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Goście z Wietnamu i Filipin
W dniach od 7 do 12 listopada 2010
roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie goszczą wolontariuszki z Azji. W
ramach projektu Express Your Knowledge
do Krasnobrodu przyjechała Vu Thu Trang
z Wietnamu I Margarita Madrigal z Filipin.
Zajęcia przez nie prowadzone mają zaciekawić naszych uczniów kulturą innych
narodów, kształtować postawy tolerancji
wobec odmiennej tradycji i religii a przede
wszystkim zachęcić ich do nauki języka angielskiego.
Centrum Wsi Majdan Wielki
W dniu 14 listopada 2010 r. planowane jest otwarcie i poświęcenie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Świetlica
została wyremontowana i wyposażona w
sprzęt komputerowy i sportowy ze środków pozyskanych przez gminę Krasnobród
z funduszy unijnych. W ramach tego programu ponadto wybudowano obustronny
chodnik i oświetlenie uliczne w centrum
Majdanu Wielkiego oraz nowy plac zabaw i
altanę ogrodową. Koszt inwestycji wyniósł
ponad 500 tys. zł. z czego ponad 300 tys. to
uzyskane dofinansowanie unijne.
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Oznakowanie uliczne
Od kilkunastu dni możemy zaobserwować w naszym miasteczku nowe oznakowanie administracyjne i turystyczne. Na
skrzyżowaniach ulic ustawiono ponad 70
tabliczek z nazwami ulic i herbem miasta,
które ułatwią poruszanie się po mieście
gościom i turystom. Ponadto ustawiono
również trzy nowe drewniane drogowskazy
informujące o zabytkach i atrakcjach turystycznych Krasnobrodu. Powyższe zadania
zostały sfinansowane z wykorzystaniem
środków unijnych, które gmina pozyskała
w roku 2010.

nią skarpy pod półką skalnąnieczynnego
kamieniołomu. Te inwestycje będą miały
bardzo ważny walor porządkowy i estetyczny.
Marysieńka Sobieska
Miejscowy artysta rzeźbiarz Andrzej
Gontarz wykonał rzeźbę do fontanny zlokalizowanej na Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie. Rzeźba ta to postać Marysieńki Sobieskiej siedzącej na cokole, którego
ornamentem jest trzcina i pałka wodna. Realizacja zadania sfinansowana została w ramach większego projektu pn. „Krasnobród
miastem turystyki i rekreacji”.

Nagroda Kuratora Oświaty
Pani mgr Bożena Juszczak nauczycielka biologii i wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie w dowód uznania umiejętności pedagogicznych
oraz szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy nauczycielskiej otrzymała w
roku szkolnym 2010/2011 Nagrodę Kuratora Oświaty.
Więcej zieleni w Krasnobrodzie
W centrum Krasnobrodu został ukończony projekt budowy tarasów obsadzonych zielenią nazywany potocznie „Zieloną
wyspą”. W miejscu tym urządzono alejki
spacerowe z kostki brukowej, stylowe ławeczki oraz siedziska na kręgach kamiennych. W upalne dni będzie można ochłodzić
się wodą wypływającą z dwóch zdrojów
zamontowanych w ścianach tarasów. Wykonawcą tego nietypowego i różnorodnego
zadania była miejscowa firma budowlana
RSP w Majdanie Wielkim. Dodatkowym
elementem było zagospodarowanie ziele-

Mała szkółka – dużo możliwości
Zakończyła się realizacja projektu pt.
„Mała szkółka – dużo możliwości” finansowanego ze środków unijnych z Programu
Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty.
Projekt był realizowany w okresie od
01.09.2008r. do 30.06.2010r. W jego ramach odbywały się różnego rodzaju nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne, m.in. kółka:
matematyczne,
przyrodniczo-badawcze,
informatyczne, zajęcia z j. angielskiego i
niemieckiego. Korzystali z nich zarówno
uczniowie mający trudności w nauce i w
tym przypadku celem tych zajęć było wspomaganie uczniów w nauce i wyrównywanie
ich szans edukacyjnych. Były też zajęcia
dla uczniów wykazujących zainteresowania naukami przyrodniczo-matematycznymi, informatyką i językami obcymi – tutaj
zajęcia miały na celu rozwijanie ich pasji i
zainteresowań.
Projekt obejmował też zajęcia dla
uczniów zagrożonych marginalizacją i patologiami, były to zajęcia terapeutycznowychowawcze, z terapeutą ds. uzależnień i
z zakresu prewencji.
W sumie w projekcie wzięło udział 675
uczniów z 5 szkół z terenu miasta i gminy
Krasnobród: Zespółu Szkół Podstawowych,
Zespółu Szkół Ogólnokształcących – Gimnazjum i Liceum w Krasnobrodzie, Szkoły
Podstawowej w Majdanie Wielkim i Szkoły
Podstawowej w Kaczórkach. Zajęcia odbywały się w 48 grupach, a prowadziło je 40
miejscowych nauczycieli. Wartość projektu
wyniosła 297.900 zł. i w 100% została sfinansowana ze środków unijnych.

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca: Krasnobrodzki Dom Kultury
Redakcja: Mariola Czapla (red. nacz.), Radosław Cios-Mairot (red. graf.)
Mariola Kawecka, Marzena Mazurek
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Jesienne nabory wniosków
Gmina Krasnobród wspólnie z gminą
Zamość i gminą Komarów oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Zamościu złożyła wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie na zakup
średniego samochodu pożarniczego przeznaczonego na wyposażenie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Krasnobrodzie. Wartość samochodu wraz z wyposażeniem
przypadająca dla gminy Krasnobród proporcjonalnie w ramach projektu to kwota
750 tys. zł. Liderem wniosku partnerskiego jest gmina Zamość.
***
Gmina Krasnobród ubiega się także o
zakup samochodu-śmieciarki w związku z
tym wystąpiła z wnioskiem o możliwość
sfinansowania tego zakupu w ramach funduszy unijnych. Wartość projektu oszacowana jest na kwotę ponad 500 tys. zł.
***
Wspólnie z gminą Tomaszów został złożony wniosek do działania kultura i turystyka na II etap zagospodarowania wyspy
nad zalewem oraz budowy ścieżek rowerowych i infrastruktury turystycznej.
***
Wystąpiono do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z wnioskiem o modernizację świetlic wiejskich oraz zakup
wyposażenia i zagospodarowanie centrów
wsi Wólki Husińskiej i Starej Huty. Ogólna wartość projektu to kwota ponad 800
tys. zł.
***
Gmina Krasnobród złożyła wniosek intencyjny o wyrażeniu woli na uczestnictwo w
programie budowy „Orlika 2012” w Krasnobrodzie. Planowany koszt tej inwestycji to kwota ponad 1,1 mln zł.
Informacje zebrała:
M. Czapla

Wystawa ilustracji Olgi Siemaszko
dniu 10 listopada o godz. 17.00
w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się otwarcie wystawy „Olga
Siemaszko. Ilustracje” przygotowanej
przez Krasnobrodzki Dom Kultury we
współpracy z Polską Sekcją IBBY, Biurem
Wystaw Artystycznych Galerią Zamojską,
Rodziną i Przyjaciółmi Artystki. Kuratorem wystawy jest Maria Grażyna Szpyra.
Wystawa zorganizowana została z
okazji 10. rocznicy śmierci Olgi Siemaszko – jednej z najwybitniejszych polskich
artystek, zaliczanej do twórców znanej w
świecie „polskiej szkoły ilustracji”, laureatki wielu nagród i wyróżnień.
Olga Siemaszko zajmuje ważne miejsce w polskiej sztuce, była wzorem dla

W

wielu młodych, dziś już uznanych artystów. Na jej ilustracjach wychowało się
kilka pokoleń Polaków. Twórczość artystki zauważono i doceniono także za granicą
– już w 1950 roku odniosła pierwszy większy sukces, był nim artykuł w międzynarodowym miesięczniku szwajcarskim „Graphis” z 30 jej ilustracjami, potem przyszły
następne.
Na wystawie zgromadzono ponad 150
ilustracji z różnych okresów, a wśród nich
tak znane jak „Alicja w krainie czarów”
czy nagrodzone - „Kalif bocian” W. Hauffa i „Bajeczki” J.I. Kraszewskiego. Prace
pochodzą ze zbiorów prywatnych Anny i
Andrzeja Majewskich oraz Biura Wystaw
Artystycznych Galerii Zamojskiej - ko-

lekcji autorskiej tworzonej w latach 19822000 przez ówczesne Biuro Wystaw Artystycznych w Zamościu.
Wystawa w KDK czynna będzie do
końca listopada. W grudniu pokazana
będzie w Biurze Wystaw Artystycznych
Galerii Zamojskiej, a później w Mielcu,
Krośnie, Lesznie, Koninie, Częstochowie,
Włocławku oraz w Warszawie.
Wystawie towarzyszy 48-stronicowy album w twardej oprawie, format A4,
zwierający m.in. teksty Andrzeja Matyni i Józefa Wilkonia oraz 40 reprodukcji
najbardziej znanych i lubianych ilustracji
Olgi Siemaszko.
M. Czapla
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Ksiądz Prałat dr Eugeniusz Derdziuk
Proboszczem Parafii Nawiedzenia NMP
w Krasnobrodzie
asterz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Ks. Bp dr Wacław Depo
dekretem z dnia 25 września 2010 roku odwołał Czcigodnego Księdza Prałata Romana Marszalca z urzędu Proboszcza Parafii i
Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie oraz Dziekana Dekanatu Krasnobród i jednocześnie mianował do pełnienia
tych funkcji Ks. Prałata dra Eugeniusza
Derdziuka – dotychczasowego Proboszcza
Parafii Zwiastowania NMP w Tomaszowie
Lubelskim.
W tym miejscu należy wypowiedzieć
słowa wdzięczności w kierunku ks. Prałata
Romana Marszalca za 28 lat włodarzenia
naszą Parafią. Dziękujemy za troskę o nasz
kościół parafialny, za wzniesione kościoły
filialne, za szereg prac renowacyjno-budowlanych, za wszelką troskę o wymiar religijny,
kulturotwórczy jak i za wzruszające przeżycia religijne podczas uroczystości i odpustów oraz za wszelką posługę sakramentalną
przez lata wiernej służby u stóp Pani Roztocza – Pani Krasnobrodzkiej.
Wdzięczni za pozostawione po sobie
piękne dzieło życzymy dni bogatych w zdrowie i dobre samopoczucie, czasu na refleksję i serdecznych przyjaciół. Niech Maryja
wstawia się za Tobą u swego Syna i wyprasza potrzebne łaski i otacza swoją Matczyną
opieką. Należy dodać, że Ks. Biskup wyraził
zgodę na zamieszkanie Ks. Prałata w kompleksie klasztornym w Krasnobrodzie.
W niedzielę 26 września br. podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz parafii
oraz życzenia wielu Łask Bożych przekazali
Księdzu Prałatowi przedstawiciele różnych
grup religijnych i instytucji działających na
terenie Parafii Nawiedzenia NMP oraz władze samorządowe.
3 października br. – w dniu odpustu Matki Bożej Różańcowej - w obecności wielu
kapłanów, rodziny nowego księdza proboszcza i licznie przybyłych wiernych odbyło się
uroczyste wprowadzenie do parafii nowego
Proboszcza Ks. dra Eugeniusza Derdziuka.
Uroczystej ceremonii przewodniczył
Kanclerz Kurii Diecezjalnej Ks. Prałat dr
Adam Firosz, który na początku liturgii w
progu świątyni, przekazał nowemu proboszczowi klucze do kościoła. Następnie przy
ołtarzu odczytany został dekret nominacyjny po czym Ks. Kanclerz dokonał obrzędu
przekazania ambony wypowiadając słowa:
„Ksiądz biskup uczynił Cię nauczycielem tej
wspólnoty, z tej ambony będziesz głosił Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym ludziom,
którzy szukają prawdy. Troszcz się o wszystkich, by mogli usłyszeć Słowo Boga żywego,
ukazuj wierzącym, jak można żyć wiarą i być
świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego”.
Następnie Ks. Kanclerz powierzył nowemu
proboszczowi troskę o ołtarz jako miejsce
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„na którym uobecnia się ofiara krzyża i jest
rozdzielany Chleb Życia”. Towarzyszyły
temu słowa: „Sensem pracy kapłańskiej jest
sprawowanie Mszy Św., troszcz się o to, by
wspólnota gromadziła się wokół tego ołtarza, by Eucharystia stała się centrum życia
parafialnego”. Po zakończeniu tego obrzędu
słowa powitania skierowały delegacje poszczególnych grup parafialnych tj. dzieci,
młodzież, ministranci, harcerze, Krąg Biblijny, Legion Maryi, Koło Przyjaciół Radia
Maryja, Rada duszpastersko-ekonomiczna
i inne. Swoje słowo skierował również Ks.
Prałat Roman Marszalec, oraz wicedziekan
ks. Kanonik Tadeusz Czuk, który przywitał
nowego Ks. Dziekana w imieniu kapłanów
dekanatu Krasnobród.
Następnie miała miejsce uroczysta Eucharystia, której przewodniczył nowo mianowany proboszcz ks. dr Eugeniusz Derdziuk,
a homilię wygłosił – jego rodzony brat – O.
Andrzej Derdziuk OFM Cap.
Dopełnieniem obrzędu wprowadzenia
na urząd kościelny było uroczyste wyznanie
wiary i złożenie przysięgi przez nowego proboszcza. Na zakończenie uroczystości ks. dr
Eugeniusz Derdziuk podziękował swojemu
poprzednikowi za troskę o duchowy i materialny kształt parafii. Słowa wdzięczności
skierował także do wszystkich parafian i
gości, którzy przez swoją modlitwę i pracę
przyczyniają się do pomnażania duchowych
i materialnych dóbr naszej Maryjnej wspólnoty.
Fakt obecności nowego duchowego
Ojca, Przewodnika i Pasterza naszej parafii
sprawił, że w sercach krasnobrodzkich parafian zagościła radość i wdzięczność.
Wierzymy, że ten nowy etap w historii
naszej parafii będzie czasem szczególnym,
obfitym w błogosławione owoce. Dlatego na
czas misji i pracy wśród ludu krasnobrodzkiego życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Chcemy pod Twoim kierunkiem wzrastać w wierze i dążyć do zbawienia. Jednocześnie gotowi jesteśmy realizować zadania,
które przed nami postawisz dla uświęcenia
siebie, parafian i całego środowiska, które na
terenie parafii się znajduje. Chcemy razem z
Tobą przyczyniać się do chwały Matki Bożej
Krasnobrodzkiej, która w tym sanktuarium
odbiera cześć jako Matka Zbawiciela.
Życzymy Ci błogosławieństwa Bożego
we wszystkich podejmowanych dziełach
w parafii. Niech Matka Zbawiciela – Nasza Pani Krasnobrodzka - przyczynia się za
Tobą, ma Ciebie w swojej opiece i chroni od
wszelkiego złego.
Ks. Sławomir Skowroński
Fotoreportaż – str. 12-13
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Ogólnopolski
Festiwal Kolęd
i Pastorałek

J

est już wieloletnią tradycją,
że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w Krasnobrodzkim
Domu Kultury odbywają się eliminacje regionalne Ogólnopolskiego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks.
Kazimierza Szwarlika w Będzinie.
Festiwal przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (w tym uczniów
i absolwentów szkół muzycznych
stopnia podstawowego), mogą wziąć
udział: soliści, duety, schole, zespoły
wokalne, wokalno-instrumentalne i
chóry w trzech kategoriach wiekowych: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych. Mile widziane są wykonania
tradycyjne, jak i aranżacje regionalne
czy nowoczesne bożonarodzeniowych pieśni tak chętnie śpiewanych
przez wszystkich Polaków.
Festiwal ma przebieg dwuetapowy – między 10 a 20 grudnia odbywają się eliminacje rejonowe w 33
miastach Polski oraz w Równem na
Ukrainie. Zwycięzcy eliminacji spotkają się na trzydniowych przesłuchaniach finałowych w Będzinie (6-8
stycznia 2011 r.), a ich zmagania zakończy koncert galowy połączony z
ogłoszeniem laureatów i wręczeniem
nagród.
Tegoroczne eliminacje XVII
edycji festiwalu odbędą się w Krasnobrodzkim Domu Kultury w sobotę 18 grudnia 2010r. Serdecznie
zapraszamy.
Szczegółowe informacje (w tym
regulamin i kartę zgłoszenia) można
uzyskać w KDK i znaleźć na stronie
internetowej www.ofkip.pl. Termin
przyjmowania zgłoszeń, które należy
przesłać do biura głównego Festiwalu w Będzinie, upływa 26 listopada
2010r.
M. Czapla
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Ks. Prałat
Roman Marszalec

U

rodził się dnia 1 lutego 1940r. w Tyszowcach powiat Tomaszów Lubelski. Szkołę podstawową i średnią ukończył w rodzinnych Tyszowcach. W 1958r. po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego
w Lublinie. Dnia 31 maja 1964 r.
z rąk J.E. Ks. Bpa Piotra Kałwy
otrzymał święcenia kapłańskie.
Pierwszą parafią, gdzie pełnił
funkcję wikariusza były Kanie k/
Rejowca (1964-1966), a kolejnymi Parafia Firlej k/Lubartowa
1966-1967 i Parafia Boża Wola
k/Bychawy 1967-1970.
Przez kolejne siedem lat był
rektorem kościoła pw. Św. Krzyża w Rzeczycy Księżej k/Kraśnika 1970-1977.
W 1977 roku został proboszczem parafii pw. Św. Tomasza
Ap. w Majdanie Sopockim., a
od roku 1982 pełni funkcję proboszcza Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie.
Od 6 września 1982 jest wicedziekanem dekanatu Zamość
- Nowe Miasto. 7 czerwca 1985r. został uhonorowany tytułem
Kanonika honorowego Prześwietnej Kapituły Katedralnej w Lublinie. 9 lutego 1988r. otrzymał godność Kapelana Honorowego
Papieskiego (Jan Paweł II), a od 5 października 1993 r. Kanonika
Gremialnego Świetnej Kapituły Konkatedralnej w Lubaczowie.
Natomiast od 28 września 2005 r. jest Prałatem Honorowym Benedykta XVI.
W czasie pracy duszpasterskiej jako proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie od 5 marca 1994 pełni także funkcję Dziekana dekanatu Zamość - Nowe Miasto, a od 1 września
1994 r. Dziekana dekanatu Krasnobrodzkiego oraz od 26 maja
1995 r. Kapelana Armii Krajowej przy Kole Rejonowym w Krasnobrodzie.
W ciągu 46 lat kapłaństwa prowadził aktywną działalność
duszpasterską m.in. poprzez prowadzenie lekcji katechezy, tworzenie grup religijnych, organizację spotkań i uroczystości religijnych, patriotycznych i okolicznościowych oraz administracyjnogospodarczą polegającą na budowie, modernizacji i wyposażeniu
obiektów sakralnych. Ksiądz Prałat Roman Marszalec jest budowniczym Kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego na Osiedlu
Podzamek i twórcą Muzeum Parafialnego.
Za swoją działalność na wielu płaszczyznach otrzymał nagrody: 19.07.2000 - Wyróżnienie za opiekę nad zabytkami od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Ujazdowskiego, 08.09.2006 - Dyplom uznania od Wojewody Lubelskiego
Wojciecha Żukowskiego za pełną zaangażowania działalność
duszpasterską i społeczną, a także odznaczenia: Medal 60-lecia
Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyńskiego (02.10.2006r.).
Dnia 1 lutego 2010 roku ks. prałat Roman Marszalec ukończył 70 rok życia i zgodnie z Uchwałą I Synodu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej biskupowi diecezjalnemu zgłosił gotowość
odejścia na emeryturę. Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
ks. bp dr Wacław Depo dekretem z dnia 25 września 2010 roku
odwołał Ks. Prałata z urzędu Proboszcza Parafii oraz Dziekana
Dekanatu Krasnobród i przeniósł w stan emerytalny.

5

Ks. Prałat
dr Eugeniusz Derdziuk

U

rodził się w 1956 r. w Sławęcinie w parafii Łaziska
w gminie Skierbieszów.
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Stanisławce, w
miejscowości, w której w
czasie II Wojny Światowej
ukrywał się ks. Stefan Wyszyński – późniejszy prymas Polski. Do szkoły średniej uczęszczał w Zamościu
w Technikum Mechanicznym. Po maturze w 1976
r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w
Lublinie.
Święcenia kapłańskie
otrzymał 12 czerwca 1982
r. z rąk J.E. Biskupa Bolesława Pylaka w Katedrze
Lubelskiej. Jako wikariusz
został skierowany na pierwszą parafię do Tarnogrodu w
powiecie biłgorajskim. Po dwu i pół roku pracy, w grudniu
1984 r. przeszedł na wikariat do Katedry Lubelskiej. Tu pracował do grudnia 1985 r. ale już w październiku rozpoczął
studia specjalistyczne z historii Kościoła na KUL w Lublinie. W tym czasie pełnił też posługę kapelana Męskiego
Domu Akademickiego KUL w Lublinie. Studia zwieńczył
doktoratem na temat; „Metody ewangelizacyjne mnichów
iroszkockich na przykładzie św. Kolumbana” pisanym pod
kierunkiem ks. bp prof. dr hab. Jana Śrutwy.
22.09.1987 r. został mianowany ojcem duchownym
Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Po podziale diecezji 25marca 1992 r. został inkardynowany do Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (04.04.1992 r.) i dalej pełnił
posługę ojca duchownego w WSD w nowej diecezji.
07.11.1996 r. został proboszczem Parafii św. Michała
Archanioła w Zamościu. 12.01.2001 r. bp Jan Śrutwa zlecił
mu posługę Diecezjalnego Egzorcysty. Rozpoczął się dla ks.
Eugeniusza czas posługi na terenie całej diecezji. Wiele osób
zaczęło przyjeżdżać do parafii jak też nie brakowało wyjazdów do posług w domach wierzących. W tym też czasie został kapelanem środowiska Dzieci Zamojszczyzny. Za prace
na rzecz środowiska Ziemi Zamojskiej został odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.
Po śmierci śp. ks. prałata Hermenegilda Frąkały w
czerwcu 2005 r. ks. Derdziuk został proboszczem parafii i
kustoszem Sanktuarium Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim i dziekanem Dekanatu Tomaszów Północ
(28.06.2005r.). Tu także kontynuował posługę egzorcysty i
spowiednika.
25.09.2010 r. ks. Derdziuk został mianowany proboszczem i kustoszem Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie i dziekanem Dekanatu Krasnobród.
Nowy proboszcz parafii Krasnobród został uhonorowany
tytułem kanonika honorowego Kapituły Konkatedralnej w
Lubaczowie (22.12.1995 r.), w listopadzie 2005 r. otrzymał
godność Kapelana Honorowego Papieskiego, a 12 czerwca
2010r. kanonika gremialnego Kapituły Konkatedralnej w
Lubaczowie.
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UŁAŃSKIE ŚWIĘTO W ZSP

ak co roku, 23-go września, uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona
Zespołu Szkół Podstawowych. To właśnie
tutaj, w Krasnobrodzie, 71 lat temu żołnierze z 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
stoczyli bohaterską bitwę z kawalerią nieprzyjacielską.
Święto szkoły rozpoczęło się przemarszem uczniów, nauczycieli i zaproszonych
gości do krasnobrodzkiego sanktuarium.
Oczywiście nie mogło zabraknąć Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody, która prowadziła pochód. O godzinie
dziewiątej rozpoczęła się Msza Święta
koncelebrowana przez księdza prałata
Romana Marszalca, który także przedstawił przybyłych gości. Po jej zakończeniu
wszyscy udali się na miejscowy cmentarz,
by oddać hołd poległym modlitwą, apelem
poległych oraz salwą honorową oddaną
przez żołnierzy z Kompanii Honorowej 3
Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Następnie delegacje szkół i zakładów
pracy z całej gminy, organizacje kombatanckie i członkowie rodzin ułańskich
złożyli wieńce pod pomnikiem Żołnierzy
Września 1939r. Na grobach ułanów, które
zostały pięknie przybrane przez uczniów

ZSP gałązkami świerkowymi i jarzębiną,
zapłonęły znicze.
Dalsze uroczystości odbywały się
według stałego ceremoniału w budynku
ZSP. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu dyrektor szkoły mgr Joanna Szykuła powitała przybyłych gości.
Wśród nich przybyli z Warszawy członkowie rodzin ułańskich: córka żyjącego ułana 25 Pułku płk Jana Błasińskiego - Barbara Błasińska, pani Halina Donath wraz
z wnukiem Marcinem Mazurkiewiczem,
oraz sympatycy 25 Pułku, wśród nich:
Witold Radzikowski, Ewa Marszałł, Mirosław Chada, Henryk Grycewicz. Następnie z-ca dyrektora pani Barbra Bielecka
przeprowadziła ślubowanie uczniów klas
pierwszych. Zgodnie z ułańską tradycją
podczas pasowania nie zabrakło „szabelki”. Do aktu pasowania włączyli się ułani z RKSP na czele z dowódcą Danielem
Szymankiem Z tej okazji pierwszoklasiści
otrzymali upominki przygotowane dla nich
przez szóstoklasistów. Kolejnym punktem
uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów klas trzecich. Występ
dzieci przygotowywanych pod czujnym
okiem pani Barbary Wyrostkiewicz oraz

Piechotą
do jesieni

przygotowywane były przez poszczególne szkoły, ale meta była
wspólna. Wszyscy piechurzy po
kilkukilometrowej wędrówce
spotkali się na krasnobrodzkich
kamieniołomach, gdzie czekały na nich rozpalone ogniska i
kiełbaski.
W tegorocznej imprezie
wzięło udział ponad stu uczniów,
ze szkół podstawowych w Kaczórkach i Majdanie
Wielkim oraz gimnazjaliści z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.
Kiedy kiełbaski były już
upieczone, stracone kalorie
uzupełnione, nadszedł czas powrotu. A żeby ten powrót umilić
wszyscy piechurzy dostali batoniki i żegnając się z
uśmiechem na ustach
obiecali swój udział
za rok.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy za wsparcie
finansowe Komisji MiejskoGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, dzięki której
przygotowano gastronomiczną
część rajdu :).
Tak więc tegoroczna wę-

14 października 2010 okazał się wspaniałą datą na wędrówkę w poszukiwaniu
pięknej, polskiej, złotej jesieni.
„Piechotą do jesieni”, bo mowa o XI
rajdzie pieszym organizowanym przez

Krasnobrodzki Dom Kultury i Szkolny
Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Pełzaki” odbył się w Święto Edukacji Narodowej.
Nie można było wymarzyć sobie lepszej pogody na wędrowanie po krasnobrodzkich szlakach. Było ciepło, słonecznie i kolorowo.
Wzorem lat ubiegłych trasy rajdu

pani Barbary Chmiel okazał się tak wzruszający, że niejednemu z uczestników zakręciła się łza w oku. Zaproszeni goście
otrzymali okolicznościowe upominki.
Ostatnim punktem akademii było wręczenie nagród w konkursach związanych z
patronem. Organizatorami konkursu plastyczno-literackiego ,,Patriotyzm wczoraj
i dziś” były panie Marzena Kuniec, Renata Nowosielecka, Grażyna Nowosad,
konkurs historyczny ,,Bądźmy jak ułani”
– pani Celina Lalik. Na zakończenie burmistrz Krasnobrodu pan Janusz Oś podziękował wszystkim za przygotowanie tak
wspaniałej akademii.
Następnie zaproszeni goście zwiedzili wystawę fotograficzną przygotowaną
przez panie: Magdalenę Pilipczuk, Beatę
Twardowską, Zdzisławę Lalik i Marzenę
Jabłońską. Obrazowała ona obchody święta szkoły w latach 2000-2009.
Uroczystości obchodów na długo zostaną w pamięci uczniów, ich rodziców,
nauczycieli a przede wszystkim gości,
którzy z uwagą śledzą coroczne nowości
w dekoracji.
Celina Lalik
Fotoreportaż - str. 12

drówka udała się fantastycznie, nawet aura
była nam przychylna.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i
opiekunom za uczestnictwo, zapraszamy
za rok.
M.K.
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Syzyf 2009 dla Burmistrza Krasnobrodu
dniu 23 października 2010r. w
Warszawie, odbył się V Kongresu Gospodarki Polskiej „Sztuka polska
w okresie kryzysu” zorganizowany przez
Kongregację
Przemysłowo-Handlową.
Podczas Kongresu, w którym uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli świata
kultury i gospodarki zostały wręczone
odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Zasłużony
dla kultury polskiej” oraz nagrody Syzyfa
Roku 2009 przyznawane przez Kongregację Przemysłowo-Handlową.
Odznaczenia „Zasłużony dla kultury
polskiej” otrzymali znani artyści plastycy
oraz Elżbieta Ostrowska – prezes Fundacji Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej
DIVERTIMENTO – osoba związana z
naszym miastem i znana jako pomysłodawczyni i dyrektor organizowanego w
Krasnobrodzie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”.
Orkiestra „DIVERTIMENTO”, która koncertowała podczas Kongresu wielokrotnie
występowała także przed krasnobrodzką
publicznością.
Warto dodać, że odznaczenie dla Pani
Elżbiety Ostrowskiej to nie jedyny miły
„krasnobrodzki” akcent tego wydarzenia.
Ważnym punktem Kongresu było wręczenie Nagrody - Statuetki Syzyf 2009. W
kategorii Media Roku otrzymała ją Pani
Redaktor Elżbieta Jaworowicz z TVP 1
za program „Sprawa dla reportera”, w kategorii Prezydent Roku - Prezydent miasta
Szczecina Piotr Krzystek. Statuetkę nagrody Syzyfa Roku w kategorii Polityk Roku
przyznano dla Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego profesora Jerzego
Buzka, który niestety nie mógł uczestni-

W

czyć w tej uroczystości, stąd też nagroda
ta zostanie wręczona w uzgodnionym,
dogodnym dla Pana Przewodniczącego
terminie.
Oprócz statuetek wręczono również
Dyplomy Syzyfa Roku otrzymali je: Bur-

spolitej Pawła Jabłońskiego, b. Prezydenta
miasta Zgierza - Karola Maślińskiego.
Wśród grona osób nagrodzonych Dyplomem Syzyfa 2009 jest także Burmistrz
Krasnobrodu Janusz Oś. Kapituła Kongregacji Handlowo-Przemysłowej przyznała

mistrz Miasta Kraśnik – Piotr Czubiński,
Wójt Gminy Mielnik - Eugeniusz Wichowski, Prezes Sieci Handlowej Paulinka - Wiesław Michałowski, Wanda Fok
- przedsiębiorca z Wrocławia, Wojciech
Kacperczak - firma BORDOPOL oraz Wacław Jopek - Fabryka Ceramiki Budowlanej.
Nagrody wręczane były w obecności i
przy współudziale dotychczasowych laureatów nagrody Syzyfa Roku z lat poprzednich – posła Parlamentu UE Jarosława
Kalinowskiego, z-cy redaktora Rzeczpo-

tę nagrodę za ogromne zaangażowanie w
organizację wspomnianego wcześniej Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
„Per Artem ad Astra”. Niestety Burmistrz
nie mógł być w tym czasie w stolicy, aby
odebrać nagrodę osobiście. Dyplom przywiozła do Krasnobrodu i przekazała Gospodarzowi naszego miasta Pani Elżbieta
Ostrowska.
Odznaczonym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Mariola Czapla

Złote Gody
13 listopada 2010r. w Krasnobrodzie odbędzie się uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Na uroczystość tę zaproszonych
zostało 13 par z terenu miasta i gminy Krasnobród, które wspólnie przeżyły pół
wieku. Wszyscy zaproszeni małżonkowie zawierali związek małżeński w 1960
roku.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.00 Mszą św. w Kościele pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie.
Dalsza część uroczystości odbędzie się w Krasnobrodzkim Domu Kultury,
gdzie dostojni jubilaci zostaną odznaczeni medalami Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego. Następnie wszyscy obecni obejrzą część artystyczną przygotowaną przez krasnobrodzkie przedszkolaki i wolontariuszy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Po oficjalnej części uroczystości dla Jubilatów i zaproszonych gości odbędzie
się kameralne przyjęcie, podczas którego zagra i zaśpiewa zespół folklorystyczny
„Wójtowianie”
M.K.

Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę

O

głoszono już kolejną edycję Ogólnopolskiej Charytatywnej Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę organizowanej przez Radio
Lublin.
Podobnie jak w latach ubiegłych akcja ta
będzie organizowana również na terenie gminy
Krasnobród i jej organizatorem będzie Krasnobrodzki Dom Kultury. Główna zbiórka darów
odbędzie się w niedzielę 28 listopada.
Szczegółowy plan zbiórki darów oraz program towarzyszącego jej koncertu podany będzie
na plakatach oraz na stronie internetowej www.
krasnobrod.pl.
Wszystkich chętnych do udziału w akcji prosimy o kontakt z KDK.
M. Czapla
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Słoneczne Święto
Patrona
Szkoły Podstawowej w Kaczórkach

dniu 26 września 2010 r. w
Szkole Podstawowej im. Armii
Krajowej w Kaczórkach po raz dziewiąty odbyły się obchody Święta Patrona.
Tegoroczne święto obchodzone było pod
hasłem „…jeden order krzyż”. Uroczystość rozpoczęła się wierszem o szkole w
Kaczórkach pt. „Gdyby los tak zrządził”
poetki p. Ireny Molendy z Dąbrowy Górniczej. Wiersz wprowadził nas w nastrój,
po czym 14 uczniów z klasy I pod kierunkiem p. Iwony Dzikowskiej przystąpiło do
ślubowania. Za
piękne recytacje i
układy taneczne,
a przede wszystkim na szczęście
pierwszaki otrzymały upominki
od starszych koleżanek i kolegów.
Następnie
montaż
słowno – muzyczny
w wykonaniu uczniów klas IV-VI pod
kierunkiem p. Elżbiety Zub i p. Katarzyny Buczak powiedział wiele o znaczeniu
symbolu krzyża.
Ks. Paweł Słonopas odprawił uroczystą Mszę Świętą, a patriotyczne kazanie
wygłosił ks. Roman Sawic, za co wielkie
Bóg zapłać.
W uroczystości uczestniczyła społeczność Kaczórek, Hutek i pobliskich wiosek
jak również zaproszeni goście na czele z

W

p. Burmistrzem Krasnobrodu Januszem
Osiem i posłem, prezesem Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Sławomirem Zawiślakiem. Byli również
przedstawiciele wojska, leśnictwa, liczne
poczty sztandarowe, Straż Pożarna z Hutek i jeszcze wielu zacnych gości.
Po Mszy Świętej został odznaczony p.
dyrektor Krzysztof Szkałuba krzyżem 9pp
AK Ziemi Zamojskiej za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy oraz za wpajanie patriotyzmu naszej szkolnej dziatwie.
Następnie zostały
złożone wieńce i wiązanki przy pomniku
Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystość
zakończyły wspaniałe
występy młodzieży z
powstającej Wielopokoleniowej Orkiestry
Dętej z KDK pod kierunkiem p. Jarosława
Derkacza,
zespół
tańca nowoczesnego
„FART” pod kierunkiem p. Anny Antoszczak oraz wspólny bigos ugotowany przez
panie z ZSO w Krasnobrodzie.
Wszystkim obecnym jeszcze raz z całego serca dziękujemy i zapraszamy za rok
na mamy nadzieję, do nowo wybudowanego przez Pana Burmistrza Janusza Osia
skrzydła szkoły.
Anna Szkałuba

ziewczynki z klasy I-III, mistrzynie województwa lubelskiego aktywnie spędziły czas na obozie szkoleniowym w Kluczborku rozgrywając półfinał
Polski w turnieju piłkarskim „Z podwórka
na stadion” o Puchar Tymbarku. Niestety, w piłce nożnej są potrzebne nie tylko
umiejętności, ale również szczęście.
Nas tym razem opuściło: od bramki
samobójczej zaczęły się porażki. Przegrałyśmy pierwszy mecz 1:0 z woj. świętokrzyskim, drugi mecz z Podkarpaciem był
prawdziwą walką, (co prawda przegrany
3:1) ale ambitną postawą zdobyliśmy ważną dla nas sympatię i uznanie bardzo walecznej, choć słabszej fizycznie drużyny.

Trzeci, z małopolską znów przegraliśmy
1:0. Mecze rewanżowe szły już lepiej: ze
świętokrzyskim 2:2, z podkarpackim 0:0,
z małopolską mecz wygrany 1:0.
Zdobyłyśmy 5 punktów i tym samym
zajęłyśmy III miejsce. Piękny puchar,
śliczne koszulki dla uczestniczek, zadowolenie i wyciągnięte wnioski zaprocentują w przyszłości.
Obóz szkoleniowy został dofinansowany przez pana Burmistrza, któremu z
całego serca dziękujemy.
Drużyna SP z Kaczórek
z trenerem p. Anną Szkałubą

rasnobrodzka

Gdyby los tak zrządził
Gdyby los tak zrządził,
choć wiem, że to się nie zdarzy,
ale gdyby …
Wszak wolno o wszystkim marzyć.
Gdybym miała zaczynać życie,
od początku, od nowa
i gdyby padło pytanie:
Gdzie się chcesz edukować?
To bez namysłu,
myślą płynąc
po obłokach i chmurach,
po rzece i lesie,
odparłabym:
w Kaczórkach.
Wyjątkowy w niej urok,
tyle niewysłowionej pogody,
opodal las zielony, pola
i Wieprz kręte toczy swe wody.
Kiedy latem bywam w Kaczórkach
zawsze odwiedzam tę szkołę,
przez okna do klas zaglądam,
na dąb papieski popatrzę
i myślę, że tu dzieci
musza być szczęśliwe i wesołe.
Na ławeczce przy boisku
siadam z przyjaciółką
i wracam wspomnieniami
do mych szkolnych lat.
Patrzę i podziwiam
roztoczański świat
i zazdroszczę tym dzieciom
ich szkoły,
dyrektora,
księdza,
nauczycieli,
pięknej okolicy
i jestem osobą,
która uczniom tej szkoły
najlepiej życzy.
Dąbrowa Górnicza 09.11.2009 r.
Irena Molenda

Fotoreportaż - str. 14

Piłkarskie wakacje…

D

Gazeta

XVI Konkurs
Piosenki
Przedszkolaka

K

rasnobrodzki Dom Kultury serdecznie zaprasza do udziału w
corocznym Konkursie Piosenki Przedszkolaka, który odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury w dniu 16 listopada 2010r. (wtorek) o godzinie 10.00.
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas „0”.
Zapisy i szczegółowe informacje w KDK
Relację z konkursu zamieścimy w kolejnym wydaniu GK.
M. Czapla
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Plon niesiemy plon, w Chrystusowy dom
XXIV Niedzielę zwykłą – 12
września br. do Sanktuarium
Maryjnego w Krasnobrodzie przybyli rolnicy naszej Diecezji, by przeżywać wielkie święto dziękczynienia za plony. Rolnicy przynosząc owoce ziemi i pracy rąk
ludzkich, dziękowali Ojcu Niebieskiemu
za tegoroczne zbiory i prosili o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Krasnobrodzkiej – Pani Zamojskiej
Ziemi dla wszystkich rolników
naszej diecezji.
Zbiórka miała miejsce przy
Kaplicy na Wodzie, skąd przy
akompaniamencie
Krasnobrodzkiej Orkiestry delegacje
z wieńcami z poszczególnych
parafii w barwnym korowodzie
udały się na plac przy kościele.
Na tegoroczne Dożynki przybyło 50 delegacji z wieńcami
dożynkowymi. O godzinie
11.00 w oczekiwaniu na uroczystą Eucharystię, była okazja
wysłuchania pięknego koncertu
w wykonaniu zespołu „Wójtowianie” z Krasnobrodu.
W południe gospodarz dożynek i zaproszeni goście udali się na podium. Zabrzmiał hejnał Maryjny, po którym słowa
powitania, skierował do nas Kustosz Sanktuarium – Ks. Prałat Roman Marszalec.
Następnie chór parafialny wykonał pieśń
dożynkową „Plon niesiemy plon”, po
czym nastąpiło przemówienie Starostów
dożynek, którymi w tym roku byli – Pani
Zofia Piłat z Lubyczy Królewskiej oraz
Marek Makuch z Rogowa (Parafia Świdniki), którzy przekazali chleb z tegorocznych zbiorów na ręce gospodarza dożynek
- Ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego.
Po słowach powitania zgromadzeni
pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył i Słowo
Boże wygłosił Jego Ekscelencja Ks. Bp
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Mariusz Leszczyński. W swoim pasterskim słowie zwracając się do przybyłych
rolników ksiądz biskup mówił: „Bogactwo, które człowiek nazywa swoim, nie jest
tylko owocem jego pracy, ale jest przede
wszystkim darem ziemi, a nade wszystko
darem i dziełem Stwórcy (…). Bóg złożył
w Was – drodzy rolnicy moc cudownego przetwarzania tej ziemi. Rolnik przez

pracę w pocie czoła staje się szczególnym
dzieckiem Boga Ojca – Stwórcy. Dlatego
trzeba, aby tak patrzeć na codzienny rolniczy trud”. Dodał również że: „Chrystus
ostrzega – uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości – bo nawet gdy człowiek posiada wszystko – nie może być pewny swojego istnienia. Dlatego trzeba pamiętać o
wdzięczności wobec Stwórcy – zwłaszcza
za codzienny chleb. Trzeba też właściwie
korzystać z daru wolności – bo nie jest
ważne ile posiadamy, ale to kim jesteśmy(…)”. Na zakończenie zaś ks. Biskup
zwrócił się do rolników za św. Pawłem: „
(…) W każdym położeniu dziękujcie Bogu
i módlcie się do Boga Stwórcy – tak prosto i wdzięcznie jak za dziecięcych lat, bo
chleb jest darem Boga i trzeba w każdej
chwili wielbić Boga za owoce pracy rąk

ludzkich oraz prosić Maryję naszą Matkę
o nieustanną opiekę nad nami”.
Podczas Mszy świętej Ks. Biskup
dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych. Każda delegacja otrzymała pamiątkowy dyplom przygotowany przez duszpasterstwo rolników naszej diecezji. Wiele
delegacji przybyło z darami ołtarza, gdzie
przed Tronem Pani Roztocza składali
chleb z tegorocznych zbiorów,
owoce i warzywa, jak również
i miód.
Na zakończenie, słowa
wdzięczności wyraził Duszpasterz Rolników naszej diecezji Ks. Grzegorz Świtalski, po
czym rolnicy z przyniesionymi
wieńcami dożynkowymi wyruszyli z procesją eucharystyczną.
Po zakończonej uroczystości, miała miejsce wystawa
rolnicza, jak również część artystyczna, w której wystąpili:
„Wójtowianie” z Krasnobrodu,
„Sonata” z Tomaszowa Lub.,
młodzieżowy zespół wokalny „Good Voice” z GOK w Łaszczowie i Zespół Śpiewaczy „Krzewina” z KGW Bukowina.
Wiele miejscowości pozostawiło swoje wieńce w Krasnobrodzie, by pielgrzymi
i turyści mogli podziwiać ludowy artyzm
w istniejącym od wielu lat muzeum wieńców dożynkowych.
Wdzięczni Bogu za tegoroczne plony,
za wszystkie dobrodziejstwa płynące od
Dobrego Boga, pokrzepieni Słowem Bożym i umocnieni matczynym spojrzeniem
Matki, wszyscy powrócili, by dalej z nadzieją wypełniać swoje powołanie pracy
na roli.
ks. Sławomir Skowroński
Fotoreportaż - str. 11

Kropla życia
28.09.2010r. w Krasnobrodzkim
Domu Kultury odbyła się akcja honorowego oddawania krwi zorganizowana przy
współpracy Honorowego Klubu Dawców
Krwi przy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Krasnobrodzie oraz Regionalnego Centrum Krwidawstwa i Krwiolecznictwa w
Tomaszowie Lubelskim.
W akcji wzięły udział 22 osoby; Kostrubiec Jan, Skrzyński Sylwester, Bogucka Angelika, Bogucki Adrian, Kapłon
Andrzej, Wereski Grzegorz, Nowak Kazi-

mierz, Kawecka Mariola, Kiecana Paweł,
Szpyra Antoni, Górnik Bogusław, Sędłak
Iwona, Dąbrowski Janusz, Szpyra Izabela,
Nowosad Katarzyna, Greszta Piotr, Kołtun Karolina, Korzeniowska Konstancja,
Kryk Piotr, Antoniak Zbigniew, Kapłon
Agnieszka, Bełz Zuzanna.
W sumie oddano 9740 mk krwi.
Krwiodawcy otrzymali słodkie podziękowania w postaci 8 czekolad.
Pragnę
serdecznie
podziękować
wszystkim za udział w akcji, paniom pielę-

gniarkom za pobranie krwi, panu Doktorowi Sebastianowi Łysiakowi za konsultacje
medyczne, Księdzu Prałatowi Romanowi
Marszalcowi wraz z wikariuszami oraz
Księdzu Romanowi Sawicowi i księżom
za rozpropagowanie akcji. Serdecznie
dziękuję również pani Marioli Czapla za
udostępnienie sali.
Adam Żuk
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Warsztat Terapii Zajęciowej
w Dominikanówce ma już 10 lat !!!
dniu 15 września 2010 roku odbyły się uroczystości związane
z obchodami dziesięciolecia funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce . Placówka ta rozpoczęła swoją
działalność 1 lipca 2000 roku z inicjatywy
ówczesnych władz samorządowych oraz
osób zainteresowanych tematyką i sytuacją życiową niepełnosprawnych ludzi.
W specjalnie zaadoptowanym budynku po
zlikwidowanej szkole podstawowej, przeprowadzono remont współfinansowany ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obiekt
dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych uczestników. Obecnie opieką terapeutyczną objętych jest 35 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Krasnobród,
Adamów i Łabunie.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie dziesiątej Mszą Świętą odprawioną w
miejscowej kaplicy. Przewodniczył jej Ks.
Sławomir Skowroński. Modlitwą objęto
uczestników i pracowników warsztatu.
Dalsza część uroczystości odbyła się
na terenie ośrodka. Kierownik placówki Urszula Czapla przywitała wszystkich
zgromadzonych. Przedstawiła krótką historię powstania i działalności warsztatu,
podziękowała za współpracę i wsparcie
finansowe na rzecz placówki, jakie przekazują na jej działalność poszczególne
szczeble administracji samorządowej.
W dalszej części spotkania głos za-
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bierali zaproszeni goście. Składali gratulacje, życzyli kolejnych lat efektywnego
funkcjonowania warsztatu upływającego
w atmosferze spokoju i wzajemnej współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wspominali jakie były początki a jak jest
obecnie.
W imieniu władz gminnych głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Kałuża, Burmistrz Krasnobrodu
Janusz Oś. List gratulacyjny od Starosty
Zamojskiego Henryka Mateja odczytała
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Zamościu pani Danuta Chruściel. Głos zabrał także Przewodniczący
Rady Powiatu Kazimierz Mielnicki Do
życzeń dołączyli: Dyrektor Sanatorium
Rehabilitacyjnego dla Dzieci pan Wiesław Chmielowiec, dyrektorzy jednostek
samorządowych z gminy Krasnobród oraz
kierownicy zaprzyjaźnionych Warsztatów
Terapii Zajęciowych z Wolicy Brzozowej,
Zamościa, Muratyna, Józefowa, Turkowic
i Tomaszowa Lubelskiego.
W budynku warsztatu uczestnicy i
opiekunowie zorganizowali pokaz umiejętności jakie zdobywają podczas zajęć
terapeutycznych. Osoby niepełnosprawne
wyplatały kosze z wikliny, wyszywały
serwety na hafciarce, szyły narzuty metodą patchworkową, wykonywały kwiaty z
bibuły, szlifowały szkło potrzebne do wykonania witraży, filcowały czapki i szalik,
malowały pastelami, wykonywały naczy-

nia ceramiczne z gliny itp. Zorganizowano
również wystawę prac wykonanych przez
uczestników w trakcie zajęć terapeutycznych.
Jak na urodziny przystało wszystkich
uczestników spotkania, zaproszono na tort
urodzinowy i wspólny poczęstunek.
Spotkanie minęło w miłej i sympatycznej atmosferze. Miejmy nadzieję że
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce będzie mógł funkcjonować i służyć
osobom niepełnosprawnym przez następne 10 lat. WTZ stanowią alternatywę na
obecność w społeczeństwie ludzi chorych,
ograniczonych intelektualnie i fizycznie.
Każdy człowiek ma prawo do realizacji
marzeń i godnego życia. Pewien autor napisał:
„…my także chcemy wznośić latawce
i tak jak zdrowi biegać pod wiatr
niesprawną reką zrywać dmuchawce
i z krótszą nogą poznawać świat…’’
Tego z całego serca życzą naszym
uczestnikom i wszystkim osobom niepełnosprawnym Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce.
Katarzyna Nowosad
Fotoreportaż - str. 11
Wywiad z Kierownikiem WTZ
Urszulą Czaplą - str. 17-18

Kolejny sukces Katarzyny Zdybel
dniach 7-8 października 2010r.,
we włoskiej miejscowości Pesaro odbył się 4 Konkurs Fagotowy im.
G. Rossiniego, w którym Pani Katarzyna
Zdybel, krasnobrodzianka, fagocistka Filharmonii Wrocławskiej zdobyła I nagrodę.
Sukces jest tym większy, iż Pani Katarzyna jest pierwszą osobą w historii
konkursu, której przyznano I miejsce, za
które otrzymała nagrodę finansową oraz
zaproszenie na 2 solowe koncerty z towarzyszeniem włoskiej orkiestry Orchestra
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Filharmonica Marchigiana.
Warto przypomnieć, że
jest to kolejny, tak znaczący
sukces młodej artystki, ponieważ w listopadzie ubiegłego roku, została ona laureatką międzynarodowego
konkursu w Moskwie.
Nie tak dawno, bo 22
sierpnia mieliśmy okazję
wysłuchać koncertu Pani
Kasi Zdybel w jej rodzinnym
Krasnobrodzie, podczas IV
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem
ad Astra”. Występ młodej, uzdolnionej fagocistki cieszył się wielkim zainteresowaniem i pozostawił niezapomniane wrażenia, bowiem trzeba wspomnieć, że po raz
pierwszy miała okazję zaprezentować się
przed rodzimą publicznością.
W przyszłym miesiącu Pani Katarzyna
wybiera się na kolejny konkurs do Włoch,

który odbędzie się w Chieri koło Turynu.
Gratulując dotychczasowych sukcesów trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!!!
M. Czapla
Na zdjęciach: Katarzyna Zdybel podczas
wręczenia nagród i z Jury konkursu
Foto: Katarzyna Kluczewska
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Z Kanady do Krasnobrodu
dniach 18-21 września 2010r.
gościliśmy w Krasnobrodzie
Krzysztofa Kasprzyka - poetę, prozaika i
podróżnika, od 1984 roku mieszkającego
w Kanadzie.
Podczas krótkiego pobytu w naszym
mieście Krzysztof Kasprzyk, znany nam
głównie jako autor tekstów piosenek strajkowych: „Postulat 22” oraz „Piosenka dla
córki” uczestniczył w trzech spotkaniach.
Pierwsze z nich - Wieczór poezji
Krzysztofa Kasprzyka - odbyło się w
niedzielę 19.09.2010r. o godz. 17.00 w
Krasnobrodzkim Domu Kultury. Podczas kameralnego spotkania, w którym
uczestniczyły m.in. władze samorządowe, przedstawiciele kadry pedagogicznej
i uczniowie, nasz gość recytował wybrane wiersze, a wśród nie mogło zabraknąć
„Piosenki dla córki”. Była też okazja posłuchania twórczości prozatorskiej – spisanych „na gorąco” refleksji z podróży po
Ukrainie. Krzysztof Kasprzyk opowiadał
także o kraju, w którym mieszka od ponad
ćwierć wieku. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.
Natomiast w poniedziałek 20 września
odbyły się kolejne spotkania, tym razem z
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dziećmi - uczniami szkół z terenu miasta
i gminy Krasnobród. Rano o godz. 9.30
w Krasnobrodzkim Domu Kultury, barwnych opowieści o Kanadzie, wzbogaconych prezentacją fotograficzną wysłuchała
ponad 100 osobowa grupa dzieci ze szkół
podstawowych w Krasnobrodzie, Majdanie Wielkim i Kaczórkach. Natomiast o
godz. 16.00 Krzysztof Kasprzyk spotkał
się z kuracjuszami - uczniami Zespołu
Szkół przy Sanatorium Rehabilitacyjnym
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.
Opowieści o Kanadzie w wykonaniu
naszego gościa spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci, które nie tylko z
uwagą słuchały, ale także zadawały wiele
pytań.
Oprócz spotkań był też czas, aby
Krzysztof Kasprzyk zobaczył najciekawsze miejsca w Krasnobrodzie i okolicy.
Naszemu Gościowi podobało się i miasto i
okolica. Jak sam stwierdził idealne warunki pracy twórczej.
Może przy okazji kolejnego spotkania
będziemy mieli okazję posłuchać wierszy
napisanych w Krasnobrodzie, bądź pod
wpływem pobytu w naszym mieście.
M. Czapla

KRZYSZTOF KASPRZYK
[pseud. Jan Ottawa, Robert Tof]
Urodził się 10 września 1946 roku
w Quackenbrueck w Niemczech. W
1964 roku zdał egzamin maturalny w
Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im.
Bolesława Chrobrego w Sopocie. W
1970 roku ukończył Wydział Biologii i
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, a 1973 podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim.
Był związany z gdańskim i warszawskim studenckim ruchem kulturalnym
(1967–1978). Pracował w klubach
„Żak” w Gdańsku i „Riviera – Remont”
w Warszawie, organizując imprezy,
spotkania i sympozja (ogólnopolskie i
międzynarodowe) głównie z dziedziny
filmu, muzyki i sztuk plastycznych. Za
organizację międzynarodowego sympozjum Film i literatura latynoamerykańska otrzymał w 1975 roku nagrodę
„Polityki” im. S. Allende. W sierpniu
1980 brał udział w strajku w Stoczni
Gdańskiej. Jest autorem dwóch piosenek strajkowych: Postulat 22 oraz Piosenka dla córki. W lipcu 1981 wyjechał
do Berlina Zachodniego, gdzie zastało
go wprowadzenie stanu wojennego
w Polsce. Wtedy też podjął decyzję o
emigracji. W Niemczech (w Berlinie
Zachodnim) współorganizował Grupę
Roboczą Solidarność, którą przez dwa
lata prowadził oraz założył miesięcznik „Przekazy” (1982–1984). W marcu
1984 otrzymał stypendium na Uniwersytecie St. Francis Xavier w Antigonish (Nowa Szkocja, Kanada), gdzie
przez rok studiował historię Kanady i
literatury kanadyjskiej. We wrześniu
1985 roku wyjechał do Toronto, gdzie
pracuje aktualnie jako nauczyciel w
Katolickim Wydziale Oświaty oraz Zespole Szkół Polskich Zagranicą (przy
konsulacie w Toronto).
Debiutował w 1974 r. na łamach
„ITD”. Opublikował szereg artykułów
w prasie krajowej i emigracyjnej, m.in.
w „Kulturze” (Paryż), „Kontakcie”
(Paryż), „Polityce” (Warszawa), „Zeszytach Historycznych” (Paryż).
Od 1981 roku jest członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Tomy poezji:
Centrum peryferii. Wydawnictwo
Morskie. Gdańsk 1981, Stan zagrożenia. Polski Fundusz Wydawniczy w
Kanadzie. Toronto 1986, Panopticum.
Mordellus Press. Berlin 1997, Zbiór.
Wydawnictwo Omnibus Printers Ltd.
Toronto 1999, Miejsce. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.
Rzeszów 2006.

Październik - Listopad 2010

16

Razem 10 lat
10.10.2010r. niedziela - dziesiąty raz
podczas Dnia Papieskiego młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II kwestowali na rzecz
Dzieła Nowego Tysiąclecia czyli funduszu
stypendialnego dla zdolnej młodzieży. Ta
inicjatywa to najwspanialszy pomnik, którego budowę rozpoczął Sługa Boży Jan Paweł II a nas uczynił jego kontynuatorami.
W ten sposób rozpoczęły się obchody
Święta Patrona Szkoły. Tegoroczna uroczystość niesie wiele treści i refleksji. Przede
wszystkim dziesiąta rocznica nadania ZSO
w Krasnobrodzie tak zaszczytnego
miana. Kolejna myśl związana jest
z hasłem „Jan Paweł II-odwaga
świętości”. Przecież nasz Patron
emanował świętością, czyli pięknem swojego człowieczeństwa,
bogactwem osobowości. Dobrocią,
mądrością i miłością. W trakcie
swojego pontyfikatu wyniósł na ołtarze 1343 błogosławionych i 482
świętych. Wskazywał ich pod każdą
szerokością geograficzną, w każdym narodzie, języku, powołaniu i
zawodzie; w każdej rasie i wieku.
Odwaga świętości przywołuje automatycznie postać błogosławionego
Jerzego Popiełuszki wyniesionego na ołtarze w czerwcu tego roku.
Umęczono mu ciało, zakneblowano usta,
zgaszono światło życia. Dziś jest naszym
świętym (Alicja Chruscicka)
17.10.2010r. niedziela – tego wieczoru
o godzinie 18.00 rozpoczęła się tradycyjna
wieczornica poświęcona Janowi Pawłowi
II. Miała ona charakter przedstawienia teatralnego pt. „Gość oczekiwany” w reżyserii Pani Bogusławy Pawluk i wykonaniu
uczniów gimnazjum. Spektakl powstał na
podstawie sztuki Zofii Kossak-Szczuckiej.
Młody Karol Wojtyła obejmując wikariat w
parafii Niegowicia wystawił właśnie tę sztukę, która w swej prostej konstrukcji przekazuje wartość wiary, pokory, pracowitości,
uczciwości i miłości rodzinnej. Wspaniała
gra młodych aktorów, oprawa muzyczna
i techniczna (ks. Sławomir Skowroński i
Marek Pawluk), dekoracja (Halina Gontarz
i Jarosław Jabłoński) złożyły się na niezapomniane przedstawienie.
Konkurs plastyczny to tradycyjne
przedsięwzięcie Pani Haliny Gontarz
uświetniające nasze szkolne święto. W tym
roku Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla
Młodzieży Gimnazjalnej przebiegał pod
hasłem „Jan Paweł II – Znawca Sztuki i
Przyjaciel Artystów”. Na konkurs wpłynęło
37 prac plastycznych, do wystawy zakwalifikowano 28 prac z 7 szkół gimnazjalnych
z województwa lubelskiego: Gimnazjum nr
2 w Tomaszowie Lub. Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie,
Zespół Szkół im.Z. Krawieckiej w Majdanie

Starym, Zespół Szkół Publicznych im.Jana
Pawła II w Szarowoli, Zespół Szkół w Soli,
Zespół Szkół w Księżpolu, Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.
W kategorii ilustracji poezji Jana Pawła II 1.miejsce zajął Marcin Mydlak z Soli;
2.miejsce Iga Kozyra z Księżpola; 3. Miejsce Sylwia Żerebiec z Majdanu Starego. W
kategorii spotkania ze sztuką i artystami 1.
miejsce zajęła Diana Lipska ze Szczebrzeszyna; 2.- Aleksandra Powroźnik z Krasnobrodu; 3.miejsce dla Magdaleny Kity
z Majdanu Starego. Dziewięcioro uczniów

otrzymało wyróżnienia. Po wieczornicy
odbył się wernisaż prac, uroczystego podsumowania dokonano podczas akademii 18
października, kiedy wręczono nagrody dla
uczniów i podziękowania dla opiekunów.
18.10.2010r. poniedziałek to kolejny
dzień Święta Patrona. Rozpoczął się on
uroczystym wymarszem kolumny uczniów
i nauczycieli pod przewodnictwem sztandaru. O godzinie 9.00 w Sanktuarium NNMP
miała miejsce msza sprawowana przez kustosza prałata dr Eugeniusza Derdziuka, homilię wygłosił nasz rodak prof. Krzysztof
Guzowski, który w kontekście tegorocznego hasła Dnia Papieskiego wprowadził nas
w zagadnienie rozumienia prawdy w sensie
chrześcijańskim i świeckim. Po mszy złożono kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II,
a następnie pod Pomnikiem Orła uczczono
pamięć bohaterów poległych w powstaniu
styczniowym. Po powrocie do szkoły rozpoczęła się uroczysta akademia, na wstępie
której Pani Dyrektor Renata Bojarczuk z
Panem Dyrektorem Eligiuszem Pomańcem
przywitali zgromadzonych uczniów i gosci;
przedstawicieli duchowieństwa – ks.prałata Eugeniusza Derdziuka i ks. Proboszcza
Romana Sawica; władz RP – Pana Jerzego Chruscikowskiego; władz samorządowych – Pana Burmistrza Janusz Osia oraz
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy
Pana Adama Kałużę oraz Panią Agnieszkę
Adamczuk-Inspektora ds. Oświaty; dyrektorów szkół z terenu miasta i gminy z pocz-
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tami sztandarowymi; Panią Mariolę Czaplę
–Dyrektora Domu Kultury i pozostałych
dyrektorów niektórych instytucji. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie na
sztandar uczniów klas pierwszych liceum i
gimnazjum.
Poranek Artystyczny „Mój Talent –
Droga do Świętości” to akademia przygotowana przez Panie: Celinę Koisz, Joannę
Górnik i Danutę Korzeniowską, które
zaprosiły lokalnych artystów do zaprezentowania swojego talentu podczas koncertu
dla Jana Pawła II. W 1991 r Jan Paweł II
skierował list do artystów, których trud
szczególnie doceniał, bo sam był artystą.
Do tych, którzy z pasja i poświęceniem poszukują nowych epifanii piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej. (List do artystów 1991r )
Dla Jana Pawła II, dla znamienitych gości, dla uczniów wystąpili:
Chór parafialny pod kierownictwem
Pana Józefa Bąka; Wokalno-Instrumentalny Zespół Folklorystyczny
Wójtowianie; Pani Marianna Olszewska – poetka; Patryk Kawka –
mistrz świata w tańcu sportowym;
Schola działająca przy parafii Zesłania Ducha Świętego w Podzamku pod kierownictwem ks.Michała
Skubisa; Schola z parafii NNMP w
Krasnobrodzie prowadzona przez
ks. Macieja Lewandowskiego; Szymon Dobrut z kl. I LO w Krasnobrodzie- pianino; Robert Korzeniowski uczeń
kl. V c – keyboard. Wierzymy, że słowa,
dźwięki i taniec artystów z Krasnobrodu
doszły do naszego Patrona do Domu Ojca;
a organizatorzy koncertu jeszcze raz dziękują wykonawcom za przybycie i podzielenie się swoim talentem, który też prowadzi
do świętości.
Danuta Korzeniowska
Fotoreportaż – str. 14

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania
sponsorom, którzy pomogli w organizacji Święta Patrona Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie. Darczyńcami są:
* Burmistrz Krasnobrodu
* Sklep Spożywczo – Przemysłowy
Stanisław Borek
* AMC Market Spożywczy
J.K.W. Adamczuk
* Kwiaciarnia Krzysztof Sawulski
* Firma Usługowo – Handlowa
„Krasbud” Wiesława i Henryk
Gielmuda
* Usługi Transportowe
Marcin Skiba
* Zakład Cukierniczy Jan Szpyra
* Firma Remontowo – Budowlana
„Karol - Bud” Mariusz Piela
Renata Bojarczuk
Dyrektor ZSO
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10 lat minęło…

Rozmowa z Urszulą Czaplą
- kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Dominikanówce
raca w Warsztacie Terapii Zajęciowej wymaga nie tylko odpowiedniego wykształcenia, wiedzy, właściwych
predyspozycji osobowych, pełnego zaangażowania w pracę, ale również wiary w
jej skuteczność.
Taką właśnie, wiarę posiada kadra
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, którym od 10 lat kieruje Pani
Urszula Czapla – kierownik, która u swoich pracowników najbardziej ceni cierpliwość, kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, stanowczość oraz upór
w dążeniu do celu.

P

We wrześniu 2010 roku minęło 10
lat od powstania placówki. Czy w tym
czasie udało się zrealizować wszystkie
plany?
W zasadzie tak. Plany towarzyszące
organizacji warsztatu np.: przygotowanie
sal terapeutycznych, kwalifikacji osób
niepełnosprawnych, zagospodarowanie
terenu i wiele innych zostały zrealizowane. Jednak każdy rok działalności przynosi
nowe problemy i nowe plany zarówno w
funkcjonowaniu placówki jak i organizacji
planów terapeutycznych dla poszczególnych uczestników stąd realizacja wszystkich planów jest ciągle w toku.
Jakie były początki, czy pamięta
Pani pierwszy rok działalności?
Bardzo dobrze pamiętam początki.
Pamiętam nawet pierwszy dzień, kiedy
po raz pierwszy osoby niepełnosprawne
przyjechały na zajęcia. Pamiętam pracowników, którzy po raz pierwszy zetknęli się
z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi,
ich obawy i lęk czy podołają w tej pracy.
Początki na pewno były trudne. Praca
z osobami niepełnosprawnymi jest inna
niż z pełnosprawnymi i nie każdy się do
niej nadaje pomimo posiadanych kwalifikacji.
Jednak wszyscy z wielkim zapałem
zabraliśmy się do pracy. Wiedziałam, że
marudzenie i narzekania niczego nie zmieni, jeżeli my pracownicy nie zorganizujemy sobie pracy w taki sposób abyśmy
potrafili czerpać z niej satysfakcję.
Myślę, że nam się to udało.
Mieszkańcy naszego regionu przyzwyczaili się do istnienia tego ośrodka
ale proszę powiedzieć na jakiej podstawie działają Warsztaty Terapii Zajęciowej i kto może je prowadzić?
Warsztaty Terapii Zajęciowej działają

na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , oraz na podstawie Rozporządzenia
z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. art. 10b ustawy
mówi nam, że Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia
lub inne podmioty – do których należą samorządy: gmina, powiat, województwo.
A kto może być uczestnikiem warsztatów?
Uczestnikami warsztatu mogą być
osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, które posiadają
wskazania do terapii zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydane
przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Jaki jest główny cel waszej działalności?
Podstawowymi celami warsztatu jest
rehabilitacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych. Cele te są realizowane poprzez stosowanie różnych technik i
metod terapeutycznych oraz poprzez włączanie uczestników w różne formy życia
społecznego.
Rehabilitacja społeczna ma umożliwić osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Uczestnicy
w warsztacie zdobywają umiejętności,
które są podstawą do niezależnego funkcjonowania w środowisku społecznym i
rodzinnym. Są to czynności związane z
samoobsługą, samokontrolą, orientacją w
schemacie dnia, dotyczą również wiedzy
na temat otaczającej rzeczywistości, spraw
bieżących. Uczestnicy uczą się jak korzystać z placówek użyteczności publicznej
jak; bank, poczta, ośrodek zdrowia, opieka
społeczna. W warsztacie podopieczni uczą
się przygotowywać proste posiłki, korzystać z różnych sprzętów potrzebnych w
życiu codziennym.
Drugi bardzo ważny cel to rehabilitacja zawodowa, która ma za zadanie ułatwić osobie niepełnosprawnej oczywiście
na miarę jej możliwości korzystania z
poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, pośrednictwa pracy. Tę formę
warsztat realizuje min. poprzez wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności i nawyki związane z pracą – co
umożliwiają zajęcia prowadzone w poszczególnych pracowniach np; wyrabianie
u uczestników obowiązkowości, syste-

matyczności, przestrzegania planowego
czasu zajęć, szanowanie powierzonych
materiałów i narzędzi oraz współpracy
w grupie. Część naszych podopiecznych
brała udział w szkoleniach zawodowych,
kursach i warsztatach; np. ,, indywidualne
ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób
niepełnosprawnych” lub kursy organizowane w Centrum kształcenia na Odległość
na wsi. Jeden z naszych podopiecznych
jest zarejestrowany w PUP jako osoba poszukująca pracy.
Czym zajmuje się placówka i jakiego rodzaju opieką służy swoim podopiecznym?
Już właściwie powiedziałam na czym
polega nasza praca. Oprócz rehabilitacji
zawodowej i społecznej prowadzimy jeszcze rehabilitację medyczną , pomoc psychologiczną, współpracujemy z rodzicami
naszych uczestników. Pomagamy w załatwianiu różnych spraw przede wszystkim
związanych ze zdrowiem podopiecznych.
Organizujemy konsultacje ortopedyczne,
szczepienia ochronne, wizyty u lekarzy
specjalistów.
Czy metody działania placówki
ustalone są odgórnie?
Nie. Metody i formy pracy dopasowujemy do stopni niepełnosprawności i
możliwości naszych uczestników. Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie
z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii przygotowanym dla każdego
uczestnika przez Radę Programową . Plan
ten przygotowywany jest co roku. W nim
określa się min. metody i formy pracy z
daną osobą.
Jakie działania w zakresie integracji
proponujecie uczestnikom Warsztatu?
Uczestnicy biorą udział w różnych
imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, konkursach; często spotykają
się z pozytywnym przyjęciem przez społeczność lokalną, są doceniani za swoje
osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także wytwory powstające w ramach terapii
zajęciowej. Uczestnicy biorą udział w
imprezach okolicznościowych jak wigilia,
zabawa andrzejkowa.
W zależności od funduszy finansowych jakie mamy do dyspozycji organizujemy wycieczki autokarowe bliższe i
dalsze. Często nasi niepełnosprawni sami
sugerują z czego chcieliby skorzystać.
Ciąg dalszy na str. 18
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Rozmowa z Urszulą Czaplą
- kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Dominikanówce
Ciąg dalszy ze str. 17
Są to wyjazdy do kawiarni, kina , teatru,
organizacja wieczorków tanecznych z innymi zaprzyjaźnionymi warsztatami.
Jakie formy wsparcia są Pani zdaniem najbardziej potrzebne w procesie
rehabilitacji osób niepełnosprawnych?
Jeżeli chodzi o formy wsparcia to na
pewno dużą rolę odgrywa rehabilitacja
psychologiczna uczestników. Często u
naszych podopiecznych zauważalne są zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania, które wymagają systematycznego
korygowania. Do najczęściej stosowanych
metod należą pogadanki indywidualne i
grupowe ale również rozmowy z opiekunami, do których niepełnosprawni mają
zaufanie. Duże znaczenie ma stała wymiana informacji z rodzicami . Współpraca z
rodzicami odbywa się poprzez spotkania
pedagogizujące, wymianę informacji, konsultacji indywidualnych. Praca z rodzicami
koncentruje się wokół pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z osobą
niepełnosprawną. Udzielane jest także
wsparcie emocjonalne czy informacyjne
w trudnych chwilach. Udzielamy również
informacji rodzinom i niepełnosprawnym
o przysługujących im prawach i obowiązkach. Zdarza się, że pomagamy wypełniać wnioski o dofinansowanie z funduszu
PFRON różnych programów. Dzięki naszej
pomocy uczestnicy mogli skorzystać z dofinansowania zakupu roweru przystosowanego do niepełnosprawności, wózka elektrycznego, zakupu komputera, adaptacji
pomieszczeń na łazienkę.
Które z nich przynoszą najlepsze
efekty?
Szczerze mówiąc wszystkie formy są
skuteczne jeżeli są umiejętnie przeprowadzone systematycznie i do końca.
Jaka jest realna szansa uczestników
Warsztatów na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie?
Oczywiście duża. Większość naszych
podopiecznym potrafiłoby samodzielnie
funkcjonować – no niektórzy może z niewielką pomocą drugiej osoby. Obserwujemy to szczególnie na organizowanych
kilkudniowych wyjazdach, na których
uczestnicy mają za zadanie zaplanować
cały rozkład dnia począwszy od ułożenia
jadłospisu na dany dzień, dokonania zakupów za określoną kwotę, przygotowania
posiłku i w ogóle zorganizowania czasu
wolnego. Bardziej zaniepokojona jestem
społeczeństwem czy gotowe jest przyjąć
taką osobę, czy nikt nie zrobi jej krzywdy,
czy w razie potrzeby pomoże.

Co w tej pracy stanowi dla Pani największe wyzwanie?
Od początku pracuję z osobami potrzebującymi pomocy - zarówno w Sanatorium w Krasnobrodzie jak i w Warsztacie
w Józefowie - i pomoc w rozwiązywaniu
problemów osób niepełnosprawnych, przygotowanie ich do samodzielności jest dla
mnie największym wyzwaniem.
Co się zmieniło na przestrzeni tych
10 lat Państwa działalności?
Jeżeli chodzi o budynek i otoczenie to
myślę, że zmieniło się dużo. Budynek jest
ocieplony, wymienione są okna, dach pokryty blachą, jest utwardzony teren i zagospodarowany
Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne to zmiany są bardzo widoczne. Początkowo z terapii korzystało 25 osób. W
chwili obecnej jest 35., a od 01. listopada
br. przybędzie nam jeszcze jedna osoba,
a więc będziemy pracować z 36 osobami
niepełnosprawnymi. Pamiętajmy, że praca
z osobami niepełnosprawnymi wymaga
cierpliwości i dużego zaangażowania ze
strony osoby prowadzącej a oczekiwanie
na efekty często jest długotrwałe, wymaga
utrwalania i powtarzania wielu czynności
ze względu na deficyty uczestników. Postępy są osiągane małymi krokami i nawet
minimalne osiągnięcia są przez nas i rodziców zauważalne. Nie będę wymieniała, bo
tych efektów jest naprawdę dużo i każdy
niepełnosprawny ma inne osiągnięcia.
Czy kadra również się zmieniała?
Odeszło kilka osób na własną prośbę
z powodu podjęcia pracy bliżej swojego
miejsca zamieszkania. Poza tym u większości pracowników zmieniło się nastawienie do życia. Bardziej doceniamy zdrowie
nasze i naszych najbliższych. Na co dzień
spotykamy się z niepełnosprawnością nie
tylko z tą wrodzona ale również i tą nabytą
po przez różne choroby czy wypadki i wiemy , że każdy z nas może stać się niepełnosprawny w każdej chwili i być uzależniony
od innych osób.
Czego można życzyć Uczestnikom i
Pracownikom WTZ na kolejne 10 lat?
Uczestnikom oczywiście zdrowia ,
spełnienia marzeń , a pracownikom dużo
satysfakcji i zadowolenia z tego co robią.
Dziękując za rozmowę w imieniu
swoim i Czytelników„Gazety Krasnobrodzkiej” życzę dużo zdrowia i satysfakcji, oraz realizacji wszystkich zamierzeń i planów.
Rozmawiała M.K.
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Jesień
wokół nas
Komisja konkursowa w składzie:
Mariola Kawecka, Marzena Mazurek,
Artur Kurantowicz rozstrzygnęła konkurs plastyczny pt. „Jesień wokół nas” dla
uczniów klas 0-III zorganizowany przez
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w
Krasnobrodzie.
Oto zwycięscy w poszczególnych kategoriach:
Klasa „0”
I miejsce - Michał Majdanik, Zielone
II miejsce - Dominika Skóra
- Krasnobród
III miejsce - Paweł Mackiewicz
- Krasnobród
Klasa I
I miejsce - Dawid Budzuński, Zielone
II miejsce - Oskar Piwko, Zielone
Klasa II
I miejsce - Dominika Kostrubiec,
Majdan Wielki
II miejsce - Paula Kawka, Krasnobród
III miejsce -Kinga Bodys, Krasnobród
Klasa III
I miejsce - Natalia Budzyńska, Zielone
II miejsce - Łukasz Borek, Kaczórki
III miejsce - Jakub Leśniak, Krasnobród
Wyróżnienie - Kacper Kłyż, Krasnobród
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Dorota Szwal

Akademia Orange
dla bibliotek
iejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie, w
ramach udziału w Programie „Akademia
Orange dla bibliotek” otrzymała od Fundacji Orange dotację finansową na pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece,
materiałów informacyjnych i promocyjnych, a także na prowadzenie projektów o
charakterze edukacyjnym.
Przyznaną dotację biblioteka może
wykorzystać na pokrycie kosztów instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych oraz sprzętowych niezbędnych do
zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach. Dzięki udziałowi
w tym programie Filia w Hutkach posiada
dostęp do Internetu.
Dorota Szwal

M
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Święto Szkoły w Zielonem – ślubowanie klasy I
28 września 2010 roku do grona uczniów
dołączyło czworo dzieci z klasy I:
1.Biela Damian
2.Budzyński Dawid
3.Piwko Oskar
4.Ścirka Amelia
Po prezentacji części artystycznej, nastąpiła ceremonia włączenia dzieci w poczet
uczniów Szkoły Filialnej w Zielonem.
Pani dyrektor Joanna Szykuła dokonała uroczystego pasowania na pierwszaka, które poprzedzone zostało złożeniem

dyplomy. Nie zabrakło także upominków
od starszych kolegów i koleżanek, a także
od pani dyrektor. Rodzice zadbali o przygotowanie dla dzieci i gości poczęstunku.
Obchodzone święto było okazją do rozstrzygnięcia konkursu ,,Ułani w naszej
pamięci” zorganizowanego przez panią
Barbarę Dziura. W tym roku konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem. Komisja miała duży problem z wyłonieniem
zwycięscy, jednakże musiała się dostoso-

Natalia Budzyńska kl. III
Należy zaznaczyć, iż pomysłowość prac
w tym roku jest godna pochwały. Nie oprę
się pokusie i podam, że rewelacyjny pomysł wykonania pracy konkursowej miał
Szymon Kawka, tylko szkoda, że nie była
to praca samodzielna. Jednakże cieszymy
się, że takie dzieło zdobi nasze szkolne
ściany. Godna pochwały i uwagi jest także
praca Natalii Budzyńskiej.
Przy tej okazji pragnę podziękować Mateuszowi Budzyńskiemu – mieszkańcowi

przysięgi na sztandar szkoły pod bacznym
okiem wychowawczyni Krystyny Czapla.
Chcąc uwiecznić i przypieczętować swoją
przynależność do społeczności uczniowskiej pierwszoklasiści odcisnęli swój palec, umoczony w tuszu na pamiątkowej
karcie. Uczniowie otrzymali pamiątkowe

wać do regulaminu konkursu. Najwyżej
oceniono samodzielnie wykonane prace.
I miejsce – Kinga Buczak kl. II
II miejsce – Amelia Ścirka kl. I,
Damian Biela kl. I
III miejsce - Wiktoria Burak ,,0”
wyróżnienie – Szymon Kawka kl III,

Zielonego za pięknie wykonane prace
plastyczne, które chętnie wykorzystujemy
do dekoracji podczas różnych uroczystości.

Święto pieczonego
ziemniaka w Zielonem
kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych zapisało się na
stałe święto pieczonego ziemniaka. W tym
roku urządziliśmy z tej okazji piknik rodzinny. Miło nam było ucztować razem z
rodzicami, a ściślej mówiąc z mamami.
Panie E. Majdanik, E. Budzyńska,

W

T. Ścirka, P. Złotucha ofiarowały swoją pomoc podczas
przyrządzania placków ziemniaczanych i frytek. Nauczycielki panie K. Czapla i B.
Dziura zadbały o organizację
zawodów, zabaw i gier dla
uczniów na świeżym
powietrzu.
Gośćmi
podczas tego święta,
były dzieci z punktu
przedszkolnego działającego przy naszej
szkole wraz ze swoją
wychowawczynią.
p.o kierownika szkoły
Krystyna Czapla

p.o kierownika szkoły
Krystyna Czapla

Październik - Listopad 2010

22

Gazeta

rasnobrodzka

ROZTOCZAŃSKA STODOŁA
dniu 24 września 2010r. Dom
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie był organizatorem spotkania integracyjnego pod nazwą Festyn Gospodarstwa Wiejskiego „Roztoczańska stodoła”.
Głównym celem festynu była integracja osób niepełnosprawnych, propagowanie aktywnego stylu życia, poprzez
przypomnienie prac wiejskich na co dzień
wykonywanych w każdym gospodarstwie
domowym.
W festynie uczestniczyli mieszkańcy
domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego,
uczestnicy zaprzyjaźnionych ośrodków
wsparcia i warsztatów terapii zajęciowej
oraz zaproszeni goście ks. Prałat Roman
Marszalec, ks. Roman Sawic – proboszcz
Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w
Krasnobrodzie, przedstawiciele Lubel-

W

skiego Urzędu Wojewódzkiego, organizacji pozarządowych, władze powiatowe,
dyrektorzy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali koncertu skrzypcowego i
uczestniczyli we wspólnej modlitwie której przewodniczył ks. Roman Sawic.
Następnie Starosta Zamojski Pan Henryk Matej dokonał otwarcia spotkania,
wspólnie z Panem Kazimierzem Mielnickim – Przewodniczącym Rady Powiatu
oraz Wiktorem Juszczakiem – gospodarzem spotkania, złożyli słowa podziękowania Ks. Prałatowi Romanowi Marszalkowi za dotychczasową pracę na rzecz
placówek pomocy społecznej funkcjonujących w mieście i gminie Krasnobród.
W dalszej części spotkania – praktycznej, uczestnicy brali udział w konkuren-

cjach sprawnościowych (robieniu masła,
cerowaniu spodni, wykonaniu szalika na
drutach, obieraniu ziemniaków, przebieraniu grochu, cięciu drzewa, wbijaniu gwoździ).
W części teoretycznej mogli wykazać
się wiedzą o wsi lubelskiej.
Laureaci wszystkich konkurencji
otrzymali nagrody oraz okolicznościowe
upominki, spotkanie zakończyło się ogniskiem i zabawą taneczną. Spotkaniu dopisała piękna pogoda.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pozytywną dawkę energii, mamy nadzieję, że
mile będą wspominać czas spędzony na
Roztoczu.
Bożena Ożga
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16 sierpnia 1920r. sześć dywizje Grupy Uderzeniowej gen. Edwarda Rydza
Śmigłego, mając ogromną przewagę nad
dwudywizyjną Grupą Mozyrską Tichona
Chwesina, już w drugim dniu kontrofensywy dotarły do szosy Warszawa – Brześć,
zagrażające tyłom wojsk rosyjskich pod
Warszawą. Prawe skrzydło grupy osłaniała
3 D.P.Leg. nacierająca w kierunku na Włodawę i Brześć. Pod Warszawą wojska rosyjskie zostały związane zwrotem zaczepnym w kierunku na Mińsk Mazowiecki.
Wyniki uderzenia już w pierwszym dniu
były znaczne, wywołujące zamieszanie i
panikę w oddziałach tyłowych i drugorzutowych A.Czerwonej.
3 D.P.Leg. zajęła Włodawę, 1 D.P.Leg.
odcinek Wisznica – Wohyń, a 21 Dyw.
Piechoty Górskiej oraz dywizje wielkopolskie (14 i 16) osiągnęły rubież rzeki
Wilgi, zajęły Garwolin i wysunęły patrole
pod Wiązownę, 2 D.P.Leg. przerzucona z
lewego brzegu Wisły, pozostała w odwodzie Grupy Uderzeniowej. W tym czasie
Armia gen. Sikorskiego zaatakowała
znad Wkry na rosyjską XV i III Armię.
Na skutek braku łączności z dowództwem
oraz wyczerpania żołnierzy, większa część
wojsk rosyjskich przeszła do nieskoordynowanego odwrotu. 3 Korpus Kawalerii
Gaj. Chana (dwie dywizje) oraz część III
i XV Armii (6 dywizje), nie mogąc się
przebić na wschód, 24 sierpnia przekroczyły granicę Prus Wschodnich i zostały
czasowo internowane w obozie Arys (dziś
Orzysz). Polskie kontruderzenie znad
Wieprza przyniosło sukces między innymi dzięki znajomości planów i rozkazów
strony rosyjskiej oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy przez polskie dowództwo. Jednym z najważniejszych sukcesów polskiego radiowywiadu w czasie
Bitwy Warszawskiej było przechwycenie
i odszyfrowanie radiodepeszy dowództwa XVI Armii z 13 sierpnia, dotyczącej
opanowania Warszawy. Jeden z epizodów,
opisuje polski oficer, późniejszy gen. bryg.
Witold Radecki – Mikulicz, przejęcia
rozkazu Gaj. Chana. „Zdobywamy czynny ośrodek Łączności nieprzyjaciela wraz
z personelem. Jeden z ułanów, trzymając
w ręku słuchawkę telefonu polowego kiwa
na mnię gwałtownie i melduje, że ktoś
wywołuje po rosyjsku stację. Biorę słuchawkę i po chwili rozmawiam z samym
Gaj. Chanem – d-cą 3 Korpusu Kawalerii,
który podaje ogólną oś swego marszu na
Mławę, każe to natychmiast przekazać do
dowództwa IV Armii rosyjskiej w Ciechanowie i zapytuje gdzie są Polacy. Melduję
mu służbiście, że rozkaz natychmiast wykonam, a że Polaków w pobliżu nie ma.”
Pod wpływem tych wiadomości, pułki z

brygady gen. Karnickiego, przy dużym
zaangażowaniu się w organizację wypadu na Ciechanów rtm. Witolda Mikulicz
Radeckiego, po krótkich ale krwawych
walkach w dniu 15 sierpnia zajmują sztab
rosyjskiej IV Armii, a wraz z nim kancelarię armii i jedną z dwóch radiostacji armijnych służących do utrzymania łączności z
dowództwem Frontu Zachodniego w Mińsku. W tym
czasie
dowódca w/w
frontu
Tuchaczewski
wydał
IV
Armii rozkaz
zawrócenia
na południowy – wschód
i uderzenia
na V Armię
gen. Sikorskiego, która
walczyła pod
gen. Władysław Sikorski
Nasielskiem.
Polscy radiotelegrafiści zdołali bardzo szybko przestroić nadajnik warszawski na częstotliwość
radiostacji IV Armii sowieckiej i rozpocząć skuteczne zagłuszanie nadajników z
Mińska, dzięki czemu z drugiej radiostacji, którą dysponowała IV Armia nie była
w stanie odebrać szyfrów Tuchaczewskiego. Nadajnik warszawski na tej samej
częstotliwości nadawał przez dwie doby
bez przerwy tekst Biblii – jedyny szybko
dostępny długi tekst, który udało się przekazać radiotelegrafistom do nieustannego
nadawania. Dowództwo IV Armii utraciło
nie tylko swój sztab, ale również łączność
z dowódcą frontu. Utraciło także możliwość skutecznego kierowania działaniami
wojsk. IV Armia ze swymi sześcioma dywizjami przemieszczała się nadal wzdłuż
osi wyznaczonej w ostatnio otrzymanych
rozkazach, co spowodowało, że dotarła aż
w pobliże Torunia. W ten sposób została wyeliminowana z bitwy o Warszawę i
następnie została zmuszona przez wojska
polskie do natychmiastowego opuszczenia zajętych terenów oraz wycofania się
na wschód. W tych krytycznych dniach,
cały naród stanął w obronie suwerenności
swojej Ojczyzny. We wszystkich kościołach gromadzili się wierni – czerpiąc tam
duchowe i patriotyczne wsparcie. Cały
ordynariat polowy, a szczególnie księża
kapelani piastujący swoją posługę duszpasterską bezpośrednio w oddziałach wojskowych moralnie i duchowo umacniali
żołnierzy w ciężkich chwilach walki, aby
nie załamywali się i nie zwątpili w ostateczne zwycięstwo. Przykładem niech bę-

dzie ks. Ignacy Jan Skorupka, który poległ pod Ossowem w okolicach Radzymina
dnia 14 sierpnia 1920r. W tym dniu, jako
kapelan 236 Ochotniczego Pułku Piechoty, drugiego
batalionu Legii Akademickiej,
zebrał
dość
liczną
grupę chłopców
rekrutujących się
z młodzieży
szkolnej oraz
studentów i
poprowadził
do wydawało
ks. Ignacy Jan Skorupka
się beznadziejnego kontrataku – idąc w pierwszym szeregu ze stułą na
szyi, krzyżem w ręku i z pieśnią „Serdeczna Matko” na ustach. Porwani przykładem
kapelana żołnierze, przestali się cofać,
uderzając na wroga. Kontratak zakończył
się sukcesem.
W tym czasie
ginie śmiercią
bohatera, rażony w
głowę
kulą
ekrazytową
(ekrazyt – materiał wybuchowy o właściwościach
kruszących
zaw ierający
Wincenty Witos
głównie kwas
Premier Rządu Obrony
pikrynowy).
Narodowej
Chłopi polscy w wojnie
polsko – bolszewickiej, a szczególnie w
Bitwie Warszawskiej odegrali bardzo dużą
rolę. W regularnej milionowej, największej wówczas w Europie, armii polskiej
około 70% żołnierzy stanowili chłopi,
chłop – Wincenty Witos, premier Rządu
Obrony Narodowej poderwał do walki i
wysiłku cały naród. 30 lipca 1920r. wzywał chłopów do walki z nieprzyjacielem
w odezwie, którą za pomocą komitetów
gminnych rozkolportowano po wsiach w
kilku milionach egzemplarzy. Wincenty
Witos w odezwie pisał: „Wolna Ojczyzna i
niepodległe państwo są największym i najcenniejszym skarbem każdego człowieka,
dla którego wszystko należy poświęcić…
Bracia włościanie na wszystkich ziemiach
polskich!...Ratunek może i powinien dać
państwu lud, prawowity tego państwa gospodarz…Od was zależy, czy Polska będzie wolnym państwem, w którym lud
Ciąg dalszy na str. 22
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Ciąg dalszy ze str. 21
będzie rządził i żył szczęśliwie, czy też
stanie się niewolnikiem Moskwy…gdyby
zaszła potrzeba, musimy podjąć walkę na
śmierć i życie. Bo lepsza śmierć niż podła
niewola…Dlatego wzywam Was Bracia,
niech każdy spełni swój obowiązek! Kto z
Was zdolny do noszenia broni – na front!
Na polu walki, na froncie, jest dzisiaj miejsce dla każdego, kto broń dźwigać potrafi,
inni dać muszą ofiarę z pracy i mienia…
Ludowi który jest potęgą, wątpić nie wolno…Trzeba ratować Ojczyznę, trzeba jej
oddać wszystko, majątek, krew i życie,
bo ta ofiara stokrotnie się opłaca, gdy uratujemy państwo od niewoli i hańby.” Na
ten apel wieś polska nie została obojętna.
Udział w wojnie polsko – bolszewickiej
był bardzo znaczący. Był dowodem ich
dojrzałości społecznej oraz świadomości
narodowej. Niezależnie od służby w regularnym wojsku, „chłopi gdy zbliżało się
wojsko polskie, naprędce organizowali się,
napadali na obozy bolszewickie, odbierali rzeczy zrabowane i konie. Wyzwolili
własnymi rękami: Białegostoczek, Wasilkowo, Knyszyn. W Wasilkowie odebrano
bolszewikom samochód, tabor koni i nie
dopuszczono do spalenia mostu na drodze wiodącej do Białegostoku. Ludność

polska tak znienawidziła bolszewików, że
przyrzekła sobie, iż w razie ich powrotu
chwycić za broń, siekiery, kosy i bronić
polskiej ziemi” – czytamy w raporcie kierownika Straży Kresowej pow. białostockiego Aleksandra Marcinkowskiego.
Oddziały chłopskie toczyły z Armią Czerwoną regularne bitwy, między innymi pod:
Łosicami, Morawami, Skrzeszowem i nad
Bugiem. Likwidowano niedobitki wroga
– zdobywając tabory i broń oraz służono
jednostkom polskim za przewodników,
jednocześnie wspierając je w walce. Ostateczny sukces militarny Polski był wypadkową wielu czynników, ale należy też
przypomnieć wkład chłopów i ludowców
w obronę państwowości polskiej. Chłopi
w większości wykazali się patriotyczną
postawą i stawiali się do wojska, dostarczali żywność, zboże oraz konie.
W dowód uznania zasług – Wincenty
Witos ówczesny premier Rządu Obrony
Narodowej został uhonorowany w roku
1921 najwyższym odznaczeniem państwowym – Orderem Orła Białego.
15 sierpnia, dzień Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny – data dramatycznej Bitwy Warszawskiej została dla
ludowców Świętem Czynu Chłopskiego. Stała się też tradycyjnie państwowym
Świętem Wojska Polskiego, choć szybko
zapomniano o znacznym udziale chłopów
w tej bitwie.
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Szkoda, że mamy wybiórczą skłonność oceny naszej historii.
Tak naprawdę, to prawie nikt już teraz
nie wspomina i nie ocenia obiektywnie
wydarzeń z tak nieodległych przecież czasów – dziejów Polski.
We wrześniu do ofensywy przeszły
wojska polskie na Wołyniu (13 września
zdobyto Kowel), trzy dni później Łuck, 18
września Równe i w Małopolsce Wschodniej – 18 września zajęto Tarnopol a 24
września wojsko dotarło do rzeki Zbrucz.
Na północy w wyniku bitwy nad Niemnem (20-25 wrzesień), a następnie działań pościgowych, wojska polskie zmusiły
Armię Czerwoną do totalnego odwrotu i
dotarły w rejon Mińska Białoruskiego.
Straty wojsk rosyjskich w Bitwie
Warszawskiej wynosiły około 25 tys. poległych, ponad 66 tys. jeńców internowanych w Prusach Wschodnich.
Straty polskie: około 4500 zabitych,
22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych.
W wyniku bitwy warszawskiej i następującej po niej bitwie niemieckiej, 15
października zawarto zawieszenie broni, a
w marcu 1921 roku w Rydze – traktat pokojowy, który uregulował stosunki polskiradzieckie i ustalił przebieg wschodniej
granicy Polski.
cdn.
Jan Gębka

Przykład idzie z góry
rzez Polskę przeszła fala protestów i strajków różnych grup zawodowych, które są wynikiem ogólnego
niezadowolenia z trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Swoją dezaprobatę wyrazili m.in. pracownicy sfery budżetowej.
Rosnące podwyżki cen żywności i innych
artykułów pierwszej potrzeby, zamrożenie płac to najważniejsze przyczyny tego
stanu rzeczy.
Obecny rząd ciągle mówi o podwyżce płac dla nauczycieli. Ponieważ
całe życie pracowałam w tym zawodzie,
zainteresowałam się sytuacją w polskiej
oświacie. Nauczyciele od tego roku mają
dodaną już drugą godzinę lekcyjną tzw.
karcianą, którą muszą przepracować bez
wynagrodzenia. Wspomnę też o pracy
nauczyciela w domu, przygotowaniu się
do lekcji, sprawdzaniu zeszytów, sprawdzianów itp. Skromna podwyżka, o której
się tyle mówi, zupełnie nie rekompensuje
wynagrodzenia godzin przepracowanych
… nieodpłatnie. Dlatego nie powinno
się okłamywać społeczeństwa, mówiąc
o podwyżkach, i tym samym siać niepotrzebnego zamętu. Rząd przeprowadza
reformę oświaty m.in. w wychowaniu

P

przedszkolnym i w klasach I – III szkoły
podstawowej. Wprowadzono nową podstawę programową. W zerówkach dzieci
nie poznają już liter, nie uczą się czytać.
Przeniesiono to do klasy pierwszej. Praca z dziećmi polega głównie na zabawie.
Dotychczas dzieci, które przychodziły do
klasy I, umiały już czytać. Teraz materiał
programowy jest okrojony. Nie ma już
także przedmiotów nauczania, tylko są
edukacje: polonistyczna, matematyczna,
muzyczna itd. Nauczyciel zobowiązany jest obliczać ( często w ułamku) ile
minut z godziny poświęcił na realizację
poszczególnych edukacji. Zapisuje to w
specjalnej rubryce dziennika. Według
mnie ta czynność jest zupełnie niepotrzebna, a pracochłonna. Czas ten mógłby
przeznaczyć na dobre przygotowanie się
do lekcji. Nauczyciel potrafi zaplanować,
zrealizować i rozliczyć się z realizacji
programu, bez ułamkowych zapisów. Nie
rozumiem dlaczego jest tak obciążony
biurokracją.
Obecnie w polskiej oświacie, której
poziom- w mojej ocenie - ciągle się obniża, wprowadzono wiele niekorzystnych
zmian. Wymienię choćby kilka - okroje-

nie Karty Nauczyciela, brak znaczących
podwyżek płac, bezpłatne godziny dodatkowe, niekorzystny kanon lektur szkolnych, ograniczenia w nauczaniu historii.
Zatrważający jest stan bezpieczeństwa uczniów w naszych szkołach. Mają
miejsce sceny jakby z filmu kryminalnego np. dziewczyna rani nożem koleżankę.
Moim zdaniem przyczyn należy poszukiwać w liberalnym wychowaniu, które
lansuje obecny rząd. Zachowania, które
nie są zgodne z prawem, etyką, moralnością, są bezkarne. Przykład idzie z góry.
Smutny jest stan naszej obecnej
oświaty. Co czynić? Myślę, że mądrzy,
prawi nauczyciele, potrafią dobrze uczyć
i wychowywać nasze dzieci. Braki w pracy edukacyjnej i wychowawczej możemy także uzupełniać sami. Należy tylko
ciągle interesować się edukacją młodych,
wnosić swoje uwagi i spostrzeżenia. Możemy także dać czerwoną kartkę rządowi,
który przez złe ustawy nie potrafi dobrze
nauczać i wychowywać młodego pokolenie.
Józefa Kusz
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XVIII BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR SZKOŁY
im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
dniu 01.10.2010 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego odbyły się XVIII
Biegi Przełajowe, w których wzięły udział
następujące szkoły: ZSP Krasnobród, SP
Kaczórki, SP Nr 2 Lublin, SP Hulcze i SP
Majdan Wielki.
Główne cele zawodów to: integracja
uczniów z różnych szkół, kształtowanie
nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie sprawności fizycznej.
Uczniowie klas 0- III ( miejscowi) rywalizowali między sobą w kategoriach: 0I Dziewczęta; 0- I Chłopcy; II- III Dziewczęta; II- III Chłopcy i zajęli następujące
miejsca nagrodzone medalami:

W

Kl. 0- I Dziewczęta:
I miejsce - Julia Deryło
II miejsce- Weronika Presz
III miejsce Marcelina Nadłonek
Kl. 0- I Chłopcy:
I miejsce - Adrian Słupski
II miejsce - Łukasz Czuwara
III miejsce - Hubert Buczak
Kl. II- III Dziewczęta:
I miejsce - Weronika Cisło kl. III
II miejsce - Aleksandra Tytuła kl. III
III miejsce - Magdalena Monastyrska
kl. II
Kl. II- III Chłopcy:
I miejsce - Jakub Gęśla
II miejsce - Szymon Gęśla
III miejsce - Łukasz Nizio
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 nagrodzonymi medalami byli:
Kl. IV Dziewczęta
I miejsce - Natalia Szczerbińska
SP Kaczórki
II miejsce - Agnieszka Podolak
SP Kaczórki
II miejsce - Adrianna Graboś
SP Nr 2 Lublin
Kl. IV Chłopcy
I miejsce - Kamil Staroń
SP Majdan Wielki
II miejsce - Jakub Sitarczuk SP Hulcze
III miejsce - Mateusz Tomiczek
ZSP Krasnobród
Kl. V Dziewczęta
I miejsce - Karolina Grodzka
SP Majdan Wielki
II miejsce - Renata Rebejko SP Hulcze
III miejsce - Karolina Borek SP Kaczorki
Kl. V Chłopcy
I miejsce - Eryk Ślusarz – SP Hulcze
II miejsce - Michał Ćmiel

ZSP Krasnobród
III miejsce - Arkadiusz Teterycz
ZSP Krasnobród
Kl. VI Dziewczęta
I miejsce - Dominika Szymczuk
SP Majdan Wielki
II miejsce - Dominika Piwko
SP Majdan Wielki
III miejsce - Dominika Przytuła
ZSP Krasnobród
KL. VI Chłopcy
I miejsce - Bartłomiej Buczak
ZSP Krasnobród
II miejsce - Konrad Skowroński
SP Majdan Wielki
III miejsce - Damian Łasocha
SP Majdan Wielki
W łącznej klasyfikacji szkoły, które
wzięły udział w XVIII Biegach Przełajowych zajęły następujące miejsca:
I miejsce - SP Majdan Wielki (87 pkt.)
II miejsce - ZSP Krasnobród (80 pkt.)
III miejsce - SP Kaczórki (68 pkt.)
IV miejsce - SP Hulcze (57 pkt.)
V miejsce - SP Nr 2 Lublin (33 pkt.).
Tak, więc puchar zdobyła po raz trzeci
z kolei Szkoła Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim.
Jacek Kowalik
sędzia główny zawodów

Święto Patrona
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