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Wybory sołtysów, rad sołeckich 
oraz przewodniczących

 i zarządów osiedli
Zakończyły się zebrania podczas, któ-

rych dokonywano wyboru sołtysów, rad so-
łeckich oraz przewodniczących i zarządów 
osiedli. Odbyło się 16 zebrań w sołectwach 
i 3 zebrania w osiedlach miasta Krasnobród, 
podczas których mieszkańcy w większości 
miejscowości wybrali te same osoby do re-
prezentowania swoich społeczności. 

Oto osoby wybrane ponownie do pełnie-
nia funkcji sołtysa:
Borki - Wiktor Gałan 
Grabnik – Józef Kurantowicz 
Hucisko – Wiesław Wiatrzyk 
Hutki – Stanisław Lalik 
Huktów – Krystyna Wróbel
Kaczórki – Roman Ożga
Majdan Mały – Wiesław Mazurek
Majdan Wielki – Krzysztof Cisek
Nowa Wieś – Lucjan Nawój
Potok Senderki – Henryk Zaśko
Szur – Stanisław Żuk
Wólka Husińska – Mieczysław Dziura
oraz przewodniczących osiedli:
Krasnobród Centrum – Piotr Macikiewicz
Podklasztor – Zbigniew Bucior
Podzamek – Tadeusz Gradziuk

Nowe osoby do pełnienia funkcji sołtysa 
wybrano w następujących miejscowościach:
Dominikanówka – Radosław Kawka
Malewszczyzna – Piotr Czapla
Stara Huta - Krzysztof Lalik
Zielone – Ryszard Jarczak 

Informacja o azbeście
Gmina Krasnobród przystąpiła do „Pi-

lotażowego systemu gospodarowania odpa-
dami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego wzmocnionego sprawnym mo-
nitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwa-

nia i unieszkodliwiania”. Na potrzeby tego 
programu prowadzona jest obecnie szcze-
gółowa ewidencja azbestu na terenie naszej 
gminy, w której czynny udział biorą sołtysi 
wiosek oraz Straż Miejska. Osoby, które są 
ujęte w ewidencji (posiadają dachy pokryte 
eternitem falistym lub płaskim lub posiadają 
odpady azbestowe) będą mogły ubiegać się 
o pomoc w usunięciu wyrobów azbestowych 
z terenu własnej posesji. Szczegółowy regu-
lamin znajduje się na stronie internetowej 
www.krasnobrod.pl, natomiast termin nabo-
ru wniosków zostanie ogłoszony po potwier-
dzeniu uruchomienia programu przez Urząd 
Marszałkowski w Lublinie. 

Promesa
 W dniu 17 lutego 2011r. w Urzędzie 

Wojewódzkim w Lublinie odbyło się wrę-
czenie promes - dotacji celowych na odbu-
dowę zniszczeń w infrastrukturze publicznej 
w wyniku skutków klęsk żywiołowych oraz 
na realizację zadań związanych z zabezpie-
czeniem wąwozów lessowych przed erozją 
przyznanych przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Promesy wręczył 
minister spraw wewnętrznych i administracji 
Jerzy Miller. W spotkaniu uczestniczyły wo-
jewoda lubelski Genowefa Tokarska oraz wi-
cewojewoda lubelski Henryka Strojnowska.

Wsparcie finansowe otrzymała również 
Gmina Krasnobród. Dwie promesy dla na-
szej gminy odebrał z-ca burmistrza Stani-
sław Jędrusina. Obie dotyczą zadań realizo-
wanych w miejscowości Zielone. Jedna - na 
realizację zadania  „Odbudowa drogi gmin-
nej nr 110863L  od km 1+010 do km 1+650 
w miejscowości Zielone” – wysokość dotacji 
wyniesie 100 tys. zł., druga zaś na realizację 
zadania „Zabezpieczenie wąwozu lessowego 
przed erozją w ciągu drogi gminnej na dz. o 
nr ewid. 1517 od km 0+040 do km 0+477 w 
miejscowości Zielone” - wysokość dotacji 
220 tys. zł. Dotacje nie mogą przekroczyć 
80% wartości zadania po udzieleniu zamó-
wienia publicznego.  Aby gmina otrzymała 
dotacje niezbędnym jest zabezpieczenie wła-
snego wkładu  finansowego oraz dostarczenie 
do dnia 29 kwietnia 2011 roku niezbędnych 
dokumentów, na podstawie, których dotacje 
zostaną udzielone.   

Sesja Rady Miejskiej
W dniu 24 lutego 2011 roku o godz. 

16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury od-
będzie się IV sesja VI kadencji Rady Miej-
skiej w Krasnobrodzie.  

W porządku obrad zaplanowano podję-
cie następujących uchwał:
1. ws. udzielenia pomocy finansowej Miastu 
Zamość,
2. ws. powołania Komisji Uzdrowiskowej  
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
3. ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
4. ws. rozwiązania Straży Miejskiej w Kra-
snobrodzie,

5. ws. zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej 
w Zielonem przy Zespole Szkół Podstawo-
wych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w Krasnobrodzie,
6. ws. wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości gruntowej stanowiącej własność gmi-
ny Krasnobród w drodze bezprzetargowej,
7. ws. wieloletniej prognozy finansowej,
8. ws. uchwalenia budżetu gminy na rok 
2011.

Ponadto podczas sesji zostaną przed-
stawione plany pracy Komisji Rady na rok 
2011 oraz informacja Burmistrza o pracy w 
okresie międzysesyjnym. 

Tablice informacyjne i reklamowe
W lutym bieżącego roku Burmistrz Kra-

snobrodu przydzielił kontrakt na dostawę 8 
sztuk tablic informacyjnych oraz reklamo-
wych o wymiarze 70 X 90cm dotyczących 
realizowanych projektów dofinansowanych 
z funduszy Unii Europejskiej.. W ramach 
umowy firma CZMUDA S.A. z Olsztyna do-
starczy tablice informacyjne i reklamowe dla 
trzech projektów realizowanych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013  to jest:
-Odnowy centrum wsi w Majdanie W. 
-Krasnobrod Miastem turystyki i Rekreacji.
-Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej 
w miejscowości Krasnobród. 

Firma CZMUDA  dostarczy również 
Gminie Krasnobród jedną tablicę reklamo-
wą o wymiarze 2,00m X 2,50m informującą 
o wdrażanym przez Gminę Krasnobród no-
wym projekcie pod nazwą Rozbudowa In-
frastruktury Turystycznej w Krasnobrodzie, 
który dofinansowywany jest z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego 2007-2013.      

Wszystkie tablice zostaną zamontowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów reali-
zowanych z udziałem funduszy Unii Euro-
pejskiej, w tym jedna tablica o wymiarze 2 
m X 2,5m przed wejściem na teren zalewu 
w Krasnobrodzie. Na tablicach oprócz infor-
macji tekstowych umieszczone zostaną logo 
Unii Europejskiej oraz logo programów, z 
których współfinansowane są przedsięwzię-
cia inwestycyjne: PROW oraz Programu Re-
gionalnego Narodowa Strategia Spójności.   
Dostarczone tablice objęte będą gwarancją 
producenta na pięć lat.

Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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W 68 rocznicę Bitwy pod Lasow-
cami tradycją lat poprzednich w 

pierwszy piątek lutego, zimowego miesią-
ca, zaczęły zjeżdżać zorganizowane grupy 
pod pomnik poległych żołnie-
rzy AK. Pod niebem rodzin-
nego Roztocza w scenerii 
ośnieżonych wzgórz i lasów 
popłynęła do Boga modlitwa 
dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej im. Armii Krajowej z 
Kaczorek. Z wdzięczną pa-
mięcią, zostali wspomniani 
wszyscy uczestnicy tamtych 
wydarzeń, czasu grozy II 
Wojny Światowej, których 
treścią życia stały się BÓG, 
HONOR I OJCZYZNA.

Uczestnicy spotkania zo-
stali powitani bardzo ciepło 
przez pana burmistrza Kra-
snobrodu Wiesława Chmie-
lowca, następnie wysłuchali 
rysu historycznego przybliżającego ten 
czas wygłoszonego przez porucznika 
Andrzeja Jaroszyńskiego – v-ce prezesa 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Zamość. Dzieci przedsta-
wiły piękną akademię, w której słowem i 
muzyką nawiązały do bohaterskich czy-
nów naszych przodków.

Najważniejszym momentem bratniego 
spotkania wszystkich grup była uroczysta 

Eucharystia pod przewodnictwem Paste-
rza naszej Diecezji ks. Bp Wacława Depo. 
Mszę koncelebrowali dostojni rangą i du-
chownością przybyli kapłani: Ks. Prałat 

Roman Marszalec, Ks. Prałat Eugeniusz 
Derdziuk, Ks. Dziekan Zenon Mrugała, 
Ks. Aleksander Siwek, Ks. Kapelan WP 
Bogusław Romankiewicz, Ks. Roman Sa-
wic, Ks. Franciszek Kościelski i pokorny 
miejscowy proboszcz piszący te słowa. 

Ks. Bp Wacław, przy wietrznej po-
godzie zimowej, w wielkiej zadumie i 
skupieniu wśród wielu braci kapłanów 
wygłosił mocne słowa „że ludzką miłość 

i sprawiedliwość trzeba budować na trwa-
łych fundamentach prawdy Bożej”. Tylko 
prawda pomoże nam zjednoczyć nasz Na-
ród i zachować Pamięć i Tożsamość.

Przed błogosławień-
stwem proboszcz Paweł 
podziękował serdecznie i 
ciepło wszystkim przyby-
łym, a więc kapłanom, wła-
dzom samorządowym gminy 
Krasnobród i Skierbieszów, 
szkołom, nauczycielom, 
dzieciom, policji, leśnikom, 
straży pożarnej, kombatan-
tom ŚZŻAK, orkiestrze i 
wyraził życzenie, aby pod 
tym pomnikiem i sztandarem 
wszyscy się zjednoczyli.

Poszczególne grupy 
złożyły wiązanki pięknych 
kwiatów i zapaliły znicze. 
Wszyscy zostali zaproszeni 
na ciepłą herbatę i smakowity 

bigos. 
Raz jeszcze wyrażamy serdeczną 

wdzięczność wszystkim  gościom i służ-
bom pięknego czasu wspomnień tamtych 
odległych lat.
                                    

Ks. Paweł Słonopas

Fotoreportaż – str. 10
fot. M. Mazurek

Pasterskie przesłanie 
w 68 rocznicę walk pod Lasowcami

W odpowiedzi na zaproszenie Bur-
mistrza Krasnobrodu Wiesława 

Chmielowca w dniu 15 lutego 2011r. do 
Krasnobrodu przyjechała Wo-
jewoda Lubelski Genowefa 
Tokarska. Podczas wizyty 
Pani Wojewoda uczestniczy-
ła w spotkaniu odbywającym 
się w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury, gdzie spotkała się z 
władzami samorządowymi 
naszego miasta, przewod-
niczącym Rady Powiatu 
Zamojskiego, radnymi, soł-
tysami, dyrektorami szkół i 
instytucji oraz mieszkańca-
mi gminy Krasnobród. 

W czasie spotkania poruszane były 
sprawy dotyczące złego stanu dróg, pozy-
skiwania środków finansowych z fundu-
szy europejskich oraz likwidacji szkoły w 

Zielonem.
Po spotkaniu w KDK Pani Wojewoda 

udała się do Sanatorium Rehabilitacyjne-

go dla Dzieci im. Janusza Korczaka. Tam 
wspólnie z dyrekcją sanatorium, władzami 
samorządowymi Krasnobrodu, dyrekto-
rem Departamentu Strategii i Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskie-
go w Lublinie Bogdanem Kawałko oraz 
wójtem gminy Biszcza i przewodniczącą 

Rady Gminy Biszcza dysku-
towano na temat możliwości 
współpracy mającej na celu 
rozwój uzdrowiska Krasno-
bród i powstanie uzdrowiska 
w Biszczy. Omawiano też 
możliwości wspólnych dzia-
łań w pozyskiwaniu środków 
finansowych.  

Zanim przystąpiono do 
tych rozmów Pani Wojewo-
da wraz z gośćmi uczestni-
czącymi w spotkaniu zostali 
oprowadzeni po obiektach 

sanatoryjnych i zapoznani z ofertą krasno-
brodzkiego sanatorium. 

M. Czapla

Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska 
w Krasnobrodzie
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Dzień 2 lutego w Kościele Po-
wszechnym to święto Ofiarowa-

nia Pańskiego, w nomenklaturze ludowej 
w Polsce zwane świętem Matki Bożej 
Gromnicznej. W Roku Pańskim 2011 w 
Krasnobrodzkim Sanktuarium Maryjnym 
ten dzień to wielkie dziękczynienie Panu 
Bogu za 95 lat życia, w tym 75 lat życia 

zakonnego siostry Marii Ściwiarskiej. Na 
tę okoliczność Pasterz Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej biskup 
Wacław Depo przesłał 
dziękczynny list, w którym 
wyraża wdzięczność Panu 
Bogu za dar przeżytych lat 
i podziękowanie Jubilatce 
za piękną niemal 60-letnią 
służbę u Pani Roztocza w 
Jej Sanktuarium na Ziemi 
Zamojsko-Lubaczowskiej. 
W zakończeniu życzy do-
brego zdrowia, dużo siły i 
łask na kolejne lata udzie-
lając pasterskiego błogosła-
wieństwa. 

Po każdej Mszy św. pro-
boszcz parafii ks. Eugeniusz 
Derdziuk przesłanie księdza 
biskupa podawał do wiado-
mości uczestnikom Euchary-
stii, a w modlitwie wiernych 
uwzględniano naszą Jubilatkę. 
Na uroczystość do Krasnobrodu przybyła 
delegacja sióstr z Domu Generalnego w 
Warszawie. Matkę Generalną Zgromadze-
nia reprezentowała ekonomka siostra Do-
rota Banaszak oraz rodaczki siostra Teresa 

Lis – przełożona Domu Generalnego w 
Warszawie i siostra Czesława Jędruszko. 

Siostra Maria Ściwiarska urodziła się 
7 marca 1916 roku na kielecczyźnie we 
wsi Klonów obecnie województwo świę-
tokrzyskie. Była przedostatnim dzieckiem 
Jana i Stanisławy z domu Kłysów. Na 
dzień dzisiejszy już nikt nie żyje z czworga 
jej rodzeństwa. W wieku 3 lat po śmierci 
ojca Maria została półsierotą, a w 16 roku 
życia zmarła jej matka. Od najmłodszych 
lat w sercu nosiła pragnienie wstąpienia do 
zakonu. Po śmierci matki pracowała jako 
pomoc domowa w Stokowcu. Od swoich 
pracodawców dowiedziała się o siostrach 
zakonnych, które prowadza szkołę w Su-
chedniowie. Po niedzielnej Mszy św. uda-
ła się do księdza proboszcza Szubstarskie-
go w Suchedniowie, który wskazał jej dom 
zakonny Sióstr Najświętszego Imienia 
Jezus. Po rozmowie z siostrami otrzyma-
ła nadzieję, a nawet zapewnienie o przy-
jęciu do zgromadzenia. W 17 roku życia 
spełnia się pragnienie jej serca, otwierają 
się przed nią drzwi domu zakonnego. W 
dniu 2 sierpnia 1934 roku zostaje przyjęta 
do aspirantu. 2 lutego 1935 roku w War-
szawie rozpoczyna nowicjat, a 2 lutego 
1936 roku składa pierwsze śluby zakonne. 
Wraca do Suchedniowa, który staje się dla 
niej placówką na lat 17 – tu przeżyła 5 lat 
okupacji niemieckiej. 1 lutego 1942 roku 
składa śluby wieczyste. W Suchedniowie 
pełni obowiązki woźnej w założonej przez 

siostry zawodowej szkole dla dziewcząt. 
Do jej zadań należy sprzątanie całej szko-
ły, a zimą palenie w piecach. W 1952 roku 
władze tzw. Polski Ludowej prawem przez 
siebie ustanowionym zabierają siostrom 

szkołę, a tym samym tracą one wpływ na 
wychowanie Polskich dziewcząt. W tymże 
roku siostra Maria wolą przełożonych z 
Suchedniowa zostaje przeniesiona do Kra-
snobrodu, w którym od 1948 roku prze-
bywają Siostry Zgromadzenia Najświęt-
szego Imienia Jezus. W 1949 roku siostra 
Anastazja Pietrzak zakłada w Krasnobro-
dzie przedszkole dla tutejszych dzieci. W 
skromnych warunkach bytowych jest dla 
nich matką i nauczycielką życia. W 1952 
roku najprawdopodobniej ze względów 
ideologicznych siostra Anastazja Pietrzak 
przestaje być kierowniczką przedszkola a 
na jej miejsce przychodzi osoba świecka 
skierowana przez Wydział Oświaty w Za-
mościu. W przedszkolu siostra Maria roz-
poczyna pracę jako sprzątaczka i pełni ją 
przez 22 lata. Państwowe Władze Oświa-
towe nie wiedzą o jej profesji zakonnej, 
a kierowniczka przedszkola skrzętnie tę 
prawdę ukrywa. Przy parafii siostra Maria 
pełni obowiązki zakrystianki. Pierze i pra-
suje bieliznę kościelną, skrzętnie odkurza 
ołtarze i zdobi je wyhodowanymi przez 
siebie kwiatami. W ogrodzie uprawia prze-
różne warzywa, a pasją jej jest hodowla 
drobiu. Umiłowanie ptaków hodowlanych 
mogła realizować od 1982 roku z chwilą 
objęcia obowiązków proboszcza przez ks. 
Romana Marszalca. Nowy proboszcz wraz 
z siostrą Marią rozwinął hodowlę ptactwa 
użytkowego: kury – w tym ozdobne, indyki 
i kaczki a także ptactwo ozdobne takie jak: 

pawie, bażanty różnych ras, 
kuropatwy skalne i polne, 
przepiórki i różnych ras go-
łębie. W zakupionych inku-
batorach ku radości siostry 
Marii wylęga się młodzież 
od wyżej wymienionych 
ptaków, a na mieszkania dla 
nich powstają woliery ciągle 
powiększane i udoskona-
lane. Z pomocą przycho-
dzą także pozostałe siostry 
siostra Honorata Martauz i 
siostra Jadwiga Niedziałek. 
Założono także królikarnie 
dla kilku ras królików. Dla 
nich zasiewano perską ko-
niczynę, a dla indyków ko-
szono pokrzywę, a gdy jej 
zabrakło w Krasnobrodzie, 
to ksiądz proboszcz z sio-
strami jeździł aż do Czerm-

na pod historyczne Grody Czerwieńskie. 
Z chwilą, gdy siły fizyczne zaczęły opusz-
czać siostrę Marię to wyżej wymienione 
prace przejmowała siostra Jadwiga Nie-
działek.  Aktualnie siostra Maria już tylko 

75 lat życia zakonnego siostry Marii Ściwiarskiej
 Radość w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszego Imienia Jezus 

i w Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie 

Fot. 1 Dostojna Jubilatka 
- siostra Maria Ściwiarska

Fot. 2 Słowa życzeń i kwiaty składają przedstawiciele 
Rady Duszpastersko-Ekonomicznej
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dla przyjemności w ogródku przesadza 
kwiatki, a z wielkiej fermy ptaków po-
zostawiono dla niej kilka kur, z którymi 
spędza wolny czas. „Kto kocha zwierzęta, 
ten kocha także i ludzi”, to stwierdzenie 
sprawdza się u siostry Marii. Znajduje 
czas na pogadankę z każdym kto czasem 
dysponuje, a także w pobliskich domach 
odwiedza chorych i samotnych. Bywało 
także i tak, że nosiła dla nich jedzenie, gdy 
taka potrzeba zachodziła, a wszystko to 
dokonywało się bez rozgłosu. 

Nadszedł więc czas, aby ukazać pra-
cowitość, rozmodlenie, pokorę i cichość 
95-letniej zakonnicy. Dzięki 
więc proboszczowi ks. pra-
łatowi Eugeniuszowi Der-
dziukowi za nagłośnienie i 
przeprowadzenie w parafii 
tej pięknej uroczystości. Ks. 
Proboszcz 2 lutego br. o godz. 
17.00 odprawił Mszę św. w 
intencji Jubilatki, a były pro-
boszcz parafii ks. prałat Ro-
man Marszalec w koncelebrze 
modlił się za zmarłych rodzi-
ców siostry Marii Jana i Sta-
nisławę, oraz zmarłe siostry, 
które pracowały w tutejszej 
parafii i za te które pochodzą 
z naszej wspólnoty. Po Mszy 
św. Krasnobrodzianie, wyrazi-
li uczucia wdzięczności przez 
wręczanie siostrze Marii kwiatów, a w ich 
imieniu pięknie przemówił Przewodni-
czący Rady Duszpastersko-Ekonomicznej 
Zbigniew Bełz pochodzący z Majdanu 
Małego. Oto treść jego przemówienia: 

„Czcigodny Księże Dziekanie, Sza-

nowni Księża, Drogie Siostry na czele z 
Jubilatką siostrą Marią. 

W dniu święta Ofiarowania Pańskiego 
dziękujemy Panu Bogu za 75 lat życia za-

konnego siostry Marii Ściwiarskiej. 75 lat 
to długi przedział czasu, a w życiu każdego 

z nas to czas wzrastania, czas dojrzewa-

nia, czas pracy i odpoczynku. 75 lat w ży-

ciu siostry Marii to czas służby w Zgroma-

dzeniu, czas modlitwy i pracy. 
Dostojna Jubilatko!
Posługę w Krasnobrodzie rozpoczęłaś 

od pracy w przedszkolu. My znamy Cię 
bardziej od strony Twojej służebnej pracy 
w Sanktuarium Maryjnym. To pielęgno-

wane przez Ciebie kwiaty zdobiły ołtarz, 

w którym znajduje się obraz Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej i dodawały splendoru 
uroczystościom religijnym i patriotycznym. 
W tych kwiatach był zapach krasnobrodz-

kiej ziemi, ciepło krasnobrodzkiego słoń-

ca i kolor błękitnego nieba nad Krasno-

brodem. Dzisiaj w sklepie możemy kupić 
piękne kwiaty wyhodowane w Holandii. 

Kwiaty uprawiane przez Ciebie to polskie, 
krasnobrodzkie kwiaty. Prana i prasowa-

na przez Ciebie bielizna liturgiczna nieby-

wałą czystością wprawiała w zdumienie 
miejscowych i gościnnie przybywających 
kapłanów. 

Dostojna Jubilatko!
Cenimy Cię za modlitwę, skromność, 

delikatność i Twój subtelny uśmiech. Two-

ja praca i powołanie jest dla nas wzorem i 
naśladowaniem dla dzisiejszej młodzieży.

Droga siostro Mario!
Dziękujemy za Twoje powołanie i 

Twoją służbę. W dniu dzisiejszym życzymy 
Tobie dobrego zdrowia, dni, 
miesięcy i lat pełnych poko-

ju i spokoju, a nade wszystko 
opieki Matki Bożej Krasno-

brodzkiej. Szczęść Boże na 
dalsze lata służby Panu Bogu 
i ludziom”.  

Po uroczystościach w ko-
ściele siostry i księża udali się 
na skromną kolację do Domu 
Zakonnego. 

Jubileusz życia i profe-
sji zakonnej siostry Marii 
Ściwiarskiej odbędzie się w 
czerwcu br. w Warszawie w 
Domu Generalnym Sióstr Naj-
świętszego Imienia Jezus przy 
ul. Smoleńskiego 31. 

  Ks. Roman Marszalec

Foto. 1-2  Ks. Sławomir Skowroński

Fot. 3 Siostra Anastazja Pietrzak wraz ze swoim przedszkolakami
 – fot. z archiwum Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus

Sukces Moniki Tytuły
 

W październiku w Szkole Podstawowej w Majdanie Wielkim 
odbył się konkurs czytelniczo-plastyczny „Reading Zone” na ilu-
strację do książki w języku angielskim, pod kierunkiem p. Joanny 

Kwiatkowskiej. Organizato-
rem konkursu było Wydaw-
nictwo Oxford. W konkursie 
wzięło udział 15 uczniów. 
Zebrane prace odesłano do 
wydawnictwa, gdzie spo-
śród 1015 prac wyłoniono 
10 zwycięzców. Wśród nich 
znalazła się praca uczenni-
cy Moniki Tytuły z kl. VI. 
Została ona nagrodzona od-
twarzaczem MP3, pozostali 
uczestnicy otrzymali dyplo-
my oraz książki w języku 
angielskim. 
 Gratulujemy talentu!

Joanna Kwiatkowska

OGŁOSZENIE

Zarząd Wspólnoty Gruntowej Krasnobrodu zawia-
damia wszystkich uprawnionych do udziału we 

Wspólnocie Gruntowej, że w dniu 20.03.2011r. (niedziela) 
o godz. 15.00 odbędzie się zebranie członków Wspólnoty 
w pierwszym terminie.

W przypadku barku quorum wyznacza się drugi termin 
zebrania na dzień 20.03.2011r. godz. 16.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Złożenie sprawozdań.
6. Dyskusja
7. Podjęcie stosownych uchwał.
8. Zakończenie zebrania.

Zarząd Wspólnoty
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W tym roku dzieci i młodzież z 
województwa lubelskiego już w 

połowie stycznia rozpoczęły zimową prze-
rwę w nauce. Dla dzieci z miasta i gminy 
Krasnobród,  które zdecydowały się ferie 
spędzić w miejscu zamieszkania oraz tych, 
które przyjechały do nas na feryjny wypo-
czynek, Krasnobrodzki Dom Kultury wzo-
rem lat ubiegłych przygotował ofertę zajęć 
pod hasłem „Zimowe ferie bez nudy”. 

Jak co roku program  zajęć był zróż-
nicowany, aby każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Zajęcia prowadzone były od po-
niedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 
14.00, były to zazwyczaj dwie różne formy 
spotkań, które dawały możliwość wyboru 
zgodnie z indywidualnymi zainteresowa-
niami. Były warsztaty plastyczne, podczas 
których dzieci wykonywały m.in. laurki 
dla babci i dziadka z okazji ich święta, 
maski karnawałowe i inne prace rozwija-
jące wyobraźnię i umiejętności manualne. 
Dzieci uczestniczyły również w zajęciach 
muzyczno-wokalnych, szachowych oraz 
różnego rodzaju grach i zabawach inte-
gracyjnych. Ale to nie wszystko, oprócz 
wspomnianych wyżej atrakcji wszyscy 
korzystający z naszej feryjnej oferty mo-
gli wziąć udział  w „zimowym szaleństwie 
na śniegu”, którego ukoronowaniem było  
ognisko i wspólne pieczeniem kiełbasek. 
Ponadto na sali widowiskowej  odbyły się 

projekcje filmowe, które cieszyły się du-
żym powodzeniem, a w ostatni piątek ferii 
czyli 28 stycznia odbył się  Turniej Sza-
chowy o Puchar Dyrektora Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury. W Turnieju wzięło 
udział 10 młodych miłośników tej gry,  
najlepszym okazał się Krzysztof  Umiń-
ski, drugie miejsce zajął Maciej Olejnik, 
a na trzeciej pozycji uplasował się Dawid 
Nadłonek.

Pisząc o tegorocznym programie ferii 
nie można zapomnieć o recitalu iluzjo-
nistycznym pt.„Magiczny teatr baśni”, 
który  odbył się  25 stycznia o godzinie 
15.00. Spotkanie z Mistrzem Magii Łuka-
szem Podemskim  było nie lada atrakcją, 
sala widowiskowa KDK wypełniona była 
po brzegi. Magiczne sztuczki, również z 
udziałem publiczności, zręczne iluzjoni-
styczne pokazy oraz serdeczna atmosfera 
sprawiła, że wszyscy doskonale się bawi-
li. 

Ferie już za nami i należy mieć tylko 
nadzieję, że nasze dzieci powróciły do 
szkolnych obowiązków pełne zapału i sił 
do dalszej nauki i, że drugie półrocze mi-
nie im bez większych stresów, a sumienna 
i wytrwała praca przyniesie oczekiwane 
efekty. 

M. Mazurek

Fotoreportaż – str. 20

Zimowe ferie w KDK

W dniach 29–30.01.2011r. w Wo-
łominie k/ Warszawy odbyły się 

Mistrzostwa Ekstraklasy Związku Nowo-
czesnego Tańca Sportowego, eliminacje do 
Mistrzostw Europy i Świata IMFD. 

Sukcesem zakończyły się prezentacje 
taneczne Patryka Kawki - tancerza Zespo-

łu Tańca Nowoczesnego „Fart” z Krasno-
brodzkiego Domu Kultury, który startował 
w kategorii „solo electric boogie młodzie-
żowcy”. Patryk rywalizując z najlepszymi 
tancerzami, zajął II miejsce zdobywając 
Vice Mistrzostwo Polski, po raz pierwszy 
tańczył w kategorii seniorskiej. Krasno-
brodzianin będzie reprezentował Polskę na 
Mistrzostwach Świata, które odbędą się w 
czerwcu na Węgrzech. 

Warto przypomnieć że w roku 2010 
Mistrzostwa Świata odbyły się w Polsce 
w Łodzi, gdzie Patryk Kawka startując w 
młodszej kategorii wiekowej „solo elec-
tric boogie juniorzy” zdobył tytuł Mistrza 
Świata.

Tancerz pracuje pod okiem nauczycie-
la tańca pani Anny Antoszczak. 

Gratulujemy sukcesów i życzymy po-
wodzenia.

M. Czapla

Patryk Kawka 
Wicemistrzem Polski

„Pa pa pa pa ra pa pa pa pa ra...

Niby nic, a tak to się zaczęło,
niby nic, zwyczajne „ pa pa pa „,
jest w orkiestrach dętych jakaś siła,
bo to było tak: (…) 

To było tak, jak w zacytowanym wy-
żej refrenie piosenki pt. „Orkiestry 

dęte” śpiewanej przez Halinę Kunicką. Za-
częło się zwyczajne od pomysłu zasilenia 
krasnobrodzkiej orkiestry dętej młodymi 
muzykami. Pomysł został przekształcony w 
projekt pt. „Utworzenie i działalność wie-
lopokoleniowej Orkiestry Dętej w Krasno-
brodzie – zakup instrumentów, nauka gry 
oraz organizacja koncertu orkiestry podczas 
Przeglądu Orkiestr Dętych” napisany przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury i w lutym 
2010r. złożony do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „NASZE ROZTOCZE”. 
Po sprawdzeniu przez LGD, a następnie w 
Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie zo-
stał rozpatrzony pozytywnie i zakwalifiko-
wany do realizacji przy współfinansowaniu 

ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 
4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” dla tzw. „Małych projektów”.

Choć umowa na realizację projektu zo-
stała podpisana dopiero 9 września 2010r. 
akcja promocyjna zachęcająca dzieci i mło-
dzież do nauki gry na instrumentach roz-
poczęła się znacznie wcześniej. Chętnych 
nie brakowało, stopniowo przychodziły 
kolejne osoby zarówno dziewczęta jak i 
chłopcy, którzy zaczynali od pierwszych 
małych kroczków w muzyce, od zwyczaj-
nego „pa pa pa”. Pewnym utrudnieniem w 
przyjmowaniu chętnych do orkiestry był 
brak instrumentów. Częściowo problem ten 
został rozwiązany poprzez zakup 10 instru-
mentów ze środków unijnych, przekazanie 
3 instrumentów przez Starostwo Powiato-
we w Zamościu oraz zakup 2 instrumentów 
ze środków pozyskanych od sponsorów. W 
dalszym ciągu czynione są starania w celu 
pozyskania środków na zakup brakujących 
instrumentów. Chętnych, którzy mogliby 
nas wesprzeć w naszych staraniach prosi-
my o kontakt z Krasnobrodzkim Domem 
Kultury.

Obecnie orkiestra liczy 32 osoby i sys-
tematycznie dwa razy w tygodniu spotyka 
się na próbach ćwicząc pod kierunkiem 
instruktora Jarosława Derkacza. Z upły-

wem czasu, kolejnych lekcji i prób orkie-
stry młodym muzykom przybywa wiedzy i 
umiejętności.

Orkiestra działa bardzo krótko, ale ma 
już na swoim koncie pierwsze występy. W 
2010 r. grała na uroczystościach szkolnych 
w Krasnobrodzie i Kaczórkach oraz pod-
czas eliminacji Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek. Natomiast w styczniu 
br. orkiestra wystąpiła z programem kolę-
dowym w kościołach w Krasnobrodzie i 
Bondyrzu oraz podczas koncertu w KDK. 
Ci, którzy słuchali tych koncertów zapewne 
zgodzą się ze słowami piosenki, że „jest w 
orkiestrach dętych jakaś siła”, śmiało  moż-
na by dodać, że jest to wielka siła.

Obecnie orkiestra pracuje nad nowym 
repertuarem i przygotowuje się do koncer-
tu podsumowującego realizację projektu, 
który odbędzie się 24 lipca 2011r. podczas 
XXI Przeglądu Orkiestr Dętych. 

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 11

Orkiestry 
dętej 

wielka siła
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Mimo że już kilka lat temu od-
szedł do Domu Ojca, Jan Paweł 

II wciąż jest obecny w naszej świadomo-
ści. Wszyscy dobrze pamiętamy ten nie-
zwykły dla Polaków dzień – 16 paździer-
nika 1978 r. Dzień pełen euforii. Euforii 
tym większej, że zupełnie nieoczekiwanej, 
niespodziewanej. Tego dnia pod wieczór 
cały świat obiegła sensacyjna wiadomość: 
papieżem został kardynał Karol Wojtyła z 
Krakowa. 

W kilka miesięcy później na placu 
Zwycięstwa w Warszawie Jan Paweł II 
wypowiedział pamiętne słowa: „Niech 
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi...”. 
Za każdym razem, ilekroć przypominamy 
je sobie, robią tak samo wielkie wrażenie 
jak wtedy. Miały one niezwykłą moc. Wy-
brzmiały na całą Polskę podczas pierwszej 
papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny, która 
w ówczesnej sytuacji politycznej wydawa-
ła się czymś zupełnie niewyobrażalnym. 
A jednak do niej doszło! Przywróciła Po-
lakom poczucie wspólnoty narodowej i 
umocniła ich w wierze katolickiej, obudzi-
ła nadzieję. Niedługo, dzięki przemianie 
świadomości, w społeczeństwie zrodziła 
się siła do sierpniowego zrywu, który za-
kończył się powstaniem „Solidarności”

Zarówno w tej pierwszej, jak i we 
wszystkich kolejnych pielgrzymkach pa-
pieża Polaka do Ojczyzny uczestniczyły 
miliony ludzi. Spontanicznie podążali 
za Nim, korzystając z różnych środków 
lokomocji. Stali godzinami w upale i w 
deszczu na placach przed katedrami, na 
rynkach miejskich, stadionach i rozległych 
błoniach, by słuchać Jego nauczania i ra-
zem z Nim wielbić Boga. Wielu z nas pa-
mięta to z autopsji, inni z w dużej mierze 
z manipulowanych transmisji radiowych i 
telewizyjnych, wymuszonych na rządzą-
cych wskutek nacisku międzynarodowej 
opinii publicznej.

Wciąż brzmią nam w uszach poże-
gnalne wołania: „Zostań z nami! Zostań z 
nami!”, powtarzane zawsze tuż przed od-
lotem Ojca Świętego do Rzymu. Tej nie-
możliwej do spełnienia prośbie towarzy-
szył zbiorowy śpiew Jego ulubionej Barki, 
wzywającej do pójścia za Panem.

Wielu z nas zetknęło się z Janem Paw-
łem II osobiście. Słuchaliśmy Go na Placu 
św. Piotra w Rzymie lub w innych miej-
scach na świecie. Niektórzy mieli szczę-
ście być na prywatnej audiencji w Watyka-
nie. Polacy podziwiali „swojego” Papieża. 
Kochali Go i byli z Niego dumni. Intere-
sowali się Jego apostolskimi podróżami 
na wszystkie kontynenty. Pontyfikat Jana 
Pawła II przyniósł im też wiele obaw i nie-
pokojów. Niejeden raz wystawiał na próbę 

wiarę w Opatrzność. Porażająca wieść o 
zamachu Ali Agcy niemal zatrzymała nam 
serca. Martwiły nas choroby, cierpienia i 
pogłębiająca się niesprawność Ojca Świę-
tego. Szczególnie głębokich przeżyć du-
chowych doznaliśmy w ostatnich dniach 
życia Jana Pawła II, kiedy towarzyszyli-
śmy Mu w odchodzeniu do Boga, i potem, 
gdy uczestniczyliśmy osobiście lub za po-
średnictwem mediów w naznaczonym  mi-
styką pogrzebie. Takich momentów nigdy 
się nie zapomni!

Prawie w każdym polskim domu prze-
chowuje się z pietyzmem różne rekwizyty 
z pielgrzymek i ze spotkań z „naszym” 
Papieżem. Niejedna rodzina szczyci się 
posiadaniem fotografii z Ojcem Świętym, 
którą uważa niemal za relikwię. Trzyma ją 
w albumie lub umieszcza w jakimś wyeks-
ponowanym miejscu w domu. Wiele osób 
gromadzi prace naukowe i literackie Ka-
rola Wojtyły, nagrania i publikowane tek-
sty dokumentów, przemówień i wystąpień 
Jana Pawła II. Inni kolekcjonują piękne 
albumy dokumentujące biografię chłopca 
z Wadowic, który został głową Kościoła 
powszechnego.

Wszystko to jest bardzo piękne, wzru-
szające i potrzebne. Ale wspomnienia, 
emocje i zewnętrzne gesty nie wystarczą. 
Najważniejsze, byśmy dobrze poznali na-
uczanie Jana Pawła II i realizowali je na co 
dzień w swoim życiu. Dawanie świadec-
twa jest niezbędne zwłaszcza teraz, kiedy 
nawet ludzie publicznie mieniący się ka-
tolikami postępują niezgodnie z doktryną 
Kościoła. Są i tacy, którzy z premedyta-
cją wyrafinowanymi metodami podcinają 
korzenie wiary w narodzie. Inni z kolei 
do tego stopnia spoufalili się z papieżem 
– zwanym coraz częściej Janem Pawłem 
Wielkim – że nie dostrzegają już wyjątko-
wości i wielkości Jego pontyfikatu.

Czyż nie jesteśmy podobni do miesz-
kańców Nazaretu, do których Jezus po-
wiedział kiedyś z goryczą: „Żaden prorok 
nie jest mile widziany w swojej ojczyź-
nie” (Łk 4, 24)? Rodacy wystąpili prze-
ciwko Niemu z zaciśniętymi pięściami. 
Doszło nawet do tego, że „Porwawszy się 
z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wypro-
wadzili aż na urwisko góry, na której było 
zbudowane ich miasto, aby Go strącić” 
(tamże, 4, 29). „On jednak – jak zapisał 
Łukasz Ewangelista - przeszedłszy pośród 
nich, oddalił się” (tamże 4, 30).

Nie wolno dopuścić do tego, by Jan 
Paweł II przeszedł pośród nas i oddalił 
się, tak jak niegdyś uczynił to Jego i nasz 
Mistrz. Obecnie - bardziej niż kiedykol-
wiek wcześniej - potrzebujemy Jego na-
uki i wzoru życia. Nawoływał, byśmy bez 
reszty zaufali Chrystusowi. Prośba o zstą-

pienie Ducha Świętego na ziemię polską 
pozostaje wprost palącą potrzebą chwili. 
Tchnienie Ducha Świętego jest potrzebne 
wszędzie na całym świecie. Wypada nam 
sparafrazować słowa apostołów, które oni 
skierowali do Chrystusa: „Janie Pawle 
Wielki, do kogóż pójdziemy? Twoja nauka 
o Zbawicielu jako centrum wszechświata i 
historii jest dla nas nadzieją i drogą. Nie 
chcemy zapomnieć i dobrze o tym wiemy, 
że to Jezus ma słowa życia wiecznego” 
(por. J 6, 68).   

Dzisiejszy liberalny świat, odrzucający 
wszelkie zasady - poza tymi, które zapew-
niają mu złudne zresztą bezpieczeństwo - 
nie chce nawet o tym słyszeć. Ale trzeźwo 
myśląc, musimy przyznać, że dotąd nic 
lepszego nie wymyślono. Trzeba zatem 
wybierać. Wybierać jak zawsze. W ślad 
za naszym wielkim Rodakiem wybierajmy 
Chrystusa, byśmy nie pobłądzili i by nasza 
wzajemna niechęć, a może nawet złość, 
wszczepiana na co dzień różnymi sposo-
bami, nikogo nie zaślepiła. Natchniony au-
tor Księgi Mądrości ostrzegał, byśmy nie 
znaleźli się wśród tych, którzy „nie pojęli 
tajemnic Bożych” (Mdr 2, 22).

Jan Paweł II pozostawił wielkie bo-
gactwo swego nauczania. Zawarł je głów-
nie w czternastu encyklikach. Może o tym 
wiemy, ale czy je znamy i dobrze rozumie-
my? Znaczenia myśli Ojca Świętego i jej 
szczególnej aktualności dla dzisiejszego 
świata nie trzeba tu dowodzić. 

Na drodze życia prowadzącej do Boga 
człowiek szuka przewodników. Przewod-
nik to duch opiekuńczy. Póki żyje, póty 
wspomaga czynnie swoim działaniem, 
modlitwą. Po śmierci uczy swoim przy-
kładem i tym, co pozostawił jako dzieło 
życia. Dla nas niezastąpionym przewodni-
kiem wciąż jest Jan Paweł II, potężny jak 
prorocy Starego Testamentu. Wielki, bo 
wzorował się na herosach wiary i oddania 
Bogu. 

Był nam potrzebny za życia jako Na-
miestnik Chrystusa na ziemi, ale i jako 
nasz Rodak, jako Przyjaciel, jako Nauczy-
ciel. I nadal jest potrzebny. To bardzo waż-
ne: być komuś potrzebnym. Zdyszanym 
współczesnym światem rządzą okrutne 
prawa wolnego rynku i nie zawsze uczciwa 
rywalizacja. Jest to świat pełen podejrzeń, 
wątpliwości, nieszczerych uczuć. A ludzie 
– zwłaszcza młodzi – tęsknią za inną peł-
nią. Pragną prawdziwej, autentycznej wia-
ry, nadziei, miłości. Odnajdują te wartości 
w tekstach i nauczaniu Jana Pawła II. Tak-
że w Jego życiu. Potrzeba nam pedagogii 
świętości. Ojciec Święty wzywał do niej 
wielokrotnie.

Ks. Edward Walewander 

Błogosławiony Jan Paweł II
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Spróbuję przybliżyć to, co jest bli-
skie mojemu sercu - SZTUKĘ. 

Zastanawiałam się, co mogę takiego 
napisać, aby ten, komu będzie się chciało 
doczytać do końca mój tekst, zapragnął ob-

cować z pięknem, z tym, co daje ukojenie 
duszy i ciału. Postanowiłam opisać Wam 
moje spotkanie z tym, jakże wyjątkowym 
dziełem sztuki - Mona Lizą. 

Czy nie budzi to podejrzeń, dlaczego 
dzień w dzień tysiące zwiedzających Luwr 
tłoczą się by zobaczyć właśnie ten jedyny 
portret, nie zwracając uwagi na inne ar-
cydzieła? Od ponad pięciuset lat obraz i 
uśmiech na twarzy modelki otacza mgieł-
ka tajemnicy, która jest przyczyną speku-
lacji i zarazem obiektem czci a przecież to 
tylko „zwyczajny” portret jakiejś kobiety, 
a nie sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej1 .

Nigdy nie przypuszczałam, że kie-
dyś znajdę się w Paryżu a jednak w 2005 
roku udało mi się stanąć na zielonej mu-
rawie Pól Marsowych pod Wieżą Eiffla.  
Smaczne ślimaki pod Łukiem Tryjum-
falnym i Luwr. Stało się - Grande Galerii 
ujrzałam w pełnej okazałości, jednak po 
prawej stronie po wyjściu z windy, moim 
oczom ukazał się niespodziewany widok. 
Wielu tłoczących się ludzi stało się dla 
mnie i innych zwiedzających obiektem 
zainteresowań. Po pewnym czasie, kiedy 
zaskoczenie już minęło i wyeliminowałam 

przypuszczenia, że właśnie jestem świad-
kiem jakiejś promocji - ujrzałam JĄ ponad 
głowami tłumu, dumną niczym królową. 
Patrzyła jakby prosto na mnie, głęboko w 
oczy swoim ironiczno-pewnym i zimnym 
spojrzeniem - Mona Liza. 

Prawa jej dłoń spoczęła na nadgarstku 
lewej. Lewa zaś zaciśnięta jest na krawędzi 

poręczy krzesła, która biegnie równolegle 
do płaszczyzny obrazu. Dolna część ciała 
kobiety jest niewidoczna. Gdyby siedziała 
prosto widzielibyśmy tylko jej profil, lecz 
ona zwraca się ku nam prezentując górną 
część ciała. Swe blade oblicze ciągle zwra-
ca w naszą stronę, lecz spojrzenie brązo-
wych oczu biegnie w prawo. Szerokie 
czoło uwydatniają słabo zarysowane brwi. 
Pełne policzki. Włosy do ramion okryte 
przezroczystym welonem. Jest ubrana w 
ciemną stonowaną suknię. Prawe ramię 
zdobią plisy płaszcza. Dekolt odsłaniający 
piersi. Żadnej biżuterii. I tylko się uśmie-
cha…

Balkon, na którym siedzi portretowa-
na, sprawia wrażenie, jakby był zawieszo-
ny na krawędzi przepaści. Tuż za balu-
strada piętrzy się osobliwy, urozmaicony, 
odległy pejzaż: formacje skał, szczyty gór, 
wzgórza i doliny; po lewej stronie jezioro 
i kręta droga; po prawej rzeka przecięta 
mostem - pozostawiony w surowym kra-
jobrazie samotny ślad ludzkiego istnienia. 
To wszystko wyobrażone na topolowej 
desce za pomocą farby olejnej. Obraz jest 
niewielki: siedemdziesiąt siedem cen-

tymetrów wysokości i pięćdziesiąt trzy 
szerokości. Luwr opatrzył go numerem 
inwentaryzacyjnym 779 ( z sześciu tysię-
cy obrazów, jakie posiada). Tylko to dzie-
ło znajduje się w specjalnym pojemniku, 
który jest osadzony w betonie i chroniony 
podwójnymi taflami kuloodpornego, trój-
warstwowego szkła, które dzieli odległość 
dwudziestu pięciu centymetrów2 .

Nieco obok na ścianach Grande Ga-
lerie, podobno najdłuższego korytarza w 
Europie, można podziwiać jeszcze pięć 
obrazów Leonadra da Vinci, do tego dzieła 
Rafaela, Bronzina, Corregia, Fra Angelica 
i cudowny Caravaggio. Jeszcze dalej Ve-
lazquez, Dürer, van Eyck, nie mówiąc o 
Rubensie, Rembrancie i Goi. Wszystkie 
te dzieła, należące do najsłynniejszych w 
świecie, bez pośpiechu może oglądać każ-
dy, z pięciu milionów ludzi, jakie odwie-
dza corocznie Luwr. Jednak wszyscy nie-
ustannie tłoczą się aby zobaczyć tą znaną 
we Francji La Joconde, we Włoszech  La 
Gioconda, a w innych krajach jako Mona 
Lizę.  Obraz przedstawia najprawdopo-
dobniej florencką damę Lizę Gherardini, 
żonę bogatego kupca, Franceska del Gio-
condo. Zwracano się do niej: Mona Liza 
- to ściągnięta forma od Madonna (Mia 
donna)-czyli moja pani.  Przyjęła się i 
utrwaliła forma Mona. 

Niestety, wszelkie próby kontemplo-
wania obrazu są udaremnione nieustan-
nie przewijającymi się tłumami, które nie 
tylko chcą zerknąć na obraz, lecz także 
go obowiązkowo sfotografować. W szy-
bie bez przerwy odbijają się światła lamp 
błyskowych. Dosłownie jakbyśmy mieli 
do czynienia z jakąś osobistością współ-
czesnego świata. Nawet strażnicy ignorują 
przyjmowaną w muzeum regułę, że obok 
jednego obrazu może znajdować się nie 
więcej niż trzydzieści osób.(Jeśli chodzi o 
inne obrazy ta reguła jest zbędna.)  Żaden 
inny przedmiot  w Luwrze nie  jest obiek-

   
1 Z pewnością niektórzy historycy sztuki uznali-
by to za nieodpowiednie, że ośmielam się posta-

wić Michała Anioła ponad Leonardem da Vinci. 
Odnoszę się w tym przypadku do czasów owych 
panów, kiedy to Leonardo nie cieszył się popu-

larnością a nawet uchodził za „ malarza, który 
nie kończy swoich obrazów”.  Między innymi z 
tego powodu był zmuszony wyjechać do Fran-

cji. Nigdy już nie powrócił do Włoch na stałe.
 2 Obraz znajduje się w tej kasecie od roku 1974. 
W roku 2003, na pięćsetne urodziny doczekał 
się własnej sali. Do tego czasu był eksponowa-

ny wraz z kolekcją obrazów weneckich, na które 
składa się dziesięć dzieł Tycjana, osiem Verone-

sego i pięć Tintoretta.

Moje spotkanie z Mana Lizą 
i jej uśmiechem

Leonardo da Vinci, Mona Liza (1503-1506?). 
Autorstwa nigdy nie podważano,za to wszystko 
inne tak. W rzeczywistości jest to portet Monny 
Lizy Gherardini, żony Francesca del Giocon-

do, urodzonej w Florencji 15 czerwca 1479?r.

Jacqueline Kennedy. Prawie każda wybitna 
osobistość została „zmonalizowana”. Podczas 
wizyty Mona Lizy w Waszyngtonie, prasa nie 

omieszkała porównać obu pań. 
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tem takiego zaciekawienia i podziwu, na-
wet greckie posągi Nike z Samotraki czy 
Wenus z Milo nie przyciągają tylu tury-
stów. Dlaczego Mona Liza? Historycy 
sztuki i miłośnicy próbowali wyjaśnić rolę, 
jaką ten obraz odgrywa w naszym życiu, 
odwołując się do różnorodnych kategorii. 
Zdania były i są podzielone, jednak wszy-
scy badacze potwierdzili fakt, że w samym 
obrazie znajduje się coś, co przemawia do 
nas wszystkich, wyzwala emocje, uczucia, 
uznanie. Według Barolsky’ego (dziewięt-
nastowieczny komentator) „jej spojrzenie 
ma siłę spojrzenia istoty boskiej”. Tak, 
mogę z całą odpowiedzialnością potwier-
dzić te słowa. Stojąc przed tym dziełem 
ma się wrażenie, że raczej my sami sta-
jemy się przedmiotem jej uwagi. Dobrze 
chroniona w swej kasecie Mona Liza, zda-
je się jakby dystansować od zachowania 
przepychających się gości. Ciekawe, czy 
żaden z nich nie zauważył, że na współ-
czesne konwencje portretowana nie jest 

ani piękna, ani pociągająca. Obraz prze-
cież też nie jest okazały, ani nie niesie po-
litycznego przesłania, jak choćby Wolność 
wiodąca na barykady Delacroix’a. Nie ma 
w nim krwi, ani przemocy. Nie opowiada 
żadnej historii. Nic poza siedzącą młodą 
kobietą. 
Czy ktoś potrafi udzielić jakiejś wiążą-
cej odpowiedzi? Donald Sassoon w swej 
książce3  opisuje nie tylko obraz i jego 
historię, ale również związany z nim mit 
i wydarzenia, które zapewniły obrazowi 
niebywały rozgłos. Polecam poznać tę 
fascynującą opowieść nie tylko o najsłyn-
niejszym obrazie świata, lecz również o 
kształtowaniu się rynku sztuki i naszych 
wyobrażeń o artystycznym geniuszu. 

Mona Lizę znają wszyscy, nawet 
Ci, którzy nie przejawiają zamiłowań do 
malarstwa rozpoznają ją bez problemów. 
Stało się to, ponieważ żadne inne dzieło 
sztuki nie jest w takim stopniu wykorzy-
stywane w reklamie. Muzycy i poeci rów-

nież często nawiązują to tej florenckiej 
damy, z tego powodu Mona Liza nabrała 
globalnego charakteru. O ile wcześniej to 
sam Leonardo promował Mona Lizę to 
od wieku XX dzieło przerosło swojego 
twórcę- mówię o rynku masowym, gdzie 
jak wiedzą specjaliści, robi się prawdziwe 
pieniądze. Pop-Liza lub jak kto woli To-
p-Liza ciągle jest gwarantem sukcesu. Na 
przykład  Cole Porter  napisał w1934 roku 
piosenkę You’re the Top, w której uśmiech 
Mona Lizy został wciągnięty na listę rze-
czy będących „na topie”: 
„You’re the Nile
You”re the Tawer of Pisa
You”re the smile
On the Mona Liza.”

Mona Liza nie uszła uwadze także 
Boba Dylana:
„Inside the museums, Infinity goes up on trial
Voices echo, this is what salvation must be like 
after a while
But Mona Liza must had higway blues
You can tell by the way she smiles.”

Nie można pominąć 
piosenki Eltona Johna- 
Mona Liza and mad Hat-
ters. Zauważalny jest fakt, 
że coraz częściej imienia 
Mona Lizy używa się bez 
jakichkolwiek odniesień 
do obrazu, może z wyjąt-
kiem nawiązań do samego 
uśmiechu.
Ponadto literatura także 
chętnie wykorzystywała 
motyw Mona Lizy, gdzie 
na przykład Mona stawała 
się uatrakcyjnieniem wąt-
ku miłosnego: Sorge Raf-
falovich i H.M.Mons, La 
Joconde: Le Roman d’a-
mour de Leonard de Vinci 
et de Mona Liza. W okresie 
międzywojennym imienia 

Mona Lizy używano, jako chwytu marken-
tikowego: A. Boissiere. Gdy popularność 
obrazu sięgnęła zenitu, pojawiły się także 
książki dla dzieci przedstawiające Lizę: J. 
Zacharezuk, l’Escapade de Mona Liza.

Jedno jest pewne - ani twórca, ani model-
ka nie mogli zapanować nad następstwa-
mi swojego przedsięwzięcia. Mona Liza, 

którą oglądamy w Luwrze nie należy już 
do Leonarda i nigdy nie należała do Lizy 
Gherardini, należy do świata i w równym 
stopniu do każdego z nas…

Monika Zawiślak

3 Tegoż, Mona Liza. Historia najsłynniejszego 
obrazu świata. Poznań 2003

Jacques Poirier, Plecy Joconde (1991)Obraz 
ukazuje wierną rekonstrukcję tyłu deski, na 
której namalowana jest Mona Liza:za nią 
wyobrażony konserwator zostawił drugie 

śniadanie.

Jedno z piewszych zastosowań Mona Lizy (1915).Jest to 
nalepka do wody przeczyszczającej, która również chroniła 

przed malarią. 

P.J. Crook, Leonardo. Firmy komputerowe i 
elektroniczne w reklamach odwołały się do 
wszechobecnego wizerunku. Prawie każdy 

artykuł wyjaśniający możliwości komputerowej 
obróbki zdjęć wykorzystał, jako przykład 

Mona Lizę. 

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję Mieszkań-

com wsi Wólka Husińska i Husiny, 
którzy obdarzyli mnie wielkim za-
ufaniem w wyborach samorządo-
wych, powierzając mi funkcję soł-
tysa oraz radnego Rady Miejskiej. 
Poczytuję to sobie za wielki zaszczyt 
i zobowiązanie do ciężkiej pracy na 
rzecz naszej miejscowości jak i Gmi-
ny Krasnobród gdyż w życiu kieruję 
się zasadą by służyć każdemu swoją 
wiedzą i pomocą.
 

Jeszcze raz wszystkim gorąco 
dziękuję

Mieczysław Dziura



04.02.2011

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE W LASOWCACH



10.09.2010 - 30.01.2011 

ORKIESTRY DĘTEJ WIELKA SIŁA
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Tradycyjnie jak od wielu lat tak i 
w tym roku dzieci i młodzież z 

Wólki Husińskiej przygotowały jasełka 
„bożonarodzeniowe”, które przedstawi-
ły w niedzielę 16 stycznia br. w Kościele 
Parafialnym w Krasnobrodzie, a tydzień 

później 23 stycznia w Kapicy pw. Jana 
Chrzciciela w Wólce Husińskiej. 

Dzieci z wielką starannością odgry-
wały swe role, wygłaszane monologi, 
dialogi, piękne wierszyki w kolejnych 
scenach jasełek. 

Po słowach wstępu wygłoszonych 
przez narratorów dzieci przedstawiły 
scenę zwiastowania,  w której zlęknio-
nej Maryi ukazał się Anioł Pański jako 
„posłaniec Boży” i oznajmił Maryi, że 
Bóg wybrał ją na matkę dla Jego syna 
Jezusa. 

Następnie dzieci przedstawiły scenę 
jak Maryja i Józef w ciemnościach dygo-
cąc z zimna błąkali się po Betlejem szu-
kając schronienia przed zimnem i noclegu 
oraz zatroskanie Józefa o Maryję.

Tak wędrując po Betlejem trafili do go-
spodarza, który widząc, że to biedacy od-
mówił im posiłku i noclegu, tak też i drugi 
gospodarz do którego się udali i u którego 

odbywała się uczta weselna nie przyjął ich 
pod swój dach chociaż Józef zapewniał go, 
że nie przyszli na wesele. Tylko mała bie-
dronka ulitowała się nad nimi przynosząc 
Maryi kawałek chleba. 

W końcu tułając się po mieście Józef 
i Maryja spotkali skrom-
ną babcię, której pomogli 
w drodze do jej domu i to 
ona wskazała im stajenkę, 
w której mogli się schronić 
i w której narodził się Pan 
Jezus.
Następnie dzieci przedsta-
wiły scenę, w której pa-
stuszkowie ujrzawszy łunę 
światła na niebie bardzo 
się przestraszyli myśląc, 
że to pożar, lecz Anioł 
obwieścił im, że to chwa-
ła Pańska tak jaśnieje i by 

udali się do stajenki, bo tam narodził się 
Zbawiciel świata.

W kolejnej scenie dzieci przedstawiły 
postacie Heroda i jego żony oraz przyby-
cie do pałacu Heroda Trzech Króli – Mę-
drców ze Wschodu. Żona Heroda przyszła 
do Heroda po nową suknię lecz skąpy 
Herod odmówił jej za co ona się obrazi-
ła i porzuciła go. Zaraz potem dworzanin 

Heroda doniósł mu o przybyciu Trzech 
Króli. Herod dostojnych gości uprzej-
mie przyjął, a gdy dowiedział się, że idą 
oddać hołd nowonarodzonemu Królowi 
Żydowskiemu zadrżał o swój tron i wła-
dzę. Wyprawiwszy Mędrców do Betlejem 
prosił, aby wrócili do pałacu i donieśli mu 
gdzie jest Król, aby i on mógł obdarować 
do złotem. Herod po odejściu Mędrców 
zaczął „układać się” z diabłem jak ocalić 
tron i to on doradził Herodowi by wymor-
dować wszystkie niemowlęta w Betlejem 
na co Herod przystał podpisując dokument 
wraz z królewską pieczęcią. Zaraz potem 
śmierć ścięła Herodowi głowę, a diabeł 
wrzucił duszę Heroda do kotła z gotującą 
się smołą.

Następną sceną, którą przedstawiły 
dzieci było przybycie do stajenki pastusz-
ków, którzy obdarowali Dzieciątko Jezus 
tym co mieli ze szczerego serca, a zaraz 

potem przybyli Trzej Królo-
wie, którzy swe dary złożyli 
czyli złoto, kadzidło i mirrę. 

Na zakończenie wyko-
nawcy jasełek podziękowali 
nam wszystkim za kolędę, 
zdrowia, szczęścia nam ży-
czyli na ten Nowy Rok po 
czym nisko nam się ukłonili, a 
my nagrodziliśmy ich wielki-
mi brawami. Jasełka „naszych 
małych artystów” bardzo nam 
się podobały wszystkie teksty, 
wierszyki, śpiewane kolędy a 
przede wszystkim podziwiali-

śmy własnoręcznie wykonane przez dzieci 
pomysłowe stroje.

W jasełkach wystąpili:
Prowadzący – Narrator 
– Agnieszka Kozłowska

Narrator – Katarzyna Wiaetrzyk
Maryja – Ilona Szymańska

Józef – Szymon Czapla
Ciąg dalszy na str. 13

JASEŁKA „BOŻONARODZENIOWE” 
W WYKONANIU DZIECI I MŁODZIEŻY Z WÓLKI HUSIŃSKIEJ
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Ciąg dalszy ze str. 12
Aniołowie:

- Julia Górnik
- Katarzyna Kostrubiec

- Julia Szymańska
Gospodarz I – Kacper Osuch

Gospodarz II – Michał Kozłowski
Biedronka – Joanna Działa

Babcia – Dorota Czapla
Herod – Maciej Górnik

Żona Heroda – Agnieszka Prus
Dworzanin Heroda – Szymon Molęda

Trzej Królowie:
- Karol Czapla

- Kacper Górnik
- Kacper Osuch (Płoński Marcin)

Pastuszkowie:
- Wiktoria Wiatrzyk

- Sandra Łach
- Filip Górnik

- Kamil Molęda

Diabeł – Agnieszka Gomułka
Śmierć – Magdalena Gomułka

Podziękowania należą się wszyst-
kim wykonawcom jasełek, a zwłaszcza 
Agnieszce Kozłowskiej, która własno-

ręcznie opracowała jasełka, zorganizowała 
oraz prowadziła, rodzicom dzieci występu-
jących w jasełkach za okazaną pomoc zro-
zumienie oraz wsparcie oraz wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się żeby te „nasze jasełka” wypadły jak 
najlepiej. 

Kończąc, wraz z dziećmi i młodzieżą 
z Wólki Husińskiej – wykonawcami jase-
łek, chcę złożyć wszystkim mieszkańcom 
oraz czytelnikom i całej Redakcji „Ga-
zety Krasnobrodzkiej” najlepsze życze-
nia w Nowym 2011 roku, dużo zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności, wszystkiego 
najlepszego, by tylko radość i szczęście 
gościło w naszych sercach „byśmy byli 
szczęśliwi i weseli jako w niebie Anie-
li” jak mówi przysłowie, a ten skromny 
wiersz niech jeszcze raz przypomni nam 
niedawno przeżyte chwile:

Gdy się wypełnił czas
i Maryja Dziewica Boże Dziecię porodziła
Wielka radość ogarnęła nas
i Światłość co mrok grzechu rozproszyła
Maryja Panna wraz z Józefem
Bożej Dzieciny z troską doglądają
Pastuszkowie jej wesoło przygrywają
A Trzej Królowie swe dary składają
I tak stojąc przy „Betlejemskiej stajence”
Czujesz?! – Jak „maleńka Boża miłość”
Wypełnia Twoje serce

Mieczysław Dziura

W piątek 28 stycznia)miał miejsce 
uroczysty wernisaż malarstwa 

Marka i Agnieszki Rzeźniak w BWA Ga-

lerii Zamojskiej.
Marek Rzeźniak - artysta 

malarz - przedstawiciel zamoj-
skiego środowiska plastyczne-
go, obchodzi 40-lecie swojej 
pracy twórczej. 

Artysta od początku swojej 
drogi twórczej, wierny jest nur-
towi ekspresji, swobodnej i nie 
pozbawionej emocji wypowie-
dzi na płótnie. W sensie formal-
nym można działania malarza 
przyrównać do dokonań francu-
skich „fowistów”, dla których 
głównym imperatywem były 
zagadnienia kolorystyczne, 
traktowanie koloru w sposób 

abstrakcyjny.
Marek Rzeźniak pozostaje jednak 

wierny naturze. Głównym tematem jego 
prac jest roztoczański pejzaż, choć 
pojawiają się w nim charaktery-
styczne dla twórcy symbole tj. Stra-
chy czy samotny Krzyż.

Sam bardzo często podkreśla, 
że uwielbia przestrzeń i najlepiej 
odpoczywa przebywając w ulubio-
nej miejscowości Szur - miejscu 
powstawania obrazów, otoczonym 
pejzażami Roztocza.

Na wystawie prezentujemy 
retrospektywę dzieł artysty. Moż-

na jednocześnie zaobserwować jego 

twórczą drogę zaczynającą się od prac po-
wstałych zaraz po ukończeniu krakowskiej 
ASP, aż po obrazy współczesne.

Agnieszka Rzeźniak - córka 
Marka - dopiero wstępuje na ar-
tystyczną ścieżkę.
Prezentuje liryczne i delikatne 
kompozycje inspirowane starą 
fotografią, w których prowadzi 
poetycki dialog z przeszłością.
                                                                                                       

Jerzy Tyburski
 

Zapraszamy na wystawę
 i finisaż 25 lutego  godz.17.00.

Fot. Janusz Zimon

Agnieszka i Marek Rzeźniak- wystawa w BWA
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Wkrótce Polska, a wraz z nią 
cały świat przeżywać będzie 

Beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła 
II. Pamiętam dzień, kiedy dowiedziałam 
się o wyborze kardynała Karola Wojtyły 
na Następcę Świętego Piotra. Wiadomość 
ta bardzo mnie wzruszyła. Zamiast przy-
gotowywać się do szkoły, biegałam po 
domu i oznajmiałam tę wspaniałą nowi-
nę. Uściski, łzy szczęścia, wesołe okrzyki 
rozbrzmiewały w moim domu. Tego dnia 
po raz pierwszy i ostatni spóźniłam się na 
lekcje. 

Ojca Świętego Jana Pawła II pokocha-
łam od samego początku. Tę miłość stara-
łam się wpajać swoim uczniom. Przeka-
zywałam im wiadomości o życiu Papieża. 
Początkowo trudno było znaleźć właściwe 
źródła, czyniłam więc poszukiwania nawet 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Z wielką uwagą wysłuchiwałam nauk 
Ojca Świętego i przesłań skierowanych do 
Polaków. Najważniejsze myśli przekazy-
wałam  wychowankom. Papież Polak był 
dla mnie wzorem pracowitości, rzetelno-
ści, sumienności w wykonywaniu zadań, 
a nade wszystko wielkiego umiłowania 
człowieka. Zapatrzona w świętą postać 
Papieża, przez cały pontyfikat czerpałam 
moc do działania i  życia. Lata te były dla 
mnie bardzo ważne i miały duży wpływ na 
dalsze losy. 

Potem przyszły  smutne chwile. Cho-
roba i cierpienie Wielkiego Polaka napa-
wały mnie wielkim zatroskaniem. Modli-
twa, post, umartwianie się w jego intencji, 

znalazły dużo miejsca w moim egzystowa-
niu. W ostatnich dniach życia Papieża, za-
chorowałam na nogi. Poruszałam się tylko 

po mieszkaniu, o kulach. Siedziałam przed 
telewizorem, modliłam się i wpatrywałam 
w oblicze Jana Pawła II. Obraz  przysła-
niały łzy. Szeptałam: ,,Ojcze Święty, zo-
stań z nami, nie opuszczaj nas, bardzo Cię 
potrzebujemy. Jesteś naszą ostoją, radością 
i miłością. Co zrobimy bez Ciebie?” 

Dobry Bóg Ojciec Wszechmogący 
miał jednak inne plany. Zabrał Wielkiego 
Polaka. Cały świat okrył się żałobą. Ludzie 

płakali i skandowali: „Santo Subito”. Pła-
kałam i ja wraz z całą rodziną. Mieszkańcy 
Krasnobrodu zebrali się w kościele u stóp 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej, modlili się 
i opłakiwali odejście Papieża. Kilka dni 
po pogrzebie napisałam o Janie Pawle II 
do „ Gazety Krasnobrodzkiej ”. Pisałam 
pierwszy raz, ale wszystkim się podobało. 
Czasami myślę, że to Umiłowany Ojciec 
Święty, który jest dla mnie wzorem życia i 
świętości, daje mi natchnienie do pisania.

Po śmierci Wielkiego Papieża Polaka 
nadal słucham jego homilii, w których cią-
gle odnajduję przesłania, jakich wcześniej 
nie rozważałam. Słowa te jak perełki ubo-
gacają moją duszę. Są wciąż żywe, aktual-
ne i bardzo potrzebne do życia w dzisiej-
szych, trudnych czasach.

Płyną do mnie w każdą środę z Radia 
Maryja, podczas „Katechezy porannej i 
wieczornej”. Są także rozważane w piąt-
ki o godzinie 16.30 „ W audycji dla mło-
dych”. Bardzo dużo czasu poświęca Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II Telewizja 
Trwam. Obie te katolickie rozgłośnie sys-
tematycznie emitują audycje o Papieżu 
Polaku, nie czekając na szczególne okazje. 
I to  między innymi jest fenomenem tych 
mediów.

Ze względu na stan zdrowia, 1 maja 
nie wybiorę się do Rzymu. Będę łączy-
ła się duchowo z uczestnikami wielkiej 
uroczystości oraz ze świętym Papieżem 
Polakiem, który jest stale obecny w moim 
życiu i modlitwie. 

Józefa Kusz       

Ojciec Święty Jan Paweł II
 – zawsze w moim życiu

Uczniowie Liceum  Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasno-

brodzie biorą udział w ogólnopolskim 
projekcie edukacyjnym zatytułowanym: 
Dialog, kompromis, partycypacja społecz-
na – edukacja w szkole na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju gmin na obszarach 
chronionych.

Projekt jest realizowany dzięki do-
finansowaniu ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Centrum UNEP/GRID 
- Warszawa jako organizatora projektu.

Celem projektu jest rozbudzenie wśród 
młodzieży aktywnych postaw na rzecz 
zrównoważonego rozwoju miasta i gminy 
oraz zainteresowanie tematyką zagospo-
darowania przestrzennego. W ramach pro-
jektu uczniowie biorą udział w konkursie 

pt. Zielony wizjoner.
Uczestnicy konkursu rozpoczną w 

marcu prace nad przygotowaniem konsul-
tacji społecznych wokół najbardziej ocze-
kiwanych inwestycji w naszej gminie. W 
całej Polsce wyzwanie podjęło pięćdzie-
siąt zespołów ze szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Zwycięży drużyna, 
która najlepiej poradzi sobie z tym nieła-
twym zadaniem. 

Centrum UNEP/GRID - Warszawa 
– oddało w ręce uczestników konkursu 
nowoczesne narzędzie do geowizualiza-
cji w Internecie – portal Geokonsultacje 
+ (www.geokonsultacje.edu.pl ). Dzięki 
niemu młodzi wizjonerzy będą mogli za-
prezentować swój autorski pomysł, wy-
korzystując mapy i specjalny formularz, 
umożliwiający zbieranie komentarzy i 

opinii wszystkich zainteresowanych. Do 
współpracy z młodzieżą zaproszona zo-
stanie lokalna społeczność, przedstawicie-
le władz samorządowych oraz instytucji 
zarządzających obszarami chronionymi. 
Każdy, kto odwiedzi portal będzie mógł 
zobaczyć projekty inwestycji oraz zgło-
sić swoje uwagi, np.: na temat lokalizacji 
danego przedsięwzięcia. Jednym z zadań 
drużyn biorących udział w konkursie jest 
uwzględnienie istniejących lub planowa-
nych w okolicy elementów infrastruktury 
oraz sąsiedztwa obszarów cennych przy-
rodniczo, jak obszary chronione, pomniki 
przyrody czy siedliska roślin i zwierząt. 

     

  Alicja Pomaniec

Młodzi wizjonerzy na start!
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AMSPN Hetman - Igros 3:1
4 lutego 2011 r. (piątek) wieczorem w 

Zamościu odbył się mecz sparingowy po-
między AMSPN Hetman Zamość a Igro-
sem Krasnobród. Spotkanie toczyło się w 
ciężkich warunkach pogodowych, przy 
bardzo wietrznej aurze i minusowej tem-
peraturze.

- Gramy, gramy, niech chłopaki zapo-
znają się z nowym otoczeniem; pierwszy 
raz grają przy sztucznym oświetleniu. Na 
razie jesteśmy w toku przygotowań, tak-
że wynik jest nieważny – powiedział tuż 
przed pierwszym gwizdkiem sędziego 
Marcin Nowosad, szkoleniowiec Igrosu 
Krasnobród.

W pierwszym kwadransie gry Igros 
postawił wysoką poprzeczkę Hetmanowi, 
grał ofensywnie i widowiskowo. W 15 mi-
nucie Jakub Gielmuda mocnym strzałem 
chciał zaskoczyć Kiecanę, ale piłka trafi-
ła tylko w boczną siatkę. Minutę później 
odpowiedzieli zawodnicy AMSPN: dwóch 
graczy Hetmana znalazło się w sytuacji 
„sam na sam” z Krystianem Siemko. Het-
manowcy wykazali się dużą nieskuteczno-
ścią i piłka trafiła po strzale Gałki w słu-
pek. To była zapowiedź przejęcia kontroli 
w meczu przez zamojską drużynę. W 20 
minucie po rzucie rożnym piłka minęła 
minimalnie bramkę Igrosu koło słupka. 
Chwilę później kolejny zawodnik zmierzył 
się z Siemko, ale bramkarz Igrosu wyszedł 
przed pole karne i uratował swój zespół. 
Od 30 minuty pogorszyły się warunki, 
zaczął obficie padać śnieg, co skutkowa-
ło częstymi upadkami krasnobrodzkich 
piłkarzy. W tych warunkach dwukrotnie 
bramkarza Igrosu próbował pokonać Gał-
ka, ale za pierwszym razem nie strzelił 
precyzyjnie, a przy drugim uderzeniu wy-
kazał się dużą nieskutecznością, nie trafia-
jąc z linii pola karnego do pustej bramki. 
W 40 minucie to jednak Igros mógł wyjść 
na prowadzenie. Daniel Kozłowski, stojąc 

w polu bramkowym, oddał strzał wprost w 
Kiecanę. W ostatniej minucie pospieszył 
z odsieczą kolegom Mariusz Kycko i ura-
dował licznie zgromadzonych zamojskich 
kibiców (ok. 150); strzelił przy długim 
słupku i było 1:0 do przerwy.

W przerwie meczu dało się słyszeć 
niezadowolenie trenera Wiesława Wiecze-
rzaka, który donośnie motywował swoją 
drużynę.

Druga część gry zaczęła się od domi-
nacji AMSPN. W 46 minucie piłkę sprzed 
linii bramkowej wybił Borek. Mimo ob-
ficie padającego śniegu gracze obu ze-
społów wymieniali dużo podań. Jedna z 
rozgrywanych akcji w szybkim tempie 
przyniosła gola zespołowi z Krasnobrodu. 
Jakub Gielmuda oddał mocny i precyzyjny 
strzał z 20 m w prawy, dolny róg, bramkarz 
nie sięgnął piłki i wynik brzmiał 1:1. Igros 
próbował wyjść jeszcze na prowadzenie, 
ale Kołtun uderzył nad poprzeczką. Gra-
cze Hetmana chcieli udowodnić wyższość 
w spotkaniu i to szybko przyniosło efekty. 
W 64 minucie gola zdobył po raz drugi w 
meczu Mariusz Kycko. Szybko wyrównać 
mógł Marek Margol, ale poślizgnął się, 
będąc kilka metrów od bramki AMSPN i 
nie oddał czystego strzału. W 72 minucie 
Gałka wykorzystał błąd obrony Igrosu i 
strzelił kolejnego gola. Igros nie spoczął: 
po podaniu od Kudełki mocny strzał w 
okienko oddał Lewandowski, ale Kiecana 
popisał się wyśmienitą interwencją.

Sparing lidera zamojskiej Kl. A z Igro-
sem (drużyną z czołówki Kl. O, 3 punkty 
straty do lidera – Omegi Stary Zamość) 
pokazał, że AMPSN nie może stracić 
awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. 
Bardziej doświadczona i ograna druży-
na zwyciężyła, a Igros okazał się bardzo 
wymagającym sparingpartnerem. Trzeba 
dodać, że po meczu odbyło się spotkanie 
kibiców KS Hetman z zarządem i działa-
czami AMSPN.

AMSPN Hetman Zamość: Kiecana – 
Chałas, Winkowski, Grela, Koszałka – 
Hadaj, Hałas, Czady, Lechowicz – Kycko, 
Gałka. Po przerwie grali: Chadło, Wodyk, 
Flejszer, Mazura, Koczwara.
Igros Krasnobród: Siemko – Adamczuk, 
Bartecki, Borek, Gradziuk – Wasilewski, 
Margol, Kozłowski, Kudełko – Kołtun, 
Gielmuda. Po przerwie grali: Wyrwa, 
Gielmuda, Lewandowski, Gmyz, Biela, 
Kawka, Oś, Kozyra.
Sędziowali: Tomasz Ostrowski, Tomasz 
Pociennik, Konrad Kostrubała.

Szumy Susiec - Igros (juniorzy) 2:5
W sobotę (5 luty 2011 r.) Szumy Su-

siec rozegrały mecz sparingowy z junio-
rami Igrosu Krasnobród. Seniorzy nie po-
dołali młodym juniorom z Krasnobrodu i 
przegrali spotkanie 2:5. Bramki dla Igrosu 
zdobywali Mateusz Biela, Sylwester Sa-
wiak (dwie), Szymon Kostrubiec i Patryk 
Grela.

 - Wynik nie był najważniejszy. Nie 
sądziłem przed meczem, że zdołamy to 
spotkanie wygrać, a już na pewno nie tak 
wysoko. Nie wszyscy pewnie uwierzą, że 
graliśmy z drużyną seniorów, ale tak też 
było. Zawodnicy chcieli niektórym udo-

wodnić, że potrafią grać w piłkę. Podeszli 
do tego sparingu z wielkim zaangażo-

waniem i efekt był widoczny po gwizdku 
kończącym spotkanie. Po wygranym spo-

tkaniu chłopaki bardzo uwierzyli w siebie i 
w swoje umiejętności oraz zadeklarowali, 
że będą jeszcze więcej z siebie dawać na 
treningach. Od razu zaznaczam, że z tegoż 
powodu sodówka moim zawodnikom na 

pewno nie uderzy do głowy. Mimo pochwał 
stąpają twardo po ziemi. Wynik w zupełno-

ści nie odzwierciedla tego, co działo się w 
tym spotkaniu. Warunki do gry były fatal-
ne, bardzo duża ilość śniegu na boisku nie 
pozwalała     przeprowadzać     składnych 

Ciąg dalszy na str. 16

Co słychać w IGROSIE?



Gazeta     rasnobrodzka16 Luty 2011

Ciąg dalszy ze str. 15
akcji. W pierwszej połowie lepiej w tych 
warunkach radzili sobie zawodnicy z Suś-

ca – wiadomo, że siła fizyczna robi swoje; 
i w trudnych warunkach łatwiej im było 
rozgrywać piłkę. My z kolei ograniczaliśmy 
się do kontrataków, z których zdobyliśmy aż 
trzy bramki. Druga odsłona to lepsza i mą-

drzejsza gra naszych juniorów, dłużej utrzy-

mywaliśmy się przy piłce. Pomimo, że druga 
połowa zakończyła się wynikiem 2:2, to my 
więcej stwarzaliśmy sobie sytuacji pod-

bramkowych i lepiej w końcówce znosiliśmy 
trudy tego spotkania. – ocenił występ swo-
ich podopiecznych trener Marek Margol.

W drużynie z Suśca widać spore proble-
my, skoro przegrywają spotkanie z juniora-
mi.

- Drużyna Szumów dopiero zaczyna tre-

nować i sądzę, że sporo jeszcze w A-klasie 
namieszają, tym bardziej, że drużynę prze-

jął Artur Koźlewicz, były trener Cosmosu 
Józefów. Na pewno potrzebuje czasu, aby 
poukładać drużynę, która poniekąd została 
rozbita przez poprzedników – przewiduje 

Margol.
Drużyna juniorów Igrosu Krasnobród 

po rundzie jesiennej zajmuje szóstą po-
zycję w tabeli (ma cztery punkty straty do 
drugiego miejsca, a dziesięć do pierwszego, 
na którym plasuje się Echo Zawada). To nie 
znaczy jednak, że drużyna nie będzie się w 
rundzie wiosennej pięła w górę tabeli.

- Solidnie przepracowaliśmy okres ferii, 
co pozwoliło nam grać cały mecz z Suścem 
w równym tempie. Mecz trwał 90 minut, bo 
chciałem sprawdzić ile czeka nas pracy nad 
kondycją (mecz w juniorach trwa 80 minut). 
Sparing napawa optymizmem. W rundzie 
jesiennej kondycja była naszą zmorą, prze-

grywaliśmy spotkania w końcówkach. Te-

raz mam nadzieję, że będzie inaczej. Przez 
ostatni rok trochę zaniedbałem juniorów, 
gdyż bardziej poświęcałem się grze w senio-

rach (walka o awans do klasy „O”, gra w 
klasie „O”), teraz jednak zamierzam wię-

cej uwagi poświęcać trenowaniu – wyznaje 
szkoleniowiec.

Zaskoczenie może budzić wątek gry 
juniorów z bardziej doświadczonymi i ogra-

nymi drużynami seniorów.
- Sparujemy z seniorami, gdyż chcemy 

sprawdzić, jak na tle rywali o lepszych wa-

runkach fizycznych będzie wyglądała nasza 
gra oraz przygotowanie fizyczne. Również 
plusem gry z drużynami seniorów jest pod-

noszenie swoich umiejętności, więcej korzy-

ści jest z grania przeciwko lepszej drużynie, 
aniżeli słabszej. Nawet jak mielibyśmy prze-

grywać sparingi dużą różnicą bramkową, 
to i tak można więcej z tego wynieść, niżeli 
wygrywając na luzie z inną drużyną junio-

rów. Celem, jaki z chłopakami sobie założy-

liśmy, to pierwsza trójka na koniec sezonu. 
Jeżeli będzie szansa to powalczymy też o 
pierwsze miejsce. Póki piłka w grze, wszyst-
ko jest możliwe. Mamy na 99% zaklepany 
sparing z B-klasową drużyną – Huk Lipiny 
(19.02.2011 r.). W dalszym ciągu prowadzę 
rozmowy z innymi drużynami odnośnie do 
sparingów, oczywiście z drużynami senio-

rów. Czekam tylko na potwierdzenia od tre-

nerów – kończy Margol.

Tomasz Pakuła

W dniu 12 stycznia 2011 r. w Karcz-
mie Dębowej odbyło się zebra-

nie sympatyków MGKS Igros Krasnobród, 
podczas którego został powołany Klub Ki-
bica Igrosu Krasnobród.

W spotkaniu udział wzięło jedenaście 
osób, z których wyłoniono zarząd. W jego 
skład weszli: Szymon Maruszak (skarbnik), 
Michał Bui Qui, Krystian Tyrka i Wojciech 
Kudełko. Menadżerem (koordynatorem) 
imprez sportowo-rekreacyjnych został 
Tomasz Pakuła (nie jest on członkiem za-
rządu, a wyłącznie współpracownikiem. 
Przypominamy, że Tomek jest studentem 
Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie, kie-
runek wychowanie fizyczne ze specjalizacją 
zarządzanie w kulturze fizycznej, manager 
imprez sportowo-rekreacyjnych). Została 
podjęta także decyzja, że wkrótce – z racji 
swoich dotychczasowych działań – do za-
rządu zostaną zaproszeni nowi członkowie.

Klub Kibica w obecnej chwili będzie 
nieformalną grupą. W przyszłości możliwe 
jest przekształcenie Klubu Kibica w stowa-

rzyszenie (wyłącznie we współpracy z wła-
dzami miasta).

Środowe spotkanie przyniosło liczne 
postanowienia i plany zarządu oraz człon-
ków Klubu:
- stworzenie „sms newsletter” dla członków 
KK;
- podjęcie szerokiej współpracy przy two-
rzeniu oficjalnej strony klubowej: zapowie-
dzi, relacje pomeczowe (planowana jedna 
live), wywiady, sondy, itp.;
- konkursy;
- utworzenie konta na portalu społeczno-
ściowym Facebook;
- zbiórki na oprawy i bieżącą działalność;
- spot radiowy, zachęcający do odwiedzenia 
portalu Igrosu, emitowany w czasie Audycji 
Sportowej Ole;
- audycja radiowa z kibicami i na tematy 
związane z klubem;
- liczne głosowania na najlepszych piłkarzy 
klubu;
- petycja do Samorządu oraz Przewodni-
czącego Rady Miasta i Gminy Krasnobród 
dotycząca powstania kompleksu boisk „Or-
lik”;
- premiera piosenki klubowej Siwson – 
„Jeden Dziewięć Sześć Sześć” podczas 
pierwszego meczu rundy wiosennej sezonu 

2010/11 w Krasnobrodzie;
- turnieje kibiców: bilard, piłka stołowa, 
kręgle, itp.;
- wybranie hymnu Igrosu;
- legitymacje KK;
- wyjazdy na mecze, oprawy;
- współpraca z kibicami Hetmana Zamość;
- vlepy, szaliki (najbliższy wzór: pasiaki z 
nowym herbem klubu).

Zarząd Klubu Kibica informuje, że nie 
ponosi odpowiedzialności za treść komenta-
rzy na portalu klubowym – są one niezależ-
nymi opiniami czytelników Serwisu. Zarząd 
i członkowie Klubu Kibica oraz wszyscy 
inni związani z akcjami (w tym wyjazdami 
na mecze), organizowanymi przez Klub Ki-
bica, ponoszą odpowiedzialność wyłącznie 
za swoje zachowanie i incydenty oraz zobo-
wiązują się do zachowania zgodnego z pol-
skim prawem i normami obyczajowymi.

Postaramy się nawiązać współpracę z 
Zarządem MGKS Igros. Więcej informacji 
podamy wkrótce. Zapraszamy do aktyw-
nego włączenia się w szeregi Klubu Kibica 
Igrosu.

Ze sportowymi pozdrowieniami
Klub Kibica Igrosu Krasnobród

kontakt: klubkibica@op.pl

Klub Kibica 

Igrosu Krasnobród
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Jednym z żołnierzy naszego terenu, 
który brał czynny udział w bezpo-

średnich walkach z wrogiem 1919 i 1920 
roku był Zdzisław Dąbrowski. 

Zdzisław Dąbrowski urodził się w 
1892r. Został zmobilizowany w 1918r. Miał 
wielkie szczęście, że nie został wcielony 
wcześniej do rosyjskiej armii zaborczej, co 
nierzadko oznaczało przymus walki brato-
bójczej i to na własnej ziemi.

W tym czasie Austryjacy wycofujący 
się z terenów Wschodniej Galicji, pod na-
ciskiem polskich organizacji militarnych 
i niepodległościowych, które powstały w 
większości w roku 1918, a nawet wcze-
śniej, oddali władzę we Lwowie Komi-
tetowi Wojskowemu Ukraińców, którzy 
stanowili w samym mieście mniejszość. 
Polscy mieszkańcy miasta, a także ochotni-
cy spośród młodzieży chwycili za broń wy-
pierając Ukraińców. Rozpoczął się konflikt 
zbrojny polsko – ukraiński.

Na arenie międzynarodowej, a szcze-
gólnie większości państw Ententy, nie było 
zdecydowanego poparcia dla działań nie-
podległościowych Polski. Zachód czekał na 
powrót carów, handel i zysk oraz odebranie 
dużego zadłużenia od Rosji Carskiej. Z jed-
nej strony państwa te dążyły do tego, aby 
nowopowstała Polska brała aktywny udział 
w walkach przeciw bolszewikom, nato-
miast z drugiej przeciwne były działaniom 
militarnym na Ukrainie i Białorusi. Obszar 
tych państw, siły antybolszewickie w Rosji 
chciały zachować w ewentualnie odbudo-
wanym imperium carskim.

Rząd widząc negatywny stosunek nie-
których państw zachodnich do działań od-
zyskania ziem na wschodzie przez Polskę, 
wypracował własne stanowisko ustalenia 
granicy z Ukrainą przez użycie siły mili-
tarnej. 

Terytorialny kształt Polski na terenach 
wschodnich w wielkiej mierze zależał od 
tego, jaki obszar zdołają obsadzić i obro-
nić wojska polskie. Wymagało to wielkie-

go wysiłku mobilizacyjnego. Szybkiego 
powołania, przeszkolenia, wyposażenia i 
uzbrojenia wszystkich mężczyzn zdolnych 
do służby wojskowej oraz formowana no-
wych oddziałów wojskowych.

Apel i działanie dało zaskakujące rezul-
taty. O ile w listopadzie 1918r. Polskie Siły 
Zbrojne liczyły 6 tys., to pod koniec 1919 
Armia Polska liczyła 600 tys. żołnierzy do-
brze wyszkolonych i uzbrojonych. W tym 
czasie do Polski z Francji wróciła armia 
gen. Józefa Hallera, a z Rumunii dywizja 
gen. Lucjana Żeligowskiego. 

Zdzisław Dąbrowski po odbyciu okre-
su rekruckiego został skierowany na front 
biorąc udział w zaciętych walkach polsko 
– ukraińskich o Galicję Wschodnią w rejo-
nie Rawy Ruskiej, a następnie Chyrowa, 

gdzie około 20 tys. żołnierzy polskich, 
pochodzących szczególnie z województw 
wschodnio-południowych, walczyło z woj-
skami Zachodnioukraińskiej Republiki Lu-
dowej.

Następnie w połowie maja 1919 roku 
wojska polskie gen. Rydza Śmigłego pod-
jęły wielką ofensywę przeciwko Ukraiń-
com i w ciągu dwóch miesięcy opanowały 
całą Galicję Wschodnią aż po rzekę Zbrucz, 
stanowiącą przed rokiem 1914 granicę mię-
dzy Rosją i Austro-Węgrami. 

Wojska zachodnioukraińskie wyparte 
za Zbrucz, podporządkowały się począt-
kowo Dyrektoriatowi U.R.L., który zna-
lazł się  w krytycznym położeniu, gdyż od 
wschodu bolszewicy wywierali silną presję 
na sąsiadów.

W roku 1920, wczesną wiosną Z. Dą-
browski został skierowany na głębokie tyły 
do ośrodka zapasowego pułku, w którym 
odbywał służbę wojskową i brał udział w 
walkach. Odbył krótkie przeszkolenie z za-
kresu rusznikarstwa i kowalstwa, a następ-
nie jako doświadczony oraz wyszkolony 
żołnierz przygotowywał młodych rekrutów 
do szybko powstających i organizowanych 
pododdziałów wojskowych. Przygotowy-
wano też konie zajęte, bądź wykupione od 
właścicieli indywidualnych, do odtwarza-
nia szwadronów kawaleryjskich, uzupeł-
niania w taborach, artylerii i ciężkiej broni 
maszynowej.

Wozy o zaprzęgu konnym były wów-
czas w przeważającej części jako jedyne do 
transportowania broni, żywności, amunicji 
oraz rannych żołnierzy w kolejnych eta-
pach ewakuacji do dywizyjnych punktów 
medycznych, a nawet szpitali armijnych.

Po powrocie z wojska w roku 1922 
osiedlił się na stałe w swojej rodzinnej wsi 
Zielone.  Służba wojskowa dała mu możli-
wość powiększenia wiadomości i doświad-
czenia w zakresie wyuczonego zawodu. 
Miał własną kuźnię, w której wykonywał 
podkuwanie koni, kucie wozów drewnia-
nych oraz wszelkiego rodzaju usługi ślusar-

skie, które wykonywał z wielką precyzją i 
starannością.

W czasie niemieckiej okupacji współ-
pracował z ruchem oporu i dodatkowo wy-
konywał usługi z zakresu rusznikarstwa. 
Dostarczaną mu broń, często zniszczoną, 
doprowadzał do stanu używalności.

Znałem śp. Zdzisława Dąbrowskie-

go jako człowieka uczynnego, otwartego 
na potrzeby ludzi, dobrze wykonującego 
swój zawód, a szczególnie, co mnie osobi-
ście interesowało jako lekarza weterynarii, 
z  zakresu pielęgnacji i podkuwania koni. 
Takich ludzi, z takim doświadczeniem oraz 
tym zawodzie, już teraz trudno spotkać.

Po wojnie Z. Dąbrowski jako żołnierz 
biorący udział w walkach o powstanie i 
utrwalenie granic wolnej Polski, wielokrot-
nie uczestniczył w spotkaniach z uczniami 
Szkoły Podstawowej w Zielonym. Dla 
młodzieży była to wspaniała lekcja historii 
i patriotyzmu.

Niektóre dane do niniejszego artykułu 
udostępniła mi pani Janina Górnik, córka 
śp. Zdzisława Dąbrowskiego.

Cdn.

J. Gębka

I Wojna Światowa oraz nasi rodacy, żołnierze tamtych lat (cz. 2)

W Zamojskim Domu Kultury mia-
ła miejsce 4 lutego 2011r. mul-

timedialna prezentacja książek z dziedziny 
historii, sztuki, literatury, turystyki oraz 
czasopism i płyt wydanych w 2010 r. na 
Zamojszczyźnie. Uwzględniała ona po-
danie autorów, wydawnictw, omówienie 
publikacji, zobrazowanie okładki oraz ma-
teriału graficznego. Pokaz pn. ,,Literacki 
szlak Roztocza” ujął również publikacje z 
Krasnobrodu min: ,,Olga Siemaszko- ilu-
stracje” wydana przez Krasnobrodzki Dom 
Kultury i ,,Krasnobród wierszem pisany” – 
autorstwa Marii Domańskiej i Aliny Słoty 
oraz ,,Jak słońce pomagało wiośnie” – M. 
Domańskiej. W spotkaniu uczestniczyli 
autorzy publikacji, pracownicy bibliotek, 
księgarze, media, czytelnicy i miłośnicy 
Roztocza. Z roztoczańskiego szlaku przy-
jechali p. Adamczukowie z Podlodowa. 
Pan Marian przypomniał wiejskie prakty-
ki leczenia z przeszłości. Można było też 
skosztować regionalnych przysmaków z 
Roztocza. Prezentacja została przekazana 
do upowszechnienia na portalach interne-
towych (www.zdk.pl ). Zestawienie publi-
kacji znajdzie się w ,, Zamojskim Kwartal-
niku Kulturalnym” 1/2011. Warto dodać, 
że jest to trzecia z kolei impreza lokalna, 
która ma zainteresować czytelników regio-
nalnymi inicjatywami wydawniczymi.

                            M. Domańska, A. Słota

Literacki szlak Roztocza
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W dniach 19-24 stycznia 2011 
roku członkowie redakcji Audy-

cji Sportowej Ole (Tomek, Patryk i Paweł) 
wybrali się w kilkudniową podróż, któ-
rej głównym celem było przygotowanie 
relacji z Pucharu Świata FIS w skokach 
narciarskich Zakopane 2011. Przez kilka 
dni można było śledzić na bieżąco kroki 
redakcji Ole, oglądać liczne fotorepor-
taże i obserwować to, czego świadkami 
było trzydzieści tysięcy kibiców zgroma-
dzonych pod Wielką Krokwią. Jednym z 

poruszanych tematów w czasie audycji 
Ole jest turystyka. Radiowa ekipa odwie-
dziła więc kilka ciekawych miejsc, m.in. 
Kraków, Wieliczkę, Wadowice, Kalwarię 
Zebrzydowską, Oświęcim i oczywiście 
Zakopane.

Podróż rozpoczęliśmy od Wieliczki, 
gdzie nagraliśmy obfity reportaż o Kopal-
ni Soli. „[…] stanowi [ona] jedyny obiekt 
górniczy na świecie czynny bez przerwy 
od średniowiecza do chwili obecnej. Jej 
oryginalne wyrobiska (chodniki, pochyl-
nie, komory eksploatacyjne, jeziora, szy-
by, szybiki) o łącznej długości około 300 
km usytuowano na 9 poziomach, sięgają-
cych do głębokości 327 m; ilustrują [one] 
wszystkie etapy rozwoju techniki górni-
czej w poszczególnych epokach histo-
rycznych” – brzmi fragment uzasadnienia 
wpisu Kopalni Soli „Wieliczka” w dniu 8 
września 1978 roku na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodnicze-
go UNESCO wśród pierwszych dwunastu 
obiektów z całego świata. (…)

Kolejnego dnia wczesnym rankiem 
rozpoczęliśmy zwiedzanie Krakowa. Od-
wiedziliśmy stadion Cracovii, Kościół 
Mariacki oraz Wawel, a spacer po ul. 
Grodzkiej i Franciszkańskiej 3 zintensy-
fikował klimat Starego Miasta. Ważnym 
punktem było udanie się do Krypty pod 

Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie znajdu-
je się grób śp. Lecha i Marii Kaczyńskich. 
Po dwugodzinnej podróży dotarliśmy do 
Zakopanego, dokładnie pod Wielką Kro-
kiew, gdzie zostały rozegrane kwalifikacje 
do I konkursu Pucharu Świata w skokach 
narciarskich Zakopane 2011. Pozwolę 
sobie na kilka słów dotyczących samych 
Tatr, które oczarowują swoim pięknem i 
dzikością. Do tej części Polski turystów 
przyciągają przede wszystkim góry. Pol-
ska część Tatr dzieli się na Tatry Wysokie 

i Tatry Zachodnie. Gra-
nica między tymi obsza-
rami przebiega wzdłuż 
Doliny Suchej Wody 
Gąsienicowej i biegnie 
aż do Przełęczy Liliowe. 
Podział Tatr na Wysokie 
i Zachodnie wynika z 
odmiennego charakteru, 
jak również z nieco in-
nej budowy geologicz-
nej obu ich części.

Powróćmy jednak 
do głównego celu naszej 
podróży: Adam Małysz 
(34 l.) znowu wygrał 
zawody Pucharu Świa-
ta. Nasz skoczek był 
najlepszy w piątkowym 

konkursie w Zakopanem. Gdy wchodził 
na podium prawie popłakał się ze wzru-
szenia. „Cieszę się, 
że stało się to wła-
śnie w Zakopanem. 
Dla takich chwil się 
żyje. To jest dla mnie 
coś wielkiego” – 
mówił łamiącym się 
głosem.

Nie samym spor-
tem żyje członek re-
dakcji, więc kolejny 
dzień pobytu w gó-
rach rozpoczęliśmy 
od wizyty w Ter-
mach Podhalańskich 
w Szaflarach. Niesa-
mowicie było pływać 
wśród górskich wido-
ków. Kąpielisko Bańska Niżna leży na 
wysokości 700 m. n.p.m na terenie powia-
tu nowotarskiego w gminie Szaflary. Jego 
odległość od Zakopanego wynosi 11 km, 
od Nowego Targu zaś tylko 8 km. Jest ono 
zasilane wodą termalną z odwiertu głębi-
nowego na poziomie 3040 m, a tempera-
tura w basenach wynosi 30-38ºC. Ogólna 
powierzchnia basenów to 970 m2. Ponad-
to kompleks jest malowniczo położony: w 
odległości 300 m od trasy nr 47 Kraków-

Zakopane. Parametry wody geotermalnej 
zasilającej kąpielisko (unikalny, zróżnico-
wany skład fizykochemiczny, podwyższo-
na twardość wody, niska zasadowość, zni-
koma zawartość szkodliwych składników 
organicznych) dają wysoką pozycję w 
rankingu wód leczniczych w Polsce, gdyż 
kąpiel i wchłanianie wód kąpieliska ma 
korzystne działanie na organizm. Korzy-
stając z tego dobrodziejstwa, mamy dużą 
szansę na usprawnienie kondycji, poprawę 
komfortu psychofizycznego i samopoczu-
cia oraz dodatkowo świetną zabawę. 

Kolejnym punktem  naszej podróży 
był wyjazd na Gubałówkę, a po nim Para-
da Kibiców, która przeszła ulicami Zako-
panego 22 stycznia 2011 roku, tuż przed 
rozpoczęciem zawodów Pucharu Świata w 
skokach narciarskich. Fani Adama Mały-
sza po raz pierwszy zainaugurowali w ten 
sposób to wielkie sportowe wydarzenie. 
Parada pod hasłem „Wielkie Granie, Wiel-
kie Skakanie” wyruszyła o godzinie 1100 
z alei 3-go Maja i przeszła ulicami miasta 
w kierunku Wielkiej Krokwi. Impreza była 
okazją do integracji wszystkich uczestni-
ków i kibiców zawodów. Bawili się oni na 
ruchomych platformach, które zawiozły 
ich w okolice obiektu. Udział wzięło wiele 
gwiazd polskiej sceny muzycznej, m.in. 
Patrycja Markowska, Robert M, IRA. 
Przeprowadzone zostały konkursy z atrak-
cyjnymi nagrodami. Parada zakończyła się 

wejściem uczestników na trybuny Wiel-
kiej Krokwi, na podstawie ważnego biletu. 
Puchar Świata jest jednym z najbardziej 
znanych i popularnych wydarzeń sporto-
wych w Polsce. Co roku z tej okazji pod 
Tatry ściągają tysiące kibiców, a zawodom 
towarzyszy wyjątkowa atmosfera. 

Wreszcie przyszedł czas na II konkurs 
Pucharu Świata. Adam Małysz nie powtó- 
rzył piątkowego sukcesu i w kolejnym 
konkursie Puchary Świata nie stanął na 

Morgi, Małysz, a może Ole?
Kierunek: Puchar Świata Zakopane 2011

Autor artykulu z Apoloniuszem Tajnerem, ...

... Kamilem Stochem
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podium; zajął szóstą lokatę. W zawodach 
zwyciężył Szwajcar Simon Ammann. Po-
dium uzupełnili Austriak Thomas Mor-
genstern i Norweg Tom Hilde. Bardzo 
dobry start zaliczył Kamil Stoch, który 
zakończył rywalizację na siódmej pozycji. 
Tego dnia pojawił się także miły akcent 
dla redaktora Ole, którego spotkał bardzo 
wyjątkowy zaszczyt. Naprawdę solidny 
wyjątek... Tomek założył kask Simona, 
wziął do rąk statuetkę, którą Simi zdobył 
podczas II konkursu PŚ Zakopane 2011 i 
stał się posiadaczem pamiątkowej fotki.

Niedzielny poranek rozpoczęliśmy od 
Mszy Świętej w Sanktuarium na Krzep-
tówkach. Wybił też czas na ostatni kon-
kurs obecnego sezonu FIS w Zakopanem. 
Wspaniale spisał się Kamil Stoch, który 
po raz pierwszy w karierze wygrał zawody 
Pucharu Świata w skokach narciarskich w 
Zakopanem. Na podium obok niego stanę-
li Tom Hilde i Michael Uhrmann. Fatalnie 
konkurs zakończył się dla Adama Mały-
sza, który w pierwszej serii przeżył groź-
nie wyglądający upadek. (…)

Góry… Nie można zapomnieć o 
oscypkach, które nierozerwalnie się z nimi 
łączą. Oscypek to twardy, wędzony ser 

przygotowywany z mleka owczego, cha-
rakterystyczny dla polskich gór, szczegól-
nie Podhala. 

Ostatnią noc spędziliśmy w Krakowie. 
W drodze powrotnej odwiedziliśmy tak-
że Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, 
Oświęcim i Muzeum Dobranocek w Rze-
szowie, przy którym warto się bliżej za-
trzymać. Muzeum Dobranocek ze zbiorów 
Wojciecha Jamy w Rzeszowie jest muzeum 
samorządowym, powstałym na fundamen-
cie zbiorów kolekcjonera Wojciecha Jamy, 
który w 2008 roku podarował je miastu. 
Kolekcję stanowią przedmioty związane 
tematycznie z popularnymi, „dobranocko-
wymi” filmami dla dzieci. Powstawała ona 
na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu 
lat, a początek jej dały osobiste pamiątki. 
W kolejnych latach zbiory systematycznie 
się powiększały, cotygodniowe wizyty na 
giełdzie staroci przy ul. Grzegórzeckiej w 
Krakowie przynosiły nowe nabytki, bar-
dzo ważnym źródłem pozyskiwania eks-
ponatów stały się internetowe portale auk-
cyjne, które pojawiły się także w Polsce. 
Ten zbiór przedmiotów zwyczajnych i nie-
zwyczajnych pozwala dostrzec coś więcej 
niż same tylko filmy. Jest to świadectwo 

ogromnej popularności, jaką cieszyły się 
„dobranocki”, oraz ich funkcjonowania 
poza magicznym kręgiem codziennych, 
wieczornych dziesięciu minut. 

Na koniec naszej relacji warto za-
pamiętać słowa Ryszarda Kapuścińskie-
go: „Podróż przecież nie zaczyna się w 
momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie 
kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rze-
czywistości zaczyna się dużo wcześniej i 
praktycznie nie kończy się nigdy, bo ta-
śma pamięci kręci się w nas dalej, mimo 
że fizycznie dawno już nie ruszamy się z 

miejsca. Wszak istnieje coś takiego jak 
zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby 
w gruncie rzeczy nieuleczalnej”. W tym 
miejscu dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do ww. wyjazdu. 

Zapraszamy na www.audycjasporto-

waole.futbolowo.pl oraz portal społeczno-
ściowy Facebook (profil: Audycja Sporto-
wa Ole), gdzie znajdziecie fotoreportaż z 
podróży Ole.

Tomasz Pakuła
ole@radiozamosc.pl

Książnica Zamojska w ubiegłym 
roku organizowała przedsięwzię-

cie pt. ,,Najpiękniejsza historia świata, Bi-
blia światłem ociemniałych” dzięki finan-
sowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

Punktem kluczowym projektu był 
ogólnopolski konkurs literacko-plastycz-

ny nt. „Najpiękniejsza historia świata” 
skierowany do osób niepełnosprawnych 
w różnym wieku. Warto dodać, że w tym 
konkursie brały udział osoby z miasta i 
gminy Krasnobród i zostały laureatami, 
w kategorii literackiej - Alina Słota, a w 
plastycznej uczestnicy WTZ w Dominika-
nówce - Ewelina Mierzwa i Józef Greszta. 
Gratulacje! Wymienione osoby otrzymały 
dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Zwieńczeniem przedsięwzięcia była 
publikacja uwzględniająca nagrodzone 
prace literackie i plastyczne.

                                             A.Słota

Najpiękniejsza 
historia 

świata

... Walterem Hoferem

 ... i Simonem Ammannem
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