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OG&OSZENIE

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy do udzia!u w
mini – konferencji pt. „Przyk!ady innowacyjnej przedsi"biorczo#ci wiejskiej,
wykorzystuj$cej zasoby gospodarstwa i
tradycje regionu” która odb#dzie si# dnia
12 maja br. o godz. 9.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury, ul. 3 Maja 26.
Zapraszamy mieszka"ców zainteresowanych dzia!aniami na rzecz w!asnego
rozwoju oraz mo%liwo&ci wykorzystania
tradycyjnych produktów lokalnych i regionalnych w promocji i rozwoju gospodarczym regionu i pojedynczych podmiotów.
Konferencja b#dzie elementem podsumowania projektu zwi$zanego z Warsztatami
Integracyjnymi „Animowanie przedsi#biorczo&ci spo!ecznej”.
Organizatorzy:
Urz!d Miasta w Krasnobrodzie,
Krasnobrodzki Dom Kultury,
Fundacja Wspomagania Wsi
„Roztocza%ski
Jarmark Turystyczny”
Urz$d Miejski w Krasnobrodzie serdecznie zaprasza na „Roztocza"ski Jarmark Turystyczny” organizowany w dniu
7 lipca 2012r. Tematem przewodnim imprezy jest promocja naszego regionu poprzez przedstawienie interesuj$cej i niepowtarzalnej oferty turystycznej po!$czenia
potencja!u dziedzictwa kulturowego i turystycznego ca!ego Roztocza.
Na specjalnie wydzielonym terenie
umo%liwimy uczestnikom Jarmarku prezentacj# swoich stoisk promuj$cych us!ugi, produkty oraz wyroby.

Burmistrz Krasnobrodu og!asza przetargi ustne nieograniczone na dzier%aw#
ni%ej wymienionych nieruchomo&ci stanowi$cych w!asno&' Gminy Krasnobród
po!o%onych w Krasnobrodzie nad zalewem:
1. Dzia!ka oznaczona nr 1283/6 o pow.0.45ha wraz z szaletem publicznym
zlokalizowanym na dzia!ce oznaczonej nr 1267/4 -wywo!awczy czynsz dzier%awny – 5000,00z!. /brutto/.
2. Cz#&' dzia!ki oznaczonej nr 1220/3 i cz#&' dzia!ki nr 1267/4 o pow. ogólnej
0,65ha – wywo!awczy czynsz dzier%awny 5000,00z!. /brutto/. Ustalona wysoko&'
czynszu w wyniku licytacji p!atna jednorazowo w terminie do 15 sierpnia 2012r
Przetargi odb#d$ si# w siedzibie Urz#du Miejskiego w Krasnobrodzie przy
ul.3-go Maja 36 w dniu 6 czerwca 2012r. od godz.1000 w kolejno&ci jak wy%ej.
Wadium w wysoko&ci 10% czynszu wywo!awczego nale%y wp!aci' nie pó(niej ni% trzy dni przed przetargiem na konto Urz#du Miejskiego nr 38 9639 0009
2002 0057 6879 0004 w Bank Spó!dzielczy Tomaszów Lubelski.
Dodatkowe informacje mo%na uzyska' w tut. Urz#dzie Miejskim w pokoju
nr 9 tel. 84 660 76 91. Przed otwarciem przetargu osoby które wp!aci!y wadium
winne zapozna' si# w projektem umowy dzier%awy.
Osobie, która przetarg wygra i uchyli si# od zawarcia umowy dzier%awy,
wp!acone wadium ulegnie przepadkowi.
Zastrzega si# mo%liwo&' uniewa%nienia przetargu.
Krasnobród, 04 maja 2012r.

OG&OSZENIE
Burmistrz Krasnobrodu informuje, %e gmina Krasnobród przeznacza do wynajmu na okres od 01.06.2012r. do 31.08.2012r. pomieszczenie znajduj$ce si#
na najni%szym poziomie punktu widokowego zlokalizowanego w Krasnobrodzie
nad kamienio!omem
Pomieszczenie mo%na wykorzysta' na prowadzenie dzia!alno&ci handlowej:
sprzeda% artyku!ów spo%ywczo-przemys!owych, pami$tek, upominków itp.
Punkt nie posiada urz$dze" wodno-kanalizacyjnych jak równie% nie jest doprowadzona energia elektryczna.
Godziny otwarcia punktu:
- m-c czerwiec i lipiec w godzinach 10:00 – 20:00
- m-c sierpie" w godzinach 10:00 - 18:00 .
W zamian za najem pomieszczenia najemca zobowi$zany jest do utrzymania
czysto&ci i porz$dku w ca!ym obiekcie punktu widokowego, podej&ciu do punktu
(schody) oraz przyleg!ym do punktu terenie. Oprócz powy%szego o wyborze oferty decydowa!a b#dzie zaproponowana wysoko&' czynszu za ca!y okres najmu.
Oferty nale%y sk!ada' w formie pisemnej na adres tut. Urz#du Miejskiego w
terminie do 15 maja 2012r. do godz.15:30.

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

Jarmark zbiegnie si# z terminem
otwarcia zmodernizowanego zalewu krasnobrodzkiego.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wype!nienia „KARTY ZG)OSZENIA UDZIA)U” i przekazania jej do
Urz#du Miejskiego w Krasnobrodzie do
dnia 31 maja 2012r.
Kart# mo%na pobra' ze strony internetowej www.krasnobrod.pl (dzia! aktualno&ci informacja pt. „Roztocza"ski Jarmark
Turystyczny”).
Ci!g dalszy na str. 3
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Ci!g dalszy ze str. 2
Nowy samochód-#mieciarka
dla ZGK
W dniu 26 kwietnia 2012r. podczas XVI sesji
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie zosta! zaprezentowany nowy pojazd komunalny (samochód –&mieciarka) zakupiony przez Zak!ad Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie.
Pojazd komunalny - &mieciarka SK-1 na podwoziu MAN TGL 12.180 4x2 BB oraz 400 szt.
pojemników do zbiórki odpadów plastikowych o
pojemno&ci 120 litrów (200 szt. w kolorze zielonym
i 200 szt. w kolorze %ó!tym) zosta!y zakupione w
ramach projektu pod nazw$ „Zakup pojazdu komunalnego SK-1 oraz pojemników do zbiórki odpadów” realizowanego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, O& 3 – jako&' %ycia na obszarach wiejskich i ró%nicowanie
gospodarki wiejskiej, dzia!anie 321 Podstawowe
us!ugi dla gospodarki i ludno&ci wiejskiej. Umowa
o przyznanie pomocy na realizacj# tego zadania zosta!a zawarta w dniu 03.11.2011r. pomi#dzy Zak!adem Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie, a
Samorz$dem Województwa Lubelskiego.
Warto&' zakupu samochodu to kwota 381.300,00
z!. brutto, a warto&' ca!ego projektu – zakup samochodu i pojemników to kwota 436.650,00 z!. DoÞnansowanie ze &rodków Unii Europejskiej wyniesie
200.000,00 z!.

Na realizacj# tego projektu Zak!ad Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie otrzyma! dotacj# z bud%etu Gminy Krasnobród w wysoko&ci
ca!kowitej warto&ci projektu, tj. 436.650,00 z!.,
z czego po uzyskaniu refundacji z Urz#du Marsza!kowskiego ZGK zwróci gminie dotacj# w
wysoko&ci 200.000,00 z!. oraz odzyskany od inwestycji podatek od towarów i us!ug.
Informacje zebra"a: M. Czapla

ZAPROSZENIE
Krasnobrodzki Dom Kultury
serdecznie zaprasza na

„KONCERT
DLA RODZICÓW”
który odb#dzie si#
niedziel# 3 czerwca 2012 roku
w sali widowiskowej
Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Wyst$pi$ w nim dzieci i m!odzie%
z miasta i gminy Krasnobród.
Godzina rozpocz#cia koncertu oraz szczegó!owy jego program zostanie podany pó(niejszym
terminie na stronie www.krasnobrod.pl i na
plakatach informacyjnych.

Serdecznie zapraszamy
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Triduum Paschalne
w „Krasnobrodzkim Wieczerniku”

*

wi#te Triduum Paschalne to trzy
najwa%niejsze dni w Liturgii Ko&cio!a, w których rozpami#tujemy m#k#,
&mier' oraz chwalebne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W czasie tych dni
wierni licznie gromadz$ si# w Ko&cio!ach by prze%ywa' te &wi#te tajemnice.
Tak te% i by!o w Sanktuarium Maryjnym
w Krasnobrodzie – naszym Krasnobrodzkim Wieczerniku – gdzie przez te
&wi#te dni wielu wiernych gromadzi!o
si# by rozwa%a' te tajemnice.
Wielki Czwartek to dzie" ustanowienia Sakramentu Kap!a"stwa i Eucharystii. W tym dniu Chrystus spo%y!
z uczniami Wieczerz# i odprawi! Msz#
*w. daj$c tym samym pocz$tek Sakramentu Eucharystii. Obok Eucharystii
Chrystus ustanawia Kap!a"stwo. Oba te
sakramenty nie mog$ istnie' bez siebie.
To w!a&nie kap!ani sprawuj$ Eucharysti#, która jest uczt$ mi!o&ci. W tym
dniu polecali&my wszystkich kap!anów
zarówno tych %ywych jak i umar!ych.
Wdzi#czn$ pami#ci$ ogarn#li&my kap!anów, którzy udzielali nam sakramentów
&wi#tych a ju% odeszli do wieczno&ci.
Wierzymy, %e sprawuj$ oni teraz Liturgi# niebiesk$. Nie zabrak!o te% modlitw
za tych %yj$cych, aby Pan obdarza! ich
potrzebnymi !askami w prowadzeniu
Ludu Bo%ego do Królestwa Niebieskiego jak i o liczne, &wi#te powo!ania kap!a"skie, zakonne i misyjne szczególnie
z naszej paraÞi, aby nie zabrak!o tych,
którzy b#d$ g!osi' Ewangeli#.
W naszym Sanktuarium Msza *wi#ta Wieczerzy Pa"skiej odprawiona zosta!a o godz. 18.00, przewodniczy! jej
– Kustosz Sanktuarium Ks. Pra!at dr
Eugeniusz Derdziuk, a homili# wyg!osi! ks. S!awomir. W koncelebrze wzi#li
równie% udzia! inni kap!ani pracuj$cy w
naszym Sanktuarium.
Chrystus mówi w ewangelii: „Je%eli
wi#c Ja, Pan i Nauczyciel, umy!em wam
nogi, to i wy&cie powinni sobie nawzajem umywa' nogi. Da!em wam bowiem
przyk!ad, aby&cie i wy tak czynili, jak Ja
wam uczyni!em. Zaprawd#, zaprawd#,
powiadam wam: S!uga nie jest wi#kszy
od swego pana ani wys!annik od tego,
który go pos!a!. Wiedz$c to b#dziecie
b!ogos!awieni, gdy wed!ug tego b#dziecie post#powa'” (J 13,14-17). Scena ta
ukazana przez ewangelist# Jana pokazuje nam uni%enie si# samego Boga, Jezusa
Chrystusa, który obmywa nogi uczniom

swoim, a tak%e nakazuje im siebie na&ladowa' w tym co zrobi!. Na pami$tk#
ukazanego obrazu w Ewangelii Janowej
w ka%dy Wielki Czwartek sprawuje si#
obrz#d obmycia nóg. Spo&ród naszej
wspólnoty paraÞalnej, Ksi$dz Proboszcz
wybra! dwunastu m#%czyzn godnych
wyró%nienia i zaufania i ka%demu z nich
obmy! nogi. Na zako"czenie za& Mszy
&w. przeniesiono Jezusa w Naj&wi#tszym Sakramencie do Kaplicy zwanej
Ciemnic$, symbolizuj$cej trudny czas
Chrystusowej modlitwy w Ogrójcu, a
przede wszystkim zniewagi doznawanej
podczas przes!uchania. Tam wierni po
zako"czonej liturgii mieli okazj# zanurzy' si# w modlitwie adoracji.
Wielki Pi$tek to dzie", w którym
umar! Jezus na Krzy%u. W tym dniu nie
sprawuje si# OÞary Mszy *wi#tej, gdy%
ta oÞara w sposób krwawy dokona!a si#
na drzewie Krzy%a. Tej pi#knej liturgii
przewodniczy! – Ks. Maciej Lewandowski, któr$ rozpocz$! padaj$c Krzy%em na
posadzk# &wi$tyni. Pó(niej po Liturgii
S!owa i odczytaniu M#ki pa"skiej mia!o miejsce ods!oni#cie Krzy%a. Kap!an
ods!aniaj$c Krzy% wypowiada! s!owa:
Oto drzewo krzy%a, na którym zawis!o
Zbawienie *wiata. Po ods!oni#ciu by!a
mo%liwo&' adoracji krzy%a poprzez uca!owanie. Na zako"czenie Liturgii Jezus
Chrystus w Naj&wi#tszym Sakramencie
zosta! przeniesiony do Grobu.
Wielka Sobota - w tym dniu &wi#cimy pokarmy na stó! wielkanocny, a wieczorem odbywa si# bogato rozbudowana
Liturgia Wigilii Paschalnej. W naszym
Sanktuarium Liturgi# rozpocz#li&my
o godz. 19.00, przewodniczy! jej Ks.
Pra!at dr Eugeniusz Derdziuk. W koncelebrze wzi#li udzia! wszyscy kap!ani
pracuj$cy przy naszym Sanktuarium, a
homili# wyg!osi! Ks. Pra!at.
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocz#!a si# Liturgi$ *wiat!a, czyli po&wi#ceniem ognia, od którego zosta!a
zapalona &wieca Paschalna symbolizuj$ca Zmartwychwsta!ego Jezusa. Kap!an po&wi#ci! ogie", a nast#pnie wzi$!
pascha! i kre&li! na nim znak Krzy%a
mówi$c: Chrystus Pan wczoraj i dzi&,
Alfa i Omega, do niego nale%y czas i
wieczno&', Jemu cze&' i chwa!a na wieki wieków. Nast#pnie zapali! Pascha! i w
uroczystej procesji uda! si# do Ko&cio!a
trzykrotnie &piewaj$c: *wiat!o Chrystusa. Nast#pnie ks. Proboszcz wraz z chó-

rem paraÞalnym od&piewa! bogate w
tre&' or#dzie wielkanocne wys!awiaj$ce
Chrystusa odnosz$cego zwyci#stwo, po
czym uczestniczyli&my w Liturgii S!owa
jak%e niezwyk!ej i bogatej. Sk!adaj$cej
si# bowiem z 4 czyta" poprzedzonych
modlitw$ kap!ana. Nast#pnie odby!a
si# Liturgia Chrzcielna, podczas której
do wspólnoty ko&cio!a zosta!y w!$czone dzieci, odnowiono przyrzeczenia i
po&wi#ceno wod#, któr$ zostali&my pokropieni na pami$tk# naszego chrztu.
Podczas tej Liturgii rozbrzmiewa! &piew
Litanii do Wszystkich *wi#tych. Nast#pnie wzi#li&my udzia! w Liturgii Eucharystycznej, po której trwa!a adoracja
przy grobie a% do Poranka Wielkanocnego.
W niedziel#, czyli w poranek Zmartwychwstania o godzinie 6.00 mia!a
miejsce uroczysta rezurekcja, poprzedzona procesj$ z Chrystusem Zmartwychwsta!ym, w której wyra%ali&my
nasz$ wiar# w Jego zwyci#stwo nad
&mierci$ i szatanem. Zmartwychwsta!emu Chrystusowi obecnemu w&ród nas
w Naj&wi#tszym Sakramencie dzi#kowali&my za to, %e otworzy! wierz$cym
Królestwo Niebios. W naszym Sanktuarium procesji i Mszy &w. rezurekcyjnej
przewodniczy! Ks. Pra!at Eugeniusz
Derdziuk, a homili# wyg!osi! Ks. prof.
dr hab. Marian Pokrywka. W tej uroczystej Mszy &w. wzi#!o udzia! bardzo wielu paraÞan i go&ci.
Liturgia Triduum Paschalnego, jest
bardzo bogata i rozbudowana, ale naprawd# warta prze%ycia. Udzia! w tej
Liturgii, adoracja Pana Jezusa w Bo%ym
grobie, to czas, który zapewne wyda w
naszym %yciu b!ogos!awione owoce, bo
przecie% to czas dla Jezusa, który przez
swoj$ m#k# i &mier' zg!adzi! nasze
grzechy a przez swoje zmartwychwstanie przywróci! nam %ycie wieczne.
Ks. S"awomir Skowro#ski
Fotoreporta$: str. 12
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M)ODZIE+ ZAPOBIEGA PO+AROM
W

tym roku edukacja przeciwpo%arowa w Zespole Szkó!
Ogólnokszta!c$cych przebieg!a zgodnie
z planem. 3 marca komisja rozstrzygn#!a konkurs plastyczny, zorganizowano
wystaw# i 9 marca laureaci otrzymali nagrody. Ju% od lat jest to równie%
dzie", w którym uczniowie szkó! podstawowych, gimnazjali&ci i liceali&ci
popisuj$ si# wiedz$ przeciwpo%arow$
na szczeblu gminnym. Organizatorzy
konkursu plastycznego i Turnieju Wiedzy Po%arniczej przygotowali jeszcze
jedn$ atrakcj#. W tym roku uczestnikom
zosta! zaprezentowany nowy samochód
ratowniczo-ga&niczy jednostki Ochotniczej Stra%y Po%arnej w Krasnobrodzie.
Poni%ej przedstawiamy wyniki XIV
edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i m!odzie'y
pod has!em „20 lat Pa%stwowej Stra'y Po'arnej – jak nas widz$ tak nas
maluj$”.
Na konkurs wp!yn#!o 151 prac plastycznych z nast#puj$cych szkó!:
1. Zespó! Szkó! Ogólnokszta!c$cych
w Krasnobrodzie
2. Zespó! Szkó! Podstawowych
w Krasnobrodzie
3. Szko!a Podstawowa w Kaczórkach
4. Szko!a Podstawowa w Majdanie
Wielkim
5. Publiczna Szko!a Podstawowa
w Zielonem
Do etapu gminnego zakwaliÞkowano 77 prac i wybrano pi#' najlepszych
prac w ka%dej grupie wiekowej:
I grupa – m!odsza,
szko!a podstawowa:
Mateusz Pryciuk ZSP w Krasnobrodzie,
opiekun – Alina Piela
Agata Rogowska SP w Kaczórkach,
opiekun - Marzena Przytu!a

Aleksandra Roczkowska SP w Kaczórkach, opiekun – Marzena Przytu!a
Filip Górnik ZSP w Krasnobrodzie,
opiekun – Alina Piela
Mateusz Buka!a ZSP w Krasnobrodzie,
opiekun – Alina Piela

II grupa – #rednia,
szko!a podstawowa:
Karolina Grodzka SP w Majdanie Wielkim, opiekun – Alicja G!$b
Julia Szyma"ska ZSP w Krasnobrodzie,
opiekun – Marzena Kuniec
Dominika Presz SP w Majdanie Wielkim, opiekun – Alicja G!$b
Mateusz Przygon SP w Kaczorkach,
opiekun – Katarzyna Buczak
Karolina Borek SP w Kaczórkach, opiekun – Katarzyna Buczak
III grupa – starsza, gimnazjum:
Milena Przytu!a ZSO w Krasnobrodzie,
opiekun – Halina Gontarz
Aleksandra Gawron ZSO w Krasnobrodzie, opiekun – Halina Gontarz
Monika Tytu!a ZSO w Krasnobrodzie,
opiekun – Halina Gontarz
Magdalena Gomu!ka ZSO w Krasnobrodzie, opiekun – Halina Gontarz
Kinga Kusz ZSO w Krasnobrodzie,
opiekun – Halina Gontarz
IV grupa
– nauczanie indywidualne:
Magdalena Koz!owska ZSO w Krasnobrodzie, opiekun – Halina Gontarz
Amanda Ostapi"ska ZSO w Krasnobrodzie, opiekun – Halina Gontarz
Wyró%nienia otrzymali:
I grupa – m!odsza,
szko!a podstawowa:
SP w Kaczórkach: Damian Greszta, Marta Wróbel, Sandra Szczerbi"ska,

Dominika Korga,
Publiczna Szko!a Podstawowa w
Zielonem: Wiktoria Burak, Katarzyna
Skóra,
ZSP w Krasnobrodzie: Wiktoria
Kurantowicz, Karolina Lalik, Dominika
Skóra, Pawe! Kurantowicz, Pawe! Macikiewicz, Agata Gajewska, Julia Rzeszutko, Maja Podolak, Natalia Paku!a,
Jakub Cybula,
II grupa
– #rednia, szko!a podstawowa:
ZSP w Krasnobrodzie: Wiktoria
Czapla, Norbert G#&la, Agnieszka Wo!owiec, Natalia Kawka, Wiktoria G#&la,
SP w Kaczórkach: Diana Bu', Norbert Skiba, Martyna Przytu!a, Szymon
Nie'ko,
SP W Majdanie Wielkim: Magdalena Monastyrska,

III grupa
– starsza, gimnazjum:
Agnieszka Prus, Aleksandra Lipczewska,
W Turnieju Wiedzy Po%arniczej
„M!odzie% Zapobiega Po%arom” kategorie by!y nieco inne – szko!y podstawowe, gimnazja, szko!y ponadgimnazjalne. Na pocz$tek uczestnicy przyst$pili
do rozwi$zywania testu a po cz#&ci pisemnej, najlepsi przyst$pili do rozgrywek Þna!owych. Tu zawodnicy musieli
wykaza' si# wiedz$ odpowiadaj$c na
pytania. W jury zasiedli opiekunowie
przygotowuj$cy uczniów do turnieju Alina Piela ZSP w Krasnobrodzie, Katarzyna Buczak SP w Kaczórkach, Jacek
Kowalik SP w Majdanie Wielkim, Halina Gontarz i Jaros!aw Jab!o"ski ZSO w
Krasnobrodzie.
Ci!g dalszy na str. 7
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DLACZEGO NIE
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie?

T

en tytu! i ten krótki artyku! nie
ma nikogo urazi', nie ma nikogo broni' ani te% nikogo agitowa',
do niczego zach#ca'. Jego celem jest
przebudzenie w NAS czyli w Tobie i w
Tobie, u Pani i u Pana zwyk!ej ludzkiej
reßeksji czy chwilowego zastanowienia.
Bo przecie% tak postawione pytanie nie
jest pytaniem retorycznym. NA TO PYTANIE KA+DY Z NAS POWINIEN
ZNALE,- CZAS NA ODPOWIED,.
Nie znam rodzica, którego los dziecka, jego przysz!o&' edukacyjna zwi$zana
z wykszta!ceniem by!by obcy lub oboj#tny. Wybór szko!y &redniej to jedna z
wa%niejszych decyzji dziecka i rodzica.
Funkcjonowanie liceum w naszym
&rodowisku jest warto&ci$ edukacyjn$,
jest warto&ci$ obok Ciebie wi#c pytam
Ci# czytelniku czemu nie chcesz po ni$
si#gn$', ju% nawet nie &miem twierdzi',
%e wypada!oby %eby& tej warto&ci po-

móg!. A czy w ogóle o tym pomy&la!e&.
Czy by!y to raczej przemy&lenia pejoratywne, ale czy aby zasadne?
Prosz# Pa"stwa. Edukacja staj# si#
terenem walki o ucznia. Tak – powiedzmy sobie prawd#. A czy nie jest tak, %e
w tej walce nie zgubili&my tego co najwa%niejsze – przysz!ego obywatela naszego kraju. Czy on chce by' towarem,
ale skoro s!yszy od nas rodziców - id(
tam bo…. a tu nie bo……
Ucze", drogi czytelniku je%eli nie
zostanie przypilnowany przez coraz bardziej Þzycznie nieobecnych rodziców, a
obecnych tylko medialnie (Gadu Gadu,
Internet, Skype) jest skazany na pora%k#
edukacyjn$ i w Zamo&ciu, i w Lublinie,
i Tomaszowie Lubelskim, i w Psiej Wólce. M!ody cz!owiek je%eli chce si# uczy'
nauki to b#dzie si# uczy! i w Zamo&ciu,
i Tomaszowie Lubelskim, i w krasnobrodzkim liceum. A czy zajrza!e& na

M&ODZIE( ZAPOBIEGA PO(AROM
Ci!g dalszy ze str. 6
Mi!o nam przedstawi' najlepszych:
I grupa wiekowa - szko!y podstawowe
1. Klaudia Szozda SP w Majdanie Wielkim
2. Kacper Osuch ZSP w Krasnobrodzie
3. Aleksandra Kowalska ZSP w Krasnobrodzie
4. Przemys!aw Grela ZSP w Krasnobrodzie
5. Patrycja Kostrubiec SP w Majdanie Wielkim
II grupa wiekowa - gimnazja
1. Joanna Kude!ka
2. Katarzyna Lis
3. Sandra Skowro"ska
4. Kinga Kusz
5. Kinga Misztal

III grupa wiekowa
- szko!y ponadgimnazjalne
1. Beata N#dzy"ska
2. Katarzyna Ga!an
3. Karolina Trze&niowska
4. Sylwia Mieszczy"ska

Komenda Miejska PSP w Zamo&ciu wspólnie z Biurem Terenowym ZOSP RP w dniu 30.03.2011r. przeprowadzi!y eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po%arniczej „M!odzie%
Zapobiega Po%arom”. Do turnieju przyst$pi!o 27 uczestników – zwyci#zców eliminacji gminnych z terenu 13 gmin powiatu zamojskiego. Najlepsze osoby z ka%dej grupy zakwaliÞkowa!y si# do &cis!ego
Þna!u - eliminacji ustnych, gdzie trzeba by!o udzieli' szerszej odpowiedzi na kolejne, dosy' trudne pytania.
Karolina Szozda i Beata N#dzy"ska reprezentowa!y nasz$ gmin#
na eliminacjach powiatowych i tu mo%emy pochwali' si# sukcesem,
Karolina Szozda III miejsce i Beata N#dzy"ska II miejsce w swoich
kategoriach wiekowych.
Halina Gontarz
Fotoreporta$: str. 13

stron# internetow$ szko!y – www.zsokrasnobrod.pl. Licealista w naszej szkole nie jest anonimowy, ju% na wst#pie
rozpoznajemy jego mo%liwo&ci poprzez
indywidualne traktowanie. Jest wi#c
szansa na lepsze wykszta!cenie umiej#tno&ci sprawdzanych na maturze. Wyniki
maturalne s$ efektem pracy ucznia i jego
predyspozycji intelektualnych. To nie
jest tak, %e zrobi$ z naszego dziecka w
Zamo&ciu geniusza a w Krasnobrodzie
tumana. Troch# prosz# pa"stwa oleum
by si# zda!o jak mawia! znany bohater
sienkiewiczowskiej powie&ci aby&my
tym rozumem si# kierowali a nie emocjami, upodobaniami i zawi&ci$.
A zatem pytam jeszcze raz na koniec – dlaczego nie liceum w Krasnobrodzie?
Renata Radli#ska

Krasnobrodzka
wystawa w Pradze
W dniu 10 maja 2012r. w ramach obchodów Roku
Janusza Korczaka, w Instytucie Polskim w Pradze odb#dzie si# wernisa% wystawy ilustracji „Korczak i jego
dzie!o”.
Wystawa ta powsta!a w Krasnobrodzie i jest
efektem Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów
zorganizowanych w 2006 roku przez Sanatorium
Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie w ramach programu operacyjnego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm jutra”.
Autorami prac prezentowanych na wystawie s$
wybitni polscy ilustratorzy, laureaci wielu nagród,
twórcy i wspó!twórcy „polskiej szko!y ilustracji” z
prof. Januszem Stannym na czele, który sprawowa!
kierownictwo artystyczne nad warsztatami.
Podczas wernisa%u artystów – autorów prac sk!adaj$cych si# na wystaw# oraz jej twórców b#dzie reprezentowa!a kurator wystawy - Maria Gra%yna Szpyra. Wystawa „Korczak i jego dzie!o” b#dzie czynna w
IP w Pradze do dnia 21 czerwca br.
Warto doda', %e oprócz licznych polskich pokazów,
jest to ju% druga zagraniczna prezentacja tej wystawy.
Pierwsza odby!a si# w dniach 12.01. – 24.02.2012r. w
Instytucie Polskim w Bratys!awie.
Planowane s$ te% kolejne.
M. Czapla
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REKRUTACJA 2012/2013
ZESPÓ! SZKÓ! OGÓLNOKSZTA!C"CYCH
IM. JANA PAW!A II W KRASNOBRODZIE
Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2012/2013
J"zykowa
Przedmioty rozszerzone: j"zyk angielski, geograÞa, wos.
Nauczane j#zyki: angielski
Drugi j#zyk do wyboru: niemiecki lub rosyjski.
Humanistyczna
Przedmioty rozszerzone: j"zyk polski, historia, wos.
Nauczane j#zyki: angielski
Drugi j#zyk do wyboru: niemiecki lub rosyjski.
Sportowa
Przedmioty rozszerzone: j"zyk angielski, biologia, WF.
Nauczane j#zyki: angielski
Drugi j#zyk do wyboru: niemiecki lub rosyjski.
Kryteria rekrutacji
O przyj#ciu do szko!y decyduje suma punktów rekrutacyjnych (maksymalnie 200 punktów) na któr$ sk!ada si#:
1) liczba punktów uzyskanych przez kandydata za wyniki
egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – maksymalnie 100 punktów.
2) liczba punktów za oceny z j#zyka polskiego, j#zyka obcego oraz:
• matematyka i geograÞa w klasie j#zykowej,
• matematyka i historia w klasie humanistycznej,
• biologia i WF w klasie sportowej.
wed!ug poni%szego schematu:
celuj$cy
– 20 punktów,
bardzo dobry
– 18 punktów,
dobry
– 15 punktów,
dostateczny
– 8 punktów,
dopuszczaj$cy
– 2 punkty,

maksymalnie 80 punktów.
3) liczba punktów za inne osi$gni#cia ucznia wymienione
na &wiadectwie uko"czenia gimnazjum
– maksymalnie 20 punktów.
Terminarz rekrutacji 2012/2013
1. Sk!adanie poda" przez kandydatów.
21 maja 2012r. od godz.8:00 - 11 czerwca 2012r.
do godz.14:00
2. Ewentualna zmiana wyborów szkó! i preferencji oddzia!ów przez kandydatów.
20 czerwca 2012r. — 21 czerwca 2012r. do godz. 14:00
3. Dostarczenie kopii &wiadectw i za&wiadcze" o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów.
29 czerwca 2012r. od godz. 10:00 — 2 lipca 2012r.
do godz. 12:00
4. Publikacja list zakwaliÞkowanych do przyj#cia (zapoznanie si# z wynikami naboru).
4 lipca 2012r. do godz. 13:00
5. Potwierdzenie przez kandydata woli podj#cia nauki poprzez dostarczenie orygina!ów &wiadectwa i za&wiadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4 lipca 2012r. od godz. 13:00 — 6 lipca 2012r.
do godz. 13:00
6. Publikacja list przyj#tych oraz list wolnych miejsc.
9 lipca 2012r. do godz. 12:00
7. Przeprowadzenie rekrutacji uzupe!niaj$cej.
10 lipca 2012r. od godz. 8:00 — 11 lipca 2012r.
do godz. 12:00
8. Publikacja list przyj#tych oraz list wolnych miejsc.
11 lipca 2012r. od godz. 12:00
9. Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej.
12 lipca 2012r. — 31 sierpnia 2012r.

„"piewaj!cy
S#owik”
25 kwietnia 2012r. w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu
Kultury odby!y si# Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego Konkursu
Piosenki Dzieci#cej i M!odzie%owej „*piewaj$cy S!owik”. KDK po
raz pierwszy by! organizatorem tego wydarzenia.
Eliminacje te poprzedzone by!y przes!uchaniem uczestników Eliminacji Gminnych, które równie% odby!y si# w KDK w dniu 16 kwietnia 2012r.
„*piewaj$cy S!owik” to konkurs, który stwarza mo%liwo&' zaprezentowania dorobku muzyczno-wokalnego solistów i zespo!ów artystycznych dzia!aj$cych ma terenie naszego regionu oraz promuje dzieci#c$ i m!odzie%ow$ dzia!alno&' artystyczn$.
Szczegó!ow$ relacj# i fotoreporta% z tych wydarze" zamie&cimy w kolejnym wydaniu Gazety Krasnobrodzkiej.
M.K.

Wie#ci

ze Szko!y Podstawowej
im. Kardyna!a Stefana Wyszy%skiego
w Majdanie Wielkim

U

czniowie naszej szko!y, z klasy VI - Wiktoria Bojar i Przemek Nad!onek oraz z klasy
IV - Weronika Bojar otrzymali stypendium za bardzo
dobre wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego
2011/2012 od Fundacji Dom III Tysi$clecia im. Stefana Kardyna!a Wyszy"skiego w Zamo&ciu.
Ma"gorzata Kawa"ek
Dyrektor SP
w Majdanie Wielkim
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Ogólnopolski Konkurs Pla!tycz"y
„ 20 lat Pa#!twowej Str$%y P&'ar(ej - j)k nas *idz+ ,)k nas m)luj+”

W

kwietniu br. w Krasnobrodzkim Domu Kultury dokonano
rozstrzygni#cia i podsumowania etapu
powiatowego XIV Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla dzieci i m!odzie%y pod has!em „20 lat Pa"stwowej
Stra%y Po%arnej - jak nas widz$ tak nas
maluj$”.
W dniu 11 kwietnia 2012r., Komisja
Konkursowa w sk!adzie:
Przewodnicz$ca
- El%bieta Gnyp artystka malarz, Wydzia! Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego
w Zamo&ciu
Cz!onkowie:
1. Jerzy Ko!odziejczyk – Kierownik
Wydzia!u Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Zamo&ciu
2. st. kpt. Andrzej Szozda - Komenda
Miejska PSP Zamo&'
3. Mariola Czapla – Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury
4. Marzena Mazurek – instruktor ds. plastyki w Krasnobrodzkim Domu Kultury
dokona!a oceny 145 prac plastycznych
zg!oszonych z terenu Powiatu Zamojskiego i wybra!a prace zakwaliÞkowane
do eliminacji wojewódzkich.
Oto laureaci konkursu – autorzy
prac zakwaliÞkowanych do etapu wojewódzkiego konkursu:
I grupa m!odsza
szko!y podstawowej - 5-8 lat
1. Kinga Gr$tkowska
SP w Barchaczowie
2. Damian Caryk
ZSPiP w Kalinowicach
3. Justyna D$browska
ZSP w Skierbieszowie
4. Mateusz Pryciuk
ZSP w Krasnobrodzie
5. Weronika Traczykiewicz
SP w Mi$czynie
II grupa #rednia
szko!y podstawowej - 9 -12 lat
1. Micha! Antoniak SP w Mokrem
2. Klaudia Kie!czewska SP w Nieliszu
3. Aleksandra Duda SP w Wiel$czy
4. Julia Szyma"ska
ZSP w Krasnobrodzie
5. Weronika Helman
SP w Barchaczowie
III grupa starsza
gimnazjum - 13-16 lat

1. Marta Kurz#pa ZS w Sita"cu
2. Aleksandra Panuciak
Gimnazjum w Szczebrzeszynie
3. Weronika )osiewicz
Gimnazjum w Szczebrzeszynie
4. Kinga Kusz ZSO
w Krasnobrodzie
5. Justyna Pieczykolan
Gimnazjum w Wierzbie
Ponadto Komisja Konkursowa postanowi!a wyró%ni' prace nast#puj$cych
osób:
GRUPA I
1. Aleksandra Romanowska
SP Grabowiec
2. Kacper Kowalski ZSP Skierbieszów
3. Aleksandra Roczkowska
SP Kaczórki
4. Kacper Rad!o SP Micha!ów
5. Kamila J#druszko ZSPiP Kalinowice
GRUPA II
1. Eryk Bender SP w Szczebrzeszynie
2. Jakub Jarosz SP w Szczebrzeszynie
3. Aleksandra Joniec SP w +danowie
4. Karol Borek SP w Barchaczowie
GRUPA III
1. Aleksandra Gawron ZSO
w Krasnobrodzie
2. Magdalena Gomu!ka
ZSO w Krasnobrodzie
GRUPA IV:
1. Magdalena Koz!owska
ZSO w Krasnobrodzie
2. Amanda Ostapi"ska
ZSO w Krasnobrodzie
3. Iwona Garbata WTZ w Zwierzy"cu
Uroczyste podsumowanie etapu
powiatowego Konkursu z wr#czeniem
nagród dla autorów najlepszych prac
i wyró%nionych oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odby!o si# w Krasnobrodzkim Domu Kultury w dniu
24.04.2012r. o godz. 12.00.
Wszystkich przyby!ych na to spotkanie: laureatów konkursu, osoby wyró%nione oraz ich opiekunów, a tak%e
przedstawicieli organizatorów konkursu, tj. Komendy Miejskiej Pa"stwowej
Stra%y Po%arnej w Zamo&ciu oraz Pana
Jerzego Ko!odziejczyka – kierownika
Wydzia!u Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Zamo&ciu powita!a Mariola
Czapla.
Nast#pnie g!os zabra!a Pani El%bieta Gnyp z Wydzia!u Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa

Powiatowego w Zamo&ciu – przewodnicz$ca jury, która pogratulowa!a sukcesów laureatom i wyró%nionym i skierowa!a wiele ciep!ych s!ów pod adresem
wszystkich uczestników konkursu, ale
tak%e opiekunów i nauczycieli, dzi#ki
którym powsta!y prace konkursowe.
Do gratulacji i podzi#kowa" do!$czy! si# równie% st. kpt. Andrzej Szozda z Komendy Miejskiej Pa"stwowej
Stra%y Po%arnej w Zamo&ciu, wyra%aj$c uznanie zarówno dla artystów jak i
ich opiekunów. W swojej wypowiedzi
Pan Kapitan wspomnia! tak%e o wa%nej
funkcji jak$ w %yciu spo!ecznym pe!ni
stra% po%arna, oraz o znacz$cej roli ró%nego rodzaju dzia!a" maj$cych na celu
popularyzacj# w&ród dzieci i m!odzie%y
zasad bezpiecznego zachowania i w!a&ciwego post#powania w przypadku
ró%nego rodzaju zagro%e".
Mi!ym akcentem dla nas – gospodarzy tego spotkania by!y s!owa podzi#kowania skierowane do pracowników
Krasnobrodzkiego Domu Kultury za
profesjonalne przygotowanie konkursu,
jego podsumowania i wystawy.
Kiedy nagrody zosta!y ju% rozdane
by! czas na wspólne pami$tkowe zdj#cie
i s!odki pocz#stunek.
Dodatkow$ atrakcj$ tego popo!udnia
by!o spotkanie ze stra%akami podczas,
którego zaprezentowano samochody po%arnicze OSP w Krasnobrodzie – marki
STAR b#d$cy od wielu lat na wyposa%eniu jednostki oraz nowo zakupiony
samochód bojowy marki MAN wraz ze
sprz#tem b#d$cym na jego wyposa%eniu. O ich funkcji i zasadach dzia!ania
w interesuj$cy sposób opowiada! st. kpt.
Andrzej Szozda. Fina!em pokazu sprz#tu
przeciwpo%arowego i eliminacji powiatowych XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i m!odzie%y
pod has!em „20 lat Pa"stwowej Stra%y
Po%arnej - jak nas widz$ tak nas maluj$” by! pokaz dzia!ania armatki wodnej,
czyli lania wody.
Wystawa pokonkursowa b#dzie
czynna w Krasnobrodzkim Domu Kultury do 15 maja br. serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia.
M. Czapla
Fotoreporta$ – str. 13
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Hej, !egluj!e !eglarzu...…
+

eglarstwo mo%e by' sposobem
sp#dzania wolnego czasu, wakacyjn$ przygod$ i jednym z wielu zaj#', którym oddaje si# cz!owiek. Mo%e
by' te% pasj$ i sposobem na %ycie.
Niew$tpliwie sta!o si# ono sposobem
na %ycie dla jachtowego kapitana %eglugi wielkiej Ziemowita Bara"skiego.
Kapitan Bara"ski swoj$ przygod# z
%aglami rozpocz$!, gdy mia! 14 lat. W
1948 roku p!ywa! na… kajaku z %aglem
po Jeziorze Rejowskim w swojej rodzinnej Skar%ysku Kamiennej. Potem by!y
%aglówki w!asnej konstrukcji i rozwijanie swoich zainteresowa" w Lidze Morskiej dzia!aj$cej w kieleckim liceum,
do którego ucz#szcza!. Jako
osiemnastolatek, na Mazurach, zdoby! stopie" %eglarza,
nast#pnie w czasie studiów
chemicznych na UMCS- ie
w Lublinie stopie" sternika
jachtowego i jako instruktor
prowadzi! kursy dla adeptów
%eglarstwa. Swój pierwszy
rejs morski odby! na %aglowcu Genera" Zaruski. By!o to
w 1956 r. Pi#' lat pó(niej uzyska! stopie" kapitana i móg!
samodzielnie prowadzi' jachty po morzach i oceanach.
Nieobcy jest mu Ocean
Spokojny i Atlantyk. Zawija!
do portów &ródziemnomorskich oraz portów Morza Czarnego i
Pó!nocnego. W 101 rejsach przep!yn$!
223 828 mil morskich, co mo%na przeliczy' na ponad 10 okr$%e" kuli ziemskiej. Na samym morzu (nie licz$c pobytu w portach) sp#dzi! dok!adnie 5 lat
76 dni i 12 godzin. Najd!u%szym jego
rejsem jest wyprawa dooko!a Ameryki
Po!udniowej – 9 miesi#cy. Prowadzi!
wtedy Chrze&cija"sk$ Szko!# pod +a-

glami. Dwukrotnie op!ywa! przyl$dek
Horn; w 1989 r. na Pogorii pokonuj$c
12 – metrowe fale.
Gdy w 1990 r. kapitan Krzysztof
Baranowski za!o%y! Fundacj# Mi%dzynarodowa Szko"a pod &aglami i nied!ugo potem rozpocz#to budow# %aglowca
Fryderyk Chopin, to kapitan Bara"ski
zosta! kapitanem, który ten statek budowa!. Z Fryderykiem Chopinem zwi$zany
jest do dzisiaj. Prowadzi! na nim kilkana&cie semestrów Szko"y pod &aglami.
Ide$ jej jest po!$czenie nauki %eglowania, j#zyków obcych i normalnego toku
nauczania innych przedmiotów.
Najbardziej dramatyczny rejs odby!

si# w roku szkolnym 2010/11. M!odzie%
mia!a p!yn$' z Gdyni na Karaiby. Jednak dop!yn#li tylko do Anglii. Gdy pod
koniec pa(dziernika weszli na wody
Atlantyku na po!udniowy zachód od
Wysp Brytyjskich, sztormowy wiatr po!ama! oba maszty Chopina i bukszpryt.
Nikomu z cz!onków za!ogi nic si# nie
sta!o, a dzi#ki kapitanowi Bara"skiemu
uda!o si# ograniczy' skal# strat.

Potem na swoim blogu – Dziennik
pok"adowy - kapitan Krzysztof Baranowski tak skomentowa! nagrod#
przyznan$ kapitanowi Ziemowitowi Bara"skiemu w czasie uroczysto&ci wr#czania tytu!u &eglarza Roku: Nagrod%
specjaln! otrzymuje kpt. Ziemowit Bara#ski, za mistrzowskie manewrowanie
w ekstremalnych warunkach wal!cych
si% na pok"ad masztów FRYDERYKA
CHOPINA. W"!czenie silnika w krytycznym momencie i odpowiednie ustawienie $aglowca w stosunku do fali i wiatru
spowodowa"o, $e maszty nie pada"y na
pok"ad lecz na jedn! (i t% sam! burt%).
Gro'ba przebicia pok"adu, jeszcze wi%kszych zniszcze# i ewentualnego przedziurawienie dna zosta"a tym samym oddalona.
Szkody by!y naprawiane, pod okiem Kapitana, w
angielskim porcie Falmouth.
Nie oby!o si# bez perypetii,
g!ównie z powodu ubezpieczyciela %aglowca.
Kapitan Bara"ski mocno
zwi$zany jest z Lubelszczyzn$. W Stacji Dydaktycznej
i +eglarskiej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie
po!o%onej nad jeziorem Piaseczno (ok. 40 km od Lublina) organizuje i prowadzi
kursy %eglarskie.
Od d!ugiego czasu jako prezes Fundacji Lubelskie Centrum &eglarstwa
próbuje sprawi', aby nad Zalewem Zemborzyckim powsta! porz$dny o&rodek
%eglarski.
W latach sze&'dziesi$tych zaanga%owany by! w budow# „ßagowego” jachtu
Lubelszczyzny – Roztocze.
Ci!g dalszy na str. 11
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Ci!g dalszy ze str. 10
Kapitan w Krasnobrodzie
W swoim %yciu kapitan Bara"ski ma
te% w$tek krasnobrodzki. Prywatnie jest
m#%em Krystyny z d. Wójtowicz - siostry &p. ks. Kazimierza Wójtowicza, by!ego proboszcza naszego Sanktuarium.
Kapitan Bara"ski bywa! Krasnobrodzie. Ostatnio – 29 marca - przyjecha!
z ma!%onk$ na spotkanie z m!odzie%$ z
Zespo!u Szkó! Ogólnokszta!c$cych im.
Jana Paw!a II .
Prezentuj$c slajdy z rejsu Szko!y
pod +aglami na Karaiby, opowiada!
ciekawe historie i anegdoty zwi$zane z poszczególnymi miejscami i
epizodami z %eglugi. Po opowie&ci
pada!y pytania o codzienne %ycie
na morzu, jak odbywaj$ si# lekcje i
o piratów, których, jak si# okaza!o,
nie ma na Karaibach. S$ za to zupe!nie gdzie indziej. Marzenia zosta!y pobudzone, gdy% pytano te%,
co zrobi', aby pop!yn$' w taki rejs.
Po spotkaniu pa"stwo Bara"scy
zostali zaproszeni przez Dyrekcj#
szko!y na obiad. Dalsza cz#&' wizyty w Krasnobrodzie mia!a charakter
bardziej prywatny. Poza spotkaniem u
przyjació!, pa"stwo Bara"scy odwiedzili Sanktuarium, gdzie jest m.in. tablica
po&wi#cona ks. Wójtowiczowi Tam na
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rozmow# zaprosi! ich ks. proboszcz Eugeniusz Derdziuk. Na koniec z du%ym
zainteresowaniem obejrzeli wystaw# w
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej.
Szko!a i (agle
Pomys! takiego projektu zosta! doprecyzowany w czasie pobytu kapitana Bara"skiego w ZSO. Projekt ten
obejmuje udzia! uczniów gimnazjum i
liceum w kursie %eglarskim. Kurs prowadzi!by w!a&nie Pan Kapitan.

Baz$ szkoleniow$ b#dzie Stacja
Dydaktyczna i +eglarska Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie po!o%ona
nad jeziorem Piaseczno na Pojezierzu
)#czy"sko – W!odawskim.

11
Uczniowie b#d$ mogli zdoby' patent
%eglarza jachtowego uprawniaj$cy do:
- prowadzenia jachtów %aglowych bez
lub z pomocniczym nap#dem mechanicznym po wodach &ródl$dowych,
- prowadzenia jachtów %aglowych bez
lub z pomocniczym nap#dem mechanicznym o d!ugo&ci ca!kowitej do 8,5 m
po wodach morskich w streÞe 2 mil od
brzegu w porze dziennej.
Regulaminowy czas trwania kursu
to 2 tygodnie. Planowane jest podzielenie tego czasu na dwie cz#&ci: 18-23
czerwca i 17-23 wrze&nia br.
Uczniowie wyjad$ pod opiek$
nauczycieli.
Ostateczny koszt przedsi#wzi#cia b#dzie zale%ny od liczebno&ci
grupy i hojno&ci sponsorów. Dlatego te% pro&ba Dyrekcji szko!y do
Pa"stwa o pomoc w pozyskaniu
sponsorów, którzy chcieliby nas
wspomóc w formie Þnansowej lub
innej.
Akcj# koordynuje pisz$cy te
s!owa.
W przysz!o&ci mo%e uda si# o%ywi'
%aglówkami rozbudowywany zalew w
Krasnobrodzie. Podobno kiedy& p!ywa!y po nim !ódki z %aglem.
Pawe" Murdzek

Wiosenne 'yczenia
Wiosna jest to pora roku
co ka$demu daje po trochu
ciep"a, s"o#ca i nadziei
zapach kwiatów, moc zieleni.
Klekot bo(ków, lot jaskó"ek
ciep"y deszczyk i niebo bez chmurek.
Ja do tego si% dok"adam
$ycz% - niech si% pouk"ada.
W domu, w pracy i w urz%dzie
niech Wam dobrze b%dzie wsz%dzie.
Maria Doma#ska

PRALNIA, MAGIEL
ul. Tomaszowska 72
22-440 Krasnobród
tel. (84) 660 72 90
kom. 885 579 067
Dobrze, szybko, tanio
Zapraszamy

Triduum paschalne

5-9.04.2012r.

ELIMINACJE GMINNE

XIV
Ogólnopolski
Konkurs
Plastyczny

ELIMINACJE POWIATOWE

marzec - kwiecie% 2012r.
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KONKURS WIELKANOCNY
W

dniu 30 marca 2012r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury
zosta!a rozstrzygni#ta tegoroczna edycja
„Konkursu Wielkanocnego na naj!adniejsz$ kartk#, palm#, pisank# lub stroik”, którego organizatorem by! KDK.
Komisja konkursowa w sk!adzie:
Marzena Mazurek, Anna G#&la i Dorota
Szwal dokona!a oceny prac, które zosta!y zg!oszone do konkursu i wy!oni!a
nast#puj$cych zwyci#zców:
Naj!adniejsza PALMA
Kategoria kl. 0-III
- Magdalena Monastyrska kl.IIIa
SP Majdan Wielki
Kategoria kl. IV-VI
- Agnieszka Wo!owiec kl. IVa
ZSP Krasnobród
Kategoria Gimnazjum
- Piotr Piotrowski kl.I
Zespó! Szkó! przy Sanatorium
w Krasnobrodzie
Naj!adniejsza PISANKA:
Kategoria kl. 0 -III
- )ucja Przytu!a kl.II SP Kaczórki
Kategoria kl. IV-VI
- Aleksandra Garbal kl.V Zespó! Szkó!
przy Sanatorium w Krasnobrodzie
Kategoria Gimnazjum
- Sandra G#&la kl. I b ZSO Krasnobród
Kategoria Doro#li
- Ma!gorzata Be!z - Krasnobród

WYRÓ(NIENIA:
Kinga Kycko kl. III SP Barchaczów
Uczniowie kl. III SP Zielone
Iza Szponar kl. II SP Kaczórki
Ola Piechowiak kl. II ZSP Krasnobród
Aleksandra Kaczor lat 5 Dom Kultury w
Rybniku-Boguszowicach
Naj!adniejszy STROIK
Kategoria kl. 0 - III
- Angelika Kawalec kl. III
SP Majdan Wielki
Kategoria kl. IV -VI
- Praca Zbiorowa - Ko!o Plastyczne
ZSP Krasnobród
Kategoria Gimnazjum
- Manuela Przytu!a kl. IIIa
ZSO Krasnobród
WYRÓ(NIENIA:
Oliwia Piwko kl. 0 SP Zielone
Oskar Piwko kl. II SP Zielone
Ma!gorzata Kryk kl. VI
ZSP Krasnobród
Wiktoria N#dzy"ska kl. V
SP Majdan Wielki
Dominika Dec kl. I d
ZSO Krasnobród
Naj!adniejsza KARTKA
Kategoria kl. 0 - III
- Aleksandra Be!z kl. II
ZSP Krasnobród

Kategoria kl. IV - VI
- Patrycja Kostrubiec kl. V
SP Majdan Wielki
WYRÓ(NIENIA:
Dominika Kowal kl. I
ZSP Krasnobród
Natalia Kolaja
SP Barchaczów
Karolina Grodzka kl. VI
SP Majdan Wielki
Dominika Pasieczna kl. II
ZSP Krasnobród
Komisja przyzna!a równie% WYRÓ+NIENIE SPECJALNE dla Domu
Kultury w Rybniku - Boguszowicach za
bardzo oryginalne prace, a w szczególno&ci za ceramiczne pisanki.
Przy ocenie pod uwag# brane by!y
przede wszystkim: samodzielno&', oryginalno&' oraz estetyka wykonania.
Podsumowanie konkursu wraz z
wr#czeniem pami$tkowych dyplomów i
upominków, na które zostali zaproszeni
laureaci, odby!o si# w dniu 3 kwietnia
2012r.
Wszystkie prace zg!oszone do konkursu mo%na by!o ogl$da' na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w
KDK.
Dzi#kujemy wszystkim, którzy po&wi#cili swój czas na wykonanie wielkanocnych ozdób i zapraszamy do udzia!
w kolejnych edycjach Konkursu.
M. Czapla
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Sukcesy i rozczarowania,
czyli o Krasnobrodzkiej Gali Piłkarskiej

S

olidna dru%yna potrzebuje solidnego wsparcia, a wiadomo, %e
krasnobrodzkiemu Igrosowi bazy kibiców nie brakuje. Oczywi&cie mecze s$
najwa%niejsz$ form$ budowania wi#zi
opartej na tych samych zainteresowaniach sportowych, lecz czasami warto
wyj&' z inicjatyw$, która zbuduje szerszy kontekst tego ca!ego kibicowania,
cho'by poprzez introdukcj# i promocj#.
Tomasz Paku!a jest chyba jedyn$
osob$ w Krasnobrodzie, która wie, na
czym polega kibicowanie na &wiatowym
poziomie oraz %e sportowe emocje mog$
wyj&' daleko poza doping w czasie rozgrywek – wy&ciubi! swój nos poza granice Lubelszczyzny, widzia!, jak to „si#
w &wiecie robi”. Dlatego w!a&nie 21
kwietnia 2012 roku w sali widowiskowej
Krasnobrodzkiego Domu Kultury odby!a si# Druga Krasnobrodzka Gala Pi!karska. Podczas niej uhonorowane zosta!y
osoby zwi$zane ze sportem na terenie
Miasta i Gminy Krasnobród – najlepszego i najpopularniejszego sportowca,
trenera i dzia!acza dokona!a Kapitu!a
z!o%ona z w!adz miasta, lokalnych mediów, dzia!aczy sportowych, sponsorów,
przedstawicieli klubów oraz kibiców.
Program gali by! bardzo przemy&lany
– pocz$wszy od prezentacji sylwetek
pi!karzy Igrosu oraz drugiego, jeszcze
m!odziutkiego i nie kryj$cego swojej
„zabawowo&ci” klubu, czyli „brudasków” z BKS Roztocza; sko"czywszy
na dyskusjach o pocz$tkach Igrosu. Dla
szukaj$cych nieco l%ejszych do&wiadcze" zaprezentowano pokazy taneczne
i triki footballowe w wykonaniu najlepszych. A to tylko cz#&' atrakcji.
Zupe!nie wi#c niezrozumia!e jest,
%e samych pi!karzy przyby!o niewielu,
jakby obawiali si# konwencji czystej,
niezobowi$zuj$cej zabawy we w!asnym
gronie. Naprawd# trudno znale(' racjonalne powody bojkotu, wszak sytuacj#
próbowa! broni' Piotr Gozdek, trener
Igrosu. Mo%na zadawa' sobie pytanie
„czemu tak?”, „jakie psychologiczne
prawa tutaj zadzia!a!y?”, ale nie warto
d!u%ej zatrzymywa' si# przy tej sprawie, cho' reßeksja organizatorów co do
przysz!o&ci gali jest smutna. Za rok wi#c
gala si# nie odb#dzie, a jej kontynuacj$
stanie si# Plebiscyt Sportowy Miasta i
Gminy Krasnobród.
Nale%y podzi#kowa' inicjatorom
spotkania, go&ciom oraz utalentowanej
m!odzie%y, która kolejny raz udowod-

ni!a, %e czysta, nieska%ona antypatiami
i ma!omiasteczkow$ abderycj$ ch#' pokazania „siebie” to cecha, która zwraca
wiar# w sens spo!ecznikostwa. A nagrodzonym, czy si# zjawili, czy nie zjawili
na gali – pogratulowa'. Równie szczerze, bez przek$su, jak szczere by!y intencje organizatorów gali.
Wyniki Plebiscytu Sportowego
Miasta i Gminy Krasnobród
21 kwietnia 2012 roku w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu
Kultury odby!a si# Krasnobrodzka Gala
Pi!karska. Podczas niej uhonorowane
zosta!y osoby zwi$zane ze sportem na
terenie Miasta i Gminy Krasnobród. Wyboru najlepszego i najpopularniejszego
sportowca, trenera i dzia!acza dokona!a
Kapitu!a z!o%ona z w!adz miasta, lokalnych mediów, dzia!aczy sportowych,
sponsorów, przedstawicieli klubów oraz
kibiców.
Sportowcy:
I miejsce – Ks. Maciej Lewandowski
– pi!karz Igrosu Krasnobród (wcze&niej
Metanoi Lipsko) oraz Reprezentacji Polski Ksi#%y. W lutym 2011 r. w Kielcach
reprezentacja Polski po raz trzeci zosta!a Mistrzem Europy ksi#%y w halowej
pi!ce no%nej. W jednej z g!ównych ról
w reprezentacji wyst$pi! ks. Maciej Lewandowski. Miesi$c pó(niej, w marcu
2011 r., do!o%y! kolejne trofeum i zosta!
z reprezentacj$ Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mistrzem Polski Ksi#%y w
Futsalu. W 2012 r. Reprezentacja Polski Ksi#%y zdoby!a br$zowy medal na
VI Halowych Mistrzostwach Europy w
pi!ce no%nej rozegranych na W#grzech.
W meczu o III miejsce pokona!a Bo&ni#
i Hercegowin# 7:2. Podczas Mistrzostw
Polski Ksi#%y w Pi!ce No%nej Halowej
odbywaj$cych si# w tym roku w )odzi
zdoby! z dru%yn$ Diecezji ZamojskoLubaczowskiej III miejsce. Ks. Lewandowski jest tak%e zwi$zany z BKS Roztocze.
II miejsce – Marek Margol – od 14
lat pi!karz Igrosu Krasnobród. Graj$c od
1998 r., strzeli! ok. 85 goli. Ponadto trener juniorów Igrosu Krasnobród (jego
podopieczni w sezonie 2010/11 zaj#li III
miejsce w Klasie Okr#gowej Juniorów,
a po rundzie jesiennej sezonu 2011/12
zajmowali II miejsce).

III miejsce – Patryk Kawka – Mistrz
Polski i Mistrz *wiata w ta"cu electric
boogie. W dniach 22–27.06.2011 r. na
W#grzech w miejscowo&ci Veszprem
odby!a si# najwa%niejsza impreza taneczna IMFD ubieg!ego roku – Mistrzostwa *wiata Zwi$zku Nowoczesnego
Ta"ca Sportowego, w której uczestniczy!o oko!o 3 tys. tancerzy z 10 pa"stw.
W&ród wielu polskich tancerzy startuj$cych w tych zawodach by! równie%
krasnobrodzianin Patryk Kawka, który
reprezentowa! Zespó! Ta"ca Nowoczesnego „FART” dzia!aj$cy przy Krasnobrodzkim Domu Kultury. Jego wyst#p
zako"czy! si# wielkim sukcesem, bowiem zdoby! on Mistrzostwo *wiata w
kategorii tanecznej solo electric boogie
seniorzy, pokonuj$c tancerzy z W#gier,
Serbii, Rosji i Polski. Tym samym obroni! tytu! Mistrza *wiata z 2010 roku w
kategorii tanecznej solo electric boogie
juniorzy. Patryk jest te% stypendyst$
Marsza!ka Województwa Lubelskiegoz
2011 roku. Tancerz na swój sukces pracowa! z instruktorem ta"ca – p. Ann$
Antoszczak.
Szkoleniowcy:
I miejsce – Piotr Gozdek – trener
Igrosu Krasnobród od rundy wiosennej
sezonu 2011/12. Wspólnie z Markiem
Margolem prowadzi! tak%e Igros w
ostatnich czterech meczach rundy jesiennej 2011/12 (z Relaxem Ksi#%pol,
Echem Zawada, Kryszta!em Werbkowice i Spart$ )abunie – Igros wszystkie
mecze wygra!).
2. miejsce – egzequo
Anna Antoszczak – instruktor ta"ca
Zespo!u Ta"ca Nowoczesnego „FART”
dzia!aj$cego przy Krasnobrodzkim
Domu Kultury. Zaj#cia odbywaj$ si#
dwa razy w tygodniu w 3 grupach wiekowych – 2 grupy dzieci#ce i 1 m!odzie%owa. Efekty pracy instruktora i
tancerzy prezentowane s$ podczas ró%nego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym i sportowym, zarówno na terenie gminy Krasnobród, jak i poza ni$.
Ponadto zespó! uczestniczy w ró%nego
rodzaju turniejach tanecznych, gdzie
prezentuje swoje umiej#tno&ci, ale tak%e
wymienia do&wiadczenia i konfrontuje
umiej#tno&ci z innymi zespo!ami.
Ci!g dalszy na str. 16
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Ci!g dalszy ze str. 15
Tancerzem „FART-u” jest Patryk Kawka – dwukrotny Mistrz *wiata w ta"cu
electric boogie oraz stypendysta Marsza!ka Województwa Lubelskiego.
Wojciech Kurantowicz – w sezonie
2004/2005 w duecie z Sylwestrem K!y%em (graj$cy szkoleniowcy) prowadzi!
Igros Krasnobród. Dru%yna wywalczy!a
awans do klasy okr#gowej, zajmuj$c II
miejsce w A klasie (za Orkanem Be!%ec).
Kazimierz Mielniczek – d!ugoletni
pi!karz, kilkakrotny trener Igrosu Krasnobród. W sezonie 1996/97 i w roku
2000 uzyska! z dru%yn$ awans do A klasy.
III miejsca nie przyznano.
Dzia#acze Sportowi:
I miejsce – Tomasz Paku#a – Prezes Stowarzyszenia Polskiej Pi!ki B!otnej BKS Roztocze, jednocze&nie trener
i pi!karz B!otnego Klubu Sportowego
Roztocze Krasnobród – Mistrza Polski
2011 w pi!ce b!otnej. Z jego inicjatywy
Krasnobród sta! si# kolebk$ pi!ki b!otnej

w Polsce. Administrator oÞcjalnej strony klubowej Igrosu Krasnobród, wspó!pracuje z Klubem Kibica Igrosu, pomys!odawca i organizator Krasnobrodzkiej
Gali Pi!karskiej. Dziennikarz sportowy,
który promuje w mediach sport lokalny.
Dyplomowany mened%er imprez sportowych. W 2011 r. zorganizowa! w Krasnobrodzie wraz z kierowanym przez
siebie Stowarzyszeniem I Mistrzostwa
Polski w Pi!ce B!otnej. Ponadto by! koordynatorem akcji „Polska Biega” (sztab
Zamo&'/Krasnobród), „Grassroots Day”
(koordynator na Lubelszczy(nie z ramienia PZPN) i kilku innych.
II miejsce – Ks. S#awomir Skowro$ski – opiekun dru%yny z paraÞi pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, która
reprezentowa!a Diecezj# Zamojsko-Lubaczowsk$ w III Edycji Mistrzostw
Polski w Futsalu Katolickiego Stowarzyszenia M!odzie%y im. Jana Paw!a II,
które odby!y si# w dniach 4–6 listopada
2011 roku w Cetniewie (W!adys!awowo) w Centrum Przygotowa" Olimpijskich. Dru%yna m#ska z Krasnobrodu po
wyj&ciu z grupy z I miejscem zmierzy!a
si# w pó!Þnale z Diecezj$ E!ck$. Mecz

w regulaminowym czasie zako"czy! si#
wynikiem 4:4, dogrywka za& przynios!a
wynik 5:5, za& w rzutach karnych krasnobrodzka dru%yna odnios!a zwyci#stwo. W meczu Þna!owym zmierzy!a si#
z gospodarzami Mistrzostw, tj. z Archidiecezj$ Gda"sk$. Wielki Þna! zako"czy!
si# wynikiem 4:1 dla podopiecznych ks.
Skowro"skiego. I w ten oto sposób zwyci#stwo odnios!a reprezentacja Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej, broni$c tytu!
Mistrza Polski.
III miejsce – Waldemar Maruszak –
od kilku lat sponsor i mi!o&nik Igrosu.
Dzi#ki jego zaanga%owaniu klub lepiej
prosperuje pod wzgl#dem organizacyjnym i Þnansowym. Podobno p. Waldemar nie umrze spokojnie, dopóki Igros
nie zagra w IV lidze.
Sportowy Ambasador Krasnobrodu:
Tomasz Margol – wychowanek Igrosu Krasnobród. Obecnie pi!karz Stali
Rzeszów, wcze&niej AMSPN Hetman
Zamo&', GKS Be!chatów i Hetman Zamo&'.
Gonzo
Fotoreporta$ – str. 24

Wiosenne nadzieje

P

rzysz!a wiosna. Przyroda budzi
si# do %ycia. Kwitn$ pierwsze
kwiaty, a trawa nie&mia!o wychyla zielone noski. A co dzieje si# w naszych
sercach? Cieszymy si#, %e zima nas nie
zmrozi!a, bo nie wszystkim wystarczy!o
opa!u, mówiono – aby do wiosny. Zastanawiam si#, czy ta wiosna b#dzie dla
nas radosna? Wydaje mi si#, %e b#dzie to
wiosna naszego sprzeciwu. Pójdziemy
solidarnie oznajmiaj$c o naszej niedoli
i bol$czkach. Mamy ju% do&' k!amstwa,
ob!udy i poniewierki. My chcemy Boga
w rodzin kole, w ksi$%ce i w szkole. Pozwólcie naszym dzieciom i m!odzie%y
wzrasta' w duchu mi!o&ci do Pana Boga
i bli(niego. Chcemy godnie %y' i pracowa' w naszym kraju, cieszy' si# wolno&ci$ s!owa i kszta!towa' sumienia w duchu najwy%szych warto&ci. Chcemy %y'
jak wolni ludzie, cieszy' si# zdrowiem
i szuka' chleba tutaj, na ziemi naszych
praojców, która kryje w sobie tyle skar-

bów, %e mo%e by' mlekiem i miodem
p!yn$ca.
Niedawno odwiedzi!am moj$ kochan$ wie&, na której kiedy& uczy!am
18 lat. Szuka!am oznak wiosny. Wtedy
t#tni!o tu %ycie. S!ycha' by!o porykiwanie krów, r%enie koni, pianie kogutów,
gdakanie kokoszek. M#%czy(ni wyci$gali z szopy narz#dzia do pracy na roli.
Kobiety wynosi!y swoje male"stwa na
pierwsze k$piele s!oneczne. Widzia!am
wówczas budz$ce si#, wiosenne %ycie
wsi. Teraz smutno tu i g!ucho. Budynki
inwentarskie s$ w wi#kszo&ci puste. Po
podwórzach hula wiatr. W domostwach
pozostali tylko starsi. M!odzi wyjechali w poszukiwaniu chleba. Mówi$, %e
z gospodarki trudno utrzyma' rodzin#.
Staruszkowie choruj$, nawet nie id$ do
lekarza, bo nie maj$ pieni#dzy na leki.
Umrze' trzeba, mówi$, niewa%ne czy
wcze&niej czy pó(niej. Tegoroczni maturzy&ci chc$ studiowa', lecz najpierw

musz$ zarobi' na studia. Dlatego maj$
ju% za!atwione miejsca pracy, oczywi&ci
poza granicami naszego kraju.
Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” pisa! o wio&nie nadziei roku 1812.
Wtedy Polacy walczyli u boku Napoleona. Mieli przynie&' upragnion$ wolno&'. Takich wiosen by!o wiele w historii naszego kraju. Jednak wydaje mi
si#, %e Ojczyzna nie mia!a kiedy& tylu
wrogów, co obecnie. To oni zniszczyli
wielki Ruch „Solidarno&ci”, z którym
Polacy wi$zali wielkie nadzieje. Teraz
oÞcjalnie wzi#li si# za r#ce i wpychaj$
nasz$ Polsk# do grobu.
Obecnie znowu budz$ si# polscy patrioci, pisz$ protesty, uczestnicz$ w pokojowych marszach. Manifestuj$ swój
sprzeciw i %$dania. Znowu wiosna niesie nam nadziej#.
Józefa Kusz
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Warsztaty gastronomiczno-kulinarne
W

dniach 30 marca - 17 kwietnia
br. Fundacja Wspomagania
Wsi wspólnie z Urz#dem Miasta Krasnobród zrealizowa!a pi#' dwudniowych szkole" warsztatowych na terenie
gminy i miasta Krasnobród. Szkolenia
obejmowa!y zagadnienia zwi$zane z
podejmowaniem przez mieszka"ców
wspólnych inicjatyw na rzecz swoich
&rodowisk oraz zaj#cia praktyczne w zakresie gastronomiczno-kulinarnym.
Zaj#cia szkoleniowe odby!y si# w
nast#puj$cych miejscowo&ciach: Kaczórki, Krasnobród, Majdan Wielki,
Zielone i Wólka Husi"ska. )$cznie
uczestniczy!o w nich 125 osób z czego
96% stanowi!y panie, g!ównie mieszkanki wsi, za& 4% panowie.
Realizacja szkole" i aktywne w nich
uczestnictwo g!ównie przedstawicielek
p!ci pi#knej jest wyra(nym potwierdzeniem zainteresowania wiejskich gospody" doskonaleniem swoich umiej#tno&ci
i rozwoju osobowego oraz bardzo du%ego potencja!u spo!ecznego tkwi$cego w
spo!eczno&ciach lokalnych gminy i miasta Krasnobród.
Uczestnicy szkole" wykazali si# du%$
inwencj$ w zakresie pomys!ów dotycz$cych potencjalnych wspólnych dzia!a"

zmierzaj$cych do poprawy warunków
%ycia w swoich miejscowo&ciach oraz
doskona!$ znajomo&ci$ uwarunkowa"
lokalnych determinuj$cych osi$gni#cie
zamierzonych celów.
Organizatorem szkole" z ramienia
Urz#du Miasta w Krasnobrodzie by!a
Pani Alicja Lewandowska, za& ze strony
Fundacji Wspomagania Wsi Romuald
Doma"ski.
Koszty trenera i instruktora zosta!y
pokryte ze &rodków w!asnych Fundacji
Wspomagania Wsi.
Organizatorzy bardzo dzi#kuj$ nast#puj$cym osobom za pomoc organizacyjn$ i nieodp!atne udost#pnienie sali do
prowadzenia zaj#':
- Pani Krystyna Czapla Dyrektor Publicznej Szko!y Podstawowej w Zielonem
- Pan Piotr Czapla - Naczelnik OSP Malewszczyzna,
- Pani Ma!gorzata Kawa!ek- Dyrektor
Szko!y Podstawowej w Majdanie Wielkim
- Pani Halina Kostrubiec – Dyrektor
Szko!y przy Sanatorium w Krasnobrodzie
- Pan Tomasz Skóra - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miejscowo&ci

Zielone i Okolic ,,Ach Zielone”
- Pan Krzysztof Szka!uba - Dyrektor
Szko!y Podstawowej w Kaczórkach
- Pan Zbigniew Wiatrzyk - Naczelnik
Ochotniczej Stra%y Po%arnej w Wólce
Husi"skiej.
Nast#pnym etapem wspó!pracy
Urz#du Miasta w Krasnobrodzie i Fundacji Wspomagania Wsi b#dzie krótka
konferencja prezentuj$ca mo%liwo&ci
wykorzystania tradycyjnych produktów
lokalnych i regionalnych w promocji i
rozwoju gospodarczym regionu i pojedynczych podmiotów gospodarczych
oraz prezentacja w!a&cicieli gospodarstwa rolnego z okolic Koszalina, pokazuj$ca drog# do osi$gni#cia sukcesu
poprzez zmian# specjalizacji gospodarstwa na specyÞczn$ dzia!alno&' pozarolnicz$.
Konferencja odb#dzie si# dnia 12
maja br. (sobota) o godz. 9.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Zapraszamy.
A. Lewandowska
Na zdj%ciach szkolenie
w Szkole Podstawowej
w Zielonem
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O Krasnoludkach
i o sierotce Marysi

W

dniu 22 marca 2012r. zosta!a
podpisana umowa pomi#dzy
Krasnobrodzkim Domem Kultury a Instytutem Ksi$%ki w Krakowie na doÞnansowanie zadania pn. Maria Konopnicka „O Krasnoludkach i o sierotce
Marysi” w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa”, priorytet
„Literatura” ze &rodków Þnansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz$cych z Funduszu Promocji Kultury.
Podpisanie umowy jest efektem pozytywnej oceny wniosku (uzyska! 70,40
punków na 100 mo%liwych), który Krasnobrodzki Dom Kultury z!o%y! w listopadzie 2011 roku do Programu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2012.
ZakwaliÞkowanie wniosku do doÞnansowania to efekt pracy i zaanga%owania wielu osób.
Wniosek zosta! opracowany przez
pracowników Krasnobrodzkiego Domu
Kultury oraz autora projektu i kuratora
realizacji Mari" Gra'yn" Szpyra.
Recenzje planowanej do druku
ksi$%ki niezb#dne przy sk!adaniu wniosku napisa!y: Ewa Gruda – krytyk literatury dzieci#cej, publicystka, juror w
wielu konkursach literackich, od kilku
lat kieruje Muzeum Ksi$%ki Dzieci#cej
w Warszawie oraz dr Anna Boguszewska – Wydzia! Artystyczny Instytutu
Sztuk Pi#knych UMCS w Lublinie.
Na pewno du%y wp!yw na ocen# naszego wniosku, który obejmuje wydanie
ksi$%ki M. Konopnickiej „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi” mia! fakt, %e
b#dzie ona bogato ilustrowana.
Autorami ilustracji s$ wybitni arty&ci, laureaci wielu nagród, twórcy i
kontynuatorzy znanej w &wiecie „polskiej szko!y ilustracji”: Janusz Stanny,
Zdzis!aw Witwicki, El%bieta Gaudasi"ska, Tomasz Borowski, Krystyna Micha!owska, Bogdan Orli"ski, Krystyna
Lipka-Sztarba!!o, Marian Nowi"ski,
Mieczys!aw Wasilewski, Franciszek
Ma&luszczak, Zbigniew Ko!aczek, Jolanta Kolary, Jolanta Marcolla, Joanna
Zimowska-Kwak, Aleksandra Kucharska-Cybuch, El%bieta Wasiuczy"ska,
Artur Go!#biowski, Stanis!aw O%óg,
Halina i Bart!omiej Ku(niccy, Ma!gorzata Sawicka-Woronowicz, Hanna
Grodzka-Nowak, Katarzyna Stanny,
Anna S#dziwy, Aleksandra Michalska-

Szwagierczak, Jowita P!oszajska.
Prace reprodukowane w ksi$%ce s$
w wi#kszo&ci efektem Ogólnopolskich
Warsztatów Ilustratorów zorganizowanych przez Krasnobrodzki Dom Kultury
w 2009 roku z okazji przypadaj$cej w
2010 roku 100. rocznicy &mierci poetki i 115. rocznicy pierwszego wydania
ksi$%ki „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Zestaw prac poszerzony zosta! o
dzie!a wybitnych artystów, którzy nie
uczestniczyli w warsztatach.
Kierownictwo artystyczne nad ca!ym przedsi#wzi#ciem sprawuje prof.
Janusz Stanny - wybitny artysta,
wspó!twórca „polskiej szko!y ilustracji”, laureat wielu nagród i wyró%nie",
w tym dwukrotnie Nagrody Prezesa
Rady Ministrów za twórczo&' dla dzieci. Przez ponad 30 lat kierowa! Pracowni$ Ksi$%ki i Ilustracji w warszawskiej
ASP. Obecnie profesor na Wydziale Artystycznym Akademii Humanistyczno –
Ekonomicznej w )odzi.
Wydana w ramach projektu ksi$%ka
b#dzie zawiera!a pe!ny tekst ba&ni „O
Krasnoludkach i o sierotce Marysi”, 29
ca!ostronicowych ilustracji wraz z wybranymi fragmentami tekstu, a w cz#&ci katalogowej tekst wprowadzaj$cy
Autorki projektu i kuratora realizacji,
wst#p Janusza Odrow$%a-Pieni$%ka oraz
minimalki – reprodukcje 72 ilustracji.
Format – 230 x 275 mm, obj#to&' – 228
str., oprawa twarda, szyta ni'mi. Nak!ad
2000 egz.
Przygotowaniem do druku ksi$%ki
zajmuje si# do&wiadczony zespó! osób.
Autork$ projektu i kuratorem realizacji jest Maria Gra%yna Szpyra, która
od 30 lat zajmuje si# promocj$ polskiej
ilustracji w Polsce i za granic$ (plenery,
warsztaty, wystawy i towarzysz$ce im
wydawnictwa). Za ca!okszta!t dzia!a" w
tej dziedzinie otrzyma!a Nagrod# Specjaln$ Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Projekt graÞczny wykona! Wojciech Freudenreich – wybitny polski
graÞk, malarz, wielokrotny laureat Konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksi$%ek na Najpi#kniejsz$ Ksi$%k#
Roku.
Autorem wst#pu jest Janusz Odrow$'-Pieni$'ek – literat, historyk literatury, muzeolog, uhonorowany Z!otym
Medalem „Zas!u%ony Kulturze Gloria
Artis”, wieloletni dyrektor Muzeum

Janusz Stanny

Literatury im. Adama Mickiewicza w
Warszawie,.
Sk!ad i !amanie ksi$%ki wykona! Dariusz K!os z Warszawy, a jej drukiem
zajm$ si# Bia!ostockie Zak!ady GraÞczne SA.
Ca!o&ci$ prac zwi$zanych z realizacj$ projektu zajmuje si# Krasnobrodzki Dom Kultury, który posiada ju%
do&wiadczenie w tym zakresie. Jest wydawc$ wyda" albumowych: „Zdzis!aw
Witwicki. Ilustracje” (2008), „Pie&" ujdzie ca!o” (2009) oraz „Olga Siemaszko. Ilustracje” (2010).
Wydana przez Krasnobrodzki Dom
Kultury ksi$%ka, b#dzie wi#ksza obj#to&ciowo ni% zak!adano wst#pnie, st$d
te% koszt jej wydania b#dzie wi#kszy.
Konieczne wi#c by!o pozyskanie dodatkowych &rodków Þnansowych na
realizacj# tego zadania. W zwi$zku z
powy%szym KDK wyst$pi! z pismem do
wielu instytucji na terenie kraju z pro&b$ o doÞnansowanie projektu. Niektóre
z nich pozytywnie odpowiedzia!y na
nasz$ propozycj#. Tak wi#c projekt b#dzie sÞnansowany ze &rodków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
wysoko&ci 19.900,00 z!., &rodków Þnansowych KDK w wysoko&ci 7.100,00 z!.
oraz funduszy pozyskanych od innych
placówek.
Promocja ksi$%ki Marii Konopnickiej „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi” planowana jest na 23 maja 2012r.
w rocznic# 170 rocznicy urodzin poetki,
b#dzie jej towarzyszy' wernisa% wystawy oryginalnych ilustracji zreprodukowanych w ksi$%ce opatrzonych fragmentami tekstów.
Planowane jest te% zorganizowanie
spotka" z dzie'mi i m!odzie%$ (uczniami
szkó! z terenu gminy Krasnobród oraz
kuracjuszami Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza Korczaka w
Krasnobrodzie) promuj$cych ksi$%k#.
M. Czapla
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ROZTOCZA"SKA KSI#$KA ROKU 2011
„Literacki szlak Roztocza” to przedsi#wzi#cie organizowane ju% po raz
trzeci przez Zamojski Dom Kultury. Ma
ono na celu promowanie wydawnictw
ukazuj$cych si# na Roztoczu lub tematycznie zwi$zanych z naszym regionem.
W ramach tego ciekawego
przedsi#wzi#cia zosta! zorganizowany I konkurs „Roztocza"ska ksi$%ka roku 2011”.
„Gazeta
Krasnobrodzka”
obj#!a patronat prasowy nad
tym konkursem. Regulamin
plebiscytu zosta! podany w
listopadowym wydaniu lokalnego czasopisma. Nominacje
w konkursie uzyska!o 13 pozycji ksi$%kowych.
Warto wspomnie', %e do
tego konkursu zosta!y zg!oszone dwie publikacje autorów z Krasnobrodu. Pierwsza
to „*ladami przesz!o&ci o ParaÞalnym Muzeum Regionalnym w Krasnobrodzie” Marii
Doma"skiej, a druga to tomik
poezji „Oczy” ks. Krzysztofa
Guzowskiego. A oto pozosta!e nominacje: „90 lat Biblioteki Publicznej w Zamo&ciu”
Haliny Zieli"skiej, „Trener
duszy” Anny Rychter, „Biblioteka skarbnic$ wiedzy o
regionie” pod red. Danuty
R. Kawa!ko, „Karty m#cze"stwa Zamojszczyzny” Adama
Mastali"skiego, „Regionalne
zestawienie bibliograÞczne”
pod red. Danuty Kawa!ko, „W cieniu kopu!” Roberta Horbaczewskiego, „Dzieje
miejscowo&ci gminy Telatyn” Ewy i Józefa Nied(wied(, E.St$sik-Witkowskiej,
„Dzieje miejscowo&ci gminy Grabowiec” E. i J. Nied(wied(, „Czas hieny”
Adama Wies!awa Kulika, „Gmina Józefów - wrota Roztocza” pod red. El%biety
Jamroz, Ireneusza Wilczy"skiego, El%biety Kolaszy"skiej, Roberta Rabiegi, „
*ladami renesansu lubelskiego” oprac.
Piotra Kondraciuka.
Ka%dy móg! wzi$' udzia! w plebiscycie drog$ elektroniczn$ wysy!aj$c
e-mail ze wskazaniem wybranej ksiazki
spo&ród 13 nominacji pod adres literackiszlakroztocza@wp.pl lub sk!adaj$c
wype!nion$ kart# plebiscytow$ w ZDK
w dn.1.01.2012r. do 29.02.2012r.
Komisja w sk!adzie Aleksandra
Bednarska, Bo%ena Fornek, Agnieszka Szyku!a-+ygalska podliczy!a g!osy

oddane w plebiscycie czytelników. Tytu! „Roztocza"skiej ksi$zki roku 2011”
zdoby! album „Gmina Józefów - wrota
Roztocza” (349 g!osów). Cieszy fakt, %e
drugie miejsce zdoby!a ksi$zka „*ladami przesz!o&ci” M. Doma"skiej z Kra-

Miasta i Gminy Tyszowce i Urz$d Miasta i Gminy Telatyn. Nagrod# odebrali
E. Jamroz kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie i I. Wilczy"ski z Urz#du Miejskiego w Józefowie, a
zwyci#ski album zaprezentowa!a czytelniczka z D!ugiego K$tu (gm.
Józefów).
Publikacja liczy 90 stron
i zawiera oko!o 100 zdj#'.
Zosta!a wydana w formacie
A4, na kredowym papierze
w dwóch wersjach j#zykowych: polskiej i angielskiej,
(ze &rodków unijnych PROW
1000 sztuk).
Nagrody rozlosowano tak%e w&ród g!osuj$cych. Roczn$ prenumerat# Zamojskiego
Kwartalnika Kulturalnego na
rok 2012 otrzyma!y: Aleksandra Tokarz z Szupinka (gm.
Zamo&') i Anita Mazur z Poturzyna (gm. Telatyn).
Dyrektor ZDK p. Janusz
Nowosad na koniec uroczysto&ci zaprosi! zebranych na
roztocza"ski
pocz#stunek
oraz rozmow# integracyjn$.
Spotkanie up!ywa!o w mi!ej
atmosferze. Nale%y mie' nadziej#, i% podobna impreza
odb#dzie si# tak%e w przysz!ym roku, by kolejni autorzy i redaktorzy mogli zosta'
docenieni.
A.S"ota

snobrodu (329 g!osów). Gratulacje! Na
trzeciej pozycji (305g!osów) znalaz!y
si# „Dzieje miejscowo&ci gminy Telatyn”. Czwarte miejsce (126 g!osów) zaj#!a powie&' „Trener duszy”.
Podczas uroczystego podsumowania
konkursu, które odby!o si# 21.03.2012 r.
w sali widowiskowej ZDK organizatorzy nie tylko og!osili wyniki plebiscytu,
ale równie% pokazali prezentacj# multimedialn$ dotycz$c$ oko!o 60 publikacji
zwi$zanych z Roztoczem, wydanych w
2011r. Wszystkie zosta!y podzielone na
kilka kategorii: literatura, historia, kultura, sztuka i turystyka. O stron# muzyczn$ wydarzenia zadba!o Studio Piosenki
Autorskiej pod kierunkiem T. Z$bkowskiego prezentuj$c recital nawi$zuj$cy
do klimatu Roztocza.
Laureat plebiscytu otrzyma! nagrod#
pieni#%n$ w wysoko&ci 1000 z!, ufundowan$ przez wspó!organizatorów: Urz$d

PODZI)KOWANIA
Sk!adam serdeczne podzi#kowania wszystkim osobom, które
odda!y g!os na moj$ publikacj#
„*ladami przesz!o&ci”, w ramach
konkursu – KSI.+KA ROKU
2011 organizowanego przez Zamojski Dom Kultury. Szczególne
podzi#kowania sk!adam na r#ce
pani Aliny S!ota - za wsparcie
i ogromne zaanga%owanie w
dzia!ania zwi$zane z promocj$
Krasnobrodu.
Z powa$aniem
Maria Doma#ska
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Stary zegar

Essay

c.d.

Na widok biegn$cych ciemnych, gro(nych postaci, na boki si# rozst$pili,
mimo woli, obustronny szpaler przy op!otkach plebanii ustawili.
Miedzy szpalerem gapiów, bieg!o ku koniom „%ar!oczne wilcze” stad!o.
Kobietom ciekawskim, stoicko tkwi$cym mimo pó(nej pory, a zi$b przecie lutowy,
na widok gro(nych postaci serca za!omota!y, ze strachu niejedno lico nagle poblad!o.
Gapiów dot$d ró%nymi domys!ami zaabsorbowanymi, nowa zagadka zaprz$tn#!a g!owy.
Co te% ta wycieczka weselników na plebanijne podwórko niniej znaczy' mia!a?
Tymczasem „wilcza wataha” ju% ko"skich ogonów dopad!a.
Jeno patrze', jak w apetyczne ko"skie zadki k!y %ar!ocznie b#dzie szcz#kami wciska!a,
jak do szyi ko"skich, krtani g!odni dzicy zabójcy b#d$ w gór# skaka!y,
jak b#d$ konie kopytami wierzga', strachliwie chrapa', d#ba stawa', uprz$% rwa', r%e',
jak kawalkada ko"ska odczepiona wcze&niej od sani, wystraszona b#dzie w pop!ochu ucieka!a,
Jak z rozszarpanych piersi klaczy, j#zory d!ugie wader b#d$ gor$c$ krew %ar!ocznie %!opa!y.
+al b#dzie na t$ nierówn$ walk# „wilczej sfory”, z bezradnymi rumakami patrze'.
Tak byli gapie swoj$ wyobra(ni$ dociekliw$ podekscytowani,
%e zabyli na chwil#, %e to nie wilki dzikie, lecz ludzie dzicy dopadli do sani.
A zgromadzona gawied(, w szpaler podwójny zakl#ta, jeszcze grozy chwili nie pojmowa!a,
te% zawzi#cie na dalszy bieg zdarze" wytrwale na ch!odzie czeka!a.
Weselnicy dopad!szy sani, szparko i sprawnie po bro" „obusieczn$” si#gali,
ze swoich sani rwali k!onice, sprawne ch!opskie r#ce zapr#ciaki, orczyki odpina!y.
Tak dozbrojeni, taktycznie, wilczymi susami wracali na plac boju. Po laur chwa!y?
„Jezus Maria! Bo%e jedyny”! – pó!szeptom, pó!g#bkiem wo!a!y przera%one gapcie.
„To% ony tera na &mier' si# tam zat!uk$, ino z ludzi pozostan$ repcie”.
Ale dopóki uzbrojeni w k!onice akacjowe, orczyki jesionowe, grabowe zapr#ciaki,
m!ode „wilki”, zadziory, gotowi walczy' na &mier' i %ycie, jacy"skie wojaki,
byleby tylko przeciwnika wartko pogn#bi', jeszcze nie znikli w czelu&ciach gmachu,
damsko-m#scy gapie szeptali od ucha do ucha przera%eni, trz#s$c si# z zimna i strachu.
Dopiero kiedy ostatnie gro(ne zjawy znik!y za progiem, j#li g!o&no lamentowa',
„Matko Boska Krasnobrodzka! Jezusie Nazare"ski! co tam si# tera stanie”?!
wo!a!y pytaj$co niektóre persony, inne dopowiada!y: - „tu trzeba milicj# i ormo werbowa'”.
„Niech tu &piesznie przyjd$, by porz$dek i spokój, nim si# pozabijaj$, wnet zaprowadzili”.
Kto& inny z podekscytowanego t!umu przytomniej rzecze: - „ludzie, czy&ta rozumy potracili?
a gdzie% to przy sobocie, o tej porze, znajdziecie trze(wego milicjanta czy ormowca?
i czym%e by tu oni mogli? – no, chyba, %e na kobylim ogonie po&piesznie przyjecha'”?
Co poniektórzy panowie i mniej powa%ne damy parskn#li naraz &miechem krotochwilnego szeregowca.
Ten%e mówca ci$gn$! my&l: - „nu%e baby, trajkoty, uspokójta sie, my&lcie rzetelnie, przesta"cie byle co blocha'”.
Tak zarzewie walki wewn$trz gmachu i uzbrojeni junacy na dworze, emocje w&ród gapiów wzniecili.
Tymczasem zbrojni w k!onice, zapr#ciaki, orczyki woje wacht# u drzwi do „celi” stawili.
Reszta watahy zbrojna wtargn#!a bu"czucznie w korytarza dolnego pó!mroki.
Zacz#li m!óci', jak cepami snopy, na o&lep, na wrogów pogn#bienie, tudzie% w t!oku - swoich czasem.
Wtem krzyk, j#ki poranionych, z!orzeczenia bezsilnych, pokrwawionych pomruki,
nios!y si#, jak fala uderzeniowa po bomby wybuchu w g!$b „dolnych cel” gromkim ha!asem.
A oni parli do przodu, prali na o&lep wrogów po kolei po g!owach, plecach, jak w mury taranem.
Zdumia! si# takim obrotem walki zaskoczony wata%ka Majdaniaków – s!ynny „Paniosko”.
Dot$d zdawa!o mu si#, %e jego hajdamacy gór$, wi#c grzmoci! pi#&ci$ „Marcinów” bestialsko.
Gdy nagle groz$ straszliw$ powia!o; krzyki, j#ki kl#sk# fataln$ zwiastowa!y,
rozkaz wodza, który szybko kl#sk# zwietrzy! w nozdrza – by! szybki, zaskakuj$cy,
w&ród tumultu t!umu, jak ataman &wiadom nieuchronnej kl#ski, gromko zawo!a, a% sciany zadr%a!y:
- „mo!ojcy”! do sani! do koni! do broni! nie damy si#” – brzmia! rozkaz piorunuj$cy.
Porwali si# zatem Majdaniacy z kopyta ku drzwiom, a% deski jod!owe zadudni!y,
biegn$cych wartko hajdamaków „Panioska”, „Marcinów” k!onice, orczyki po plecach razi!y,
a kiedy wpadli hurmem w drzwi gardzieli przedsionka, wachta tam czatuj$ca po obu stronach,
wali!a orczykami, zapr#ciakami grabowymi na o&lep po g!owach, barach, „ogonach”.
Padali ra%eni nag!ym t#gim ciosem zrazu na mokr$ pod!og# &niegowego b!ota, jak !an skoszony,
podrywali si# jednak gibko i biegli na podwórze przetr$ceni, poranieni, jak zwierz postrzelony.
Nast#pni padali ju% na deski mokre i &liskie, by!y krwi$ bratni$ zbroczone.
Poturbowani, ale zawzi#ci, w&ciekli podrywali si# kln$c, b!otem i krwi$ utyt!ani,
z p!omieniami w&ciek!o&ci w oczach, wstydem paleni, biegli - sromot$, jak wichrem p#dzeni do swoich sani.
Wilkiem spode !ba na gapiów zerkali, zda si# b!yskawice ogniste w gapiów ciskali.
Jak%e ci#%ko by!o im, Majdaniakom poha"bienie znosi', oni zaprawieni w weselnych i zabawowych bijatykach,
gdzie ka%de wesele na wsi, ka%da zabawa wiejska, krwi$ by!y znaczone,
oni s!ynni na ca!$ okolic# majda"scy hajdamacy, dali si# zaskoczy' i !omot od Jacnian dostali.

Krasnobród, 2012.04.18

c.d.n.
Mieczys"aw Komisarczuk
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Szlak bojowy
25 Pu!ku U!anów Wielkopolskich

W

zwi$zku z nasilaj$cymi si#
dzia!aniami rewizjonistycznymi w Niemczech, opanowanych
przez faszystowsk$ doktryn# Hitlera,
ju% w dniu 23 marca 1939 roku wydano
w Polsce rozkaz do natychmiastowego rozpocz#cia pierwszej mobilizacji
cz#&ciowej i niejawnej. W czasie tej
mobilizacji zosta!y utworzone sztaby
siedmiu armii – jakie wchodzi!y w sk!ad
organizacyjny wojska polskiego. Kawaleri# mobilizowano tzw. systemem kartkowym poprzez imienne wezwania. Po
otrzymaniu powiadomienia, rezerwista
mia! obowi$zek w jak najkrótszym czasie uda' si# na dworzec kolejowy, gdzie
uzyska! dalsze wyczerpuj$ce informacje
pozwalaj$ce jak najszybciej dotrze' do
swojej mobilizacyjnej jednostki. OÞcer
rezerwy musia! zg!osi' si# do wyznaczonego pu!ku w mundurze i z szabl$.
By!o te% du%o takich przypadków, %e
oÞcerowie mieszkaj$cy blisko garnizonu, a przewa%nie byli to ziemianie,
przyje%d%ali na w!asnych koniach. Pu!ki
i dywizjony mobilizowane w ró%nych
terminach np. Nowogródzk$ Brygad#
Kawalerii przez kilka dni, poczynaj$c od
23 marca. Niektóre brygady dopiero 27
sierpnia 1939 roku. Tak, gen. Klemens
Rudnicki, ówczesny pp!k dypl. Dowódca 9 Pu!ku U!anów Ma!opolskich,
wspomina mobilizacj#. „Gwa!towne odwo!anie pu!ku do jego pokojowego garnizonu w Trembowoli przechwyci!a nas
na 'wiczeniach w M!odoborach. Potem
wypadki potoczy!y si# b!yskawicznie…
Dnia 27 sierpnia o godz. 17.00 nadchodzi telegram zarz$dzaj$cy mobilizacj#
pu!ku. Depesza brzmi: pogotowie koloru %ó!tego zarz$dzone… Dla nas oznacza!o to, i% za 35 godzin musimy by'
gotowi do za!adowania transportów kolejowych. W tym czasie mamy przyj$'
kilkuset rezerwistów, kilkaset koni od
w!a&cicieli prywatnych wozy do taboru,
motocykle, rowery i wyekwipowa' si#
od stóp do g!ów w nowy sprz#t… Zaczynamy od odprawy u dowódcy pu!ku,
na której oznaczam godzin# „A” na godzin# 18.00… Rozpoczyna si# mobilizacja…”
Natomiast 25 Pu!k U!anów Wielkopolskich ju% 24 marca 1939 roku
przerzucony zosta! transportem kolejowym z garnizonu Pru%ana w rejon
Rypin-Sierpce. W rejonie tym, a% do
lipca – pu!k odbywa! intensywne szkolenie bojowe, szczególnie z zakresu
umiej#tno&ci strzeleckich. Czas pobytu

nej (9 dak) Lewe skrzyd!o mia! broni'
26 pu!k – dowódca p!k dypl. Ludwik
Schweizer – tak%e maj$cy 9 dak. 27

wykorzystywano te% do szkolenia m!odego rocznika, gdy% w miesi$cu lipcu i
sierpniu dokonano wymiany starszych
roczników na m!odych. Wymaga!o to
du%ego wysi!ku ze strony prze!o%onych
w poszczególnych pododdzia!ach na
odcinku organizacyjnym i szkoleniowym. Niezale%nie od tego, prowadzono
instrukta% z zakresu taktyki dla kadry
dowódczej. Braki w sprz#cie spowodowa!y, %e du%o czasu nale%a!o po&wi#ci'
na napraw# wozów taborowych i uprz#%y. Du%a cz#&' wozów by!a jednokonna,
a konie mia!y tzw. dug$ tj. tak$ jakiej
u%ywano na wschodnich rubie%ach kraju. Tabor z!o%ony z takich wozów by!
niewydajny, powolny i ma!o mobilny.
Powi#ksza! ponadto d!ugo&' kolumny
taborowej.
Po 8 lipca, pu!k wraz z Nowogródzk$
Brygad$ Kawalerii przeszed! nad granic# prusk$. Ca!a brygada wesz!a w sk!ad
Armii „Modlin” dowodzonej przez
gen. Emila Przedrzymirskiego. Zadaniem armii by!o os!ania' stolic# od Prus
Wschodnich. Natomiast Nowogródzka
BK – dowodzona wówczas przez gen.
W!adys!awa Andersa, mia!a dzia!a'

Pu!k U!anów pod dowództwem pp!k
Józefa Paj$ka ubezpiecza! prawe skrzyd!o razem z 5 batalionem strzelców i
batalionem Obrony Narodowej (ON).
Obwód stanowi! 4 Pu!k Strzelców Kon-

gen. W"adys"aw Anders

p"k Zygmunt Marszewski

i os!ania' na kierunku
P!ocka w rejonie Lidzbarka oraz Dzia!dowa.
Odcinek &rodkowy w rejonie Lidzbarka obsadza!
25 Pu!k U!anów dowodzony przez p!k Bohdana Stachlewskiego
wraz z kompani$ Obrony Narodowej, maj$cy
bezpo&rednie wsparcie 9
dywizjonu artylerii kon-

p"k dypl. Ludwik Schweizer

nych (4 psk.) dowodzony
przez pp!k Zygmunta
Marszewskiego oraz dywizjon pancerny, którego
dowódc$ by! mjr Antoni
*liwi%ski i szwadron kolarzy. S!u%by pomocnicze
zlokalizowane na osi +uromin – Sierpc, a stacj$
zaopatrzenia w samym
Sierpcu.
Ci!g dalszy na str. 22
p"k Bogdan Stachlewski
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Szlak bojowy
25 Pu!ku U!anów Wielkopolskich
Ci!g dalszy ze str. 21
Powodem alarmu dla brygady, by!y nasilone przygotowania do wojny przez
Niemców, mi#dzy innymi przeprowadzenie mobilizacji w Prusach Wschodnich. Przez ca!y czas pobytu nad granic$
z Niemcami, %o!nierze 25 Pu!ku U!anów szkolili si# oraz robili umocnienia
takie jak: przeszkody przeciwpancerne,
zasieki, stanowiska dla broni ci#%kiej,
punkty obserwacyjne dla artylerii i dowódców. Patrolowali te% wyznaczony
odcinek nadgraniczny, bardzo cz#sto
przekraczany przez szpiegów i bojówki
nieprzyjaciela.
U wy%szych oÞcerów obserwowa!o si# trosk# o dobre wyszkolenie
%o!nierzy i akcenty pe!ne optymizmu.
P!k dypl. Ludwik Schweizer pisze: „…
Smutne my&li odpycha!y jednak wznios!y nastrój ludzi. Wychowani w duchu
patriotycznym i rycerskim oÞcerowie,
podoÞcerowie oraz %o!nierze cieszyli
si#, %e wreszcie b#d$ mogli sw$ t#%yzn#
wykaza'. Dochodzi!a do tego rado&'
wyrwania si# z zegarkowego %ycia garnizonowego, jazda w nowe strony, w
inne warunki, nadaj$ca przysz!o&ci czar
tajemnicy i niepewno&ci – tak drogie naturze ludzkiej.

Niewielu zdawa!o sobie spraw#, %e
do garnizonu nie wróc$. Nikt – %e za pó!
roku Ojczyzn# utraci…”
Wies!aw Lasocki w swoich wspomnieniach pisze: „w dniu 15 sierpnia
1939 roku, z okazji *wi#ta +o!nierza w
nadgranicznym Uzdowie odby!a si# deÞlada Brygady przed jej dowódc$ gen.
W!adys!awem Andersem.
25 Pu!k U!anów, ca!y na kasztanach
– z wyj$tkiem siwków plutonów tr#baczy i !$czno&ci – deÞlowa! tak jak inne
oddzia!y, w pe!nym sk!adzie bojowym,
w he!mach, ale z proporczykami na lancach. Sz!y najprzód cztery szwadrony
liniowe, szwadron karabinów maszynowych z dwoma plutonami na jukach
i jednym na taczankach, pluton armatek przeciwpancernych zaprz#%onych
w niedu%e, ale mocne „hucu!y”, pluton
!$czno&ci i szwadron kolarzy.
Dzie" by! s!oneczny i gor$cy, ale co
pewien czas zrywa! si# lekki wietrzyk.
Porusza! on tysi$ce ró%nobarwnych proporczyków na u!a"skich lancach, a za
blisk$ granic$ !opota! w wielkich ßagach hitlerowskich ze z!owrogimi statystykami.
Po po!udniu 31 sierpnia 1939 roku,
Hitler podpisa! &ci&le tajny rozkaz napa-

BLI!EJ PIESKA
J

est to Ogólnopolska Edukacyjna
Kampania spo!eczna z zakresu
edukacji humanitarnej organizowana
przez miesi#cznik „BLI+EJ PRZEDSZKOLA”.
Celem kampanii jest u&wiadomienie,
%e zwierz# to istota, która odczuwa ból
i cierpienie tak samo jak cz!owiek. Aby
w t# wiedz# wyposa%y' spo!ecze"stwo,
nale%y zacz$' od dzieci. Ich fascynacja
&wiatem, przyrod$ i zwierz#tami w prosty sposób mo%e by' przekszta!cona w
wiedz# praktyczn$ poprzez przekazanie
im wiedzy na temat jak w!a&ciwie traktowa' zwierz#ta, dba' o nie i porozumiewa' si# z nimi.
Zwierz# nie jest rzecz$ - to pierwsze
s!owa polskiej ustawy o ochronie zwierz$t. Zwierz#ta te% maj$ swoje prawa.
Oto one:
Pi"+ Swobód Zwierz$t:
Wolno&' od g!odu i pragnienia
Wolno&' od niewygód
Wolno&' od bólu, ran i chorób
Wolno&' naturalnego zachowania si#

Wolno&' od strachu.
Propozycji dzia!a"
w tej dziedzinie jest
wiele:
- organizowa' wycieczki do parku, lasu,
na !$k# (obserwacja
zwierz$t w ich naturalnym &rodowisku),
do ZOO, oceanarium,
gospodarstw agroturystycznych (obserwacja zwierz$t %yj$cych
w sztucznych warunkach);
- w!$cza' maluchy
w dbanie o przyrod# wokó! placówki;
- nawi$za' wspó!prac# z wybranym
schroniskiem i pomaga' potrzebuj$cym
zwierz#tom (zorganizowa' zbiórk# koców, jedzenia, pieni#dzy);
- adoptowa' zwierz# (wp!aca' np.
co miesi$c okre&lon$ kwot# na wybrane
przez siebie zwierz$tko; w ten sposób
przedszkolaki staj$ si# „w!a&cicielami”
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&ci na Polsk# – nast#pnego dnia o &wicie.
Niemiecka armia maj$ca znaczn$
przewag# w ilo&ci dobrze uzbrojonych i
wyposa%onych %o!nierzy oraz wspierana
wielokrotnie wi#ksz$ ilo&ci$ broni pancernej, wszystkich rodzajów artylerii,
lotnictwa – bez wypowiedzenia wojny
przekroczy!a pó!nocn$, zachodni$ i po!udniow$ granic# Polski.
Na wiadomo&' o wybuchu wojny i
zaatakowaniu naszego kraju, admira!
Wilhelm Canaris szef wywiadu wojsk
(Abvchry) w naczelnym dowództwie
niemieckim Wehrmachtu, zwi$zany z
opozycj$, po zamachu na Hitlera (lipiec 1944 roku) aresztowany i stracony
wykrzykn$!: „To ju% koniec Niemiec”.
Maj$c techniczn$ przewag#, Luftwaffe b!yskawicznie zdoby!a kontrol# nad
polskim niebem. W#z!y kolejowe, poci$gi z wojskiem, miejsca koncentracji,
posterunki dowodzenia naszej armii
wszelkiego rodzaju eszelony %o!nierzy
oraz zat!oczone drogi przed uciekaj$c$
ludno&' cywiln$, by!y kolejno bombardowane i ostrzeliwane. Pod silnym
ogniem lotnictwa i wojsk pancernych
obrona polska – mimo zaci#to&ci oraz
bohaterstwa – zosta!a przerwana w wielu granicznych miejscach.
Jan G%bka
zwierz$t; na klatce mo%na zawiesi' tabliczk# z nazw$ przedszkola, dzieci
mog$ otrzymywa' zdj#cia
zwierzaka, odwiedza' go
w schronisku);
- stworzy' wspólnie z
dzie'mi Kodeks w!a&ciwego zachowania wobec
zwierz$t.
„Przyjaciele Kubusia
Puchatka” z Przedszkola Samorz$dowego w
Krasnobrodzie równie%
w!$czy!y si# do tej akcji.
W grupie zosta!y przeprowadzone zaj#cia edukacyjne na powy%szy temat.
Nawi$zali&my
wspó!prac# ze Schroniskiem
dla Bezdomnych Psów w
Zamo&ciu. Zebrali&my such$ karm# i
dostarczyli&my j$ do schroniska. No i
oczywi&cie pozosta!e formalno&ci zosta!y dopi#te na ostatni guzik.
Maria Doma#ska
Przedszkole Samorz!dowe
w Krasnobrodzie
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Igros Krasnobród w natarciu
Podsumowanie z jesieni, plany ju¿ na wiosnê

O

kresy podsumowa" min#!y ju%
kilka miesi#cy temu. Wróc# jednak do rundy jesiennej sezonu 2011/12
w wykonaniu Igrosu Krasnobród. Teraz
mo%emy spokojnie, tzn. bez wi#kszych
emocji popatrze' na to co, dzia!o si#,
gdy &niegu jeszcze za oknami nie by!o, a
krasnobrodzcy kibice emocjonowali si#
– mo%e niekoniecznie wynikami Igrosu
– a raczej sytuacj$ i atmosfer$ klubow$,
które by!y efektem w!a&nie niezadowalaj$cych wyników.
Krasnobrodzcy pi!karze zacz#li sezon od 4-ch zwyci#stw. Byli wtedy liderem – wyprzedzaj$c Aleksandri# Aleksandrów i AMSPN Hetman Zamo&'. 5
kolejka przynios!a pora%k# z Koron$
)aszczów 1:2. Od tamtego meczu wyniki Igrosu by!y nieustannie gorsze – do
11 kolejki przegrali&my 7 meczów z
rz#du. Nie by!y to pora%ki wysokiego
rozmiaru. Zespó! przegra! sporo pojedynków ró%nic$ jednego gola – jak to
by!o w spotkaniach z Koron$ )aszczów,
Olimpi$ Mi$czyn, Ostoj$ Skierbieszów

Gozdek, który by! najlepszym zawodnikiem w klubie, który zdoby! ju% troch#
do&wiadczenia w &rodowisku sportowym, a w Igrosie strzeli! 11 goli. Ostatnie 4 mecze jesieni pod wodz$ Gozdka
Igros wygra!. Zacz$! pi#knie od bardzo
wysokiej wygranej w meczu z Relaxem
Ksi#%pol 11:0. Rund# jesienn$, która
by!a przez wspomniane okoliczno&ci
nie!atwa, Igros zako"czy! na 8 miejscu
z dorobkiem 24 punktów oraz stratami 19 punktów do lidera (AMSPN Hetman
Zamo&'), a 13 do wicelidera (Aleksandrii Aleksandrów).
Jak nale%y oceni' jesienne wyst#py
%ó!to-czerwonych? A no tak, %e skoro
nast$pi!a zmiana trenera, to kolorowo
nie by!o! Przed startem sezonu 2011/12
ka%dy mia! &wiadomo&', %e poza zasi#giem b#dzie AMSPN Hetman Zamo&',
który ma spore Þnanse i dobre zaplecze,
by walczy' o awans do IV ligi. Ka%da
inna dru%yna, która zaj#!aby pierwsze
miejsce w tabeli, by!aby wi$zana z wielk$ sensacj$. Kibice z Krasnobrodu mieli

brego trenera z „nazwiskiem”, który
b#dzie mia! swoj$ cen#, skoro Igros nie
stoi na pozycji umo%liwiaj$cej skuteczn$
walk# o IV lig#? Nie chodzi tutaj o sam$
pozycj# w tabeli po jesieni, ale tak%e o
zaplecze Þnansowe. Gozdek, jak sam
przyznaje, dosta! szans# na zdobycie
do&wiadczenia: „Pewne jest to, %e moj$
dalsz$ przysz!o&' wi$%# w!a&nie z prac$ jako trener, a do&wiadczenie jakie w
tej chwili zdobywam na pewno zaowocuje”. W rundzie wiosennej ogrywanie
wychowanków i wprowadzanie ich do
dru%yny seniorskiej b#dzie najwa%niejsze obok zaj#cia jak najlepszego miejsca na koniec sezonu. Sytuacja wi#c w
tym momencie jest jak najbardziej klarowna. A z planami awansu do IV ligi
(je%eli takie b#d$) trzeba poczeka' przynajmniej do kolejnego sezonu. W dniu
dzisiejszym my&l#, %e kibice mog$ spa'
spokojnie. Ogrywajmy swoich, a mo%e
kolejne sezony b#d$ historyczne.
Tomasz Paku"a
Terminarz meczów Igrosu (seniorzy) w rundzie wiosennej sezonu
2011/12 rozgrywanych w ramach Zamojskiej Klasy Okr"gowej w Krasnobrodzie:

i Uni$ Hrubieszów, albo dwóch goli.
Jednak nie to si# liczy. W pi!ce no%nej,
licz$ si# zdobyte punkty za zwyci#stwa,
ewentualnie remisy, a kibice patrz$ na
ligow$ tabel# – wtedy Igros po 11 rozegranych meczach by! na miejscu 9 z
dorobkiem zaledwie 12 punktów. Marcin Nowosad, trener Igrosu Krasnobród,
poda! si# do dymisji, a Zarz$d j$ przyj$!
(za drugim razem, pierwszej – z!o%onej
troch# wcze&niej, nie przyj$!). Nowym,
graj$cym szkoleniowcem zosta! Piotr

tak%e t$ &wiadomo&' jednak liczyli, %e
b#d$ cieszy' si# dobr$ gr$ pi!karzy, a
Igros b#dzie zajmowa! miejsce w czubie tabeli. Tak niestety nie by!o. Ostatnie cztery mecze pokaza!y, %e potencja!
w dru%ynie jest du%y skoro Igros sta'
na zwyci#stwa. W zwi$zku z przygotowaniami do wiosny Zarz$d MGKS
Igros Krasnobród postanowi! zaufa'
Piotrowi Gozdkowi i mianowa! go graj$cym trenerem. Patrz$c realnie jest to
dobre rozwi$zanie, bo po co &ci$ga' do-

18.04.2012 r. (#roda) godz. 17
Igros - Olimpiakos Tarnogród
15.04.2012 r. (niedziela) godz. 16
Igros - Tur Turobin
05.05.2012 r. (niedziela) godz. 17
Igros - Olimpia Wojan Mi$czyn
20.05.2012 r. (niedziela) godz. 17
Igros - Grom Ró%aniec
03.06.2012 r. (niedziela) godz. 17
Igros - Unia Hrubieszów
10.06.2012 r. (niedziela) godz. 17
Igros - Echo Zawada
24.06.2012 r. (niedziela) godz. 15
Igros - Entra-Sparta )abunie

GALA
pi³karska

21.04.2012r.

