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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

Budowa Spokojnej 
Jeszcze w lipcu bieżącego roku Burmistrz 

Krasnobrodu podpisze umowę ze 

zwycięzcą przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pod nazwą „Budowa 

drogi gminnej nr 110 867L w 

miejscowości Krasnobród (ul. Spokojna) 

km 0+003,20 do km 0+520,00”. Kontrakt 

na realizację powyższego zamierzenia 

inwestycyjnego został przyznany firmie: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Spółka z o.o. z Zamościa – obecnemu 

Wykonawcy modernizacji ulicy 

Mickiewicza i Cichej w Krasnobrodzie. 

Wartość udzielonego zamówienia wyniesie 

620.445,60 PLN. W/w cena zawiera w 

sobie 22% podatek VAT oraz obejmuje 

koszty przebudowy kolizji energetycznych 

oraz telefonicznych. Jak informowaliśmy 

naszych czytelników w poprzednim 

wydaniu naszej gazety ulica Spokojna 

wykonana będzie z kostki brukowej 

kolorowej, natomiast chodnik przy ulicy 

otrzyma nawierzchnię z kostki brukowej 

koloru szarego.  
 

Radio Lublin 
W dniu 28 lipca 2006r. będziemy gościli w 

Krasnobrodzie ekipę „Radia Lublin”. 

Stanie się to za sprawą planowanej na ten 

dzień 6-godzinnej audycji radiowej o 

Krasnobrodzie, prowadzonej w ramach 

cyklu „Perły Lubelszczyzny”. Ekipa będzie 

miała swoją siedzibę nad zalewem, skąd 

będą emitowane rozmowy prowadzone z 

różnymi osobami. 
 

Kontenery dla „Igrosu” 
Lubelski Zarząd Przejść Granicznych w 

Chełmie nieodpłatnie przekazał Miejsko-

Gminnemu Klubowi Sportowemu „Igros” 

Krasnobród 4 kontenery z rozbiórki 

przejścia granicznego w Hrebennym. 

Kontenery zostaną ustawione na stadionie 

sportowym i będą służyły jako baza dla 

krasnobrodzkich piłkarzy.  

XXXV Sesja 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie  

 

Na dzień 18 lipca 2006r. o godz. 14.00 

zaplanowana została kolejna, XXXV sesję 

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 

W programie sesji zaplanowano m.in. 

podjęcie uchwał w następujących 

sprawach: 

- nadania nazwy placu w mieście 

Krasnobród. 

- zmiany statutu Miasta i Gminy 

Krasnobród, 

- uchwalenia regulaminu przyznawania i 

przekazywania stypendiów na wyrównanie 

szans edukacyjnych dla uczniów w roku 

szkolnym 2006/2007, 

- zmiany uchwały w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów szkół, wicedyrektorów szkół 

oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin dla 

pedagoga szkolnego. 

- zmiany Miejsko-Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2006, 

- przyjęcia strategii Rozwiązywania 

Problemów społecznych w Gminie 

Krasnobród na lata 2006-2012, 

- określenia dotacji z budżetu gminy na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków 

położonych na terenie miasta i gminy 

Krasnobród nie stanowiących jej 

własności, 

- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność 

mienia gminy na rzecz Powiatu 

Zamojskiego położonej w Krasnobrodzie 

przy ul. Sanatoryjnej, 

- zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  
 

Będzie jaśniej i oszczędniej 
Już wkrótce rozpocznie się realizacja 

zadania polegającego na budowie 

oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Krasnobród w ulicach 3-go Maja, Lelewela 

i Słoneczna. Ogłoszony przetarg 

nieograniczony na to zadanie przewiduje 

wykonanie w ciągu 45 dni od daty 

zawarcia umowy zadania w skład, którego 

wchodzi ustawienie 23 szt latarni ulicznych 

zasilanych podziemnymi liniami 

kablowymi o łącznej długości 680m. Nowe 

lampy powinny rozbłysnąć nie później niż 

15 września br. 

Chodniki szyte na miarę 
Zgodnie z zawartym kontraktem na 

realizację remontów oraz budowy 

chodników przy ulicach powiatowych na 

terenie Krasnobrodu firma TRAMES z 

Zamościa rozpoczęła remont chodnika przy 

ulicy Lelewela. Jest to drugi etap robót 

modernizacyjnych chodników powia-

towych, lecz tym razem prowadzony przy 

użyciu potencjału firmy pochodzącej z 

naszego powiatu zamojskiego. Po 

zakończeniu remontu chodnika przy ulicy 

Lelewela firma TRAMES rozpocznie dość 

trudne roboty budowlane związane z 

wykonaniem chodnika przy ulicy 

Tomaszowskiej w Krasnobrodzie, a 

wynikające z konieczności poszerzenia 

korpusu ulicy Tomaszowskiej. W chwili 

obecnej wszelkie nadwyżki ziemi z 

wykopów z inwestycji realizowanych na 

terenie Krasnobrodu kierowane będą w ten 

rejon miasta, właśnie dla potrzeb długo 

oczekiwanej przez mieszkańców osiedla 

Podklasztor  inwestycji. Firma TRAMES 

znana jest z realizacji zakontraktowanych 

robót z bardzo wysoka kulturą 

organizacyjną. Obserwując realizację 

chodnika przy ulicy Lelewela na pochwałę 

zasługuje wzorowa dokładność 

prowadzenia tych robót.  
 

Nowe przetargi,  
nowe inwestycje 

Ostatnia nowelizacja ustawy o 

zamówieniach publicznych wymusza na 

zamawiających konieczność przeprowa-

dzania przetargów na roboty budowlane za 

pomocą Internetu. Zmiana ta, o około 30 

dni opóźniła termin ogłoszenia przetargów 

na roboty budowlane. Związane to było z 

koniecznością „przerobienia” dokumentacji 

przetargowej z wersji papierowej na 

elektroniczną.  

Z dniem 17 lipca 2006r. ze strony 

internetowej www.krasnobrod.pl wykona-

wcy robót będą mieli możliwość 

pobierania dokumentów przetargowych 

bez konieczności pisemnego występowania 

do Urzędu Gminy w Krasnobrodzie o ich 

wydanie.  

Pierwszymi „przetargami elektronicznymi” 

będą przetargi na wykonanie: 

1) Wzmocnienie odcinka drogi gminnej w 

miejscowości Hutków –200m. 

2) Budowę odcinka drogi dojazdowej w 

miejscowości Potok Senderki – 145m.  

3) Modernizację drogi gminnej - ul. 

Targowa) w Krasnobrodzie – 215m.  

4) Budowę oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Krasnobród w ulicach: 3-go 

Maja, Lelewela i Słoneczna. 
 

Prace energetyczne 
Zamojska Korporacja Energetyczna w 

lipcu zakończy inwestycję – kablowanie i 

montaż złączy na ul. Mickiewicza. 

Wykonano 21 złączy. Wkrótce 

zdemontowana zostanie napowietrzna linia 

energetyczna. 

Podobne prace rozpoczęto też na odcinku 

ulicy 3 Maja, od marketu do stacji paliw. 

W wyniku tych prac i tutaj zlikwidowana 

zostanie napowietrzna linia energetyczna. 

Prąd do posesji popłynie przewodami 

ukrytymi w ziemi, co znacznie poprawi 

estetykę tych ulic. 

Informacje zebrała: M. Czapla 
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Uroczystości odpustowe 
ku czci Matki Boskiej Jagodnej 

 

 Jak co roku 1 i 2 lipca w 

Krasnobrodzie są dniami, w których 

odbywają się uroczystość odpustowe ku 

czci Matki Boskiej, popularnie nazywanej 

Jagodną. Jest to największa uroczystość 

religijna w Sanktuarium Maryjnym w 

Krasnobrodzie, na którą przybywają 

tysiące wiernych. 

 Uroczystości odpustowe rozpoczęły 

się w sobotę 1 lipca o godz. 17.00 mszą 

św., podczas której Słowo Boże wygłosił 

ks. dr Wiesław Galant - wicerektor 

Seminarium Duchownego Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie. 

 O godz. 19.00 uczestnicy uroczystości 

odpustowych udali się na Krasnobrodzką 

Kalwarię, aby tam modlić się odprawiając 

„Drogę Krzyżową”. Była to szczególna 

modlitwa, bo prowadzona w 25 rocznicę 

powstania Krasnobrodzkiej Kalwarii. 

Prowadząc modlitwę ks. Piotr Nogas 

posługiwał się tekstem „Drogi 

Krzyżowej”, według którego odprawione 

było  pierwsze nabożeństwo Męki 

Pańskiej przy stacjach wykonanych przez 

artystę ludowego Lucjana Borutę z 

Drohiczyna. Przypomnijmy, iż odbyło 

 

 

się to w 1981 roku kiedy proboszczem  

parafii był ks. Kazimierz Wojtowicz. 

Następnie o godz. 21.00. rozpoczął się 

Apel Maryjny. Kustosz Sanktuarium 

Maryjnego w Krasnobrodzie ks. prał. 

Roman Marszalec powitał przybyłych 

do Krasnobrodu księży biskupów: 

Edwarda Frankowskiego i Mariusza 

Leszczyńskiego oraz licznie 

zgromadzonych braci w kapłaństwie i 

pielgrzymów. Po czym do wiernych 

przemówili ks. bp Frankowski z 

Sandomierza i nocna procesja z 

cudownym obrazem Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej ruszyła w kierunku 

Kaplicy Objawień na Wodzie.  

 Idąc do Kaplicy Aleją Najświętszej 

Marii Panny, bardzo liczni w tym roku 

pielgrzymi zatrzymywali się przy 

czterech ołtarzach przygotowanych 

przez mieszkańców: Hutek, Majdanu 

Wielkiego (III Przerwa), Borek, 

Podzamku i Nowej Wsi. Przy każdym 

ołtarzu czytana była Ewangelia, a 

przejmujące homilie głosił ks. dr 

Wiesław Galant. Podczas procesji 

odmawiany był różaniec i śpiewano 

pieśni. To nocne modlitewne  

 

 

spotkanie zakończyło się Pasterką 

Maryjną. Drugi dzień odpustu Matki 

Boskiej Jagodnej rozpoczął się o 

godz. 6.30 Godzinkami o 

Niepokalanym Poczęciu N.M. Panny. 

Po czym zostały odprawione msze 

św. w porządku tradycyjnym, o godz. 

7.00, 9.00, 10.30 i 18.00, podczas 

których Słowo Boże głosi ks. dr 

Wiesław Galant.  

 Natomiast uroczysta suma 

odpustowa z udziałem księży 

biskupów została odprawiona o 

godzinie 12.00, podczas której Słowo 

Boże wygłosił  ks. bp. Edward 

Frankowski.  Główne nabożeństwo 

odpustowe w dniu 2 lipca zakończyła 

barwna procesja, którą obsługiwali 

parafianie ubrani w stroje ludowe. 

 Oprawa muzyczna uroczystości 

odpustowych została wzbogacona 

przez Chór Parafialny i Orkiestrę Dętą 

z Krasnobrodu. Wieczorem, o godz. 

17.00 odbył się, pierwszy w tym roku 

recital, z udziałem Małgorzaty 

Góreckiej (flet) i Wacława Golonko 

(organy). 

M. Czapla 

                     Fotoreportaż – str. 10 

 

Szybciej do nieba 
 

 Rozpoczęły się wakacje, sezon 

urlopów i wypoczynku. Kto tylko może, 

wsiada w dostępny środek lokomocji i 

udaje się na mniej lub bardziej zasłużony 

wypoczynek. Zwiększył się znacznie ruch 

na drogach, co za tym  idzie zwiększyło 

się niebezpieczeństwo na drogach, 

zwłaszcza, że większość kierowców  

uważa siebie za Hołowczyca czy innego 

Kuzaja. 

 Podaję za tym wykaz pieśni jakie 

należy śpiewać po przekroczeniu 

określonych prędkości: 

90km/h – To szczęśliwy dzień. 

100 – Cóż Ci Jezu dam. 

110 – Ojcze, Ty kochasz mnie. 

120 - Liczę na Ciebie Ojcze.. 

130 – Pani, przebacz nam. 

140 – Zbliżam się w pokorze. 

150 – Być bliżej Ciebie chcę. 

160 – Pan Jezus już się zbliża. 

170 – U drzwi Twoich. 

180 – Jezus jest tu. 

200 – Witam Cię ojcze. 

220 – Anielski orszak niech Twą 

duszę przyjmie. 

 Uwaga! Kierowcy jednośladów tzw. 

„dawcy organów ”,śpiew zaczynają przy 

prędkościach połowę mniejszych. 

Na podstawie „Niedzieli” opracował: 

ek. 
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Zubowie 
 

 
 

 Uroczystość miała wspaniałą 

oprawę. Przybyły władze gminy na czele 

z wójtem Tomaszem Wszółkowskim, 

przybyli mieszkańcy wsi, w której 

Roman Zub mieszkał 45 lat.  

Były flagi, Polonez Ogińskiego, kwiaty 

polne w rękach licznie zgromadzonych 

dzieci. Była pamięć, wzruszenie i łzy. 

Bo też czczono nietuzinkowego 

człowieka.  

 Roman Zub przybył na Ziemie 

Odzyskane by tu zapuścić swe korzenie. 

Był młody, przed sobą miał całe życie. 

Nazywano go Leonardo da Vinci bo 

talentów Stwórca mu nie poskąpił. Miał 

też ogromne serce, którego nie żałował 

 

 
 Roman Zub miał wiele zawodów i 

pasji. Na Zamojszczyźnie jako młody 

chłopak był piekarzem, jednocześnie 

grał na wielu instrumentach. Gdy 

osiedlił się na ziemi słupskiej rozpoczął 

pracę w tartaku, później wciągnęła go 

muzyka, której bez reszty się poświęcił. 

Założył chór Echo, kapelę Słowińcy, 

grywał w kółku teatralnym, był 

nauczycielem śpiewu. Kiedy stał się 

bibliotekarzem? 

 Tego tak naprawdę nie wiadomo (nie 

chodzi o datę tylko o czas, który musiał 

na to wygospodarować) choć i to zajęcie 

w końcu stało się jego zawodem i pasją 

której oddawał się z całym 

poświęceniem przez ponad 40 lat. 

 W przedstawieniu, w którym 

młodzież przypominała swego 

najwybitniejszego mieszkańca wsi, 

Klaudia – jedna z występujących 

uczennic mówiła: ten, kto za towarzysza 

w życiu wybiera oprócz ludzi – książkę, 

ten bez zbytniego wysiłku codziennie 

styka się z pięknem i mądrością... W 

ciszy pomieszczeń, pośród półek 

wypełnionych książkami, zjawiał się 

bezszelestnie starszy miły pan, który od 

lat wielu podawał wyszukaną dla kogoś 
książkę. Biblioteka stanowiła centrum 

 

 

 Akcja tej niecodziennej historii 

rozgrywała się na dwóch planach w 

dwóch odległych od siebie, o prawie 750 

km, miejscowościach kraju. Czas akcji 

MAJ 2006 r. Objazdę w powiecie 

słupskim, (województwo pomorskie) i 

Krasnobród - Majdan Wielki w 

województwie lubelskim połączyło 

jedno krótkie nazwisko ZUB. 
 8 maja w Objeździe, tydzień później, 

15 maja w Majdanie Wielkim odbyły się 

dwie wzruszające uroczystości na cześć 

rodziny Zubów.  

 Uroczystości odbyły się niezależnie 

od siebie i tylko przypadek sprawił, że 

zdobyłam wiedzę, która układa się w 

fascynującą historię ojca i syna. Ludzi 

pięknych duchem, niesamowicie 

uzdolnionych, życzliwych i oddanych 

ludziom. 

 Historia Ludwika Zuba, nestora 

rodu, dotarła do mnie dzięki jego 

prawnukowi Cezaremu Maruszakowi, 

mieszkańcowi Szczecina. To właśnie on 

opowiedział mi, że jego ojciec 

Franciszek (mieszkaniec Piły) wrócił 

właśnie z Krasnobrodu, gdzie brał (a 

dokładniej organizował) obchody 100-

lecia ufundowania figury przez swojego 

dziadka - Ludwika Zuba. Na dowód tego 

dostarczył mi majowy numer Gazety 

Krasnobrodzkiej ze zdjęciami dziadka i 

figury Jezusa oraz informację 

biograficzną dziadka, a także krótką 

historię figury. 

 Ale czyż można nazwać przypad-

kiem zdarzenie z tego samego dnia? 

 Śmiem sądzić, że co najmniej fluidy 

krążące między Słupskiem i 

Krasnobrodem spowodowały, że 

niespodziewanie stałam się posiadaczką 

dwóch książek autorstwa Mieczysława 

Kościńskiego o Krasnobrodzie. W jednej 

z nich pt. Przydrożne pomniki wiary. 

Krasnobród i okolice znalazłam stronę 

poświęconą Ludwikowi Zubowi, 

zwanym Cimnym na okoliczność jego 

ślepoty spowodowanej prawdopodobnie 

jaglicą.  

 Pomimo kalectwa Ludwik założył 

rodzinę. Miał czworo dzieci, z których 

we wczesnym niemowlęctwie zmarł 

pierworodny syn. I właśnie na 

okoliczność narodzin zdrowego 

potomstwa Ludwik w roku 1906 

ufundował figurę przedstawiającą Pana 

Jezusa, która stała się miejscem kultu 

rodzimej ludności. Modlitwy 

małżonków zostały wysłuchane i Zubom 

urodziło się jeszcze troje dzieci, w tym 

nasz bohater Roman. 

* 

 Tydzień wcześniej 8 maja na drugim 

krańcu Polski w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Objeździe w powiecie 

słupskim odbyło się uroczyste 

odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

poświęconej pamięci Romana Zuba - 

syna Ludwika z dalekiej Zamojszczyzny. 

nikomu. Nie miał wrogów za to samych 

przyjaciół. Gdy pytałam mieszkańców 

Objazdy o wady Pana Romana, w 

odpowiedzi usłyszałam, że chyba... 

palenie papierosów. Nic więcej ludzie 

nie mogli sobie przypomnieć. A gdy 

mówili o nim, w niejednych oczach 

widziałam łzy. I w końcu nie 

wiedziałam, czy to ten człowiek to 

spowodował czy to łzy za młodością ich 

wszystkich, piękną choć trudną.  

 Po ojcu Ludwiku odziedziczył 

zdolności muzyczne. Tak jak ojciec był 

muzykiem samoukiem. Jak ojciec grał 

na weselach, chrzcinach, imieninach, 

odpustach. Roman grał również na 

organach w miejscowym kościele a gdy 

organy odmówiły posłuszeństwa grał na 

starej fisharmonii.  

wsi i jej tętniące życiem serce. I tu w 

Objeździe Roman Zub na nowej dla 

siebie ziemi - rozsiewał jak ziarno - 

miłość do książek i muzyki. 

 Był Pan Zub kronikarzem. Tak się 

podpisywał w oprawionych w 

plastikowe okładki zeszytach. Słowa – 

świadectwo tamtych dni - na kartach 

spisanych ręką kronikarza - stoją na 

straży ludzkiej pamięci. W kronikach 

pracowicie wklejone zdjęcia. Na 

zdjęciach ule, na ich tle człowiek w 

kapeluszu. To pan Zub, dla którego 

pszczelarstwo stało się kolejną życiową 

pasją. Pasiekę odkupił od 

opuszczających wieś Niemców. I wpadł 

na całego. Odtąd pszczoły obok ludzi są 

bohaterami jego starannych zapisków.  

 Ludzka pamięć, często zawodna, 

Romanowi Zubowi okazała się wierna. 
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* 

 Nie byłoby pewnie tablicy na 

pięknej, dzisiaj nowoczesnej bibliotece, 

której Pan Zub nie doczekał, gdyby nie 

ludzie, dla których pamięć o innych 

stanowi istotę człowieczeństwa. Pamięć, 

dzięki której dzieło Jego życia ocalimy 

od zapomnienia – jak powiedział wójt 

gminy. 

 Iskrę roznieciła dyrektor Szkoły 

Podstawowej Pani Zorza Sędzicka. 

 

 

dwie kobiety, wspólnie z mieszkańcami 

wsi i przy ogromnym wsparciu władz 

gminy, doprowadziły do oddania hołdu, 

jaki wieś złożyła Romanowi Zubowi. 

Mieszkańcowi Objazdy rodem z 

Krasnobrodu.    

     Elżbieta Wisławska 

      starszy kustosz 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

          w Słupsku 

 
 

 

 
     Wieś doceniła wujka, jak go tu 

nazywano. To wujka zapraszano na ojca 

chrzestnego, to On był tu fryzjerem, 

fotografem, złotą rączką. Wieś 
korzystała ze szczodrobliwości jego 

serca. Młodzi mogli zawsze liczyć na to, 

że w domu Zubów będą nakarmieni i 

znajdą wolne łóżko by się przespać. 

Atmosferę domu tworzyła ciocia Stasia, 

wierna towarzyszka życia Romana. Po 

jej śmierci w 1989 roku już nie był tym 

samym człowiekiem. Jak zawsze garnął 

się do ludzi tak teraz stał się 

samotnikiem. Po odejściu na emeryturę 

mieszkał jeszcze w Objeździe 11 lat. W 

1994 roku wyjechał do Krasnobrodu, by 

ostatnie lata spędzić w Domu Opieki. 

Tam zmarł 30 marca 2004 r. I na 

rodzinnej ziemi został pochowany. 

 W przedstawieniu w dniu 8 maja na 

scenie na granatowym tle napis: stąpaj 

przez życie tak, by ślad stóp twoich 

przetrwał ciebie samego, w starej ramce 

fotografia pana Zuba, skrzypce, kapelusz 

pszczelarza, stara walizka z rzeczami, 

które po nim zostały. 

 Mówi uczennica Ada: powiadam 

Wam! Ślady jego stóp wrosły w ziemię. A 

imię jego i dzieło życia brzmią stale w 

ustach tych, którzy rozumieją, że życie 

może być równie bogate, tu w małej 

wiosce, jak i w szerokim świecie. To 

tylko sprawa ognia, co płonie w naszych 

duszach, to tylko sprawa oczu, co widzą 

dobrze jedynie sercem. 

 Po śmierci Romana Zuba w szkole 

podstawowej zorganizowano 

symboliczny pogrzeb. Zaproszono 

mieszkańców Objazdy. Wspominano 

wujka, wielu płakało. Był jednym z nich, 

ale jakby kimś osobnym. Był tym, kim 

oni chcieliby być, gdyby mieli w sobie 

tylko samą dobroć i miłość. 

Znała Romana Zuba i chyba Ona 

najwcześniej zrozumiała kim stał się dla 

wsi. To Ona urządziła symboliczny 

pogrzeb i Ona zadbała by nieliczne 

przedmioty związane z Jego życiem 

zachować. Sprzymierzeńca znalazła w 

Halinie Aftarczuk - dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Objeździe, która 

z zapałem przyłączyła się do zachowania 

w pamięci ludzkiej swojego 

poprzednika. Te  

 

 

 

Dar serca 
 

 Kolejny raz Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z 

Tomaszowa Lubelskiego przy udziale 

Stowarzyszenia Honorowych Dawców 

Krwi RP w Krasnobrodzie 

zorganizowało akcję honorowego 

oddawania krwi.  

 Akcja odbyła się w dniu 9 lipca w 

Krasnobrodzkim Domu Kultury. 

Bezinteresownie krew oddali Kostrubiec 

Jan, Pol Ryszard, Murzacz Tadeusz, 

Bukała Małgorzata, Szpyra Marta, Gałan 

Sławomir, Ratyna Grzegorz, Cios-

Mairot Radosław, Szpyra Antoni, Bełz 

Zuzanna, Kurant-Biernacka Małgorzata, 

Sachajko Piotr, Antoniak Zbigniew, 

Antoniak Magdalena, Osuch Tomasz, 

Koza Radosław, Szpyra Bożena, Żuk 

Adam, Roczkowski Paweł, Roczkowski 

Jarosław. 

Podczas akcji wszyscy w/w oddali w 

sumie 9 litrów krwi. 

 Składam serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel 

oddając krew, oraz księdzu Dziekanowi 

Romanowi Marszalcowi z wikariuszami, 

Pani Dyrektor KDK Marioli Czapli, 

doktorowi Andrzejowi Pochodeńko oraz 

miłym siostrom za sprawnie 

przeprowadzoną akcję. 

Adam Żuk 
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Sobótki 2006 
oraz otwarcie sezonu turystycznego w Krasnobrodzie 

 

 

godnie i z uśmiechem na ustach 

wyłowił wszystkie rzucone wianuszki. 

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że jego 

poświecenie nie pójdzie na marne i 

szczęścia oraz powodzenia w miłości 

nigdy mu nie zabraknie. 

Po tak wypełnionej sobótkowej misji 

wszyscy jej uczestnicy pełni 

niezapomnianych wrażeń z powrotem 

wsiedli do furmanek i wyruszyli w 

drogę powrotną nad zalew.  

Tam już paliło się ognisko, przy 

którym można było upiec kiełbaskę i 

po raz kolejny posłuchać tradycyjnych, 

ludowych piosenek i pośpiewać z 

zespołem „Sitno”. 

W czasie, gdy pierwsi uczestnicy 

zielonego kuligu bawili się już przy 

ognisku nad rzekę wyruszyła druga 

tura chętnych puszczania wianków na 

wodach Roztocza. Wśród nich znaleźli 

się także artyści – ilustratorzy, 

uczestnicy warsztatów plastycznych 

odbywających się w krasnobrodzkim 

sanatorium. 

 Około godz. 20.30 rozpoczęła się 

zabawa z tomaszowskim zespołem 

„ANDROMEDA”, który bawił 

zgromadzoną nad zalewem 

publiczność do północy. 

W przerwie ich występu, dokładnie o 

godzinie 22.00 odbył się pokaz 

sztucznych ogni, który tradycyjnie 

zgromadził wielu sympatyków tego 

rodzaju atrakcji. 

 Zatem kolejna noc świętojańska 

już za nami, i można z całą pewnością 

zaliczyć ją do udanych. Pogoda 

dopisała, uczestników sobótkowej 

zabawy nie zabrakło a i pokaz 

sztucznych ogni odbył się 

punktualnie:☺☺☺.  

 Do zobaczenia za rok!!!  

M.K. 

Fotoreportaż – str.11 

 
 24 czerwca 2006 roku nad 

krasnobrodzkim zalewem odbyła się 

impreza plenerowa pod hasłem „Sobótki 

oraz otwarcie sezonu turystycznego w 

Krasnobrodzie”  

 Tradycyjnie już organizatorem tej 

imprezy był Krasnobrodzki Dom Kultury 

oraz Urząd Miejski w Krasnobrodzie. 

Sobótkowe świętowanie na scenie nad 

zalewem rozpoczęło się o 16.00, kiedy 

wszystkich obecnych oficjalnie powitała 

pani Mariola Czapla – dyrektor KDK. 

Potem na scenie pojawili się pierwsi 

artyści tego letniego spotkania. 

 Jako pierwsze na scenie 

zaprezentowały się dzieci ze świetlicy 

działającej przy Domu Kultury, które 

zaśpiewały znane i lubiane utwory polskiej 

muzyki rozrywkowej. W ich wykonaniu 

mogliśmy usłyszeć między innymi 

piosenki: „Ściernisko”, „Autostop”, 

„Teksański”, „Kasztany”, „Nie zadzieraj 

nosa”.  

Potem wszyscy zgromadzeni mogli 

posłuchać zespołu „ANDROMEDA”, 

który kilkoma utworami przywitał 

krasnobrodzką publiczność. 

 Następnie na scenie pojawiła się 

kapela podwórkowa „Rzemyki” z 

Józefowa, która zaśpiewała w zupełnie 

innych rytmach. 

 Tuż po występie kapeli zaśpiewali 

swoje obcojęzyczne utwory laureaci II 

Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, który 

odbył się 13 czerwca w KDK, a którego 

główną inicjatorką była pani Marzena 

Kałuża – nauczyciel języka angielskiego 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Krasnobrodzie. W wykonaniu uczestników 

tego festiwalu można było usłyszeć kilka 

znanych piosenek goszczących obecnie w 

czołówce list przebojów.  

 Zaraz po nich zgromadzona 

publiczność została przywitana przez 

zespół ludowy „Sitno” z miejscowości o 

tej samej nazwie. To właśnie oni swoimi 

pięknymi piosenkami wprawili coraz to 

liczniej zgromadzonych ludzi w 

sobótkowy, letni nastrój. 

 Po ich występie nie pozostawało już 

nic innego jak tylko rozstrzygnąć konkurs 

na najładniejszy wianek sobótkowy, który 

w ten wyjątkowy wieczór był punktem 

kulminacyjnym. 

A jeśli konkurs to oczywiście i jurorzy. Do 

tej miłej i zaszczytnej roli poproszono 

panią Halinę Martyniuk – dyrektora Domu 

Kultury w Sitnie i jednocześnie członkinię 
zespołu „SITNO” oraz dwie osoby z 

publiczności. Jedną z nich była pani Zofia 

Molenda członkini krasnobrodzkiego 

zespołu „Wójtowianie” i pan Zbigniew 

Gawron, który wraz z żoną był bacznym 

obserwatorem koncertu. Po burzliwych 

naradach ustalono, że najładniejszy 

wianuszek sobótkowy został wykonany  

 
przez Olę Powroźnik, która zdobyła I 

miejsce, na drugiej pozycji uplasowały się 

siostry Martyna i Dominika Leśniak, zaś 
trzecie miejsce egzekwo przyznano 

Karolinie Wiatrzyk i trzem 

dziewczynkom, które wykonały 

największy z wianuszków biorących 

udział w konkursie, Dominice Grela, 

Magdzie Kościńskiej i Magdzie Sobczak. 

Po ogłoszeniu werdyktu były oczywiście 

nagrody, gratulacje i pamiątkowe zdjęcie. 

Ponadto wyróżniono pozostałych 

uczestników konkursu, którzy także dostali 

nagrody pocieszenia. 

I tak, by tradycji stało się za dość nie 

pozostawało już nic innego jak tylko 

puścić wianki na wodę. 

W tym momencie na scenie pojawiła się 

dyr. Krasnobrodzkiego Domu Kultury, 

która zaprosiła zespół „ SITNO”, 

właścicieli wianuszków i wszystkich 

chętnych do wzięcia udziału w zielonym 

kuligu, którego trasa prowadziła nad rzekę 

Wieprz. 

 Po niedługim czasie kolorowy 

korowód na czele z zespołem ludowym 

ubranym w tradycyjne, charakterystyczne 

stroje i młodziutkimi panienkami 

niosącymi sobótkowe wianuszki ruszył w 

stronę dawnego pola namiotowego, gdzie 

czekały powozy. Kiedy już wszyscy zajęli 

miejsca wesoło i ze śpiewem na ustach 

wyruszono w drogę. 

 Przejażdżka nad rzekę Wieprz odbyła 

się w bardzo sympatycznej atmosferze. 

Gdy dojechano na miejsce nadszedł czas 

na najważniejszy moment tego wieczoru - 

puszczanie wianuszków na wodę.  

Sceneria była wymarzona, piękny 

słoneczny wieczór, spokojna rzeka no i 

most, na którym pięknie przyśpiewywał 

zespół „Sitno”, cóż więcej potrzeba? Gdy 

zabrzmiały słowa piosenki „Wiła wianki i 

rzucała je do falującej wody”, do 

krasnobrodzkiego Wieprza zostały 

wrzucone zrobione wcześniej sobótkowe 

wianuszki. 

Ale na tym nie skończyło się 

kultywowanie tradycji nocy 

świętojańskiej, bo skoro wianuszki zostały 

rzucone to powinien znaleźć się śmiałek, 

który je wyłowi i tym samym zapewni 

sobie szczęście w miłości. Tak też się 

stało, gdy kolorowe letnie wianuszki 

spokojnie odpływały, jeden ze 

gromadzonych nad rzeką panów 

postanowił pomóc i przyspieszyć ich 

wędrówkę po roztoczańskich wodach. 

Wystarczyła tylko chwila nieuwagi i już 
ów śmiałek pływał wraz z kolorowymi 

kwiatami w ciepłym tego dnia Wieprzu. 

Czy było to świadome działanie czy 

ludzka nieostrożność? To pytanie 

pozostanie bez odpowiedzi. Ważne jest to, 

że pływający „w pełnym umundurowaniu 

pan” zachował się  

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 
we współpracy z 

Krasnobrodzkim Domem Kultury 
 

ogłasza: 
 

KONKURS  

FOTOGRAFICZNO-

PLASTYCZNY 

pod hasłem  

„WSPOMNIENIE LATA” 
Tematem konkursu są:  

Krasnobrodzkie Krajobrazy 
*** 

Do udziału zapraszamy dzieci i 

młodzież szkolną, a także dorosłych.  
*** 

Technika dowolna: fotografia, 

rysunek, malarstwo; akwarele, pastele, 

olejne. Format dowolny. 
*** 

Termin składania prac – 30.09.2006r.  
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Być w Warszawie w dniu 26 maja 2006 r. 
i Papieża nie widzieć? 

 
 A jednak to prawda. Choć dzieliła 

mnie, nas – dużą grupę pielgrzymów, od 

ołtarza na podwyższeniu z Wielkim 

Białym Krzyżem tylko cała długość Pl. im 

Marszałka J. Piłsuckiego, stojąc w 

niezłym miejscu, na początku Ogrodu 

Saskiego powinienem, powinniśmy byli 

widzieć Jego Świątobliwość, Papieża 

Benedykta XVI, który w tym dniu 

przewodniczył sprawowanej liturgii Mszy 

Św.  

 Nie dane mi – nam było choć przez 

chwilę zobaczyć Dostojnego Gościa – 

Pielgrzyma. Dlatego właśnie chcę się 

podzielić z czytelnikami G.K swoimi 

spostrzeżeniami i przeżyciami z doniosłej 

uroczystości. 

 Jechałem do W-wy do dzieci w innej 

sprawie. Nie planowałem wcześniej 

obecności na spotkaniu z Papieżem. Nie 

starałem się o kartę wstępu. W ostatniej 

chwili przed wyjazdem rysowała się 

szansa być blisko Papieża i uczestniczyć 

w wyjątkowej liturgii Mszy Św. 

Pojechałem o dwa dni wcześniej t.j. w 

dniu przyjazdu Papieża do Polski i W-wy, 

aby rano 26 maja dojechać w pobliże 

Placu, gdzie w 1979 r. Papież Jan Paweł II 

celebrował Mszę Św. I spotkał się 

pierwszy raz jako już Ojciec Św. Z 

rzeszami polskich i nie tylko – 

pielgrzymów. 

 Już w busie w Zamościu moje plany 

nabrały rzetelniejszych kształtów. Oto 

jakaś sympatyczna pani ofiarowała mi 

kartę wstępu do sektora D-7. Byłem 

uszczęśliwiony. Pięknie podziękowałem i 

pełen dobrych nadziei, przy dobrej 

pogodzie jechałem do Stolicy. Kartę 

wstępu z okularami i G.K położyłem na 

miejsce silnika w kabinie kierowcy, gdzie 

miałem miejsce. Kierowca nie był pewien 

czy dojedziemy, czy dojedziemy dzisiaj 

do Śródmieścia. Ale udało się. Pełen 

emocji z torbą podróżną poszedłem na 

przyst. autobusowy. Karta wstępu została 

w busie. Już jej nie miałem. Ale dobre 

chęci były najważniejszą przepustką na 

spotkanie z Benedyktem XVI. 

 Nazajutrz rano dojechałem na Pl. 

Bankowy, stamtąd z innymi pielgrzymami 

szliśmy ul. Senatorską do wejść na 

Sektory. Bez karty wstępu nie było szans 

przekroczyć bramki wejściowej. 

Przeszedłem do Ogrodu Saskiego do 

miejsc ogólnie dostępnych. Najpierw 

blisko Grobu N.Ż., ale nie było widać, 

gdzie znajduje się ołtarz. Zasłaniały 

drzewa. Poszedłem na lewo między 

zbierający się tłum pielgrzymów, pod 

pagórkiem. Zająłem dobre miejsce, 

zobaczyłem Wielki Biały Krzyż i ołtarz. 

Świetnie. Nie padało, ale miałem 

bezcenną parasolkę i swój skrawek 

Saskiego pod sobą i mój kawałeczek nieba 

nad sobą. Stąd będę widzieć Papieża.  

 
Szybko zapuściłem korzenie, aby nie 

ulec naporowi pielgrzymów. 

 Na placu w Sektorach 

sprawozdawca przed przyjazdem 

Papieża prosił, aby osoby siedzące na 

kalimatach, krzesełkach powstały, aby 

wchodzącym ciągle pielgrzymów 

zrobić miejsce. Tam nie wolno było 

wnosić parasoli, aby podczas deszczu 

nie zasłaniać sobie nawzajem wglądu 

na ołtarz, tylko peleryny foliowe. 

Deszcz jeszcze nie zaczął grać swojej 

uwertury. Czekaliśmy w skupieniu na 

przyjazd najważniejszego tego dnia na 

świecie Pielgrzyma – Papież. Deszcz 

również. Zaczął padać na parę minut 

przed przyjazdem kolumny pojazdów z 

najważniejszym – Papa mobile. Wśród 

zgromadzonych był już: Prezydent 

Lech Kaczyński z małżonką, Premier 

K. Marcinkiewicz, Marszałek Sejmu 

R.P. – Marek Jurek oraz inni 

dostojnicy kościelni i państwowi. 

 Choć deszcz przybierał na sile 

entuzjazm i radość zgromadzonych 

była wielka. Deszcz nie popsuł 

dobrego nastroju oczekującym na 

przyjazd Papieża Benedykta XVI. 

Kiedy Ojciec Święty przyjechał parę 

minut po 9:30 radości powitania 

nasilający się deszcz nie był wstanie 

przeszkodzić. Na Placu, który dziś był 

świątynią, w sektorach rozkołysały się 

zatknięte na długich „wędziskach” 

tabliczki z nazwami parafii, 

proporczyki i flagi papieskie. Na 

powitanie Papieża, na środku Placu 

rozpostarł się olbrzymi transparent 

kolorowy z dużymi czerwonymi 

literami: GRABOWIEC WITA OJCA 

ŚWIĘTEGO. No i pięknie. Ale ołtarz 

znalazł się tylko w zasięgu naszej 

wyobraźni. Zgromadzonym z tyłu na 

tym kierunku zasłaniał cały ołtarz z 

Papieżem ete, ete. My byliśmy również 

na tym kierunku. Nad transparentem 

widać było tylko zadaszenie ołtarza i 

Wielki Biały Krzyż. Słyszalność była 

doskonała. Atmosfera spotkania 

wspaniała i radosna. Zgromadzenie 

śpiewało pieśni. Papież Benedykt XVI 

na miarę swoich umiejętności, szybko 

doskonalonych, w posługiwaniu się 
językiem polskim, starał się mówić jak 

najwięcej do zgromadzonych po 

Polsku. Tym zaskarbił sobie naszą 

sympatię i miłość. Był owacyjnie 

witany i mówiąc „po naszemu” 

umacniał nas w trwaniu mimo ulewy 

na modlitewnym skupieniu i na swoich 

zajętych miejscach.  

 Nie jest moim zamiarem opisywać 

całości liturgii i spotkania. Ci co tam 

byli obecni widzieli może lepiej i 

słyszeli. 

 

Oglądający transmisję Mszy Św. w 

telewizji byli w lepszej sytuacji jak my 

tam na Placu i Ogrodzie. Nie mokli, 

wszystko widzieli i słyszeli. My stojący 

na kierunku rozpiętego transparentu – 

tylko słyszeliśmy. Mimo lejącego 

deszczu radość była wszechobecna. 

Gdzieś z tyłu za nami w Saskim był 

olbrzymi telebim. Ale ja chciałem na 

wprost sokolim jeszcze wzrokiem 

oglądać Dostojnego Gościa i Mszę Św. 

Szans jednak do końca - nie było. 

 Ten transparent gigant witający 

ciągle Papieża, zaczął nam w końcu 

psychicznie uwierać – jak nodze 

zrolowana skarpeta. Nikt z 

przewodnictwa pielgrzymki z Grabowca, 

nie kwapili się go po powitaniu, podczas 

mszy zwinąć. Nikt z obsługi 

zgromadzenia nie poprosił o taką 

uprzejmość. Chcieliśmy choć na chwilę 

zobaczyć ołtarz i oblicze kochanego 

Papieża, choć nie Polaka – Niemca, ale 

jak się stara dużo mówić o nas w naszym 

języku. Czy nie należy mu się za to 

nasza miłość, nasza radość, że następca 

polskojęzycznego Papieża, Papież 
niemieckojęzyczny, kiedy nie był w 

stanie mówić po Polsku, mówił w języku 

włoskim. 

 A przecież w momentach, kiedy 

przerwy w ulewie pozwalały na jakiś 
czas zwinąć parasole, a było tych 

momentów sporo – można by było 

ujrzeć Papieża. To wtenczas , tam w 

Saskim, było dla nas takie ważne, bo my 

tam przyjechaliśmy, aby go zobaczyć na 

wprost, bez pośrednictwa telewizji i 

telebimów. Tyle ludzi tam po to 

przybyło, aby nie tylko słyszeć, ale 

widzieć, widzieć ołtarz, sprawowaną 

liturgię i tego najważniejszego. Ale 

GRABOWIEC ani drgnął, dzierżył z 

uporem transparent – dla nas kurtynę. 

Ale jakoś to sobie odpuściliśmy. 

Słyszeliśmy dobrze, deszcz nas nie 

zadręczył – mimo uporczywości w 

polewaniu. Był jednak żal, że nie dane 

nam było, przez Grabowiec, choć 

chwilami popatrzeć na ołtarz i Ojca Św. 

Zastanawiałem się chwilami, czyżby to 

był ten Grabowiec z pod Hrubieszowa? 

 Kiedy deszcz na chwilę przestał 

padać, szybko zwijaliśmy parasole z 

Saskim, ale widzieliśmy tylko nad 

transparentem zadaszenie ołtarza i 

Wielki Biały Krzyż. Krzyż żalu z 

powodu braku widoczności ołtarza i 

Papieża miałem w sercu przez całą 

Mszę. Myślę, że moi sąsiedzi ciasno 

stojący obok siebie w ulewie, w tym 

skrawku Ogrodu ten krzyż żalu też mieli 

w sercach. Ale każdy był skupiony na 

liturgii, śpiewaliśmy ze wszystkimi 

pieśni. Zaczęło nas powoli  

Ciąg dalszy na str. 8 
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Lingwiści 
Łacina - najważniejszy język italskiej 

rodziny języków indoeuropejskich, język 

starożytnych Rzymian Łacina używana 

przez starożytnych Rzymian dzieliła się 

na: język warstw wykształconych stolicy, 

język ludu miejskiego i język ludu 

wiejskiego.  

 Obecnie łacina jak klasyczna greka 

uważana jest za język martwy, używany 

podczas liturgii nabożeństw. Przytoczone 

zdanie pochodzi z najnowszej 

encyklopedii internetowej. Niby 

szanowane źródło wiedzy, a podaje 

nieprawdę. Jaki to martwy język, on jest 

jak najbardziej żywy. Gdzież tam używany 

podczas Mszy Świętej, toż to najczęściej 

używany język przez naszą młodzież. 

Narzekamy, że Polacy nie znają języków 

obcych. Nieprawda! Może dotyczy to 

innych języków, ale na pewno nie łaciny. 

Służę przykładem. Niedawno odbył się 

gminny turniej piłki nożnej o Puchar 

Burmistrza Krasnobrodu. Zgłosiło się 12 

drużyn z całej gminy, sam kwiat 

młodzieży. Byłem naocznym świadkiem 

tego wydarzenia i zostałem zauroczony 

znajomością łaciny przez naszą młodzież. 

Zadałem sobie trud i podczas jednego 

meczu w ciągu jednej(!) minuty 

zawodnicy 14 razy użyli zwrotów tego 

szanowanego języka dotychczas 

używanego przez księży, prawników, 

lekarzy. Każde odezwanie się do kolegi, 

przeciwnika, sędziego lub samego siebie 

zaczynało się na k…, ch…, pie…,i inne 

określenia oznaczające części ciała lub 

określone czynności. Meczów było 

dwanaście, każdy trwał 30 minut, można 

więc policzyć z grubsza ile razy 

zastosowano zwroty obcojęzyczne. 

Charakterystyczne było to, że im gorsza 

drużyna czy zawodnik tym częściej łacina 

była używana. I ja to rozumiem, chłopcy 

zamiast trenować grę piłkę nożną pobierali 

naukę języka obcego.  

 Porzekadło ludowe mówi, że ktoś 
klnie jak szewc. Nieprawda. To wcale nie 

przedstawiciele tego szacownego zawodu 

przodują w tej dziedzinie. Jak ktoś nie 

wierzy niech pójdzie na najbliższy mecz. 
 

ek. 

 

Być w Warszawie... 
 

Ciąg dalszy ze str. 7 

 

moczyć na dobre. Ale wszystko było za 

Wolą Bożą. I byłoby mimo wszystko 

„very gut”, byłoby pełne modlitewne 

skupienie, gdyby nie ... 

 Gdyby nie panie, które przepychały 

się w tłumie, chodząc z miejsca na 

miejsce, potrącając – wytrwale stojących 

na zajętym miejscu, odwracając ich uwagę 

od liturgii i modlitwy. Czego szukając? 

Lepszej widoczności? Takiego luksusu tak 

koło mnie nie było. Słyszeliśmy dobrze i 

to nam wystarczało. Te kobiety, które 

bezmyślni przepychały się podczas całej 

Mszę Św. – po co przyjechały, po co 

przyszły tam? By innym przeszkadzać, bo 

one nie miały nic wspólnego z 

modlitewnym skupieniem! Tak, szanowne 

panie jestem okrutny w ocenie waszego 

tam uczestnictwa. Najbardziej 

doskwierały kobiety, młodsze i starsze w 

foliowych pelerynach, które kręciły się w 

tłumie ciasno utkanym, z miejsca na 

miejsce, krążąc ciągle jak przekupki 

między straganami, które nie przyszły na 

modlitwę, no to po co – pohandlować? To 

one całą wodę z deszczu wiszącą dużymi 

kroplami na foliowych pelerynach, 

wycierały w nasze normalne ubrania – 

tych wszystkich pielgrzymów stojących 

cierpliwie w jednym miejscu. 

 Były chwile zniecierpliwienia. 

Rozsądek mówił: zostań, nie jesteś tu dla 

ludzi, ale wśród ludzi dla Boga i Papieża. 

Pozostałem do końca. Parasole już 
porządnie namoknięte zaczęły 

przepuszczać wodę na nasze głowy i 

ubrania. Byliśmy coraz bardziej zmoczeni,  

 

najwięcej od tych wędrowniczek. Robiło 

się zimno. A przepychankom i 

wędrówkom kobiet nie było końca. Mimo 

Grabowca i deszczu byłoby całkiem 

znośnie, gdyby nie te młode i nie młode 

damy – rzekome pielgrzymki? Chwilami 

przychodziło mi do głowy, czy to aby nie 

jakieś agentki nakręcone z jakiejś partii, 

celowo wysłane, aby zakłócić ludziom 

modlitewne skupienie. Jeżeli tak – to gdzie 

ich godność i sumienie – nie warte funta 

kłaków, jak kiedyś mawiano. 

„Baby, ech! ee baby, można was łyżkami 

jeść...” 

 Piętnaście min. przed 11-tą przestało 

padać. Pięć min. przed końcem liturgii 

zaświeciło radośnie i pięknie słońce. Przez 

całą Mszę widzieliśmy tylko spec służby 

daleko i wysoko na dachach 

przeciwległych gmachów – Hotelu 

Viktoria i Biurowca Metropolitan 

obserwujących przez lunety sektory. Ze 

słońcem żegnaliśmy Ojca Świętego, który 

o godz. 11.05 odjeżdżał. Za Papieżem o 

11.10 odjechało słońce z W-wy. Kiedy 

opuszczaliśmy tłumnie Saski – deszcz nie 

padał. Po chwili niebo znów się rozczuliło. 

Każdy szybko umykał zachowując w sercu 

swoje przeżycia i spostrzeżenia z 

doniosłego spotkania. Niepotrzebnie 

skrzywionego przez doznanie 

dolegliwości. Deszcz nie był winowajcą. 

 Kartę wstępu – pamiątkę odebrałem z 

firmy przewozowej Big- Star, kilka dni po 

powrocie z W-wy. 

 

Komisarczuk Mieczysław 

Krasnobród, wspomnienia 19.06.2006r. 

 

O warsztatach 
plastycznych 

w Krasnobrodzie 
 

 Warsztaty plastyczne w 

Sanatorium Dziecięcym w 

Krasnobrodzie są w pewnym sensie 

kontynuacją plenerów przez lata 

organizowanych dla środowiska 

ilustratorów przez p. Grażynę 

Szpyrę, wówczas szefową BWA w 

Zamościu. Piszę „w pewnym 

sensie”, bo choć nie zmieniła się 

osoba Organizatorki i uczestników, 

to jednak dziś nasze spotkania mają 

nowe miejsce i nową formułę.  

 Miejsce szczególne, jakim jest 

goszczące nas Sanatorium Dziecięce 

w Krasnobrodzie dało nam, 

ilustratorom, całkiem nowe 

inspiracje i otworzyło nowe możliwe 

horyzonty dla naszych działań. 

Nasza praca, poświęcona przecież 

dzieciom, zyskała tutaj całkiem 

nowe konteksty: pracy dla dziecka 

chorego, często cierpiącego. 

Poruszeni tym, co tu zobaczyliśmy, 

zapragnęliśmy przyłączyć się do 

działań Sanatorium, ofiarować jego 

małym pacjentom to, co mamy: 

radość, jaka płynie z twórczości 

plastycznej. Wierzymy, że swoboda, 

artystyczna ekspresja może stać się 

dla duszy tym, czym dla ciała jest 

rehabilitacja i fizykoterapia.  

 Z rozmów z goszczącymi nas 

dyrektorami sanatorium – dyr. 

Wiesławem Chmielowcem i 

doktorem Jackiem Szpindą – wyłonił 

się projekt warsztatów plastycznych 

dla dzieci, które mogłyby wzbogacić 

program rehabilitacyjny Sanatorium. 

Jesteśmy w fazie pierwszych ustaleń, 

szlifowania i opracowywania 

pierwszych zarysów projektu i za 

wcześnie jeszcze by mówić o 

szczegółach. Mamy jednak nadzieję, 

że wspólny wysiłek zaowocuje ich 

realizacją. 

Anna Sędziwy 

ilustratorka – Kraków 

 

 

Od Redakcji 
 

 Pani Anna Sędziwy pisze o 

warsztatach plastycznych „Korczak i 

jego dzieło”, które odbyły się w 

Sanatorium Rehabilitacyjnym dla 

Dzieci im. Janusza Korczaka w 

Krasnobrodzie w dniach od 18 

czerwca do 1 lipca 2006r. 
 O inicjatorach i uczestnikach 

warsztatów pisaliśmy w 

czerwcowym wydaniu G.K. 

 

M. Czapla 
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Słuszna racja 
 

 W dniu 21 czerwca 2006r. w Krasnobrodzki Domu Kultury odbyło się 

uroczyste otwarcie wystawy prac prof. Janusza Stannego – współtwórcy, znanej w 

świecie polskiej szkoły ilustracji. 

Janusz Stanny - urodził się w 1932r. Studiował na 

Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

- dyplom w 1957r. Zajmuje się grafiką projektową, 

książkową, prasową, plakatem, rysunkiem i filmem 

animowanym.  

Przez 30 lat kierował pracownią książki i ilustracji w 

Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a obecnie 

prowadzi pracownię ilustracji w Łodzi. 

Jest autorem wspaniałych ilustracji m.in. do „Pana 

Tadeusza” Adama Mickiewicza, Biblii, bajek La Fontaine'a, „Don Kichota” i 

baśni Andersena, a także autorskich książek dla dzieci.  

Za swoją twórczość Janusz Stanny został uhonorowany wieloma nagrodami i 

wyróżnieniami zarówno w kraju jak i za granicą.  

 

 Krasnobrodzkie spotkanie ze sztuką 

prof. Janusza Stannego rozpoczęło się od 

powitania gości oraz powitania autora 

prezentowanych prac, którego miała 

przyjemność dokonać niżej podpisana. 

 Na wernisaż przybyli: Starosta Powiatu 

Zamojskiego – Henryk Matej, dyrektorzy 

krasnobrodzkiego sanatorium: Wiesław 

Chmielowiec i Jacek Szpida, dyrektorzy i 

pracownicy szkół i instytucji z terenu gminy 

Krasnobród, artyści – uczestnicy warsztatów 

plastycznych organizowanych przez 

Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. 

Janusza Korcza w Krasnobrodzkie oraz 

mieszkańcy Krasnobrodu.  

 Po powitaniu głos zabrał prof. Janusz 

Stanny, który opowiedział o sobie i swojej 

twórczości. W dalszej części spotkania, po krótkiej wypowiedzi profesora 

przyszedł czas na obejrzenie prezentowanych na wystawie prac. Ich bohaterem 

rysunkowym był telewizor. Wystawę oglądało się z wielką przyjemnością i z 

uśmiechem na twarzy, gdyż prace Janusza Stannego przedstawiały różne 

humorystyczne sytuacje związane właśnie z telewizorem. W międzyczasie była 

lampka szampana, a po obejrzeniu wystawy uczestnicy wernisażu zostali 

zaproszeni na słodki poczęstunek, podczas którego był czas na wspólne rozmowy. 

 
  

 Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Prace Janusza Stannego 

można było oglądać w KDK do 15 lipca 2005r. 

M. Czapla 

 

Galeria  
prof. Stannego 

Oto niektóre prace prezentowane podczas 

wystawy w KDK: 

 

 
No i co tam ciekawego? 

 

 
Siostro, to mnie nudzi, proszę przełączyć na inny kanał, 
tam gdzie nadają ten zabawny serial o szpitalu 
 

 
W TV reklamują jakąś Żilettę i bezwstydnie twierdzą, że 
jest najlepsza dla mężczyzny. 
 

 
Proszę pana, nas, kiboli są dziesiątki tysięcy, a 
przykazań jest raptem dziesięć. Niestety, nie dla 
wszystkich wystarczy. 
 

 
Znowu przelotne opady i temperatura w całym kraju od 
18 do 20 stopni Celsjusza. Zocha, czy ty nie widzisz, że 
oni nadają stare prognozy pogody i każą sobie za nie 
płacić? 

 



10                                                                                Lipiec 2006                                       
 

 



                                      Lipiec  2006                  11                           
 

 



12                                                                                Lipiec 2006                                       
 

 

Długa Debra (cz. 5) 
 
Tu zamknięte, tam zamknięte mieszkanie, 

wreszcie do nowszego domu zacząłem pukanie. 

Dom zamknięty, znów chwila głuchej ciszy, 

nikt mi drzwi otworzyć nie pośpieszy? 

Czy ta wioska, jak statek widmo, 

martwa żegluje po śnieżnym oceanie? 

 

Po chwili drzwi się jednak otworzyły, 

gościnne gesty ręki mężczyzny, w progi prosiły. 

Czy to są Bródki? – spytałem, 

- odpowiedz mi miły gospodarzu, 

bo choć kopę lat z nakładką przeżyłem, 

choć niedaleko stąd mieszkam  

tu, po raz pierwszy nogę postawiłem. 

Tak odkryłem dla siebie Bródki znane z opowieści, 

lecz nie znane mi dotąd osobiście. 

 

Chata drewniana obszerna, ogrzana, ale oprócz gospodarza 

nikt więcej nie pojawił się obejrzeć przybysza. 

Nie pytałem gospodarza Kurysa przyczyn samotności. 

Ot, niedziela, pewno reszta rodziny pojechała „w gości”. 

Rozmawialiśmy o polach, pszczołach, ulach, miodzie, 

o Jacynki – gdzie ciekącej wodzie? 

O okolicach, kiedyś wartkim życiem tętniących, 

o dawnych rodach, ongiś tu żyjących. 

 

Gospodarz nie wiele miał mi do opowiedzenia, 

on nie ma, z Bródek pochodzenia. 

Jest kierowcą, z Jacni, pracuje u „Stihla”. 

Nazwiska rodów później z różnych ust poznałem, 

oprócz Okuniewskich i Kukułowiczów, 

których z dawien dawna znałem, 

przy okazji, różne wiadomości zbierałem. 

 

Dawne rady: Okuniewskich, Szpindów,  

Kukułowiczów, Zwolanów, Dygdów,  

Wszołów, Curyłów – wyemigrowały lub odeszły do wieczności. 

Nowe pokolenie Kurysów, z Jacni przybyszów 

domieszką skrzyżowało krew Kukułowiczów, 

sztafetę pokoleń na Bródkach zmieniając  

żywot wioski, ponoć dawnej twierdzy chłopskiej – przedłużając. 

 
Samoistnej małej chłopskiej Republiki, 

najbogatszych rodów, rządziły tam kliki. 

Wioska – Republika ogrodzona była długim wspólnym płotem, 

samowolny przejazd obcych drogą przez wioskę stawał się  

kłopotem. 

Podobno kiedy chłopi z Jacni lub Grabnika G. 

chcieli przejechać przez Bródki najkrótszą drogą 

musieli grzecznie o pozwolenie pytać, 

gdy była przychylność kasty, bramy otworzono. 

Jeżeli niektórzy żyli skłóceni z Bródczanami, 

nie było dla nich przejazdu przez wieś furmankami. 

Okrężną drogą za mokradłem Bródki objeżdżali, 

gdy z Jacni, na swoje łąki, za wioską zmierzali. 

Podobnie Grabniczanie, gdy do Jacni jechali 

niepokorni, Bródki bokiem objeżdżali. 

 
Ostrzeżony, by idąc na skróty, na przełaj, do Jacynki 

w zdradliwych mokradeł nie wpaś „w sidła”, 

wreszcie dotarłem bezpiecznie do celu wędrówki. 

Ujrzałem nieznaną mi Jacynkę – rowek wąziutki 

przez lasy, mokradła, łąki płynący, 

nielicznych już teraz pół korytkiem dotykający. 

Rzeczułka skuta lodem do dna – martwa do roztopów, 

kiedyś pomocnikiem była w twardym życiu chłopów. 

 

Jej bieg leniwy, gdzieś w Suchowoli się poczyna, 

oto, mojej niedzielnej wędrówki przyczyna. 

 
 

Miałem zamiary, by w górę biegu rzeczki – powoli. 

dotrzeć dalej, do jej źródeł w Suchowoli. 

Ale patrząc na słońce ku zachodowi, na dolinę schodzące, 

już garbów lesistych wzgórz Belfontu 

i bondyrskich małych Bieszczad dotykające  

uznałem, że dziś na dalszą wędrówkę nie pora, 

trzeba śpiesznie wracać przed nocą do swojego „dwora”. 

 

Jak wieść gminna szeroko się niesie 

przez mego rozmówcę potwierdzona, 

na Jacynce ma zalew wodny powstać, 

przed Jacnią, na łące, przy lesie. 

życzę Wójtowi Gminy planów spełnienia, 

niech spełnią się w tym dziele ludzkie nadzieje, marzenia. 

 

O nowe odkrycia, przeżycia bogatszy, 

tą samą drogą, koło starej rozłożystej, 

nagiej jabłoni, jemiołą zieloną owrzodzonej, 

 
dawno, dawno przez Szpindę na polu posadzonej, 

dziś wyglądającej, jak statek z porwanym takielunkiem, 

wśród wichrów, w śnieżnej pustyni uwięziony. 

Znów zagłębiałem się w długi wąwóz 

teraz wijący się leniwie, pod „górę”; 

wspinaczkę po śniegu, wspierałem kosturem. 

 

Wąwóz zda się spał snem zimowym spowity 

śnieżną, białą, puszystą pierzynką okryty. 

Jodłowe choinki, jak wyrośnięte wielkanocne baby 

zastawione suto na stołach – śniegiem kopiasto lukrowane 

stały oczekująć biesiadników, jeszcze nie degustowane. 

Do tej uczty bajecznej oczy się rwały, 

smakowitości tego stołu serce radowały, 

jak bym był uczestnikiem radosnego wesela, 

gdy szczęśliwe pary tańczą, gra wiejska kapela. 

 

Po przejściu iluś setek metrów pod górkę  

ciekawsko zadarłem głowę pod „chmurkę”. 

idąc po dna wąwozu, tu – wąskim korycie 

kilkaset łokci wyżej, na stromym stoku, 

gdzieś w połowie długości debry leśnego uroku, 

wśród wyżej rosnącej buków gęstwiny, 

znów odkryłem następne cudo leśnej krainy. 

 

Wysoko stary buk pomnikowy stoi, 

wysoki, ogromny, potężny, 

jak rycerz Zawisza Czarny 

w swej stalowej, średniowiecznej zbroi. 

Foto (5a,5b,5c) 

Na czele hufca zbrojnego 

w stal zakutych rycerzy, 

(połaci lasu bukami porosłego) 

wachtę odwieczną trzyma. 

Która, to już jego żywota przeminęła 

wiosna, lato, jesień, zima? 

 

Po miesiącu, za drugim rajdem zimowym 

dokładniej odkrycie zbadałem. 

Kumacie – co tam zdziwiony ujrzałem? 
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Ktoś na rycerza stalowym pancerzu  

(aż trzech chłopów ramieniem go ledwo obstaje: 

obejmowały pień olbrzyma – potentata 

ramiona: autora, rzeźbiarzy Buczków – juniora i tata), 

kiedyś, na skórze pnia, teraz obszernego 

wyciął datę i nazwisko imci Balickiego 

 
Rany drzewo przez lata długie – zalało, 

ale nazwisko wyryte na korze pnia 

do końca jego żywota uwieńczone zostało. 

Kto z potomnych do nazwiska przodka się przyznaje? 

Czy to nazwisko, do rycerskiej twojej godności przystaje? 

Skoro już tyle lat z nim w lesie sterczałeś 

tak, już na wieki ochrzczony zostałeś! 

 

Buk – rycerz – pomnik przyrody, herbu Balicki! 

Kilkudziesięciometrowy tułów buka upasiony 

 
podnosi ku niebu ramiona potężnej królewskiej korony, 

 
która wieńczy leciwe skronie króla potentata, 

on nad młodszym plemieniem opiekę rozplata. 
 

Zwieńczenia korony wprost chmur sięgają, 

one podniebną wędrówką umęczone, lot nad lasem zniżają. 

Niepodzielny władca rewiru leśnego raju, 

nieposkromiony, podziw budzący sułtan Bachczyseraju. 
 

Będę czynił, z inicjatorem – leśniczym, Swatkiem – zabiegi, 

aby buka potentata zaliczyć w pomników przyrody szeregi. 

Najpierw włodarza – Józka trzeba „przemaglować” 

by staruszka na opał piła nie chciała „wykastrować”, 

Potem bakcylem miłośnika przyrody zaszczepić Wójta Gminy, 

aby na buka – rycerza nie przyszły ostatnie terminy. 
 

Komisarczuk Mieczysław 

Krasnobród, z 15/16.01.2006, kwiecień 2006 

 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 

 

Szanuj piękną Ziemię jak 
siebie samego (cz.7) 

 

Czy ktoś, kiedyś Wieprzu, płynący przez dziesiątki parafii, 

twe uroki, zalety, bogactwo docenił i zliczył? 

Czy jakiś ... sor od biologii, zoologii, geografii, 

temat o Wieprzu - naszej pięknej rzece, 

z beanami kiedykolwiek ćwiczył? 
 

Kto dziś zliczy krocia ptactwa wodnego, 

tego dzikiego i tego domowego? 

Które na twych wodach wywiodły 

niezliczone korowody młodego pokolenia: 

dzikich kaczek krzyżówek i domowych „kwaczek”, 

czapli siwej, długoszponów, czajek „dziwaczek” 

rozpaczliwie szukających pogubionych jajeczek, 

nurków, bekasów, bąków, łysek, turkawek, 

dzikich gęsi gniazdujących w dzikich i niedostępnych, 

tajemniczych rewirach śródleśnych, nadbrzeżnych mokradeł 

i domowych długoszyjnych „gęgawek”? 

Które dawno, dawno białymi „obrusami” 

zaścielały „stoły” zielone wygonowych pastwisk. 

Po Wieprzu zaś pływały dużymi białymi stadami – tratwami. 

A po drogach równiutko chodziły gęsiego,  

jak wojsko po musztrze pojedynczo w szeregu. 

A ile to harmideru na całą okolicę 

głośnym gęganiem na wygonie, łące czyniły, 

gdy się jedno źdźbło trawy między sobą, 

jak sąsiadki – kumoszki pokłóciły. 

Emocje rosły, długie szyje wyciągnięte, 

dzioby rozkrzyczane, piersi wypięte, 

wojna powszechna długimi skrzydłami 

niosła się daleko echem pomiędzy wzgórzami. 
 

Dopiero gdy, jakaś gęś mądrzejsza się opamiętała, 

donośnym głosem gęsiej przewodniczki 

gromko zagęgała – spokój do jasnej... gęsi! 

bo konie się przyglądają  

i z politowaniem łbami nad nami kiwają. 

Wtedy wiatr białe żagle rozpostarte napinał 

i całe stado „wariatek” nad wodę zaganiał. 

Woda spokojna, tabunem nóg i piersi gęsich uderzona 

falą ogromną od brzegu do brzegu waliła. 

Powoli gromada gęgawek się uspakajała 

Ale jeszcze co, poniektóra nie dawała za wygraną 

i pojedynczo kontynuowała tyradę gęganą. 

W końcu, kiedy wszystkie łby głęboko pod wodę schowały, 

bo się ze wstydu omal pod ziemię nie pozapadały  

- nastała cisza w gęsim stadzie  

oraz cisza w wiejskiej gromadzie. 
 

A bezrobotnych wtedy nie było, 

bo kto się uczyć nie chciał,  

gąski na wygonie pasał. 

A mamy dzieciom przypominały –  

– jak się uczyć nie chcesz, 

to gęsie guano na gminnym wygonie  

w stosy będziesz układał. 

I to chyba pozytywnie na leni skutkowało. 

Bo takich zbierających ...,  

po wsiach było mało. 

A ile to maturzystów teraz,  

nie zdało tegorocznej matury?! 
 

Ile „brzydkich kaczątek” z łabędziego jaja 

wykluło się pod matki ciepłą piersią 

przez lata na wodnych zastojach, zakolach, stawach  

i zmieniło się roku następnego na twych wodach,  

w piękne, wspaniałe łabędzie królewskie? 

Podniebne, białe, żywe szybowce,  

coraz częściej po polskim niebie latające.  

Komisarczuk Mieczysław, 

Krasnobród, 13-14.07.2006 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 
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Rozwój dziecka 
w okresie prenatalnym (cz.4) 

 

naszej wyobraźni. Wszystkie przewody 

telefoniczne świata stanowiłyby jedynie 

jej część. Jak to się dzieje, że tak 

ogromna ilość neuronów łączy się w tak 

skomplikowany sposób - bezbłędnie - 

pozostaje nadal największą tajemnicą. 

Ten fakt, ukazuje wielkość i 

nieomylność Stwórcy–dawcy każdego 

życia. Człowiek zaproszony został przez 

Boga do udziału w dziele kształtowania 

nowego człowieka. Począwszy od 

siódmego miesiąca liczba zwojów 

nerwowych i wyposażenie mózgu w 

substancję szarą osiąga maksimum i od 

tego czasu żadna nowa komórka już nie 

przybędzie. A te, które uległy 

zniszczeniu nie zostaną odbudowane, 

gdyż nie mają zdolności regene-

racyjnych. Trwa natomiast proces 

wykształcania osłonki mielinowej, 

dzięki której zwiększa się prędkość 

przebiegu  

Dziecko w 18 tygodniu od poczęćia 

 

Ósmy miesiąc 
Pod skórą dziecka tworzy się 

podściółka tłuszczowa, która później jest 

pomocna w utrzymaniu właściwej 

temperatury ciała. Skóra nabiera 

odcienia różowego. Rączki i nóżki 

ulegają zaokrągleniu. Płód osiąga już 

prawie stadium noworodka. Otrzymuje 

od matki ochronę immunologiczna, 

przeciwciała, swoiste białka surowicy 

krwi, które chronią je okresowo przed 

zachorowaniem na odrę, różyczkę, 

koklusz, szkarlatynę, a nawet katar i 

grypę. Pozostała część substancji 

odpornościowych przekazywana jest w 

dziewiątym miesiącu i po urodzeniu 

wraz z mlekiem matki. W ósmym 

miesiącu dziecko reaguje na dźwięki 

podobnie jak noworodek. W tym też 

miesiącu największą dojrzałość osiąga 

gałka oczna i od tej chwili następuje 

proces starzenia się soczewki. 

 

Dziewiąty miesiąc 
Dziecko jest już tak duże, że 

praktycznie wypełnia całą przestrzeń 

wewnątrzmaciczną. W związku z czym 

wydaje się być mniej ruchliwe. 

Przyjmuje pozycję „do góry nogami”, 

czyli główka opuszcza się do miednicy 

matki, jest to najdogodniejsza pozycja 

dla porodu. Dziecko jest już praktycznie 

przygotowane do wejścia w nowy świat i 

otrzymuje "informacje", że powinno to 

zrobić. Mianowicie, dochodzi do szeregu 

zmian w łożysku. Łożysko zmienia 

swoją budowę i częściowo zanika. 

Zamiast dotychczasowej gąbczastej 

budowy, staje się twarde i włókniste, 

komórki pokrywające łożysko częściowo 

degenerują się, pojawiają się 

zwapnienia. Wszystko to utrudnia 

kontakt krwi matki z naczyniami 

włosowatymi dziecka. Dziecko "czuje", 

że musi przejść na niezależny sposób 

oddychania, trawienia i wydalania. 

Decyduje się więc na to i przechodzi 

przez wąski kanał rodny do innego 

środowiska aby odnaleźć w nim 

potrzebną mu przestrzeń życiową wraz z 

tlenem, pokarm i miłość. Te trzy 

składniki niezbędne do utrzymania się 

przy życiu. 

                                                                    

                  Zofia Kończewska-Murdzek 
 

Szósty miesiąc 
 W tym okresie obserwujemy 
znaczny wzrost podściółki tłuszczowej 
dzięki czemu skóra wygładza się i 
ciało przybiera kształt zaokrąglony. 
Zmienia się wygląd zewnętrzny 
dziecka, jego ciało pokrywa się 
meszkiem. Cała głowa pokryta jest 
włoskami. 

Proporcje ciała dziecka w łonie 

matki zbliżają się do proporcji ciała 

dziecka po urodzeniu. Skóra jest 

wrażliwa na temperaturę, ból i dotyk. 

Pokrywa ją maź płodowa 

zabezpieczająca przed zmacerowamiem 

przez płyn owodniowy. Następuje inten-

sywny proces kostnienia kości. Powstają 

zawiązki zębów stałych. Całkowicie 

ukształtowane są już oczy. Dziecko 

nabywa umiejętności bycia w dwóch 

stanach w stanie snu i czuwania. Zapada 

w sen kiedy jest kołysane przez matkę i 

budzi się gdy ruch ustaje. W czasie snu 

przyjmuje ulubioną pozycję, która 

pozostanie na całe życie i którą później 

przybiera w stanach przeciążenia, 

stresów i choroby. Dziecko zaczyna 

zdradzać swój temperament. Niektóre 

dzieci zachowują się spokojnie i 

delikatnymi ruchami dają znać o sobie, 

inne zaś silnymi uderzeniami protestują, 

gdy matka nie kołysze ich wystarczająco 

lub gdy nie panuje zupełny spokój. 

Dzieci w tym czasie reagują już na 

zmiany temperatury i oświetlenia. Gdy 

matka szybko wypije dużą ilość zimnego 

płynu –zwiększa się ich ruchliwość i 

przyspiesza akcja serca. Podobnie jest 

przy zmianie oświetlenia na bardziej 

intensywne. 

 

Siódmy miesiąc 
 W ostatnim trymestrze dojrzewają 

narządy wewnętrzne a przede wszystkim 

układ oddechowy, co jest istotne w 

przypadku wcześniejszego porodu. 

Organizm dziecka magazynuje też 

potrzebne składniki –żelazo dla krwinek, 

wapń dla kośćca, białka dla wzrostu. 

Przybywa ciał odpornościowych. 

W siódmym miesiącu następuje 

intensywny rozwój mózgu. Na 

powierzchniach obu półkul mózgowych 

tworzą się rowkowate zagłębienia zwane 

bruzdami, które znacznie zwiększają 

powierzchnię kory mózgowej. Powstają 

na niej ośrodki nerwowe t j. ośrodek 

mowy, słuchu, wzroku itp. Komórki 

nerwowe łączą się ze sobą przez 

neurony, tworząc w ten sposób sieć 

rozprzestrzeniającą się z mózgu po 

całym ciele. Przeważnie jedna komórka 

nerwowa łączy się z 1000 innych, co 

oznacza 10 trylionów połączeń 

/10.000,000,000,000./ Dokładny 

przebieg tej sieci przekracza możliwości  

impulsów. Rozwijają się odruchy, takie 

jak odruch ssania, poszukiwania 

pokarmu, odruch Moro, odruch chwytny. 

Niektóre dzieci ćwiczą ssanie tak 

intensywnie, że rodzą się ze 

zmacerowanym kciukiem. W tym czasie 

w razie potrzeby można je już leczyć(np. 

przeprowadzane są wewnątrzmaciczne 

transfuzje krwi). Coraz wyraźniej 

różnicuje się osobowość płodu oparta na 

strukturze i czynnościach układu 

nerwowego. Nawet jeśli układ nerwowy 

zawierający tysiące szlaków nerwowych 

jest ukształtowany, nerwy te muszą być 

stale używane, aby dziecko mogło 

osiągnąć pełnię możliwości. 

Pozbawienie dziecka bodźców 

uczuciowych opóźni /już teraz jego 

rozwój umysłowy. Dla harmonijnego 

rozwoju dziecka potrzebny jest naturalny 

dopływ bodźców zmysłowych, np. 

słuchowych. Dziecko przed urodzeniem 

preferuje dźwięki o niskich 

częstotliwościach, takich jak dźwięki 

fagotu, fletu czy wiolonczeli. Korzystnie 

działają na dziecko śpiewane mu 

piosenki oraz rymowane wierszyki. 

 

Koncerty Organowe  
 

Serdecznie zapraszamy na koncerty 

organowe odbywające się w 

Sanktuarium Maryjnym w 

Krasnobrodzie:  
 

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

 

20 sierpnia 2006r. 
Waldemar Gawiejnowicz – Poznań 

 
Początek koncertów – godz. 17.00. 
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VI Puchar  

Burmistrza Krasnobrodu 
 

 Drugi weekend lipca był w Krasnobrodzie bardzo upalny, stąd też wiele osób 

zdecydowało się spędzić ten czas, albo w cieniu drzew, albo w sąsiedztwie 

zbiorników wodnych, aby w ten sposób zmniejszyć odczucia panującego upału.  

 Byli też tacy, którzy ten gorący czas spędzili grając w piłkę nożną. Stało się to za 

sprawą odbywającego się w Krasnobrodzie w dniach 8-9 lipca VI Gminnego Turnieju 

Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu. 

 Turniej ten organizowany przez Burmistrza Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom 

Kultury z roku na rok staje się coraz popularniejszy, czego dowodem może być 
wzrastająca liczba drużyn, które chcą brać w nim udział. Turniej organizowany jest 

dla drużyn z terenu Miasta i Gminy Krasnobród. 

 W tym roku do turnieju zgłosiło się 13 drużyn: Dominikanówka, Hucisko, 

Hutków, Kaczórki, Krasnobród–Śródmieście, Krasnobród-Lelewela, Majdan Wielki, 

Majdan Wielki II, Malewszczyna, Podklasztor, Podzamek, Wólka Husińska i Zielone.  

 Pomimo zgłoszenia, na turniej nie dojechała drużyna z Huciska, stąd też 

rywalizację o Puchar Burmistrza Krasnobrodu prowadziło 12 zespołów.  

 Turniej rozpoczął się o godz. 9.00 na krasnobrodzkim stadionie sportowym. Po 

powitaniu wszystkich zebranych odbyło się losowanie, w wyniku którego 

poszczególne drużyny zostały podzielone na 4 grupy. Każda grupa liczyła po 3 

drużyny. Ustalono iż mecze w grupach - trwające po pół godziny (2 x 15 min.) - będą 

rozgrywane systemem „każdy z każdym”, a zwycięzcy poszczególnych grup 

przechodzą do finału, który zaplanowano na niedzielne popołudnie 9 lipca. 

 W wyniku losowania drużyny znalazły się w następujących grupach: 

 

GR.A 
A1 - Podzamek  

A2 – Krasnobród-Lelewela  

A3 - Podklasztor 

 

GR.B 

B1 - Majdan Wielki II 

B2 - Malewszczyzna 

B3 – Wólka Husińska 
 

GR.C 
C1 - Zielone 

C2 – Krasnobród-Śródmieście 

C3 – Majdan Wielki 

 

GR.D 

D1 - Dominikanówka 

D2 - Kaczórki 

D3 – Hutków 

 

 Po rozegraniu 12 meczy wyniki w poszczególnych grupach przedstawiały się 

następująco:   

 
TABELA GR. A 

Miejsce Drużyna Mecze Pkt. Bramki 
1. Podklasztor  2 4 2 : 1 

2. Krasnobród- Lelewela 2 4 2 : 2 

3. Podzamek 2 1 2 : 3 

 
TABELA GR. B 

Miejsce Drużyna Mecze Pkt. Bramki 
1. Majdan Wielki II 2 4 5 : 1 

2. Malewszczyzna 2 4 4 : 1 

3. Wólka Husińska 2 0 0 : 7 

 
TABELA GR. C 

Miejsce Drużyna Mecze Pkt. Bramki 
1. Krasnobród-Śródmieście 2 6 7 : 0 

2. Majdan Wielki 2 3 1 : 1 

3. Zielone 2 0 0 : 7 

 
TABELA GR. D 

Miejsce Drużyna Mecze Pkt. Bramki 
1. Hutków 2 6 4 : 2 

2. Kaczórki 2 3 2 : 2 

3. Dominikanówka 2 0 1 : 3  

 

 Z przedstawionych tabel wynika, że 

do finału VI Gminnego Turnieju Piłki 

Nożnej o Puchar Burmistrza 

Krasnobrodu zakwalifikowały się 

następujące drużyny: Podklasztor, 

Majdan Wielki II, Krasnobród-

Śródmieście i Hutków. 

Wyżej wymienione zespoły spotkały się 

na stadionie sportowym w 

Krasnobrodzie w drugim dniu turnieju, 

tj. w niedzielę 7 lipca. 

 Na początku rozegrano dwa mecze 

półfinałowe. W pierwszym z nich 

rozegranym pomiędzy Podkalsztorem a 

Majdanem Wielkim II zwycięską 

okazała się drużyna Podklasztoru 

pokonując swoich rywali wynikiem 2:0. 

Natomiast w drugim meczu spotkały się 

drużyny: Krasnobród-Śródmieście i 

Hutków i zwyciężyła drużyna z 

Krasnobrodu wynikiem 3:0. 

 W dalszej części rozgrywek 

przegrani z meczów półfinałowych, tj. 

Majdan Wielki II i Hutków, spotkali się 

na boisku walcząc o trzecie miejsce w 

turnieju. Mecz zakończył się 

zwycięstwem drużyny z Hutkowa 

wynikiem 0:1, a tym samy drużyna ta 

zdobyła 3 miejsce. Czwarta lokata 

przypadła drużynie Majdan Wielki II. 

 W chwilę po tym jak już było 

wiadomo, kto stanie na podium z 

numerem 3 rozpoczął się mecz finałowy 

pomiędzy Podklasztorem - zdobywcą 

Pucharu Burmistrza z 2005r., a drużyną 

Krasnobród-Śródmieście. Obie drużyny 

zaciekle walczyły o zwycięstwo, ale 

bramki udało się strzelić tylko 

zawodnikom Krasnobrodu-Śródmieścia. 

Dzięki celnym strzałom Wojciecha 

Kurantowicza i Marka Margola 

tegoroczny Puchar Burmistrza 

Krasnobrodu zdobyła drużyna 

Krasnobród- Śródmieście.  

 Po zakończonych meczach odbyło 

się podsumowanie turnieju oraz 

wręczenie pucharów dla zwycięskich 

drużyn oraz dyplomów i nagród 

rzeczowych (w postaci sprzętu 

sportowego i strojów sportowych) dla 

wszystkich drużyn biorących udział w 

turnieju. Puchary, dyplomy i nagrody 

wręczał fundator i współorganizator 

turnieju Burmistrz Marek Pasieczny. 

 VI Gminny Turniej Piłki Nożnej o 

Puchar Burmistrza Krasnobrodu 

przeszedł już do historii. Obserwując 

jego przebieg można było zauważyć, że 

piłka nożna wzbudza wiele emocji nie 

tylko na tym najwyższym, światowym 

poziomie, ale również na poziomie 

gminnym. Emocje te uwidaczniały się w 

różny sposób, jedne w pozytywny inne 

w negatywny. Do negatywnego sposobu 

wyrażania swoich emocji zaliczyć 

należy niecenzuralne słowa, który padały 

podczas turnieju dosyć często zarówno z 

ust zawodników jak i kibiców.  

 

Ciąg dalszy na str. 16. 
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W jakim świecie żyjemy? 
 

 „Dziwny jest ten świat“ – śpiewał 

znakomity piosenkarz Czesław Niemen. 

Ten świat coraz częściej zadziwia mnie 

i przeraża. 

 Dziwią mnie i zasmucają ludzie, 

którzy nie żyją według praw 

ustanowionych przez Boga, ale sami 

chcą za wszelką cenę zmienić świat. Pan 

Bóg kiedy stworzył świat, stworzył 

Adama i Ewę, aby żyli i rozmnażali się. 

Nie stworzył dwóch Ew, ani dwóch 

Adamów, lecz kobietę i mężczyznę. 

Niestety ludzie na świecie wprowadzają 

swój porządek. Coraz głośniej i częściej 

manifestują swoje poparcie dla 

związków jednej płci. Zamiast dopomóc 

w leczeniu zaburzeń występujących u 

tych ludzi, wynikających bardzo często 

z błędów wychowawczych we 

wczesnym dzieciństwie, paradują z nimi 

po ulicach wielkich miast świata. 

W czasie parad domagają się wolności i 

równości. Nie rozumiem, o co im 

chodzi? Przecież mogą żyć w związkach 

homoseksualnych, ale czy mogą mieć 

potomstwo? Czy dążą więc do 

wymarcia gatunku ludzkiego? Sądzę, że 

zniewala ich tylko choroba i nie zdołają 

zburzyć porządku, który ustanowił sam 

Pan Bóg. 

Bardzo zaniepokoiły mnie i oburzyły 

zarzuty jakie wobec Polaków wysunęła 

i przegłosowała w wydanej rezolucji 

część posłów Parlamentu 

Europejskiego. Oskarżyli oni nasz kraj o 

antysemityzm, ksenofobię, rasizm i 

homofobię. Zarzuty te nie były 

udokumentowane ani sprawdzone. 

Dlatego tak bardzo krzywdzą Naród 

Polski. Bolesny jest również fakt, że 

rezolucję poparło i podpisało dziewięciu 

europarlamentarzystów polskich, 

wywodzących się z lewicy i kręgów 

liberalnych. Polacy Ci głosowali 

przeciwko swojej Ojczyźnie. Czy nie 

dziwny jest ten świat? 

 Jeszcze kilka słów o bardzo 

niepokojących wydarzeniach, które 

miały miejsce w Warszawie pod koniec 

roku szkolnego. Otóż nauczyciele, 

którzy zawarli przymierze z partiami 

lewicowymi wyprowadzili uczniów na 

ulicę, aby zaprotestować przeciwko 

ministrowi edukacji panu Romanowi 

Giertychowi. W swoich wypowiedziach 

wyraźnie sprzeciwiali się Jego 

propozycjom. A więc nie chcieli jeszcze 

jednej lekcji historii, wychowania 

patriotycznego, walki z alkoholizmem i 

narkotykami w szkołach. Chcieli by 

wszystko pozostało tak jak dotychczas.  

Skandowali więc: „Raz, dwa,trzy, 

cztery Giertych do cholery“. Słuchałam 

tych okrzyków i nie mogłam wyjść z 

podziwu: W jakiej Polsce żyjemy? Ale 

nogi ugięły się pode mną gdy 

usłyszałam okrzyki: „Giertych do wora, 

a wór do jeziora!“. Musiałam się 

uszczypnąć, aby przekonać się czy to 

wszystko dzieje się naprawdę. Nie 

mogłam zrozumieć, o co chodzi 

nauczycielom i uczniom. Czyżby 

popierali tragiczną śmierć ks. Jerzego 

Popiełuszki? Czy takiej samej śmierci 

chcą dla pana Romana Giertycha? Kto 

tu kogo wychowuje? Czy nauczyciele 

wychowują uczniów, a może jest 

odwrotnie? Wyglądało mi to na 

wychowanie pana Jerzego, który przez 

wiele lat mówi: „Róbta co chceta“. 

 Przez trzydzieści lat pracowałam w 

szkole. Były różne czasy, czasami 

bardzo trudne. Zawsze jednak 

pamiętałam, że oczy moich uczniów 

skierowane są na mnie. Starałam się 

więc bardzo, aby dawać im dobry 

przykład. A dzisiaj? Wydarzenia, które 

opisałam pozwalają na stwierdzenie: 

Dziwny i niebezpieczny jest świat, w 

którym żyjemy. 

 

Józefa Kusz 

Krasnobród 

 

VI Puchar  
Burmistrza Krasnobrodu 

 

 
OCHOTNICZE HUFCE 

PRACY 
 Centrum Edukacji 
 i Pracy Młodzieży  

w Zamościu  ul. Bazyliańska 3 
 

organizuje:  
 

na terenie Gminy Krasnobród bezpłatny kurs 
przyuczający do wykonywania  

pracy w zawodzie 
 

BRUKARZA 
 
Dla osób w wieku 18-25 lat 
Termin realizacji:  sierpień - wrzesień 
 
Zapisy osób chętnych w:  
 
1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krasnobrodzie, 
2. Krasnobrodzkim Domu Kultury w 
Krasnobrodzie  
3. Telefonicznie CEiPM OHP w Zamościu tel. (0-
84) 638-57-85 
 

Ciąg dalszy ze str. 15 

Ponadto niektóre zaobserwowane sytuacje skłaniają do tego, aby 

przed kolejną edycją rozgrywek bardziej sprecyzować niektóre 

zapisy w regulaminie turnieju, co pozwali uniknąć w przyszłości 

trudnych sytuacji. 

 Niestety podczas tegorocznego turnieju miały miejsce także 

nieprzyjemne sytuacje spowodowane ostrą grą (chęcią bycia 

najlepszym). Oprócz kilku drobnych problemów zdrowotnych, w 

których wystarczyła pomoc obecnej na turnieju pielęgniarki 

zdarzyła się także poważna kontuzja. W meczu półfinałowym 

jeden z zawodników z Podklasztoru doznał urazu kostki i 

niezbędnym okazało się wezwanie pogotowia ratunkowego. Po 

udzieleniu pomocy przez załogę karetki zawodnik został 

przewieziony do szpitala i tam poddany operacji. Panie Pawle 

życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.  

 Kończąc relację z turnieju dziękuję wszystkim, którzy mieli 

swój udział w organizacji tej imprezy. Dziękuję Burmistrzowi 

Markowi Pasiecznemu za patronat nad turniejem oraz ufundowanie 

pucharów i nagród. Dziękuję kapitanom i opiekunom drużyn oraz 

zawodnikom za udział w turnieju. Dziękuję ekipie sędziowskiej, 

która pracowała niemalże bez wytchnienia w bardzo trudnych 

warunkach klimatycznych. Sędziowali: Krzysztof Szkałuba, 

Eugeniusz Komisarczuk, Przemysław Kozłowski i Sławomir 

Radliński, a pomagali im: Wojciech Kurantowicz, Marcin 

Nowosad, Marek Cybura i  Sławomir Gancarz. 

 Mam nadzieję, że za rok spotkamy się podczas kolejnej edycji 

turnieju. 

M. Czapla 

                                              Fotoreportaż str. 20 
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Ekologiczna inwestycja na finiszu 
 
 Z dniem 30 czerwca bieżącego roku zakończona została 

realizacja Projektu pod nazwą "Budowa II i III etapu 
sanitarnej sieci kanalizacyjnej w mieście Krasnobród". 
Projekt jest współfinansowany jest 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. 

 W ramach realizacji projektu została wybudowana 

kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do 41 posesji 

zlokalizowanych wzdłuż ulic 3-go Maja, Andersa i Szkolnej w 

Krasnobrodzie. 

 Całkowita wartość projektu wynosi 1 044 877,85 PLN 

 Wykonawcą robót budowlano – montażowych był Zakład 
Remontowo Budowlany w Zamościu - Adam KUSTRA ul. 
Wyszyńskiego 55/19; 22-400 Zamość 

 
Dźwig, koparki, zestaw igłofiltrów, maszyna do przewiertów 

sterowanych – sprzęt przez cały czas budowy posiadali w 

pełnej dyspozycji technicy Zakładu Remontowo- Budowlanego 

w Zamościu – Adam KUSTRA. Na zdjęciu montaż głównej 

pompowni ścieków przy ulicy 3-go Maja w Krasnobrodzie.  

 

 
 

Pompownia główna ścieków P – już w wykopie. Głębokość 

posadowienia przekracza 5m. Obudowę pompowni wykonano 

z materiału najnowszej generacji – polimerobetonu. Zestaw 

igłofiltrów odprowadza wodę gruntową z wykopu. 

 

 
Magazyn materiałów przeznaczonych do montażu systemu 

kanalizacyjnego. Zdjęcie przedstawia rury strukturalne typu 

PROCOR wykonane z litego polichlorku winylu przez firmę 

PROFIL z Piły. Rury produkowane na licencji kanadyjskiej 

odznaczono godłem TERAZ POLSKA. Symbol na rurach SN8 

oznacza wytrzymałość – oczywiście najwyższą. 

 
Roboty instalacyjne prowadzono w bezpośrednim sąsiedztwie 

drogi powiatowej ciągu Tomaszów Lub. – Jacnia bez 

ograniczania ruchu drogowego na czas budowy. 

 
Pompownia główna ścieków P przy ulicy 3-go Maja. Wewnątrz 

pompowni zamontowano dwie pompy światowego lidera w 

produkcji systemów pompowych – firmy WILO AG. Pompy 

dla naszej inwestycji wyprodukowano w Niemczech. 
BGKOS 

 Projekt współfinansowany  przez 

Unię Europejską z  

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budżet 

państwa. 
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Sportowe echa  
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

 

 Miesiące maj i czerwiec stały pod znakiem piłki nożnej. 

Na początku maja rozegrano u nas Mistrzostwa Powiatu w 

Piłce Nożnej Dziewcząt. 

W mistrzostwach wzięło udział sześć drużyn ze Żdanowa, 

Wysokiego, Skierbieszowa, Miączyna, Starego Zamościa i 

oczywiście z Krasnobrodu. Po zaciekłych bojach nasza drużyna 

w meczu finałowym ze Skierbieszowem zremisowała 0:0 i 

uległa dopiero w rzutach karnych zajmując tym samym drugie 

miejsce w powiecie zamojskim. 

 

 Oto skład drużyny: Anna Rudy – bramkarz, Joanna  Piskor, 

Jola Momot, Małgosia Kowalczuk, Monika Galant, Agnieszka 

Jachymek, Honorata Dudek, Magda Kawka, Monika Dziuba, 

Nowak Patrycja, Fila Ola. Opiekunowie drużyny panie Górnik 

Joanna i Mielniczek Marta. 

 

 25 maja także na naszym boisku odbyły się Eliminacje 

Powiatowe Piłki Nożnej Dziewcząt – Piłkarska Kadra Czeka. 

Tym razem wystartowało cztery drużyny: Stary Zamość, 

Miączyn, Skierbieszów, Krasnobród. Nasze dziewczęta 

Pierwszy mecz wygrały ze Starym Zamościem 1:0, bramkę 

strzeliła Gosia Kowalczuk. Niestety w meczu finałowym 

przegrały z Miączynem 0:1. Dodam tylko, że najlepszym 

bramkarzem turnieju została Ania Rudy. 

 Również chłopcy odnosili znaczne sukcesy w piłce nożnej 

po opieką pana Andrzeja Gałana i pana Kazimierza Mielniczka. 

W turnieju piłki nożnej Piłkarska Kadra Czeka najpierw 

wygrali turniej międzygminny, który odbył się w Jacni, a 

następnie  

zostali Mistrzami Powiatu w Zwierzyńcu. Na koniec zajęli II 

miejsce w etapie międzypowiatowym, który odbył się w 

Hodywańcu. Oto skład zwycięskiej drużyny: Edwin Pałyga, 

Rybak Piotr, Kostrubiec Marcin, Nawój Wojtek, Grodzki 

Andrzej, Truszkowski Marcin, Gmyz Damian, Zub Mateusz, 

Kudełko Wojtek, Prus Mateusz, Palak Marcin, Margol Paweł, 

Skiba Karol, Zub Sylwester i na bramce Zawiślak Mateusz.  

 W turnieju piłkarskim Coca – Cola Cup 2006 brali udział 

tylko uczniowie pierwszych i drugich klas gimnazjum. 

Pierwszy etap odbył się 24.05.2006 w Krasnobrodzie, udział 

wzięły cztery drużyny: Szewnia Górna, Tarnawatka, 

Suchowola i Krasnobród. System gry „każdy z każdym”, nasi 

zawodnicy zwyciężyli we wszystkich spotkaniach. 

Drugi etap odbył się 11.05.2006 w Szczebrzeszynie, niestety 

naszym już tak dobrze nie poszło i ostatecznie zajęli czwarte 

miejsce. Skład drużyny: Sachajko Adam, Kawalec Sebastian, 

Pałyga Erwin, Kozłowski Daniel, Gontarz Patryk, Szpyra 

Damian, Kulczyki Dawid, Skrzyński Michał, Kudełko 

Bartłomiej, Rębisz Mateusz. 

 W dniu 01 czerwca w naszej szkole tradycyjnie 

świętowaliśmy Dzień Sportu. Tradycyjnie też 

współzawodniczyły między sobą wszystkie klasy Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących, w sumie wystartowało 15 drużyn – 

reprezentantów klas. Drużyna składała się z trzech dziewczyn i 

trzech chłopców i brała udział w czterech konkurencjach: skok 

w dal łączony, rzuty do kosza na czas, strzały na małą 

brameczkę i najbardziej widowiskowej – przeciąganie liny. 

 
W ostatecznym podsumowaniu zwyciężyła klasa II LO, drugie 

miejsce klasa III B i III miejsce klasa III C. Dodam tylko, że 

zaangażowanie uczniów i chęć zwycięstwa były ogromne, 

wszyscy doskonale się bawili. Całość przygotowali i czuwali 

nad prawidłowym przebiegiem nauczyciele wychowania  
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fizycznego ZSO tj. Kazimierz Mielniczek, Andrzej Gałan, 

Joanna Górnik, Marta Mielniczek, Marcin Nowosad, Wojciech 

Kurantowicz. 

Na zakończenie zwycięska klasa otrzymała puchar przechodni. 

 
 

Niestety z powody brzydkiej pogody nie odbył się planowany 

mecz pożegnalny: nauczyciele – uczniowie III klas gimnazjum. 

Uczniowie jednak nie dali za wygraną i mecz odbył się 07 

czerwca. A oto składy obu drużyn: nauczyciele – ks. Krzysztof  

 

 

 

Maj – bramka, Kazimierz Mielniczek, Andrzej Gałan, Roland 

Wyrostkiewicz, Sławomir Radliński, Wojciech Kurantowicz, 

Eligiusz Pomaniec, Marek Pawluk, Jarosław Jabłoński, 

Grzegorz Piwko, Marcin Nowosad. 

Drużyna uczniów: Kostrubiec Marcin, Nawój Wojtek, Grodzki 

Andrzej, Truszkowski Marcin, Gmyz Damian, Zub Mateusz, 

Kudełko Wojtek, Prus Mateusz, Palak Marcin, Zub Sylwester  i 

na bramce Zawiślak Mateusz. Ponieważ w meczu brali udział 

tylko mężczyźni, rozpoczęcie należało do kobiety.  

 

Uroczyste pierwsze kopnięcie wykonała pani Zdzisława Pakuła 

v-ce dyrektor ZSO. Obie drużyny walczyły zaciekle, ale 

doświadczenie wygrało z młodością i ostatecznie mecz 

zakończył się zwycięstwem nauczycieli. 

Ze sportowym pozdrowieniem Joanna Górnik 

 

 
 

 

Krasnobrodzka Wieża 
 
 W dniu 13 sierpnia 2006r. 

Krasnobrodzki Dom Kultury będzie 

organizatorem IV Otwartego Turnieju 
Szachowego KRASNOBRODZKA 
WIEŻA. Planowanym miejscem 

rozgrywek jest kamieniołom - punkt 

widokowy. W razie nieodpowiednich 

warunków atmosferycznych turniej 

odbędzie się w sali KDK.  

System rozgrywek: szwajcarski na 

dystansie 7 rund . 
Tempo gry: 15 minut dla zawodnika na 

rozegranie partii. 

 

Program turnieju:  
9.00-9.45 – potwierdzenie udziału w 

turnieju 

10.00 – początek turnieju 

15.00 – planowany koniec turnieju, 

wręczenie pucharów, dyplomów i nagród 

15.30 – ognisko, wspólne pieczenie 

kiełbasek. 

Warunki uczestnictwa: 
1. Terminowe zgłoszenie zawodnika do 

dnia 13.08.2006r. 

2. Wniesienie w dniu zawodów opłaty 

 
startowej określonej w wysokości: 

- dzieci do 10 lat – zwolnione z w/w opłaty 

- dzieci i młodzież od 10 do 18 lat – 5 zł. 

- dorośli – 10 zł. 

UWAGA: Suma opłaty startowej w 

kategorii „Dorośli” wręczona zostanie 

zawodnikowi, który zajmie pierwsze 

miejsce w tej kategorii. 

 Zapisy do turnieju przyjmują: 

1. Krasnobrodzki Dom Kultury, ul. 3 Maja 

26, tel. (0-84) 660-71-17 

2. Kierownik organizacyjny Turnieju - 

Andrzej Czochra, tel. (0-84) 639-63-38. 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w 

turnieju. 

M. Czapla 
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