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O wyspie i na wyspie
Powoli dobiegają końca prace związane z realizacją projektu „Rozbudowa
Infrastruktury Turystycznej w Krasnobrodzie etap II”, obejmującego m.in.
zagospodarowanie wyspy na krasnobrodzkim zalewie. W związku z powyższym podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie, w dniu 28
października została przedstawiona prezentacja o tym projekcie (numer 06/10WND-RPLU.07.01.00-06-043/10)

realizowanym na podstawie umowy
z dnia 12.10.2011r. nr 06/10-UDARPLU.07.01.00-06-043/10-00-0530
zawartej pomiędzy Województwem
Lubelskim a Liderem projektu Gminą
Krasnobród, 22-440 Krasnobród, ul. 3
Maja 36. Projekt doﬁnansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Działanie 7.1.
Infrastruktura kultury i turystyki.
Po zapoznaniu się z informacjami
przedstawionymi przez zastępcę burmistrza Krasnobrodu Stanisława Jędrusinę
uczestnicy sesji wraz z przedstawicielami przedsiębiorców i kwaterodawców
z Krasnobrodu udali się nad zalew, aby
obejrzeć efekty dotychczas zrealizowanych na wyspie prac.
To co zobaczyli, tj. baseny wraz zapleczem oraz atrakcje dla
dzieci, zagospodarowanie
terenu zyskało uznanie
wszystkich oglądających.
Potem w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył
się poczęstunek w ramach
promocji projektu, który
był integralną częścią prezentacji projektu.
Podatki na 2014
Na
posiedzeniu
XXVIII Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie, która odbyła się w dniu 28
października br. w Krasnobrodzkim Domu Kultury radni obradowali nad
uchwałami w sprawie wysokości rocznych stawek
podatku obowiązujących
na terenie naszej gminy na
rok 2014.
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Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego
na 2014 rok nie została podjęta, a co
za tym idzie za podstawę obliczenia
podatku leśnego przyjęto średnią cenę
drewna w wys. 171,05 ogłoszoną przez
Prezesa GUS. Podatek leśny za hektar
przeliczeniowy wyniesie 37,63zł.
Następnie radni podjęli chwałę w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok. Ustalono,
że średnia cena skupu żyta wyniesie
40,00zł. Podatek rolny za hektar przeliczeniowy wyniesie 100,00zł.
Uchwalono także roczne stawki podatku od nieruchomości, które w roku
2014 będą przedstawiały się następująco:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwaliﬁkowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,72 zł od
1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł
od 1 m² powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 19,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwaliﬁkowanym materiałem siewnym
– 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – 4,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,15 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości
Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY

W ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W KRASNOBRODZIE

J

ak co roku 23 września Zespół
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie obchodził Święto Patrona
Szkoły. Była to już 26 rocznica nadania
szkole imienia 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Na uroczystość przybyli
przedstawiciele władz samorządowych
z z-cą burmistrza Stanisławem Jędrusiną, przewodniczącym Rady Miejskiej p.
Kazimierzem Misztalem. Uroczystość
uświetnił Poczet Sztandarowy 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu
oraz obecność Roztoczańskiej Konnej
Straży Ochrony Przyrody ze Zwierzyńca, a także poczty sztandarowe szkół z
terenu gminy i poczty kombatanckie.
Uroczystość rozpoczęła się odprawioną w kościele paraﬁalnym mszą
świętą koncelebrowaną w intencji poległych ułanów, ich rodzin, uczniów i
nauczycieli, którą odprawił m.in. ksiądz
proboszcz Paraﬁi pod wezwaniem Ducha Świętego ks. Roman Sawic. Piękne
kazanie wygłosił nasz katecheta ks. Maciej Lewandowski. Następnie zebrani
przeszli na cmentarz paraﬁalny, gdzie

została odmówiona modlitwa w intencji poległych i złożono wiązanki pod
pomnikiem Żołnierzy Września. Dalsza
część obchodów Święta Patrona odbyła
się w budynku szkoły. Na wstępie głos
zabrała Pani dyrektor szkoły mgr Joanna Szykuła, witając serdecznie przybyłych gości. W ich obecności, obecności
całej społeczności szkolnej i rodziców
złożyło ślubowanie 43 uczniów klas
pierwszych. Ślubowanie przeprowadziła
z-ca dyr. szkoły mgr Barbara Bielecka.
Uczniowie kl. III pod kierunkiem
swoich wychowawczyń p. Danuty Pawelec, p. Barbary Wyrostkiewicz i p.
Barbary Chmiel przygotowali i przedstawili część artystyczną o treściach patriotycznych. Niezapomniane wrażenie
wywarło na oglądających wykonanie
poloneza oraz montażu słowno-muzycznego. O projekt i wykonanie wystroju
sali zadbała p. Marzena Kuniec nauczycielka plastyki.
Obchody Święta Patrona trwały kilka dni, towarzyszyły im różne imprezy
okolicznościowe m.in. odbył się kon-

kurs plastyczny pt „Chcemy być jak ułani”, „Wielobój ułański” oraz „Konkurs
o II Wojnie Światowej”. Organizatorami
konkursów byli: p. Marzena Kuniec, p.
Agnieszka Cisek, p. Elżbieta Zub oraz
p. Dominik Flis. W dniu 23 września na
uroczystości głównej zostały wręczone
nagrody zwycięzcom konkursów.
Otrzymaliśmy życzenia od przedstawicieli rodzin ułańskich, którzy nie
mogli uczestniczyć w naszych uroczystościach. Dziękowali nam za podtrzymywanie tradycji patriotycznych i za
pamięć o ułanach 25 pułku. Szczególne
słowa skierowała do nas córka zmarłego
ułana 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
- p. Barbara Błasińska.
Dziękujemy za obecność wszystkim przybyłym gościom oraz pocztom
sztandarowym.
Dyrekcja
ZSP w Krasnobrodzie
Fotoreportaż str. - 10
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Święto Patrona
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

T

egoroczne obchody patronalnego święta naszej szkoły przebiegały pod hasłem: „Jan Paweł II- Papież
Dialogu”. Rozpoczęły się 15 października 2013 r. o godz. 18.00 wieczornicą poświęconą naszemu Patronowi, na którą
złożyły się: montaż poetycko-muzyczny
„Jan Paweł II - Papież Dialogu” i wernisaż wystawy prac plastycznych „Jan
Paweł II - Oblicza dialogu”.
Już pierwszego dnia naszą społeczność
szkolną zaszczyciła swoją obecnością
prof. Stanisława Steuden, pracownik
naukowo-dydaktyczny
Katolickiego
Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie,
wybitny psycholog i pedagog, autorka
licznych książek z zakresu psychologii,
członek wielu towarzystw psychologicznych polskich i zagranicznych.
Wśród naszych gości była też dyrektor Bernarda Petryk z zamojskiego
szpitala, który za swojego patrona także
wybrał osobę Papieża Jana Pawła II. Na
wieczornicę przybył również burmistrz
Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec,
sekretarz Elżbieta Borek, nasi księża,
nauczyciele, rodzice, zaprzyjaźniona
z nami dyrektor Domu Kultury Mariola Czapla, absolwenci, i oczywiście
uczniowie.
Podczas wieczornicy z zainteresowaniem oglądnęliśmy prezentację
przygotowaną przez uczniów naszego
liceum i wysłuchaliśmy wywiadu z Marzeną Chwedorowicz, która urodziła się
w roku rozpoczęcia pontyﬁkatu Papieża
Polaka. Z tej racji jest On dla niej ważną
osobą, tak jak i jego nauka.
Tego wieczoru na wernisażu podziwialiśmy prace plastyczne nadesłane na
XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno
- Literacki „Oblicza Dialogu” zorganizowany przez Halinę Gontarz (plastyka
naszej szkoły) i Pawła Murdzka (polonistę). Współorganizatorami byli: Towarzystwo Uniwersyteckie „Fides et Ratio” w Warszawie, Szpital Wojewódzki
im. Jana Pawła II w Zamościu, Paraﬁa
pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, Paraﬁa pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie i Krasnobrodzki
Dom Kultury.
Następnego dnia, 16 października,
(w 35 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża) - wyruszyliśmy
na czele z pocztem sztandarowym i dyrekcją szkoły do naszego sanktuarium
na Mszę Świętą – główny punkt uroczy-

stości patronalnych.
Jakież było nasze zdumienie, gdy
okazało się, że na Mszę Świętą przybył
również …król Jan III Sobieski ze swą
małżonką Marysieńką, pacholęciem,
damami dworu, w asyście dragonów.
Może nie należało się aż tak dziwić,
skoro nasz kościół jest ufundowany
przez najjaśniejszą królową Marysieńkę Sobieską jako votum za jej cudowne
uzdrowienie, ale zaskoczenie spowodowane przybyciem członków Chorągwi
- było duże. Na Mszę Świętą przybyły
również poczty sztandarowe wszystkich
zaprzyjaźnionych szkół, władze miasta i
gminy, przedstawiciele środowisk akademickich, rodzice i wierni.
W homilii, ks. Roman Sawic bardzo
ładnie i przejrzyście wyjaśnił nam różne
formy dialogu podejmowane przez Jana
Pawła II.
Po uroczystej Mszy Świętej, pomodliliśmy się i złożyliśmy razem z innymi
delegacjami wiązanki kwiatów przed
pomnikiem papieskim. Po czym ruszyliśmy z powrotem do szkoły na dalszą
część uroczystości.
W szkole uroczystości rozpoczęły
się hymnem Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II:
My, Jana Pawła uczniowie
Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać
Pomagać ludziom i wciąż pamiętać
Ref. Twoje myśli, które drogę wskazują
Twoje słowa, które uczą mądroś
Twoje czyny przepełnione miłością,
by na zawsze czyste serce już mieć.
Trudno być dobrym człowiekiem,
gdy świat pędzi i goni bez celu,
dlatego razem przypomnieć wart
Twoje myśli, które drogę wskazują …
Po odśpiewaniu hymnu, dyrektor
szkoły Renata Bojarczuk serdecznie
powitała licznie zgromadzonych gości,
władze miasta, księży, dyrektorów szkół,
przedstawicieli środowisk uniwersyteckich i całą społeczność uczniowską. Po
czym wicedyrektor Małgorzata Sawulska poprowadziła ślubowanie na sztandar szkoły. Uczniowie klas pierwszych
ślubowali:
„Całym sercem rozwijać ideały Patrona szkoły, pilnie się uczyć i rozwijać
otrzymane talenty, kształtować cnotę
czystego serca, traktować życzliwie
koleżanki i kolegów, odnosić się szacunkiem do nauczycieli, być dobrym
dzieckiem ojczyzny, której na imię Pol-

ska, trwać w wierze chrześcijańskiej i
zachować ją na trzecie tysiąclecie jako
najcenniejsze dziedzictwo.”
W dalszej części uroczystości rozpoczęło się oﬁcjalne ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno - Literackiego
„Oblicza Dialogu” . Ogłoszenie wyników poprzedziły słowa reﬂeksji psycholog Zoﬁi Kończewskiej-Murdzek, która
z ramienia Towarzystwa Uniwersyteckiego „Fides et Ratio” uczestniczyła w
ocenie pisemnych prac konkursowych.
Pani psycholog wyraziła swoje
uznanie autorom tekstów literackich i
podkreśliła znaczenie dialogu również
w życiu codziennym. Zwróciła uwagę
na umiejętność słuchania i przyjazne nastawienie wobec rozmówcy - jako podstawowe warunki dobrego dialogu.
Tegoroczne wręczanie nagród i wyróżnień konkursowych miało szczególnie podniosłą oprawę, ponieważ zaproszeni zostali do niego, między innymi
członkowie Stowarzyszenia Chorągwi
Zamku w Zawieprzycach Atanazego
Miączyńskiego Herbu Suche Komnaty w królewskich szatach. Uścisk dłoni
króla i królowej oraz pamiątkowe z nimi
zdjęcie, były dużą atrakcją dla zwycięzców konkursu.
Pierwsze miejsce w konkursie literackim zdobyła Ida Bury z Gimnazjum
nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Biłgoraju (tekst pracy str. 6-7), natomiast w
konkursie plastycznym, zwyciężczynią
została Zuzanna Barczak z Gimnazjum
nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lub.
Marzanna Tarłowska (nauczyciel
bibliotekarz) ogłosiła wyniki konkursu
wiedzy o życiu i pontyﬁkacie papieża
Jana Pawła II – pierwsze miejsce zajęła
Kinga Szykuła.
Zostały także wręczone Stypendia
św. Mikołaja. Wręczyła je koordynatorka projektu - Alicja Pomaniec ( nauczycielka matematyki).
Potem w akademii „Jan Paweł II Papież Dialogu” uczniowie gimnazjum
przybliżyli postać naszego patrona, jego
przyjacielską, pełną miłości postawę
wobec każdego człowieka, jego umiejętność porozumiewania się z ludźmi
rożnych wyznań, ras i narodowości.

Ciąg dalszy na str. 5
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Ciąg dalszy ze str. 4
Zrobili to w nieszablonowy sposób, łącząc
sceny dialogowe z tekstami Jana Pawła II
i utworami muzyki pop-rockowej. Przypomnieli nam również i to, że nasz Patron
kochał nas najbardziej. Uczniowie przygotowywali ten program pod kierunkiem nauczycielek: Anny Kościk, Katarzyny Łagowskiej – Skiby i Karoliny Piotrowskiej.
Na zakończenie tej części mieliśmy
kolejną niespodziankę, zagrała nam Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta z Krasnobrodzkiego Domu Kultury, pod batutą
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Jarosława Derkacza (do orkiestry tej
należą uczniowie naszej szkoły oraz jej
absolwenci). Chwyciwszy się za ręce,
zaśpiewaliśmy razem „Barkę”. Orkiestra
niezwykle ubogaciła i ożywiła naszą uroczystość. Zagrane przez nią utwory bardzo
nas ucieszyły.
Nasz gość honorowy prof. Stanisława
Steuden, ciekawie i barwnie nakreśliła sylwetkę Jana Pawła II. Wspomnienia pani
prof. były tym bardziej ciekawe, iż Karol
Wojtyła, nim został powołany na Stolicę
Piotrową, był jej profesorem w Katolickim

Wyniki XIII Ogólnopolskiego Konkursu
Plastyczno - Literackiego „Oblicza Dialogu”
w kategorii praca plastyczna
I nagroda:
Zuzanna Barczak
Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich
w Tomaszowie Lub.
II nagroda:
Karolina Szponar
Zespół Szkół w Księżpolu
Monika Tytuła
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
III nagroda:
Katarzyna Korkosz
Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła
II w Tomaszowie Lub.
Jakub Głuch
Zespół Szkół nr 2 w Zamościu,
Gimnazjum Nr1 w Zamościu
Wyróżnienia:
Aleksandra Brankiewicz
Zespół Szkół w Zwierzyńcu, Gimnazjum
Publiczne im. Róży Zamoyskiej
Aleksandra Grabowska
Zespół Szkół w Zwierzyńcu, Gimnazjum
Publiczne im. Róży Zamoyskiej
Karolina Osowińska
Zespół Szkół Miejskich nr 3
w Hrubieszowie
Zuzanna Chwiejak
Zespół Szkół w Michalowie
Sandra Najda
Zespół Szkół Publicznych
w Majdanie Sopockim Pierwszym
Julia Źwiernik
Zespół Szkół nr 3 w Zamościu
Diana Bartkowska
Zespół Szkół im. Zoﬁi Krawieckiej
w Majdanie Starym
Katarzyna Kuczma
Zespół Szkół im. Zoﬁi Krawieckiej
w Majdanie Starym
Anna Badowska
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

w kategorii praca literacka
I nagroda:
Ida Bury
Gimnazjum nr 1
im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju
II nagroda:
Agnieszka Mazurek
Gimnazjum im. Agaty Mróz
w Średnim Dużym
Justyna Karnasiewicz
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zespole Szkół
w Wysokiej Głogowskiej
III nagroda:
Magdalena Nowak
Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica
w Uchaniach zs. w Jarosławcu,
Marta Czapla
Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie
Wyróżnienia:
Joanna Sochan
Gimnazjum im. Batalionów Chłopskich
w Krynicach
Aleksandra Guzior
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole
Szkół w Wysokiej Głogowskiej,
Dominika Dec
Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie
Jakub Nowosielecki
Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie
Małgorzata Borek
Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie
Kamila Biszczad
Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie
Kinga Kusz
Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie
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Uniwersytecie Lubelskim.
Tak dużo miłych wrażeń doświadczyliśmy podczas tegorocznego święta patronalnego, że z całą pewnością pozostanie
ono na długo w naszej pamięci.
***
Wystawa pokonkursowa prac plastycznych prezentowana jest w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu.
Uczniowie ZSO
Fotoreportaż str. - 11

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy
Pani prezes prof. Marii Ryś (Towarzystwo Uniwersyteckie „Fides et
Ratio” w Warszawie),
Panu dyrektorowi Andrzejowi Mielcarkowi i Pani dyrektor Bernardzie
Petryk (Szpital Wojewódzki im.
Jana Pawła II w Zamościu)
Księdzu proboszczowi Eugeniuszowi Derdziukowi (Paraﬁa pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie)
Księdzu proboszczowi Romanowi
Sawicowi (Paraﬁa pw. Nawiedzenia
Ducha Świętego w Krasnobrodzie)
Pani dyrektor Marioli Czapli (Krasnobrodzki Dom Kultury) za pomoc
i zaangażowanie w organizacji XIII
Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno -Literackiego pod hasłem
„Oblicza Dialogu”.
Pragniemy również podziękować
Pani Marzenie Mazurek (Krasnobrodzki Domu Kultury)
Pani Marzenie Kuniec (Zespół
Szkół Podstawowych im. 25 Pułku
Ułanów Wielkopolskich
w Krasnobrodzie)
Pani Zoﬁi Kończewskiej – Murdzek
(Towarzystwo Uniwersyteckie „Fides et Ratio” w Warszawie)
Pani Marioli Kaweckiej (Krasnobrodzki Domu Kultury)
Pani Marzenie Gęśli (Zespół Szkół
Ogólnokształcacych im. Jana Pawła
II w Krasnobrodzie za pracę w
komisjach konkursowych.
Halina Gontarz
i Paweł Murdzek
(organizatorzy)
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XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki
„Oblicza Dialogu”
zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

I nagroda w kategorii praca literacka
Chcę zrozumieć...

S

iadasz przed telewizorem, nerwowo ogryzając króciutkie paznokcie. Słowa. Ciężkie nic nieznaczące
wirują w Twojej głowie. Polityka. Ekscytuje Cię. Ale Ich zakłamany wyraz
twarzy przyprawia Cię o dreszcz. Wiesz
mimo swojego młodego wieku, że gadają bzdury, wyczuwasz fałsz. Nic nieznaczące, bezsensowne, puste zdania, które
ktoś napisał, a oni jedynie powtarzają.
Masz 15 lat, rodzinę, pasje, kłopoty,
marzenia. I imię. Imię, o którym niewielu słyszało, tak jak niewielu słyszało o
Tobie i masz wrażenie, że nikogo nie będzie ono interesowało. A przynajmniej
nie tych, którzy decydują o Twoich prawach i obowiązkach.
Czasem zastanawiasz się, dlaczego
tutaj jesteś, po co to na to patrzysz, w
jakim celu tego słuchasz? Jesteś inna,
ciekawa świata, trochę odizolowana.
Wielu rzeczy jeszcze nie rozumiesz, o
wielu nie masz pojęcia. Nie rozumiesz
także, o czym mówią Oni. Politycy.
Masz wrażenie, że są zagubieni trochę
tak jak Twój chomik biegający po przestronnym salonie. Długo analizujesz to,
o czym rozmawiają, by po chwili wybuchnąć śmiechem.
Samobójstwa. Chcą ograniczyć liczbę samobójstw. Sądzą, iż to wszystko
wina rodziców. Bzdura. Nigdy nie miałaś myśli samobójczych, mimo że masz
problemy. Przeżyłaś 15 wiosen, poznałaś wielu ludzi z różnych kultur, bo kochasz podróżować. Spotkałaś w swoim
życiu osoby z różnymi problemami. I
wiesz, że należy pomagać tym, którzy
chcą ze sobą skończyć, ale nie w ten
sposób, jaki Oni proponują.
Używają tak bogatego słownictwa,
jakby chcąc pokazać swoją inteligencję,
a po chwili przekrzykują się nawzajem
i wyzywają. To trochę tak jak na korytarzu szkolnym. Jeden wielki szum.
Aby zrozumieć z niego jakiekolwiek
zdanie, trzeba się bardzo skupić. Nagle,
nie wiem czemu, zmieniają temat. Jesteś
bystra, doskonale o tym wiesz, ale nawet to i wielkie skupienie nie pomaga w
wyłapaniu sensu wypowiedzi, któregoś
z nich. Otwierasz szerzej oczy, patrząc
na poważnie wyglądającego, postawnego mężczyznę. Uderza pięścią w stół,
krzyczy.

-Mamo zaraz się będą bić! – mówisz
rozbawiona sytuacją. W odpowiedzi
słyszysz jedynie jej ciche krzątanie się
dochodzące z kuchni.
Krzyk, trochę taki, jaki wydaje małe
dziecko Twojej cioci. Jeden z zaproszonych do studia z nadmiaru emocji
krztusi się śliną, drugi jest tak czerwony, że aż z przerażeniem spoglądasz
na bordowe poduszki leżące tuż przy
twoim udzie. Szybkim ruchem wpisujesz w wyszukiwarkę nazwiska owych
mężczyzn. Mają po 55 lat. Niemożliwe,
kręcisz głową. Bo czy normalne jest to,
iż dojrzali ludzie kłócą się, wrzeszczą
na siebie i przekrzykują na wizji? Oni
nawet się nie słuchają! Nie rozumiesz
takiej formy dialogu. Podnosisz ze stołu
pilot i wciskasz na nim jedenastkę.
Polsat Sport, siatkówka. Prawie piszczysz z radości, patrząc na poczynania
naszych siatkarzy. Jeden z Twoich ulubionych graczy, chociaż w zasadzie nie
umiesz wybrać jednego, bo kochasz ich
wszystkich, wchodzi na zagrywkę. Podrzut piłki, rozbieg, wyskok, as ! Punkt
dla Polski. Gracze podbiegają do siebie,
klepią się po ramieniu, uśmiechają się,
krzyczą. Wymieniają między sobą krótkie zdania, spojrzenia. To niesamowite,
że rozumieją się prawie bez słów. Przybijają sobie piątki, uzgadniając taktykę.
Patrzą na kibiców.
Zaraz po tym słyszysz przeraźliwy
dźwięk oznaczający przerwę techniczną. Obserwujesz, jak schodzą z boiska,
jak ustawiają się w kręgu, gdzie pośrodku stoi trener. Mężczyzna, który mimo
złego wyniku, mówi spokojnie, który
mimo napiętej sytuacji i presji, jaka na
nim ciąży, mówi niezwykle mądrze. Trener, który wie, co powiedzieć, by zmotywować swoich zawodników.
Skupienie wymalowane na twarzach
siatkarzy i krótkie, entuzjastyczne słowa,
padające z ich ust po wygranej akcji, pobudzają Twoje emocje, ale masz wrażenie, że jest to jedyne miejsce, gdzie takie
słowa mogę mieć miejsce bytu. Kolejny
punkt ląduje na koncie Brazylijczyków,
a Ty podziwiasz ich coraz bardziej. Za
to, że nie obrażają się na przeciwników.
Za to, że po skończonym meczu siadają
obok nich i wymieniają spostrzeżenia.
Za to, że klepią się po ramieniu, śmiejąc
się. Kochasz ten sport. Uwielbiasz Go za
wiele rzeczy, ale chyba jedną z najważ-

niejszych jest wola walki, serce włożone
w mecz i to w jaki sposób odnoszą się
do rywala.
Jesteś bardzo upartą i zawsze stawiającą na swoim osobą. I doskonale wiesz,
że Ty po porażce byłabyś zła i może
trochę obrażona na ową osobę. Ale nie
oni! Ich spokój, może lekki smutek, ale
właśnie ten spokój napawa Cię optymizmem. Spoglądasz na lidera naszej
reprezentacji, człowieka grającego w
najlepszych klubach Świata, rozmawia
z Fontelesem, do niedawna jednym z
zawodników wicemistrza Polski, uśmiechają się do siebie, nie żywiąc żadnej
wrogości. Sama doskonale pamiętasz
swoje przeżycia z meczu, kiedy schodziłaś na płytę boiska i przysłuchiwałaś
się ich rozmowom. Temu, jak świetnie
dogadują się między sobą.
I kiedy mecz się kończy do salonu
wbiega Twój młodszy brat. Skacze przed
Tobą, a Ty jak zwykle ulegasz jego lazurowym oczom, włączając TVP1.
Wieczorynka, Miś Uszatek. Przewracasz oczami, kiedy widzisz, z jak
wielkim zaangażowaniem Twój brat
ogląda dobrze znaną Ci z dzieciństwa
bajkę. Rozsiadasz się wygodnie na soﬁe,
maczając usta w soku pomarańczowym.
„Na dobranoc – dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa Wam.” Na ekranie pojawia się grubiutki, brązowy miś, który
śpiewa w rytm muzyki. Masz ochotę się
roześmiać, ale nie chcesz sprawić przykrości bratu. Wpatrujesz się w ekran.
Do małego pomieszczenia wchodzi wesoły królik, na widok którego Twój brat
zaczyna piszczeć i tanecznym krokiem
biegać po salonie. Po chwili zapominasz
o Kubusiu i zaczynasz wsłuchiwać się
w rozmowę zwierząt. Ich łagodne głosy
są ukojeniem dla Twoich uszu po całym
dniu spędzonym w szkole. A sympatyczne buźki sprawiają, że na Twoją twarz
od razu wkrada się szeroki uśmiech.
Wzdychasz, kiedy Miś Uszatek z
przyjaciółmi rozprawia się z owcami
zagrażającymi czajce. Tam zawsze dobro wygrywa ze złem. Uśmiechasz się
jeszcze bardziej, kiedy przysłuchujesz
się łagodnej pogawędce bohaterów wieczorynki. Tam, w ich świecie nie ma
miejsca na przemoc, agresję, na wyzywanie się.
Ciąg dalszy na str. 7
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Ciąg dalszy ze str. 6
To trochę tak jak na meczu siatkarskim,
a może i lepiej. Brak rywalizacji, łagodne
usposobienia bohaterów i ich rozmowy.
Ciekawe, mądre i w tym momencie zaczynasz żałować, że zmarnowałaś dobre
pół godziny na oglądanie nerwowych polityków.
Kiedy dobranocka się kończy, a Kuba
zmierza pod prysznic, wyciągasz nogi na
ławę, włączając jeden z programów muzycznych.
Nawet nie wiesz kiedy, za oknem
zapada zmrok, wpatrujesz się w martwy
punkt, zatapiając się w swoim myślach.
Gdzieś w ciszy mieszkania rozbrzmiewa
piosenka. Piosenka tak bardzo kojarząca
Ci się z dziadkiem. Twoim ukochanym
dziadziusiem, która zawsze tak dużo
mówi. Uwielbiasz z nim rozmawiać, kochasz wymieniać z nim swoje poglądy.
Właśnie, rozmowa. Dopiero dzisiaj zauważyłaś jak różna może być. Codziennie spotykasz się z różnymi formami
dialogu.
I możesz szczerze przed sobą przyznać, że nie podobała Ci się rozmowa
między politykami. Była trochę podobna
do tej, którą słyszysz każdego dnia. Zacięta i brutalna.
Chyba właśnie dlatego przełączyłaś
na siatkówkę. Uwielbiasz to, co dzieje
się na boisku, tę sportową rywalizację,
która nie przeistacza się w brutalną walkę. Wręcz ekscytuje Cię moment, kiedy
zawodnicy schodzą z boiska, kiedy dla
zwykłego śmiertelnika gasną światła,
a zawodnicy, jakby zapominając o tym,
że są rywalami, zaczynają ze sobą rozmowę. Elokwentną, mądrą, interesującą.
Aż w końcu bajka, krótka siedmiominutowa opowieść o wymyślonych przez
autora bohaterach. Bohaterach, na których wzorują się dzieci takie jak Kubuś
– Twój brat. I po dzisiejszym dniu już
wiesz, że nie będziesz zmieniać kanału,
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kiedy natraﬁsz na jakąś kreskówkę. Może
dlatego, że rozmowy tam zawarte są łagodne.
Dziś, mając 15 lat, zauważasz odmienność w różnych rodzajach dialogów.
Są takie, których słuchać się po prostu nie
chce, są takie, które kochasz - łagodne,
ciepłe. Są też takie, przy których należy
przystanąć i się w nie wsłuchać. Masz za
sobą 15 wiosen i wiedzę, że są różne oblicza dialogu oraz świadomość, że chcesz
prowadzić tylko jeden. Ten inteligentny i
pełen szacunku dla rozmówcy.
Jeżeli chcesz zrozumieć innych i
nawiązać z nimi kontakt oparty na wzajemnym szacunku to nie spędzaj wolnego
czasu tylko przed telewizorem. Zainteresuj się dziełami człowieka, o którym
mówiono, że „z powodzeniem rozwijał
dialog”. Czy wiesz, kogo mam na myśli?
Masz 15 lat i uczęszczasz na katechezę...
Zgadza się, to Jan Paweł II! Potraﬁł
okazać szacunek ludziom innych religii, sam będąc przywódcą jednej z nich.
Chętnie rozmawiał z prostymi ludźmi,
również tak młodymi jak Ty. Słyszałaś
pewnie o Jego spotkaniach z młodzieżą?
Pamiętaj, tak jak On, nie poddawaj
się, otwórz się na dialog ze światem,
który dla Ciebie stworzył Bóg. Dialog
z ludźmi, którzy być może Cię irytują...
Spróbuj, tak jak On, przede wszystkim
słuchać drugiego człowieka – „inny” nie
oznacza przeciwnik.
Pozwól, że pozostawię Ci do dalszych przemyśleń słowa błogosławionego Jana Pawła II: „W dialogu trzeba jasno
mówić, kim jestem (...) kim pragnę być i
kim chcę pozostać”.
Ida Bury kl.3C
Gimnazjum nr 1
im. Św. Jadwigi Królowej
w Biłgoraju

rasnobrodzki Dom Kultury już
po raz kolejny będzie organizatorem eliminacji rejonowych do XX
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i
Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika – Będzinie’2014. Odbędą się one w
KDK w sobotę 14 grudnia 2013r.
Uczestnikami tego muzycznego wydarzenia mogą być wyłącznie amatorzy:
soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry, zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.
Wszyscy chętni, którzy chcą wziąć

NA ŚMIERĆ
JANA PAWLA II
Nie trzeba płakać po umarłym
skończyć musi się to co zaczęło
on nam przecież tak wiele zostawił
proste słowa myśl wielką i dzieło
Nie wybiera się swojej ojczyzny
ona z góry przez Boga jest dana
czasem słodka jak plaster miodu
ale czasem bolesna jak rana
Jesteś swojej ojczyzny chlubą
dzięki tobie „Polak” brzmi dumnie
no i nie da się ciebie zamknąć w żadnej
choćby w najwspanialszej trumnie
Wszędzie widzieć będziemy Twe ślady
przypominać naukę Twoją
która była nauką Chrystusa
czystym źródłem Bożego pokoju
Duch Twój teraz wolny i lekki
szczęściem wiecznym obdarzony
w niebie
wcale ziemskich trosk się nie pozbył
bo Twój naród potrzebuje wciąż Ciebie
Słać ku Tobie będziemy swe modły
prośby skargi potrzeby i troski
abyś wstawiał się u Boga za nami
byś zanosił je przed tron Boski
Cały świat pogrążony w żałobie
rozpłakały się dzwony po kres świata
wszyscy Ciebie żegnają jak ojca
wszyscy Ciebie żegnają jak brata
Byłeś ojcem dla wiernego ludu
dla każdego człowieka - bratem
a za serce i miłość odbierasz
łez i modłów szczerą zapłatę
Katarzyna Cybulska
04.04.2005r.

XX Międzynarodowy
Festiwal Kolęd i Pastorałek

K

7

udział w festiwalu i w krasnobrodzkich
eliminacjach muszą dokonać zgłoszenia
poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i
wysłanie jej do biura głównego festiwalu
w Będzinie, w terminie do 26 listopada
2013r. Regulamin i karta zgłoszenia do
pobrania na stronach: mfkip.pl oraz na
stronie www.krasnobrod.pl. Szczegółowe
informacje można uzyskać w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Festiwal składa się z dwóch etapów.
Pierwszy z nich, to eliminacje rejonowe,
które odbywać się będą w ponad 30 miej-

scowościach na terenie Polski oraz na
Ukrainie.
Drugi etap to przesłuchania ﬁnałowe,
które będą miały miejsce już w nowym
roku, w dniach 16-18 stycznia 2014 roku
w Będzinie na Śląsku. Uczestnikami tych
przesłuchań są najlepsi wykonawcy poszczególnych eliminacji rejonowych. Festiwal zakończy się koncertem galowym,
w dniu 19 stycznia, podczas którego nastąpi wyłonienie laureatów i wręczenie
nagród.
Już teraz serdecznie zapraszamy wykonawców do udziału w festiwalu, a publiczność do wysłuchania kolędowych
prezentacji.

Mariola Czapla
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Papież Jan Paweł II – najlepszym nauczycielem

W

związku ze zbliżającą się kanonizacją naszego kochanego
Ojca Świętego błogosławionego Jana
Pawła II, pragnę podzielić się z młodzieżą naszej szkoły noszącej Jego imię,
swoimi przemyśleniami na temat Jego
nauki. Nie muszę chyba uzasadniać dlaczego z młodzieżą, bo każdy wie, że Jan
Paweł II młodzież kochał najbardziej.
Dla mnie jest też ona niezwykle ważna,
no i od niej zależy przecież oblicze naszego jutra, kształt naszej przyszłości.
Na plan pierwszy wysuwa się przeświadczenie, że dla Jana Pawła II najważniejszy był Pan Bóg. Całe życie
Papieża było podporządkowane Bogu,
Jemu pokornie służył, dla Niego opuścił
to, co było mu tak bliskie i drogie - swoją ojczyznę, polski Kościół, przyjaciół i
polskie góry, bo tak było trzeba, bo wezwał Go Bóg do Watykanu, aby przewodził Bożej owczarni na całym świecie.
Swą misję wypełnił doskonale, pomimo przeciwności, pomimo cierpienia,
pomimo nieustannego zagrożenia i nadludzkiego nieraz trudu.
Ta droga - pełna wyrzeczeń - zaprowadziła Go do Nieba. Pokorna służba
Bogu i ludziom -zaowocowała świętością. Czy zastanawiałeś się młody
przyjacielu, spadkobierco dziedzictwa
Patrona swojej szkoły, nad tym, co to
znaczy?
Wydaje mi się, że dla Jana Pawła
II, świętość, a tym samym obecność
w Niebie, to oglądanie Boga twarzą w
twarz, to pełne czułości i zrozumienia
trwanie. To przebywanie w przestrzeni
wszechogarniającej Miłości, to intensywne doświadczanie doskonałej Miłości Boga wypełniającej całe jestestwo
i dające poczucie największego szczęścia, głębokiego spokoju i niewypowiedzianej radości i zachwytu. Osiągnięcie
jakiejś doskonałości, za którą nieustannie tęsknimy.
Gdy odwiedzamy - szczególnie w
tym czasie - groby naszych bliskich, zastanawiamy się, gdzie teraz przebywają, czy są szczęśliwsi niż tutaj na ziemi.
Jeśli w niebie - to z całą pewnością.
Papież wierzył, że jedynie Bóg jest w
stanie zaspokoić ludzkie serce i powtarzał za św. Augustynem, że :” „Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie
spocznie w Bogu”. Dlatego 2 czerwca
1979 r. tak dobitnie wołał na Placu Zwycięstwa: „ Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa.
A raczej: człowiek nie może siebie sam

do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie
może zrozumieć ani kim jest, ani jaka
jest jego właściwa godność, ani jakie
jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego
zrozumieć bez Chrystusa”.
Ojciec Święty bardzo wyraźnie
wskazywał, że jedynie Chrystus, ( nikt
inny), jest Drogą, Prawdą i Życiem. A
dialog z innymi religiami nie oznacza
rezygnacji ze swojej wiary ani też wtopienia się w inną religię czy zespolenie
z nią. Będąc sobą, będąc chrześcijaninem, zachowując wszystko, co ważne
w religii chrześcijańskiej, z szacunkiem
odnosił się do osób innych wyznań.
Równocześnie bardzo wyraźnie
pokazywał, ze jedynie Chrystus jest
największym przyjacielem człowieka.
Dlaczego? Bo go kocha i do Miłości
prowadzi. Do jedynej i prawdziwej, bezinteresownej Miłości. I dlatego tak bardzo zależało Mu, aby każdy człowiek
doświadczył tej Miłości, poznał naukę
Jezusa Chrystusa, aby ją przyjął i według niej żył. Aby się zbawił i osiągnął
szczęście wieczne, okupione aż śmiercią
Pana i to na krzyżu.
Jan Paweł II wołał i woła nadal poprzez swoje pozostawione nam przesłania, abyś się nie dał zwieść fałszywym
prorokom, marionetkowym przywódcom, omamom współczesnego świata,
jego wyraﬁnowanej grze i głupocie, w
tym tak ekspansywnej dzisiaj ideologii
gender, która nachalnie usiłuje wejść do
twego życia, dlatego masz prawo skutecznie się przed nią bronić.
Pamiętaj, że to od ciebie zależy czy
ulegniesz nieprzypadkowej przecież
seksualizacji życia. Czy dostrzeżesz w
tej delikatnej sferze ludzkiego życia
Boży plan i przyjmiesz Boży porządek,
czy też dasz się uwieść seksualnym maniakom, pozwolisz się zniewolić i tym
samym dasz manipulować sobą, tym
którzy chcą w ten sposób rządzić światem i podporządkować go sobie. Komu
pozostaniesz wierny? Wybór należy do
Ciebie.
Wiedz, że ludzka natura nie znosi
pustki, jeśli ktoś zamknie się na to, co
duchowe,( co najwyższe), na wiarę, rozum i miłość, to siłą rzeczy będzie się
otwierać na to, co niższe -wyłącznie na
swoją cielesność. A jak nie będziesz znał
prawdy o człowieku , o jego prawdziwej
naturze, to nawet normy od zaburzenia
nie odróżnisz, bo tak ci ją sprytnie podadzą i jeszcze wmówią, że to jest jedynie

słuszne i postępowe. Pamiętaj, że żyjesz
w bardzo skomplikowanej rzeczywistości i odnaleźć się w niej nie jest łatwo.
Dlaczego tak ważny jest dzisiaj
punkt odniesienia i to na czym się opierasz.
Zauważ, że na temat każdej sfery
życia wypowiedział się też Jan Paweł II,
dlatego warto zgłębiać Jego naukę. Był
nie tylko mądrym, wykształconym człowiekiem, był również bezinteresowny w
niestrudzonym nauczaniu i mówieniu do
młodych, bo chciał, aby wybrali prawdziwe dobro, aby się nie pogubili. Aby
wygrali swoje życie, aby wiedzieli kim
są, dokąd zmierzają i jaki jest ostateczny
kres ich pielgrzymowania przez ziemię.
A ty tego nie chcesz?
Zobacz jak dobrze, że masz, gdzie
szukać odpowiedzi na te istotne pytania.
Czas, który obecnie przeżywamy,
skłania nas do reﬂeksji nad naszym
doczesnym życiem, nad naszą relacją
z Bogiem. Przemierzając cmentarze,
zatrzymując się przy grobach bliskich,
zastanów się czy naprawdę ufasz Bogu
i czy wierzysz, że dobrze Cię prowadzi
drogami, na których poustawiał swoje drogowskazy. Czy zachowujmy je
wszystkie ?
Bo przecież tylko wierne zachowywanie wszystkiego, co powiedział Bóg,
prowadzi do Jego wszechogarniającej
Miłości, za którą tak tęsknimy.
Zoﬁa Kończewska- Murdzek

INTERNET
KSERO
UBEZPIECZENIA
PUNKT
WYWOŁYWANIA
ZDJĘĆ!
Serdecznie zapraszamy
do Biura
RzukNET
Rafał Chrabąszcz
ul. 3 Maja 42, Krasnobród
nad Pogotowiem
ratunkowym pok.3
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Król i królowa w Krasnobrodzie na święcie ZSO
ie często para królewska odwiedza Krasnobród (ostatnie takie
wydarzenie było, jak wieść niesie, ponad trzysta lat temu). Dlatego nie małym
zaskoczeniem dla wszystkich okazało
się pojawienie się króla Jana III Sobieskiego z ukochaną królową Marysieńką
na Mszy Świętej rozpoczynającej uroczystości święta Patrona Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II.
Orszak królewski - król, królowa,
pacholątko, panny dworu i dragoni –
wmaszerował do Sanktuarium, pokłonił
się Przenajświętszej Panience i zajął
właściwe sobie miejsce.
Po Mszy Świętej orszak królewski pojawił się na akademii w tutejszej
Alma Mater.
W czasie wręczania nagród w konkursie na najprzedniejszych malarzy i pisarzy zwycięzcy mogli, oprócz otrzymania nagrody, dostąpić zaszczytu uścisku
dłoni monarszych. W czasie gry trupy
teatralnej, popisów śpiewaków, chóru i

N

orkiestry widać było, iż Jego Wysokość
był kontent z tego, co widział i słyszał.
Z właściwą majestatowi powściągliwością wyrażał pochlebne słowa o szkole,
dyrekcji, profesorach, żakach, tudzież
bakałarzach zdobywających wiedzę w
szacownych murach.
Uroczysty obiad kończył królewską wizytę. Król stwierdził, iż kuchnia
szkolna dorównuje monarszej i chętnie
by tu jeszcze przyjechał.
Dokąd dalej podążył orszak owiane jest tajemnicą. Jedni przepowiadają,
że król ruszył na Wiedeń (ostatnio był
tam równo 330 lat temu), inni mówią,
że jeszcze powrócił do zamku w Zawieprzycach, w którym rezyduje i zamyśla,
gdzie tu na bezbożników uderzyć?
***
Zamek w Zawieprzycach (gmina
Spiczyn) nie bez przyczyny został tu
przywołany, gdyż działa tam Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego Herbu

Słoneczne świętowanie

T

radycyjnie już od kilku lat, na
początku naszej złotej jesieni
obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły
im. Armii Krajowej w Kaczórkach.
Tegoroczne obchody święta miały
miejsce w pierwszą niedzielę października (06.10.2013r.) i odbyły się na boisku
szkolnym w Kaczórkach. Hasłem przewodnim tegorocznego świętowania były
słowa: „Pamięć pokoleń trwa”.
W uroczystości wzięło udział bardzo
wiele osób: mieszkańcy Kaczórek i sąsiednich miejscowości oraz zaproszeni
goście, wśród których znaleźli się m.in.:
Władze Samorządowe Gminy Krasnobród z Panem Burmistrzem Wiesławem
Chmielowcem na czele, Poseł Sławomir
Zawiślak – Prezes Zarządu Okręgowego
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Okręg Zamość, przedstawiciele wojska z Zamościa, Hrubieszowa
i Jarosławia, przedstawiciele Stowarzyszenia Krok za Krokiem z Zamościa, Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Kombatanci i
przedstawiciele pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów
sztandarowych: szkolnych, wojskowych
i organizacji patriotycznych. Następnie
miał miejsce ceremoniał szkolny, który
wprowadził wszystkich zebranych w atmosferę święta i w kolejny punkt progra-

mu, jakim było ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Po ślubowaniu odbyła się
część artystyczna przygotowana przez
nauczycieli i uczniów miejscowej szkoły. Scenariusz akademii był piękną lekcją
patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.
Centralnym punktem uroczystości
była Eucharystia, sprawowana w intencji
Żołnierzy Armii Krajowej, Kombatantów
i Ojczyzny. Mszy świętej przewodniczył
proboszcz naszej paraﬁi ks. Paweł Słonopas. Wraz z nim modlili się: ks. Prałat
Roman Marszalec i ks. Franciszek Kościelski, który wygłosił okolicznościową
homilię. Kaznodzieja nauczał o potrzebie patriotyzmu, zwłaszcza w obecnych
czasach, które są trudnym okresem w historii naszego Narodu i Ojczyzny. Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz podziękował za organizację tego święta, po
czym udzielił błogosławieństwa i wraz
z zebranymi udał się pod pomnik Armii
Krajowej, gdzie miała miejsce modlitwa
w intencji Żołnierzy Armii Krajowej i
złożenie wieńców przez poszczególne
delegacje. Obchody święta Szkoły zakończyła wystawa Grupy Rekonstrukcji
Historycznej z Jarosławia i wspólny poczęstunek.
Ks. Paweł Słonopas
Fotoreportaż str. - 10

Suchekomnaty. Kultywuje ono tradycje
narodowe związane z okresem króla
Jana III Sobieskiego. W rekonstrukcji
zwyczajów dworu królewskiego bierze
udział ok. 50 osób w różnym wieku, od
małych dzieci po nestorów. Podtrzymują tradycję polskości i świadomość narodową poprzez pokazywanie żywych
lekcji historii związanych z czasami
Sobieskiego.
Działalność Chorągwi Zawieprzyckiej wpisuje się w „Szlak Jana III Sobieskiego” – inicjatywy, która rozwija
się od 5 lat i obejmuje swym zasięgiem
miejsca w województwach: lubelskim,
świętokrzyskim i podkarpackim, związane z postacią Zwycięzcy spod Wiednia. Na szlaku są gminy: Spiczyn i
Wólka (woj. lubelskie), Horyniec –
Zdrój i Cieszanów (woj. podkarpackie),
Zagańsk i Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne Województwa
Świętokrzyskiego.
Paweł Murdzek

ZUMBA W KDK

W

Krasnobrodzkim Domu Kultury prowadzone są zajęcia

ZUMBY.
Zumba - to bardzo innowacyjny
system ﬁtness, który zawiera elementy
tańca i aerobiku,
- to zajęcia dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych, kobiet i mężczyzn.
- to świetna zabawa i doskonała forma
spędzania wolnego czasu
- to aktywność, która kształtuje sylwetkę, poprawia kondycję
PRZYJDŹĆ, ZOBACZ, SPRÓBUJ !!!

Zajęcia w KDK, w których uczestniczą osoby dorosłe, odbywają się we
wtorki, o godz. 19.00.
Zajęcia są odpłatne i prowadzone są
przy współpracy ze Szkołą Tańca Magdalena i Janusz Myka z Zamościa.
M. K.

edakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” zaprasza do umieszczania
ogłoszeń na łamach naszego pisma.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Redakcji.
Mariola Czapla

R

Święto ZSP w Krasnobrodzie

23.09.2013r.

Święto Szkoły Podstawowej w Kaczórkach

06.10.2013r.

Święto Patrona ZSO

15 - 16.10.2013r.
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„Tam za dworem, za jeziorem”

Promocja książki z piosenkami i pieśniami ludowymi

W

dniu 10 października 2013r. w
Krasnobrodzkim Domu Kultury
odbyło się spotkanie poświecone promocji
książki „Tam za dworem, za jeziorem”.
Uroczystość połączoną z wernisażem wystawy ilustracji uświetnił swoją
obecnością krasnobrodzki zespół folklorystyczny „Wójtowianie”, który od 20 lat
towarzyszy różnego rodzaju wydarzeniom
kulturalnym, również tym związanym z literaturą i ilustracją.
Przybyli także zaproszeni goście,
wśród nich m.in.: Andrzej Urbański - dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu
wraz ze współpracownikami Marią Rzeźniak i Henrykiem Szkutnikiem, nauczyciele i uczniowie z krasnobrodzkich szkół,
dzieci i młodzież – kuracjusze Sanatorium
Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie wraz z wychowawcami,
Eliza Leszczyńska-Pieniak – dziennikarka,
polonistka, autorka licznych artykułów o
sztuce, zamojscy artyści Marek Rzeźniak
i Marek Terlecki. Władze samorządowe
Krasnobrodu i Urząd Miejski w Krasnobrodzie reprezentowali: Kazimierz Misztal - przewodniczący Rady, Elżbieta Borek
– sekretarz Urzędu Miejskiego, Elżbieta
Nowak – skarbnik Gminy oraz Wojciech
Wyszyński – kierownik referatu Rozwoju
Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i
Inwestycji.
Na spotkaniu nie zabrakło także Marii
Grażyny Szpyra - autorki i kuratora projektu, od wielu lat współpracującej z Krasnobrodzkim Domem Kultury przy realizacji przedsięwzięć związanych z polską
ilustracją.
Warto dodać, że Pani Grażyna posiada
duże doświadczenie w tym zakresie, od
ponad 30 lat zajmuje się promocją polskiej ilustracji w Polsce i za granicą (plenery, warsztaty, wystawy i towarzyszące
im wydawnictwa). W latach 1978-2000
pełniła funkcję dyrektora Biura Wystaw
Artystycznych w Zamościu, a wcześniej
była pracownikiem naukowym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
na wydziale Pedagogiki i Psychologii w
Zakładzie Andragogiki, opiekującym się
kierunkiem studiów Pedagogika w zakresie pracy kulturalno-oświatowej.
Za całokształt działań w dziedzinie upowszechniania kultury, w szczególności
ilustracji otrzymała w 2006 roku Nagrodę
Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Spotkanie rozpoczęło się piosenką pt.
„Pognała wołki na bukowinę” w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Wojtowianie”, której tekst wraz z towarzyszącą
jej ilustracją, obok wielu innych, znajduje
się w nowo wydanej książce. Następnie

powitania gości dokonała niżej podpisana,
a o realizowanym projekcie, tj. o książce,
wystawie i ich twórcach opowiedziała Maria Grażyna Szpyra.
Wyrażając swoje uznanie dla inicjatywy i realizacji całego projektu głos zabrali zaproszeni goście - dyrektor Andrzej
Urbański, sekretarz Gminy Elżbieta Borek,
przewodniczący Rady Kazimierz Misztal
oraz Marianna Olszewska – kierownik zespołu „Wójtowianie”. Były też podziękowania i kwiaty od władz samorządowych
Krasnobrodu dla Autorki projektu i Dyrektora KDK.
Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchania piosenek zebranych w publikacji
w wykonaniu „Wójtowian” zaś na pamiątkę otrzymali książkę „Tam za dworem, za
jeziorem”.
Książka
Książka jest zbiorem 60 tekstów pieśni
i piosenek ludowych śpiewanych na wsi
podczas darcia piór, wicia wianków, wesel, a także bez specjalnej okazji, z potrzeby serca, podczas pracy w domu, obrządku
gospodarskiego, pasienia krów itp.
Są wśród nich pieśni i piosenki sieroce, miłosne, rekruckie, przygodne przekazywane z pokolenia na pokolenie przez
rodzimych mieszkańców wsi, a także
przyniesione tu przez ludzi wędrujących w
poszukiwaniu pracy, czy dzieci oddawane
na służbę do bogatych gospodarzy.
Tekstom pieśni towarzyszy 97 barwnych ilustracji wykonanych przez współczesnych artystów, laureatów wielu nagród, twórców i kontynuatorów znanej w
świecie „polskiej szkoły ilustracji”, którzy
od 1984 roku przyjeżdżają do Krasnobrodu na środowiskowe spotkania twórcze.
Krasnobród jest dla nich miejscem inspiracji, konfrontacji i międzypokoleniowej

wymiany doświadczeń, gdzie pod kierunkiem wybitnego artysty profesora Janusza
Stannego pracują nad wspólnym tematem.
Przez ostatnie dwa lata inspiracją do
pracy twórczej były pieśni i piosenki ludowe. Ilustracje powstałe w efekcie krasnobrodzkich spotkań złożyły się na wystawę,
dla której książka „Tam za dworem, za
jeziorem” jest swoistym katalogiem. Do
projektu dołączyli inni artyści, co zwiększyło możliwości interpretacji i poszerzyło paletę dokonań formalnych.
Teksty i melodie pieśni śpiewanych
przez matkę, siostry i sąsiadów zachowała
w swojej pamięci 93-letnia dziś Marianna
Szpyra, która dzieciństwo i młodość spędziła we wsi Kaczórki koło Krasnobrodu.
Pieśni śpiewane przez nasze babcie i
prababcie powoli odchodzą w zapomnienie razem z nimi i mogą być utracone na
zawsze. Zebranie ich w jednej książce pomoże zachować dla kolejnych pokoleń tę
część dziedzictwa kulturowego, jakim są
pieśni ludowe.
Książka została wydana w formacie
A4, nakład: 1000 egz., objętość: 120 str.,
oprawa twarda, szyta nićmi.
Aneks
Planowane jest wydanie aneksu zawierającego zapis nutowy melodii pieśni
ludowych zawartych w książce.
Wystawa
Obejmuje 106 oryginalnych ilustracji. Prace opatrzone są tekstami pieśni
lub ich fragmentami. Po prezentacji w
Krasnobrodzkim Domu Kultury wystawa
prezentowana będzie w wielu placówkach
kultury na terenie kraju (galerie, muzea,
biblioteki, centra kultury).
A u t o r z y i l u s t r a c j i:
Wybitni polscy artyści, laureaci wielu
nagród, przedstawiciele różnych prądów,
kierunków kilku pokoleń, wśród nich
twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie
„polskiej szkoły ilustracji: Julian Bohdanowicz, Tomasz Borowski, Elżbieta
Dudek, Artur Gołębiowski, Hanna Grodzka-Nowak, Jolanta Kolary, Zbigniew Kołaczek, Halina Kuźnicka, Bartłomiej Kuźnicki, Krystyna Lipka-Sztarbałło, Jolanta
Marcolla, Franciszek Maśluszczak, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Krystyna
Michałowska, Marian Nowiński, Leszek
Ołdak, Wanda Orlińska, Zuzanna Orlińska, Bogusław Orliński, Jowita Płoszajska,
Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Anna
Sędziwy, Janusz Stanny, Katarzyna Stanny, Rafał Strent, Elżbieta Wasiuczyńska,
Teresa Wilbik, Zdzisław Witwicki, Joanna
Zimowska-Kwak.
Mariola Czapla - Dyrektor KDK
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Tradycje kulinarne Zamojszczyzny i Roztocza

B

ogactwo Zamojszczyzny i Roztocza to nie tylko czysta woda
i powietrze, piękne krajobrazy, fauna i
ﬂora, zabytki, ale także kuchnia regionalna. Nawiązując do tradycji kulinarnych regionu, stowarzyszenia LGD
„Nasze Roztocze” i LGD „Ziemia Zamojska” postanowiły przybliżyć receptury potraw z przeszłości. W tym celu
odbyło się szereg warsztatów kulinarnych dla gospodyń domowych z
terenu Zamojszczyzny. Takie zajęcia
odbyły się też w Krasnobrodzkim
Domu Kultury dnia 19.02.2013r. W
warsztatach uczestniczyło 15 pań
z gminy Krasnobród, min. z: Wólki Husińskiej, Zielonego, Majdanu
Wielkiego, Hutkowa Krasnobrodu i
Dominikanówki. Zajęcia odbyły się
zgodnie z programem warsztatów tj.
od wykładu na temat kuchni regionalnej i tradycyjnej z terenów obu
LGD Zamojszczyzny. Następnie gospodynie podzielone na kilka grup,
pod czujnym okiem doświadczonego
kucharza p. Adama Kota, przygotowały potrawy regionalne z wykorzystaniem produktów z naszego regionu. Były to: krupnik roztoczański z
kaszą gryczaną, rejbak roztoczański,
kaczka pieczona w miodzie z jabłkami oraz cebularze zamojskie. Przygotowane potrawy wywołały zapach

i smak dawnych czasów regionu. W
ramach warsztatów panie uczyły się też
zasad nakrywania i dekorowania stołu.
Zajęcia zakończyła wspólna degustacja
sporządzonych potraw. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach działania:
Wdrażanie Projektów Współpracy Objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

Uczennice Liceum
w Krasnobrodzie
w kolejnym
etapie konkursu

U

czniowie naszego liceum biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym Ojczyzny Polszczyzny. Konkurs przebiega po patronatem profesora Jana Miodka.
Pod koniec września uczniowie pisali w szkole test gramatyczno- literacki.
4 listopada, również w szkole, odbyła się II część – ustna
-polegająca na wygłoszeniu interpretacji współczesnego utworu
poetyckiego. Do II etapu zakwaliﬁkowało się 5 uczennic z klasy
II i III LO.
28 października w II LO im. Marii Konopnickiej w Zamościu odbyła się część pisemna II etapu, w której wzięły udział 3
uczennice z klas III i II.
Miło nam poinformować, że Karolina Trześniowska, uczennica klasy III LO zakwaliﬁkowała się do Małego Finału czyli
części ustnej, która odbędzie się 16 listopada.
Gratulujemy wszystkim uczestniczkom i trzymamy kciuki
za maturzystkę.
Danuta Korzeniowska

Projekt pod nazwą „ Gotowanie
Atrakcją Regionu” był realizowany na
terenie 12 gmin wchodzących w skład
obu LGD, gdzie prowadzone były
warsztaty kulinarne. Wzięło w nich
udział ponad 180 osób, które na nowo
odkryły, jak smaczna i atrakcyjna może
być kuchnia regionalna. Całkowity koszt
projektu opiewał na kwotę 31 tys. zł. Po
zakończeniu wszystkich zajęć kulinarnych została wydana publikacja
pt. „Tradycje kulinarne Zamojszczyzny i Roztocza” zawierająca przepisy
wykorzystane podczas warsztatów
m.in: dawne receptury na przekąski,
zupy, dania mięsne i jarskie oraz nalewki.
Celem projektu było kultywowanie tradycji kuchni regionalnej oraz
aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego regionu. Mam
nadzieję, że lektura przewodnika
zachęci czytelników oraz turystów
odwiedzających Zamojszczyznę i
Roztocze do spróbowania sił w przygotowaniu polecanych potraw. Życzę
smacznego! Warto dodać, że wydawnictwo można nabyć w siedzibie
LGD „Nasze Roztocze”, Zamość, ul.
Peowiaków 92.
A. Słota

ZUMBATOMIC
DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY!
Taniec wcale nie jest taki straszny a nasi uczniowie dzięki umiejętnościom tanecznym lepiej bawią się na zabawach
i dyskotekach, łatwiej nawiązują znajomości, mają więcej
kolegów i koleżanek i nigdy się nie nudzą.
UWAGA RODZICE!!!
Dzięki współpracy z Krasnobrodzkim Domem Kultury proponujemy Państwu i Państwa dzieciom wyjątkowo
atrakcyjną ofertę. To możliwość skorzystania z nauki tańca
według najnowszego programu obejmującego mix choreograﬁi tańców nowoczesnych – ZUMBATOMIC, za wyjątkową cenę tylko 36 zł. za miesiąc (zajęcia raz w tygodniu), a
przy grupach powyżej 20 osób tylko 29 zł. za miesiąc.
Jesteśmy szkołą z największym doświadczeniem w regionie. Istniejemy od 1992r. i uczymy tańca ponad 20 lat.
Jeżeli chcecie dowiedzieć się o nas czegoś więcej zajrzyjcie
na: www.taniec.myka.pl
Zapisy w Krasnobrodzkim Domu Kultury
tel. 84 660 71 17
W cenie zajęć lekcje kultury osobistej i dobrych obyczajów!
Szkoła Tańca MYKA
Zamość ul. Starowiejska 25a
tel. 609 737 173
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Złoty Jubileusz

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Husińskiej

D

zień 20.10.2013r. to dzień
szczególny dla społeczności
lokalnej Wólki Husińskiej. W tym dniu,
bowiem, w ciepłą, słoneczną niedzielę
miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obchodziła Jubileusz 50lecia działalności.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godz. 12.00 Mszą św. w
Kaplicy pw. Św. Jana odprawioną w
intencji strażaków i ich rodzin przez ks.
kan. Andrzeja Chmaja – Kapelana Strażaków Powiatu Zamojskiego. Wraz z
Księdzem Kapelanem Mszę sprawował
także ks. prałat Eugeniusz Derdziuk proboszcza Paraﬁi Nawiedzania NMP w
Krasnobrodzie.
Po Mszy św. strażacy
wraz z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami Wólki
Husińskiej udali się na plac
przy strażnicy OSP, gdzie
miała miejsce dalsza część
uroczystości.
Rozpoczęła
się ona złożeniem meldunku
Komendantowi Miejskiemu
Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu brygadierowi Jackowi Sobczyńskiemu
przez Dowódcę Uroczystości, Komendanta Gminnego
ZOSP RP w Krasnobrodzie
druha Zbigniewa Wiatrzyka.
Następnie odbył się przegląd
pododdziałów, podniesienie ﬂagi państwowej przy dźwiękach hymnu państwowego.
W dalszej części uroczystości głos
zabrał Zastępca Burmistrza Krasnobrodu Stanisław Jędrusina, który powitał
uczestników jubileuszu, a byli wśród
nich: Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej w Zamościu bryg. Ja-

cek Sobczyński, wraz ze swoim Zastępcą mł. bryg. Mirosławem Michońskim
oraz Naczelnikiem Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego mł. bryg.
Dariuszem Kowalskim, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie
bryg. Marek Dziedzic, Starosta Zamojski Henryk Matej, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i
jednocześnie wójt gminy Łabunie Wojciech Turczyn, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie Kazimierz
Misztal, ks. kan. Andrzej Chmaj – kapelan Strażaków Powiatu Zamojskiego
i ks. prałat Eugeniusz Derdziuk – pro-

kujemy na str. 15-16) oraz odczytał listy
gratulacyjne nadesłane z okazji jubileuszu przez Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Mariana
Starownika oraz seniora pożarnictwa,
Honorowego Prezesa Zarządu Oddzialu
Powiatowego ZOSP RP płk. Mieczysława Skibę
Uroczystości Złotego Jubileuszu
były okazją do uhonorowania druhów
poprzez wręczenie medali i odznaczeń
pożarniczych za ich działalność społeczną w jednostce OSP.
Uchwalą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 20/2013 z
dnia 7 października 2013r.
Medalami za Zasługi dla
Pożarnictwa odznaczeni zostali:
Złotym Medalem:
Zbigniew Wiatrzyk, s. Jana
Kazimierz Kula,
s. Stanisława
Srebrnym Medalem:
Krzysztof Osuch,
s. Stanisława
Andrzej Czapla, s. Bolesława
Marek Kozłowski,
s. Krzysztofa
Sylwester Łach, s. Ryszarda

boszcz Paraﬁi NNMP w Krasnobrodzie,
a także Marian Puszka, Jacek Dziura i
Honorowy Komendant Gminny OSP w
Krasnobrodzie Witold Kołtun.
W uroczystościach uczestniczyły
także delegacje strażaków z jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krasnobród, Zespół Folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu oraz druhowie i
mieszkańcy Wólki
Husińskiej.
Po
powitaniu
głos zabrał Prezes
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wólce
Husińskiej druh Sylwester Łach, który
przedstawił historię
powstania i działalności OSP w Wólce
Husińskiej
(treść
wystąpienia publi-

Brązowym Medalem:
Mirosław Łach, s. Ryszarda
Kazimierz Bucior, s. Jana
Paweł Kudełka, s. Mirosława
Tomasz Bucior, s. Jana
Andrzej Grela, s. Tadeusza
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zamościu nr 2/2013 z dnia
6 kwietnia 2013r.
Odznaką „Strażak wzorowy”
odznaczeni zostali:
Andrzej Działa
Jakub Szopa
Piotr Działa
Łukasz Grela
Patryk Łach
Wojciech Działa
Mateusz Bucior
Ciąg dalszy na str. 15
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Ciąg dalszy ze str. 14
Uchwałą Zarządu Gminnego ZOSP
RP nr 3/2013 z dnia 18 kwietnia 2013r.
Złotą Odznakę Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej otrzymał:
Damian Górnik, s. Bogdana
Uchwałą Zarządu Gminnego ZOSP
RP w Krasnobrodzie odznaki za wysługę lat otrzymali:
50 lat działalności w OSP:
Stanisław Osuch
Jan Bucior
Bolesław Czapla
Stanisław Misztal
Kazimierz Kula
Edward Górnik
40 lat działalności w OSP:
Józef Działa
Tadeusz Grela
35 lat działalności w OSP:
Zbigniew Działa
25 lat działalności w OSP:
Zbigniew Wiatrzyk
Mirosław Kudełka
Zdzisław Kostrubiec
15 lat działalności w OSP:
Sylwester Łach
Krzysztof Osuch
Marek Kozłowski
Mariusz Bucior

Listopad 2013
nościowe zaproszonych gości. Głos zabrali: Starosta Zamojski Henryk Matej,
Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej
PSP w Lublinie bryg. Marek Dziedzic
reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Miejski PSP
w Zamościu bryg. Jacek Sobczyński,
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Wojciech Turczyn,
Burmistrz Józefowa Roman Dziura.
Wszyscy w swoich przemówieniach docenili odwagę i poświęcenie druhów w
walce z różnego rodzaju żywiołami oraz
zaangażowanie w szeroką działalność
społeczną na rzecz swojej miejscowości,
gminy, paraﬁi i powiatu. Były życzenia
wszelkiej pomyślności i owocnej pracy
na kolejne lata. Do życzeń dołączone
były listy okolicznościowe i upominki.
Kończąc wystąpienia głos zabrał ponownie Prezes OSP w Wólce Husińskiej
druh Sylwester Łach, który podziękował
wszystkim za przybycie na uroczystość
oraz za życzenia, gratulacje i listy.
W programie uroczystości jubileuszowych zaplanowano również poświęcenie i otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Poświęcenia
krzyża, który został powieszony w jej
wnętrzu dokonał ks. prałat Eugeniusz
Derdziuk, natomiast budynek strażnicy
poświęcił ks. kapelan Andrzej Chmaj.
Zanim jednak dokonano poświęce-

10 lat działalności w OSP:
Waldemar Kostrubiec
Mieczysław Wiatrzyk
Mirosław Łach
Sławomir Kudełka
Andrzej Grela
Paweł Kudełka
Rafał Osuch
Kazimierz Wiatrzyk
5 lat działalności w OSP:
Łukasz Grela
Piotr Działa
Patryk Łach
Wojciech Działa
Mateusz Bucior
Jakub Szopa
Odznaczenia wręczali: Komendant
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w
Zamościu brygadier Jacek Sobczyński,
Starosta Zamojski Henryk Matej, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP Wojciech Turczyn oraz Stanisław Jędrusina - Z-ca Burmistrza Krasnobrodu.
Gdy druhowie zostali odznaczeni
przyszedł czas na wystąpienia okolicz-

nia wnętrza świetlicy wiejskiej odbyło
się oﬁcjalne jej otwarcie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Komendant Miejski PSP w Zamościu bryg.
Jacek Sobczyński, Starosta Zamojski
Henryk Matej, Z-ca Burmistrza Krasnobrodu Stanisław Jędrusina i Zbigniew
Wiatrzyk – radny Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie z Wólki Husińskiej i jednocześnie Komendant Gminny ZOSP
RP w Krasnobrodzie.
Na zakończenie Złotego Jubileuszu,
w nowo wyremontowanej strażnicy wystąpił Zespół Folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu.

15
Historia
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wólce Husińskiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce
Husińskiej powstała w 1963 roku, dzięki wsparciu pułk. Mieczysława Skiby.
Jej założycielami byli: Paweł Dziura i
Antoni Saraban. Sekretarzem był Kazimierz Kula a skarbnikiem Stanisław
Osuch.
Funkcję prezesa pełnili:
Od 1963r. do 1991r.
Paweł Dziura
Od 1991r. do 2007r.
Krzysztof Kozłowski
Od 2007r. do chwili obecnej
pełni ją Sylwester Łach
Funkcję Naczelnika pełnili:
w 1963r.
Antoni Saraban
od 1964r. do 1965r.
Bolesław Czapla
od 1965r. do 2000r.
Jan Bucior
od 2000r. do 2013r.
Zbigniew Wiatrzyk
od 2013
pełni ją Andrzej Czapla
Funkcję skarbnika, od chwili założenia do 2000r. pełnił Stanisław Osuch, a
od 2000r pełni ją Krzysztof Osuch.
Przez 50 lat liczba strażaków niejednokrotnie ulegała
zmianom z różnych przyczyn,
ale najczęściej były to powody
zdrowotne. Są dzisiaj z nami
druhowie, którzy uczestniczą w
życiu jednostki od chwili jej założenia, a są to: Jan Bucior, Bolesław Czapla, Edward Górnik,
Stanisław Misztal, Stanisław
Osuch, Kazimierz Kula.
W 1964r. jednostka otrzymała motopompę, syrenę alarmową, niewielką ilość węży
oraz sprzęt towarzyszący. W
następnych latach swojej działalności
druhowie strażacy czynili starania oby
wybudować strażnicę, którą oddano do
użytku w 1972r.
Druhowie strażacy brali również
czynny udział w budowaniu kaplicy
pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w
Wólce Husińskiej. W 1993r. przystąpiono do budowy szkoły, którą oddano w
stanie surowym.
Strażacy przez cały okres swojej
działalności brali czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych i manewrach jesiennych.
Ciąg dalszy na str. 16
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Ratujmy młodzież
W

szyscy zdajemy sobie sprawę
z tego, że polska młodzież powinna być oczkiem w głowie, gdyż od
niej zależy przyszłość naszej Ojczyzny.
Tymczasem młodzi, którzy zdobędą
wykształcenie, muszą wyjeżdżać z kraju, by jakoś egzystować. Patrzymy więc
z nadzieją na tych, którzy się jeszcze
uczą. Może właśnie oni w przyszłości
zostaną w kraju. Dlatego musimy dołożyć wszelkich starań, aby wyrośli na
dobrych i wartościowych obywateli.
Niestety, z tego, co obserwuję i słyszę w mediach, źle dzieje się w niektórych gimnazjach i szkołach średnich. Co
trzeci młody mówi, że uczniowie z jego
szkoły używają narkotyków, a 15 proc. z
ogółu miało z nimi kontakt. Niektórzy z
nich zdążyli się już uzależnić. Najsmutniejsze jest to, że szkoły zamiatają ten
problem pod dywan. Tym samym czynią
wielką krzywdę młodzieży, rodzicom i
społeczeństwu. Problem narkomanii

wykryty w porę daje szansę wyjścia z
nałogu. Z opowiadań wiem, że używane
przez młodzież dopalacze powodują sięgnięcie po coraz to silniejsze narkotyki,
które uzależniają i wyniszczają organizm. Niejednokrotnie stają się również
przyczyną śmierci. Tragedią jest, że po
środki odurzające sięgają obecnie coraz
młodsi.
W walce z narkomanią powinni
działać jednym frontem dyrekcja, nauczyciele i rodzice. Można organizować
wykłady, prelekcje, pogadanki prowadzone przez specjalistów. Dzięki temu
możliwe będzie rozpoznawanie, zapobieganie i walka z tym problemem.
Obecnie wśród młodzieży szerzy się
także alkoholizm. Oﬁarami stają się coraz młodsi, a nawet dzieci. Zdarza się to
najczęściej w rodzinach patologicznych,
gdzie rodzice nadużywają alkoholu. Są
także szkoły średnie, z których młodzież
pije, szczególnie podczas wyjazdów, ko-

lonii czy biwaków.
Bardzo łatwo jest uzależnić się od
narkotyków czy alkoholu. Niestety, potem trudno jest wyrwać się z tej tragedii
i stać się wolnym człowiekiem. Środki
te bardzo źle wpływają na rozwój młodego organizmu. Są przyczyną różnych
zaburzeń i chorób, niekiedy prowadzą
do śmierci. Zdarza się to coraz częściej.
Dlatego jeśli w przyszłości chcemy
mieć zdrowe społeczeństwo, które zadba o naszą Ojczyznę, z wielką troską
powinniśmy zainteresować się młodzieżą. Często rodzice są bezradni lub nieświadomi czyhających zagrożeń. Trzeba
im pomóc. Ci, którzy spotkali się już z
tym problemem, powinni podzielić się
swoim doświadczeniem. Nie chowajmy
głowy w piasek, pomóżmy. To się opłaci.

Złoty Jubileusz
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wólce Husińskiej

hów. Prezesem jednostki jest Sylwester
Łach, a obowiązki naczelnika pełni Andrzej Czapla, sekretarzem jest Waldemar Kostrubiec, a skarbnikiem Krzysztof Osuch.
Straż Pożarna w Wólce Husińskiej
ciągle się rozwija. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wykonaliśmy kapitalny
remont strażnicy, wyposażyliśmy jednostkę w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, założyliśmy selektywny
system alarmowania, a w miesiącu
sierpniu 2008 r. zakupiliśmy nowoczesną motopompę.
W wrzeniu 2008r. jednostka otrzymała sztandar, który ufundowali synowie dh Pawła Dziury założyciela tej
jednostki.
W 2009 r. zastała utworzona „Wioska Internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich” wyposażona w sześć stanowisk komputerowych.
W grudniu 2009 r. jednostka zakupiła lekki samochód ratowniczo-gaśniczy
marki Ford.
W 2011r. został rozpoczęty remont
budynku szkoły, który został zmodernizowany i wyposażony w sprzęt oraz
obiektów mu towarzyszących tj. boisko,
plac zabaw oraz chodnik. Inwestycję
sﬁnansował Urząd Miejski Krasnobród
w ramach programu „Odnowa miejscowości”.
W 2012r. został wymieniony dach
na kaplicy pod wezwaniem św. Jana

Chrzciciela w Wólce Husińskiej przy
znacznym zaangażowaniu miejscowych
ﬁrm dekarskich oraz druhów Strażaków.
W 2013r. wymienione zostały okna w
kaplicy.
W 2013r jednostka wykonała remont
połączony z modernizacją świetlicy w
ramach programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz ogrodzenie strażnicy. Inwestycje zostały sﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej i własnych.
W minionych latach nasza jednostka
wraz z Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
Komendą Miejską Państwowej Straż
Pożarnej w Zamościu przy dużym zaangażowaniu dh Prezesa Kazimierza
Mielnickiego organizowała obozy szkoleniowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbywały się w Sanatorium w Krasnobrodzie.
Druhowie strażnicy to ludzie udzielający się dla naszej społeczności. Poza
statutową działalnością biorą udział w
wielu pracach na rzecz naszej miejscowości, gminy jak również i paraﬁi.

Ciąg dalszy ze str. 15
Do ważniejszych osiągnięć, w tym zakresie należy wymienić, iż jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej z Wólki
Husińskiej zajęła siedem razy miejsce
pierwsze oraz cztery razy miejsce drugie, a w 2007r. trzecie miejsce w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.
Człowiek nie żyje tylko dla siebie.
Gromadzone przez człowieka dobra materialne służą potomnym. Dziś, aby powstało jakieś dzieło trzeba współpracy
wielu ludzi, takim przesłaniem kierowaliśmy się przy pozyskiwaniu bojowego
samochodu strażackiego, który udało się
nam zakupić w 2001 roku.
Bardzo dużo pracy i wyrzeczeń na
rzecz jednostki włożyli nieżyjący już
druhowie: dh Paweł Dziura oraz dh
Krzysztof Kozłowski. Żałujemy, że
nie są obecni tutaj z nami. To oni byli
inicjatorami wielu działań np. budowy
strażnicy, zakupu nowego samochodu
bojowego oraz budowy kaplicy w Wólce Husińskiej.
Dzisiaj synowie i wnukowie założycieli Ochotniczej Staży Pożarnej w
Wólce Husińskiej zasilają szeregi naszej
jednostki. Obecnie skupiamy 42 dru-

Józefa Kusz

Treść przemówienia wygłoszonego
przez Prezesa OSP w Wólce Husińskiej
Sylwestra Łacha
Materiały zebrała:
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 20
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Pierwsza bitwa tomaszowska cz. 3

W

artylerii z powodu ograniczonej ilości
dniu 18 września wydano Gru- szeregach polskich oddziałów.
19 września, dowódcy baterii mel- amunicji zaległ w rejonie Rogoźna po
pie operacyjnej „Jagmin” gen.
bardzo silnym ogniu niemieckiej poJana Jagmin Sadowskiego rozkaz opera- dowali o wyczerpaniu się amunicji.
Całe zapasy zabrano z wagonów zycji spod Tomaszowa, lasu Dąbrowa i
cyjny, aby po podejściu do Krasnobrodu
kolejowych w Zwierzyńcu i wzgórza 318.
wykonać 19 września główDopiero opanowanie tego terenu przez
stacji Krasnobród.
ne uderzenie na Tomaszów
Starczy to tylko na je- 73pp zapewniło pułkowi osiągniecie
lubelski razem z Warszawden dzień walki. Na dzień podstawy wyjściowej do natarcia na
ską BPM płk. dypl. Stefana
następny pozostaną tylko miasto.
Roweckiego.
Dowódca 11 pp dostał rozkaz utrzyresztki po kilkadziesiąt poPo otrzymaniu rozkacisków na działo i to tylko mać zajmowane stanowiska i dopiero po
zów dowódcy poszczedla trzech baterii na dywi- podejściu 73 pp na wysokość pozycji,
gólnych oddziałów beznatrzeć razem na Tomaszów, aby przezję.
zwłocznie przystąpili do
W nocy z 18/19 wrze- bić się przez niemiecki pierścień okrąprzegrupowania swych jednostek i zajęcia wskazanych gen. bryg. Jan Jagmin-Sadowski śnia 23 DP wprowadziła żenia. W godzinach popołudniowych
gros swoich sił i artylerię (4 tyły 73 pp zostały zagrożone z kierunku
pozycji wyjściowych do ataku
na Tomaszów 19 września w godzinach dywizjony) na podstawy wyjściowe do północnego natarciem 27 DP, która po
opanowaniu Antoniówki i Huty Dzienatarcia w kierunku Tomaszowa.
porannych.
73 pp płk Piotra Sosialuka stanął rożyńskiej działała po szosie Zamość –
Żołnierze maszerujący na wyznaTomaszów.
czone tereny byli przemęczeni osiem- na północ od 11 pp w rejoW tej sytuacji 73 pp
nastodniowymi przemarszami bez ani nie gajówki Zielone, z ukieppłk. Piotra Sosialuka osłojednego dnia wypoczynku (457 km. ) runkowaniem na Szarowolę,
nił się od kierunku zagroi ciągłych bitew obronnych, a nawet a 75 pp, jako odwód w lesie
żenia batalionem markontrataków, aby utrzymać wywalczony (odległość 1,5 km.) na połuszowym kpt. Mieczysława
dniowy zachód od wsi Zieteren.
Malaka.
W dzień walczono, w nocy masze- lone, gdzie 23 bateria art.p/
Natomiast 55 DP – Rez.
rowano po złych, wyboistych drogach i lot. zorganizowała obronę
Płk. Stanisława Kalabińprzeciwlotniczą, aby zabezbardzo często bez aktualnych map.
skiego nie mogła wziąć
Bataliony i pułki były już bardzo pieczyć umiejscowiony tam
udziału w porannej bitwie
przerzedzone - daleko odbiegające od sztab A „Lublin”, dowódzpłk Piotr Sosialuk
o Tomaszów, gdyż zostało
two Grupy Operacyjnej „Jagpełnych stanów.
odsłonięte jej prawe skrzydło przez GO
Marsz nocny z 17/18 września był min” oraz stanowiska artylerii.
Tyły osłaniała GO „Sandomierz” „Boruta” gen Spiechowicza, która to już
bardzo uciążliwy i wolny. Cały trakt z
kierunku Zwierzyńca zatarasowany był ppłk Antoniego Sikorskiego z kier. 18 września znalazła się w rejonie Maził
nieskończoną liczbą wozów, oddziałów, południowo-zachodniego. Wyruszenie i Narola.
Według wcześniej wydo ataku opóźniło się o kilka
kolumn amunicyjnych i taborów.
danego rozkazu miała ona
Siły ludzi i zwierząt były na wyczer- godzin z powodu braku map
za zadanie przesuwać się
paniu. W godzinach rannych 18 wrze- oraz mgły zalegającej nad
wolno spod Józefowa przez
śnia osiągnięto dopiero Podklasztor. Tomaszowem – co utrudniaCiotuszę w kierunku TomaDo godzin popołudniowych nie było ło wsparcie artyleryjskie.
szowa – tak, aby nie dopu23 DP płk. dypl. Włastyczności z nieprzyjacielem, ale cały
ścić do przebicia się nieczas trwał silny ostrzał artyleryjski od dysława Powierzy rozpomieckich wojsk przez szosę
północy z dominujących tam wzgórz częła natarcie dopiero o
Józefów – Tomaszów, co
godzinie 12.00. Na lewym
Tarnawatki.
spowodowałoby zagrożenie
W dniu 18 września wczesnym ran- skrzydle 73 pp przy wspardla 55 DP – Rez usytuowakiem przyjęto przez radio wiadomość, ciu całej artylerii dość szybnej do ataku na Tomaszów.
że naczelne Dowództwo i Rząd Rzeczy- ko opanował Szarowolę –
Dywizja ta mając odpospolitej Polski przeszły do Rumunii, wzgórze 318 i las Dąbrowa
słonięte prawe skrzydło
a dzień przed tym 17 września prze- na północny zachód od Topłk dypl. Władysław Powierz
zmuszona została przejść do
chwycono informację o przekroczeniu maszowa.
Po odparciu przez własną artylerię obrony, gdyż została zaatakowana od
całej wschodniej granicy przez Armię
Czerwoną. Wiadomości te wywołały ataku niemieckich czołgów , wszystkie południowego zachodu przez niemiecką
wśród żołnierzy nastrój przygnębienia i bataliony pułku wyszły na szosę Zamość 28 DP.
W ciągu całego dnia 19 września,
– Tomaszów między południowym skraniepewności.
Kiedy załamał się atak koncentrycz- jem lasu Dąbrowa a północnym skrajem dywizja prowadziła zacięte walki obronny Warszawskiej BPM, nieprzyjaciel miasta, po którym miał działać pułk w ne – ponosząc przy tym duże straty od
obłożył silnym, zmasowanym i celnym następnym etapie walk w godzinach silnego ognia i czołgów nieprzyjaciela.
W godzinach popołudniowych, Niemogniem rejon Zielonego, gdzie była już wieczornych.
11 pp płk Gorgonia, atakując po cy zaczęli wypierać polskie oddziały z
cała 23 DP – przygotowująca się do ataprawej stronie, ale bardziej frontalnie Łuszczacza i Ulowa.
ku w godzinach rannych 19 września.
Ciąg dalszy na str. 18
Spowodowało to znaczne straty w i nie mając już tak dobrego wsparcia

Listopad 2013

18
Pierwsza
bitwa tomaszowska cz. 3
O godzinie 14.30 pod Wapielnią
został rozbity ogniem artylerii sztab dywizji, który potem przesunął się na północny skraj Ulowa.
Do lasu położonego na północny
zachód od Łuszczacza z kierunku Szuru zaczęła wdzierać się nieprzyjacielska
piechota wsparta czołgami.
Dowódca grupy operacyjnej rzuca
w ten rejon jeszcze nie zaangażowane
oddziały: dwa bataliony saperów armii
wzmocnione jedna kompanią ciężkich
karabinów maszynowych przeciwlotniczych oraz resztki pułku Korpusu
Ochrony Pogranicza z 1 Brygady Górskiej.
Sytuacja stawała się coraz groźniejsza. Niemcy zajęli większą część Ulowa
i posuwali się na północ w str. Zielonego, co zagroziło prawemu skrzydłu i
tyłom 23 DP oraz oddzielenia jej od 55
DP – Rez.
Wtedy dowódca 23 DP płk dypl. W.
Powierza skierował w zagrożony rejon
75 pp płk. dypl. Stanisława Habowskiego celem wyparcia wojsk nieprzyjacielskich z Ulowa.
Pułk po zaciętych walkach odzyskuje w/w miejscowość i w następnych
godzinach skutecznie naciera na Toma-

Z

szów od strony południowej. Artyleria
wspierała natarcie używając ostatnich
zapasów amunicji – nie zmieniając już
stanowisk ani celownika.
Od początku walki, straty 55 DP –
Rez. były bardzo duże.
Tak pisze gen, Sadowski…” topnieje ona nie tylko od ognia. Meldowano mi, że w lesie na północny zachód
od Zielonego pojawia się coraz więcej
rozbitków tej dywizji.
Żołnierz jest już u kresu swych sił
ﬁzycznych i moralnych, szczególnie w
związku z ostatnimi wiadomościami o
sytuacji jakie przeniknęły do oddziałów.”
W rejonie Krasnobrodu bronionego
przez GO „Sandomierz” ppłk. Antoniego Sikorskiego toczyły się zacięte walki
przez cały dzień 19 września z oddziałami niemieckimi napierającymi od północy i zachodu. Dlatego tez wojska tej
grupy nie mogły wziąć bezpośredniego
udziału w ataku na południowy skraj
Tomaszowa razem z oddziałami 55 DP
– Rez, a właściwie to już jej resztkami.
Natomiast Krakowska BK gen.
Piaseckiego trzymała ubezpieczenie
Majdanu Wielkiego, a siły główne las i
miejscowość Pańków.
Z powodu niezrozumienia wytycznych nadanych przez radio jej 3 pułk
uderzył przy słabym wsparciu artyleryjskim i we mgle na Tarnawatkę dostając
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się w ześrodkowany ogień karabinów
maszynowych i poniósł ciężkie starty.
Miedzy godziną 16 i 17-19 września
odbyła się odprawa we wsi Zielone w
sztabie generała Piskora, w której wzięli udział: gem. Szyling, gen. Sadowski,
płk dypl. Rowecki, szefowie sztabów
oraz dowódca artylerii armii płk Bogusławski.
Oceniono, że w godzinach popołudniowych położenie armii „Lublin”
znacznie się pogorszyło. Została ona
otoczona i ściśniona na małej przestrzeni (10 na 12 km).
Z kierunku północno- zachodniego
naciera na nią VIII korpus: 28 dyw. na
Łuszczacz - Ulów, 8 dyw. zepchnęła GO
„Sandomierz” do Krasnobrodu, gdzie
cały czas 19 września trwają walki.
VII korpus zaatakował: 27 dyw.
wzdłuż szosy Zamość –Tomaszów i
osiągnął Tarnawatkę.
68 dywizja tego korpusu znajdowała się w rejonie Zwierzyńca, a 4 D lek.
podlegająca VIII korpusowi zaciekle
broni Tomaszowa.
Walka jeszcze nie wygasła na
wszystkich kierunkach. Szanse były.
Generał Tadeusz Piskor podał swoją
decyzję podjęcia o zmroku 19 września
jeszcze jednej próby przebicia się przez
Tomaszów.
c.d.n.
Jan Gębka

„Nowa” świetlica wiejska
w Wólce Husińskiej

akończone zostały prace związane z realizacją projektu pn.
„Remont połączony z modernizacją
świetlicy wiejskiej w Wólce Husińskiej”. Jego celem było rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w Wólce
Husińskiej.
Zakres wykonanych prac remontowo - modernizacyjnych obejmował:
remont tynków wewnętrznych poprzez
skucie starych tynków, wykonanie tynków cementowo-wapiennych nowych
kategorii III, malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian, wykonanie lamperii z tynków mozaikowych. Wykonanie podłoży betonowych pod posadzki,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
i cieplnej posadzek, wykonanie posadz-

ki cementowej, wykonanie posadzki z
płytek typu gres, antypoślizgowy z cokolikiem. Wykonanie remontu schodów
zewnętrznych z lastryko płukanego.
Projekt realizowany był przy doﬁnansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 20072013, Oś IV LEADER działanie 4.1/413
– Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla małych projektów.
Całkowita wartość projektu, który
był realizowany przez Ochotniczą Straż
Pożarną w Wólce Husińskiej wyniósł
35 842,97 zł., z czego doﬁnansowanie
ze środków Unii Europejskiej to kwota
25.000,00 zł.
Dzięki wykonanym pracom powstał
obiekt komfortowy i bezpieczny, a po-

przez to stworzono dzieciom, młodzieży
oraz pozostałym mieszkańcom wsi dogodne warunki do aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Obiekt świetlicy stanowi centrum
kultury, jest głównym miejscem życia
kulturalnego na wsi. Różne imprezy,
które są w niej organizowane integrują
społeczność wiejską.
Uroczyste, oﬁcjalne otwarcie nowo
wyremontowanej świetlicy wiejskiej w
Wólce Husińskiej odbyło się 20 października 2013r. podczas jubileuszu 50lecia działalności miejscowej jednostki
OSP.
Mariola Czapla
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XXI BIEGI PRZEŁAJOWE

O PUCHAR SZKOŁY im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W MAJDANIE WIELKIM

W

dniu 04.10. 2013 roku w
Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim odbyły się XXI Biegi
Przełajowe, w których wzięły udział
następujące szkoły:
ZSP Krasnobród, SP Kaczórki, SP
Suchowola i SP Majdan Wielki.
Główne cele zawodów:
- integracja uczniów z różnych szkół
- rozwijanie sprawności ﬁzycznej
- kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu
wolnego
-nauka kulturalnego zachowania podczas zawodów
sportowych
Uczniowie klas 0- III
(miejscowi) rywalizowali
między sobą w kategoriach:
* 0- I Dziewczęta ; * 0- I

W klasach IV- VI w biegach przełajowych rywalizowali między sobą
uczniowie w/w szkół w kategoriach: IV
Dz.; IV Chł.; V Dz.; V Chł.; VI Dz.; VI
Chł.
W poszczególnych kategoriach najlepszymi zawodnikami ( zawodniczkami), którzy zajęli miejsca nagrodzone
medalami byli:

Chłopcy; * II- III Dziewczęta; * II- III
Chłopcy i zajęli następujące miejsca nagrodzone medalami:
0- I Dziewczęta:
I miejsce - Aleksandra Buczak (kl.I),
II miejsce - Małgorzata Rzepecka (kl.I);
III miejsce - Magdalena Jakus(kl.I)
0- I Chłopcy:
I - miejsce Łukasz Rajtak (kl. I);
II miejsce - Daniel Borek (kl. 0 );
III miejsce - Mateusz Piskor (kl. 0).
II- III Dziewczęta:
I miejsce - Weronika Presz (kl. III);
II miejsce - Julia Adamczuk (kl. II);
III miejsce - Natalia Piskor (kl. II).
II- III Chłopcy:
I miejsce - Mateusz Borek (kl. II);
II miejsce - Dominik Gromek (kl. II);
III miejsce - Karol Gontarz (kl. II).

Kl. IV Dz.:
I miejsce - Klaudia Bondyra
SP Suchowola;
II miejsce - Aleksandra Adamczuk
SP Majdan Wielki;
III miejsce - Marcelina Nadłonek
SP Majdan Wielki
Kl. IV Chł.:
I miejsce - Daniel Klimek
SP Suchowola;
II miejsce - Adrian Słupski
SP Majdan Wielki;
II miejsce - Łukasz Czuwara
SP Majdan Wielki
V Dz.:
I miejsce - Kinga Buczak
ZSP Krasnobród;
II miejsce - Natalia Wereska

ZSP Krasnobród;
III miejsce - Natalia Flaga
SP Suchowola
V Chł.:
I miejsce - Mateusz Rajtak
SP Majdan Wielki;
II miejsce - Karol Dębiński
SP Suchowola;
III miejsce - Jakub Malicki
SP Suchowola
VI Dz.:
I miejsce
Wiktoria Kulczycka
ZSP Krasnobród;
II miejsce - Agnieszka
Wołowiec
ZSP Krasnobród;
III miejsce - Aleksandra
Tytuła
SP Majdan Wielki
VI Chł.:
I miejsce - Adam Klimek
SP Suchowola;

II miejsce - Łukasz Borek
SP Kaczórki;
III miejsce - Mateusz Portka
SP Kaczórki
W łącznej klasyﬁkacji szkoły zajęły
następujące miejsca:
* I miejsce
SP Suchowola ( 84 pkt)
* II miejsce
SP Majdan Wielki - (61 pkt)
* III miejsce
ZSP Krasnobród -(54 pkt)
* IV miejsce
SP Kaczórki - (17 pkt)
Puchar zdobyła Szkoła Podstawowa
w Suchowoli.
mgr Jacek Kowalik
nauczyciel wych. ﬁzycznego

„Tam za dworem, za jeziorem”

10.10.2013r.

50-lecie OSP w Wólce Husińskiej

20.10.2013r.

