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Krasnobród - miasto turystyki i rekreacji

Prace społeczne
Od 01.04.2011r. Gmina Krasnobród
zatrudniła 5 osób w ramach prac społecznych. Koszty zatrudnienia tych osób pokrywane są ze budżetu gminy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. Osoby
te zajmują się pracami porządkowymi
na terenie miasta – pracują po 2 godziny
dziennie, nie więcej niż 10 godz. tygodniowo. Koordynacją prac zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnobrodzie.
Spotkanie z posłem
W dniu 11.04.2011r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie odbyło się spotkanie młodzieży z posłem Mariuszem Gradem.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania
Posła Mariusza Grada oraz przybyłych gości, którymi byli: Burmistrz naszej gminy
Wiesław Chmielowiec, Z-ca Burmistrza
Stanisław Jędrusina oraz szef biura poselskiego p. Leszek Herda. Po wystąpieniach
gości uczniowie ZSO zadawali pytania, na
które poseł Mariusz Grad sukcesywnie odpowiadał. Pytania dotyczyły jego pracy w
Sejmie. Nie obyło się również bez pytań
dotyczących życia osobistego. Po tej części spotkania nastąpiła część, w której to
uczniowie odpowiadali na pytania Posła,
np. dotyczące daty wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej, czy też nazwiska Ministra Spraw Zagranicznych naszego rządu.
Uczniowie poradzili sobie z tymi pytaniami i w zamian za prawidłowe odpowiedzi
zostali nagrodzeni przez Posła upominkami.
Pan Poseł Mariusz Grad zapoznał się
także z bazą materialną szkoły, zadeklarował pomoc w pozyskiwaniu funduszy na
remont szkoły i obiecał zaprosi młodzież
szkolną do Warszawy w celu zwiedzenia
budynku Sejmu.

Wraz z nadejściem okresu wiosennego
na podstawie zawartego z Gminą Krasnobród kontraktu wykonawczego zawartego
w 2010r. Spółdzielnia Produkcji Rolnej
z/s w Majdanie Wielkim rozpoczęła drugi etap realizacji projektu „Krasnobród –
miasto turystyki i rekreacji. Rozbudowa
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach działania
4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach
działania „Małe projekty”.
W roku ubiegłym w ramach pierwszego etapu SPR wykonała inwestycję
pod nazwą „Zielona wyspa” przy Placu
Siekluckiego w Krasnobrodzie. W roku
bieżącym firma wykona dwa zadania

snobrodzie. Zakres inwestycji obejmuje
wykonanie mini boiska do koszykówki
na podbudowie z kruszywa łamanego.
Boisko posiadać będzie nawierzchnię z
kostki brukowej elastycznej kolorowej po
wierzchni 81m2. Na terenie rekreacyjnym
wyznaczone zostaną nowe aleje spacerowe o nawierzchni z kruszywa (715m2).
Komunikację pieszą z terenem rekreacyjnym zapewnią nowe chodniki z kostki
brukowej o łącznej powierzchni 330m2.
Całość terenu w celu zminimalizowania
zjawiska podtapiania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wieprz zostanie
podwyższona o około 80cm. Materiał na
podniesienie terenu zostanie pozyskany ze
ścięcia zawyżonych poboczy przy drogach
powiatowych na terenie Gminy Krasnobród. Ścięcie poboczy przeprowadzi na
wniosek Burmistrza Krasnobrodu Zarząd

GAPISZON – Zestaw zabawowy
na terenie nieruchomości stanowiących
własność gminy Krasnobród położonych
przy ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.
Zadanie pierwsze to utwardzenie terenów
rekreacyjnych przy ul. Zamojskiej w Krasnobrodzie. Zakres inwestycji obejmuje

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca: Krasnobrodzki Dom Kultury
Redakcja: Mariola Czapla (red. nacz.), Radosław Cios-Mairot (red. graf.)
Mariola Kawecka, Marzena Mazurek

Dróg Powiatowych w Zamościu. Załadunek i transport uprzednio pryzmowanej
przez równiarkę drogową ziemi zapewni
SPR w ramach ceny kontraktowej.
Zadanie drugie to wykonanie Kompleksu obiektów sportowo-relaksacyjnych
dla dzieci i młodzieży przy ulicy Zamojskiej. Na terenie który zostanie podniesiony i przygotowany do zagospodarowania
przy ulicy Zamojskiej zostanie wykonane
boisko do piłki plażowej o powierzchni
283m2. Zamontowane zostaną dwa zestawy zabawowe o konstrukcji drewnianej. Zestaw zabawowy typu „Gapiszon”
składał się będzie między innymi z dwóch
wież z dachem czterospadowym, platformy z dachem ośmiospadowym i dzwonnicą, trapów wspinaczkowych, ślizgu,
mostka, pomostów wielopoziomowych,
drabinek, płaszczyny z siatki itp.
W skład zestawu zabawowego
„Przedszkolak” wejdzie Domek z ławeczkami
Ciąg dalszy na str. 4
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Niech nadchodzące Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
niechaj Chrystus Zmartwychwstały przyniesie
pokój, szczęście oraz wzajemną życzliwośc
Pogodnych , pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła podczas spotkań przy wielkanocnym stole
życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Misztal

Zastępca Burmistrza
Stanisław Jędrusina

Burmistrz Krasnobrodu
Wiesław Chmielowiec

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20)

Powyższe słowa wypowiedział Zmartwychwstały Chrystus do swoich uczniów. Dlaczego wypowiedział
te słowa? Pewnie dlatego, że obawiali się przeciwności życiowych i tego, że nie poradzą sobie
w zadaniach, które im wyznaczył.
Każdy z nas ma do spełnienia swoje „zadania” życiowe. Z różnym nastawieniem do nich
podchodzimy. Ale jakże inaczej patrzymy na naszą codzienność, gdy pamiętamy, że ktoś, dla kogo
jesteśmy drodzy z nami jest i o nas myśli. Zmartwychwstały Chrystus z nami jest!!!
Życzę wszystkim czytelnikom „Gazety Krasnobrodzkiej, wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy
Krasnobród oraz wszystkim pielgrzymom i gościom przybywającym do nas, byśmy nie lękali się otworzyć
drzwi Chrystusowi, jak tego nas uczył za niedługo beatyfikowany Jan Paweł II.
Ks. Eugeniusz Derdziuk
Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

Kiedy kolejny raz wyśpiewamy radosne Alleluja to znak, że na nowo stajemy wobec tajemnicy Życia Prawdziwego. Pośród naszych
codziennych lęków, trudów i krzyża codzienności Pan na nowo stawia Anioła, który mówi: „Wy się nie bójcie, wiem, że szukacie Zmartwychwstałego…”

Niech łaska Boża wypowiedziana w tym świętym czasie uobecniania tajemnicy Chrystusa,
który przez pozorną klęskę krzyża staje się zwycięzcą śmierci piekła i Szatana, da nam
klucz do rozumienia tajemnicy rzeczywistości naszego tu i teraz.
Niech Wołanie Zmartwychwstałego; „Nie lękajcie się!”, za wstawiennictwem sługi Bożego
Jana Pawła II, każde serce po brzegi napełnia paschalną radością „stróżów poranka”.
Niech mocą tajemnicy Bożego Miłosierdzia Zmartwychwstanie staje się udziałem każdego
człowieka tak by każdy nawet mimo „drzwi zamkniętych” usłyszał Chrystusowe:
Pokój Wam!
Prawdziwie radosnych, rodzinnych i zdrowych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą
Duszpasterze Parafii Zesłania Ducha Św. w Krasnobrodzie

Pani Marioli Czapla Redaktor Naczelnej „Gazety Krasnobrodzkiej”
oraz całemu Zespołowi Redakcyjnemu,
Panom Burmistrzom -Wiesławowi Chmielowcowi i Stanisławowi Jędrusinie, Samorządowi z przewodniczącym Panem Kazimierzem Misztalem
oraz całej społeczności Miasta i Gminy Krasnobród
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, składamy pełne chrześcijańskiej miłości życzenia: dobrego zdrowia,
pokoju i radości serca, obfitości łask Bożych oraz wszelkiej szczęśliwości. Niech każdy dzień i każda rzeczywistość znaczona
będzie radosną obecnością Zmartwychwstałego Pana, który z mocą przejdzie pośród nas w Noc Paschalną
i napełni nas nowym życiem. A rozradowana Królowa Nieba niech uprasza wszystkim potrzebne łaski i światło Ducha Świętego.
Krasnobrodzka Rodzina Radia Maryja wraz z opiekunem Ks. Andrzejem Ciapą
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Wielkanocne przemyślenia
Z

akończył się Wielki Post. Był to
dla chrześcijan czas nawrócenia, czyli odnowienia starego człowieka,
który jest w nas. Przez 40 dni staraliśmy
się, by drogą naszego nawrócenia był
post, modlitwa, jałmużna. W każdy piątek
uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej,
a w niedziele śpiewaliśmy Gorzkie Żale.
Biorąc udział w tych wielkopostnych nabożeństwach, na nowo przeżywaliśmy
mękę Pana Jezusa, od pojmania do śmierci
na Krzyżu i złożenia Ciała w grobie. Byliśmy blisko Matki Bolesnej, która współcierpiała w ostatniej drodze życia Syna.
Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego,
jak wielką łaskę dał nam Zbawiciel, abyśmy mogli w czasie Wielkiego Postu nawrócić się na nowo i uporządkować życie
duchowe. Pomogły nam w tym również
Rekolekcje Wielkopostne, czyli pokutne
ćwiczenia duchowe zakończone oczyszczeniem z grzechów i łaską przebaczenia
Jezusa Chrystusa. Rekolekcje, post, modlitwa i jałmużna oraz wszelkie wyrzeczenia,
przygotowały nas do Świąt Wielkanocnych. W naszej parafii było ku temu wiele
możliwości. Postawmy więc we własnym
sumieniu pytania: Czy skorzystaliśmy z łaski nawrócenia, którą dał nam Odkupiciel?
Czy dobrze przygotowaliśmy się do Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego, a także
czy dobrze przygotowały się nasze dzieci
i wnuki? Niech odpowiedzi na te pytania
ocenią naszą katolicką wiarę i miłość do
Jezusa Chrystusa.
Po Wielkim Poście nadeszły Święta
Wielkanocne. Są one dla chrześcijan naj-

Ciąg dalszy ze str. 2
Krasnobród – miasto turystyki
i rekreacji
i tarasem, ślizg krótki, mostek wiszący,
pomosty stałe wielopoziomowe, piaskownica i trapy wejściowe.
Obiekt zostanie nasadzony nową zielenią niską i wysoką w postaci drzew
liściastych i iglastych oraz krzewów o
łącznej ilości 230 szt. Całość obiektu
zostanie ogrodzona ogrodzeniem z paneli
stalowych. Na obiekcie zostaną zamontowane ławki parkowe w ilości 7 szt. oraz
stojaki na rowery.
Całość robót zostanie zakończona i

ważniejsze. Uzmysławiają bowiem jak
wielką miłością obdarzył nas Zbawiciel,
który oddał życie i tym samym zapewnił życie wieczne każdemu człowiekowi.
Jezus Chrystus pokonał śmierć i tak jak
zapowiedział trzeciego dnia Zmartwychwstał. Czy zdajemy sobie sprawę z tego
jak bardzo Pan Bóg ukochał człowieka,
że oddał swojego Jednorodzonego Syna,
by zapewnić nam życie w wiecznej szczęśliwości? Jezus Chrystus posłusznie wypełnił wolę Ojca, także z miłości do nas.
Czy potrafimy to docenić? Czy kochamy
Go za to, czy ufamy, dziękujemy, uwielbiamy? Możemy to uczynić modlitwą jak i
własnym, przykładnym życiem, które jest
jedną chwilką. Starajmy się tak żyć, by
Pan Jezus kiedy przed Nim staniemy, rozpoznał nas i przyjął z radością. To będzie
nasze Zmartwychwstanie w Panu.
Święta Wielkanocne obchodzimy
według staropolskiej tradycji. W Wielki
Czwartek, Piątek i Sobotę uczestniczymy
w Triduum Paschalnym. Są to dla nas,
katolików bardzo ważne nabożeństwa. W
sobotę święcimy pokarm, który spożywamy w czasie śniadania wielkanocnego. Od
Wielkiego Piątku przy grobie Pana Jezusa
pełnią wartę strażacy z poszczególnych
jednostek. Przez cały czas trwa adoracja
grup modlitewnych i wiernych z całej parafialnej społeczności.
W Niedzielę Zmartwychwstania o
wczesnym poranku idziemy na Rezurekcję. Już o świcie idę do Kościoła, by jeszcze uczestniczyć w adoracji. Kiedy byłam
małym dzieckiem tatuś budził nas o poran-

ku i mówił: ,,Biegnijcie do Kościoła zobaczyć jak Pan Jezus Zmartwychwstanie.
Będzie to moment, kiedy strażacy upadną
na ziemię”. Stałam wtedy bardzo blisko i z
wielkim napięciem czekałam. Kiedy strażacy upadli wysoko na rusztowaniu grobu
stawiano figurkę Jezusa Zmartwychwstałego. Wpatrywałam się w nią tak mocno,
że wydawało mi się, iż jest to żywy Chrystus Zwycięzca Śmierci. Figurka ta jest
stale obecna w mojej podświadomości,
wyznacza moc Odkupiciela i wielkość
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Po Rezurekcji wszyscy śpieszymy do
domów. Tradycja głosi, że kto najszybciej
tam przybędzie, przez cały rok będzie cieszył się dobrym zdrowiem. Potem siadamy do śniadania wielkanocnego, którego
głównym daniem jest krajanka poświęconych pokarmów zalana białym barszczem,
zrobionym z chleba. Babki, mazurki,
strucle również cieszą nasze podniebienia. Wspólne rozmowy, wiosenne spacery
jednoczą nasze rodziny, są wyrazem więzi i miłości. Po śniadaniu wielkanocnym
rolnicy wychodzą na pola, święcą swoje
zagony i sprawdzają jak utrzymała się ozimina. Katolicy starają się przeżyć Święta
Wielkanocne rodzinnie i z godnością. Nie
zamącają umysłu alkoholem. Trzeba mieć
na uwadze nasze Zmartwychwstanie i życie w wiecznej szczęśliwości. To zapewnił
nam Zbawiciel Jezus Chrystus. Nie zmarnujmy tej szansy.
Józefa Kusz

przekazana przez SPR Gminie Krasnobród
w miesiącu czerwcu bieżącego roku.

sezonem turystycznym w dniu 12.04.2011r.
Burmistrz Krasnobrodu wraz z Zastępcą
Burmistrza spotkali się z użytkownikami
punktów gastronomicznych zlokalizowanych nad krasnobrodzkim zalewem.
Głównymi tematami rozmów były: wykup
na własność dzierżawionych gruntów, na
których prowadzona jest działalność oraz
organizacja imprez kulturalnych nad zalewem. Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 10.05.2011r.

Spotkanie z kwaterodawcami
W dniu 12.04.2011r. władze samorządowe Krasnobrodu uczestniczyły w
spotkaniu z właścicielami ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów i kwater
prywatnych znajdujących się na terenie
miasta. Podczas spotkania poruszane były
tematy dotyczące przygotowania do letniego sezonu turystycznego, porządkowania i estetyki miasta oraz pobierania przez
kwaterodawców opłaty klimatycznej od
turystów. Jak poinformował Burmistrz
Wiesław Chmielowiec, środki finansowe z
opłaty klimatycznej zwiększają subwencję
gminy, a subwencja ta przeznaczana jest
na infrastrukturę gminy, która służy zarówno mieszkańcom jak turystom.
Spotkanie z użytkownikami punktów
gastronomicznych
W związku ze zbliżającym się letnim

Wizyta Starosty Zamojskiego
W dniu 13.04.2011r. do Krasnobrodu
z wizytą przybył Starosta Zamojski Henryk Matej. Celem pobytu była wizytacja
dróg na terenie miasta i gminy. Wizytacja
potwierdziła bardzo zły stan dróg oraz konieczność remontów ich nawierzchni. Remonty prowadzone będą przed Świętami
Wielkanocnymi i tuż po świętach.
Informacje zebrała:
Marila Czapla

Gazeta

rasnobrodzka

Kwiecień 2011

5

Kwiecień 2011

6

Gazeta

rasnobrodzka

Szukałem Was,
teraz Wy przyszliście do mnie
„Szukałem Was, teraz Wy przyszliście do mnie” – te słowa wypowiedziane
przez umierającego Papieża Jana Pawła II
na dźwięk okrzyków, śpiewów i modlitwy
młodzieży na Placu św. Piotra, są aktualne
także dzisiaj. Wtedy zostały skierowane
do ludzi młodych – dzisiaj dotykają każdego z nas; każdego, kto ma dobrą pamięć
i wrażliwe serce.
Papież-Polak zawsze jednoczył, gromadził, kochał każdego człowieka i mimo,
iż od owego pamiętnego wieczoru minęło
już 6 lat, ten Jego „cud” trwa nadal. Takim bowiem jednym ze szczególnych dni
jednoczących nas na modlitwie jest rocznica śmierci naszego Rodaka Papieża Jana Pawła II. Za każdym
razem przeżywaliśmy ją zapewne
bardzo osobiście. Pierwsze dwie
rocznice to przede wszystkim ból
i poczucie „osamotnienia”. Potem zaczęły się pojawiać refleksje – czy i co robimy z papieskim
dziedzictwem myśli, modlitwy i
dobroci. Coraz częściej zaczęło
się także pojawiać dziękczynienie
i radość – tak – radość - bo On już
jest przecież tam w Domu Ojca, z
którego nam błogosławi.
Tegoroczne
uroczystości
związane z obchodami kolejnej
rocznicy śmierci Papieża, były
zaś w sposób szczególny wyjątkowe, bo odbywały się one na
niejako w przeddzień wyniesienia
Papieża Polaka na ołtarze, jako
błogosławionego.
W tym też duchu – radości i
wdzięczności – mogliśmy przeżywać ten dzień w Sanktuarium Maryjnym
w Krasnobrodzie. O godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia sprawowana jako dziękczynienie za dar tak wielkiego pontyfikatu i zbliżającą się uroczystość
wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze.
Podczas tego wielkiego dziękczynienia
homilię wygłosił – Kustosz Sanktuarium
– Ks. Prałat dr Eugeniusz Derdziuk. We
Mszy św. wzięło udział wielu wiernych, a
wśród nich Dyrekcja, poczty sztandarowe,
nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie,
które nosi imię Papieża Jana Pawła II.
Po Mszy świętej trwaliśmy na modlitwie
przed Najświętszym Sakramentem, rozważając tajemnice różańca świętego również w duchu dziękczynienia za dar Ojca
Świętego.
Następnie stanęliśmy przy pomniku
Jana Pawła II, który znajduje się przed
Klasztorem w Krasnobrodzie. Na pomni-

ku widnieje napis: „Ojcze Święty utwierdzaj w wierze owczarnię Chrystusową na
III Tysiąclecie Chrześcijaństwa – Parafianie Krasnobrodzcy”. Te słowa stały się
treścią naszej wspólnej modlitwy za wstawiennictwem Sługi Bożego. Modlitwie
przewodniczył – Kustosz Sanktuarium. Po
modlitwie złożono Ojcu Świętemu wiązanki kwiatów i zapalono znicze, po czym
rozległ się z głębi serc płynący śpiew
„Barki”.
Ojciec Święty Jan Paweł II, bardzo
kochał młodzież, dlatego też kolejnym
elementem obchodów papieskiej rocznicy była także obecność i zaangażowa-

nie uczniów naszej szkoły, która przed
budynkiem Szkoły im. Jana Pawła II w
Krasnobrodzie przedstawiła akademię z
okazji 6 rocznicy śmierci Jana Pawła II pt.
„Jesteście tyle warci, ile warte jest wasze
serce”. Bardzo pięknie wykonana poezja,
bogate teksty papieskie i pełen dynamiki
śpiew, już nie w duchu smutku i żalu po
odejściu do Domu Ojca Papieża, ale w
duchu radości i wdzięczności. Bo Ojciec
Święty zakończył ziemską pielgrzymkę,
ale powrócił i trwa jeszcze bardziej przy
nas jako nasz orędownik w niebie – jako
błogosławiony.
Ten sobotni dzień, w którym wspominaliśmy moment śmierci papieża, a
zarazem dzień szczególny, w którym już
możemy się cieszyć z faktu wyniesienia
na ołtarze naszego Umiłowanego Ojca
Świętego pozostanie w sercach ludu krasnobrodzkiego bardzo długo w pamięci.
Bo wsłuchując się w papieskie słowa po

raz kolejny mogliśmy odnieść je do naszego życia. Bo przecież Jan Paweł II wołając
o Ducha, który „odnowi oblicze tej ziemi”
zachęcał, abyśmy z Nim współpracowali
w tej przemianie – nawet jeśli wydaje się
to być bardzo trudne. Bo znowu poruszyły nas słowa: „Wymagajcie od siebie…
wymagajcie… nawet wtedy, gdy inni nie
będą od was wymagali…” oraz wezwanie, w którym wołał do każdego z nas:
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się”. Wreszcie, wspominając w ten
dzień ważniejsze momenty Pontyfikatu,
mogliśmy doświadczyć i przyjąć do serca
papieskie przesłanie, które nam pozostawił
niejako w testamencie, a które także dzisiaj jest aktualne. Warto w
tym miejscu wspomnieć, że trud
w przygotowanie tej uroczystości
włożyli nauczyciele naszej szkoły
tj. p. Karolina Piotrowska, p. Beata Pliżga, p Alicja Pomaniec oraz
p. Marek Pawluk, którym należą
się szczególne słowa podziękowania.
Spotkanie nasze zakończyliśmy wspólną modlitwą, wypraszając za wstawiennictwem
Sługi Bożego Jana Pawła II potrzebne łaski dla naszej szkoły,
dla nauczycieli i uczniów, oraz
zawierzając nasze osobiste sprawy oddając się w ręce Maryi na
wzór naszego Patrona, który całe
swoje życie zawierzył Matce wołając „Totus Tuus”. Następnie po
raz kolejny popłynęła z naszych
ust pieśń „Barka”, po czym każdy miał okazję zapalić znicze, które ustawiono przed budynkiem szkoły w
kształcie serca – wyrażając w ten sposób
naszą gorącą miłość do Jana Pawła II.
Atmosfera tego dnia była bardzo ciepła i serdeczna – ale jak by mogło być
inaczej – przecież w ten wieczór stworzyliśmy prawdziwą rodzinę – pokolenie Jana Pawła II. Bo choć umilkło serce
Jego, wciąż jest żywy, wciąż jest z nami
i z Domu Ojca nam błogosławi. Ojciec
Święty zapewne nie chciałby, abyśmy odchodzili do domów smutni. On w Domu
Ojca jest szczęśliwy i na pewno też chce,
abyśmy i my byli szczęśliwi. Radujmy się
zatem, że mamy takiego orędownika przed
Bogiem i żyjmy Jego nauką nie tylko w
tak szczególny dzień, ale na co dzień, bo
On pokazał nam jak iść Drogą Chrystusowej Miłości.
Ks. Sławomir Skowroński
Fotoreportaż – str. 24
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Oficjalna prezentacja

MGKS Igros Krasnobród
przed rundą wiosenną sezonu 2010/11
piątek wieczorem, 25 marca
2011 roku, w Krasnobrodzkim
Domu Kultury miała miejsce oficjalna
prezentacja Miejsko-Gminnego Klubu
Sportowego Igros Krasnobród przed rundą
wiosenną sezonu 2010/11, którą zorganizował Klub Kibica pod kierownictwem
Tomasza Pakuły. „Igros wygrywa mecze,
kibice niosą piłkarzy głośnym dopingiem;
szampańska atmosfera” – tak było dosłownie na wspomnianej Krasnobrodzkiej Gali
Piłkarskiej.
Początki Miejsko-Gminnego Klubu
Sportowego Igros Krasnobród sięgają
1966 roku. Klub prowadzi wyłącznie sekcję piłki nożnej, w której trenują trampkarze, juniorzy i seniorzy. Pierwszy zespół
występuje w zamojskiej klasie okręgowej
(Kl. O). W obecnej chwili, po rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 zajmuje trzecie
miejsce w tabeli z niewielką stratą trzech
punktów do lidera. Można powiedzieć, że
czas świetności klubu jest właśnie dzisiaj.
Przed galą goście mieli okazję wysłuchać piosenki klubowej Igrosu Krasnobród „Jeden Dziewięć Sześć Sześć”, której
wokalistą jest Siwson – wrocławski przyjaciel kibiców z Krasnobrodu. W kolejnej
części sympatycy Igrosu oglądali relacje
telewizyjne z meczów swojej drużyny. Dalej przedstawiono nowy herb klubu, który
ma symbole łączące klub z miastem: literka „K” (związana z herbem Miasta Krasnobród, przedstawia nazwę klubu); rok
1966 (związany z początkami piłki nożnej
w Krasnobrodzie) oraz wieniec laurowy
(symbol i nagroda zwycięstwa w równej
walce).
Po obejrzeniu meczu Echo Zawada
– Igros ogłoszono, że Klub Kibica uznał
Najpiękniejszą Bramką Igrosu 2010 roku
strzał Marka Margola, piłkarza drużyny
seniorskiej Igrosu Krasnobród. Strzelił on
w tym meczu zaskakującą bramkę sprzed
linii pola karnego, trafiając w „okienko”
bramki. Wyłoniono także Najważniejszego Gola Roku 2010, którego strzelcem był
Bartłomiej Gielmuda. Strzelił on gola z
rzutu wolnego bezpośredniego w spotkaniu z Unią Hrubieszów (bramka dająca
remis podniosła morale piłkarzy z Krasnobrodu, a mecz zakończył się zwycięstwem
Igrosu 4:2).
Następnie odbyła się prezentacja
trampkarzy młodszych, których szkoleniowcem jest Piotr Wasilewski. W podziękowaniu od Klubu Kibica za grę w ręce
piłkarzy trafiły smycze Igrosu oraz zdjęcie
klubowe seniorów. Pozostaje mieć nadzieję, że wychowankowie wzmocnią za kilka
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lat szeregi pierwszego składu. Miłym akcentem krasnobrodzkiej działalności jest
stawianie na to, że piłka nożna musi być
rywalizacją, ale także powinna pobudzać
radość młodych ludzi. Piłka nożna w Krasnobrodzie to Igros, ale także turnieje. Na
telebimie zaprezentowano relację z Pucharu Burmistrza Krasnobrodu. Mam nadzieję, że takie turnieje zachęcają do gry w
lidze piłkarskiej.
W następnej części wystąpił iluzjonista Igor Lewadowski, który przyznał, że
piłka nożna jest pewnego rodzaju iluzją,
gdyż i w niej pojawiają się triki. Mogliśmy
również oglądać freestyle football – sztukę
wykonywania trików piłką w wykonaniu
Pawła Wierzchowskiego i jego kolegi z
Łucka (Ukraina). Było to odniesienie do
Euro 2012, których gospodarzami są Polska i Ukraina. Z okazji tego występu towarzyszyły im wielkie brawa.
Ponadto zaprezentowano trampkarzy
starszych (trener: Wojciech Kurantowicz)
i juniorów (trener: Marek Margol). W
drużynie juniorów wyróżniono najlepszych zawodników: Szymona Maruszaka
(Najładniejsza Bramka – mecz z Victorią
Łukowa/Chmielek), Jakuba Łubiarza (Za
Ducha Walki), Mateusza Bielę (Piłkarska
Nadzieja Igrosu), Piotra Gielmudę (Odkrycie Sezonu). Szymon Kostrubiec został
zwycięzcą w kategorii „Za zaangażowanie
i postawę na boisku”.
Nie mogło na scenie zabraknąć także
miejscowego, poza piłkarskiego talentu:
wystąpił Patryka Kawka – reprezentant zespołu Tańca Nowoczesnego „Fart”, działającego w Krasnobrodzkim Domu Kultury
pod opieką instruktora tańca – pani Anny
Antoszczak. Patryk jest zdobywcą tytułu
Mistrza Polski i Mistrza Świata w tańcu
Electric Boogie w roku 2010.
Na prezentacji obecny był Burmistrz
Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec, który
skierował kilka słów do zebranych.
Została wręczona także statuetka z
tytułem „Przyjaciel Igrosu” dla najlepszego (zdaniem kibiców i odwiedzających
oficjalny portal klubowy Igrosu) działacza, przyjaciela, pomocnika, sponsora w
obecnym sezonie 2010/11. Głosami kibiców, trzecie miejsce w kategorii „Przyjaciel Igrosu” zajął Waldemar Maruszak
– za działalność w Komisji Rewizyjnej i
sponsoring. Drugie miejsce trafiło do Tomasza Pakuły – za promocję marki Igros
w mediach oraz prowadzenie oficjalnej
strony klubowej i współpracę z kibicami.
Tytuł „Przyjaciel Igrosu” trafił do Janusza
Osia – byłego burmistrza Krasnobrodu, za
wspieranie klubu w rundzie jesiennej.

Miłym akcentem dla kibiców były
konkursy na tematy dotyczące historii i
działalności klubu, w których do wygrania
były smycze klubowe, zdjęcia i książki.
Konferansjerzy oficjalnej prezentacji
klubowej Łukasz Kowalczuk i Tomasz Pakuła przedstawili fragment korespondencji
z Jerzym Szkołutem, który wspominał grę
w drużynie w latach 80. i przybliżył motyw powstania nazwy „Igros”. Oto fragment jego listu: „Bardzo mile wspominam
swój ponad dwuletni pobyt w Krasnobrodzie i grę w Igrosie. Do miejscowości tej
zostałem skierowany jako młody policjant
(wówczas milicjant); i w pracy, i w życiu
spotkałem tam wielu wspaniałych i życzliwych ludzi. Pracę w tej miejscowości rozpocząłem w dniu 1.05.1978 roku i wtedy
właśnie w ramach obchodzonego w owych
czasach Święta Pracy rozegrano pierwszy
mecz na obecnym boisku. Było to spotkanie towarzyskie: kawalerowie vs. żonaci.
Pamiętam, że na płycie boiska dopiero co
wyrastała trawa. Wtedy to dowiedziałem
się, że w Krasnobrodzie nie ma żadnej
drużyny ligowej, choć panował tu przyjazny klimat dla tej dyscypliny. Kiedy tylko
zapoznałem nieco ludzi, ruszył temat zgłoszenia drużyny do rozgrywek klasy C. Najaktywniejszymi działaczami byli wówczas
Tadeusz Maruszak – grający trener drużyny seniorów, Kazimierz Pakuła – pierwszy
prezes klubu i pomysłodawca jego nazwy.
Genezę nazwy trudno jest wytłumaczyć,
gdyż nie ma takiej gdzie indziej na świecie.
Kiedy zapytałem Kazia, skąd mu to przyszło do głowy powiedział, że to skojarzenie ze słowem »igrzyska« i tak pozostało”
– napisał Szkołut.
Nie zabrakło także Zespołu Tańca
Nowoczesnego „Fart”, działającego przy
KDK. Tancerze zespołu swoimi występami uświetniają różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i rekreacyjno-sportowe,
a także uczestniczą w turniejach tanecznych, odnosząc liczne sukcesy. Poprzez
taniec promują nasze miasto.
W dalszej części tego wspaniałego
spotkania przemówił Prezes MGKS Igros
Krasnobród Sylwester Kłyż. Przedstawił
on m.in. nowy Zarząd Igrosu, który został wybrany 20 lutego 2011 roku podczas
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków MGKS Igros Krasnobród, oraz omówił cele przed rundą
rewanżową sezonu 2010/11. Klub Kibica
wyłonił najlepszych piłkarzy seniorów i
juniorów. Najlepszym Piłkarzem Juniorem
rundy jesiennej 2010/11 został Szymon
Kostrubiec, a Najlepszym Piłkarzem SeCiąg dalszy na str. 8
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niorem – Krystian Siemko, bramkarz
Igrosu. Kibice, którzy są z Igrosem na
dobre i na złe, pokazali, że śpiewać
i dopingować potrafią nie tylko przy
płycie boiska. Na zakończenie oficjalnej prezentacji klubowej Igrosu
Krasnobród odbył się pokaz karate,
w którym wystąpił Zamojski Klub
Karate Tradycyjnego pod kierunkiem
instruktora Radosława Niziołka. Zapierające dech w piersiach okazało
się rozbijanie pustaków przez karateków.
Igros Krasnobród charakteryzuje
pragnienie sukcesu sportowego. Warron sądzi, że pragnienie sukcesu jest
rozbudzone bardziej w zespołach silnych, a Igros w obecnym sezonie do
nich należy! Pozostaje mieć nadzieję,
że perspektywa klubu będzie dosyć
ogromna, a społeczeństwo i władze
Krasnobrodu zwrócą uwagę na solidny charakter funkcjonowania klubu.
Klub Kibica życzył działaczom, sympatykom i piłkarzom klubu powodzenia w rundzie rewanżowej sezonu
2010/11.
A na koniec jeszcze odniesienie
do zakończenia kariery Adama Małysza:
Małysz nigdy się nie poddał. Nie
cała jego kariera jest kolorowa. Miał
wzloty i upadki, ale właśnie sposób,
w jaki podnosił się z tych drugich pokazał, jak wielkim jest człowiekiem i
zawodnikiem. Wszyscy powinni brać
z niego przykład – i tutaj słowa do
nas… przełożyć je trzeba na rywalizację Igrosu w Okręgówce. Klub Kibica podziękował Adamowi za wspaniałą karierę i wykonał pamiątkowe
zdjęcie zawodników i kibiców Igrosu
w wąsach, które ma trafić wkrótce do
Małysza.
Prezentacja okazała się imprezą
bardzo wyniosłą, a jej rangę można
porównać z prezentacjami w Ekstraklasie. Trwała trzy godziny i było to
wyjątkowe oraz unikatowe wydarzenie w województwie lubelskim.
Składamy serdeczne podziękowania sponsorom uroczystej gali,
którymi byli: Świat Zaproszeń, Tryumf, ITD Collection, Foto Centrum
Lublin, Studio Bema-Graphics, Drukarnia Akapit, RAOL, Studio Dekoratorskie „Kalina”, CFS Sklep Ślubny, Danmart oraz Transport osobowy
– Skiba Zdzisław i Synowie.
Tomasz Pakuła
Fotoreportaż – str. 10
PS Fotoreportaż: www.igroskrasnobrod.futbolowo.pl w zakładce
„Galerie zdjęć”
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Czas i na nasz hymn klubowy...
ażdy szanujący się klub piłkarski
ma swój hymn. Połowa polskiego
społeczeństwa zna Sen o Warszawie Czesława Niemena, który jest hymnem Legii Warszawa. Czy przy słowach „Mam, tak samo
jak ty, miasto moje, a w nim: najpiękniejszy
mój świat, najpiękniejsze dni; Zostawiłem
tam kolorowe sny” nie da się odpłynąć w
obłoki? Swoje kawałki śpiewają też Wiślacy, Poznaniacy i inni.
Hymn (z greckiego hýmnos – pieśń pochwalna) to uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o apostroficznym charakterze wypowiedzi, komponowana na cześć bóstwa,
szczególnej osoby, wydarzenia, ojczyzny
(kraju), a także idei. W kręgu kultury europejskiej hymny znane były w basenie Morza
Śródziemnego już w starożytności.
Na jednym z portali internetowych
przeczytałem: „Są hymny dostojne i skoczne, monumentalne i kameralne, patetyczne i
swojskie; są hymny wyrykiwane i śpiewane
z zadumą; hymny, podczas których milknie
się ze wzruszenia i takie, na które nie zwraca się uwagi; hymny dojrzałe i infantylne;
hymny uwielbiane i znienawidzone; hymny,
które są powodem do dumy i takie, przez
które człowiek spóźnia się na mecz, żeby
ich przypadkiem nie słyszeć; hymny komponowane przez znanych kibiców-artystów
i hymny nieznanego autorstwa; są hymny
kicze i hymny cacuszka; są takie hymny, że
aż krew szybciej płynie z wrażenia i takie,
że lepiej przesiąść się ze wstydem do sektora gości; hymny pamiętające początki miejscowego futbolu i hymny-młodziaki; hymny, które stały się hymnami »przez samo
się« i hymny, które stały się hymnami, bo
takie były odgórne decyzje klubowych zarządów. Słowem są hymny lepsze i gorsze,
hymny udane i nieudane”.
Warto pomyśleć nad hymnem klubowym naszego Igrosu. Musi być prosty, ale
i „rozbuchany energią”; łatwy do zaśpiewania w grupie. Prosta melodia, bardzo prosty
tekst – to sumuje się w przekaz zawierający
gigantyczne emocje. A refren powinien być
„majstersztykiem kibicowskiej twórczości”. Właściwie śmiało mogę w tym miejscu użyć słowa „przebój”. Może to będzie
hymn oficjalny, może nieoficjalny, lecz
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kiedy działacze puszczą go przed meczami
przez megafony, lud niech zareaguje bardzo
spontanicznie; bo w ucho wpadać musi wyjątkowo!
Jedną z moich propozycji jest Pieśń o
małym rycerzu. To piosenka pochodząca z
serialu telewizyjnego Przygody pana Michała, śpiewana przez Leszka Herdegena.
Jest tradycyjną pieśnią polskich kibiców
siatkówki, śpiewaną podczas meczów reprezentacyjnych.
Trzeba przyznać, że lud jest w stanie
ją grupowo zaśpiewać, a bliskość utworu może być dobrym nośnikiem promocji
Igrosu. „W stepie szerokim, którego okiem
nawet sokolim nie zmierzysz, wstań unieś
głowę, wsłuchaj się w słowa pieśni o małym
rycerzu”. Utwór jest nieoficjalnym hymnem
reprezentacji w siatkówce, więc może warto, by wkroczył także w obręb piłki nożnej
(czyt. Igrosu i promocji klubu)? Zdaję sobie
sprawę, że Rycerz z pieśni niósłby nas swoją sławą po terenach całej Polski.
W stepie szerokim, którego okiem
Nawet sokolim nie zmierzysz:
Wstań, unieś głowę, wsłuchaj się w słowa
Pieśni o małym rycerzu.
Choć mały ciałem, rębacz wspaniały
Wyrósł nad pierwsze szermierze
I wieki całe będą śpiewały
Pieśni o małym rycerzu.
Ty, któryś w boju i ty, coś w znoju
I ty, co liczysz i mierzysz
Wstań, unieś głowę, wsłuchaj się w słowa
Pieśni o małym rycerzu.
Czyż nie są to słowa o naszym klubie i
kibicach?
Czekam natomiast na Wasze propozycje. Nie bójcie się tego, że niektórzy powiedzą, że to utwór niskich lotów artystycznych. Może tak, może nie. Najważniejsze,
że spełniał będzie swoje zadanie: po jego
wysłuchaniu (wyśpiewaniu, wyryczeniu)
kibice i piłkarze daliby się pokroić za klub.
Tomasz Pakuła
tomekp26@op.pl
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Pierwszy szus na piątkę plus
dniach 20 – 27 marca uczniowie
liceum i gimnazjum ZSO im.
Jana Pawła II przebywali na obozie narciarskim w Pieninach – w ramach Białej
Szkoły 2011. Miejscowość Kluszkowce
znajduje się w woj. małopolskim pomiędzy Nowym Targiem a Szczawnicą, 40
km od Zakopanego nad Jeziorem Czortyńskim. Jest to miejsce, które ze względu na
ukształtowanie powierzchni, specyficzny
mikroklimat i niezwykle atrakcyjną turystycznie okolicę stwarza wyborne warunki do wypoczynku i rekreacji zarówno
zimą jak i latem. Uczniowie zamieszkali
w pensjonacie „U Mądrego”. Warunki
mieszkaniowe były dobre, jedzenie bardzo
smaczne.
Dzień w Białej Szkole zaczynał się pobudką o godzinie 7 a po śniadaniu ok. godziny 8. wyruszaliśmy na stok narciarski.
Położony jest on na Śpiącym Wulkanie,
czyli Górze Wdżar - 766 m. Jest to Stacja
Narciarska Czorsztyn - Ski obsługiwana
przez wyciąg krzesełkowy i trzy wyciągi
orczykowe. Amatorzy narciarstwa mają do
wyboru kilka tras, w zależności od swoich umiejętności mogą poszusować trasą
niebieską, zieloną, czerwoną lub czarną –
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najtrudniejszą. Uczniowie przebywali pod
opieką instruktorów – Moniki i Marcina;
grupa mniej zaawansowana bardzo szybko
opanowała podstawowe umiejętności tego
wspaniałego sportu i świetnie radziła sobie
na stoku. Watro jeszcze dodać, że z Góry
Wdżar rozpościerają się niezapomniane
widoki na cztery Parki Narodowe: pieniński, tatrzański, gorczański i babiogórski.
Oprócz zajęć narciarskich odbywały
się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z
elementami programu profilaktyki uzależnień. Uczniowie rozegrali również turniej
tenisa stołowego, a ponieważ uczestniczyły w nim również dziewczyny, więc dla
wyrównania sił młodzi panowie zamiast
rakietek używali do gry tego, co mieli na
…nogach!.
Mieliśmy okazję również uczestniczyć
w nabożeństwach w kościele parafialnym
w Kluszkowcach. Świątynia charakteryzuje się pięknym położeniem, nowoczesną
architekturą oraz oryginalnym, nawiązującym do góralskiego stylu, drewnianym
ołtarzem. Mówiąc o stylu, przypominamy
sobie góralską gwarę, którą słyszeliśmy
podczas pobytu w Kluszkowcach.
Tydzień minął bardzo szybko i nad-

szedł czas odjazdu, ale wszyscy uczestnicy
Białej Szkoły stwierdzili, że chętnie wzięliby w niej udział powtórnie. Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim,
bez których to przedsięwzięcie by się nie
udało: Dyrekcji, – P. Renacie Bojarczuk,
Eligiuszowi Pomańcowi oraz P. Grażynie
Borkowicz i P. Marcinowi Nowosadowi.
Te osoby to pomysłodawcy, organizatorzy i koordynatorzy.Szczególne wyrazy
wdzięczności kierujemy do P. Wiesława
Chmielowca, burmistrza Krasnobrodu za
dofinansowanie Białej Szkoły ze środków
Komisji Profilaktyki Uzależnień.
Pochwała należy się również uczniom
Białej Szkoły za dobre zachowanie i wytrwałość na białym szlaku oraz opiekunom: Marcinowi Nowosadowi i Monikce Mironiuk - instruktorom sportowym;
P. Grażynie Borkowicz - niezastąpiony
opiekun; Katarzyna Łagowska – Skiba,
Alicja Pomaniec i Danuta Korzeniowska
- wychowawcy i zajęcia dydaktyczne. A
P. Sylwestrowi Kłyżowi dziękujemy za
zawiezienie i bezpieczny powrót do Krasnobrodu.
Danuta Korzeniowska
Fotoreportaż – str. 12-13

Krasnobrodzkie Spotkanie z Fantastyką
aporty stanu czytelnictwa w Polsce nie są optymistyczne, możemy to usłyszeć co roku, kiedy kolejny raz
okazuje się, że prawie połowa Polaków nie
miała w rękach książki. Ostatnie badania
są jeszcze smutniejsze – czytanie tekstów
mających więcej niż trzy strony to nie lada
osiągnięcie w dobie kultury obrazkowej i

R

zmieniających się z zawrotną prędkością
newsów na portalach informacyjnych. W
takiej rzeczywistości promocja czytelnictwa to nie tylko działanie w dobrym
guście, ale moralny obowiązek placówek
kulturalnych. Co ciekawe, wydawnictwa
oferujące literaturę z gatunków fantastycz-

nych radzą sobie na rynku całkiem nieźle,
szczególnie gdy pamiętają, że kierują swoje oferty do czytelników młodych, którym
należy przypomnieć, że przygody przeżywać można nie tylko przed monitorem i
telewizorem, ale również w tych magicznych światach złożonych z liter i słów.
Krasnobrodzkie Spotkanie z
Fantastyką, zorganizowane 30
marca przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną, Krasnobrodzki Dom Kultury i Zespół Humanistów ZSO w Krasnobrodzie, było
inicjatywą mającą na celu promocję literatury fantastycznej. Nam,
organizatorom, zależało również
na zachęceniu młodzieży i dzieci do pisania opowiadań, które
byłyby utrzymane w konwencji
fantasy bądź science fiction. Do
gminnej biblioteki napłynęło ponad 12 tekstów, z czego wybrane
zostały 4 najlepsze. Wykorzystujące absurdalny humor opowiadanie „FoF”
Bartłomieja Komana (klasa II gimnazjum)
i filozoficzno-egzystencjalne rozważania
nad apokalipsą pt. „Ostatnie Dni” autorstwa Katarzyny Cybulskiej (również klasa
II gimnazjum) to teksty, które spodobały
się najbardziej. Miejsce drugie należy do

Kamila Osucha, ucznia III klasy gimnazjum, który opisał inspirowany serią gier
komputerowych świat fantasy, a miejsce
trzecie do Patrycji Rambon, 12-latki uczącej się w SP im. Armii Krajowej w Kaczórkach.
Wszystkie opowiadania okazały się
wyprzedzać dojrzałym stylem wiek młodych pisarzy, dobrze wykorzystywały
możliwości narracyjne drzemiące w fantastyce oraz wyraźnie kreśliły ramy wymyślonych światów – niczego więcej nie
potrzeba, by „porwać” czytelnika i utrzymywać napięcie do ostatniej strony. Rozdanie nagród odbyło się w sali kinowej
KDK, wzbogacone zostało wystąpieniem
Jakuba Koisza, nauczyciela ZSO i ZSP w
Krasnobrodzie, prywatnie miłośnika literatury science fiction, podczas którego
można było dowiedzieć się, na jakie podgatunki dzieli się fantastyka.
Dziękujemy wszystkim za obecność
oraz nadesłane prace, które są namacalnym dowodem na to, że Krasnobród i okolice mogą się pochwalić młodzieżą posiadającą tzw. lekkie pióro.
Jakub Koisz,
Bernadeta Włodarczyk
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KONKURS RECYTATORSKI
w ZSP KRASNOBRÓD
Zespole
Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie w dniu
24.03.2011 r. odbył się konkurs recytatorski pod hasłem POECI NASZEGO REGIONU. Zorganizowały go nauczycielki
języka polskiego: pani Grażyna Nowosad
i pani Anna Tonia, nauczycielka plastyki
– pani Marzena Kuniec oraz nauczycielka
muzyki – pani Magdalena Antoniak.
Konkurs został przeprowadzony w

Aliny Słoty.
Jury konkursowe zaszczyciła swą
obecnością pani Alina Słota, a także pani
Dorota Szwal z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie. Skład
komisji oceniającej recytatorów zasiliła
przedstawicielka samorządu szkolnego
naszej szkoły, Monika Pasieczna z klasy
VI b. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem – łącznie wzięło w nim udział 50

III miejsca nie przyznano.
Poza tym komisja konkursowa przyznała 2 wyróżnienia w kategorii uczniów
klas IV – VI: Aleksandrze Kuniec z kl. VI
c oraz Aleksandrze Kaweckiej z kl. V b.
Własne wiersze odważyły się zaprezentować jedynie 3 uczennice. Komisja
wartość artystyczną ich utworów oraz recytację oceniła następująco:
I miejsce – Agata Malicka z kl. V a

dwóch kategoriach. Kategoria A to konkurs recytacji poezji twórców regionalnych
– mieszkających w naszym regionie, tj. na
Zamojszczyźnie. W kategorii B uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w
Krasnobrodzie recytowali teksty własnego
autorstwa. Uczestnicy najchętniej wybierali utwory pochodzącego z Żółkiewki
Zbigniewa Dmitrocy, autora kilkunastu
tomików poetyckich dla dzieci. Mieliśmy
też okazję wysłuchać wierszy naszych krasnobrodzkich poetek: pani Marii Domańskiej, pani Marianny Olszewskiej i pani

osób.
W kategorii A młodszej grupy wiekowej klas 0 – III komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:
I miejsce – Monika Gałan z kl. III b,
II miejsce – Julia Górnik z kl. II b
III miejsce – Dominik Tyrka z kl. II c.
W kategorii A starszej grupy wiekowej klas IV – VI nagrodzono następujące
osoby:
I miejsce – Maciej Górnik z kl. IV b
II miejsce – Natalia Kawka z kl. V a oraz
ex aequo Kamila Dąbrowska z kl. VI c

II miejsce – Wiktoria Czapla z kl. V c
III miejsce – Magda Pakuła z kl. IV c.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci
dodatkowo - nagrody ufundowane przez
dyrekcję ZSP Krasnobród.
Zwycięzcom konkursu gratulujemy
sukcesów, a wszystkim uczestnikom oraz
przygotowującym ich nauczycielom serdecznie dziękujemy za udział.

W

PODZIĘKOWANIE
Uczestnicy Białej Szkoły - uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II dziękują organizatorom
i koordynatorom przedsięwzięcia:
Dyrekcji - Renacie Bojarczuk i Eligiuszowi Pomańcowi,
Grażynie Borkowicz, Marcinowi Nowosadowi, Annie Ożga.
Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów:
Wiesława Chmielowca - Burmistrza Krasnobrodu,
Anny Ożga, Tadeusza Wszoły, Wiesławy i Henryka
Gielmuda, Krzysztofa Sawulskiego, Andrzeja Nizio,
firmy Waldex, Ośrodka Wypoczynkowego „Natura”,
Banku Spółdzielczego, Sklepiku Szkolnemgo ZSO,
Stacji Paliw w Majdanie Wielkim, WTZ w Dominikanówce
oraz Pana Józefa Bańki - właściciela pensjonatu
„U MĄDREGO”
za promocyjne ceny i bardzo miłą atmosferę.

Grażyna Nowosad

Z wielkim smutkiem i żalem informujemy,
że w dniu 8 kwietnia 2011 r. odszedł od nas,
przeżywszy 43 lata

Śp. Andrzej Antoszczak
wieloletni współpracownik
Krasnobrodzkiego Domu Kultury
który wraz z żoną Anną prowadził zajęcia taneczne
dla dzieci i młodzieży

Pani Annie Antoszczak
oraz pogrążonej w smutku Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Pracownicy
Krasnobrodzkiego Domu Kultury
oraz Członkowie Zespołu „Fart”
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Katarzyna Zdybel stypendystką
Ministra Kultury
sukcesach artystycznych Katarzyny Zdybel – utalentowanej
młodej fagocistki pisaliśmy już wielokrotnie. Przypomnę ostatnie: II nagroda (I
nie przyznano) i nagroda za najlepsze wykonanie utworu konkursowego w I Międzynarodowym Konkursie Instrumentów

O

Dętych i Perkusji w Moskwie – listopad
2009, I miejsce w IV Konkursie Fagotowy
im. G. Rossiniego w Pesaro (Włochy) –
październik 2010, I miejsce w Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Muzyków w miejscowości Chieri koło Turynu
(Włochy) - listopad 2010.
My także mieliśmy okazję posłuchać
jak pięknie gra nasza Rodaczka, podczas
koncertu inauguracyjnego IV Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”, który miał miejsce w krasnobrodzkim Kościele pw. Nawiedzenia
NMP w dniu 22 sierpnia 2010r.
Jak się okazuje talent i intensywna
praca, pochodzącej z Krasnobrodu, solistki Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Wrocławskiej pozwalają jej na odnoszenie
kolejnych sukcesów. Jest nim niewątpliwie otrzymanie przez Katarzynę Zdybel
w bieżącego roku stypendium VIII edycji
programu „Młoda Polska”.
„Młoda Polska’ - to program Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego nagradzane są osoby, które
wykazały się wybitnymi osiągnięciami
w takich dziedzinach jak film, fotografia,

muzyka, teatr, taniec czy sztuki wizualne.
Stypendium umożliwi laureatom realizację
projektów artystycznych, studia za granicą
lub zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do ich pracy twórczej. W tegorocznej
edycji programu wzięło udział 501 kandydatów, z czego 86 otrzymało stypendium.
Wśród 86 wybitnych młodych (którzy
nie ukończyli 35 lat) polskich artystów jest
Katarzyna Zdybel, która swoje stypendium
przeznaczy na nagranie płyty solowej.
Na „moim pierwszym krążku” znajdzie
się muzyka współczesna na fagot i kwartet
smyczkowy (Lutosławski Quartet Wrocław). Będzie to muzyka w różnych stylach
i z różnych stron świata, m.in. z Francji Jean Francaix, z Niemiec - Daniel Schnyder, z USA - Wiliard Elliot. I coś polskiego
ale jeszcze się nie zdecydowałam... Już zamówiłam nuty i jak tylko przyjdą zaczynam
przygotowania – mówi nasza stypendystka
Katarzyna Zdybel.
Pani Katarzyno – serdecznie gratulujemy, z niecierpliwością czekamy na płytę i
jej promocję w Krasnobrodzie.
M. Czapla

Widzieć świat niestereotypowo
dniach 1-2 kwietnia 2011 roku
w Krasnobrodzie odbyło się
sympozjum „Widzieć świat niestereotypowo”, którego prowadzącym był Andrzej
Wronka, a organizatorem Tomasz Pakuła.
Podczas sympozjum poruszane były
tematy sekt, okultyzmu, magii, Świadków
Jehowy, czyśćca i współczesnych zagrożeń wiary. Z Panem Andrzejem Wronką
spotkali się uczniowie gimnazjum i liceum
(ZSO Krasnobród), parafianie parafii
NNMP oraz Zesłania Ducha Świętego w
Krasnobrodzie, członkowie KSM „Emmanuel” i młodzież rekolekcyjna przebywająca u Sióstr FMM w Łabuniach. Prowadzący spotkania, Andrzej Wronka, nie
zawiódł przybyłych, w wielkim skrócie
przedstawił komplet informacji – m.in.
o pomocy ludziom uwikłanym w sekty
oraz magii i psychocybernetyce. Słuchacze byli także przestrzegani przed zbyt
dużym emocjonalizmem, skupianiu się
tylko i wyłącznie na odczuciach, zamiast
na naukach kościoła katolickiego. Zachęcał także do tego, by unikać postrzegania
świata poprzez stereotypy i emocje, pró-

W

bować myśleć za pomocą argumentów
„obiektywnych”, przyczynowo-skutkowych. Prelegent nieraz wygłaszał postulat

„rozumu w wierze”. Odwoływał się przy
tym do encykliki Papieża Jana Pawła II
„Fides et Ratio” i dowartościowywał rozum. Równocześnie mówił o tym, że na
Zachodzie zamiast Boga została jedynie
psychoanaliza, a ludzie uciekają do narkotyków, magii, itp.
Sympozjum okazało się sporym sukcesem i udowodniło, że pomimo wielu
różnić w społeczeństwie, warto rozmawiać o tematach trudnych. W sympozjum
uczestniczyło łącznie ok. 500 osób. Mam
nadzieję, że na tym nie koniec, a kolejna
edycja sympozjum prawdopodobnie już za
pół roku.
Tomasz Pakuła
PS. Zapraszam na blogi prelegenta:
www.AndrzejWronka.com,
www.PolskiPortalNaukowy.com.
Dla odważniejszych niestereotypowiczów
www.AndrzejWronka.blog-spot.com.
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Młodzież zapobiega pożarom
9 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
został przeprowadzony turniej wiedzy pożarniczej, były to kolejne eliminacje Ogólnopolskiego turnieju wiedzy na szczeblu
gminnym. Jak co roku uczestnikami byli
uczniowie szkół podstawowych z Krasnobrodu, Kaczórek, Majdanu Wielkiego oraz
gimnazjaliści i licealiści krasnobrodzkiego
ZSO. Turniej przebiegał w dwóch etapach:
najpierw uczestnicy rozwiązywali test a
następnie pięciu najlepszych zmierzyło
się w rozgrywce finałowej odpowiadając
na pytania ustnie. Miło nam
przedstawić najlepszych:

każdej grupie wiekowej:
I grupa – młodsza,
szkoła podstawowa:
Martyna Przytuła SP w Kaczórkach,
opiekun - Anna Szkałuba
Mateusz Bukała ZSP w Krasnobrodzie,
opiekun - Alina Piela
Amelia Ścirka SF w Zielonem,
Michał Majdaniak SF w Zielonem,
opiekun – Barbara Dziura
Sandra Złotorzyńska SP w Kaczórkach,
opiekun – Anna Szkałuba

W kategorii Licealiści
1. Tomasz Podolak klasa II LO
2.Łukasz Kołtun klasa II LO
3. Sylwia Mieszczańska klasa I LO
4. Honorata Dudek klasa III LO
Wszyscy finaliści otrzymali nagrody a
zwycięscy będą reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym w Zamościu.
W tym dniu rozstrzygnięty został r
ownież konkurs plastyczny. To już XIII
edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, który w
rym roku przebiegał pod hasłem „Powódź,
pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi
Ci z pomocą”. Na konkurs wpłynęło 109
prac plastycznych z następujących szkół:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie
2. Zespół Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie
3. Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
4. Szkoła Podstawowa
w Majdanie Wielkim
5. Szkoła Podstawowa - filia w Zielonem
Do konkursu dopuszczono 97 prac.
Wyłoniono po pięć najlepszych prac w

II grupa – średnia, szkoła podstawowa:
ZSP w Krasnobrodzie:
Anastazja Czapla, Julia Kapłon
SP w Kaczórkach:
Weronika Łoza, Klaudia Gałan
III grupa – starsza, gimnazjum:
Agata Kwika
Prace można oglądać w
„Naszej Galerii” na dolnym
korytarzu w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, na którą serdecznie zapraszam.

W kategorii Szkoły
Podstawowe
1. Monika Tytuła SP
w Majdanie Wielkim
2. Kordian Diedzic ZSP
w Krasnobrodzie
3. Dawid Kawka ZSP
w Krasnobrodzie
4. Natalia Kawka ZSP
w Krasnobrodzie
5. Aleksandra Zawada SP
w Majdanie Wielkim
W kategorii Gimnazjaliści
ZSO Krasnobrodzie
1. Mateusz Wróbel klasa III a
2. Marek Nawój klasa III d
3. Katarzyna Lis klasa II d
4. Sandra Skowrońska klasa II d
5. Dominika Lipska klasa II c

Filia w Zielonem: Damian Biela
ZSP w Krasnobrodzie: Wiktoria Wiatrzyk,
Aleksandra Bełz, Patryk Łyta, Marta
Szykuła, Dominika Radlińska,

Halina Gontarz
P.S.

II grupa – średnia, szkoła podstawowa:
Sandra Gęśla SP w Majdanie Wielkim,
opiekun - Alicja Głąb
Monika Tytuła SP w Majdanie Wielkim,
opiekun – Alicja Głąb
Ewelina Dudek SP w Majdanie Wielkim,
opiekun – Alicja Głąb
Aleksandra Zawada SP w Majdanie Wielkim, opiekun – Alicja Głąb
Diana Buć SP w Kaczórkach,
opiekun – Anna Adamowicz
III grupa – starsza, gimnazjum:
Aleksandra Powroźnik ZSO w Krasnobrodzie, opiekun – Halina Gontarz
Natalia Kowalska ZSO w Krasnobrodzie,
opiekun – Halina Gontarz
Marta Adamowicz ZSO w Krasnobrodzie,
opiekun – Halina Gontarz
Manuela Przytuła ZSO w Krasnobrodzie,
opiekun – Halina Gontarz
Sylwia Gajewska ZSO w Krasnobrodzie,
opiekun – Halina Gontarz
IV grupa – ZSO w Krasnobrodzie
Amanda Ostapińska ,
opiekun – Halina Gontarz
Wyróżnienia otrzymali:
I grupa – młodsza, szkoła podstawowa:
SP w Kaczórkach: Marcin Handora

W dniu 29.03.2010r. w
Komendzie Miejskiej PSP w
Zamościu odbyły się eliminacje powiatowe XIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego, gdzie przedstawiciele naszej gminy przeszli
do szczebla wojewódzkiego.
W kategorii I
- młodsza grupa wiekowa
Michał MAJDANIAK
Szkoła Filialna w Zielonem,
w kategorii II
– starsza grupa wiekowa
Sandra GĘŚLA
Szkoła Podst. w Majdanie Wielkim
Diana BUĆ
Szkoła Podst. w Kaczórkach,
w kategorii III
- gimnazjum
- Natalia KOWALSKA
- Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie,
w kategorii IV
– indywidualne
Amanda OSTAPIŃSKA
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie.
Miło nam również poinformować, że
na eliminacjach powiatowych w konkursie
wiedzy pożarniczej, uczeń krasnobrodzkiego liceum, Tomasz PODOLAK zajął I
miejsce i będzie reprezentował powiat zamojski na eliminacjach wojewódzkich.
Laureatom obu konkursów życzymy
dalszych sukcesów.
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Nie marzyłam o takim szczęściu
dniach 6-8 kwietnia 2011 roku
w Auli Audytorium Maximum
UJ w Krakowie odbyło się 6 Ogólnopolskie Forum Edukacyjne – Sukces przedszkola – o sile nauczyciela wychowania
przedszkolnego. Na Forum przybyli nauczyciele przedszkola z całej
Polski. Niektórzy są od
samego początku, już po
raz szósty. Tutaj właśnie
doładowują akumulatory do dalszej pracy.
Uczestników Forum jak
i zaproszonych gości powitał Pan Robert Halik – redaktor naczelny miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Forum rozpoczęło się od występów
przedszkolaków z Przemyśla. Ponad 400
osób bawiło się wraz z młodymi artystami przy dźwiękach macareny. Podczas
Forum odbyły się wykłady wielu
wspaniałych osobistości, miedzy
innymi takich jak: prof. Danuta
Gruszczyk – Kolczyńska, prof.
Danuta Waloszek, Joanna Białobrzeska, Ewa Zielinska. Nie
obyło się również bez współpracy międzynarodowej. Przez
cały czas towarzyszyły nam Targi Edukacyjne. Wydawnictwa i
firmy prezentowały swoje podręczniki, publikacje, materiały i
przybory szkolne oraz pomoce
dydaktyczne. Również sprawnie funkcjonował catering, wiec
głodni nie byliśmy.
Kulminacyjnym
punktem
pierwszego dnia była uroczystość
wręczenia Nagrody im. Marii Weryho –
Radziwiłłowicz. Z całej Polski na konkurs
wpłynęło 46 wniosków. Przyznano 23 Nagrody NAJLEPSZYM z najlepszych. Ja
właśnie znalazłam się wśród nich. Wśród
Laureatów byli dyrektorzy przedszkoli,
doradcy metodycy, Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej,

W

Wizytator Kuratorium Oświaty, Burmistrz
i Wójtowie, Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”, przedstawiciel Fundacji
Kidprotect, Zastępca Prezydenta Miasta,
Amatorski Teatr Bajek, Rzecznik Praw
Dziecka - Pan Marek Michalak oraz kilku
nauczycieli przedszkola. Wręczenia Nagrody dokonał Robert Halik.
Jako pierwsza odbierałam Nagrodę.
Pokrótce opiszę ceremoniał jej wręczania.
Na wielkim ekranie pojawiła się mapa Polski z podziałem na województwa. Pan Robert poinformował, że pierwsza laureatka
przyjechała z województwa lubelskiego, co
zaznaczono na mapie. Następnie wyczytał
moje imię i nazwisko. Na ekranie pojawiły
się moje dane. Wyszłam na scenę. Tuż za
mną towarzyszył mi Dyrektor Delegatury
w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie - Pan Jan Lelonek. Pan Robert wręczył mi nagrodę i złożył gratulacje. Przez

mikrofon powiedziano kilka zdań o mnie.
Następnie życzenia i gratulacje złożył mi
Pan Jan Lelonek, wręczył mi również prezent oraz list gratulacyjny od Lubelskiego
Kuratora Oświaty. No i przyszła kolej na
mnie. Wzięłam mikrofon i powiedziałam:
Proszę Państwa, kiedy Brzydkie Kaczątko z Baśni Andersena przemieniło się w
łabędzia to powiedziało: „Nie marzyłem
o takim szczęściu”. Ja dzisiaj to zdanie
powtórzę. Nie marzyłam o takim szczęściu… Rozległy się brawa. Stałam chwilę
zaskoczona myśląc o dalszym ciągu wypowiedzi. Nagroda ta – kontynuowałam
– jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem.
Podsumowaniem mojej 30 letniej pracy i
wspaniałym prezentem na urodziny, bardzo „okrągłe” urodziny, które obchodzę
w kwietniu. I znów rozległy się brawa. Na
koniec podziękowałam i zeszłam ze sceny.
Niektórzy Laureaci przyjechali ze
swoimi dyrektorami, włodarzami miasta
i przedstawicielami kuratorium. Ogromna
radość placówce i środowisku oraz duma

ze swych Laureatów. Podziękowania i
wielkie słowa uznania. Kwiaty i prezenty.
A jest się z czego cieszyć. Ja byłam jedyną Laureatką z województwa lubelskiego. Rozpierała mnie duma. Nie da się
tego opowiedzieć. „Mała” jesteś
WIELKA brzmiały mi w uszach
te słowa.
Podsumowując: Jestem bardzo dumna i zaszczycona. Zostałam doceniona na tak wysokim
szczeblu. Jestem Laureatką tak
wielkiej Ogólnopolskiej Nagrody. Na dodatek w tak doborowym
towarzystwie. Forum wspaniałe prawdziwa uczta intelektualna,
wykładowcy super, Pan Robert
Halik cudowny człowiek, przemiły, ciepły i serdeczny. Wspaniali organizatorzy, zwłaszcza
pani Dorota Kłusek no i piękny
Kraków. Wspomnienia i wrażenia pozostaną mi na długo w pamięci. A
może to tylko sen? Jeśli tak, to nie chcę się
z niego obudzić.
P.S. Relacje z tegoż wydarzenia można zobaczyć w lokalnych mediach oraz
na stronie internetowej BLIŻEJ PRZEDSZKOLA.
Maria Domańska
Laureatka Nagrody
Marii Weryho -Radziwiłłowicz

PODZIĘKOWANIE
Krasnobrodzki Dom Kultury
składa serdeczne podziękowania

Wspólnocie Gruntowej
Krasnobrodu
za przekazanie kwoty 3.000 zł. na zakup
instrumentów dla Wielopokoleniowej
Orkiestry Dętej działającej
przy Krasnobrodzkim Domu Kultury
Dyrekcja i Pracownicy KDK
oraz Członkowie Orkiestry
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Praca z dziećmi to moja pasja

Rozmowa z Marią Domańską nauczycielem dyplomowanym Zespołu Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie, laureatką Nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz, poetką i bajkopisarką
Impulsem do rozmowy z Panią była
nagroda, którą niedawno Pani otrzymała (Relację z jej wręczenia publikujemy
na str. 15 bieżącego wydania GK). Nagroda przyznawana jest ludziom, którzy
w sposób szczególny patrzą na rozwój i
kształtowanie małego dziecka. Proszę powiedzieć, co to za nagroda i czego trzeba
dokonać, by ją zdobyć?
Nagroda imienia Marii Weryho-Radziwiłłowicz jest kontynuacją nagrody
Osobowość Roku. Została ustanowiona
przez miesięcznik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Przyznawana jest wybitnym osobowościom oraz inicjatywom, które w znaczący
sposób wpływają na wszechstronny rozwój
małego dziecka, edukację przedszkolną
oraz cały proces wychowawczy. Aby zostać uhonorowanym taką nagrodą, trzeba
pracę z dziećmi traktować jak pasję. Być
przekonanym, że to co robimy wpływa na
jego wszechstronny rozwój i jest słuszne.
Czerpać radość z sukcesów dzieci, nawet
tych najmniejszych. Nie stać w miejscu,
lecz ciągle się rozwijać. Poszukiwać wciąż
nowych rozwiązań. Mieć charyzmę i odwagę stawić czoła wszelkim przeciwnościom.
Zatem wyróżnienie to wiąże się z Pani
pracą zawodową, dlaczego Pani zdaniem
edukacja przedszkolna jest tak ważna?
Edukacja przedszkolna ma ogromny
wpływ na kształtowanie osobowości małego człowieka. Czas przedszkola jest to
czas, który dziecko zapamięta do końca
życia. Zdobyte informacje i nabyte umiejętności są przepustką do dalszego etapu
kształcenia. Dlatego też ważne jest, aby
pobyt dziecka w przedszkolu wypełniony
był różnorodnymi działaniami a przede
wszystkim zabawą. Jest ona najważniejsza ze wszystkich działań. Wszystko, bez
zabawy w dzieciństwie jest niczym. „Każda zabawa jest działaniem swobodnym,
zgodnym z wolą dziecka. Oparta jest na
ruchu. Bazuje na wyobraźni i naśladowaniu. Odzwierciedla treści z otoczenia. Ma
temat. Jest przetwarzaniem rzeczywistości, wytwarzaniem nowych elementów po
swojemu”. Dziecko musi się bawić, aby się
uczyć, aby zrozumieć świat. Dziecko, które
nie jest wybawione, nie jest przygotowane
do szkoły. Dzieci to nie roboty, nie nakręca
się ich. Należy dać dzieciom trochę swobody i czasem posłuchać ich.
Jest Pani nauczycielem z trzydziestoletnim stażem, proszę powiedzieć, czy na
przestrzeni tych lat zauważyła Pani potrzebę dodatkowych działań i czy praca
z maluchami jest inspiracją do tego typu

aktywności. Mam tu na myśli różne projekty, których była Pani inicjatorką?
W edukacji przedszkolnej zaszły duże
zmiany Dodatkowe działania są absolutnie konieczne i bardzo ważne dla rozwoju
dzieci. Wiele działań jest narzucanych na
przedszkola odgórnie. Inne są inicjowane
przez samych nauczycieli. Mam na myśli
nauczycieli z powołania tzw. pasjonatów,
którzy poszukują wciąż nowych rozwiązań.
Czy praca z maluchami jest inspiracją?
Oczywiście, że tak. Bynajmniej dla mnie.
Właśnie poprzez realizację różnorodnych
działań, projektów mamy możliwość spełnienia, sprawdzenia się i nabycia nowych
doświadczeń. Nie możemy stać w miejscu,
bo dzieci nas prześcigną.
Porozmawiajmy teraz o Pani twórczości. Proszę powiedzieć jak zaczęła się
Pani przygoda z pisaniem, skąd wzięła się
myśl o tworzeniu?
Moja przygoda z pisaniem zaczęła
się już w szkole średniej. Jako nastolatka
pisałam wiersze miłosne tak jak wiele innych koleżanek. Na szczęście nie zniszczyłam ich. W 2000 roku pod wpływem wielu
życiowych rozterek zaczęłam pisać ponownie. Pod namową przyjaciół w 2002 roku
wydałam pierwszy tomik wierszy „Och ty
życie moje”. W nim to właśnie zamieściłam kilka wierszy z dawnych lat. I tak się
zaczęła moja przygoda, która bardzo mnie
pasjonuje i inspiruje.
Czy pamięta Pani swój pierwszy
utwór?
Zdaje się, że był to jeden z wierszy o
miłości, ale który to dokładnie nie wiem.
Co Panią inspiruje, co ma wpływ na
Pani twórczość?
Po prostu życie. Ci, co mnie znają,
to wiedzą, że moje wiersze to moja autobiografia. Wpływ na moją twórczość ma
wiele czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych: wydarzenia, emocje, refleksje
i potrzeba tworzenia. Nie zawsze jest nam
dane powiedzieć to co w duszy nam gra,
a pisanie jest właśnie sposobem wypowiedzenia się, wyrzuceniem z siebie tego, co
nam leży na sercu, czym chcemy podzielić
się z innymi i co chcemy przekazać.
Który z Pani utworów jest Pani najbliższy i dlaczego?
Myślę, że wiersze o dzieciństwie.
Każdy z nas tęskni do stron rodzinnych.
Moje myśli często wędrują w tamte strony. Bywa, że życie da nam wielkiego kopa,
wówczas uciekamy w ten beztroski świat z

dziecinnych lat. Choć na krótką chwilkę,
bo przecież życie toczy się dalej.
Nawiązując, do Pani ostatniej nagrody przyznawanej ludziom, którzy w sposób szczególny patrzą na rozwój i kształtowanie małego dziecka, mam pytanie:
Czy Pani zdaniem pisząc dla dzieci trzeba charakteryzować się jakąś szczególną
wrażliwością?
Trzeba znać i rozumieć potrzeby dzieci. Zniżyć się do ich poziomu i od czasu do
czasu samemu poczuć się dzieckiem. Jako
nauczyciel przedszkola wychodzę naprzeciw potrzebom nauczycieli i zainteresowaniom dzieci. Duże znaczenie dla dziecka
ma tekst i ilustracja współgrający ze sobą.
Dlatego też muszę korzystać z usług ilustratorów. Ilustracje do pierwszej bajeczki
wykonała mi Aleksandra Bui Quy. Obecnie
współpracuję z panią Romaną Rżany.
W takim razie, czym jest dla Pani pisanie dla dzieci?
Odskocznią od świata dorosłych. Chcę
ukazywać dzieciom pewne wartości: piękno i prawdę. Nie jestem zwolenniczką literatury dziecięcej nasyconej przemocą,
fantazją i zniekształconą ilustracją.
Co Pani czuje, kiedy ludzie czytają
Pani twórczość?
A czytają? Jeśli tak, to jest mi bardzo
miło. Dlatego też moją twórczość cechuje
różnorodność. Przez to trafiamy do bardziej licznego grona odbiorców. Jest powiedzenie, że „Każdy towar ma swojego
kupca”, a ja dodam, że każdy utwór ma
swojego odbiorcę. Życzę wiec moim czytelnikom miłej lektury.
Ulubiona książka, do której Pani powraca?
Lubię książki Marii Rodziewiczówny.
Wspaniała i jedna z najpoczytniejszych
polskich powieściopisarek. Jej utwory
charakteryzują się zręcznie sformułowaną
fabułą i lekkim stylem. Są nasycone patriotyzmem, głoszą kult pracy i poświęcenia
dla celów ponadjednostkowych, wierność
religii i tradycjom szlacheckim. W mojej prywatnej bibliotece zajmują czołowe
miejsce. Wyznam, iż czasu na czytanie mam
niewiele. Albo czytamy albo sami tworzymy. W dodatku aby zostać Laureatką Nagrody Marii Weryho – Radziwiłłowicz musiałam poświęcić wiele prywatnego czasu
na przeprowadzenie różnorodnych działań związanych z edukacją przedszkolną i
nie tylko.
Ciąg dalszy na str. 18
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Omówienie wyników ewaluacji zewnętrznej
w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

N

asza Szkoła jako pierwsza w gminie przeżyła emocje związane z
ewaluacją zewnętrzną, czyli obowiązującą
drugi rok nową formą nadzoru pedagogicznego.
Nowe rozporządzenie wprowadza
ewaluację jako formę wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru pedagogicznego, opisu funkcjonowania obszaru pracy szkół, a
w efekcie formalną na podstawie ewaluacji
ocenę pracy szkoły. Ewaluacja jest procesem polegającym na: zbieraniu danych,
analizie zebranych informacji, wyciąganiu
wniosków i formułowaniu rekomendacji
co do decyzji, jakie powinny być podjęte.
Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym wprowadza obszary pracy szkół,
standardy oraz pięć następujących poziomów, według których szkoły są obecnie
oceniane:

Poziom A - bardzo wysoki stopień
wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę - ten poziom ustala się, jeżeli Szkoła/placówka spełnia dane wymaganie na
poziomie wyższym niż poziom B;
Poziom B - wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę
- wymagania określa załącznik do rozporządzenia;
Poziom C - średni stopień wypełniania
wymagania przez szkołę/placówkę - ten
poziom ustala się, jeżeli Szkoła/placówka spełnia dane wymaganie na poziomie
wyższym niż poziom D, ale niższym niż
poziom B;
Poziom D - podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę - wymagania określa załącznik do
rozporządzenia;
Poziom E - niski stopień wypełniania

wymagania przez szkołę/placówkę - ustala
się, jeżeli Szkoła/placówka nie spełnia danego wymagania na poziomie D.
Ewaluacja w naszej szkole przebiegała
następująco: trwała o 12 do 25 lutego 2011
r., została zrealizowana przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie,
zbierano informacje z wielu źródeł (od
dyrektora, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawiciela Samorządu
(wywiad, ankiety), poza tym Szkoła była
obserwowana, były obserwowane również
zajęcia lekcyjne oraz przeprowadzono
analizę dokumentów.
W efekcie przeprowadzonej ewaluacji
zewnętrznej otrzymaliśmy oceny na następujących poziomach w poszczególnych
obszarach według standardów i wymagań:
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Reasumując wyniki przeprowadzonej
ewaluacji są dla szkoły niezwykle korzystne. Prawie ze wszystkich wymagań otrzymaliśmy literkę B, czyli „wysoki stopień
wypełniania wymagania przez szkołę/placówkę - wymagania określa załącznik do
rozporządzenia”.
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Szczegółowy raport można zobaczyć
na stronie Systemu Ewaluacji Oświaty:
http://www.npseo.pl
Dokonana w wyniku ewaluacji zewnętrznej bardzo dobra ocena pracy
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Kaczórkach wpłynie na nasz zespół

Praca z dziećmi
to moja pasja
Ciąg dalszy ze str. 16
Na koniec zapytam tak: Czy czuje się Pani kobietą spełnioną?
Tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie ma ludzi spełnionych do końca. Jako kobieta mam wiele do życzenia. Już
w wierszu „Powołano mnie do życia” poruszałam problem
roli kobiety w życiu; „Powołano mnie do życia lecz do końca
nie wyjaśniono. Jaką rolę pełnić mam? Być człowiekiem, kobietą, matką, żoną? Być u boku mężczyzny czy z mężczyzną u
boku? I w tym jest właśnie szkopuł.” Jeszcze trudniej jest kobiecie – artystce. Dusza artysty pełna jest niepokoju, gniewu
i buntu. Upada i podnosi się. Jest zbyt wrażliwa by stawiać
czoła przeciwnościom losu. Więc o spełnieniu nie ma mowy.
Dziękuję za rozmowę, gratuluję nagrody.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiała: Mariola Kawecka

rasnobrodzka

mobilizująco i zachęci do osiągania coraz
lepszych wyników – warunków lokalowych nie komentuję, ale będę zabiegał o
ich poprawę.
Krzysztof Szkałuba

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Krasnobrodzie
oraz

Grupa Turystyczna Roztocze
zaprasza do obejrzenia wystawy fotograficznej
pt.

„Barwy Roztocza”

Wystawę, na której prezentowane są prace 11 członków
Grupy Turystycznej Roztocze
prezentowane są w Galerii „PRZYSTANEK”,
która mieści się w budynku Informacji Turystycznej
w Krasnobrodzie, ul. Tomaszowska 25
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V sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
dniu 30 marca 2011r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyła się V sesja VI kadencji Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie. W sesji uczestniczyło
15 radnych, Burmistrz, Przewodniczący
Rady Powiatu Zamojskiego, Z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Kierownicy jednostek podległych, pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi, przewodniczący zarządów
osiedli oraz mieszkańcy miejscowości
Zielone.
Podczas sesji podjęto 10 następujących uchwał:
Pierwsze cztery uchwały dotyczyły
dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami.
1. Uchwała ws. wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
Rada wyraziła zgodę na zawarcie
umowy dzierżawy na okres 4 miesięcy tj.
od czerwca do września br. Dzierżawiona
nieruchomość położona jest w Krasnobrodzie, zostanie wykorzystana na zorganizowanie parku linowego o charakterze rekreacyjno-sportowym.
2. Uchwała ws. wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po
umowie zawartej na czas oznaczony do
3 lat.
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody
na zawarcie umowy dzierżawy z Krasnobrodzkim Towarzystwem Wędkarskim
na okres od maja br. do kwietnia 2012r.
Dzierżawa obejmuje zbiorniki: Zalew
Wypoczynkowy, Staw Podkaplica, Staw
Przesadka i Staw Olender położonych w
Krasnobrodzie.
3. Uchwała ws. wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po
umowie zawartej na czas oznaczony do
3 lat.
Kolejna uchwała dotyczyła dzierżawy

W

nieruchomości położonej w Krasnobrodzie
z przeznaczeniem na lokalizację „Wesołego Miasteczka” na okres od 01 czerwca br.
do 01 września br.
4. Uchwała ws. wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po
umowie zawartej na czas oznaczony do
3 lat.
Rada wyraziła również zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Zamościu na okres
od 01 czerwca br. do 01 października br.
Dzierżawa dotyczy nieruchomości poł.
nad zalewem w Krasnobrodzie. WOPR
będzie świadczyć usługi z zakresu organizacji kąpieliska i wypożyczalni sprzętu
oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom
podczas kąpieli.
5. Uchwała ws. przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Krasnobród”.
Przyjęcie zaktualizowanego programu
umożliwi ubieganie się o wsparcie finansowe w zakresie unieszkodliwiania odpadów
azbestowych na terenie gminy szczególnie
z tzw. programu szwajcarskiego, którego
realizacja powinna ruszyć w tym roku. Pozyskane środki będą mogły być wykorzystane na demontaż, transport i utylizację.
6. Uchwała ws. likwidacji Szkoły Filialnej w Zielonem przy Zespole Szkół
Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów
Wielkopolskich w Krasnobrodzie.
Z dniem 31 sierpnia br. ulega likwidacji Szkoła Filialna w Zielonem z oddziałem zerowym i klasami I-III. Uczniowie
zlikwidowanej szkoły będą kontynuować
naukę w Szkole Podstawowej w Krasnobrodzie.
7. Uchwała ws. wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg

gminnych na terenie gminy Krasnobród.
W podjętej uchwale Rada określiła
wysokość stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym jak
również za umieszczenie reklam, które nie
promują usług turystycznych lub obiektów
obsługi ruchu turystycznego na terenie
gminy Krasnobród. Wprowadzone opłaty
w części zrekompensują ponoszone koszty
napraw jezdni i chodników. Stawki opłat
zróżnicowano biorąc pod uwagę zajmowane elementy pasa drogowego.
8. Uchwała. ws. nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Tak jak w latach poprzednich mając na
uwadze planowane do wykonania inwestycje Rada podjęła decyzję o nie wyodrębnianiu w budżecie gminy na rok 2012
środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Uchwała ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2011.
Dochody budżetu gminy zwiększono
do kwoty 22.909.472,00 zł., wydatki budżetu gminy zwiększono do wysokości
25.672.329,49 zł.
10. Uchwała ws. zmiany uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Rada przyjęła zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej na lata 2008 – 2023,
która obejmuje prognozę kwoty długu,
dane o prognozowanych wydatkach oraz
planowany wykaz przedsięwzięć.
Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.
pl (w zakładce Uchwały Rady Miejskiej).
E. Borek

Z ŻYCIA PROJEKTU NAUKOWEGO „GEOKONSULTACJE”
ramach realizacji projektu w
dniu 8.03.2011r. całą grupą wraz
z opiekunami p. Alicją Pomaniec, p. Jolantą Kurantowicz i p. Jarosławem Jabłońskim – koordynatorami projektu, udaliśmy
się do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego naszego miasta.
Podczas wizyty uzyskaliśmy wiele interesujących informacji. Zastępca Burmistrza
Krasnobrodu p. Stanisław Jędrusina oraz
p. Edwarda Borowicz - podinspektor do
spraw obsługi inwestorów szczegółowo
przedstawili nam tajniki planu zagospodarowania przestrzennego. Postanowiliśmy,
że chcemy zająć się budową mini - aqu-

W

aparku w naszym miasteczku.
Wielofunkcyjny obiekt ma na celu
uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu mieszkańcom, jak również turystom
oraz umożliwienie rozwijania talentów
sportowych dzieci i młodzieży. Wybraliśmy cztery lokalizacje naszej inwestycji
marzeń. Pierwsza lokalizacja to na tzw.
„Zapiasku”, druga znajduje się na osiedlu
Podzamek, obok Sanatorium, trzecia, to
działka na Turzyńcu, natomiast czwarta
jest umiejscowiona między ulicami Kościuszki i Gietki, działka ta jest ujęta w
planie zagospodarowania jako Park Miejski.
Dnia 24.03.2011r. grupa II wraz z

opiekunem p. Jolantą Kurantowicz udała się do Urzędu Miejskiego. Grupa brała udział w konsultacjach społecznych z
udziałem eksperta – inżyniera architekta
Pana Łukasza Marciniaka – absolwenta
Uniwersytetu Poznańskiego. Dzięki temu
mamy ogólny obraz, jak takie konsultacje
przeprowadzić, co będzie efektem końcowym naszego projektu. Pracę nad projektem można obejrzeć na stronie www.
geokonsultacje.edu.pl Projekty szkół ZSO
Krasnobród.
Karina Koisz II LO
Sylwia Mieszczyńska I LO
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PRALNIA – MAGIEL
ul. Tomaszowska 72,
22-440 Krasnobród
tel. (84) 660-72-90, kom. 885 579 067
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SZANOWNI PAŃSTWO!
GRUPA PRZEWODNICKO-PILOCKA,

KTÓRĄ TWORZĄ NAUCZYCIELE Z PASJĄ TURYSTYCZNĄ
I UMIŁOWANIEM TEGO ZAKĄTKA KRAJU ZAPRASZA NA ROZTOCZE.

KRASNOBRÓD
JEST TAKIM CUDOWNYM MIEJSCEM.

BLISKO STĄD DO LWOWA, ZAMOŚCIA, LUBLINA, W BIESZCZADY
I NA KRESY WSCHODNIE. WARTO POŚWIĘCIĆ MU JEDEN DZIEŃ
NP. W DRODZE NA SŁOWACJĘ, WĘGRY CZY DO RUMUNII.
PROPONUJEMY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ GRUP TURYSTYCZNYCH
ORAZ OSÓB INDYWIDUALNYCH.
Z NAMI NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ.
ZWIEDZANIE Z PROFESJONALNYM PRZEWODNIKIEM TURYSTYCZNYM
ORAZ WYCIECZKA Z LICENCJONOWANYM PILOTEM POZOSTAWIĄ
U PAŃSTWA NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA.
WYSKOCZ Z PASZPORTEM NA JEDEN DZIEŃ DO LWOWA.
PORÓWNAJ GO Z ZAMOŚCIEM.
POZNAJ Z NAMI ROZTOCZE.
JADWIGA GAŁKA
e-mail:jadwiga-galka1@wp.pl
tel. kom. 507160789,
tel. dom. (84) 6607233

ADAM KAŁUŻA
e-mail: adam.kaluza.49@wp.pl tel.
kom.693213873,
tel dom.(84) 6607576

EUGENIUSZ KOMISARCZUK
e-mail: komisarz15@interia.pl tel.
kom.602413521,
tel. dom.(84) 6607581

SŁAWOMIR RADLIŃSKI
e-mail: radlinski@poczta.onet.eu
www.radlinski1.za.pl
tel.kom. 502647428
tel./fax.dom. (84)

DZIEŃ
PAPIESKI

02.04.2011r.

