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I nagroda w międzyszkolnym konkursie plastycznym
„JAN PAWEŁ II MÓJ BŁOGOSŁAWIONY PATRON”

Karolina Szponar
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Księżpolu
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Nagrody dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

w dniu 13.10.2011r. odbyło się spo-
tkanie dyrekcji szkół, nauczycieli, pra-
cowników administracji i obsługi, du-
chowieństwa i władz samorządowych 
Krasnobrodu na wspólnym obiedzie w 
Zajeździe „Zacisze” w Krasnobrodzie. 
Z tej też okazji Burmistrz Krasnobrodu 
wręczył nagrody nauczycielom uczą-
cym w szkołach na terenie Gminy Kra-
snobród wytypowanym przez dyrekto-
rów szkół  i rady pedagogiczne.

Nagrody pieniężne za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wy-
chowawczej otrzymały:
- Pani Marzanna Tarłowska – nauczyciel 
biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Krasnobrodzie,
- Pani Renata Koperwas – nauczyciel 
matematyki Zespołu Szkół Podstawo-
wych w Krasnobrodzie,
- Pani Mariola Czekirda – nauczyciel 
kształcenia zintegrowanego Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim,
- Pani Ewa Adamowicz - nauczyciel 
kształcenia zintegrowanego Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach.
Gratulujemy nagrodzonym nauczycie-
lom. 

Budżet gminy na rok 2012
Trwają prace nad przygotowaniem 

budżetu gminy na rok 2012. W związku 
z powyższym w terminie do 7 paździer-
nika projekty swoich budżetów złożyły 
już jednostki samorządowe. Ponadto 

Burmistrz wystąpił z prośbą do radnych 
i sołtysów, aby przygotowali  propozycje 
zadań inwestycyjnych i innych działań 
mających na celu rozwój miejscowości. 
Informacje te będą pomocne w przygo-
towaniu 3-letniego programu rozwoju 
miejscowości, a także w opracowaniu 
przyszłorocznego budżetu.

Zakład Gospodarki Komunalnej
Prowadzona jest analiza funkcjono-

wania Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Krasnobrodzie. Wyniki tej analizy zo-
staną przedstawione na sesji Rady Miej-
skiej w Krasnobrodzie.

Informacje zebrała:
M. Czapla

Święto Niepodległości
 

W dniu 11 listopada 2011r. w Krasnobrodzie odbędą się obchody 93 rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

W programie:
Godz. 9.00 - Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Nawiedzenia 

NMP w Krasnobrodzie poprzedzona programem patriotycznym w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w Krasnobrodzie.

Po Mszy św. przemarsz na cmentarz pod pomnik Powstańców Stycznio-
wych, a następnie pod Pomnik Żołnierzy Września 1939r.:

- Hymn Narodowy 
- Modlitwa w intencji poległych w obronie Ojczyzny
- Okolicznościowe przemówienie Burmistrza Krasnobrodu 
- Złożenie wiązanek 
Po południu w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się uroczysty 

koncert.
Szczegółowe informacje dotyczące programu podane będą na plakatach 

informacyjnych oraz na stronie internetowej www.krasnobrod.pl. 
Do udziału w Święcie Niepodległości serdecznie zapraszają organizato-

rzy, którymi są: Burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec, Proboszcz 
Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie ks. dr Eugeniusz Derdziuk, Ze-
spół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie i Krasnobrodzki Dom Kultury.

OGŁOSZENIE
 

Zarząd Wspólnoty Gruntowej 
Krasnobrodu zawiadamia wszyst-
kich uprawnionych do udziału we 
Wspólnocie Gruntowej, że w dniu 
20.11.2011r. (niedziela) o godz. 
15.00 w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury odbędzie się zebranie 
członków Wspólnoty w pierwszym 
terminie.

W przypadku braku Quorum 
wyznacza się drugi termin zebra-
nia na dzień 20.11.2011r. o godz. 
16.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego ze-
brania.
3. Wybór Protokolanta zebrania.
4. Przyjęcie proponowanego po-
rządku obrad.
5. Dyskusja
6. Podjęcie stosownych uchwał.
7. Zakończenie zebrania.

             Zarząd 
            Wspólnoty Gruntowej 

             Krasnobrodu
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„Gdy trzeba - czuwamy po nocach:

Czy łuna na niebie nie wschodzi.
W ulewach i rwących potokach -
Walczymy z żywiołem powodzi.

Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka
Gotowy potargać na strzępy los zły -
Śpieszymy z pomocą - bo nie ma co zwlekać -
Rycerze Floriana - to my!” 

(fragm. utworu „Rycerze Floriana” – Hymnu 
OSP)

W niedzielę 25 września 2011r. 
w Krasnobrodzie odbyła się 

Pielgrzymka Strażaków Powiatu Zamoj-
skiego. Uczestnicy tego modlitewnego 
spotkania zebrali 
się przy Kaplicy 
Objawień na Wo-
dzie, gdzie powitali 
ich organizatorzy 
pielgrzymki: ks. 
Kan. Jan Chmaj 
- kapelan Straży 
Pożarnej, Prezes 
Zarządu Powiato-
wego Związku OSP  
Kazimierz Miel-
nicki i  Komendant 
Miejski PSP w Za-
mościu mł. bryg. 

Jacek Sobczyński. Następnie w upo-
rządkowanym szyku, z Orkiestrą Dętą 
ze Szczebrzeszyna na czele, licznymi 
pocztami sztandarowymi jednostek OSP 
i pocztem sztandarowym Państwowej 
Straży Pożarnej w Zamościu udali się 
do Sanktuarium Maryjnego w Krasno-
brodzie. Podczas przemarszu modlili się 
odmawiając część chwalebną  różańca 
św.  

O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza 
święta w intencji strażaków i ich ro-
dzin, którą  koncelebrowali ks. kan. Jan 
Chmaj - kapelan zamojskich strażaków 
oraz ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk 

- proboszcz krasnobrodzkiego sanktu-
arium. Kazanie wygłosił ks. infułat dr 
Józef Wójcik, który jako uczestnik tych 
wydarzeń opowiedział o wykradzeniu 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
uwięzionego przez władze PRL.

We mszy św. uczestniczyli również 
Starosta Powiatu Zamojskiego Henryk 
Matej, władze samorządowe gmin z te-
renu powiatu oraz nestor pożarnictwa 
płk. Mieczysław Skiba.

Na zakończenie uroczystości reli-
gijnych, które zbiegły się z obchodzo-
ną w tym roku 90 rocznicą powstania 
związku OSP, Komendant Miejski PSP 

w Zamościu mł. bryg. 
Jacek Sobczyński wraz 
z Prezesem Zarządu 
Powiatowego OSP Ka-
zimierzem Mielnickim 
podziękowali księżom 
za sprawowanie Mszy 
św. i wszystkim zebra-
nym za wspólną mo-
dlitwę.

M. Czapla

Pielgrzymka Strażaków 
Powiatu Zamojskiego
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Od 2 do 30 września 2011r. w 
galerii Instytutu Polskiego w 

Bratysławie można było obejrzeć wy-
stawę znakomitej polskiej ilustratorki 
Olgi Siemaszko. Wernisaż odbył się 31 
sierpnia o 18.00. Wystawę otworzył pan 
Andrzej Jagodziński – dyrektor Instytu-
tu wraz z kuratorem panią Marią Graży-
ną Szpyrą. 

Wystawa Olgi Siemaszko towarzy-
szyła 23 Biennale Ilustracji Bratysława 
2011, więc na wernisażu nie brakowało 
wielu znakomitych gości związanych ze 
światem ilustracji książkowej.

Wystawa Olgi Siemaszko nie była 
jedynym polskim akcentem na tego-
rocznym Biennale. Oprócz wielu zgło-

szonych do konkursu prac polskich arty-
stów ilustratorów, organizatorzy BIB´u 
zaprosili do komisji jury polską ilustra-
torkę Iwonę Chmielewską, a na między-
narodowym sympozjum „Ilustracja w 
świecie nowych mediów” można było 
wysłuchać wykładu Anity Wincencjusz-
Patyny, autorki pracy „Stacja ilustracja”, 
historyka sztuki z ASP we Wrocławiu.

Wystawę Olgi Siemaszko zwiedzi-
li nie tylko słowaccy odbiorcy, z racji 
międzynarodowego charakteru BIB´u, 
trafiło na nią wielu zagranicznych gości. 
Przede wszystkim jednak cieszyła się 
zainteresowaniem artystów, nie tylko 
związanych bezpośrednio z ilustracją 
oraz dzieci. Wystawę odwiedziło kil-

kanaście klas z różnych bratysławskich 
szkół podstawowych. Zwiedzający po-
zostawili po sobie bardzo przyjazne 
wpisy w księdze pamiątkowej. Obrazki 
określano jako ciepłe, serdeczne, ema-
nujące słońcem.

Z okazji wystawy Instytut Polski 
w Bratysławie wydał specjalne kartki 
pocztowe.

Wystawa została przygotowana 
przez Krasnobrodzki Dom Kultury 

we współpracy z Polską Sekcją IBBY, 
BWA Galerię Zamojską, Rodziną i 

Przyjaciółmi Artystki.   
    

Instytut Polski w Bratysławie

Ilustracje Olgi Siemaszko w Bratysławie

Od września rozpoczął się wielki 
ruch w naszej szkole, nie tylko 

dlatego że wypoczęte dzieci wróciły z 
wakacji. Rozpoczął się kolejny etap roz-
budowy naszej szkoły.

Przystąpiono do wykończenia no-
wego skrzydła oraz rozbudowy starej 
części. Postęp robót jest bardzo szybki, 

już możemy podziwiać i cieszyć się z 
wyglądu zewnętrznego nowego skrzy-
dła, czekamy z utęsknieniem na koniec 
prac wykończeniowych.

Powstały dwie nowe klasy oraz po-
mieszczenie na piękną bibliotekę. Front 
robót przeniósł się na starą część szkoły, 
tu do odnowienia są pomieszczenia na 

piętrze oraz budowa nowej klatki scho-
dowej.

Teraz jest nam  trochę trudno uczyć 
się, jednak już niedługo warunki pracy 
bardzo się poprawią. Do pełni szczęścia 
brak nam  tylko sali gimnastycznej.  Po-
niżej zdjęcia z prac wykończeniowych. 

Jadwiga Bodys

Spełniają się nasze marzenia
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W roku szkolnym 2011/2012  
obchody Święta Patrona 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 
przebiegały zgodnie z wcześniej usta-

lonym harmonogramem.
• Pielgrzymka III klas gimnazjalnych 

w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzym-

ki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

na Jasną Górę 4-5październik 2011r. 
W programie pielgrzymki zwiedzanie 
miejsc bliskich sercu papieża Polaka – 
Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska.

• Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród 
– 8 października 2011 o godz. 9.00. w 
sali sportowej ośrodka „U Buzunów”. 
Turniejowi będą przyświecać słowa 
Jana Pawła II: „Oby sport promował ra-
dość życia, odpowiedzialność, zdolność 
do poświęceń i szacunek dla każdego 
człowieka”.

• Konkurs plastyczny – „Jan Paweł 
II – nasz błogosławiony patron”. Ter-
min składania prac do 10.10.2011r. Roz-
strzygnięcie konkursu w dniu Święta 
Patrona Szkoły.

• Konkurs literacki „Jan Paweł  II  
- człowiek modlitwy”  Konkurs polega 
na napisaniu modlitwy do błogosławio-
nego Patrona ZSO w Krasnobrodzie 
przez  uczniów szkoły a także nauczy-
cieli, pracowników szkoły i rodziców.  

Termin składania prac upływa 
5.10.2011r. Rozstrzygnięcie konkursu w 
dniu Święta Patrona Szkoły.

• Kwesta dla Fundacji „Dzieło No-
wego Tysiąclecia” z okazji XI Dnia 

Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II 
człowiek modlitwy” 09.10.2011r.

• Uroczysta akademia  „Jan Paweł 
II – człowiek modlitwy”  w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie  17.10.2011r.

Obchody Święta patrona szkoły 
rozpoczęła pielgrzymka III klas gim-
nazjalnych w ramach Ogólnopolskiej 
Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II na Jasną Górę 4-5październik 
2011r. Kolejnym punktem obchodów 
był Turniej  piłki  siatkowej o puchar  
przechodni Burmistrza Miasta i Gminy 
Krasnobród. 

W dniu 8 października 2011 roku w 
ramach obchodów Święta Patrona Szko-

ły nauczyciele wychowania fizycznego 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II  w Krasnobrodzie zorga-
nizowali turniej piłki siatkowej o Puchar 
Przechodni Burmistrza Krasnobrodu. 
Szczegółowa relacja z turnieju wraz ze 
zdjęciami opublikowana jest na str. 19 
bieżącego wydania GK.

W XI Dniu Papieskim 9.10.2011r.  
młodzież ZSO  wraz z nauczycielami 
kwestowała na rzecz zdolnej ale ubo-
giej młodzieży. Akcja ta  jest realizacją  
Fundacji „Dzieło Nowego  Tysiąclecia”, 
którego budowę zainaugurował Jan Pa-
weł II. Tegoroczny Dzień Papieski prze-
biegał po hasłem Jan Paweł II – czło-
wiek modlitwy. 

Główne uroczystości związane z 
patronem ZSO w Krasnobrodzie miały 
miejsce 17.10.2011r. O godzinie 9.00. 
w kościele NNMP w Krasnobrodzie od-
prawiona została uroczysta Msza Świę-
ta z udziałem społeczności szkolnej i 
lokalnej.  Po mszy i złożeniu kwiatów 
pod pomnikiem Patrona nastąpił uro-
czysty przemarsz do szkoły. O godzinie 
11.00 rozpoczęła sie uroczysta akade-
mia poświęcona Janowi Pawłowi II – 
człowiekowi modlitwy. Na wstępie , po 
odśpiewaniu hymnu szkoły, P. dyrektor 
Renata Bojarczuk powitała zebranych 
gości i społeczność szkolną. Następnie 
odbyło się  uroczyste ślubowanie na 
sztandar uczniów klas pierwszych gim-
nazjum i liceum, przeprowadziła je wi-
cedyrektor P. Małgorzata Sawulska. W 
dalszej części uroczystości głos oddano 
młodzieży, która  w artystyczny sposób 
przybliżyła zebranym  hasło  tegorocz-
nego dnia Papieskiego. Treścią montażu 
słowno – muzycznego przygotowanego 
przez P. Danutę Korzeniowską i P. Ce-
linę Koisz  była rola aspektu modlitwy 
w życiu człowieka, a przede wszystkim 
w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Pod-
kreślono fakt, że modlitwa  w różnych 
wymiarach i aspektach była najważniej-
szym elementem życia młodego Lolka i 
jego rodziny, potem duchownego Karola 
Wojtyłły i namiestnika Piotra w Watyka-
nie Jana Pawła II. Znane  fakty z piel-
grzymek papieskich, kiedy na szacow-
nego gościa czekały miliony wiernych a  
papież kończył w skupieniu modlitwę i 
dopiero wtedy wychodził do oczekują-

cych na lotnisku lub stadionach. Podczas 
swojego pontyfikatu ciągle zachęcał 
małe społeczności lokalne do tworzenia 
wspólnot modlitewnych. Mamy ciągle 
przed oczyma widok Jana Pawła II mo-
dlącego się z brewiarza, na różańcu; a 
obraz przylgnięcia do krzyża u schyłku 
Jego ziemskiego życia pozostanie na 
zawsze w pamięci tych, którzy Go ko-
chali. Wielu współpracowników błogo-
sławionego Patrona podkreśla fakt, że 
miał szczęście wzrastać w domu, w któ-
rym modlitwa była tak ważna jak chleb 
codzienny. Nie wszyscy wiedzą, że Jan 
Paweł II w swym dorobku   artystycz-
nym miał również modlitwy. Zebrani na 
akademii mieli możliwość wysłuchania 
jednej z nich. Przedstawienie uatrakcyj-
niły wypowiedzi dzieci z  pierwszej kla-
sy ZSO im. 25 Pułku Ułanów Wielko-
polskich, które wyznały, czym dla nich 
jest modlitwa i jak one się modlą. Na 
zakończenie solistka Dominka Zdybel  z 
kl. II LO i chórek uczniów gimnazjum 
wykonali piosenkę Edyty Geppert pt. 
Zamiast.  Prowadzący akademię Eweli-
na Bryła i Bartek Holko złożyli widzom 
życzenia, aby każdy odnalazł swój spo-
sób rozmowy z Bogiem, ponieważ im 
lepiej potrafimy się modlić, tym lepiej 
potrafimy żyć. W dalszej części głos 
zabrał  ksiądz dr Wiesław Galant, wika-
riusz Biskupi d/s Nauki i Wychowania 
Katolickiego. Podkreślił szczególną rolę 
zanurzonego w modlitwie Jana Pawła II 
w jego życiu osobistym i duchownym.

W związku ze Świętem Szkoły 
ogłoszono wcześniej dwa konkursy – 
plastyczny i literacki, których rozstrzy-
gnięcie nastąpiło podczas uroczystości. 
Konkurs literacki polegał na napisaniu 
modlitwy wierszem lub prozą do bło-
gosławionego Jana Pawła II. I miejsce 
w kategorii dorośli – Pani Marzena Ka-
łuża; dwa pierwsze miejsca w kategorii 
młodzież dla Katarzyny Cybulskiej kl. 
IIIa gimnazjum i Aleksandry Machal-
skiej III d gimnazjum; wyróżnienie dla 

Ciąg dalszy na str. 6

Święto Patrona 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
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Ciąg dalszy ze str. 5
Pani Marii Domańskiej i Pani, która 
pozostanie anonimowa – podpisana go-
dłem Krasna; pozostałe wyróżnienia w 
kategorii młodzież to Izabela Droździel  
Ia, Karolina Trześniowska I LO, Ka-
mila Wyszyńska IId, Kinga Gajewska 
kl.IIIb. 

Wyniki międzyszkolnego konkursu 
plastycznego 

„JAN PAWEŁ II MÓJ 
BŁOGOSŁAWIONY PATRON”

 

Organizator: Zespół Szkół Ogólno-
kształcących im. Jana Pawła II w Kra-
snobrodzie

Dnia 13. 10. 2011 r. zebrała się ko-
misja w składzie:

1. Halina Gontarz - nauczyciel pla-
styki ZSO w Krasnobrodzie

2. Mrzena Kuniec - nauczyciel pla-
styki w ZSP w Krasnobrodzie

3. Ks. Sławomir Skowroński 
Na konkurs wpłynęło 51 prac pla-

stycznych z 9 gimnazjów i placówek:
Jury przyznało nagrody:

I nagroda: 

Karolina Szponar - Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Księżpolu

II nagroda: 

Justyna Bożek - Gminny Ośrodek Kul-
tury w Nieliszu

III nagroda: 

Karol Kobel - Gimnazjum nr 3 im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Zamościu

Wyróżnienia:
Ewa Azikiewicz - Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Księżpolu
Agnieszka Ziarkiewicz - Gimnazjum 
nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Za-
mościu
Magdalena Knap - Gimnazjum nr 2 
im. Papieża Jana Pawła II w Tomaszo-
wie Lub.
Agnieszka Ligaj - Publiczne Gim-
nazjum im. Papieża Jana Pawła II w 
Ulhówku
Anna Falandysz - Zespół Szkół im. 
Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym
Michał Nowacki - Gimnazjum Nr 1 im. 
Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lub.
Karolina Kołpa - Zespół Szkół Ogól-
nokształcących im. Jana Pawła w Kra-
snobrodzie
Stanisław Oleksak - Zespół Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła w 
Krasnobrodzie
  

Danuta Korzeniowska 
Renata Radlińska

Fotoreportaż - str. 20

Tradycyjnie jak od wielu już lat w 
pierwszą niedzielę października 

w jasnym słońcu złotej polskiej jesieni 
odbyła się podniosła uroczystość patrio-
tyczno - religijna przy szkole w Kaczór-
kach. 

Po uprzednim pisemnym zaprosze-
niu do szkoły w Kaczórkach i do Kapli-
cy pw. Piotra i Pawła zaczęły przybywać 
delegacje z różnych organizacji i poczty 
sztandarowe sąsiednich szkół i komba-
tanci ŚZŻAK w Zamościu. 

W tym roku 2 października w święto 
aniołów stróżów w pięknym programie 
patriotyczno – religijnym dzieci z klasy 
I złożyły ślubowanie pod kierunkiem 
Pani Ewy Adamowicz a uczniowie z klas 
starszych, przygotowaną przez Panią 
Elżbietę Zub częścią artystyczną wier-
szami i śpiewem w pełni oddali grozę z 
lat straszliwej II Wojny Światowej. 

Miejscowy Proboszcz o godzinie 12 
– tej bardzo serdecznie powitał władze 
samorządowe i innych gości miedzy 
innymi: Prezesa ŚZŻAK w Zamościu 
– Sławomira Zawiślaka oraz towarzy-
szących mu kombatantów, Przewodni-
czącego Rady Powiatu Zamojskiego – 

Pana Kazimierza Mielnickiego, władze 
Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród  tj. 
Pana Burmistrza Wiesława Chmielow-
ca, Z-cę Burmistrza Pana Stanisława 
Jędrusinę, dyrektorów i poczty sztanda-
rowe sąsiednich szkół. 

Swoją obecnością uroczystości 
uświetniła Wielopokoleniowa Orkiestra 
Dęta działająca przy KDK pod kierun-
kiem Pana Jarosława Derkacza. 

Msza święta odprawiona została w 
intencji poległych i żyjących kombatan-
tów AK.  

Płomienne kazanie nawiązujące do 
straszliwej okupacji sowiecko- niemiec-
kiej i dzisiejszego zniewolenia i zakła-
mania wygłosił Ks. Franciszek Kościel-
ski, student KUL. 

Po mszy świętej poszczególne de-
legacje złożyły wieńce przy pomniku 
Żołnierzy AK przy Budynku Szkoły w 
Kaczórkach.

Następnie odbył się poczęstunek dla 
uczestników uroczystości.  

ks. Paweł Słonopas

Fotoreportaż - str. 11

Uroczystość Święta Szkoły 
im. A.K. w Kaczórkach

P
race laureatów zajmujących dwa 
I miejsca ex aequo w kategorii 

„młodzież” w  konkursie na modlitwę do 
Błogosławionego Jana Pawła II organizo-
wanego z okazji Święta Patrona ZSO w 
Krasnobrodzie.

Modlitwa sercem pisana

Modlę się do ciebie po swojemu,
Tak zwyczajnie , normalnie.
Dziękuję Ci po swojemu,
Za wszystko, tak po prostu.
Ty, jak niestrudzony pielgrzym,
Po ziemi chodziłeś.
Wybaczałeś, kochałeś, pamiętałeś.
Choć ja wiem, że nadal pamiętasz
I my pamiętamy…
Wyproś nam u Ojca swego siły,
Byśmy co dzień za Twym przykładem,
Do Boga zbliżać się mogli.
   Amen 

Aleksandra Machalska kl. III d

ZSO im. Jana Pawła II
 w Krasnobrodzie

Modlitwa polega na rozmowie 
na skierowaniu swych myśli

 do źródła światłości.
Ja kieruję moje do 

Błogosławionego Jana Pawła II 

Uwielbienie

Tyle już czasu upłynęło
I ja nie rozumiem tego Świata.
Myśli moje zapakowane
W pudełka, na próg wystawione
Naturę boską jedynie pojmują.
Myślałam, że tylko ja rozmawiam
z Księżycem, że tylko ja przytulam drzewa.
Lecz dziś sobie przypominam,
Że i Ty wielbiłeś Ziemię,
Dotykałeś ją czule, zatrzymując chwile 
Opuszkami palców.
Długimi spacerami uczyłeś cierpliwości
I boskiego spokoju,
Którego tak zachłannie pragnę.
Wielka jest Twa mądrość,
Wielkie Twe słowa,
Którymi dobroć posyłasz.
Bądź błogosławiony ogrodniku z Eden,
I składam Ci dzięki,
Bo Twa mądrość mi przyświeca.   Amen  

Katarzyna Cybulska kl. III c

ZSO im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Modlitwy do Błogosławionego Jana Pawła II
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W dniu 26 września 2011r. o 
godz. 16.00 w Krasnobrodz-

kim Domu Kultury odbyło się otwarcie 
wystawy  pt. „Juliusz Słowacki w ilu-
stracji”.

Prace składające się na wystawę po-
wstały po Ogólnopolskich Warsztatach 
Ilustratorów zorganizowanych przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury i Sanato-
rium Rehabilitacyjne im. Janusza Kor-
czaka w Krasnobrodzie z okazji 200. 
rocznicy urodzin i 160. rocznicy śmierci 
Juliusza Słowackiego obchodzonych w 
2008 roku.

Autorami prac są wybitni polscy ilu-
stratorzy, laureaci wielu nagród, przed-
stawiciele różnych prądów, kierunków, 
kilku pokoleń, wśród nich twórcy i kon-
tynuatorzy znanej w świecie „polskiej 
szkoły ilustracji” oraz młodzi wyróżnia-
jący się artyści: Janusz Stanny,  Zdzisław 
Witwicki, Andrzej Heidrich, Elżbieta 
Gaudasińska, Tomasz Borowski, Kry-
styna Michałowska, Rafał Strent, Mie-
czysław Wasilewski, Marian Nowiński, 
Wanda i Bogusław Orlińscy, Krystyna 
Lipka-Sztarbałło, Jolanta Marcolla, 
Leszek Ołdak, Aleksandra Kucharska-
Cybuch, Maria Sołtyk, Elżbieta Wasiu-
czyńska, Artur Gołębiowski, Zbigniew 
Kołaczek, Hanna Grodzka-Nowak, Mał-
gorzata Sawicka-Woronowicz, Halina i 

Bartłomiej Kuźniccy, Mikołaj Kamler, 
Zuzanna Orlińska, Anna Sędziwy, Alek-
sandra Michalska-Szwagierczak, Halina 
Zakrzewska-Zaleska, Jowita Płoszajska 
i Irena Łakomiec-Kamińska. 

Wystawa ma na celu popularyzację 
postaci i twórczości Juliusza Słowackie-
go – wielkiego Polaka, jednego z najwy-
bitniejszych romantyków europejskich, 
człowieka o postępowych poglądach i 
gorącego patrioty, zachęcenie do czy-
tania, ułatwienie zrozumienia trudnych 
utworów poety poprzez siłę oddziały-
wania ilustracji oraz pokazanie współ-
czesnych interpretacji plastycznych jego 
dzieł. 

W wernisażu uczestniczyli niektó-
rzy z wyżej wymienionych autorów ilu-
stracji, którzy w tym czasie przebywali 
w Krasnobrodzie na VI Ogólnopolskich 
Warsztatach Ilustratorów, a także Elżbie-
ta Borek – sekretarz Gminy Krasnobród 
i Tadeusz Roczkowski – radny Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie reprezentu-
jący władze samorządowe Krasnobrodu, 
członkowie zespołu „Wójtowianie” oraz 
mieszkańcy Krasnobrodu. 

Wernisaż rozpoczął się od powita-
nia przybyłych gości, którego dokonała 
niżej podpisana. Następnie głos zabrała 
kurator wystawy Maria Grażyna Szpyra. 
W swoim krótkim wystąpieniu przed-

stawiła historię organizowania spotkań 
twórczych ilustratorów w Krasnobro-
dzie. Wspomniała również o ich efek-
tach, tj. wystawach i publikacjach im to-
warzyszącym nawiązując jednocześnie 
do otwieranej właśnie wystawy. 

W dalszej części spotkania były 
podziękowania i kwiaty od Burmistrza 
Krasnobrodu dla organizatorów wysta-
wy, tj. Kuratora Wystawy i Dyrektora 
KDK, które w jego imieniu przekaza-
li i wręczyli Elżbieta Borek i Tadeusz 
Roczkowski. 

Nie zabrakło również podziękowań i 
kwiatów dla obecnych na wernisażu Ar-
tystów – autorów prezentowanych prac.
I w końcu przyszedł czas na podziwiane 
pięknych ilustracji - blisko 70 prac wy-
konanych różnymi technikami. Podczas 
wernisażu była też okazja do bezpośred-
niego spotkania z artystami, otrzymania 
autografu oraz czas na rozmowy o sztu-
ce i nie tylko. 
Tych, którzy nie widzieli jeszcze wysta-
wy serdecznie zapraszamy do Krasno-
brodzkiego Domu Kultury. Wystawa bę-
dzie czynna do końca listopada 2011r., 
można ją oglądać od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-18.00 i w soboty w 
godz. 9.00 – 15.00. 

M. Czapla

Wystawa
 „Juliusz Słowacki w ilustracji”
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Jak co roku 23 września Zespół 
Szkół Podstawowych w Kra-

snobrodzie obchodził Święto Patrona 
Szkoły. Była to już 24 rocznica nadania 
szkole imienia 25 Pułku Ułanów Wiel-
kopolskich. Na uroczystość przybyli  
przedstawiciele władz samorządowych z 
z-cą burmistrza Stanisławem Jędrusiną, 
3  Batalion Zmechanizowany w Zamo-
ściu z kpt. Markiem Tarańczukiem, Ob-
chody uświetniła obecność Roztoczań-
skiej Konnej Straży Ochrony Przyrody 
ze Zwierzyńca na czele z komendantem 
p. Karolem Banuchą oraz poczty sztan-
darowe szkół z terenu gminy i poczty 
kombatanckie. 

Uroczystość rozpoczęła się odpra-
wioną w kościele parafialnym mszą 
świętą w intencji poległych ułanów, 
ich rodzin, uczniów i nauczycieli, któ-
rą odprawili ks. proboszcz Parafii pod 
wezwaniem Ducha Świętego ks. Roman 
Sawic oraz ks. Sławomir Skowroński. 
Następnie zebrani przeszli na cmentarz 
parafialny, gdzie została odmówiona 
modlitwa w intencji poległych i złożo-
no wiązanki pod pomnikiem Żołnie-
rzy Września. Dalsza część obchodów 
Święta Patrona odbyła się w budynku 
szkoły. Na wstępie głos zabrała Pani dy-

rektor szkoły mgr Joanna Szykuła, wita-
jąc serdecznie przybyłych gości. W ich 
obecności, obecności całej społeczności 
szkolnej i rodziców złożyło ślubowanie  
65 uczniów klas pierwszych. Ślubowa-
nie przeprowadziła z-ca dyr. szkoły mgr 
Barbara Bielecka. 

Uczniowie kl. III pod kierunkiem 
swoich wychowawczyń p. Beaty Twar-
dowskiej, p. Zdzisławy Lalik i p. Ma-
rzeny Jabłońskiej przygotowali i przed-
stawili część artystyczną o treściach 
patriotycznych. Niezapomniane wraże-
nie wywarło na oglądających wykonanie 
tańców oraz montażu słowno-muzycz-
nego. O projekt wystroju sali zadbała p. 
Marzena Kuniec.

Obchody Święta Patrona trwały kil-
ka dni, towarzyszyły im różne imprezy 
okolicznościowe m.in. odbył się konkurs 
literacki i plastyczny pt „Niechaj Polska 
zna, jakich synów ma” oraz „Wielobój 
ułański”. Organizatorkami konkursów 
były: p. Grażyna Nowosad, p. Marzena 
Kuniec oraz p. Celina Lalik. W dniu 23 
września na uroczystości głównej zosta-
ły wręczone nagrody zwycięzcom kon-
kursów. 

Otrzymaliśmy wiele życzeń od 
przedstawicieli rodzin ułańskich, którzy 

nie mogli uczestniczyć w naszych uro-
czystościach. Dziękowali nam za pod-
trzymywanie  tradycji patriotycznych i 
za pamięć o ułanach 25 pułku.  Szcze-
gólne słowa skierowała do nas w imie-
niu ojca i swoim córka żyjącego ułana 
25 Pułku Ułanów Wielkopolskich ofice-
ra w stanie spoczynku Jana Błasińskiego 
- p. Barbara Błasińska. 

Serdecznie dziękujemy ks. prałatowi 
Romanowi Marszalcowi za przypomnie-
nie okoliczności nadania szkole imienia. 
Dziękujemy za obecność pocztom sztan-
darowym, a szczególnie kombatanckim. 

Zachęcamy do udziału w jubileuszo-
wych obchodach 25-lecia nadania imie-
nia szkole w przyszłym roku. Ze swej 
strony zaręczamy, że dołożymy wszel-
kich starań, aby pozostawić w pamięci 
obecnych niezapomniane wrażenia. 

Dyrekcja ZSP w Krasnobrodzie
Fotoreportaż - str. 10

Fot. M. Czapla

OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY 
W ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W KRASNOBRODZIE

Święto 
Służby Zdrowia
W dniu 18 października – li-

turgiczne wspomnienie św. 
Łukasza Ewangelisty – przypada patro-
nalne Święto Służby Zdrowia. Jest to 
dzień szczególnej modlitwy w intencji 
pracowników Służby Zdrowia, stąd też 
w Sanktuarium Maryjnym w Krasno-
brodzie odprawiona została Msza św. 
w intencji osób ratujących nasze życie i 
pomagającym nam w czasie choroby.

Dzień ten, to czas modlitwy, ale 
również okazja do podziękowań i ży-
czeń dla pracowników Służby Zdrowia.

Poniżej publikujemy wiersz  napisa-
ny przez jedną z naszych Czytelniczek, a 
dedykowany lekarzom i pielęgniarkom. 

Całymi dniami lekarz pracuje
Dzieci, młodzież i starszych przyjmuje
Wszystkie określenia chorób wysłuchuje.
Dziecko brzuszek boli lub inne cierpienie
Starszym: serce ciszej puka 

i ciężkie oddychanie.
Plecy mocno bolą, w kolanach coś strzyka,
Bo choroba w ich ciele miejsca sobie szuka.
Nogi wolniej chodzą, ręce się spóźniają,
Płuca źle pracują, powietrza mało dają.
A głowy coraz bardziej pamięci odmawiają.
I tak opisują co ich ciało męczy.
Lekarz wysłuchuje, choć ma wielkie chęci 
Nie może wszystkich chorób całkiem wyleczyć.
Myśli co wypisać by w cierpieniu ulżyć,
Ubocznym działaniem żołądka nie podrażnić.

Pielęgniarkom dziękujemy za igłą kucie
Agresywnością nie trujmy im życia,
Bo tak jak lekarz o nasze zdrowie dbają,
Czy dobre wyniki ciągle nas badają.

Całej Służbie Zdrowia życzymy powodzenia
Wszystkim pacjentom całkowitego wyleczenia.

Teresa Tytoń

Do wszystkich życzeń dołącza się 
również Redakcja GK.

Pytania o Świętych
Czy Święci słuchali śpiewu skowronków,
wąchali bez, jaśmin, zbierali bazie?
Czy wtopieni tylko w dźwięk mszalnych
                                                     dzwonków,
wdychali kadzidło w boskiej ekstazie?

Czy pachnący deszcz we włosy łapali,
w szumie fal zbierali z plaży muszelki?
Jakim cudem cierpliwie wysłuchiwali
gdy ciężar dla każdego był zbyt wielki?

Czy Święci umieli gotować rosół?
Woleli lody czy raczej kremówki?
Może pełni tylko Bożego głosu
z kromką chleba szli na górskie wędrówki?

Ile razy rozbijali kolano?
Ile wznieśli toastów z rodziną?
Czy pogodzeni z Chrystusową raną
podnosili tylko ofiarne wino?

Jakim językiem pytali którędy droga
i jak często nie radzili sobie ze złością?
A może zawsze wiedzieli jak dojść do Boga,
od dzieciństwa żyjąc wypełnieni miłością?

A Święte...czy słabnąc z kościoła wychodziły
i jak długo śmierć najbliższych opłakiwały?
A gorące serca...śpiewały czy krwawiły
kiedy się świętymi tak na zawsze stawały?
     

 Mary i Anna
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W niedzielę, 2 października, po-
nad 10 tysięcy osób wzięło 

udział w imprezie Biegnij Warszawo. 
Kolejne 3 tysiące dołączyło do piechu-
rów w ramach akcji Maszeruję-Kibicuję 
organizowanej w ramach Światowego 
Dnia Marszu. 

Wśród mężczyzn Yared Shegumo 
przed Mariuszem Giżyńskim, a wśród 
Pań Iwona Lewandowska przed Anną 
Giżyńską, zwyciężyli w kolejnej edycji 
największego masowego biegu w Polsce 
- Biegnij Warszawo. W biegu (dystans 
do pokonania to 10 km) wystartowali 
także trzej mężczyźni z Zamojszczy-
zny – piłkarze Błotnego Klubu Sporto-
wego Roztocze. Rewelacyjnie spisał się 
Patryk Momot z Łabuń (także lekko-
atleta Agrosu Zamość), który z czasem 
00:37:04 do mety dotarł 36. Tomasz 
Pakuła z Krasnobrodu (prezes BKS 
Roztocze) zajął miejsce 7061 z czasem 
01:06:23. Tylko o jedną sekundę dłużej 
biegł jego kolega Radosław Niziołek z 
Zamościa (01:06:24). Momot pokonał 
trasę ze średnią prędkością 16.19 km/h, 
Ci drudzy 9.04 km/h. 

- Pierwszy raz uczestniczyłem w 
Biegnij Warszawo. Oby więcej takich 
promocji biegania! Dobry wynik, dobra 
atmosfera! – cieszył się tuż po przekro-

czeniu mety Patryk Momot.  
Biegnącym towarzyszyła wspania-

ła pogoda, wiec na starcie stawiła się 
większość osób zgłoszonych do biegu. 
Oprócz tysięcy warszawiaków i setek 
osób z całej Polski, w imprezie uczest-
niczyło wiele gwiazd sportu i telewizji. 
Ulice centrum Warszawy wypełniła fan-
tastyczna atmosfera sportowego święta.

Na trasie byli m.in. olimpijczycy 
Jacek Wszoła, Robert Korzeniowski, 
Andrzej Supron oraz Władysław Koza-
kiewicz. Kibicowali im Dyrektor Biura 
Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego 
Warszawy Wiesław Wilczyński, legenda 
polskiego sportu i olimpizmu Irena Sze-
wińska i wielu, wielu innych. Za metą 
każdy z biegnących otrzymywał pamiąt-
kowy medal.

Biegacze wystartowali o godzi-
nie 11.00 z ulicy Czerniakowskiej, na 
wysokości Kanałku Piaseczyńskiego. 
10-kilometrowa trasa biegu prowadzi-
ła przez: Czerniakowską, Chełmską, 
Belwederską, Alejami Ujazdowskimi, 
Aleją Szucha, Marszałkowską, Aleja-
mi Jerozolimskimi, Nowym Światem, 
pl. Trzech Krzyży, ponownie Alejami 
Ujazdowskimi, Matejki, Wiejską, Gór-
nośląską, Myśliwiecką, do mety na ulicy 
Łazienkowskiej. Na jej pokonanie za-

wodnicy mieli maksymalnie 2 godziny.
- Celem imprezy była promocja bie-

gania jako najprostszej formy ruchu, a 
także zachęcenie do aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. Dlatego z kolegami z 
BKS spróbowaliśmy innej formy sportu 
niż gra w piłkę. Cieszę się, że udało mi 
się, wraz z kolegą Radkiem, utrzymać 
tempo biegowe. Przebiegnięcie pierw-
szych 5 km zajęło nam 00:33:06, więc 
biegliśmy ze stałą prędkością. Jestem z 
siebie zadowolony – podsumował bieg 
Tomasz Pakuła.

Naprzeciw biegaczom wyszli 
uczestnicy akcji „Maszeruję-Kibicuję” 
z mistrzem olimpijskim Robertem Ko-
rzeniowskim na czele. W marszu wzięło 
udział blisko 3 tysiące uczestników.

Charakterystyczne dla Biegnij War-
szawo są jednokolorowe, identyczne 
koszulki zawodników. W 2009 roku do-
minującym kolorem był niebieski, a w 
2010 zielony. Podczas tegorocznej edy-
cji 10 tysięcy biegaczy założyło koszul-
ki w kolorze białym.

- Naszym celem, który udało się zre-
alizować, było ukończenie biegu. Nie 
wspominam tutaj oczywiście o Patryku, 
który na co dzień trenuje bieganie i li-
czył na zajęcie dobrego miejsca. Trasę 
10 km pokonaliśmy z przyjemnością, 
weźmiemy udział w imprezie także za 
rok – dodał Radosław Niziołek. 

T.P.

BIEGNIJ WARSZAWO

z Robertem Korzeniowskimz Maciejem Kurzajewskim

Po dekoracjize Zbigniewem Buczkowskim 



ŚWIĘTO 
ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

23.09.2011r.



ŚWIĘTO SZKOŁY W KACZÓRKACH

02.10.2011r.
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W dniu 30. 09. 2011 roku w 
Szkole Podstawowej im. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego odbyły 
się XIX Biegi Przełajowe, w których 
wzięły udział następujące szkoły: ZSP 
Krasnobród, SP Kaczórki, SP Tarno-
góra, SP Suchowola, SP Bondyrz  i SP 
Majdan Wielki.

Główne cele zawodów: inte-
gracja uczniów z różnych szkół, 
kształtowanie nawyku aktywnego 
spędzania czasu wolnego, rozwija-
nie sprawności fizycznej.

Uczniowie klas 0- III (miejsco-
wi) rywalizowali między sobą w 
kategoriach:
0- I Dziewczęta ; 0- I Chłopcy; 
II- III Dziewczęta; II- III Chłopcy 
i zajęli następujące miejsca nagro-
dzone medalami:

0- I Dziewczęta: 
I miejsce - Presz Weronika
II miejsce - Tyrka Aleksandra
III miejsce - Piskor Natalia.

0- I Chłopcy:
I miejsce - miejsce Borek Mateusz
II miejsce - Cisek Alan 
III miejsce - Gromek Dominik.

II - III Dziewczęta:
I miejsce - Monastyrska Magdalena
II miejsce - Adamczuk Aleksandra
III miejsce - Kopczyńska Natalia.        

II -III Chłopcy:
I miejsce - Nizio Łukasz
II miesce - Rajtak Mateusz 
III miejsce - Słupski Adrian

W klasach IV- VI w biegach prze-
łajowych rywalizowali między sobą 
uczniowie w/w szkół w kategoriach: IV 
Dz.; IV Chł.; V Dz.; V Chł.; VI Dz.; VI 
Chł.

W poszczególnych kategoriach naj-
lepszymi zawodnikami (zawodniczka-
mi), którzy zajęli miejsca nagrodzone 
medalami byli:

Kl. IV Dziewczęta: 
I miejsce - Kulczycka Wiktoria 
- ZSP Krasnobród
II miejsce - Tytuła Aleksandra 

- SP Majdan Wielki 
III  miejsce - Jarczak Magdalena 
- ZSP Krasnobród

IV Chłopcy: 
I miejsce - Gęśla Jakub 
- SP Majdan Wielki
II miejsce - Borek Łukasz 
- SP Kaczorki
III miejsce - Macheta Grzegorz 
- SP Kaczorki 

V Dziewczęta: 
I miejsce - Buczak Aleksandra 
- ZSP Krasnobród
II miejsce - Sendłak Eliza 
- SP Suchowola
III miejsce - Kulas Natalia 
- SP Majdan Wielki 

V Chłopcy: 
I miejsce - Kryłowicz Jan 
- SP Tarnogóra
II miejsce - Górnik Rafał 
- SP Majdan Wielki
III miejsce Naworol Mateusz 
- SP Suchowola 

VI Dziewczęta: 
I miejsce - Borek Karolina
- SP Kaczórki 
II miejsce - Działa Wiktoria 
- SP Bondyrz
III miejsce - Radlińska Kinga 

- SP Suchowola
VI Chłopcy: 

I miejsce - Ćmiel Michał 
- ZSP Krasnobród
II miejsce - Deryło Radosław 
- SP Majdan Wielki
III miejsce - Kusiak Mateusz 
- SP Majdan Wielki

W łącznej klasyfikacji szkoły, 
które wzięły udział w XIX Biegach 
Przełajowych zajęły następujące 
miejsca:

I  miejsce 
- SP Majdan Wielki - 81 pkt        

II  miejsce 
- ZSP Krasnobród - 80 pkt

III miejsce 
- SP Kaczórki - 59 pkt

IV miejsce 
- SP Suchowola - 56 pkt

V miejsce 
- SP Tarnogóra - 34 pkt

VI miejsce 
- SP Bondyrz – 19 pkt.

Tak więc  puchar zdobyła po raz 
kolejny Szkoła Podstawowa im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim. 

Komisja sędziowska: 
p. Ewa Marciniak
ks. Paweł Słonopas
p. Jacek Kowalik
p. Sławomir Radliński 

Dyrektor serdecznie dziękuje spon-
sorom J.K.W  Adamczukom -Market 
Spożywczy w Krasnobrodzie i Radzie 
Rodziców.

mgr Jacek Kowalik

XIX Biegi Przełajowe
o Puchar Szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 w Majdanie Wielkim
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14 października, to data, która ko-
jarzy się nie tylko z Dniem Edukacji 
Narodowej, ale także od kilku lat jest 
dniem rajdu pieszego „Piechotą do je-
sieni”, którego głównym organizatorem 
jest Krasnobrodzki Dom Kultury.

Tradycja tej jesiennej wędrówki ma 
już 12 lat  i jak do tej pory cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem. 

Rajd nie tylko integruje biorących w 
nim uczestników ale ma również na celu 
popularyzowanie turystyki pieszej oraz 

walorów przyrodniczych 
naszego regionu. Udział 
w nim stwarza możli-
wość obserwacji piękna i 
bogactwa roztoczańskiej 
przyrody a przy okazji 
jest doskonałą okazja do 
czynnego wypoczynku 
na powietrzu. 

I tak  w rześki, trosz-
kę mroźny poranek 14 
października uczestnicy 

wyruszyli w drogę, by około godziny 
10.30 dotrzeć na dawne pole namiotowe 
znajdujące się nad krasnobrodzkim za-
lewem, gdzie czekali na nich organiza-

torzy rajdu. Było oczywiście ognisko, 
pieczone kiełbaski ale nie tylko…

Kiedy wszyscy wędrowcy zaspo-
koili głód i uzupełnili stracone podczas 
marszu kalorie odbył się konkurs o 
tematyce przeciwdziałania nałogom i 
zdrowego trybu życia. Uczniowie po-
dzieleni na małe grupy  mieli za zada-
nie ułożyć hasła propagujące życie bez 
nałogów.  Wszyscy doskonale poradzi-
li sobie z zadaniem, których efektem 
były humorystyczne rymowanki. Jed-
na z grup zaśpiewała nawet tematycz-
ną piosenkę.

Za tak dobrze wykonane zadanie 
zespoły otrzymały czekolady, nato-
miast wszyscy uczestnicy rajdu bato-
ny, które miały być osłodą w drodze 
powrotnej.

Rokrocznie w imprezie tej uczest-
niczyło gro uczniów ze szkół naszej 
gminy. Niestety w tym roku byo inaczej 
w rajdzie udział wzięli tylko uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Kaczórkach. 
Jest nam bardzo miło, że odpowiedzie-
li na nasze zaproszenie.

W tym miejscu należy wspomnieć, 
że organizacja tej  turystycznej impre-
zy odbyła się dzięki wsparciu finanso-
wemu z Miejsko-Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.
    

M.K.

W ramach XVII Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej dnia 

29.09.2011r. w Książnicy Zamojskiej 
odbyła się promocja najnowszego tomi-
ku wierszy pt. „Oczy” ks. prof. Krzysz-
tofa Guzowskiego. Poeta pochodzi z 

Krasnobrodu i często odwiedza rodzin-
ne strony. 

Poezja księdza jest mi bliska, dla-
tego postanowiłam wziąć udział w tym 
spotkaniu. 

Ks. prof. Krzysztof Guzowski jest 

pracownikiem naukowym KUL. Obec-
nie pełni funkcję dyr. Instytutu Teolo-
gii Dogmatycznej. Publikuje książki 
naukowe, podręczniki do katechezy i 
tomiki poezji: „Figury” 1987, „Obra-
zy”, „Ogrody” 1995, „Ogrody” 1999, 
„Światła” 2009 w formie e-booka. 
Promocja tomiku „Wyspy” odbyła się 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury w 
2001r. Jego twórczość była nagradzana 
w konkursach ogólnopolskich. 

Tomik poezji „Oczy” zawiera wier-
sze z wcześniejszych tomików. Autor 
promowanej publikacji nadał wymow-
ny tytuł, gdyż twierdzi, że warto mieć 
oczy po to, aby widzieć głębiej. Po-
ezja księdza poety swym symbolem i 
metaforą dociera do odległych miejsc 
w sercu, często zdominowanych obo-
jętnością. Jego wiersze sprawiają, że 
czytelnik sięga swym wzrokiem głę-
biej w rzeczywistość. Autor przez swą 
twórczość chce nam powiedzieć, żeby 
widzieć to, co boskie oraz umacniać się 
w pokorze i miłości. Polecam poezję 
ks. Krzysztofa tym, którzy pogubili się 
w życiu. Jego książki są dostępne w bi-
bliotekach w Krasnobrodzie, Zamościu 
i Lublinie. 

 A. Słota

Spotkanie z poezją 
ks. Krzysztofa Guzowskiego

Piechotą do jesieni…
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Kiedy byłam uczennicą liceum 
pedagogicznego, na lekcjach i 

przy każdej innej okazji nauczyciele sta-
rali się nam wpajać ateistyczne poglądy. 
Mówili, że Pana Boga nie ma, nikt Go 
przecież nie widział. Twierdzili, iż reli-
gia to opium dla ludu, świat powstał z 
materii, a człowiek pochodzi od małpy. 
Z domu wyniosłam bardzo religijne i 
patriotyczne wychowanie, dlatego wie-
działam jak mam żyć. Komuniści „nie 
wypłukali mi mózgu”. Byłam sobą. 

Teraz na świecie, także w Polsce, 
rozpanoszył się liberalizm. Liberałowie 
mówią, że Pan Bóg jest i niech sobie 
będzie, ale gdzieś daleko, w niebie. Nie 
może  krępować wolności, upominać, 
nakazywać, zakazywać. Ich dewiza to: 
dobrze żyć, dużo mieć, używać życia, 
nie przejmować się innymi ludźmi. 
„Róbta co chceta” – mówią wszystkim. 

Świat idzie z „postępem”. Powsta-
ła Nowa Lewica, która głosi poglądy 
komunistyczno-liberalne. Jej zadaniem 
jest między innymi zniszczenie wiary 
w Pana Boga, promowanie dewiacji ho-
moseksualnych, propagowanie aborcji 
i eutanazji. Dlatego też nasiliła walkę z 
Kościołem. Przy każdej okazji profanu-
je i ośmiesza symbole wiary katolickiej, 
obraża uczucia religijne katolików, prze-

śladuje wyznawców Jezusa Chrystusa. 
Podam kilka przykładów: profanowanie 
Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, 
bicie i prześladowanie modlących się 
tam katolików, wyraźna prowokacja 
na Jasnej Górze w czasie pielgrzym-
ki Rodziny Radia Maryja. W telewizji 
publicznej, która należy do całego spo-
łeczeństwa, występuje  jakiś „artysta”, 
który wcześniej niszczył Biblię i głosi  
satanistyczne poglądy. 

W naszej Ojczyźnie  90 procent  lu-
dzi jest ochrzczonych, 75 procent miesz-
kańców południowo-wschodniej Polski 
w każdą niedzielę i święta uczestniczy 
we Mszy Świętej. Wiara katolicka jest 
więc bardzo silna. Dlatego atakuje się ją 
coraz mocniej i częściej. Zastanawiam 
się nieraz i pytam: Czy wypuszczą na 
nas lwy? Czy byłabym gotowa oddać 
życie za Jezusa Chrystusa? Ktoś po-
wiedział: „Tyle wiemy o sobie, ile nas 
sprawdzono”. Wiem jednak dobrze, że 
wiary w Pana Boga nie wyrzeknę się 
nigdy. Będę Jej bronić, choćby mi przy-
szło zginąć. Ze względu na coraz częst-
sze prześladowania  katolików wołam: 
Idźmy razem i brońmy naszej wiary i 
krzyża!. Jeśli Bóg z nami, któż przeciw-
ko nam?
  Józefa Kusz

Brońmy naszej wiary

W dn. 7-9.10.2011r. w Janowie 
Lubelskim odbył się XI Sej-

mik Wojewódzkiej Rady Towarzystw 
Regionalnych nt. Partyzantka na Lu-
belszczyźnie 1939-1953. Patronat ho-
norowy nad sejmikiem objęli: ks. bp 
Krzysztof Nitkiewicz - biskup sando-
mierski, Krzysztof Hetman - marszałek 
województwa lubelskiego, Jerzy Bielec-
ki- starosta janowski, Krzysztof Kołtyś - 
burmistrz Janowa Lubelskiego. Uczest-
niczyło w nim ponad 100 członków 
towarzystw regionalnych Lubelszczy-
zny i zaproszonych gości. Krasnobrodz-
kie Towarzystwo Regionalne reprezen-
towali p. Mieczysław Kościński - prezes 
KTR i p. Alina Słota.

Były wystąpienia władz wojewódz-
kich, powiatowych i samorządowych. 
Aktywnym regionalistom wręczono na-
grody, odznaczenia i dyplomy, a zasłu-
żonym nadano tytuł Członka Honoro-
wego Wojewódzkiej Rady Towarzystw 
Regionalnych. Odbyły się też ciekawe 
wykłady profesorów KUL i pracowni-

ków IPN w Lublinie o historii państwa 
podziemnego. Duże wrażenie na uczest-
nikach sejmiku wywarły: film i relacje 
żołnierzy AK - naocznych świadków 
historii. W trakcie panelu dyskusyjne-
go wysunięto propozycję utworzenia 
na Lubelszczyźnie muzeum państwa 
podziemnego. Głos zabrał min: p. M. 
Kościński, który podkreślił, że Muzeum 
AK w Bondyrzu popada w ruinę z bra-
ku środków finansowych, a było ono 
wizytówką AK na Zamojszczyźnie oraz 
miejscem wycieczek krajowych i zagra-
nicznych Trzeba zająć się tą kwestią. 
Słuchacze przyznali rację mówcy. Jego 
wystąpienie zostało nagrodzone grom-
kimi brawami. 

W dalszej części sejmiku zajęto się 
sprawami bieżącymi i wypracowaniem 
strategii WRTR. Zgłaszano propozy-
cje organizowania kolejnych sejmików 
i zjazdów WRTR oraz ich tematyki. 
Podkreślono też, że zbliża się 30-lecie 
WRTR, w związku z tym gromadzone 
są materiały archiwalne o działaniach 

WRTR. 
Redaktor Kościński oznajmił, że 

ma dużo artykułów na temat odbytych 
sejmików WRTR i zaproponował wyda-
nie publikacji zawierającej te materiały. 
Spotkało się to z akceptem ze strony ze-
branych. Wybrano również 5-osobową 
Kapitułę nagrody im. Zygmunta Klu-
kowskiego. W jej skład weszli m.in: 
prof. R. Szczygieł, M. Kościński, J. 
Krzyżewski. Spotkaniu towarzyszyły 
wystawy historyczne IPN.  

W ostatnim dniu sejmiku uczestni-
cy wzięli udział we mszy św. w inten-
cji poległych partyzantów i zwiedzili 
ciekawe miejsca na ziemi janowskiej, 
a także złożyli wieniec na Porytowym 
Wzgórzu. Regionaliści są wdzięczni za 
gościnne przyjęcie integracyjne w Ja-
nowie Lubelskim, będące wymianą do-
świadczeń w pracy społecznej na rzecz 
małych ojczyzn.

                                              A. Słota

Regionaliści na partyzanckim szlaku

Monidła 
i Wójtowianie

  

W dniu 19 października 2011r. 
w „Galerii Obok” Związku 

Polskich Artystów Fotografików, Plac 
Zamkowy 8 w Warszawie odbył się 
wernisaż fotografii pt. „Monidła i inne 
takie”. 

Autorką prezentowanych na wysta-
wie prac jest dr Kasia Stanny - uzdol-
niona młoda artystka, adiunkt w Ka-
tedrze Fotografii i Realizacji Obrazu, 
Pracownia Fotografii Wydawniczej i 
Reportażu Fotograficznego Wydziału 
Sztuki Mediów i Scenografii Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, wykła-
dowca Warszawskiej Szkoły Filmowej, 
UKSW oraz PAN.

Pani Kasia wielokrotnie była w 
Krasnobrodzie m.in. jako uczestniczka 
Ogólnopolskich Warsztatach Ilustrato-
rów organizowanych w naszym mieście.  
Ze względu na sentyment Pani Kasi do 
Krasnobrodu, a także do sztuki ludo-
wej, do której nawiązywała otwierana 
wystawa, W wernisażu wziął udział 
krasnobrodzki zespół folklorystyczny 
„Wójtowianie”.  

Relację z pobytu w Warszawie opu-
blikujemy w kolejnym wydaniu GK.

M. Czapla
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Wybory Parlamentarne 2011
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12 października 2011 roku trzecia kla-
sa sportowa pod opieką Joanny Górnik i 
Andrzeja Gałana obejrzała wspaniałe wi-
dowisko: mecz piłki siatkowej Asseco Re-
sovia Rzeszów – PGE Skra Bełchatów w 
Rzeszowie. Na mecz wyjechaliśmy 
już o 16 chociaż sam mecz rozpo-
czynał się dopiero o 20 nie chcieli-
śmy się spóźnić. Na miejscu okazało 
się, że wiele osób nie dostało bile-
tów i stali pod areną Podpromie aby 
w ostatniej chwili coś dostać. Nawet 
do nas podchodzili ludzie z prośbą o 
odsprzedanie biletu między innymi 
pan, który przyjechał z Dunajca czy-
li ok.250 km. Niecierpliwie czekali-
śmy na wejście zawodników na par-
kiet. Emocje wzbudziło zwłaszcza 
wejście zawodników PGE Skry Beł-
chatów, gdzie grają: kapitan – Ma-
riusz wlazły, Bartek Kurek, Daniel Pliński, 
Michał Winiarski, Marcin Możdżonek, 
Karol Kłos, Angel Falasca, Paweł Woicki, 
Paweł Zatorski – libero. Prawdziwą eufo-
rię widzów wywołało wśród kibiców wej-
ście zawodników Asseco Resovia w skła-
dzie: Gyorgy Grozer, Mateusz Mika, Piotr 
Nowakowski, Łukasz Perłowski, Lukas 

Tichacek, Wojciech Grzyb, Maciej Dobro-
wolski, Krzysztof Ignaczak – libero, Paul 
Lotman, Marko Bojic. Na boisku znalazł 
się prawie cały skład reprezentacji Polski 
w piłce siatkowej. 

Gospodarze już w pierwszej partii 
pokazali, że PGE Skra nie jest im groźna. 
Przez większość czasu utrzymywali pro-
wadzenie i wygrali 25:22. W drugiej od-
słonie do głosu doszli jednak podopieczni 
Jacka Nawrockiego. Dużo lepiej funkcjo-
nowało przyjęcie w drużynie mistrzów 
Polski, a skutecznie atakowali Kurek i 

Wlazły- efekt wygrana bełchatowian do 
19. W trzeciej partii wygrali rzeszowianie. 
Najwięcej emocji przyniósł set czwarty. 
Sytuacja zmieniała się jak w kalejdosko-
pie. Najpierw prowadziła Resovia, później 
prowadzili goście 17:15 by w rezultacie 
wygrać 26:24. Jak przystało na mecz na 
szczycie, doszło do tie-breaka. Tutaj wal-

ka toczyła się punkt za punkt. Na 
parkiecie widzowie obserwowali ka-
pitalną walkę -raz Grozer, raz Wla-
zły przeprowadzali skuteczne ataki. 
Wreszcie, przy stanie 18:19 pomylił 
się na lewym skrzydle Bartosz Ku-
rek, który posłał piłkę daleko za linię 
końcową i zwycięstwo gospodarzy 
po prawdziwym thrillerze stało się 
faktem. My cieszyliśmy się z tego, 
że mecz był emocjonujący i trwał 
pięć setów. Niestety nie zdobyliśmy 
autografów, gdyż zawodnicy albo 
szybko wychodzili albo udzielali 
wywiadów, a my spieszyliśmy się. 

Do domów dotarliśmy ok. 2 nad ranem, 
zmęczeni ale też zadowoleni z wyjazdu. 
Na zakończenie dodam, ze wyjazd czę-
ściowo  sponsorowały  osoby, które grają 
w piłkę siatkową i spotykają się dwa razy 
w tygodniu na sali naszej szkoły . Dla nich 
serdeczne podziękowania.

Joanna Górnik

MECZ NA SZCZYCIE 

Ciąg dalszy ze str. 16
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Stary zegar
Essay                                                                      
c.d.

Przez jeszcze otwarte drzwi zakrystii, cyklopim zdumionym okiem, zegar z kąta na tumult pijacki spozierał,
coraz szerzej i szerzej zdumione w czele oko z przerażeniem w źrenicy – rozwierał,
a widok kozackiego zacietrzewienia, tatarskiego barbarzyństwa, staremu weteranowi dech w piersi zapierał.
Zamarł na chwilę w bezruchu, porażające wydarzenie, na mgnienie oka, serca tykanie wstrzymało,
czegoś podobnego Cyklopie oko starego zegara, jako żywo, dotąd nie widziało,
by towarzystwo weselne, opite wiodąc młodych do świętego ślubu, burdę hajdamacką u drzwi Świątyni Pańskiej – wszczynało.
Nagle drzwi zakrystii, jakoby nagłym podmuchem burzy z trzaskiem się zawarły,
a serce zegara od grozy chwilowo zamarłe, trzaskiem poruszone, znowu jęło cicho tykać.
To kościelny Ruta pomykając niczym zając, lecz odważnie wśród  tumultu tłumu,
przezornie, pośpiesznie zaczął od zakrystii wszystkie drzwi kościoła na klucze zamykać.
Aby szalejący na „dolnych celach” bój, świętych progów Bożej świątyni nie przekroczył?
By przybytku Bożego, chłop podpity, amokiem wściekłości zuchwały, krwią ludzką nie zbroczył?
Jakże przewidujący był sługa kościelny w przemyślnym działaniu?
że zamknąwszy kościół na „cztery” spusty, zapobiegł jego sprofanowaniu.

Nagle stary zegar, Niemiec z urodzenia, służąc w Krasnobrodzkim kościele, już Polak skwapliwy,
przez drzwi już zawarte, usłyszał wśród ogólnej wrzawy, doniosły wrzask przeraźliwy!...
„Chryste Panie”!!! – jakiś głos kobiecy wrzasnął wśród rozhukanego bojem tłumu,
gromko, rozpaczliwie, jakby kościół się walił, darł się całą mocą  stu strun kobiecego gardła:
„cepie zakuty!!! kundlu wściekły!!! tyko chmielowa!!!, czy ty nie masz rozumu?!!!
Krzyż męki Chrystusowej, od Drogi Krzyżowej do bicia świętokradczo porwałeś!
Człowieku, człowieczeństwa się zbyłeś?! całkiem oszalałeś ”?!!!
Po tej stugardłowej pyskatej tyradzie, jednej odważnej kobiety, nagle cisza, jak makiem siał zapadła,
jakoby zamaszysty kosiarz jednym pociągnięciem kosy  łan zboża skosił, w pokosy milczące ułożył,
lubo jakoby to sam „baćwina” Podbipięta, jednym machnięciem krzyżackiego miecza
nie trzy, lecz sto czubów Tatarskich pogańskich naraz na wieki wieków uciszył,
taka to nagle po tym straszliwym wrzasku, na „dolnych celach” zapadła sromotna i grobowa cisza.

Ale na ten chłopski, zawzięty, okowitą przyćmiony rozum, rozpaczliwy krzyk kobiety nie skutkował,
dzierżonym oburącz krzyżem, z kogucią zaciekłością na Bronka głowę napastował.
Zagrożony śmiertelnym ciosem Bronek, chyżo krzyż również  pochwycił łapami
i jak Atlas Ziemię podpiera i dźwiga, tak on krzyż święty podpierał wszystkimi siłami,
a, że ręce miał od ciężkiej pracy krzepkie, niczym łapy rozjuszonego atakiem niedźwiedzia,
nie dopuścił, by krzyż męki, jako oręż zbrodniczy, pochopnie, lecz uparcie chwycony,
był użyty jako taran srogi do bitwy w kościele, by splendor krzyża nie został pogwałcony.
Mocowali się tedy, jak atleci w ringu, z symbolem wiary chwyconego do bicia narzędzia,
jeden napierał w dół, podrywał do ciosu z capią zawziętością, drugi podpierał w górę; dwaj młodzi zaparci   mocarze,
a pot perlisty, jeszcze nie krwawy, jak rosa poranna łąkę zdobi srebrzystymi perełkami,
zrosił zrazu czoła kropelkami, po chwili obfitymi strużkami opływały rozgorzałe twarze.
Po chwilowej ciszy, jak tuman kurzu nad polnymi drogami, znów tumult wrzawy wzbił się obłokiem nad parującymi głowami.

Krasnobród, 2011.04.18, sierpień do 22 września.                                          Mieczysław Komisarczuk
                                                                                                                                         c.d.n.

P.S. od Autora
Dbałość o historyczną prawdę tego wydarzenia, rozmowy trudne z poszukiwanymi świadkami zajścia, z różnych wsi, rozciągnęły 

w czasie rozpoczęte w kwietniu pisanie ciągu dalszego eseju. 

Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka to projekt, który od jedenastu lat realizuje Stowarzyszenie 

Wiosna, przy pomocy wolontariuszy z całej Polski. Darczyńcy przygotowu-
ją paczki, które trafią do najbardziej potrzebujących rodzin, których trudna sytuacja 
życiowa nie wynika z ich winy. 

W tym roku po raz pierwszy odbywa się ona w rejonie Krasnobrodu i okolic. 
Wkrótce nasi wolontariusze odwiedzą rodziny, przeprowadzą ankiety i wybiorą naj-
bardziej potrzebujące rodziny. 

Akcję popiera Papież Benedykt  XVI oraz ludzie ze świata sportu i kultury np.: 
Jerzy Dudek, Grzegorz Turnau i wielu innych. Wierzymy,  że uda nam się zapako-
wać paczki dla potrzebujących rodzin w naszej okolicy.

Danuta Korzeniowska
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W dniu 8 października 2011 
roku w ramach obchodów 

Święta Patrona Szkoły nauczyciele 
wychowania fizycznego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w 

Krasnobrodzie zorganizowali Turniej 
Piłki Siatkowej o Puchar Przechodni 
Burmistrza Krasnobrodu. Honoro-
wy patronat objęli  proboszcz parafii 
N.N.M.P. ks. dr Eugeniusz Derdziuk 
oraz proboszcz parafii Zesłania Du-
cha Świętego. ks. Roman Sawic. 

Turniej został rozegrany w sali 
gimnastycznej ośrodka „U Buzu-
nów”. Do rozgrywek przystąpiło 
pięć drużyn z osiedla Podzamek, 

Podklasztor, Krasnobród, Krasnobród 
Centrum oraz drużyna z Wólki Husiń-
skiej. Sędziował Adam Gaca sędzia pił-
ki siatkowej. Turniej został rozegrany 
systemem „każdy z każdym” i stał na 

wysokim poziome. Zaciekła walka na 
parkiecie przekładała się na nastroje 
kibiców, którzy licznie przybyli na 
rozgrywki. O zwycięstwie zdecydo-
wały małe punkty, gdyż  trzy drużyny 
miały tą samą ilość dużych punktów i 
taki sam bilans setów. 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
z osiedla Krasnobrodu w składzie: 
Marzena Teterycz, Jacek Parkitny, 
Poldek Kudełko, Tomek  Olszewski, 
Marek Pawluk, Marek Olszewski, 
Kazimierz Kawałek. Drugie miejsce 

zajęła drużyna z osiedla Pod-
klasztor w składzie: Asia Górnik, 
Marek Pakuła, ks. Maciej Lewan-
dowski, Jarek Jabłoński, Andrzej 
Gałan, Krzysztof Górnik.  Na 
trzecim miejscu uplasowała się 
drużyna z osiedla Podzamek w 
składzie: Karolina Piotrowska, 
Grzegorz Turczyn, Marcin Se-
rafin, Przemek Fila, Marek Fila, 
Wojtek Bodys, Andrzej Klimczak. 
Czwarte miejsce zajęła drużyna z 

Wólki Husińskiej w składzie: Ilona Szy-
mańska, Mateusz Bucior, Łukasz Grela, 
Przemek Słupski, Maksymilian Osuch, 
Wojtek Działa. Piąte miejsce zajęła dru-
żyna z Krasnobrodu Centrum - była to 
najmłodsza drużyna w turnieju, w której 
zagrali: Natalia Dziedzic, Rafał Szpyra, 
Damian Leśniak, Piotrek Korzeniowski, 
Bartek Bondyra, Krzysztof Umiński. 

Zwycięska drużyna otrzymała pu-
char przechodni medale i pamiątkowy 
dyplom, za drugie i trzecie miejsce dru-
żyny otrzymały medale i pamiątkowe 
dyplomy, za miejsce czwarte i piąte 
uczestnicy otrzymali dyplomy. Drużyna 
Krasnobród Centrum otrzymała również 
słodkie upominki dla najmłodszej dru-
żyny. Po zakończeniu turnieju odbyło 

się wspólne ognisko, na którym padły 
zapewnienia, że w przyszłym roku na 
pewno wszyscy wystartują.  

Pragnę podziękować dziewczę-
tom z klasy III d - klasy sportowej, 
które pomagały w  przygotowaniu 
turnieju, a w trakcie sędziowały, 
pilnowały porządku, robiły zdjęcia. 
Dziękujemy także osobom, które 
sprawiły, że turniej mógł się odbyć tj. 
Burmistrzowi Krasnobrodu, Dyrekcji 
ZSO, sponsorom: państwu Buzunom 

za udostępnienie swoich obiektów 
sportowych, piekarni Kłyż S.C, wła-
ścicielom Marketu Spożywczego 
AMC oraz za duchowe wsparcie i 
przypomnienie nauk Jana Pawła II 
naszym Księżom proboszczom.

Ze sportowym pozdrowieniem i 
do zobaczenia za rok.

Joanna Górnik

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
O PUCHAR BURMISTRZA KRASNOBRODU



ŚWIĘTO ZESPOŁU SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
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