzależnień Instytutu 

 

Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 

członek Rady Fundacji ABC XXI -  

referat „W jaki sposób przeżycia z 

dzieciństwa wpływają na przyszłość”. 

 Współczesny świat jest dla dzieci 

trudny i nieprzyjazny. Pośpiech i stres, 

brak czasu i wszechobecność telewizji 

powodują, że coraz więcej dzieci ma 

problemy emocjonalne. Wspólne 

czytanie jest formą mądrego kontaktu  

z dzieckiem i doskonałą metodą 

wychowawczą. Dziecko czuje się wtedy 

ważne i kochane.  

„Szczęśliwe dzieci wychowują szczęśliwi 

rodzice” (Wojciech Eichelberger) 

 Szkoła Podstawowa w Majdanie 

Wielkim po raz kolejny zadeklarowała 

swój udział w akcji „Czytające szkoły”. 

Nauczyciele poszczególnych klas 

zobowiązali się do codziennego czytania 

dzieciom książek o stałej porze. W 

trosce o bezpieczeństwo dzieci podczas 

ferii zimowych opracowano bogaty 

program, którego jednym z ważniejszych 

działań była „Zima z książką”. Z 

przeprowadzonej ankiety 

podsumowującej ferie wynikało, że 

dzieciom bardzo podobały się zajęcia 

czytelnicze. W grudniu 2005r. 

zorganizowano zbiórkę książek i 

zabawek dla dzieci z Domu Dziecka w 

Łabuniach. 

Organizowano Mikołajki z Mikołajem, 

który czytał i wręczał dzieciom książki 

jako prezent gwiazdkowy. Z okazji Dnia 

Babci i Dziadka zorganizowano w 

szkole biesiadę, podczas której 

„dziadkowie” czytali i opowiadali 

dzieciom bajki. W szkole organizowano 

również spotkania z ludźmi cieszącymi 

się wśród dzieci dużym autorytetem. 

Byli to: pan doktor, pielęgniarka, dyr. 

Biblioteki Publicznej, policjant, strażak, 

pracownicy administracji, pracownicy 

Urzędu Miasta Krasnobród, rodzice.  

W szkole organizowano konkursy 

plastyczne „Ilustracja do mojej ulubionej 

książki”. 

Organizowano zabawy przy muzyce w 

strojach ulubionych postaci bajkowych. 

Podczas choinki noworocznej 

zorganizowano „Bal u Królowej 

Śniegu”, z okazji Dnia Dziecka „Taniec 

postaci bajkowych”. 

 W dniach 4-10 czerwca odbył się V 

Ogólnopolski Tydzień Czytania 

Dzieciom (V OTCD). W tych dniach 

panie Maria Kończewska i Krystyna 

Szozda zorganizowały dzieciom 

wycieczkę do Biblioteki Publicznej, do 

Urzędu Miasta w Krasnobrodzie oraz do 

gabinetu stomatologicznego, gdzie 

pracownicy zapoznali dzieci ze swoją 

pracą oraz czytali dzieciom ciekawe 

książki. 

 Uczestnicy wycieczki miło i 

przyjemnie spędzili czas zwiedzając te 

miejsca pracy oraz z zaciekawieniem 

słuchali ludzi spotykanych na co dzień w 

innych okolicznościach.  

 

     Maria Kończewska 
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Moje przeżycia związane 

 z pielgrzymką Ojca Świętego 

 

 Za nami pielgrzymka namiestnika 

Chrystusowego, Ojca Świętego 

Benedykta XVI do naszej Ojczyzny. 

Przyjechał, by umocnić nas w wierze, by 

zobaczyć, czy nadal trwamy przy 

Chrystusie. 

 Przez cztery dni nieprzerwanie 

trwało w Polsce wielkie święto. Oczy 

Polaków zwrócone były na Ojca 

Świętego, a otwarte serca chłonęły Jego 

przesłanie. Byłam na spotkaniu z 

Papieżem w Warszawie. To nic, że padał 

deszcz i było bardzo zimno. Serca 

pielgrzymów były gorące, otwarte na 

każde słowo i gest następcy Świętego 

Piotra. Ludzie modlili się, śpiewali, 

płakali ze szczęścia, że dane im było 

spotkać się z Ojcem Świętym 

Benedyktem XVI. 

 Kolejne dni pielgrzymki oglądałam 

w Telewizji Trwam. Nasi kochani 

ojcowie z Radia Maryja z wielką 

dokładnością i starannością 
relacjonowali jej przebieg, a 

towarzyszące transmisjom komentarze i 

refleksje ukwiecały cały przekaz. 

Podziwiałam ze wzruszeniem postawę 

Pana Prezydenta prof. Lecha 

Kaczyńskiego, który przez cały czas 

przejawiał wielkie zatroskanie o  

 

 

przebieg wizyty oraz dobre 

samopoczucie tak zacnego gościa. 

Godnie i jak przystało na prawdziwych 

katolików zachowali się także 

członkowie rządu Rzeczypospolitej. 

Cieszę się i piszę o tym, ponieważ takie 

zachowanie najwyższych władz 

widziałam po raz pierwszy w życiu. 

 Urzekła mnie również postawa 

pielgrzymów podczas wszystkich 

spotkań i na trasach przejazdu Papieża. 

Serdeczne powitania, owacje, 

pozdrowienia, przepiękne śpiewy i 

uważne słuchanie słów Ojca Świętego – 

to przejawy wielkiej religijności i 

miłości do Benedykta XVI, a przez to do 

Boga w Trójcy Świętej Jedynego. 

Umiała to także wyrazić młodzież, z 

której możemy być bardzo dumni. 

Chyba już nikt na świecie nie będzie 

wątpił w to, że Polska jest krajem 

prawdziwie katolickim, w którym ludzie 

przez ręce ukochanej Matki Najświętszej 

wyrażają swoją miłość i oddanie Bogu 

Najwyższemu. 

 Największe moje przeżycia były 

związane z osobą Ojca Świętego 

Benedykta XVI. Ten skromny, a 

jednocześnie 

 

 

wielki człowiek pochłonął całkowicie 

moją uwagę. Wsłuchiwałam się w Jego 

słowa, które zapadały prosto w serce. 

Patrzył na nas i uśmiechał się 

dobrotliwie. Mówił: „Tak bardzo 

chciałbym przytulić każdego i każdą z 

was”. I otwierał szeroko ramiona jakby 

tym gestem wszystkich nas obejmował. 

Dało się wtedy odczuć, że Ojciec święty 

kocha Polaków i łzy szczęścia płynęły z 

moich oczu. Czym zasłużyliśmy na te 

miłość? Połączyła nas osoba 

umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła 

II i wielka miłość do Jezusa Chrystusa. 

 Ojciec święty Benedykt XVI w 

czasie swojego pielgrzymowania po 

Polsce prosił nas byśmy byli mocni w 

wierze i zawsze trwali przy Chrystusie w 

wierze, nadziei i miłości. Abyśmy tą 

wiarą dzielili się z innymi narodami 

Europy i świata. Weźmy sobie te prośby 

do serca. Mamy wiele do zrobienia. 

Pracujmy z podwojoną siłą, by świat 

stawał się lepszy, a Ojciec Święty 

Benedykt XVI patrzył na nas z miłością. 

 

Józefa Kusz 

 

 

Wieści z Parafii 
Nawiedzenia N.M.P. w Krasnobrodzie 

 

Uroczystość odpustowa Matki Boskiej Jagodnej 
w Krasnobrodzie 1 i 2 lipca 2006 r. 

 

1 lipca – sobota 
godz. 17.00 – Msza Św. – Słowo Boże – Ks. Dr Wiesław Galant, 

Wicerektor Seminarium Duchownego Diec. Zamojsko-

Lubaczowskiej w Lublinie. 

godz. 19.00 – Droga Krzyżowa na Kalwarii Krasnobrodzkiej  

godz. 21.00 – Powitanie pielgrzymów – Kustosz Ks. Prał. Roman 

Marszalec Apel Maryjny prowadzi Ks. Bp Edward Frankowski – 

Sandomierz, Procesja Maryjna – Różańcowa do Kaplicy Objawień na 

wodzie Aleją N.M. Panny; homilie (krótkie) przy czterech stacjach 

różańcowych Ks. dr Wiesław Galant 

godz. 23.00 – Pasterka Maryjna przy Kaplicy Objawień; Celebra i 

Słowo Boże Ks. Bp Edward Frankowski 

 

2 lipca – niedziela 
godz. 6.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M. Panny 

Msze Św. O godz. 7.00, 9.00, 10.30 – Słowo Boże głosi Ks. dr 

Wiesław Galant 

godz. 12.00 – Suma Odpustowa – Celebra i Słowo Boże Ks. Bp 

Edward Frankowski 

godz. 17.00 – Koncert – recital: Małgorzata Górecka (flet) i Wacław 

Golonko (organy) 

godz. 18.00 – Msza Św. – Słowo Boże Ks. dr Wiesław Galant 

 

 

 

Letnie Koncerty 

Organowe 
 

 Jak co roku, w Sanktuarium Maryjnym w 

Krasnobrodzie, organizowane są letnie Międzynarodowe 

koncerty organowe. Kierownikiem artystycznym 

koncertów jest p. Marek Kudlicki. 
 Zgodnie z ponad 30-letnią tradycją koncerty 

odbywają w okresie wakacyjnym. Zwykle są dwa 

koncerty w lipcu i dwa w sierpniu. Każdy z koncertów 

rozpoczyna się godz. 17.00. 

 Terminarz koncertów organowych: 

 

2 lipca 2006r. 
Małgorzata Górecka – flet 

Wacław Golonka – organy 
W programie: Brixi, Telemann, Muffat, Karg-Elert, 

Massenet,  Doppler 

16 lipca 2006r. 

Ireneusz Wydra – Warszaw/Lublin 
W programie: Haendel, Zipoli, Storach, Bach, Lemmens, 

Surzyński 

 

6 sierpnia 2006r. 
Adam Musialski – skrzypce 
Marek Kudlicki – organy 

 

20 sierpnia 2006r. 
Waldemar Gawiejnowicz - Poznań 
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Długa Debra  (cz. 4) 

 
 

Obok źródła – kamienia wapiennego wykopaliska, 

gdzieś przy dnie wąwozu skarpie – gliny wyrobiska. 

Wyobraźnia dawny obraz debry malowała, 

jak tu ongiś pięknie i tajemniczo być musiało, 

gdy zwarte sklepienie jodeł, sosen, buków 

przez stropów gotyckich zwieńczenie, 

jak do mrocznej świątyni strzelistej 

słońca promieni w głąb nie wpuszczało. 

 

Jak tu pięknie seledynową wiosną bywa, 

gdy ptactwo leśne koncerty nagrywa. 

Latem, gdy grzybów dorodnych zatrzęsienie, 

jesienią, gdy paleta kolorów liści 

wąwóz cały pożogą tęczy płonie. 

A miesiąc później w liści opadłych powodzi, 

jak w rzece wezbrałej się brodzi. 

Gdy o rzece mowa – znak tu zapytani 

stawia moja mało wykształcona głowa. 

 

Czyż przed milionami lat 

z deszczów i śniegów obfitych, 

tu wody leśnego potoku rwącego  

nie gryzły, żłobiły i rzeźbiły  

przez niezliczone miliony lat 

tego przyrody dzieła pięknego? 

To piękno natury, pięknego Roztocza 

nam potomnym w spadku pozostawiły. 

 

A może przed sześćdziesięcioma milionami lat, 

kiedy przeminęły epoki jurajsko-kredowe 

i wydźwignięte zostało obecne Roztocze Środkowe 

Stwórca pozostawił nam w darze  

piękne formy i zjawiska krasowe? 

Myśl i pióro opisać tego nie potrafi, 

co oku ludzkiemu widzieć się przytrafi. 

 

A obecne pokolenie ślepe i głuche 

na piękno Ziemi nam przez przodków zachowanym 

w stanie prawie dziewiczym – niepokalanym, 

kalają kamienia i gliny kopaniem 

pięknych okazów drzew bezpowrotnym marnowaniem. 

Achtung! 

(prywatna własność chłopska) 

kalecząc i szpecąc to cudo natury! 

 

Człowieku bezmyślny, bez serca, rozumu 

bez wyobraźni, bez wyczucia piękna. 

Ocknij się, wstrzymaj podniesiony  

do ciosu śmiertelnego – topór zniszczenia. 

Jaki po sobie obraz potomnym pozostawisz? 

Chyba gorszy niż człowiek z mózgiem 

z epoki łupanego kamienia! 

 

Stawiałem sobie rozliczne pytania:  

czy kiedyś, jakąś nazwą wąwóz ochrzczono? 

dlaczego w przewodnikach o nim nic nie mówiono? 

czy na mapach go oznaczono? 

dlaczego szczebrzeszyńskiego „Piekiełka”  

wąwozy tylko w przewodnikach chwalono? 

Dlaczego tym pięknem się nie szczycimy, 

co tak blisko siebie posiadamy? 

 

 
 

Długo jeszcze wędrowałem śnieżnym dnem wąwozu 

podniecony w ekscytującym zachwycie, 

to dla mnie nowe odkrywcze przeżycie. 

Ile setek metrów, może kilometrów 

liczyć może to moje niedzielne odkrycie? 

Szum medialny w rozpalonej głowie 

od natłoku odkrywczych myśli się tworzył 

opuszczone śluzy twórcze na nowo otworzył. 

Wiedziałem, tej gratki nie zmarnuję, 
po powrocie do domu, wszystko pospisuję. 
 

I choć żywych sarenek w „locie” 

dzisiaj w lesie nie spotkałem, 

zapewniam – ich liczne ślady, tropy 

wąwóz w poprzek tnące naocznie widziałem 

ze stoków stromych w dół opadające, 

to znów na drugą stronę skarpy 

stromo pod górkę się pnące 

niezmiennie, odwiecznymi ścieżkami biegnące. 

 

Tymczasem skarpy wąwozu powoli malały, 

za to dno koryta ciągle poszerzały, 

aż na wezbrałej przeżyć fali 

szeroką równinę zobaczywszy w dali 

wypłynąłem gładko na śnieżną pustynię. 
Po przeciwnej stronie w zielonej oddali  

od północy równinę zamykało wzgórze garbate 

płaszczem zielonym lasów sosnowych odkryte. 

To chyba przed Potoczkiem następna  

o wschodnio-zachodnim ułożeniu wierzchowina? 

Gdzie jestem?, gdzie Jacynka?, gdzie Bródki? 

po krótkim marszu po śniegu odeszły wątpliwości i smutki, 

na prawo zobaczyłem stodoły i chaty, 

gdy tam dojdę, dalszą wiedzą będę bogaty. 

 

Wkroczyłem dróżką między opłotki. 

Najpierw powitała mnie przydrożna figura, 

następnie przydrożna studnia głęboka  

z kręgiem mchami porośniętymi, a nim – dziura. 

 
A chatki? – wydały się jakby wymarłe, 

zima, a kominy bezdymem milczały? 

Cóż to, czyżby żywe dusze tu już nie mieszkały? 

Lecz ślady ludzkiej gospodarności 

na śniegu w zagrodach zaklęte, 

ale domy wyludnione jak po wojnie, zamknięte. 

Dwie pasieki o uli mnogości 

pierzynką śniegową okryte zapadły w senne błogości. 

Za wsią składowiska desek – we wsi jednego pieska szczekanie. 
 

  Komisarczuk Mieczysław 

Krasnobród 15/16.01.2006 r. 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 
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II Festiwal Piosenki 
Obcojęzycznej 

 
 W dniu 13 czerwca 2006 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył się II 

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.   

 Organizatorem festiwalu był Zespół Szkół Ogólnokształcących w 

Krasnobrodzie, a główną pomysłodawczynią pani Marzena Kałuża – nauczycielka 

języka angielskiego w tej szkole. 

 W festiwalu wzięło udział 18 wykonawców, którzy zaprezentowali znane 

przeboje ze światowych list przebojów. Śpiewali w języku angielskim, francuskim 

i włoskim. 

 W skład komisji festiwalowej wchodzili: Mariola Wojciechowska – 

nauczycielka j. angielskiego, reprezentantka Wydawnictwa MM Publication, Beata 

Pliżga – nauczycielka j. angielskiego w ZSO w Krasnobrodzie, Sandrin Cios-

Mairot – nauczycielka j. francuskiego, Paweł Murdzek – nauczyciel j. polskiego w 

ZSO w Krasnobrodzie oraz Marek Molenda - instruktor ds. muzyki w KDK. 

 

 Po wysłuchaniu wszystkich 

wykonawców Jury wyłoniło najlepszych: 

 

I MIEJSCE egzekwo zajęli:  
Jakub Gontarz i Marta Czekirda 

II MIEJSCE: Katarzyna Kowalczuk 
III MIEJSCE: 

Jakub Pawluk i Jarosław Monastyrski 
 
 Ponadto publiczność przyznała 

nagrodę publiczności, która trafiła do 

Marty Czekirdy. Jury wyróżniło też: 

Marcelinę Przytuła za akcent francuski 

podczas festiwalu. Za nadzieję na 

przyszłość wyróżnienia otrzymały: 

Justyna Podolak i Milena Lalik, a za 

umiejętność wzbudzenia entuzjazmu i 

radości wśród publiczności Remigiusz 

Pacyna. 

M.K. 

 
Marta Czekirda 

 
Jakub Gontarz  

Katarzyna Kowalczuk 

 
Jakub Pawluk i Jarek Monastyrski 

 
Uczestnicy festiwalu 

 
Ogłoszenie wyników festiwalu 

 
Wręczenie nagród 
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Szanuj piękną Ziemię jak siebie samego (cz. 6) 
 

Ile kwiatów paproci znaleziono 

w upojne noce świętojańskie w lasach wspaniałych 

rosnących nad twymi cudnymi brzegami? 

Ile panienek pobłądziło w ciemnym lesie 

kwiatów szukając ze swymi kochasiami? 

 

Kiedy hormony szalały i wiecznie szaleją  

jak wiosenne życiodajne burze 

ile wyznań miłosnych i uczuć najczulszych, 

pocałunków pierwszych, krew gotujących, najsłodszych 

w twe wody przez długie stulecia spłynęło? 

gdy na randki cudowne z dziewczętami 

wzdłuż brzegów pachnących: wiosną,  

latem, jesienią, ba – nawet zimą! 

jak koty miałczące, zamroczone się brnęło. 

 

Ile to przez wieki długie wianuszków dziewiczych 

popłynęło do morza z twoimi wodami? 

od panienek, jak bułeczki świeże z pieca wyjęte, 

miłości ciekawych, kryjących się z chłopakami  

w szuwarach, tatarakach, lepiechach nad twymi brzegami. 

Ile panienek tych wianuszków niechcący do wody rzuciło, 

gdy się do swych lubych mocniej przytuliło? 

 

Komisarczuk Mieczysław 

Krasnobród, 18.05.2006 r. 

 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 
 

 

Wieprzu nasz piękny, czy jednak kochany? 

mało przez skrybów wysławiany, 

wybacz nam wszystkie zaniedbania. 

Dziś Ci dziękuje za wszystkie pokolenia. 

które od wieków w twych wodach krasnych 

zażywały bez miary kąpieli cudownych. 

 

Kiedyś czyściutki jak łza – w upały i skwary  

gasiłeś ludzi i zwierząt pragnienia. 

Nie żałowałeś wody dzieciom, młodzieży, 

starszyźnie do kąpieli i koni pławienia. 

Do twoich wodopojów młodzi i starzy pastuszkowie 

jak jesteś długi i szeroki i bogaty, 

po porannych i wieczornych pasieniach 

gnali krowy obżarte dla mleka powiększenia. 

 

Po żniwach i omłotach, brudni, umęczeni, 

lub w niedziele dla zabawy i radości 

w twych obfitych nurtach, na ostrych zakrętach 

po kąpieli, jak bogowie, na nowo byliśmy odmłodzeni. 

Wszyscy, którzy jeszcze z tamtych lat żyjemy, 

kąpiele w twych licznych „baden-baden” dobrze pamiętamy. 

 

To w twoich nurtach dawno pływać się uczyłem, 

nim tą sztukę posiadłem, trzykroć się topiłem. 

Ale co ma wisieć – mówią – nigdy nie utonie, 

ta maksyma znana w każdej świata stronie. 

Jednak ile istnień młodych w twych wodach 

życia swojego świeczki nagle zgasiło? 

bo nierozważnym bohaterem, lub pijanym się było. 

Rodziciele swych pociech w wodzie pluskających 

miast dobrze pilnować, gdzieś się zagapiło, 

jedną dramatyczną chwilą – uciechę – w żałobę zmieniło. 

Ostrzeżenie to kieruje do rodziców kochających. 

 

Nadal nie skąpisz nikomu wodnego bogactwa, 

zarówno dla ludzi, zwierzyny i wodnego ptactwa. 

Z dawnego wachlarza twych dóbr już nie korzystamy, 

za to twe wody modre – choć bardziej uczeni, 

lecz cięci po rozumie – bezmyślnie zatruwamy. 

 

Dziś, ile znów dajesz ludziom rozkoszy? 

kiedy w upały nad twe rześkie wody  

w brodach, zalewach, stawach, zagłębieniach co woda zalała 

ciżba miastowa na ciał moczenie wyruszy, 

jak kiedyś na pola ordynackie szarańcza zgłodniała. 

 

Tłoczą się obok siebie półnagie sprośności, 

jak foki, lwy morskie, morsy i pingwiny, 

różnej grubości, długości, piękności. 

Męskie oczy golizną kuszą zgrabniutkie dziewczyny. 

Kiedy słońce nad wodą chłodem wabiącą – przypiecze, 

a z gorącego piasku plaży ruszy tsunami człowiecze, 

gdy tysiące rozpalonych ciał do wody wkroczy 

woda golizną wyparta omal z brzegów nie wyskoczy. 

 

Lecz dla ciebie tam miejsca już nie ma  

z pustą sakiewką miejscowy człowiecze. 

Kiedy jednak widzę teraz podczas kąpieli 

co w twych kraśnych wodach pływa 

wszelka ochota, jak twoja woda do morza odpływa. 

 

Ile na twe wody w noce świętojańskie 

panienki puściły wianuszków z kagankami? 

Słyszę, że teraz i stare baby puszczają się nad wodą ze swymi  

wiankami? 

 

Czerwcowe przysłowia 
 

Jak się Janek rozczuli, a Magdalena (22.07) go nie utuli, 

to będzie płakał do świętej Urszuli (21.10). 

<<>> 
Kiedy z Janem przyjdą deszcze, to sześć niedziel 

kropi jeszcze. 

<<>> 
Na święty Jan, jagód dzban.  

<<>> 

Przed świętym Janem o deszcz prosić - potem sam się 

będzie rosić. 

<<>> 
Przed świętym Janem najdłuższy dzień panem.  

  <<>> 
Jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy mruży 

<<>> 
Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca 

nie zobaczą. 

<<>> 
Kiedy święty Piotr grzeje, za wiosną jeszcze trzykroć  

kur zapieje.  

<<>> 

Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak 

 zaczniemy kosić. 

<<>> 

Na święty Antoni pierwsza się jagódka zapłoni. 

<<>> 
W czerwcu, gdy pszczoły żądlą, to czują burzę nadchodzącą.  

<<>> 
Ze świętą Małgorzatą upał przybiera, kanikułę otwiera. 

<<>> 
Czerwiec gdy zagrzmi, gdzie zorze zachodzą,  

ryby się obficie urodzą. 

<<>> 
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Rozwój dziecka 
w okresie prenatalnym (cz. 3) 

 

Trzeci miesiąc 
Dziecko w łonie matki, którego 

organizm w swej zasadniczej części został 

już ukształtowany, próbuje teraz swej 

sprawności fizycznej, dlatego też miesiąc 

ten został nazwany miesiącem aktywności 

mięśniowej. Dzięki koordynacyjnej 

funkcji układu nerwowego, gdy mózg 

wysyła impulsy, mięśnie odpowiadają 
na nie i płód wykonuje szereg ruchów. 
Jedenastotygodniowe dziecko „tańczy” w 

macicy, wykonuje skoki, zgina kolana, 

odpycha się od ściany, unosi ku górze i 

opada jak mały kosmonauta, ponieważ 

zgodnie z prawem Archimedesa w łonie 

matki nie odczuwa się ciężaru własnego 

ciała. Dwunastotygodniowe dziecko może 

kopać nogą, obracać stopą, zamykać i 

otwierać palce rąk i nóg, zginać przegub, 

obracać głową, ruszać biodrami, otwierać 

usta oraz oczy, połykać, zezować, ściągać 

brwi oraz reagować na dotyk. Gdy 

dziecko zostanie pobudzone jakimś 
czynnikiem zewnętrznym reaguje 

cofnięciem klatki piersiowej i ramion. 

Pierwsze ruchy mają charakter "totalny" 

tzn. całe ciało reaguje jednakowo na 

każdy typ bodźca. Stopniowo reakcja 

zawęża się tylko do pobudzonego obszaru 

ciała. Rozwija się zmysł równowagi, z 

jego pomocą dziecko jest zdolne do 

pełnego obracania się wokół własnej osi. 

W trzecim miesiącu następuje szybki 

rozwój układu moczowo-płciowego, w 

tym czasie można już określić płeć 

dziecka. Wykształcają się gałki oczne. 

Szybko przebiega proces rozwoju kości. 

Pojawiają się kubki smakowe. Odruchy 

połykania i ssania są coraz wyraźniejsze. 

Dzieci w tym wieku zaczynają 

wykazywać cechy zachowania 

odziedziczone po rodzicach. Szczególnie 

wyraz twarzy dziecka przypomina wyraz 

twarzy jego rodziców. 

W12 tygodniu życia dziecko mierzy 

7,5 cm i waży 14 gramów. 

Pod koniec tego pierwszego 

trymestru rozwinęły się już wszystkie 

zasadnicze układy. 

W czasie następnego następuje 

jedynie dalsze ich doskonalenie. 

 

Czwarty miesiąc 
Dziecko rośnie tak szybko, że osiąga 

pod koniec tego miesiąca połowę, wzrostu 

noworodka, w związku z czym ciąża 

zaczyna być widoczna. Dziecko mierzy 

15cm(wymiar ciemieniowo pośladkowy) i 

waży do 200 gram. Zmniejszają się 

dysproporcje między wymiarami głowy a 

resztą ciała. Postawa dziecka staje się 

coraz bardziej zbliżona do 

wyprostowanej, gdyż rosną mięśnie karku 

i rozwija się  
 

 

szkielet. Palce rąk i nóg są w pełni ukszta-

łtowane, pokryte paznokciami, a nawet 

można dostrzec linie papilarne. Każde 

czteromiesięczne dziecko ma swój 

własny, niepowtarzalny wzór za pomocą, 

którego można go zidentyfikować poprzez 

odciski palców. Serce bije tak wyraźnie i 

mocno, że jest słyszane przez stetoskop. 

Powierzchnia mózgu jest pofałdowana. 

Występują na niej bruzdy i zwoje. 

Zaczynają rosnąć włosy i brwi. Wyraźnie 

uformowany jest móżdżek. Pracują 
wszystkie narządy, trzustka wydziela do 

krwi insulinę, wątroba –żółć, a tarczyca – 

tyroksynę. Szpik kostny produkuje 

krwinki czerwone, wytwarzane są również 

krwinki białe odpowiedzialne za 

odporność organizm. Dziecko różnicuje 

cztery podstawowe smaki, zaczyna być 

wrażliwe na zapachy. Dziecko jest 

kołysane ruchem i oddechem matki, przez 

co ćwiczy swój zmysł równowagi. 

Doskonalą się ruchy i odruchy. Dziecko 

poprzez połykanie /ok. 1 litra dziennie/ 

wód płodowych ćwiczy mięśnie potrzebne 

po urodzeniu do jedzenia, oddychania i 

wydawania głosu. Ucisk na brzuch matki 

wywołuje reakcję przeciwstawiania się. 

Dziecko zwija się obraca i kopie. Tym 

samym wyraża swoje niezadowolenie i 

chęć zmiany sytuacji. W następnych 

miesiącach, gdy przestrzeń wokół niego 

ogranicza się, jego reakcja na ucisk jest 

coraz żywsza.  

 

Piąty miesiąc 
Dziecko osiąga 19 cm wzrostu, waży 230 

gramów. Zawieszone jest w 3/4 l płynu 

owodniowego, który amortyzuje urazy i 

utrzymuje właściwą temperaturę ciała.. 

Serce dziecka bije już tak wyraźnie, że 

można je usłyszeć przykładając ucho do 

powłok brzusznych matki. Ruchy dziecka 

stały się, na tyle silne, że są łatwo 

wyczuwalna przez matką. Można nawet 

odróżnić obroty całego ciała od ruchów 

nóżek czy rączek. Są to ruchy  zmienne i 

bardzo wymowne: wyrażają radość lub 

niepokój lub poczucie zagrożenia. Ruchy 

dziecka stanowią w tym okresie podstawę 

dialogu miedzy nim a rodzicami. Dzięki 

ruchom, zarówno matka jak i ojciec, mogą 

nawiązać kontakt z dzieckiem. Dziecko 

zwykle „podąża” za dłońmi przyłożonymi 

do brzucha matki. A matka może wyczuć, 

którą część ciała dziecko eksponuje. 

Poprzez głaskanie i lekkie stukanie w 

powłoki brzuszne można zachęcić dziecko 

do aktywności i rozpocząć z nim swoisty 

dialog. Ruchy dziecka są w tym czasie 

swobodne, gdyż dziecko ma jeszcze dużo 

wolnej przestrzeni wokół siebie. Okresy 

silnych ruchów przeplatają się z 

 

 
 
okresami spokoju, kiedy to dziecko 

zapada w sen, przyjmując 

najwygodniejszą dla siebie pozycję. 

Dziecko na wzór swej matki wypracowuje 

swój rytm naprzemiennej aktywności. I w 

zależności od jej trybu życia nabywa 

swoich przyzwyczajeń. W piątym 

miesiącu w dalszym ciągu  

 
Głowa dziecka w wieku 

ok. 5 miesięcy po poczęciu 

 

rosną włosy, brwi i rzęsy Można już 
rozpoznać płeć dziecka. Warto zwrócić 

uwagę na słownictwo, wiele osób pyta: 

czy to będzie chłopiec czy dziewczynka? 

Przecież to już jest chłopiec albo 

dziewczynka. Dziecko zaczyna reagować 

na dźwięki, a szczególnie na wibracje. 

Macica nie stanowi dźwiękoszczelnej 

komory i głośniejsza muzyka lub inne 

odgłosy ze świata zewnętrznego docierają 

do płodu. Nagły hałas wywołuje lęk. 

Dziecko słyszy szmery, przede wszystkim 

bicie serca matki i jej głos, dlatego po 

urodzeniu właśnie matka może je 

najszybciej uspokoić, tuląc do piersi i 

czule przemawiając, wówczas dziecko 

rozpoznaje coś, co jest mu dobrze znane. 

Kończąc piąty miesiąc dziecko mierzy 25 

cm i waży 400 gramów. W piątym 

miesiącu dziecko jest zdolne do wyrażania 

reakcji na bodźce zmysłowe takie jak: 

smak, zapach, światło i hałas. 

Gwałtownymi ruchami wyraża swoje 

niezadowolenie z tego, że matka słucha 

zbyt głośnej muzyki lub przebywa w 

zadymionym pomieszczeniu, albo 

przyjęła niewygodną pozycję ciała. 

Swoimi ruchami dziecko może też 

zachęcać matkę, aby się zrelaksowała. Jak 

widać wypoczynek, odpowiednia ilość 
snu właściwa dieta, spokój i przyjemne 

wrażenia estetyczne są w ciąży bardzo 

potrzebne. A pamiętać o tym powinni 

wszyscy, którzy są przyjaźni dziecku 

prenatalnemu. 

 

Zofia Kończewska-Murdzek 
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Śpiewaj z Hugo 
 

 Dnia 8 czerwca 2006 r. dzieci z klas 

I-III z Zespołu Szkół Podstawowych w 

Krasnobrodzie miały możliwość 

uczestniczyć w najnowszym programie 

estradowym dla dzieci „Śpiewaj z 

Hugo”. Powstał on w oparciu o program 

Telewizji POLSAT oraz płytę z 

piosenkami o przygodach popularnego 

trolla.  

 Naszą szkołę reprezentował na 

scenie uczeń klasy I b Wojciech 

Czekirda, który śpiewał piosenkę pt. 

„Ruszaj z Hugo”. Oprócz Wojtka 

pojechało także 35 dzieci z klas I-III 

wraz z opiekunkami p. D. Umińską i p. 

T. Gielmudą. Swoje piosenki 

prezentowało 10 wokalistów ze  

 

szkół z powiatu zamojskiego, 

hrubieszowskiego i biłgorajskiego. Dla 

wszystkich wystąpił przed publicznością 

Mariusz Totoszko – finalista II edycji 

IDOLA, wykonując swoje najlepsze 

przeboje. Nasze dzieci brały udział w 

konkursach „Uzależnieniom - NIE” o 

tematyce profilaktycznej oraz 

propagującej bezpieczny i zdrowy styl 

życia. Konkursy przygotowane były 

przez specjalistów, psychologów i 

funkcjonariuszy wydziału prewencji d/s 

nieletnich Komendy Miejskiej Policji w 

Zamościu. Powyższy program został 

oceniony wysoce profesjonalnie i bardzo 

efektywnie przez Departament Porządku 

Publicznego MSWiA.  

  

 

 

Wszyscy uczestnicy biorący udział w 

konkursach otrzymali wspaniałe nagrody 

w postaci komputerowych programów 

dydaktycznych. Uczestnicy mieli okazję 

bezpośredniego spotkania z niezwykle 

popularnym trollem Hugo. Były to dla 

nich niezapomniane przeżycia, a także 

spora dawka praktycznej wiedzy 

pomagającej w codziennym życiu.  

 W imieniu dyrekcji szkoły chcemy 

bardzo serdecznie podziękować 

Burmistrzowi Krasnobrodu p. Markowi 

Pasiecznemu za przekazanie środków 

finansowych z budżetu Komisji d/s 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na pokrycie wejściówek 

oraz Radzie Rodziców za opłatę usługi 

transportowej. 

D. Umińska 

 

 

 
 

 

 

Sobótkowe tradycje i wróżby 
 Noc świętojańska zwana kupalnocką 

lub sobótką to najkrótsza noc w roku. Była 

obchodzona w całej Europie od krajów 

śródziemnomorskich po Skandynawię. Z 

dawien dawna wierzono, że właśnie wtedy 

można poznać przyszłość. Od rana młodzi 

ludzie znosili nad wodę gałęzie. Jeżeli nie 

było w pobliżu rzeki, strumienia, jeziora 

albo stawu to stosy sobótkowe wznoszono 

na wzgórzach, polanach, miedzach i 

ugorach, bo według ludowych wyobrażeń 

tam można było nawiązać kontakt z 

mieszkańcami zaświatów. Niektórzy 

twierdzili, że na św. Jana słońce kłania się 

ziemi dwa razy tzn. zachodzi dwukrotnie.  

 W tę niezwykłą noc śmiałkowie o 

czystych sercach udawali się samotnie na 

poszukiwanie kwiatu paproci. Temu, kto 

zdołałby go odnaleźć, kwiat miał mu 

przynieść bogactwo, szczęście, dar 

przewidywania przyszłości i stawania się 

niewidzialnym, umiejętność leczenia ludzi 

i zwierząt. 

 

Wróżby miłosne 
 Miłosne wróżby w noc świętojańską 

można również odprawiać i w obecnych 

czasach. Aby poznać wygląd przyszłego 

partnera, należy w noc świętojańską  

wybrać się w trzy osoby na łąkę (mogą być 

to grupy mieszane chłopcy i dziewczęta). 

Każda osoba powinna wyciągnąć z ziemi 

jakąś roślinę wraz z korzeniem. Z wyglądu 

korzonków określa się wygląd partnera. 

Długi korzeń - wysoką i szczupłą, krótki i 

szeroki - osobę krępą, pulchną i niewysoką. 

Korzeń przekrzywiony wróży partnera o 

skrytym i nieszczerym charakterze, a 

korzeń prosty - osobę uczciwą i 

prostolinijną. Korzeń bardzo twardy 

oznacza partnera upartego, a miękki - 

ugodowego i niezdecydowanego. Im 

bardziej oblepiony ziemią korzeń, tym 

zamożniejszy będzie przyszły mąż lub 

żona. Aby utrzymać i wzmocnić istniejącą 

już miłość, należy wziąć dojrzały czerwony 

owoc (może być jabłko czy truskawki ) i 

spalić świętojański wianek, okadzając 

owoc w jego dymie. Potem należy 

poczęstować owocem ukochaną osobę. 

Jeżeli przyjmie i zje w całości owoc, 

wróżba powinna zadziałać. Należy też 

pamiętać, że 23 i 24 czerwca wróżby 

miłosne udają się najlepiej! 

 

Puszczanie wianków 
Puszczanie wianków na wodę to wróżba dla 

panien i kawalerów, ponieważ dotyczy 

 
zamążpójścia i wyczekiwanej miłości. Każda 

dziewczyna plotła wianek z trzech gałązek 

bylicy i wkładała do środka zapaloną 
świeczkę. Należało potem puścić wianek z 

nurtem rzeki i obserwować jego tor 

dryfowania. Panny przechadzały się 

wzdłuż brzegu rzeki, a kawalerowie 

wskakiwali do rzeki i wyławiali je. Który 

zebrał najwięcej wianków, temu sprzyjało 

większe szczęście w miłości. Jeżeli 

chłopak nie wyłowił żadnego wianka, 

samotnie czekać musiał do przyszłego 

roku. Jeżeli wianek nie został przez nikogo 

wyłowiony, panna była skazana na 

staropanieństwo. Jeśli wianek utkwił w 

zaroślach, wróżyło to nieślubne dziecko w 

tym roku. Najgorszą jednak wróżbą było 

zatonięcie wianka. 

 

Nocna kąpiel 
Bardzo ważnym rytuałem świętojańskim 

była nocna kąpiel w rzece lub jeziorze. 

Zapewnia ona zdrowie i pomyślność, 

dodaje sił i energii seksualnej, a także 

poprawia urodę. Kiedy w średniowieczu 

dzień ten poświęcono świętemu Janowi, 

przyjął się zwyczaj, że dopiero po św. 

Janie (czyli po 24.06) kąpiel w rzece czy 

jeziorze jest całkowicie bezpieczna. 

Wcześniej można się było utopić za sprawą 

złego ducha, strzygi lub rusałki.  

 

(Informacje zebrane z Internetu) 
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