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Remonty chodników
Zak!ad Gospodarki Komunalnej w
Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim
wykona! remont nawierzchni chodnika
przy ulicy Sanatoryjnej. Prace prowadzono w ramach porozumienia ze Starostwem
Powiatowym w Zamo$ciu, które przekaza!o kostk" brukow#, natomiast gmina
Krasnobród pokry!a koszty wykonania.
Dzi"ki wspó!pracy wykonano remont

Nowe wiaty przystankowe
Na terenie naszej Gminy pojawi!o si"
kilka nowych wiat przystankowych m.in.
w miejscowo$ciach Malewszczyzna i
Hucisko. S# to wiaty z bali drewnianych
na kamiennej podmurówce. Wykonawc#
wiat by! Zak!ad Gospodarki Komunalnej
w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim. W Dominikanówce w miejsce starego, du%ego przystanku postawiono wiat"
metalow#, któr# zakupiono razem z wiatami dla Potoku Senderki i Krasnobrodu.
Równocze$nie Spó!dzielnia Produkcji Rolnej w Majdanie Wielkim zako&czy!a remont dwóch wiat metalowych w
Hutkach.
Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej
W dniu 21 i 22 listopada 2012 r. dokonano odbioru robót budowalnych na
dwóch odcinkach tj. w ulicy Wi$niowej
oraz kana!u tzw. $ci#gacza w bocznej ulicy Gietki. Warto$' zadania wynios!a odpowiednio 87.012,46 z! (Wi$niowa) oraz
22.394, 67 z! (boczna Gietki). Wykonawc# prac by! zak!ad Remontowo – Budowlany w Zamo$ciu Adam Kustra. Zak!ad
ten w ramach innej umowy przebudowa!
linie wodoci#gow# przy ulicy Lelewela
na odcinku blisko 180 mb. Przebudowa zwi#zana by!a z kolizj# z boiskami
sportowymi ORLIK 2012. Pozostawienie
jej grozi!o zamarzni"ciem linii wodoci#gowej i odci"ciem od zasilania w wod"
mieszka&ców ulicy Lelewela oraz uliczek
przyleg!ych.
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chodnika na odcinku blisko 155 mb. W
tym samym okresie Spó!dzielnia Produkcji Rolnej wykona!a remont nawierzchni
chodnika przy ulicy Zamojskiej. Wykorzystana kostka pochodzi!a z przebudowanego chodnika na ulicy Wczasowej.
Remont obj#! blisko 100 mb.
Informacje zebra!a
M. Czapla

INFORMACJA
Informacja nt doÞnansowania na usuwanie wyrobów azbestowych w roku 2013
w ramach projektu pt. „Pilota%owy system gospodarowania odpadami azbestowymi
na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilo$ci
oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.
Osoby zainteresowane pozyskaniem doÞnansowania na usuwanie wyrobów
zawieraj#cych azbest w 2013 roku w ramach „Pilota%owego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony
sprawnym monitoringiem ilo$ci oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”
realizowanego przez samorz#d Województwa Lubelskiego we wspó!pracy z samorz#dami lokalnymi województwa lubelskiego, w ramach Obszaru Priorytetowego:
2. (rodowisko i infrastruktura, Obszaru Tematycznego: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu $rodowiska
Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó!pracy” prosimy o sk!adanie wniosków w
terminie od 19 listopada 2012 do 18 grudnia 2012 roku. Wnioski mog# sk!ada'
osoby Þzyczne do tut. Urz"du. Przed z!o%eniem wniosku prosimy o zapoznanie si"
z regulaminem. Do wniosku (za!#cznik nr 3 do regulaminu) nale%y do!#czy' :
1) Kserokopie aktualnego dokumentu potwierdzaj#cego tytu! prawny do nieruchomo$ci – skrócony wypis z rejestru gruntów z piecz"ci# odp. Organu.
2) Kserokopi" po$wiadczenia zg!oszenia robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Zamo$ciu lub pozwolenia na rozbiórk" lub przebudow" dachu (budynku) z mapk#
3) Informacj" o wyrobach zawieraj#cych azbest i ich miejscu wykorzystania –
zgodnie ze wzorem okre$lonym w regulaminie (za!#cznik nr 8)
4)Ocena stanu mo%liwo$ci bezpiecznego u%ytkowania wyrobów zawieraj#cych
azbest zgodnie z rozporz#dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo!ecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 roku - wzór nr 2 do regulaminu
5) W przypadku gdy eternit zosta! zdemontowany przed 6 maja 2004 r. nale%y
z!o%y' o$wiadczenie z informacj# kiedy zosta! zdemontowany.
W!a$ciciele nieruchomo$ci, którzy maja zdemontowany eternit w terminie po
6 maja 2004 r. nie b"d# mogli korzysta' w roku 2013 z pomocy w ramach w/w
programu.
Burmistrz Krasnobrodu
Wies!aw Chmielowiec

Spotkanie
z Miko!ajem
Miesi"cznik, Pismo Samorz#du Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca: Krasnobrodzki Dom Kultury
Redakcja: Mariola Czapla (red. nacz.), Rados!aw Cios-Mairot (red. graf.)
Mariola Kawecka, Marzena Mazurek

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie zaprasza
na spotkanie z Miko!ajem.
Rodziców, którzy chcieliby, aby
ich pociechy dosta!y prezenty od
(wi"tego Miko!aja zapraszamy po
szczegó!owe informacje do Biblioteki w Krasnobrodzie do
5 grudnia 2012r.
w godz. od 9.00 do 17.00.
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Kilka s!ów o …
Miejsko- Gminnej Komisji Rozwi#zywania Problemów Alkoholowych

M

iejsko-Gminna
Komisja Rozwi#zywania Problemów Alkoholowych realizuje
uchwalony w dniu 29 grudnia 2011r;
a zmieniony w dniu 26 kwietnia
2012r. przez Rad" Miejsk# Program
Rozwi#zywania Problemów Alkoholowych.
Na realizacj" tego programu
dysponowa!a kwot# 136.000.00
z!., która pochodzi z op!at za handel
alkoholem. (rodki te przeznaczone
zosta!y na pomoc osobom nadu%ywaj#cym alkoholu i ich rodzinom. Wydatkowano je tak%e na zapobieganie uzale%nieniu poprzez dzia!ania na rzecz dzieci.
Na swych posiedzeniach cz!onkowie komisji odbyli rozmowy
z 37 osobami.
Skierowali na badania dotycz#ce ustalenia stopnia uzale%nienia od alkoholu 20 osób.
Akta spraw zosta!y przekazane do S#du Rejonowego w Zamo$ciu - Wydzia! Rodzinny i Nieletnich.
Osoby nadu%ywaj#ce alkoholu zg!oszone by!y przez Posterunek Policji w Krasnobrodzie, Gminny Zespó! Interdyscyplinarny
oraz przez cz!onków rodzin.
Dzia!ania Komisji polega!y równie% na Þnansowaniu zaj"'
sportowych w kwocie 56.000.00 z!. (rodki te pozwoli!y na zorganizowanie zaj"' sportowych dla 100 osób. Treningi odbywaj#
si" w 4 grupach 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Zatrudnionych
zosta!o 4 trenerów którzy pracuj# spo!ecznie.
Kwot" w wysoko$ci 21.300.00 z!. przeznaczono na organizacj" pó!kolonii w okresie wakacyjnym, w czsie których dzieci pod
opiek# wychowawców uczestniczy!y w zaj"ciach edukacyjnych.

Organizowane by!y równie% wycieczki do Zwierzy&ca, Guciowa
i Zamo$cia. Tymi dzia!aniami obj"to prawie 200 dzieci.
Wszyscy uczestnicy pó!kolonii byli ubezpieczeni.
Finanse na ten rodzaj dzia!alno$ci by!y uzupe!nione ze $rodków pozyskanych z KRUS w wysoko$ci 29.040.00 z!. (wy%ywienie, op!ata za transport, wynagrodzenie wychowawców i zaj"cia
kulturalno o$wiatowe).
Kwot# w wysoko$ci 3.500.00 z!. wspomogli$my $wietlice
szkolne, kwota ta zosta!a przeznaczona na zakup sprz"tu sportowego i artyku!ów papierniczych.
Po raz pierwszy zosta!y przeznaczone $rodki na op!acenie
psychologa, z pomocy, którego korzystaj# osoby nadu%ywaj#ce
alkoholu, rodziny w których wyst"puje przemoc a tak%e osoby
s!abo radz#ce sobie z problemami %yciowymi.
Z tego rodzaju pomocy skorzysta!o 38 osób.
Przeznaczanie $rodków pieni"%nych na funkcjonowanie Izby
Wytrze)wie& wywo!uje zawsze du%o kontrowersji. W 2012 roku
przekazali$my na ten cel 5.000.00 z!.
W roku poprzednim z Izby Wytrze)wie& skorzysta!o 52 osoby
z naszej gminy. Wydatkowanie tych pieni"dzy zapobieg!o agresji
osób b"d#cych pod wp!ywem alkoholu w stosunku do rodziny
i otoczenia.
Przeznaczyli$my tak%e kwot" 4.292.00 z!. na pomoc indywidualn#, która polega!a na cz"$ciowym sÞnansowaniu kosztów
wycieczki dla dzieci pochodz#cych z rodzin patologicznych.
Wsparcie takie zawsze by!o udzielane po uzyskaniu pozytywnej
opinii O$rodka Pomocy Spo!ecznej.

Z-ca Burmistrza Krasnobrodu
Stanis!aw J"drusina

Poleko- Poznań 2012
W

dniach 20-23 listopada odby!y si" w Poznaniu najwi"ksze
w Polsce targi ochrony $rodowiska POLEKO oraz targi techniki komunalnej
KOMTECHNIKA. Mo%na tam by!o
zapozna' si" z najnowsz# mi"dzynarodow# ofert" z zakresu recyklingu
odpadów, energii odnawialnej, czy
gospodarki wodno-$ciekowej.
21 listopada w!adze samorz#dowe naszego miasta w osobach
Burmistrza Wies!awa Chmielowca i
wice Burmistrza Stanis!awa J"drusiny uczestniczy!y w tym wydarzeniu.
Podczas pobytu na targach w!odarze naszego miasta dzi"ki zaproszeniu Biura Handlowego Ambasady Norweskiej wzi"li udzia! w
konferencjach dotycz#cych zagospodarowania cennych zasobów jakimi
s# woda i $cieki. Mieli równie% okazj"
do przyjrzenia si" przyk!adom najnow-

szych rozwi#za& w ramach specjalnych
przestrzeni ekspozycyjnych oraz spotka& z osobami zainteresowanymi wdra%aniem tych pomys!ów.
POLEKO, bowiem jest nie tylko
spotkaniem profesjonalistów, ale rów-

nie% mi"dzynarodowym forum wymiany wiedzy i do$wiadcze&.
Na koniec warto zaznaczy', ze za-

proszenie w!adz naszego miasta na targi
wynika!o z kontaktów z Ambasad# Norwesk#, które w przysz!o$ci zaowocowa'
mog# pozyskiwaniem $rodków Þnansowych z tzw. funduszy norweskich, które
dotyczy' mog# kilku obszarów priorytetowych, min. ochrona $rodowiska,
odnawialne )ród!a energii czy restaurowanie obiektów zabytkowych.
Ponadto przedstawiciele Ambasady Norweskiej zapowiedzieli swój
udzia! w konferencji, która odb"dzie
si" w Krasnobrodzie styczniu 2013r.
Spotkanie to b"dzie po$wi"cone pokazaniu mo%liwo$ci rozwoju Polski
Wschodniej pryz pomocz $rodków
zewn"trznych.
Z z-c# Burmistrza
Stanis!awem J"drusin#
rozmawia!a M.K.
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Kolejne sukcesy „Wójtowian” w Werbkowicach

W

erbkowice to miejscowo$'
bardzo przyjazna zespo!owi folklorystycznemu „Wójtowianie”
dzia!aj#cemu w Krasnobrodzkim Domu
Kultury. 27 maja 2012r zespó! wy$piewa! I miejsce w II Mi"dzypowiatowym
Festiwalu Pie$ni i Piosenki Maryjnej w
Werbkowicach, a 18 listopada 2012r. II
miejsce w II Mi"dzypowiatowym Festiwalu Zespo!ów (piewaczych.
Zespó! wyst#pi! w sk!adzie: Marianna Olszewska, Alicja Parkitny, Alicja
Olszewska, El%bieta Piela, Wies!awa
D#browska, Wanda Sachajko, Alina
S!ota, Jaros!aw Derkacz – akordeon,
Stanis!aw Olszewski – inst. perkusyjny,
Krzysztof Ujma – kontrabas, Piotr Mielnicki – b"benek.
Konkurencja by!a du%a, bo w imprezie bra!o udzia! a% 51 podmiotów
artystycznych (oko!o 420 uczestników)
reprezentuj#cych kilkana$cie instytucji
kulturalnych z pi"ciu powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, krasnostawskiego, che!mskiego i zamojskiego.
Artystów ludowych ocenia!o Jury w
sk!adzie: przewodnicz#cy p. Józef Obro$lak – w-ce dyr. Wojewódzkiego O$rodka Kultury w Lublinie, p. Aleksandra
Chojnacka – instruktor WOK w Lubli-

nie, p. Damian Miechowicz – pracownik
Departamentu Promocji i Turystyki Województwa Lubelskiego. Oceniany by!
dobór repertuaru, poziom artystyczny
oraz ogólna prezentacja artystów.
Wyst"powali$my prawie na ko&cu
festiwalu, $piewaj#c dwie piosenki „O
daj%e mi Bo%e” i „W moim ogródeczku
zakwit!a pietruszka”. Widzowie byli zachwyceni naszym wyst"pem. W opinii
Jury nasz wyst"p by! szlachetny i profesjonalny, wzbogacony solówk#, g!osami
m"skimi, %e&skimi, ciekawymi ruchami
w takt muzyki i oryginalnym zej$ciem
ze sceny.
Pragn" nadmieni', %e w listopadowym festiwalu w Werbkowicach
„Wójtowianie” odnie$li podwójny
sukces zespo!owy oraz indywidualny.
Otó% wieloletnia cz!onkini naszego zespo!u Alicja Parkitny otrzyma!a tytu!
Najlepszego Wokalisty, gdy% pi"knie i
szlachetnie wykona!a solówki. Gratulacje! Zespó! za prezentacj" artystyczn# otrzyma! podzi"kowanie i statuetk"
za udzia! w festiwalu, dyplom i du%y,
pi"kny puchar oraz nagrod" Þnansow#,
a nasza solistka Alicja Parkitny dyplom
gratulacyjny, pi"kn# statuetk", nagrod"
Þnansow# oraz wiele innych praktycz-

Wójtowianie podczas wyst"pu na Festiwalu w Werbkowicach...

... oraz z trofeami w KDK po powrocie z Werbkowic

nych upominków od prezesa Lokalnej
Grupy Dzia!ania „Lepsze jutro” w Hrubieszowie – p. Roberta Palichleba. Warto doda', %e po zako&czeniu przes!ucha&
artystycznych wspólnie z zaprzyja)nionym zespo!em „Ogrodniczki” z *abuniek Pierwszych zainicjowali$my ta&ce
na przestrzennym korytarzu Gminnego
O$rodka Kultury z udzia!em kapeli z
*opiennika Górnego.
Po og!oszeniu wyników przegl#du i
wr"czeniu nagród Marianna Olszewska
szefowa zespo!u „Wójtowianie” w imieniu uczestników imprezy pi"knie podzi"kowa!a organizatorom za wspania!#
biesiad" ludow#. Udzieli!a te% wywiadu
dla Radia „Z!ote Przeboje”.
Organizatorami festiwalu byli:
Gminny O$rodek Kultury Werbkowice,
Wójt Gminy Werbkowice, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie i Wojewódzki
O$rodek Kultury w Lublinie. G!ównym
celem przegl#du by!a popularyzacja pie$ni i piosenek ludowych naszego regionu. Festiwal stworzy! tak%e mo%liwo$'
konfrontacji dorobku artystycznego
oraz integracj" i wymian" do$wiadcze&
uczestników i instruktorów.
A.S!ota

... z publiczno$ci# s!uchaj# wyst"pów innych zespo!ów,

Alicja Parkitny - zdobywczyni tytu!u „Najlepszego Solisty” Festiwalu
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Krasnobrodzkie obchody (wi"ta Niepodleg!o$ci
”Polsko, nie jeste$ ty ju% niewolnic#!
&a'cuch twych kajdan sta! si" tym
!a'cuchem,
Na którym z lochu, co by! tw# stolic#
Lat sto, swym w!asnym d(wign"!a$ si"
duchem.”
Leopold Staff

K

rasnobrodzkie obchody 94
rocznicy Odzyskania przez
Polsk" Niepodleg!o$ci rozpocz"!y si" w
Sanktuarium Maryjnym, gdzie odprawiona zosta!a uroczysta msza $wi"ta w
intencji Ojczyzny, której przewodniczy!
i homili" wyg!osi! ks. pra!at dr Eugeniusz Derdziuk - proboszcz ParaÞi Nawiedzenia Naj$wi"tszej Marii Panny
Zanim to jednak nast#pi!o uczniowie
Zespo!u Szkó! Ogólnokszta!c#cych im.
Jana Paw!a II w Krasnobrodzie zaprezentowali patriotyczny program s!owno-muzyczny przypominaj#cy wydarzenia tamtego okresu.

W uroczysto$ciach uczestniczy!y
poczty sztandarowe zwi#zków kombatanckich i szkó!, orkiestra d"ta oraz licznie zgromadzeni mieszka&cy miasta i
gminy Krasnobród. W!adze samorz#dowe reprezentowali: burmistrz Wies!aw
Chmielowiec, wiceburmistrz Stanis!aw
J"drusina oraz przewodnicz#cy Rady
Miejskiej Kazimierz Misztal. Obecni
byli równie% dyrektorzy szkó! i instytucji z terenu miasta i gminy Krasnobród.
Po eucharystii uczestnicy uroczysto$ci prowadzeni przez Wielopokoleniow# Orkiestr" D"t# udali si" na miejscowy cmentarz pod pomnik Powsta&ców
Styczniowych, gdzie po krótkiej modlitwie z!o%yli ho!d tym, którzy polegli
walcz#c o wolno$'. Natomiast delegacja Zespo!u Szkó! Ogólnokszta!c#cych
– szko!y sprawuj#cej patronat nad tym
miejscem pami"ci – z!o%y!a wi#zank".
Dalsza cz"$' uroczysto$ci religijnopatriotycznych mia!a miejsce przy pomniku +o!nierzy Wrze$nia 1939 roku i

rozpocz"!a si" Hymnem Pa&stwowym.
Nast"pnie modlitw" poprowadzi! ks.
pra!at dr Eugeniusz Derdziuk.
Okoliczno$ciowe przemówienie wyg!osi! burmistrz Krasnobrodu Wies!aw
Chmielowiec, a zgromadzone delegacje
zwi#zków kombatanckich, szkó!, instytucji i zak!adów pracy z!o%y!y wi#zanki
pod pomnikiem.
Popo!udniowa cz"$' tegorocznych
obchodów (wi"ta Niepodleg!o$ci mia!a miejsce w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury, gdzie o
godzinie 15-stej rozpocz#! si" koncert.
Podczas niego wyst#pi! Chór M"ski
„KLUCZ” z Majdanu Starego oraz zespó! „WIARUSY” z Tomaszowa Lubelskiego prezentuj#cy program s!ownomuzyczny.

M.K.
Fotoreporta% – str. 11

Program zbiórki darów
na terenie
Miasta i Gminy Krasnobród
26 - 30 listopada 2012r.
w SZKO*ACH (Krasnobród,
Majdan Wielki, Kaczórki, Zielone)

2 grudnia 2012r.
KACZÓRKI (obok Kaplicy)
- 10.30 – 11.00
PODKLASZTOR (Sklep Spo"ywczy Janusz Kurantowicz)
- 9.30 – 13.30
KRASNOBRÓD (AMC Market Spo"ywczy KJW Adamczukowie) - 9.00 – 14.00
KRASNOBRÓD (Sklep Spo".-Przem. Stanis!aw Borek) 9.00 – 14.00
KRASNOBRÓD (Sklep „Joanna” Jaros!aw Rosiak)
- 11.00 – 14.00
KRASNOBRÓD (Sklep Biedronka)
-9.30 – 14.00
PODZAMEK (przy Ko#ciele pw. Zes!ania Ducha $w.)
- 9.00 – 9.30 i 12.00 – 12.30
Krasnobrodzki Dom Kultury
- 14.00 – 18.00

Zbieramy: artyku!y spo%ywcze, s!odycze, $rodki czysto$ci, ksi#%ki, zabawki, artyku!y szkolne.

NIE ZBIERAMY PIENI%DZY
Zbiórce darów w KDK towarzyszy' b"dzie
KONCERT, który rozpocznie si" o godz. 15.00.
Serdecznie zapraszamy
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Klub Seniora „50 Plus” i wiedza o Krasnobrodzie

O

d 2010 roku przy Krasnobrodzkim Domu Kultury dzia!a Klub
Seniora „50 Plus”, który zrzesza blisko
30 osobow# grup" doros!ych mieszka&ców Krasnobrodu. S# w$ród nich
zarówno emeryci jak i osoby czynne
zawodowo.
Klub dzia!a bardzo pr"%nie pod
kierownictwem Pani Prezes ZoÞi Kleniewskiej i prowadzi ró%nego rodzaju
dzia!alno$' maj#c# na celu
aktywne zagospodarowanie
wolnego czasu jego cz!onkom. Klubowicze spotykaj#
si" w KDK raz w miesi#cu,
obecnie w ostatni# $rod".
Poza tym organizuj# sobie
zaj"cia aerobiku, uprawiaj# nordic walking, wspólnie
przygotowuj# i uczestnicz# w
imprezach rozrywkowych takich jak „Andrzejki”, „Ostatki” czy „Sylwestra”, odby!o
si" te% spotkanie op!atkowe. Oprócz
tego cz!onkowie klubu wyje%d%aj# na
wycieczki, zarówno krajowe jak i zagraniczne, uczestnicz# w imprezach
miejskich takich jak „Dni Krasnobrodu”
przygotowuj#c stoiska kulinarne.
Cz!onkowie klubu chc# te% poszerza' swoj# wiedz" poprzez spotkania

z ciekawymi lud)mi, kursy i szkolenia
m.in. z obs!ugi komputera.
Jedn# z ostatnich inicjatyw Klubu
„50 Plus” by!o zorganizowanie „Konkursu wiedzy o Krasnobrodzie”. Konkurs odby! si" w dniu 24 pa)dziernika
2012r. w KDK podczas comiesi"cznego
spotkania. Jego organizatorem by! Klub
„50 Plus” i Krasnobrodzki Dom Kultury. Konkurs polega! na udzielaniu odpo-

wiedzi na wcze$niej przygotowane pytania. Autorami pyta& byli: Gustaw Sak
- sekretarz Klubu „50 Plus” oraz Mariola Czapla i Marzena Mazurek z KDK.
W konkursie wzi"!o udzia! 7 osób:
Joanna Greszta, Gra%yna Popczak, Danuta Nowak, Jadwiga *ach, Bogumi!a
O%ga, Ryszard Bartnik i Ryszard Be!z.

Op!aty klimatyczne

K

iedy wyje%d%amy do sanatorium albo na wczasy, zawsze
pobierana jest od nas przy zakwaterowaniu op!ata miejscowa zwana te% op!at# klimatyczn#. Jest to zwykle drobna
suma doliczana nam do noclegu, na któr# jednak otrzymujemy osobne pokwitowanie.
Op!ata klimatyczna to rodzaj podatku p!acony przez turystów, wczasowiczów i pensjonariuszy na rzecz danej
gminy. Op!ata wprowadzona jest po to,
by gmina mog!a zarobi' na obs!ug" ruchu turystycznego. Na podstawie wysoko$ci zebranych op!at mo%na obliczy'
nap!yw turystów a same $rodki przeznaczy' na ró%ne drobne, ale niezb"dne, inwestycje z ruchem turystycznym zwi#zane. Chodzi tu o utrzymanie czysto$ci,
napraw" dewastacji, jakie pozostawiaj#
cz"sto po sobie ma!o odpowiedzialni tury$ci a tak%e koszty zwi#zane z reklam#
i promocj# miejscowo$ci, jak np. wydawanie map, folderów itp.
Oczywi$cie nie s# to ju% wszyst-

kie wydatki, bo wszystkich nie sposób
wymieni'. Warto jednak u$wiadomi'
wszystkim, %e dochód z op!at klimatycznych przyczynia si" do zwi"kszenia
subwencji od pa&stwa. Dla przyk!adu:
je$li gmina uzyska z op!at np. 50 tys. z!.,
to drugie 50 tys., otrzyma od pa&stwa,
je%eli zbierze 100 tys. z! - otrzyma od
pa&stwa drugie 100 tys. z!. Jest wi"c o
co powalczy'.
Gminy utrzymuj#ce si" z turystyki
lub uzdrowiskowe zdaj# sobie z tego
spraw" i staraj# si" tych $rodków pozyska' jak najwi"cej, bo to nakr"ca ich gospodark". Tym bardziej, %e ten zarobek
odbywa si" nie kosztem mieszka&ców
(p!ac# ci, co przyje%d%aj#) a korzystaj#
z zainwestowanych pieni"dzy w!a$nie
mieszka&cy danej gminy.
Oczywi$cie %aden urz#d gminy czy
te% miasta nie ma mo%liwo$ci bezpo$redniego zbierania op!at, musi to czyni' za
po$rednictwem kwaterodawców, którzy
powinni przy zakwaterowaniu pobiera'
tak# op!at" i odprowadza' do urz"du.

Odpowiedzi na wylosowane przez
uczestników pytania ocenia!a i nad prawid!owym przebiegiem konkursu czuwa!a komisja w sk!adzie: Mariola Czapla – przewodnicz#ca, ZoÞa Kleniewska
i Gustaw Sak. Cz!onkiem Honorowym
komisji by! obecny na spotkaniu Burmistrz Krasnobrodu Wies!aw Chmielowiec.
Uczestnicy konkursu wykazali si"
du%# wiedz# na temat naszego
miasta, jego historii, geograÞi,
kultury i tradycji.
A oto zwyci"zcy: I miejsce
– Danuta Nowak, II miejsce
- Joanna Greszta, III miejsce –
Gra%yna Popczak.
Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez p. ZoÞ" Kleniewsk#
(np. I nagroda - jednodniowy
wyjazd do Lwowa dla 1 osoby)
oraz ksi#%ki „Pie$& ujdzie ca!o”
ufundowane przez Krasnobrodzki Dom
Kultury, natomiast wszyscy uczestnicy
pami#tkowe dyplomy.
Gratuluj" cennej inicjatywy pomys!odawcom konkursu oraz odwagi i wiedzy jego uczestnikom.
Mariola Czapla
Kiedy podczas jakiej$ rozmowy zapyta!am, ile w Krasnobrodzie zbiera si"
z op!at klimatycznych, podano mi tak
$miesznie nisk# kwot", %e przez chwil"
zaniemówi!am. A przecie% wypoczywaj#
u nas naprawd" tysi#ce turystów, czasem
trudno znale)' jakiekolwiek miejsce, je$li nie zarezerwowa!o si" go odpowiednio wcze$niej. (Wiem, bo sama kiedy$
szuka!am dla znajomych.)
Szczycimy si" w ró%nych folderach i
przewodnikach liczb# 3500 miejsc noclegowych. Wiadomo, %e traÞaj# si" gorsze sezony, ale powinni$my - wszyscy
- tak dzia!a', %eby Krasnobród by! coraz pi"kniejszy i %eby ludzie chcieli do
nas przyje%d%a'. Przemys!u nie mamy,
musimy dba' o rozwój turystyki, nie ma
innej mo%liwo$ci.
A mo%e tym problemem zajmie si"
dzia!aj#ce w Krasnobrodzie stowarzyszenie kwaterodawców? Chodzi przecie% tylko o zrozumienie problemu i
odrobin" dobrej woli. Je$li mo%na co$
dobrego zrobi' dla nas samych, to dlaczego by nie...? Jak to si" mówi: ziarnko
do ziarnka...

(miriamo)
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(wi"to Patrona Zespo!u Szkó! Ogólnokszta!c#cych
im. Jana Paw!a II w Krasnobrodzie
bchody (wi"ta Szko!y w ZSO
rozpocz"!y si" pielgrzymk#
gimnazjalistów III klas do Cz"stochowy.
Nasi uczniowie przybyli na Jasn# Gór"
razem z ponad 20 tys. innych uczniów
z Rodziny Szkó! Jana Paw!a II. By!a
to ju% 12 taka doroczna pielgrzymka do
Czarnej Madonny. Spotkanie w duchowej stolicy Polski, zainaugurowa!o Rok
Wiary przez m!odych oraz pozwoli!o na
wspóln# modlitw" w intencji kanonizacji Jana Paw!a II.
(wi"to Patrona Zespo!u Szkó!
Ogólnokszta!c#cych zbieg!o si"
z obchodami Dnia Papieskiego,
odby!o si" w szczególnej atmosferze, bo w Dniu Papieskim – 14
pa)dziernika - do naszego Sanktuarium, przyby!y relikwie b!ogos!awionego Jana Paw!a II, które
wraz z ca!# paraÞaln# wspólnot#
powitali nasi uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szko!y.
Na mszy o godzinie 12.00
ucze& Maciej Misztal w imieniu
spo!eczno$ci szkolnej zwróci! si" z
serdecznymi s!owami do naszego
Patrona, poczet sztandarowy naszej
szko!y oraz cz!onkowie Stowarzyszenia Uniwersyteckiego Fides et
Ratio, Z. i P. Murdzkowie w strojach galowych trzymali wart" honorow# przy relikwiach.
Znacz#ce by!o has!o tegorocznego Dnia Papieskiego – „JAN
PAWE* II – PAPIE+ RODZINY”.
Wokó! tego tematu skupi!y si" rozwa%ania podczas tegorocznej wieczornicy i
akademii z okazji $wi"ta szko!y.
Tradycj# naszej szko!y sta!y si" wieczorne spotkania poprzedzaj#ce dzie&
obrania Karola Wojty!y na Stolic" Piotrow#. Tegoroczna wieczornica by!a wyj#tkowa - 15 pa)dziernika w du%ej sali
gimnastycznej przedstawiciele w!adz
gminy, kap!ani, rodzice, nauczyciele i
uczniowie wspólnie adorowali relikwie
b!ogos!awionego Jana Paw!a II. Na adoracj" przybyli równie% uczniowie wraz z
rodzicami, nauczycielami i dyrektorami
ze wszystkich szkó! naszej gminy: Zespo!u Szkó! Podstawowych im. 25 Pu!ku
U!anów Wielkopolskich w Krasnobrodzie, Szko!y Podstawowej w Zielonem
prowadzonej przez Stowarzyszenie
„Ach, Zielone”, Szko!y Podstawowej
im. Kardyna!a Stefana Wyszy&skiego w
Majdanie Wielkim, Szko!y Podstawo-

O

wej im. Armii Krajowej w Kaczórkach
i Zespo!u Szkó! przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. Razem
poprzez wspóln# modlitw" stworzyli$my – mamy nadziej", %e ku wielkiej rado$ci Papie%a, który zawsze wszystkich
jednoczy! - nasz# krasnobrodzk# Rodzin" szkó!. Do adoracji czynnie w!#czy!a
si" schola ParaÞi pw. Zes!ania (wi"tego
Ducha i absolwentka naszej szko!y Anna
Parnicka. Nad organizacj# ca!ej uroczy-

sto$ci czuwali: p. Marzena Ka!u%a, p.
Marzena G"$la i p. Pawe! Murdzek.
Po wieczornej adoracji Go$cie z
zainteresowaniem obejrzeli wystaw"
uczniowskich prac plastycznych, z wielu szkó! naszego województwa.
G!ówne obchody (wi"ta Szko!y
rozpocz"!y si" 16 pa)dziernika. Wczesnym rankiem, procesyjnie przenie$li$my relikwie ze szko!y do Sanktuarium.
Czwórkami maszerowali$my z relikwiami, g!ównymi ulicami Krasnobrodu na
czele z pocztem sztandarowym szko!y.
Uroczyst# msz" $w. w intencji spo!eczno$ci szkolnej odprawi! ks. pra!at dr
Eugeniusz Derdziuk, a homili" wyg!osi!
nasz katecheta - ks. proboszcz ParaÞi
pw. Zes!ania Ducha (wi"tego - Roman
Sawic. Po mszy $w., podczas której
wierni licznie przyst#pili do sto!u Pa&skiego, pomodlili$my si" przed pomnikiem Patrona, liczne delegacje z!o%y!y

wi#zanki kwiatów.
Na dalsze uroczysto$ci powrócili$my
do szko!y. W od$wi"tnie przygotowanej
szkole pani dyrektor Renata Bojarczuk
powita!a zaproszonych go$ci, m.in.:
Burmistrza Krasnobrodu pana Wies!awa
Chmielowca, Przewodnicz#cego Rady
Miejskiej pana Kazimierza Misztala, zast"pc" dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Paw!a II w Zamo$ciu pani#
Bernard" Petryk oraz dyrektorów szkó!
i przedstawicieli jednostek samorz#dowych. Po powitaniach nast#pi!
wa%ny moment dla pierwszoklasistów, a mianowicie $lubowanie,
które przeprowadzi!a pani dyrektor
Ma!gorzata Sawulska. Do (wi"ta Szko!y i $lubowania uczniowie
klas pierwszych przygotowywali
si" ju% od wrze$nia. Na lekcjach
religii, j"zyka polskiego, godzinach
wychowawczych jeszcze bli%ej poznawali sylwetk" Patrona, odpowiadali sobie na pytanie, czy to dobrze, %e nasza szko!a nosi imi" Jana
Paw!a II. Swoj# znajomo$ci# %ycia
Patrona wykazali si" w Szkolnym
Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II.
A oto wyniki: I miejsce zaj#! Robert
Korzeniowski z Ib, II miejsce Piotr
Adamczuk z Ib, III miejsce Magdalena Bodys z Ia, Wiktoria Bojar z Ib
i Ma!gorzata D#browska z Id.
Pozostali uczniowie mogli si"
przygotowa' do $wi"ta Patrona
szko!y, bior#c udzia! w Konkursie
Literackim „Rodzina szko!# mi!o$ci”.
Wielu uczniów dzieli!o si" reßeksjami
na temat rodziny, rodzinnej szko!y mi!o$ci. W tym konkursie I miejsce zaj"!a
Sylwia Gajewska z IIIa, II miejsce Aleksandra Gawron z IIIb, III miejsce Kinga
Kusz z IIa.
Najd!u%sz# tradycj" ma w naszej
szkole Mi"dzyszkolny Konkurs Plastyczny dla M!odzie%y Gimnazjalnej
pod has!em: „Jan Pawe! II - Wychowawca rodzin” organizowany przez pani# Halin" Gontarz. Tematyk# prac by!a
ilustracja wizerunku rodziny wed!ug
my$li papie%a Jana Paw!a II. Na konkurs wp!yn"!o 55 prac z 9 szkó!. Jury
przyzna!o nast"puj#ce wyró%nienia: I
nagroda: Micha! Nowacki - Gimnazjum
Nr 1 im. Orl#t Lwowskich w Tomaszowie Lub.
Ci#g dalszy na str. 8
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(wi"to Patrona Zespo!u
Szkó! Ogólnokszta!c#cych
im. Jana Paw!a II
w Krasnobrodzie
Ci#g dalszy ze str. 7
II nagroda: Joanna Szwaczkiewicz - Zespó! Szkó! nr 6 w Zamo$ciu, Sandra G"$la - Zespó! Szkó! Ogólnokszta!c#cych
im. Jana Paw!a II w Krasnobrodzie,
III nagroda: Anna Falandysz - Zespó!
Szkó! im. ZoÞi Krawieckiej w Majdanie Starym, Mariola Górnik - Publiczne
Gimnazjum im. Papie%a Jana Paw!a II w
Ulhówku. Nagrody, ufundowane przez
dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury pani# Mariol" Czapl" i dyrekcj"
szko!y, wr"czyli zaproszeni go$cie.
Pierwszy raz zosta!y wr"czone Stypendia (wi"tego Miko!aja, ka%de w
wysoko$ci 1000 z!otych, dla uczennic
gimnazjum: Aleksandry Gawron z IIb i
Karoliny Dziury z IIIb oraz dla uczennic
liceum: Katarzyny Cybulskiej z I LO,
Beaty N"dzy&skiej z II LO i Karoliny
Trze$niowskiej z II LO. Stypendia zosta!y ufundowane dzi"ki darczy&com:
Spó!dzielni Uczniowskiej ZSO, Polskiej
Telefonii Cyfrowej SA, rodzicom i pracownikom szko!y.
By!y te% wspomnienia dotycz#ce
osoby Jana Paw!a II, jako cz!owieka
wielkiej modlitwy, oddanego bezgra-

nicznie Bogu i Maryi, wielkiego przyjaciela m!odzie%y a przy tym cz!owieka niezwykle pokornego i s!u%#cego
innym bez dominacji i eksponowania
posiadanej w!adzy. ZoÞa Ko&czewskaMurdzek (psycholog szkolny w ZSO, w
latach 2001-2006), wspomnia!a równie%
pierwsz# pielgrzymk" Jana Paw!a II do
ojczyzny i spotkanie z Nim 6 czerwca
1979 r. w bazylice jasnogórskiej; d!ug#
rozmow" bez s!ów, wymagaj#ce spojrzenie, du%e poczucie humoru Papie%a i
wzruszaj#ce przybycie studentów KUL,
którzy pieszo, pomimo zakazu ówczesnych w!adz, z poranionymi stopami
przybyli, aby spotka' si" ze swoim Profesorem.
Po chwilach wspomnie& oraz emocji zwi#zanych z odbieraniem nagród i
wyró%nie& wszyscy zebrani skierowali
uwag" na reßeksyjny spektakl o rodzinnym domu, losach jego mieszka&ców, o
szacunku, odpowiedzialno$ci i mi!o$ci,
o codziennym %yciu jak%e zmieniaj#cej si" polskiej rodziny, która przetrwa
wszelkie trudno$ci je$li zachowa przykazania Bo%e tak rzetelnie wy!o%one
w naukach Jana Paw!a II. Dodajmy w
naukach ci#gle aktualnych, wartych nieustannego zg!"biania.
M!odych artystów przygotowa!y
panie Karolina Piotrowska, Marzena
G"$la oraz pan Pawe! Murdzek. ScenograÞ" wykona!a pani Halina Gontarz.
Nad stron# techniczn# przedsi"wzi"cia

Uczniowie ZSO
na !aglówkach
!ywanie na %aglówkach mo%e by' bardzo mi!#
przygod#. Do$wiadczyli tego uczniowie krasnobrodzkiego gimnazjum. W drugiej po!owie wrze$nia wyjechali pod opiek# nauczycieli: Marzeny Tetrycz, Joanny
Górnik i Paw!a Murdzka nad jezioro Piaseczno po!o%one
na Pojezierzu *"czy&sko-W!odawskim. Tam przez dwa
dni p!ywali, pod czujnym okiem instruktorów, na ró%nego
typu %aglówkach (Tangu, Omedze i Venus). By!o do tego
poranne podniesienie bandery, nauka budowy jachtu i wi#zania w"z!ów %eglarskich oraz pokaz „piórkowania”, czyli
r"cznego nap"dzania ma!ej !odzi jednym wios!em umieszczonym na ruÞe.
Wra%e& by!o sporo. Ka%dy ze swoj# wacht# stawia!
%agle, rozci#ga! szoty (liny do sterowania %aglami) i robi!
klar portowy (porz#dek przed zej$ciem na l#d), a do tego
samodzielnie sterowa! %aglówk#, i w tym by!a najwi"ksza
frajda.
Drugiego dnia po po!udniu trzeba by!o wraca'. Niektórzy mówili, %e jeszcze pop!ywaliby. Zobaczymy…

P

Pawe! Murdzek
Fotoreporta% – str. 8
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czuwali panowie Marek Pawluk i Andrzej Czapla.
Po wra%eniach duchowych nadszed!
czas na $wi#teczny obiad, na który udali
si" zaproszeni go$cie i m!odzi arty$ci.
Prze%ycia tych wyj#tkowych chwil na
d!ugo pozostan# w naszej pami"ci, tym
bardziej, %e nosimy w naszych sercach
naszego wyj#tkowego Patrona i teraz
gdy Jego relikwie s# w naszym ko$ciele
mo%emy pój$' pomodli' si" przy nich i
przypomnie' sobie o czym mówi!, czego
naucza! i do czego zach"ca! nas Ojciec
(wi"ty, b!ogos!awiony Jan Pawe! II.
Marzena G"$la
Fotoreporta% – str. 10
Fot. M. Czapla

Podzi&kowania
Serdeczne podzi"kowania wszystkim uczestnikom i sponsorom tegorocznego (wi"ta Patrona Zespo!u Szkó! Ogólnokszta!c#cych im.
Jana Paw!a II w Krasnobrodzie, a
w szczególno$ci Krasnobrodzkiemu
Domowi Kultury oraz Spó!dzielni
Uczniowskiej ZSO
sk!ada
Dyrekcja
i spo!eczno$) uczniowska

Mi&dzynarodowy
Festiwal Kol&d i Pastora!ek

W

sobot" 15 grudnia 2012r. w Krasnobrodzkim Domu
Kultury odb"d# si" eliminacje rejonowe do Mi"dzynarodowego Festiwalu Kol"d i Pastora!ek im. Ks. Kazimierza
Szwarlika – B"dzinie’2013.
Festiwal sk!ada si" z dwóch etapów. Pierwszy z nich, to
eliminacje rejonowe, które odbywa' si" b"d# w ponad 30 miejscowo$ciach na terenie Polski oraz na Ukrainie.
Drugi etap to przes!uchania Þna!owe, które b"d# mia!y miejsce ju% w nowym roku w B"dzinie na (l#sku. Uczestnikami tych
przes!ucha& s# najlepsi wykonawcy poszczególnych eliminacji
rejonowych. Festiwal ko&czy si" koncertem galowym, podczas
którego nast#pi wy!onienie laureatów i wr"czenie nagród.
Uczestnikami tego muzycznego wydarzenia s# wy!#cznie
amatorzy. S# to soli$ci, duety, zespo!y wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry, którzy wyst"puj# w trzech grupach wiekowych: dzieci, m!odzie% i doro$li.
Szczegó!owe informacje dotycz#ce godziny rozpocz"cia
eliminacji wraz z list# wykonawców podane zostan# na plakatach i stronie internetowej www.krasnobrod.pl.
Ju% teraz serdecznie zapraszamy do wys!uchania kol"dowych
prezentacji.
M.K.
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SPOTKANIE NAUCZYCIELI W NIEMCZECH!
Pocz#tek wspó!pracy szkó! europejskich w projekcie

COMENIUS „EUROFACE”!
Uda!o si"! Wielostronny projekt kultur" i sztuk", nauki spo!eczne
wspó!pracy szkó! europejskich, który i histori". Dzi"ki takim wspólprzygotowali$my wspólnie na pocz#tku nym dzia!aniom uczniowie maj#
ubieg!ego roku w Cordobie w Hiszpanii szans" pozna' zwyczaje, kultur"
zosta! zaakceptowany przez Narodow# i %ycie codzienne swoich rówieAgencj". Na okres dwóch lata trwania $ników z ró%nych zak#tków Euprojektu (wrzesie& 2012 – czerwiec 2014) ropy. Niew#tpliwie, projekt ten
Zespó! Szkó! Ogólnokszta!c#cych im. zach"ca uczniów i nauczycieli
Jana Paw!a II w Krasnobrodzie otrzyma! do praktycznej nauki j"zyków
20 000 Euro. W projekcie tym uczestni- obcych.
czy 7 szkó!:
W dniach 5-10 listopada w
*TallinnaReaalkool, Tallin, Estonia
Thaleischweiler – Froeschen w
*Lillesandungdomsskole,
Niemczech odby!o si" pierwsze
Lillesand, Norwegia
spotkanie nauczycieli reprezenWojciech Czekirda, Monika Tytu!a,
*IES Fidiana, Cordoba, Hiszpania
tuj#cych partnerskie szko!y. NaAleksandra Gawron - kl. II B
*AyhanYõldõrõmAnadoluLisesi,
sz# szko!" reprezentowa!o dwóch
Kayseri, Turcja
nauczycieli: dyrektor ZSO - Reto czas na poznawanie si", porównanie
*IntegrierteGesamtschule
nata Bojarczuk oraz koordynator
szkolnictwa
w naszych krajach, czerpanie
Thaleischweiler-Froeschen, Niemcy
projektu – Marzena Ka!u%a. Podczas winowych
pomys!ów
na edukacj". Pomimo
*College Victor Schoelcher,
zyty powtórzyli$my najwa%niejsze idee
wielu
ró%nic
pomi"dzy
prac# nauczycieli
Ensisheim, Francja
jak te% systemami szkolnictwa odProjekty partnerskie to wspó!krywali$my te% wiele podobie&stw.
praca dwóch lub wi"cej szkó! z
W projekcie tym przy$wieca nam
ró%nych krajów UE, która skutjeden cel: otwarcie si" na inne nakuje przede wszystkim wymian#
rody i kultury, godne reprezentodo$wiadcze& i uczeniem si" od
wanie w!asnych krajów i placówek
siebie nawzajem. Akcja ma na celu
szkolnych, ukazywanie tego co w
wzmacnianie europejskiego wynas najlepsze i szukanie wspólmiaru edukacji poprzez promowanych pomys!ów na coraz lepsze
nie wspó!pracy mi"dzynarodowej,
wychowanie i kszta!cenie nowego
w której uczestnicz# uczniowie
pokolenia Europy. W lutym 2013
i kadra nauczycielska z ró%nych
roku ob"dzie si" kolejne spotkanie
pa&stw cz!onkowskich.
szkó!
partnerskich w Cordobie w
Projekt naszych szkó! o tytule
Hiszpanii.
Tym razem wraz z naPodczas
ceremonii
powitalnej
w
niemieckiej
szkole
Integrierte
„Euroface” to wspó!praca uczniów
Gesamtschule Thalaischweiler - Froeschen.
uczycielami wyjad# te% reprezentanci
i nauczycieli badaj#cych %ycie i osi#naszych uczniów bior#cych udzia! w
gni"cia wielkich osobisto$ci w poprojekcie.
W maju 2013r. czeka nas wiszczególnych krajach i reprezentuj#cych i cele naszego projektu, podsumowalizyta
w
norweskiej
szkole. A ju% za rok w
ró%ne dziedziny nauki: nauki $cis!e, sport, $my i ocenili$my wykonane zadania jak
te% pracowali$my nad kolejnym etapem pa)dzierniku 2013 r. odb"dzie si" spowspó!pracy. Ostatniego dnia naszej wizy- tkanie uczniów i nauczycieli szkó! partty w Niemczech gospodarze zaprosili nas nerskich w Krasnobrodzie. Projekt ten
na wycieczk# do najstarszego urokliwego jest zatem szans# dla nas wszystkich:
dla ca!ej spo!eczno$ci szkolnej jak te%
miasta Trier.
W I etapie naszego projektu zada- wszystkich mieszka&ców naszego mianiem uczniów by!o przygotowanie krót- steczka. B"dziemy mieli szans" pokaza'
kiego Þlmu o szkole oraz zaproponowa- $wiatu ten pi"kny zak#tek jakim jest Kranie logo, które b"dzie towarzyszy!o nam snobród i ca!a Zamojszczyzna, a którego
przez 2 lata. Uczniowie Liceum i Gimna- niestety nie doceniamy w my$l znanego
zjum spisali si" na medal. Przygotowany powiedzenia: „Cudze chwalicie, sweprzez uczniów Þlm zosta! zaprezentowa- go nie znacie”. Mamy wiele skarbów w
ny w szkole niemieckiej, a wybrane w I naszej kulturze, tradycjach i wiele pi"ketapie szkolnym konkursu dwie propozy- nych miejsc do pokazania. PotraÞmy by'
cje logo otrzyma!y 2 miejsce na szczeblu bardzo go$cinni i otwarci. W maju 2014
spotkaniem we francuskim miasteczku
mi"dzynarodowym.
Podczas wizyty w niemieckiej szkole po!o%onym w malowniczej Alzacji zapanowa!a bardzo przyjazna atmosfera co ko&czymy nasz projekt.
Marzena Ka!u%a
sprzyja!o zacie$nianiu si" wi"zi pomi"koordynator
projektu
dzy
nauczycielami
ró%nych
narodów.
By!
Angelika So!tys kl. IIIa

$WI%TO PATRONA
ZESPO'U SZKÓ' OGÓLNOKSZTA'C(CYCH

15-16.10.2012r.

!WI"TO Niepodleg#o$ci

11.11.2012r.
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B!ogos!awiony Jan Pawe! II
w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie
w!a$nie zosta! umieszwszystkim i poszczególczony relikwiarz. B"nym, którzy zobacz# to
dzie to bowiem miejsce,
pismo, potwierdzamy i
gdzie ka%dy b"dzie móg!
za$wiadczamy, %e my dla
zatrzyma' si" na chwil"
wi"kszej chwa!y Boga i
i wyprasza' dla siebie i
czci Jego *wi"tych rozdla swoich bliskich !aski
poznali$my relikwie z
przez wstawiennictwo
w!osów B!ogos!awioneb!ogos!awionego Papiego Jana Paw!a II, Pa%a.
pie%a (…) z mo%liwo$ci#
Uroczysto$' wprowystawienia w ka%dym
wadzenia relikwii zostako$ciele albo w kaplicy
!a przed!u%ona o kolejpublicznej dla uczczenia
ne dni, gdy% w Zespole
przez wiernych”.
Szkó! Ogólnokszta!c#Relikwie na ka%dej
cych im. Jana Paw!a II
Mszy $w. by!y wnoszone
w Krasnobrodzie prze%ydo o!tarza w uroczystej
wali$my (wi"to naszego
procesji przez Kustosza
Patrona. Z tej okazji 15
Sanktuarium ks. pra!ata
pa)dziernika mia!a miejdra Eugeniusza DerdziuRelikwiarz z w!osami
sce wieczornica, podczas
ka. Nast"pnie delegacje
b!. Jana Paw!a II
której wszystkie szko!y
wszystkich grup
paraÞalnych mog!y w krót- z terenu Miasta i Gminy Krasnobród
kich s!owach wyrazi' swoj# przygotowa!y adoracj" b!ogos!awionego
wdzi"czno$' i rado$' z faktu w znaku Jego relikwii. Podczas $piewu,
obecno$ci w$ród nas b!ogos!a- w którym uwielbiano Boga za dar Ojca
wionego Papie%a. Nie zabra- (wi"tego ka%dy te% mia! okazj" uca!ok!o te% z serca p!yn#cej mo- wania relikwii.
W kolejnym dniu obchodów (wi"ta
dlitwy o Jego wstawiennictwo
u Boga. Podczas ka%dej Mszy Szko!y wszyscy wzi"li udzia! w uroczy$w. homili" g!osi! ks. Mariusz stej procesji z relikwiami naszego rodaPiwowarczyk ze Zgromadze- ka – Papie%a ze szko!y do Sanktuarium
nia Ksi"%y Oblatów Niepoka- Maryjnego, gdzie mia!a miejsce uroczylanej, który przybli%a! nam po- sta Eucharystia, której przewodniczy!
Powitanie relikwii w Sanktuarium w Krasnobrodzie.
sta' Papie%a Polaka, jak równie% ks. pra!at dr Eugeniusz Derdziuk, a hor"ce ks. abpa Mieczys!awa Mokrzyckie- przybli%a! histori" i znaczenie relikwii mili" wyg!osi! Ks. Roman Sawic – progo – wieloletniego przyjaciela i osobiste- $wi"tych i b!ogos!awionych.
boszcz paraÞi Zes!ania Ducha (wi"tego
go sekretarza Ojca (wi"tego Jana PawTak jak podczas Eucharystii spoty- w Krasnobrodzie. W uroczysto$ci wzi"!a II. Ks. Arcybiskup
kamy si" z prawdzi- !o udzia! wielu wiernych i zaproszonych
pozytywnie odpowiewym i %ywym Chry- go$ci. Po Eucharystii w budynku szko!y
dzia! na pragnienia
stusem, tak od tego by!a okazja do wys!uchania przepi"knej
ludu krasnobrodzkiepami"tnego dnia mo%- akademii. G!"bokie tre$ci o warto$ci rogo i we wrze$niu br.
na odczu' w „krasno- dziny, pi"kne $piewy i aktorski kunszt
oÞarowa! dla Sanktubrodzkim wieczerniku” uczniów porusza!y serca wszystkich i
arium w Krasnobroobecno$' umi!owanego nikt te% nie kry! swojego wzruszenia.
dzie relikwie z w!oOjca (wi"tego, obec- Akademi" przygotowali uczniowie ZSO
sów b!. Jana Paw!a II.
no$' nie tylko w sensie w Krasnobrodzie wraz z nauczycielami
Do relikwii do!#czono
duchowym, ale i mate- P. Marzen# G"$la, P. Karolin# Piotrowdokument w j"zyku
rialnym w znaku $wi"- sk# oraz P. Paw!em Murdzkiem, którym
!aci&skim,
potwiertych relikwii. Nale%y nale%# si" s!owa wdzi"czno$ci i uznadzaj#cy ich autentyczwspomnie', %e w Sank- nia.
no$' oraz podpisany
Rodzina zawsze by!a wielk# trosk#
tuarium w Krasnobroprzez Abpa Mieczydzie, przygotowane jest papieskiego pos!ugiwania b!ogos!awios!awa Mokrzyckiego. O!tarz i relikwie b!ogos!awionego specjalne miejsce kultu nego Ojca (wi"tego Jana Paw!a II, który
Jana Paw!a II
W dokumencie tym czytj. o!tarz z obrazem b!o- pisa!:
tamy: „My Mieczys!aw
„Po$ród (…) wielu dróg rodzina jest
gos!awionego Jana Paw!a
Mokrzycki z Bo%ego Mi!osierdzia i !aski II namalowany przez Martyn" Gontarz drog# pierwsz# i z wielu wzgl"dów najStolicy Apostolskiej Arcybiskup Metro- z Krasnobrodu. Autorem o!tarza za$ jest wa%niejsz#.
polita Lwowski obrz#dku !aci'skiego Andrzej Gontarz z Krasnobrodu. Tam
Ci#g dalszy na str. 13

14 pa)dziernika 2012 roku w ca!ej Polsce obchodzony by! XII Dzie&
Papieski pod has!em: „Jan Pawe! II –
Papie% Rodziny”. W Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie, ten dzie& to
dzie& szczególny, bo tego dnia odby!o
si" wprowadzenie relikwii b!ogos!awionego Jana Paw!a II. Dzie& ten dla
wszystkich mieszka&ców paraÞi Krasnobród by! bardzo podnios!y i uroczysty. W organizacj" tej uroczysto$ci w!#czy!y si" wszystkie grupy paraÞalne jak
i nauczyciele i uczniowie Zespo!u Szkó!
Ogólnokszta!c#cych im. Jana Paw!a
II w Krasnobrodzie, którzy przez ca!#
niedziel" trzymali stra% honorow# przy
relikwiach swojego patrona.
Pro$ba o relikwie b!ogos!awionego
papie%a zosta!a wystosowana wiosn#
2012 roku przez Kustosza Sanktuarium
ks. pra!ata dra Eugeniusza Derdziuka na
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!ycie nie rozpieszcza"o

C

o pewien czas wspominam
moje %ycie. W czasie II wojny
$wiatowej by!am ma!# dziewczynk#.
Pami"tam w$ciek!# twarz hitlerowca,
który mierzy! z karabinu do mamusi.
(wiszcz#ce kule, gro)ny pomruk przelatuj#cych samolotów to muzyka, która
nie dawa!a mi spokoju, wyrywa!a ze
snu, rzuca!a na ziemi", do której ze strachu tuli!am twarz.
Potem by!y lata szko!y podstawowej, g!odne i ch!odne, lata wiejskiej
biedy. Uczy!am si" ch"tnie, bo chcia!am by' nauczycielk#, ale najcz"$ciej
nocami, poniewa% w dzie& pomaga!am
rodzicom w gospodarstwie. W liceum
pedagogicznym nie mieli$my spokoju.
Usi!owano nam wypra' mózg, wi"c codziennie przy ka%dej okazji poddawano
nas laicyzacji. Nie s!ucha!am tych bzdur.

Cz"sto urz#dzano nam capstrzyki. Chodzili$my wówczas ulicami Zamo$cia i
wykrzykiwali$my: „Bierut, Bierut, niech
%yje sojusz robotniczo-ch!opski!”. Nie
znosi!am tych okrzyków, wi"c cicho nuci!am „Poloneza Ogi&skiego”. W latach
60. pracowa!am ju% w wymarzonym zawodzie nauczyciela. Pierwsza placówka
by!a blisko Krasnobrodu. Potem pojawi!a si" pierwsza i jedyna mi!o$' mojego
%ycia, nast"pnie zam#%pój$cie, przyj$cie
na $wiat trojga dzieci, studia zaoczne.
Mia!am wówczas pe!ne r"ce roboty, a
g!owa bola!a od zmartwie&. Wreszcie
przysz!y czasy „Solidarno$ci”, do której
nale%a!am. Tak bardzo cieszy!am si", %e
b"dzie lepiej. Nast#pi! wielki zryw Polaków. Lata transformacji przynosi!y pocz#tkowo zmiany na lepsze. Niestety, w
szeregi „Solidarno$ci” wst#pili zdrajcy,

po to by roz!o%y' j# na !opatki. Gruba
kreska nie pozwoli!a rozliczy' i odsun#'
od w!adzy komunistów. Teraz dobrze
s!ysz" melodi", któr# graj# nam najwy%sze w!adze: „Jeste$cie moherowymi beretami, nie dostaniecie nic. Wasze media
upadn#, czeka was eutanazja. My mamy
wi"kszo$', wi"c wszystko do nas nale%y
i nic nam nie zrobicie. Mo%ecie sobie
spacerowa' ulicami, zbiera' podpisy,
cha, cha, cha i co wam to da?”. Zwracam si" do najwy%szych w!adz Rzeczypospolitej. Przys!owie mówi: Ten si"
$mieje, kto si" $mieje ostatni. Polacy
si" obudzili, s!upki niektórym spadaj#.
Czuj", %e nadchodzi dla Narodu wiosna
nadziei. Mo%e i ja si" jeszcze za!api"?
Józefa Kusz

Powsta! Klub Siatkarski
przejmie informuj", %e z inicjatywy grupy mieszka&ców
naszej gminy utworzony zosta! oraz
wpisany do prowadzonej przez Starost"
Zamojskiego Ewidencji Stowarzysze&
Kultury Fizycznej nowy klub sportowy
– Klub Siatkarski „SET” w Krasnobrodzie.
Klub powsta! przez nadanie formy
prawnej dotychczasowej nieformalnej
grupie nauczycieli, cz!onków ich rodzin
oraz by!ych uczniów Zespo!u Szkó!
Ogólnokszta!c#cych im. Jana Paw!a II
w Krasnobrodzie, których !#czy pasja
gry w siatkówk". Dotychczasowa aktywno$' tej grupy przejawia!a si" w
doskonaleniu umiej"tno$ci gry podczas
regularnych (dwa razy w tygodniu, w
godzinach wieczornych) treningach
przeprowadzanych w sali gimnastycznej

U

oraz na reprezentowaniu krasnobrodzkiego $rodowiska w rywalizacji siatkarskiej nauczycieli powiatu zamojskiego.
Doda' nale%y, %e osi#gane dotychczas
wyniki $wiadcz# o nale%ytym poziomie
tej reprezentacji. Now# inicjatyw# - której chcemy nada' charakter cykliczny
- jest przeprowadzony jesieni# ubieg!ego roku turniej siatkarski o Puchar
Przechodni Burmistrza Krasnobrodu,
dru%yn mieszanych, reprezentuj#cych
ró%ne $rodowiska z terenu Gminy Krasnobród.
Statutowym celem dzia!alno$ci Klubu jest upowszechnianie i rozwijanie rekreacji Þzycznej, sportu i turystyki oraz
popularyzowanie kultury zdrowotnej i
Þzycznej, a tak%e higienicznego trybu
%ycia. Przez w!asn# aktywno$' dawa'
chcemy przyk!ad do na$ladowania i

B!ogos!awiony Jan Pawe! II
w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie
Ci#g dalszy ze str. 12
Jest drog# powszechn#, pozostaj#c za ka%dym razem drog# szczególn#, jedyn# i niepowtarzaln#, tak jak niepowtarzalny jest ka%dy cz!owiek. Rodzina jest t#
drog#, od której nie mo%e on si" od!#czy)”.
Trzeba nam zatem uwielbia' Boga za dar naszych rodzin, którym zawdzi"czamy fakt bycia cz!owiekiem. I trzeba nam z b!ogos!awionym Janem Paw!em
II modli' si", aby polskie rodziny zawsze by!y wierne Bogu, Ko$cio!owi i Ojczy)nie. Trzeba nam modli' si" szczególnie z naszym Papie%em, bo od tej chwili
B!ogos!awiony Jan Pawe! II pozostaje w naszej wspólnocie paraÞalnej, staj#c si"
szczególnym Or"downikiem w naszych ludzkich sprawach, w sprawach naszych
rodzin, w sprawach naszej m!odzie%y.
Ks. S!awomir Skowro'ski

przeciwdzia!ania wszechogarniaj#cej
niech"ci do jakiejkolwiek aktywno$ci.
Mam nadziej", %e powstanie oraz
dzia!alno$' Klubu spotka si" ze zrozumieniem i aprobat# Pana Burmistrza.
Wsparcie w!adzy samorz#dowej jest
niezmiernie istotnym czynnikiem podtrzymywania i rozwoju kultury Þzycznej.
Jednocze#nie zapraszamy wszystkich pe!noletnich mi!o#ników siatkówki na treningi, które odbywaj) si& w
#rody i w pi)tki w godz. 18.30 - 21.00
w sali gimnastyczne naszej szko!y.
Marek Paku!a
Prezes Klubu Siatkarskiego „SET”
w Krasnobrodzie

Podzi"kowania
Serdecznie dzi"kujemy Pani Ma!gorzacie Kawa!ek – dyrektor Szko!y Podstawowej im. Kardyna!a Stefana Wyszy&skiego
w Majdanie Wielkim za zorganizowanie
„Zielonej Szko!y” dla uczniów naszej szko!y.
Dzi"kujemy Pani Dyrektor i Nauczycielom za opiek" nad naszymi dzie'mi
podczas ich wyjazdu i pobytu w Wi$le w
dniach 8-22.09.2012r.
Rodzice
uczestników
„Zielonej Szko!y”
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T!sknota za Ma"# Ojczyzn#
L

istopad to miesi#c pami"ci o
naszych bliskich, czas reßeksji i wspomnie& o tych, którzy odeszli,
czas odwiedzin rodzinnych stron. Jest
to równie% okres, w którym z racji obchodów rocznicy odzyskania przez Polsk" niepodleg!o$ci, cz"$ciej ni% zwykle
my$limy i mówimy o Ojczy)nie.

nauczycielka – polonistka, pochodz#ca
z Krasnobrodu, a obecnie mieszkaj#ca
w miejscowo$ci We!ty& (pow. GryÞno).
Od mieszkaj#cej w Krasnobrodzie rodziny Pani Bogumi!y wiem, %e cho' bardzo
by chcia!a, to ze wzgl"du na stan zdrowia nie mo%e przyjecha' do Krasnobrodu, ale ka%da informacja, która dotyczy
jej „Ma!ej Ojczyzny” sprawia jej wiele
rado$ci. Mam nadziej", %e ten wiersz
opublikowany na !amach „Gazety Krasnobrodzkiej” ucieszy Pani# Bogumi!"
równie%, a Czytelników naszego pisma
zach"ci do dzielenia si" swoimi odczuciami, wspomnieniemi, t"sknotami.
M. Czapla

„Moja ma!a Ojczyzna”

Bogumi!a Chmiel - autorka wiersza

Nasza Ojczyzna to Polska – kraj,
którego mieszka&cy wielokrotnie musieli stawa' w jego obronie, walczy' o
polsk# ziemi", polski j"zyk, histori" i
kultur". Cho' nie by!a to !atwa walka,
okupiona przelan# krwi# i %yciem wielu
milionów Polaków, to dzi"ki temu mo%emy %y' w wolnym kraju.
Mówi#c Ojczyzna wielu z nas ma na
my$li równie% swoje „Ma!e Ojczyzny”
– miasta, miasteczka, wsie, w których
si" urodzili, z których wyrastaj# ich korzenie. Zdarza!o si" dawniej i jest tak
nadal, %e losy %ycia kieruj# nas w ró%ne, cz"sto odleg!e zak#tki kraju, a tak%e
za jego granice. +yj#cy tam nie zawsze
maj# mo%liwo$ci, aby odwiedza' rodzinne strony, swoje „Ma!e Ojczyzny”,
ale wspominaj# miejsca z których si"
wywodz#, ludzi z którymi tam %yli i t"skni# za tym.
T"sknota jest wyra%ana w ró%ny
sposób, czasami przybiera form" wiersza. Jeden z takich wierszy pt. „Moja
ma!a Ojczyzna” mówi#cy o t"sknocie za
Krasnobrodem i o %alu spowodowanym
tym, „%e ci" nigdy nie zobacz"” przedstawiamy poni%ej.
Jego autork# jest P. Bogumi!a
Chmiel (z domu Jarszak), emerytowana

O, Ryszardzie, bracie mi!y,
Gdzie nas losy zap"dzi!y?
Ty osiad!e$ w Tomaszowie,
Mnie %ycie da!o po g!owie,
Wyp"dzi!o mnie na Zachód,
Tam, gdzie nie by!o Jarczaków.
Moje ziemie ukochane
Zosta!y przez los zabrane –
I tego mi bardzo %al…
Krasnobrodzie, Krasnobrodzie,
Pozosta!e$ hen na Wschodzie.
Moje serce ci#gle p!acze,
+e Ci" nigdy nie zobacz"
Za lasami, za wzgórzami,
T"skni" za mymi stronami,
Tam, gdzie %y!a moja matka,
Tam, gdzie by!a moja chatka.
Za sosnami, za d"bami,
I $licznymi przylaszczkami,
Za kaplic# na wodzie,
*wi"tym Rochem hen w w#wozie I tego mi bardzo %al…
Krasnobrodzie, Krasnobrodzie,
Pozosta!e$ hen na Wschodzie.
Moje serce ci#gle p!acze,
+e Ci" nigdy nie zobacz"
Gdy wejd" na Ksi"%# Gór",
Sk#d doliny pi"kny urok,
Wieprz si" wije kaskadami,
Mg!a unosi oparami.
A gdy wieczór ju% zapada,
Wschodzi ksi"%yc z twarz# blad#.
+aby w stawach koncert daj#,
Psy w budach ju% zasypiaj# –
I tego mi bardzo %al…

Krasnobrodzie, Krasnobrodzie,
Pozosta!e$ hen na Wschodzie.
Moje serce ci#gle p!acze,
+e Ci" nigdy nie zobacz"
Moje miasto ukochane!
Moje $cie%ki wydeptane!
Gdzie mnie nios!y m!ode nogi –
Na ugory i roz!ogi…
Gdzie kacze'ców %ó!to$) z!ota
Moje serce mi oplata.
Zrywam je i wij" wianki
Dla Krasnobrodzkiej Panienki –
A w sercu smutek i %al…
Krasnobrodzie, Krasnobrodzie,
Pozosta!e$ hen na Wschodzie.
Moje serce ci#gle p!acze,
+e Ci" nigdy nie zobacz"
Tam stawia!am pierwsze kroki
Pod matczynym czujnym okiem.
Tam wpojono patriotyzmy
I ukochanie ojczyzny.
Tam pierwsze zauroczenia,
Tam dziewcz"ce me marzeniaUlecia!y w sin# dal –
Zostawi!y w sercu %al…
Krasnobrodzie, Krasnobrodzie,
Pozosta!e$ hen na Wschodzie.
Moje serce ci#gle p!acze,
+e Ci" nigdy nie zobacz".
Bogumi!a Chmiel,
listopad 2007

XVIII Gminny
Konkurs
Piosenki
Przedszkolaka
$rod" 21 listopada 2012r.
w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury odby!
si" XVIII Gminny Konkurs Piosenki
Przedszkolaka, w którym uczestniczy!y przedszkolaki i uczniowie klas
„zerowych” z terenu Miasta i Gminy
Krasnobród.
Szczegó!ow# relacj# z tego wydarzenia opublikujemy w kolejnym wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej”.

W
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Ojczyzna jest jak matka
„Mówienie jest wysi!kiem: nie zdo!a
cz!owiek wyrazi) [wszystkiego] s!owami” – czytamy w Pi$mie (wi"tym (Ksi"ga Koheleta 1, 8). Nie da si" powiedzie'
wszystkiego tak%e teraz, gdy w 94. rocznic" odzyskania przez Polsk" niepodleg!o$ci
w listopadzie 1918 r. chcemy dzi"kowa'
za to Bogu i tym, którzy za woln# Ojczyzn" oddali %ycie, którzy walczyli o ni# i
pracowali dla jej dobra. Jak wypowiedzie'
to wszystko, co jest dla nas dzi$ istotne; co
nas cieszy, a zw!aszcza to, co boli? Nie!atwo o tym w dzisiejszej Polsce mówi',
bo wielu ludzi ogarn"!a dziwna $lepota
duchowa, a tak%e swoista g!uchota. Najgorsza $lepota jest wtedy, gdy kto$ sam nie
chce czego$ widzie'. St#d te% prze%ywanie $wi"ta narodowego daje nam, zgromadzonym z potrzeby serca w domu Bo%ym,
mo%liwo$' odnalezienia i zniszczenia w
nas tych pok!adów, które nios# zagro%enie nie tylko dla wiary i moralno$ci, ale
przede wszystkim dla przysz!o$ci naszej
Ojczyzny.
Si"gnijmy do Pisma (wi"tego, wszak
ono pozwala najlepiej rozpozna', co drzemie w konkretnym cz!owieku, a tak%e w
ca!ym narodzie. (wi"ty Jan Ewangelista
podkre$la, %e Chrystus wie, „co w cz!owieku si" kryje” (J 2, 25). Przywo!uj#c to
wszystko, co dzieje si" dzi$ w Polsce i co
robi w!adza, nie licz#c si" w ogóle z wcze$niejszymi obietnicami i deklaracjami,
mo%emy powtórzy' za autorem Psalmu
79, który z bólem wyzna!: „Stali$my si"
przedmiotem wzgardy dla naszych s#siadów, igraszk# i po$miewiskiem dla otaczaj#cych” (Ps 79, 4). Nie szanuj# naszej elity
narodowej, naszych wybitnych rodaków,
którzy zgin"li w katastroÞe smole&skiej.
Dyktuj# nam, co mamy robi'. Co mo%emy
robi' i kiedy.
Tak dzieje si" przy szczególnej aktywno$ci naszych s#siadów z obu stron. Na
ró%ne sposoby staraj# si" nas przekona',
%e patriotyzm to prze%ytek, a nasze naj$wi"tsze warto$ci: Bóg, honor, Ojczyzna,
powinny pój$' w zapomnienie. Obecnie
najwa%niejsze s# warto$ci europejskie,
cho' jeszcze nie do ko&ca zdeÞniowane,
ale nowoczesne, nie stawiaj#ce cz!owiekowi %adnych rygorów moralnych. Obowi#zuje zasada: Rób, co chcesz! Rób to, co
zapewni ci dobrobyt, wygod" i przyjemno$'. Niewa%ne jakimi metodami b"dziesz
osi#ga! swoje cele. Byleby$ wygra!. Wystarczy PR.
Przytoczmy bardzo aktualny przyk!ad
z okresu, kiedy Polska po pierwszym rozbiorze chyli!a si" ku upadkowi. Caryca
rosyjska, Katarzyna II, Niemka z pochodzenia, wys!a!a na zabrane nam ziemie
dwóch genera!ów-gubernatorów: Zachara

Czernyszewa i Michai!a Kreczetnikowa.
Da!a im trzy wskazania: demoralizujcie
Polaków, wyludniajcie ich (by nie chcieli
mie' dzieci) i zabijajcie ich wiar". Jako
pierwszy „dar” pos!a!a Warszawie du%y
zast"p prostytutek1.
Czy historia si" nie powtarza? Obecnie
cz!owiek coraz cz"$ciej decyduje si" na
w#tpliwe kompromisy z w!asnym sumieniem. Coraz wi"cej nadu%y' i bezece&stw
usprawiedliwia sytuacj# spo!eczno-gospodarcz#, ró%nymi okoliczno$ciami. Niepostrze%enie %ycie staje si" bardziej $wieckie
i ma coraz mniej wspólnego z Ewangeli#.
Bardzo szybko i !atwo, bezreßeksyjnie,
odchodzi si" od Boga, odrzuca si" Dekalog.
Cz"sto zabieram g!os w sprawach zasadniczych. Dlatego czytam stale mi"dzy
innymi pras" niemieck#. Tam nawet organy lokalne nawo!uj# do mi!o$ci kraju, jego
bli%szych i dalszych regionów. Ceni si"
prace dla dobra pa&stwa, kultywowanie
tradycji, wi"zi spo!eczne
Oto inny przyk!ad, który trzeba wspomnie' mo%e nawet z pewn# zazdro$ci#,
z podziwem. W czerwcu 2012 r. Wielka
Brytania obchodzi!a 60-lecie panowania królowej El%biety II. Obywatele tego
kraju i terytoriów zamorskich $cigali si"
wr"cz, by jak najwymowniej okaza' w!adczyni swój szczery szacunek. S# dumni ze
swojej ojczyzny, ciesz# si", %e maj# d!ug# tradycj" monarchiczn#, której nie chc#
przerywa'.
A my? Kogo mo%emy obecnie czci',
podziwia', ceni'? Przez kilkadziesi#t lat
mieli$my papie%a, Jana Paw!a II, jedynego
w dziejach Ko$cio!a powszechnego papie%a S!owianina, Polaka. Ale gdy odszed! do
domu Ojca, szybko zapomniano o Nim w
sferze publicznej. Przestano mówi' o pokoleniu JP II. To ju% przesz!o$', historia,
której m!odsi nie znaj#.
Taki patriotyzm to wed!ug medialnych autorytetów zupe!na za$ciankowo$',
uznawany tylko przez „niewykszta!conych z ma!ych miast”. Bycie Polakiem to
obciach. Nie jest %adn# chlub#, zw!aszcza
w opinii mediów, które nie s# w naszych
r"kach. Zabierane jest nam codziennie
to wszystko, co powinno by' strze%one
jako najcenniejszy skarb: w!asna historia
i polska to%samo$', duma, %e jeste$my z
tej ziemi, na któr# przed ponad tysi#cem
lat zst#pi! duch Bo%y. Naród nasz wiele
wycierpia!, ale te% odniós! wielkie zwyci"stwa. Nigdy nie by! agresorem. Bóg i Maryja, królowa Polski, niech nas nadal maj#
w swej opiece!
Na zako&czenie obchodów rocznicowych w Londynie jeden z przemawiaj#cych pozdrowi! licznie zebranych widzów

s!owami: „God bless you!”. Co by by!o,
gdyby u nas, jeszcze w katolickim kraju,
cho'by na jakim$ festiwalu kto$ zawo!a!
ze sceny: „Niech was Bóg b!ogos!awi!”?
Ale by si" dzia!o!
Znowu powtórzmy b!agalne s!owa
psalmu: „Nie pami"taj nam win naszych
[Bo%e], niech rych!o przyjdzie ku nam
mi!osierdzie Twoje: bo bardzo jeste$my
s!abi” (Ps 79, 8). Podobnie brzmi# s!owa
z kolejnego natchnionego tekstu Pisma
(wi"tego. „Wzbud( Tw# pot"g" i przyjd(
nam na pomoc! O Bo%e, odnów nas i oka%
Twe pogodne oblicze, aby$my doznali zbawienia!” (Ps 80, 3-4).
Wzruszaj#ce i aktualne dla nas dzisiaj
jest s!owo z Pierwszej Ksi"gi Królewskiej.
Mo%na je odnie$' do biedy, jak# Polska
odziedziczy!a po 1918 r. Mimo to z Bo%#
pomoc# powsta!a do samodzielnego politycznego bytu.
G!odny prorok Eliasz poprosi! biedn#
wdow" o chleb. „Na to odrzek!a – jak
czytamy - >>Na %ycie Pana, twego Boga,
ju% nie mam pieczywa, tylko gar$) m#ki w
dzbanie i troch" oliwy w bary!ce. W!a$nie
zbieram kilka kawa!ków drewna i kiedy
przyjd", przyrz#dz" sobie i memu synowi
straw". Zjemy to, a potem pomrzemy<<”
(1 Krl 17, 11-12).
Czy to wyznanie nie przypomina sytuacji wielu potrzebuj#cych, %yj#cych dzisiaj obok nas i z nami?
M#% Bo%y, znaj#c wszechmoc Jahwe,
powiedzia! kobiecie: „>>Nie bój si"! Id(,
zrób, jak rzek!a$; tylko najpierw zrób z
tego ma!y podp!omyk dla mnie i wtedy mi
przyniesiesz. A sobie i swemu synowi zrobisz potem<<” (tam%e, 13).
Wa%ny jest tu drugi cz!owiek. Nie mo%esz nigdy o nim zapomnie'. Bóg nie da
si" prze$cign#' w hojno$ci. Zawsze wynagrodzi s!u%b" bli)niemu.
W dalszej cz"$ci Pierwszej Ksi"gi
Królewskiej znajdziemy zawsze aktualne i
wa%ne s!owa: „Posz!a i zrobi!a, jak Eliasz
powiedzia!, a potem zjad! on i ona oraz jej
syn, i tak by!o co dzie'. Dzban maki nie
wyczerpa! si" i bary!ka oliwy nie opró%ni!a
si" wed!ug obietnicy, któr# Pan wypowiedzia! przez Eliasza” (tam%e, 15-16).
Kiedy w 1918 r. odzyskali$my niepodleg!o$', sytuacja by!a podobna do opisanej
w Pierwszej Ksi"dze Królewskiej. Polska
nie zerwa!a jednak !#czno$ci z Bogiem.
Pozosta!a Mu wierna. J"drzej Moraczewski, premier pierwszego rz#du odrodzonej

Rzeczypospolitej, dokona! rzeczowej
Ci#g dalszy na str. 16
1

A. Kraushar, Ksi#%" Repnin i Polska, Warszawa 1900, s. 57- 126; J. Mastalski, Bo%e linki,
Kraków 2008, s. 82

16

Ojczyzna jest
jak matka
Ci#g dalszy ze str. 15
analizy sytuacji polskiej, jak# zasta! w
1919 r. obejmuj#c urz#d:
„+aden kraj nie zosta! wskutek wojny tak zniszczony, jak Polska. Przesz!o
)wier) miliona budowli le%y w gruzach
lub zupe!nie nie istnieje. Pocisk armatni, ogie', mina, po%oga, r"ka %o!nierska
niszczy!y cztery lata miasta, miasteczka
i wsie. Kanalie z ca!ego $wiata zwali!y
si" do Polski i rabowa!y j# doszcz"tnie.
Rabowa!o cofaj#ce si" wojsko rosyjskie
pod pozorem ewakuacji, rabowali >>nasi
oswobodziciele spod ciemnej gwiazdy<<:
Niemcy, Madziarzy i Austriacy, rabuj#
niezgorzej Ukrai'cy. [...] *mia!o mo%na
przyj#), %e zu%yto, zabrano, zniszczono
lub wywieziono z Polski przesz!o 1 000
000 !adunków wagonowych byd!a, maszyn, surowców i towarów wszelkiego
rodzaju, oprócz olbrzymiej ilo$ci zbo%a,
drzewa i produkcji górniczej. Jasn# jest
rzecz#, %e wskutek tego zniszczono na d!ugi czas przemys!, zrujnowano powa%nie
rolnictwo. Bezrobocie i g!ód s# u nas tedy
nie chwilowym, ale d!ugotrwa!ym, a wi"c
bez porównania gro(niejszym zjawiskiem
ni% w innych krajach Europy”2.
Skutkiem takiego stanu rzeczy by!a
bardzo s!aba kondycja zdrowotna spo!ecze&stwa, zw!aszcza dzieci, m!odzie%y
i nauczycieli. Najbardziej bolesn# strat#
dla Polski by!a $mier' lub zagini"cie ponad 400 tys. m"%czyzn z trzech zaborów,
którzy podczas pierwszej wojny $wiatowej byli zmuszeni do bratobójczej walki
w obcych armiach. Wojna z Rosj# sowieck# i walki o granice zachodnie poch!on"!y
kolejne 100 tys. istnie& ludzkich; drugie
tyle by!o rannych. W domach polskich pozosta!y przewa%nie tylko matki z dzie'mi,
przewa%nie wdowy. Biedy, sieroctwa czy
pó!sieroctwa doznawa!y polskie rodziny
ju% od pierwszego rozbioru, od 1772 r.
Mimo tak trudnych warunków bytowych i wielu konßiktów pokolenie
Polaków %yj#ce w niepodleg!ej Polsce
cechowa!a ogromna wra%liwo$' spo!eczna i poczucie pe!nienia misji. Od 1918 r.
prawie do ko&ca lat dwudziestych panowa! wyj#tkowy entuzjazm pedagogiczny, jakiego nie by!o od czasów Komisji
Edukacji Narodowej (1773-1794). Mia!o
to du%y wp!yw na kondycj" ca!ego spo!ecze&stwa. Wzrasta!a w nim si!a ducha,
która motywowa!a je do wielkiego wysi!ku na rzecz odrodzenia kraju i ca!ego
narodu.
Wró'my do bardzo aktualnych s!ów z
dzisiejszej Ewangelii. Jest tu mowa o wy%szej warstwie spo!ecze&stwa %ydowskie-
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go, o uczonych, którzy „z upodobaniem
chodz# [...] w pow!óczystych szatach, lubi# pozdrowienia na rynku, pierwsze krzes!a w synagogach i zaszczytne miejsca na
ucztach” (Mk 12, 38-39).
Czy% nie przypomina to nam postawy niejednego utytu!owanego cz!owieka,
który mówi, %e jest katolikiem, ale w imi"
„wolno$ci i post"pu” opowiada si" za
aborcj#, za in vitro, za zabijaniem najbardziej bezbronnych? Nie przeszkadza mu
to przyst"powa' publicznie do Komunii
(wi"tej, na oczach zgorszonych katolików. W istocie jest to naruszenie nauki
Ko$cio!a, wprowadzanie ludzi w b!#d.
Tak# postaw" Chrystus wyra)nie pot"pi!
i odrzuci!.
Co powinni$my robi' dzisiaj? Jak#
zaj#' postaw"? Takie pytania cisn# si"
nam na usta, kiedy obchodzimy kolejn#
rocznic" odzyskania przez Polsk" niepodleg!o$ci.
Powinni$my jak najwi"cej uczy' si"
od kap!ana Starego Testamentu, Judy Machabeusza, który w obliczu niszczenia,
grabienia i opanowywania swego kraju,
Izraela, przez obcych Greków, razem ze
swoimi bra'mi stwierdzi!, %e z!o przebiera
miar" i trzeba ratowa' ojczyzn". „Jeden
do drugiego mówi!: >>Przeciwstawmy
si" zniszczeniu naszego narodu. Walczmy
w obronie naszego narodu i $wi"to$ci!<<
Zgromadzili si" wi"c wszyscy – jak czytamy w rozdziale III Pierwszej Ksi"gi
Machabejskiej - by by) gotowi do walki, a
tak%e by si" modli) i prosi) o !ask" i zmi!owanie” (Mch 3, 42-44).
Te s!owa w dzisiejszej rzeczywisto$ci
polskiej s# dla nas wyzwaniem, by$my
ratowali to wszystko, co jeszcze da si"
uratowa'. Nie dajmy si" zmanipulowa'!
Nie do!#czajmy si" do niszczenia tych,
którzy na falach eteru podejmuj# szeroki
program pedagogizacji narodu! Robi# to
najlepiej jak tylko potraÞ#. Chyba s# bardzo potrzebni i skuteczni, bo inaczej nie
zwalczano by ich z tak# zaciek!o$ci#. Czy
kto$ przecina trociny? Nikt. Bo one nic
nie znacz#. Przecina si" pi"kne bale drzewa, bo s# potrzebne, u%yteczne. Podobnie
jest z medium toru&skim. Niszczy si" je,
bo jest dobre, co$ wnosi. Gdyby nie ono,
nie wiedzieliby$my nic o tym, co nam zagra%a. Nasi, robiliby ca!kiem bezkarnie
wszystko, co tylko by chcieli. Teraz jeszcze si" troch" licz#. Kto ma uszy do s!uchania, niech s!ucha. Niech patrzy, co si"
dzieje. A przede wszystkim niech my$li!
Aby przeciwstawi' si" z!u, trzeba
zerwa' z bezmy$lno$ci#. Tylko wtedy
b"dzie mo%na wyrwa' z!o z oblicza ziemi. Kto tego w por" nie zrobi, do tego z!o
samo przyjdzie i go zaatakuje. Wtedy b"dzie ju% za pó)no na obron".
Trzeba tak czyni' i tak wybiera', by
naszego dziedzictwa nie wzi"li „ciemni,
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mali ludzie”3, jak ostrzega! nas, Polaków,
nasz narodowy poeta Adam Mickiewicz,
kiedy byli$my w niewoli zaborców.
Z naszej polskiej literatury mo%na by
dawa' wiele pouczaj#cych przyk!adów,
potrzebnych nam dzisiaj, ale jej znajomo$' i znaczenie coraz bardziej maleje
wskutek tzw. reformy nauczania. Henryk
Sienkiewicz w!o%y! takie s!owa w usta ks.
Kami&skiego, który w kolegiacie stanis!awowskiej przemawia! na pogrzebie pana
Micha!a Wo!odyjowskiego, bohatera wiekopomnej Trylogii:
- „Panie pu!kowniku Wo!odyjowski!
[...].
- Dla Boga, panie Wo!odyjowski! Larum graj#! [...] Nieprzyjaciel w granicach!
a ty si" nie zrywasz! szabli nie chwytasz?
na ko' nie siadasz? Co si" sta!o z tob#,
%o!nierzu? zali$ swej dawnej przepomnia!
cnoty, %e nas samych w %alu jeno i trwodze
zostawiasz?
Wezbra!y rycerskie piersi i p!acz powszechny zerwa! si" w ko$ciele, i zrywa!
si" jeszcze kilkakrotnie, gdy ksi#dz cnot",
mi!o$) ojczyzny i m"stwo zmar!ego wys!awia!, a i kaznodziej" porwa!y w!asne
s!owa.
Twarz mu poblad!a; czo!o okry!o si" potem, g!os dr%a!. Uniós! go %al nad zmar!ym rycerzem, %al nad Kamie'cem, %al
nad zgn"bion# [...] Rzecz#pospolit#, i tak#
wreszcie ko'czy! swoj# mow" modlitw#:
- [...] Pogr#%y!e$ nas, Panie, odwróci!e$ od nas oblicze Twoje [...]. Niezbadane
Twoje wyroki, lecz kto, o Panie, teraz opór
[...] stawi? Jakie wojska [...] wojowa)
[...] b"d#? Ty, dla którego nic nie jest w
$wiecie zakryte. Ty wiesz najlepiej, %e nie
masz nad nasz# jazd"! Która ci, Panie,
tak skoczy, jako nasza skoczy) potraÞ?
Takich%e obro'ców si" pozbywasz, za których plecami ca!e chrze$cija'stwo mog!o
wys!awia) imi" Twoje? Ojcze dobrotliwy! nie opuszczaj nas! oka% mi!osierdzie
Twoje! ze$lij nam obro'c", [...], niech tu
przyjdzie, niech stanie mi"dzy nami, niech
podniesie upad!e serca nasze, ze$lij go,
Panie!...” 4
S!owa te powinny by' i dla nas programem post"powania teraz, gdy Ojczyzna jak matka wymaga naszej szczególnej
troski. Amen!
Ks. prof. dr hab.
Edward Walewander,
KUL

2

J. Moraczewski, Bilans otwarcia, „Znak” 1968,
nr 11-12, s. 1401-1402.
3
A. Mickiewicz, G"by za lud krzycz#ce..., w:
ten%e, Dzie!a, red. Z. J. Nowak [i in.], t. I: Wiersze, oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1993, s.
406-407.
4
H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem. Potop. Pan
Wo!odyjowski, Warszawa 1989, s. 997.
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Szlak bojowy 25 Pu!ku U!anów Wielkopolskich (cz. 6)
Walki o Krasnobród c.d.

R

otmistrz Henryk Roycewicz,
dowódca 2 szwadronu 25 p.u!.,
po otrzymaniu wiadomo$ci od porucznika Gerleckiego, %e jest mo%liwe przej$cie
rzeki Wieprz naprzeciwko Nowej Wsi, ale
tylko dla pieszych, postanowi! w pobliskim lesie spieszy' szwadron i przeprawi'
si" wp!aw przez rzek" przy zachowaniu
regulaminowego szyku bojowego w kolumnie plutonów.
Jak w poprzednich latach na jednych
ze spotka& relacjonowa! ppor. Bogus!aw
Wa!ecki d-ca plutonu: U!ani po przej$ciu
przeszkody wodnej byli ca!kowicie przemoczeni do pasa. Spodnie zmoczone przylega!y do cia!a, oraz owija!y si" o nogi,
z butów przelewa!a si" woda. Jednak nie
by!o czasu o tym my$le'. Pada!y nast"pne rozkazy. Sytuacja wymaga!a, aby jak
najszybciej uderzy' na Niemców w Krasnobrodzie, gdy% w ka%dej chwili mog!o
stamt#d wyj$' kontruderzenie.
W miar" forsowania rzeki, plutony
bezzw!ocznie zajmowa!y stanowiska bojowe na drugim brzegu. W tym czasie bateria
9 dywizjonu art. konnej ca!y czas prowadzi!a ogie&. Pocz#tkowo wstrzeliwuj#cy
si" w pozycje wroga, a nast"pnie ze$rodkowany na wykryte cele. Ponadto szwadron ci"%kich karabinów maszynowych
rotmistrza Wincentego Zawadzkiego ze
stanowisk zaj"tych na stoku wzniesienia
za Nowa Wsi# prowadzi! boczny ogie&
obezw!adniaj#cy przeciwnika.
Rtm. Zawadzki w czasie okupacji zosta! rozstrzelany przez Niemców za dzia!alno$' konspiracyjn#, natomiast jego %ona
wielokrotnie uczestniczy!a w uroczysto$ciach rocznicowych u!anów i ich rodzin
ze (rodowiskiem Krasnobrodzkim.
Ppor. Jan Estkowski – d-ca 3 plutonu w 3 szwadronie - czasowo jako oÞcer
!#cznikowy, b"d#c przy sztabie pu!ku,
który rozlokowany by! na p!askowy%u w
zamaskowanym miejscu za Nowa Wsi# –
od strony Kaplicy nad Wod# opowiada!, %e
od Krasnobrodu, gdzie ju% wcze$niej by!
27 pu!k u!anów – id#cy w stra%y przedniej, s!ycha' by!o strza!y karabinów, broni
maszynowej oraz wybuchy rozrywaj#cych
si" pocisków artyleryjskich.
Ulice i place Krasnobrodu wype!nione by!y licznymi samochodami oraz
wojskiem niemieckim poruszaj#cym si"
nerwowo miedzy pojazdami. W wielu
miejscach samochody i motocykle opuszczone przez wojsko by!y bez!adnie porozrzucane i powywracane. By! to ju% efekt
wcze$niejszego ataku 27 p.u!. i ostrza!u 9
dywizjonu art. konnej.
Nawa!a ogniowa artylerii i ci"%kich
karabinów maszynowych podnios!a u!a-

nów na duchu. Tyraliera ruszy!a
nek na Zielone. Dalej rozkaz
do przodu w kierunku Krasnonakazywa!, aby rtm. Zygmunt
brodu po lewej stronie WieOr!owski - dowódca 3 szwaprza. Jednak, jak si" okaza!o,
dronu (foto) obsadzi! Kamiennie wszystkie o$rodki ogniowe
n# Gór" i powi#za! ognie z por.
nieprzyjaciela zosta!y zniszWitkowskim d-c# 4 szwadroczone. Po nied!ugim czasie nienu.
mieckie karabiny maszynowe
Dowódca plutonu przeciwi mo)dzierze postawi!y ogie&
pancernego por. Hipolit Brzozaporowy - zmuszaj#c u!anów
zowski zorganizowa! obron"
do zwolnienia tempa natarcia.
na drogach od strony Zielonego
Tyraliera zaleg!a, zacz"!o si" rtm. Zygmunt Or!owski i Wólki Husi&skiej. Bateria 9
mozolne i tyle razy 'wiczone
dak otrzyma!a zadanie rozlokowspó!dzia!anie strzelca w natarciu - pisze wania si" w rejonie cmentarza i nakieroppor. Jan B!asi*ski
wania ognia w kierunku Zielonego i Wólki
Po kilkunastu minutach skutecznie Husi&skiej.
zadzia!a!o wsparcie udzielone szwadroDowódca szwadronu c.k.m. rozlokonowi przez w!asne $rodki ogniowe, co wa! plutony i dru%yny do 2, 3 i 4 szwaspowodowa!o, %e ogie& niemiecki ucich!. dronu wed!ug w!asnego uznania. Pluton
Wtedy rtm. Roycewicz poderwa! u!anów ckm na taczankach zabezpieczy! obron"
do przodu. Coraz bli%ej by!o do stanowisk przeciw lotnicz# – wstawiaj#c karabiny
nieprzyjaciela. Ze wzgl"du na bezpiecze&- maszynowe na skrzy%owaniu dróg ko!o
stwo w!asnych oddzia!ów ci"%kie karabi- Klasztoru.
ny maszynowe nie mog!y ju% prowadzi'
W tym czasie mjr Wincenty Cendro
ognia nad g!owami polskich %o!nierzy. - kwatermistrz zorganizowa! zaopatrzeStrzela!y tylko rkaemy.
nie wojska w %ywno$'. Na zamówienie,
Wysoko szybuj#cy smugowy pocisk arty- chleb piek! pan Rycak w swojej piekarleryjski ci#gn#cy za sob# ciemny warkocz ni po!o%onej na Podklasztorze. Kuchnie
sygnalizowa! szturm. Po komendzie „ba- przygotowa!y zas!u%ony posi!ek. Zapasy
gnet na bro&”, u!ani z okrzykiem „hura” na wozach taborowych przykuchennych w
uderzyli na wroga z ca!# si!# i brawur#. miar" mo%liwo$ci uzupe!niano produktami
Granaty a potem b!ysk bagnetów oraz par- zakupionymi od mieszka&ców Podklaszcie do przodu. Pluton dowodzony przez torzu i Krasnobrodu. Nie zapomniano te%
ppor. Bogus!awa Wa!eckiego atakuj#c po o dostarczeniu odpowiedniego fura%u dla
prawej stronie natarcia, przeskrzydli! sta- koni, do bie%#cego nakarmienia i uzupe!nowiska niemieckie w Krasnobrodzie i nienia zapasów.
uderzy! z prawej ßanki od zakola rzeki w
Jak wynika!o z relacji u!anów, mieszkierunku centrum – wywo!uj#c panik" w ka&cy Krasnobrodu i okolic bardzo ch"tnie
szeregach przeciwnika.
odst"powali swoje produkty dla wojska, a
Niemcy nie wytrzymali natarcia, nie u!ani spotykali si" z du%# %yczliwo$ci# i
chcieli przyj#' walki. W pop!ochu opusz- go$cinno$ci#.
czali swoje stanowiska, ratuj#c si" ucieczPo nied!ugim ubezpieczonym postok#, ewentualnie id#c do niewoli. Polacy ju, pu!k w dalszym ci#gu zabezpieczaj#c
zdobyli liczne samochody za!adowane wyznaczonymi pododdzia!ami wywalczo%ywno$ci#, odzie%# i amunicj#. Rozbito ne przej$cie, ruszy! za brygad# w stron"
te% sztab 8 Dyw. Piechoty, gdzie znajdo- Majdanu Sopockiego. Za pu!kiem posz!y:
wa!y si" szkice, plany, mapy, meldunki i Kresowa BK, 1 pu!k szwole%erów, resztki
rozkazy niemieckiego korpusu. Do niewo- Wiele&skiej BK. Nie do!#czy! do brygady
li wzi"to oko!o 100 je&ców.
4 pu!k strzelców konnych, który zmyli!
U!ani korzystaj#c z przerwy w wal- drog" i poszed! przez Suchowol", Potoce, starali si" doprowadzi' swój ubiór do czek, Jacni" – gdzie uwik!a! si" w walk"
stanu u%ywalno$ci. Zmieniaj#c si" na po- z oddzia!ami niemieckimi oraz zosta! w
sterunkach, wy%ymali spodnie, kurtki, bie- wi"kszo$ci rozbity.
lizn" i onuce. Dobieraj#c si" do zapasów
Nowogródzka Brygada Kawalerii
niemieckich – dokonywali zmiany.
zadanie swoje wykona!a. Prze!ama!a
Po zako&czeniu walk przez 1 i 2 szwa- opór nieprzyjaciela w rejonie Krasnodron oraz pluton kolarzy, pu!kownik Sta- brodu, wysz!a na ty!y wojsk niemiecchlewski wyda! rozkaz dla 4 szwadronu kich i zmierza!a na po!udnie do granicy
por. Witkowskiego: zlikwidowa' niew"gierskiej.
mieckie stanowiska ogniowe w lesie na
Kamiennej Górze oraz wyj$' na Ksi"%#
c.d.n.
Gór", zdj#' stanowiska i zamkn#' kieru-

Jan G"bka
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Wielopokoleniowa Orkiestra D&ta
w Sandomierzu
W

dniach 20-21 pa)dziernika
2012r. Wielopokoleniowa Orkiestra D"ta z Krasnobrodzkiego Domu
Kultury przebywa!a w Sandomierzu. 24osobowa orkiestra wraz z opiekunami
uczestniczy!a w wyjedzie integracyjnoszkoleniowym zorganizowanym przez
KDK, który by! form# podzi"kowania
jej cz!onkom za dzia!alno$' na rzecz
lokalnej spo!eczno$ci m.in. opraw" muzyczn# naszych $wi#t i ró%nego rodzaju
uroczysto$ci.
Przebywaj#c w tym pi"knym miasteczku m!odzie% mia!a okazj" poznania
jego historii i zabytków, a przy okazji
zobaczenia i odwiedzenia miejsc znanych nam z nagrywanego tam serialu
telewizyjnego „Ojciec Mateusz”.
Program pobytu by! bardzo bogaty.
Spacerowali$my po sandomierskim rynku, uroczymi uliczkami ogl#daj#c m.in.
ratusz, Zamek Królewski, wspinali$my

si" na szczyt Bramy Opatowskiej, aby
stamt#d podziwia' panoram" Sandomierza, zwiedzali$my zabytki sakralne m.in.
Ko$ció! (w. Józefa i Katedr". Mieli$my
te% okazj" zobaczy' lochy i piwnice pokonuj#c podziemn# tras" turystyczn#,
przej$' si" w#wozem (w. Jadwigi Królowej, czy te% ogl#da' Góry Pieprzowe i
Sandomierz w jesiennej szacie z pok!adu statku, którym odbyli$my rejs po Wi$le. Du%# atrakcj# dla uczestników by!o
zwiedzanie zbrojowni rycerskiej Chor#gwi Ziemi Sandomierskiej. Oprócz
wys!uchania ciekawych i w zabawny
sposób przekazywanych informacji na
temat zgromadzonych tam eksponatów,
mo%na w niej by!o nie tylko obejrze',
ale tak%e przymierzy' zbroje rycerskie,
suknie ksi"%niczek, wzi#' do r"ki miecz
lub kusz" i zrobi' du%o ciekawych
zdj"'. Ch"tnych nie brakowa!o. Oprócz
Sandomierza odwiedzili$my równie%

Baranów Sandomierski zwiedzaj#c tam
Zespó! Zamkowo-Parkowy.
Koszt wyjazdu i pobytu w „mie$cie
Ojca Mateusza” zosta! sÞnansowany
cz"$ciowo z nagrody jak# Wielopokoleniowa Orkiestra D"ta otrzyma!a podczas
XXII Przegl#du Orkiestr D"tych, który
odby! si" 5 sierpnia br. w Krasnobrodzie, a cz"$ciowo ze $rodków w!asnych
orkiestry.
Z opinii uczestników wynika, %e
wyjazd by! udany i dostarczy! wielu niezapomnianych wra%e&.
Mam nadziej", %e b"dzie on zach"t# dla naszych, w wi"kszo$ci m!odych
muzyków, do dalszej twórczej pracy w
orkiestrze, która zaowocuje kolejnymi
koncertami i wyst"pami.
M. Czapla
Fotoreporta% – str. 20

Rocznik’ 96
ludzie, czy zwierz&ta laboratoryjne?
K

a%dy z nas, m!odych ludzi, chce
od %ycia czego$ innego. Jedni
oczekuj# wielkiej kariery, a inni woleliby gromadk" dzieci. Pytanie brzmi kiedy b"d" musia!/musia!a zdecydowa' o
tym jak b"dzie wygl#da!o moje %ycie w
przysz!o$ci. Otó% odpowied) jest prosta,
przynajmniej dla naszych nauczycieli,
rodziców, ministra edukacji. Wed!ug
nich nasze plany powinny zacz#' wchodzi' w %ycie wraz z pierwszym dzwonkiem lekcyjnym w szkole $redniej.
Czy to oznacza, %e nasze dzieci&stwo i
wszystkie marzenia maj# sko&czy' si"
w wieku 16 lat? Czy nie mamy prawa
pope!ni' jakiego$ g!upiego b!"du? NIE!
Dzi"ki nowej podstawie programowej wprowadzonej w %ycie w roku
2012, w pewnym sensie ju% pod koniec
3 klasy gimnazjum decydujemy jaki
rodzaj pracy b"dziemy wykonywa'. A
wi"c, je$li maj#c lat 15 uwielbiasz historie i decydujesz si" na klas" prawnicz# w szkole $redniej, a maj#c lat 18
zamarzysz, aby by' lekarzem to twoje szanse na spe!nienie zawodowe s#
praktycznie zerowe. Od drugiego roku
nauki w liceum b"dziemy zajmowa' si"
wy!#cznie przedmiotami, które b"dziemy zalicza' na maturze. Ka%dy proÞl

w szkole $redniej z góry narzuca nam
co b"dziemy zdawa'. W ten sposób w
pewnym stopniu kto$ inny decyduje o
naszej przysz!o$ci. Jak to wp!ynie na
rozwój naszego narodu? Tego jeszcze
nie wiemy. Nie wiemy tego, poniewa%
s!ynny rocznik’96 jest rocznikiem eksperymentalnym. Jeste$my niczym króliki do$wiadczalne. To my jako pierwsi
sprawdzali$my unowocze$nion# podstaw" programow# w gimnazjum i pisali$my now# formu!" testów. To samo
czeka nas teraz, w nowej szkole. Wi#%#
si" z tym równie% bardzo du%e wydatki.
Spowodowane jest to tym, %e program
podr"czników u%ywanych w szko!ach
w latach poprzednich jest niezgodny z
obowi#zuj#cym teraz programem. Jeste$my zatem zmuszeni do kupienia
nowych podr"czników. Nowa szko!a dla
wielu z nas wi#%e si" te% z dojazdami
lub nowym miejscem zamieszkania, a
to ci#gnie za sob# kolejne wydatki. Jak
rodzice maj# sobie poradzi' z takimi obci#%eniami Þnansowymi?
Innym problemem jest zawieranie
nowych przyja)ni. Wiele osób czuje
si" niekomfortowo nie maj#c w swojej
nowej klasie nikogo znajomego. Czy
wi"c obarczanie nas nowymi systemami

edukacji i unowocze$nionymi formami egzaminów nie jest zbyt stresuj#ce?
My$l", %e jest, a moje zdanie podziela
wielu $wie%o upieczonych licealistów.
Zastanówmy si" wi"c co mo%emy zrobi', aby nie zaprzepa$ci' naszej szansy
na dogodne i szcz"$liwe %ycie.
Jedn# z alternatyw jest rozwój swoich zainteresowa&. To zawsze mo%e by'
plan awaryjny w razie gdyby nasza pierwotna koncepcja uleg!a nag!ej zmianie
Innym wyj$ciem z takiej sytuacji
jest zdawanie egzaminu dojrza!o$ci z
jak najwi"kszej ilo$ci przedmiotów. Da
nam to mo%liwo$' wyboru dowolnego
kierunku na studiach. Bior#c jednak pod
uwag" realia dzisiejszych szkó! jest to
do$' kosztowne rozwi#zanie. Rodzice
musieliby wyda' kolejne wielkie pieni#dze na ró%nego typu repetytoria i korepetycje swoich dzieci.
Bóg jeden wie jak inaczej poradzi'
sobie z tego typu sytuacj#. Miejmy nadziej", %e za par" lat Rz#d przejrzy w
ko&cu na oczy i powstrzyma kolejne
bezsensowne reformy.
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II TURNIEJ PI'KI SIATKOWEJ
O PUCHAR BURMISTRZA KRASNOBRODU

W

dniu 27 pa)dziernika 2012
roku Krasnobrodzki Klub
Siatkarski „SET” zorganizowa! Turniej
Pi!ki Siatkowej o Puchar Burmistrza
Krasnobrodu. Honorowy patronat obj"li proboszcz ParaÞi N.N.M.P.
ks. dr Eugeniusz Derdziuk oraz proboszcz
ParaÞi Zes!ania Ducha
(w. ks. Roman Sawic.
Turniej zosta! rozegrany w sali gimnastycznej ZSO za co podzi"kowania sk!adamy
pani dyrektor Renatcie
Bojarczuk.
Do
rozgrywek
przyst#pi!o pi"' dru%yn
z osiedla Podklasztor,
Krasnobród, Krasnobród Centrum, dru%yna z ParaÞi Zes!ania Ducha (w. oraz dru%yna z Wólki
Husi&skiej.
Turniej zosta! rozegrany systemem
„ka%dy z ka%dym” i sta! na wysokim
poziome. Zaciek!a walka na parkiecie

przek!ada!a si" na nastroje kibiców, którzy licznie przybyli na rozgrywki.
Pierwsze miejsce zaj"!a dru%yna z
paraÞi Zes!ania Ducha (w., drugie - dru-

%yna z osiedla Podklasztor. Na trzecim
miejscu uplasowa!a si" dru%yna z osiedla Krasnobród Centrum, na czwartym z Wólki Husi&skiej, na pi#tym - dru%yna
z Krasnobrodu.
Zwyci"ska dru%yna otrzyma!a Pu-

char Przechodni. Wszystkie dru%yny
otrzyma!y pami#tkowe puchary, dyplomy oraz pi!ki, za miejsca I – III zawodnicy otrzymali równie% medale.
Po zako&czeniu turnieju w strugach deszczu odby!o si" wspólne ognisko, na którym
pad!y zapewnienia, %e
w przysz!ym roku na
pewno wszyscy wystartuj#.
Pragn" podzi"kowa' dziewcz"tom z klasy I d - klasy sportowej,
które pomaga!y w przygotowaniu turnieju, a w
trakcie s"dziowa!y, pilnowa!y porz#dku, robi!y zdj"cia. Dzi"kujemy
tak%e osobom, które
sprawi!y, %e turniej móg! si" odby' tj.
Burmistrzowi Krasnobrodu, Dyrekcji
ZSO, oraz Ksi"%om i Proboszczom za
duchowe i Þnansowe wsparcie.
Joanna Górnik

Wielopokoleniowa
Orkiestra D%tea w Sandomierzu

20-21.10.2012r.

Uczniowie zso na !aglówkach

18-19.09.2012r.

