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XXIV Sesja Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie
W dniu 29 kwietnia 2013r,. o godz.
9.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury
odbędzie się XXIV sesja rady Miejskiej w
Krasnobrodzie. W programie sesji zaplanowano podjecie następujących uchwał:
1) ws. zmiany uchwały budżetowej
gminy na rok 2013,
2) ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie ﬁnansowej,
3) ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania ﬁnansowego Krasnobrodzkiego
Domu Kultury
4) ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania ﬁnansowego Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie
5) ws. sprzedaży lokali mieszkalnych i
użytkowych w budynku usługowo-mieszkalnym Ośrodka Zdrowia w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałów
w prawie własności gruntu stanowiących
własność Gminy Krasnobród.
Ponadto, w programie sesji zaplanowano: Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012.
- Przedstawienie informacji Burmistrza o
pracy w okresie międzysesyjnym oraz Interpelacje i wolne wnioski.
Wiosenne porządki
Burmistrz Krasnobrodu przypomina
o obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (ustawa
z dnia 13 września 1996 r Dz.U.2012.391
z późn. zm). O jednym z nich mówi m.in.

art. 5 ust.1 pkt 4. Zgodnie z jego treścią

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

Nakład: 400 egz.

obowiązkiem właściciela nieruchomości jest: „uprzątnięcie błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje
się wydzieloną cześć drogi publicznej
służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. W przypadku gdy taki chodnik
zostanie uprzątnięty przez właściciela
nieruchomości przyległej, zarządca drogi ma obowiązek do zabrania nagromadzonego piasku lub błota.
Informacje zebrała:
M. Czapla
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„MOJE BOISKO ORLIK 2012” - OTWARCIE
zień 8 kwietnia 2013r. na długo zapisze się w kartach historii
Miasta i Gminy Krasnobród, w pamięci uczniów, nauczycieli, dyrekcji oraz
wszystkich mieszkańców gminy. Tego
dnia nastąpiła długo oczekiwana, uroczysta inauguracja otwarcia kompleksu boisk
sportowych „Orlik 2012” wybudowanego
w ramach programu „Moje boisko – Orlik
2012”. Program zakładał wybudowanie
nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów
sportowo – rekreacyjnych. Program „Moje
boisko – Orlik 2012” realizowany jest
przede wszystkim z myślą o dzieciach i
młodzieży, aby mogły się cieszyć z uprawiania sportu. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 1 milion złotych. Na realizację
projektu gmina uzyskała doﬁnansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w
wysokości 622.000 złotych oraz Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości 200.000
złotych. Wkład własny wyniósł 214.000
złotych. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni i wymiarach 30 m x 62 m oraz boisko
wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki
i piłki ręcznej o wymiarach 19 m x 32 m.,
ponadto boiska posiadają odpowiedni drenaż, a całość terenu została oświetlona i
wykonano ogrodzenie. Dodatkowo dzięki
inwestycji szkoły zyskały nowe zaplecze administracyjno – sportowe
wraz z szatniami.
Oﬁcjalna inauguracja rozpoczęła się o godzinie 10.30. Otwarcie kompleksu sportowego swoją
obecnością uświetnili m. in. Marian
Starownik – Wicewojewoda Lubelski, Eugeniusz Polakowski - Zastępca Kierownika Filii Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego, ksiądz dr Eugeniusz
Derdziuk – Proboszcz Paraﬁi Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie,
Jan Lelonek – Kierownik Oddziału
Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wojciech Piekarczyk
– Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Henryk Matej
– Starosta Powiatu Zamojskiego, Kazimierz Mielnicki – Przewodniczący Rady
Powiatu Zamojskiego. W uroczystości
uczestniczyli także burmistrzowie i wójtowie gmin ościennych: Tadeusz Garaj –
Burmistrz Hrubieszowa, Lech Szopiński
– Wójt Gminy Mircze, Dariusz Szykuła
– Wójt Gminy Adamów, Janusz Bałabuch
– Wójt Gminy Krynice oraz Edward Sidoruk – Dyrektor Oddziału Lubelskiego Totalizatora Sportowego w Lublinie. Wśród
zaproszonych gości byli także: Kazimierz

D

Misztal – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie, Radni, Nadkomisarz
Adam Kowal – Komendant Posterunku
Policji w Krasnobrodzie, dyrektorzy szkół
oraz dyrektorzy i kierownicy innych jednostek organizacyjnych z terenu miasta i
gminy Krasnobród oraz młodzież szkolna
i mieszkańcy.
Uroczystość otworzył Burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec, który w
swoim wystąpieniu podziękował obecnym
przedstawicielom władz państwowych
i wojewódzkich za pomoc ﬁnansową w
realizacji projektu. Przypomniał o sukcesach sportowych uczniów wszystkich
szkól z terenu miasta i gminy Krasnobród,
sukcesach klubu sportowego „IGROS” i
„ROZTOCZE” oraz zachęcał opiekunów i
młodzież do korzystania z obiektu. Słowa
podziękowania Burmistrz Krasnobrodu
skierował również do wykonawców obiektu Państwa Małgorzaty i Roberta Leśniewskich, podwykonawcy Pana Krzysztofa
Wichurskiego, a także inspektora nadzoru
Pana Stanisława Hejznera. Podkreślił, iż
pomimo początkowych trudności wykonawcy sprostali zadaniu i wykazali się niezwykłym profesjonalizmem.
Kolejnym etapem ceremonii było uroczyste przecięcie wstęgi, do którego zostali zaproszeni: Marian Starownik – Wice-

wojewoda Lubelski, z ramienia Marszałka
Województwa Lubelskiego Eugeniusz Polakowski – Z-ca Kierownika Filii Urzędu
Marszałkowskiego w Zamościu, Edward
Sidoruk – dyrektor Oddziału Lubelskiego
Totalizatora Sportowego, Wiesław Chmielowiec – Burmistrz Krasnobrodu, Stanisław Hejzner – Inspektor Nadzoru oraz w
imieniu uczniów Gabriela Gancarz – Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie. Po oﬁcjalnym otwarciu
boiska, jego poświęcenia dokonał proboszcz Paraﬁi Nawiedzenia NMP ksiądz

prałat dr Eugeniusz Derdziuk.
Następnie na nowej płycie rozegrany został mecz ﬁnałowy w Turnieju Piłkarskim o Puchar Prezesa Totalizatora
Sportowego. Mecz rozegrały drużyny
chłopców ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach oraz Szkoły Podstawowej w
Krasnobrodzie. Zwycięzcami turnieju
zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w
Krasnobrodzie, którym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów sportowych.
Ostatnim punktem uroczystego otwarcia była część artystyczna, którą przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej
w Krasnobrodzie. Program wprowadził
wszystkich gości w pogodny nastrój.
Mamy nadzieję, że uczestnicy uroczystości będą miło wspominać pobyt w naszym
malowniczym zakątku, jakim jest Krasnobród oraz naszą szkołę.
Organizatorami przedsięwzięcia byli:
Wiesław Chmielowiec – Burmistrz Krasnobrodu i Joanna Szykuła – dyrektor ZSP
w Krasnobrodzie
Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie składa podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili
się do powstania tak nowoczesnego obiektu infrastruktury sportowej, który z pewnością wpłynie na aktywny rozwoju sportu i
rozwoju ﬁzycznego dzieci i młodzieży.
Przyciągnie także osoby, dla których
sport znaczył do tej pory niewiele.
Będzie dobrze służył propagowaniu
zdrowego stylu życia, rozwojowi
sprawności ﬁzycznej i przyczyni
się do integracji środowiska Miasta
i Gminy Krasnobród wokół sportu i
rekreacji.
Informujemy, iż Orlik będzie
otwarty przez 7 dni w tygodniu. Korzystanie z Orlika jest bezpłatne. W
dni nauki szkolnej z boisk do godziny 15.00 korzystają uczniowie, a potem w godzinach od 16.00 na Orliku
może pojawić się każdy z mieszkańców Gminy Krasnobród. W soboty,
niedziele i święta godziny otwarcia
Orlika najlepiej jest sprawdzić w graﬁku
umieszczonym na stronie Orlik2012krasnobrod.futbolowo.pl. Aby skorzystać z
kompleksu sportowego można przyjść
w dowolnej chwili w wyznaczonych godzinach, a gdy mamy zamiar przyjść z
większą grupą warto zarezerwować sobie termin telefonicznie pod numerem
513280787 lub 691241822.
Joanna Szykuła
Dyrektor ZSP w Krasnobrodzie
Fotoreportaż – str. 11
Fot. M. Czapla
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w Krasnobrodzie

z myślą o pracy i studiach dla swoich absolwentów
Informacje o zasadach naboru do klas sprofilowanych
w nowym roku szkolnym 2013/14

ychodząc naprzeciw współczesnej sytuacji na rynku pracy w kraju, Europie oraz uwzględniając lokalne warunki i
możliwości Liceum w Krasnobrodzie od nowego roku szkolnego oferuje młodzieży naukę w atrakcyjnych sproﬁlowanych klasach.

W

Proﬁl

LINGWISTYCZNO
– TURYSTYCZNY

Przedmioty wiodące

Możliwości pracy i studiów

Dodatkowe działania
szkoły wspierające
rozwój ucznia

Kontakty z biurami podróży, uczelniami wyższymi
Język angielski, geograﬁa,
prowadzącymi studia o tej
drugi język obcy do wyboru: Turystyka polska i zagraniczspecjalności, wskazówki
j. niemiecki, j. rosyjski, j.
na, geograﬁa, języki obce
praktyczne od wykwaliﬁfrancuski
kowanych przewodników i
pilotów wycieczek, wymiana
międzynarodowa, wycieczki
poglądowe; obóz żeglarski
Rozwijanie kompetencji
wychowania ﬁzycznego,
obserwacja pracy rehabiliStudia na uczelni wychowatanta, terapeuty; kontakty z
nia ﬁzycznego, akademii me- lokalnymi instytucjami: sadycznej, studia na kierunku natorium, domami opieki dla
rehabilitacja, biologia, praca ludzi starszych, warsztatami
z osobami starszymi
terapii dla niepełnosprawnych; klasami integracyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych, lekarzami różnych
specjalności; obóz żeglarski

SPORTOWO
– REHABILITACYJNY

Biologia, wychowanie
ﬁzyczne,
możliwość rozszerzenia
chemii
Szkoła dysponuje bogatą
bazą wychowania ﬁzyczngo.

HUMANISTYCZNO
– PRAWNICZY

WOS,
istnieje możliwość rozszerzenia historii,
j. polskiego – dla zainteresowanych uczniów

Studia prawnicze, politologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne

SŁUŻBA CELNA

Języki obce

Studium celne, języki obce

Wyjazdy studyjne do sądu,
spotkania z prawnikami, kuratorami, nawiązanie współpracy z wydziałami prawa na
uczelniach wyższych,
Spotkania z celnikami i pracownikami służby celnej

Informujemy, że istnieje możliwość indywidualnego rozszerzenia przedmiotów, niezależnie od wybranego proﬁlu
uwzględniając przyszłe kierunki studiów naszych licealistów.
Naszym atutem jest kameralny charakter naszej szkoły średniej dzięki czemu kształcenie odbywa się na zasadzie rozpoznania indywidualnych potrzeb ucznia i dostosowanie metod, środków i form kształcenia do jego możliwości. Jest to misja
naszej szkoły, która ma na względzie całościowy rozwój młodego człowieka, jak najlepsze przygotowanie go do trudnej,
nowej matury oraz pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia lub pracy dostosowanej do zmieniających się warunków na
rynku edukacji i pracy.
W szkole organizowane są zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego oraz informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy.
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Ks. dr Eugeniusz Derdziuk:
z książką i Księgą przez życie
ontynuując poznawanie bibliotek zamościan postanowiłam
dowiedzieć się w pierwszej kolejności:
czy ‘książka’ ma coś wspólnego z ‘księdzem’. A. Brückner w swoim opracowaniu słownikowym¹ przeprowadził długi
wywód na temat wspólnego pochodzenia
tych słów jeszcze ze starocerkiewnego
języka. Oba archaiczne wyrazy: kniądz i
knięga zawierają takie samo nagłosowe
kni- oraz nosowe ą i ę. Oba rozwijały się w
podobny sposób: poprzez rozpodobnienie
dwóch dźwięków nosowych. Ale czy łączy
je jeszcze coś szczególnego? Okazuje się,
że tak. Rzeczownik ksiądz w pierwotnym
swoim znaczeniu jeszcze do XVI wieku
oznaczał nie jak dziś ‘duchownego’ lecz
również ‘świeckiego panującego’ – zdrobniale – książę. Tak więc nie powinno dziwić, że kiedyś książę, książka i książnica
należały do wspólnej rodziny wyrazów. A
jak to jest w naszych czasach? Może trochę
przekornie po tym językoznawczym wstępie postanowiłam porozmawiać właśnie o
książce z ks. kanonikiem dr Eugeniuszem
Derdziukiem, dziekanem rzymskokatolickiej diecezji zamojskiej-lubaczowskiej,
obecnie proboszczem paraﬁi pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie.

W tym czasie również bardzo dużo przeczytałem książek Kraszewskiego.

K

Jakie książki czytał Ksiądz, kiedy był
dzieckiem? Mój rozmówca widocznie
ucieszony pytaniem, rozpoczął opowiadać
mi o swoim dzieciństwie i obecnej często
w nim książce:
Pamiętam, kiedy wypożyczyłem pierwszą książkę z biblioteki szkolnej, była to
właśnie „Kaczka Dziwaczka” Jana Brzechwy, i pamiętam jak zachwycałem się nią.
To dla mnie było takie pierwsze zdziwienie, że można wypożyczyć i czytać książki.
W naszym domu było skromnie i żadnych
książek nie było. Dopiero później, kiedy
zacząłem otrzymywać nagrody w szkole,
to pojawiły się pierwsze książki w biblioteczce domowej. Jako pierwszą dostałem
Wyprawę Kon-Tiki Thora Heyerdahla,
następnie Anny Świderkówny, Kiedy piaski egipskie przemówiły po grecku. Kiedy
później dowiedziałem się, że ta autorka
interesuje się historia starożytną i Biblią,
nabrałem dla niej jeszcze większego szacunku. Potem zacząłem czytać już całą
serię książek. Ta przygoda z książką rozpoczęła się gdzieś około trzeciej klasy szkoły
podstawowej ze względu na to, że mieliśmy panią, która mobilizowała nas do
czytania. Dużo czytałem… Do dzisiaj nie
zapomnę jak płakałem, jak wzruszałem się,
kiedy czytałem O krasnoludkach i sierotce
Marysi Marii Konopnickiej. Do dziś również pamiętam, że te wypożyczane książki

miały specyﬁczny zapach. Jak tylko przychodziłem ze szkoły, i kiedy tylko można
było, rzucałem się na książkę. Mówię „jak
tylko można było”, dlatego że trzeba było
pomagać w gospodarstwie i nie wyobrażałem sobie żeby rodzice sami coś w polu
robili, a ja mogłem sobie spokojnie czytać.
Może trochę to paradoksalne, ale szczególne lubiłem czytać, kiedy padał deszcz,
ponieważ wtedy nic się nie robi w polu…
[śmiech], wówczas mogłem czytać bez
przeszkód. Pamiętam też jak podczas wakacji, kiedy rodzice jechali dalej od domu
po snopki, wręcz rzucałem się na książki.
Czytałem gdzieś, pod jakimś płotem, niekoniecznie w domu. Po prostu się zaczytywałem. W szóstej klasie, nasza kochana
pani wychowawczyni, która opiekowała
się też biblioteką, zleciła mi funkcję szkolnego bibliotekarza. Pamiętam, jak szafy z
książkami stały na korytarzu, a ja miałem
klucz i to ja wypożyczałem książki. Zaczytywałem się, książka szła za książką. Czytałem bardzo różne pozycje. Oczywiście
na początku stroniłem od poezji, ponieważ
poezja była dla mnie trudna. Za to bajki,
a szczególnie wspomniane książki Marii
Konopnickiej pochłaniałem. Wtedy też,
czyli około szóstej lub siódmej klasy, zainteresowałem się książkami historycznymi.
Miałem chrzestnego, który zawsze wiele
opowiadał mi o książkach historycznych
i zachęcał do czytania powieści Kraszewskiego. Kiedy przychodziły wakacje, mieliśmy w wiosce taką małą ﬁlię biblioteki,
chyba ze Skierbieszowa i „ciocia” Lodzia
- tak mówiliśmy na wszystkich na wiosce:
„ciociu” albo „wujku”, nikt nie mówił na
„pani” albo „pan” - wypożyczała książki.

Czy taki dość archaiczny język powieści wspomnianego autora nie był zbyt
trudny dla młodego chłopca? Obecnie
powieści historyczne sprawiają dzieciom
najwięcej trudności.
Teraz może i tak, ale mnie nie, ponieważ my mówiliśmy takim archaicznym
językiem w naszej małej ojczyźnie, to było
oczywiste. Właściwie do końca ósmej klasy przeczytałem Trylogię Sienkiewicza,
oczywiście najpierw byli Krzyżacy, potem
Ogniem i mieczem, Potop i Pan Wołodyjowski. Kiedy się rozczytałem we wspomnianej Trylogii, czy w powieściach Karola May, bywało, że chowałem się, by mnie
rodzice nie zawołali do jakiejś pracy. Wtedy też przeprowadzaliśmy się z rodzicami
do nowego domu i kiedy oni coś w tym nowym domu robili czy już nawet spali, wymykałem się do starego i tam zupełnie sam
do późna… do późna czytałem, oczywiście
z wielkim wzruszeniem, zachwycając się.
A czy rodzeństwo w równym stopniu,
jak ksiądz było pochłonięte lekturą?
Mój młodszy brat miał inne zainteresowania. A później przyszli na świat
bracia bliźniacy. Oni od małego mieli
zamiłowanie do książek, bo kiedy czasem
„dawali w kość”, a ja musiałem z nimi zostawać i „bawić ich”, gdy już nie dawałem
sobie rady, to zaczynałem im czytać albo
opowiadać bajki. I pamiętam, że te małe
szkraby pięcio-, sześcioletnie, choćby nie
wiem jak się ze sobą „tłukli”, albo nie
wiem jak byli rozzłoszczeni, gdy zaczynała się opowieść, milkli i słuchali. Jeden z
nich wstąpił do kapucynów, drugi poszedł
na socjologię na Uniwersytet Warszawski.

Podziwiałem ich pracowitość. Andrzej,
kiedy był jeszcze w nowicjacie u kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą,
redagował wraz ze współbraćmi pismo
młodzieży kapucyńskiej.
Porozmawiajmy o czasach szkoły
średniej. Czy książka równie zajmowała księdzu każdą chwilę?
W szkoły średniej nastąpił mały rozbrat z książką. Mieszkałem najpierw na
stancji ze starszymi chłopakami. Nie
było atmosfery do czytania.
Ciąg dalszy na str. 6
Przypisy:
1. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. 277.
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Ciąg dalszy ze str. 5
Później przeszedłem do internatu, gdzie
też w pokoju było nas kilku. Rzadko była
okazja, by pobyć sam na sam ze sobą. Myślę, że wtedy straciłem dużo z takiego obycia z książką i chyba też z ćwiczenia się w
giętkości języka polskiego. Pewnie też ze
względu na nauczycielkę języka polskiego (niech mi wybaczy, jeśli będzie czytała
ten artykuł), która sprawdzając wypracowania i dobitnie podkreślając błędy,
sprawiała, że zamykałem się na pisanie
wypracowań i w ogóle na język polski. Po
szkole średniej pozostał we mnie na jakiś
czas kompleks pisania. Miałem taką autocenzurę, aby nie popełnić błędu, wolałem
nie pisać. Podziwiałem mojego młodszego
brata, który pisał nawet poezje, a dziś ma
takie lekkie pióro, że jak usiądzie, to w ciągu dwóch dni książkę napisze. Tak… ale z
drugiej strony pamiętam Panią Marysię ze
szkolnej biblioteki, która wyzwalała w nas
zapał do czytania.
Czy pamięta ksiądz jakąś książkę, która wywarła szczególny wpływ na księdza
życie? Może coś zmieniła? Zapadła w
pamięci?
Hm… myślę, że tą księgą był Nowy
Testament. Do dziś trwa moja przygoda z
Panem Bogiem – jestem kapłanem. Mam
do dziś pierwszy własny egzemplarz Pisma
Świętego otrzymany od ks. prof. Janusz
Nagórnego, który zachwycał się książkami
i był bardzo oczytany. Pamiętam jak wspominał swoich profesorów z Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim.
Ksiądz Janusz uczył nas myślenia o Bogu
i o ważnych życiowa sprawach. A jego katechezy były naprawdę na uniwersyteckim
poziomie. Pamiętam, jak postawił mi kiedyś takie pytanie: „Jaki jest Twój Bóg?”.
W odpowiedzi zacząłem bąkać jakieś slogany. Wtedy wręczył mi ów egzemplarz
Nowego Testamentu i powiedział: „czytaj
i myśl”. I tak po kawałeczku sobie czytałem… rano, wieczorem, przy modlitwie.
Na początku niewiele rozumiałem. Zauważyłem jednak po pewnym czasie, że zmienia się mój sposób patrzenia na siebie i na
otaczający świat. W trakcie lektury jakby
nabierałem jakieś odwagi, swego rodzaju
pewności siebie, wyłaziłem z kompleksów
Gienia ze Sławęcina. Przestałem lękać
się swoich słabości. Pocieszały słowa św.
Pawła „moc w słabości się doskonali”.
Poznawałem, że nie jestem sam i że ze mną
jest Ktoś, kto mnie miłuje. Świadomość
tego dodawała mi skrzydeł.
Czyli można powiedzieć, że ta konkretna książka – Nowy Testament pomógł
dojrzewaniu myśli o księdza powołaniu. Czy po wstąpieniu do seminarium
duchownego również czytał ksiądz dla
przyjemności? Wiadomo, że są to trudne studia, a wolnego czasu, który można
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przeznaczyć na swobodną lekturę, też nie
za wiele.
W Seminarium „rzuciłem się” na Dostojewskiego. Jako pierwsze przeczytałem
Wspomnienia z domu umarłych, potem A.
Sołżenicyna, Archipelag Gułag. To mi jakoś współgrało, choć jeden opisywał sytuację XIX wieku i czasów niewoli carskiej,
drugi - wiek XX. Kolejno czytałem Zbrodnię i karę, Idiotę, Braci Karamazow.
To wszystko dla rozrywki?
Tak, zdecydowanie, dla rozrywki. Jeśli
chodzi o lekturę duchową, to duży wpływ
miał na nią ks. Nagórny. Na pierwsze rekolekcje podarował mi Dziennik duszy dziś
już błogosławionego Jana XXIII. Giovanni
Roncalli jako kleryk zapisywał swoje przeżycia w seminarium duchownym. Później
czynił to jako kapłan i biskup. Książka tak
mnie poruszyła, że sam zacząłem go naśladować i robić podobne zapiski. W Okresie seminarium dużo czytałem. Byłem też
pomocnikiem w bibliotece seminaryjnej.
Tak… ale z tego czasu najbardziej wyrył
mi się w pamięci Dostojewski. Miałem też
kolegę, który był zakochany w literaturze i
poezji. Zresztą do dziś dużo pisze i wydaje.
Kontakt z nim mobilizował mnie do czytania. Duże wrażenie wywarła na mnie lektura autobiograﬁi Gandhiego. Tego typu
książki mnie motywowały; zauważyłem,
że niektóre bardzo mocno stawiały mnie
na nogi. Wydaje mi się, że rozumiem Sienkiewicza, czy naszych wieszczy i pisarzy,
którzy pisali dla podniesienia na duchu.
W seminarium zacząłem też odkrywać poezję, m.in. Słowackiego. Zachwycałem się
Mickiewiczem, szczególnie zaś Norwidem.
W latach siedemdziesiątych trudno było
kupić dobrą książkę. Gdy się jakaś pojawiła, robiliśmy wszystko, żeby ją zdobyć.
Wtedy zacząłem gromadzić własną bibliotekę. Kupowałem książki także dzięki pomocy starszych kapłanów, którzy pomagali
ﬁnansowo.
Do tej pory zainteresowania czytelnicze księdza zmieniały się wraz z upływem
czasu. A jakiego typu literaturę ksiądz
obecnie czyta?
Obecnie mało czytam powieści, przeważnie są to książki autobiograﬁczne.
Lubię też świadectwa przeżyć duchowych,
biograﬁe, np. św. Ojca Pio, czy bł. Jana
Pawła II. W tej chwili czytam o błogosławionej Bernardynie Jabłońskiej. Niedawno skończyłem interesującą pozycję Gereona Goldmana Franciszkanin z SS.
Podczas rozmowy z księdzem Eugeniuszem można było zauważyć, że o przeczytanych książkach opowiadał z prawdziwą pasją czytelnika. Jak wspomniał,
wychowywał się i wzrastał w czasach, w
których trudno było o dobrą książkę także
ze względów ﬁnansowych. Byłam cieka-
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wa, czy ten szacunek do słowa pisanego,
który ujawnił się podczas naszej rozmowy, w podobnym stopniu przekładał się
również na dbałość o samą książkę.
Myślę, że tak. Pamiętam, że kiedyś
zaginałem rogi kartek dla zaznaczenia
miejsca, w którym skończyłem czytać. Po
pewnym czasie sam do tego doszedłem, że
tak nie wolno. W tej chwili, kiedy czytam,
wkładam sobie w książkę jakiś obrazek,
żeby wiedzieć, gdzie skończyłem czytać i
żeby nie niszczyć. Mam wielki szacunek
dla książki, nie chcę, żeby była pognieciona, z pogiętymi rogami. Kiedy dostawałem
książki jako nagrody za wyniki w nauce,
miałem je wszystkie obłożone w taki szary
papier. Teraz już nie obkładam, ale staram
się, by wszystkie były równo poustawiane
na regałach.

Zamiłowanie do książek oraz szacunek do nich obecnie wyraża się również
przez to, że ksiądz Eugeniusz Derdziuk
rozpoczął pracę nad porządkowaniem,
zabezpieczeniem i inwentaryzacją zbiorów archiwalnych biblioteki paraﬁi pw.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Krasnobrodzie, gdzie obecnie jest proboszczem. Z dalszej rozmowy dowiedziałam się o nowo odkrytym rękopisie
z roku 1942, w którym m.in. znajdował
się spis ówczesnej zawartości biblioteki,
pozostawionej przez dominikanów, którzy zamieszkiwali kiedyś krasnobrodzki
klasztor. Obecnie w bibliotece paraﬁalnej znajduje się wiele dawnych ksiąg,
ale są one w bardzo złym stanie. W celu
ocalenia pozostałych starodruków podjęto już stosowne działania i nawiązano
kontakt z Książnicą Zamojską oraz Biblioteką Narodową. W przyszłym roku
ma być zakupiona specjalna szafa do
dezynfekcji i przechowywania dawnych
ksiąg, a także przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja ocalałych zbiorów.
Kończąc nasze spotkanie z książką
można by sobie zadać kilka pytań: Czy
przeczytane pozycje mogą coś powiedzieć o ich czytelniku? Czy to my wybieramy książkę, czy może ona sama
wybiera nas? Jaki jest mój stosunek do
słowa pisanego? W czasie powszechnej cyfryzacji warto zatrzymać się nad
słowem pisanym dłużej. Dostrzec jego
znaczenie i funkcje, które nie tylko
przyczyniają się do podciągnięcia naszej
sprawności intelektualnej, ale przede
wszystkim kształtują naszą osobowość,
a te odpowiednio dobrane książki – po
prostu pomagają zmagać się z dniem
powszednim.
Monika Zawiślak
absolwentka ﬁlologii Polskiej KUL
Przedruk z „Kwartalnika Zamojskiego”
Nr 3 (112) 2012
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KONKURS WIELKANOCNY
T

radycją stało się już, że okres
poprzedzający Święta Wielkanocne, to czas w którym Krasnobrodzki Dom Kultury organizuje „Konkurs
Wielkanocny na najładniejszą kartkę,
palmę, pisankę lub stroik”. Co roku
cieszy się on dużym zainteresowaniem
przede wszystkim dzieci i młodzieży,
ale cieszy fakt, że coraz częściej pojawiają się także prace osób dorosłych.
Tegoroczny konkurs rozstrzygnięto 22 marca 2013r. Komisja Konkursowa w składzie: Marzena Mazurek,
Halina Gontarz i Mariola Kawecka po
obejrzeniu wszystkich wielkanocnych
ozdób dokonała ich oceny. Przy wyborze najlepszych brano pod uwagę przede
wszystkim: samodzielność, oryginalność i estetykę wykonania.
Wyniki przedstawiają się następująco:
NAJŁADNIEJSZA PALMA
Kategoria - Przedszkolaki
Praca zbiorowa – Oddział Przedszkolny
w Zielonem (3 i 4-latki)
NAJŁADNIEJSZA PISANKA:
Kategoria kl. 0 –III
Dominika Kowal kl. II Zespół Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie
Kategoria kl. IV–VI

Paula Kawka - Krasnobród
Kategoria Gimnazjum
Ex aequo – Anna Bukała kl. III i Amanda Ostapińska kl. II z - Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
Wyróżnienia:
Iwona Kurantowicz – Krasnobród
Marcin Bieniek kl. II Gimnazjum – Zespół Szkół przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Krasnobrodzie

Kategoria kl. IV – VI
Dominika Kostrubiec kl. IV – Szkoła
Podstawowa w Majdanie Wielkim
Kategoria Gimnazjum
Karolina Osmulska kl. I - Zespół Szkół
przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla
Dzieci w Krasnobrodzie
Wyróżnienie:
Julia Szymańska kl. V - Zespół Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie

NAJŁADNIEJSZY STROIK
Kategoria kl. 0 – III
Ex aequo – Aleksandra Bełz kl. III - Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie i Michał Majdanik kl. II - Publiczna
Szkoła Podstawowa w Zielonem
Kategoria kl. IV –VI
Patrycja Kostrubiec kl. VI Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim
Wyróżnienie:
Michał Marczak kl. II Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
Karolina Trześniowska – kl. II LO - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie

Uroczyste podsumowanie Konkursu połączone z wystawą pokonkursową
oraz wręczeniem nagród i wyróżnień
odbyło się 26 marca 2013r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Dla zwycięzców organizator przygotował pamiątkowe dyplomy i upominki.
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu można było oglądać na wystawie
w Krasnobrodzkim Domu Kultury do
08.04.2013r.
Uczestnikom konkursu dziękujemy
za udział, nagrodzonym i wyróżnionym
gratujemy i już teraz zapraszamy do
udziału w kolejnej edycji konkursu.

NAJŁADNIEJSZA KARTKA
Kategoria - Przedszkolaki
Natasza Klejny – 4,5 roku – Krasnobród

Fotoreportaż – str. 10
Fot. M. Kawecka

M.K.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krasnobrodu ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę - operatora zarządzającego niżej wymienionymi nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Krasnobród położonymi w Krasnobrodzie nad zalewem:
1. Działka oznaczona nr 1283/6 o pow.0.4551ha wraz z szaletem publicznym zlokalizowanym na działce
oznaczonej nr 1267/5 - wywoławczy czynsz dzierżawny – 5000,00zł. /brutto/.
2. Część działki oznaczonej nr 1220/3 o pow.0.3000ha i część działki nr 1267/5 o pow. ogólnej 0,5800ha –
wywoławczy czynsz dzierżawny 5000,00zł./brutto/.
Ustalona wysokość czynszu w wyniku licytacji płatna jednorazowo w terminie do 15 sierpnia 2013r.
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul.3-go Maja 36 w dniu 24 maja
2013r. od godz.1000 w kolejności jak wyżej.
Wadium w wysokości 10% czynszu wywoławczego należy wpłacić nie później niż trzy dni przed przetargiem
na konto Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0004 w Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski.
Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie Miejskim pokój nr 9 tel.0-84 660 7691. Przed otwarciem przetargu osoby które wpłaciły wadium winne zapoznać się w projektem umowy dzierżawy.
Osoba, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
Krasnobród 22 kwietnia 2013r.

Kwiecień 2013

8

Gazeta

rasnobrodzka

„Czyste powietrze wokół nas”
Edukacja antytytoniowa w Zespole Szkół Podstawowych

ajskuteczniejszym działaniem
w dziedzinie proﬁlaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie
paleniu tytoniu. Dlatego też, konieczne
są różnorodne działania, zmierzające
do kształtowania prawidłowych postaw
zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży.
Badania psychospołecznych uwarunkowań palenia tytoniu duże znaczenie
przypisują środowisku, w jakim wzrastają dzieci. Nie ulega wątpliwości, że
pierwszym środowiskiem rozwojowym
i wychowawczym dziecka jest rodzina,
następnie instytucje wychowawcze, takie jak przedszkole, szkoła oraz
grupa rówieśnicza.
Z badań wynika jednoznacznie, że prawdopodobieństwo
palenia przez dzieci wzrasta,
gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwo, a także wówczas, gdy
rodzice przejawiają tolerancję
wobec prób palenia przez ich
dzieci. Dowiedziono ponadto,
że na inicjowanie palenia tytoniu przez dzieci znaczny wpływ
wywiera palenie tytoniu przez
ich matki. Spostrzeżenie to jest
szczególnie ważne w pierwszych pięciu latach życia dziecka – jeśli matka w tym okresie
pali, dziecko przyswaja sobie
jej zachowania jako nieodłączny czynnik – element swoich
późniejszych zachowań. *(S.
Wijakowski)
Podobnie jak środowisko
rodzinne, na postawę dzieci wobec palenia tytoniu, ma wpływ
także szkoła. Szkoła jest terenem, gdzie wpływy rożnych
środowisk wzajemnie się krzyżują i przenikają. Uczniowie w
szkole przyswajają sobie pewne
nawyki, wzorując się między
innymi na postawach i zachowaniach
wychowawców i nauczycieli. Z rozwoju psychomotorycznego dziecka
wynika, że rola nauczyciela i rodzica
w pierwszych latach życia dziecka jest
najważniejsza. Tak więc zapobieganie
podejmowaniu palenia w wieku rozwojowym jest nieodzownym warunkiem
skuteczności przeciwdziałania epidemii
chorób odtytoniowych, a edukacja antytytoniowa staje się niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego, socjalizacja od podstaw od najmłodszych lat,
zważywszy na szczególnie niekorzystne

N

zjawisko biernego palenia.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym,
bierne palenie oznacza między innymi:
• zwiększona częstość występowania
przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
• zwiększoną konieczność interwencji
chirurgicznej w przebiegu zapalenia
ucha środkowego,
• zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
• zaburzenia zachowania dziecka,
• zmniejszona gotowość szkolna,
• mniejsza odporność na infekcje.* (Kra-

jowy program edukacyjny dla dzieci w
wieku przedszkolnym i ich rodziców)
Mając na uwadze dobro małego
dziecka oraz podejmując inicjatywę
Głównego Inspektora Sanitarnego i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zamościu w naszej szkole
wdrażane są programy:
• Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej pt: „Czyste powietrze wokół nas”
• Program proﬁlaktyczny „Nie pal przy
mnie proszę”
Partnerami programu na poziomie
krajowym są: Ministerstwo Edukacji

Narodowej oraz Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.
Programy adresowane są do dzieci
przedszkolnych i szkolnych, dostosowane do ich możliwości rozwojowych
i intelektualnych. Staramy się rozszerzyć ich zasięg na środowisko lokalne przez udział rodziców i opiekunów
oraz różnorodne formy oddziaływania.
Programy mają charakter proﬁlaktyczny, ale przede wszystkim mają na celu
wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w
sytuacjach, gdy są skazane na
bezpośredni kontakt z palącymi.
Zwiększają ich wiedzę na temat
skutków palenia papierosów.
Celem programów jest również
wzrost kompetencji rodziców w
zakresie ochrony dzieci przed
ekspozycją na dym tytoniowy.
Dzieci z kolei nabywają umiejętności w zakresie radzenia sobie
w sytuacjach, gdy przebywają w
zadymionych pomieszczeniach
lub, gdy dorośli palą przy nich
tytoń.
W naszej szkole dzieci bardzo chętnie uczestniczą w warsztatach opartych na obserwacji,
zabawach przy piosence i muzyce, działalności plastycznej.
Proponowane zabawy ruchowe, pogadanka z pielęgniarką
szkolną, pedagogiem szkolnym
oraz ﬁlmy i plakaty zainspirowały ich wyobraźnię. Efektem
są różnorodne prace plastyczne
dzieci świadczące o ich wielkiej wrażliwości. Wypowiedzi
dzieci zarówno najmłodszych,
jak i starszych świadczą o tym,
że przeprowadzone zajęcia pobudziły znacznie ich ciekawość.
Dzieci wykazały wysoki poziom wiedzy
na temat palenia tytoniu i jego skutków.
Większość z nich już wie, w jaki sposób można i trzeba zachowywać się,
gdy narażone są na wdychanie dymu z
papierosa. Wiedzą, że przyjemne zapachy wiążą się z przyrodą i ze zdrowym
środowiskiem naturalnym, a czyste powietrze jest gwarancją zdrowia.
Szkolni koordynatorzy programów:
M.M
M.J
Fotoreportaż – str. 10
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Wiosenne spotkania z poezją”
Konkurs Recytatorsko-Plastyczny

tym roku po raz pierwszy
Krasnobrodzki Dom Kultury
zorganizował Konkurs RecytatorskoPlastyczny: „Wiosenne spotkania z
poezją”, którego głównym celem jest
popularyzacja literatury pięknej.
Z racji ogłoszenia roku 2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod
znakiem twórczości tego wybitnego
polskiego autora. Przedsięwzięcie to
skierowane było do dzieci i młodzieży
szkół podstawowych i gimnazjalnych z
terenu powiatu zamojskiego. Konkurs
obejmował dwie dyscypliny: konkurs
recytatorski i plastyczny, które były
przeprowadzone niezależnie od siebie.

W

KONKURS
PLASTYCZNY,
którego temat brzmiał „SŁOŃ TRĄBALSKI I PRZYJACIELE” polegał
na wykonaniu ilustracji do wybranego
utworu Juliana Tuwima w dowolnej
technice plastycznej. Prace oceniane
były w trzech kategoriach wiekowych.
W dniu 3 kwietnia 2013r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury Komisja Konkursowa w składzie: Przewodnicząca
– Halina Gontarz – nauczyciel plastyki
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Krasnobrodzie oraz członkowie: Mariola Czapla – Dyrektor Krasnobrodzkiego
Domu Kultury i Marzena Mazurek – instruktor ds. plastyki w Krasnobrodzkim
Domu Kultury dokonała oceny 97 prac i
ustaliła następujący werdykt:
Kategoria I (kl. I-III)
Cztery równorzędne I nagrody:
Leszek Dobek – Szkoła Podstawowa
w Kaczórkach
Maciej Czerniecki – Zespół Szkół
w Zwierzyńcu- Szkoła Podstawowa
Michał Kostrubiec – Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim
Weronika Sołoducha

– Szkoła Podstawowa w Barchaczowie
Wyróżnienia:
Karol Oryszczak
- Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
Oliwia Młynarczyk- Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
Julia Lalik – Zespół Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie
Jakub Wołoszyn – Szkoła Podstawowa
w Barchaczowie
Izabela Murzacz- Zespół Szkół
w Zwierzyńcu - Szkoła Podstawowa
Konrad Teterycz - Szkoła Podstawowa
w Kaczórkach
Kategoria II (kl. IV –VI)
Wyróżnienie:
Kacper Hemerling – Zespół Szkół
w Zwierzyńcu- Szkoła Podstawowa
Kategoria III (Gimnazjum)
Wyróżnienie:
Aleksandra Surmacz - Zespół Szkół
w Zwierzyńcu- Gimnazjum
KONKURS
RECYTATORSKI
odbył się w dwóch etapach i również
skierowany był do trzech grup wiekowych. Etap I – wstępny, odbywał się
w danej placówce, w której powołana
komisja przeprowadziła eliminacje i
wybrała najlepszych recytatorów z poszczególnych kategorii wiekowych.
Etap II – ﬁnałowy miał miejsce 9
kwietnia 2013r. w sali widowiskowej
Krasnobrodzkiego Domu Kultury, gdzie
zaprezentowali się najlepsi reprezentanci danych placówek.
Komisja w składzie: Jadwiga Winiarczyk – instruktor teatralny, wieloletni pracownik Młodzieżowego Domu
Kultury, Marianna Olszewska – polonistka, poetka, wieloletni animator
kultury, kierownik artystyczny zespołu
folklorystycznego „Wójtowianie”i Marzena Rosiak – pracownik Działu Informacji Bibliograﬁi i Wiedzy o Regionie

WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW
O DOPŁATY OBSZAROWE
Od marca do połowy maja 2013r. (we wtorki) w Krasnobrodzkim Domu
Kultury dyżury pełni pracownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z/s w Sitnie p. Anna Brodaczewska - doradca do spraw Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, która pomaga mieszkańcom gminy Krasnobród w wypełnianiu wniosków o dopłaty
obszarowe.
Osoby zainteresowane pomocą w tym zakresie zapraszamy do KDK 30
kwietnia oraz 7 i 14 maja w godz. 8.00 – 14.00.
Kontakt telefoniczny: 605 833 163.

Książnicy Zamojskiej, po przesłuchaniu
19 wykonawców wyłoniła laureatów,
którymi zostali:
Kategoria I (kl. I-III)
I miejsce - Alicja Stankiewicz
- Zespół Szkół w Zwierzyńcu
Dwa równorzędne II miejsca:
Eryk Ratuszny
- Zespół Szkół w Zwierzyńcu
Filip Górnik - Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie
Ponadto w tej kategorii Jury przyznało wyróżnienia, które otrzymali:
Katarzyna Piłat - Szkoła Podstawowa w
Kaczórkach
Oliwia Młynarczyk - Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
Klaudia Kołtuniak - Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim
Kategoria II (kl. IV –VI)
I miejsce - Kamila Pupiec - Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
II miejsce - Aleksander Greszta
- Zespół Szkół w Zwierzyńcu
III miejsce - Julia Górnik
- Zespół Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie
Kategoria III (Gimnazjum)
I miejsce - Joanna Prus
- Zespół Szkół w Zwierzyńcu
- Gimnazjum Publiczne
II miejsce - Aleksandra Kuniec
- Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie
III miejsce - Kinga Kusz
- Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie.
Laureaci obu konkursów otrzymali
nagrody rzeczowe i książki ufundowane
przez Krasnobrodzki Dom Kultury oraz
Polską Sekcję IBBY, a także pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
M.K.
Fotoreportaż – str. 20
Fot. M. Kawecka i M. Mazurek

PRALNIA MAGIEL
ul. Tomaszowska 72
22-440 Krasnobród
Tel. 84 660 72 90,
kom. 885 576 067

Pranie dla wymagających
niezawodnie od 20 lat.
Zapraszamy

konkurs
wielkanocny

26.03.2013r.

PRZEDSZKOLAKI
PRZECIW NAŁOGOM

07.03.2013r.

OTWARCIE „ORLIKA”

08.04.2013r.
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„Śpiewający Słowik” - Eliminacje Gminne
dniu 16 kwietnia 2013r. w
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyły się przesłuchania uczestników Eliminacji Gminnych Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”.
O miano laureatów rywalizować
miało 12 wokalistek z których
ostatecznie na scenie zaprezentowało się 11.
Komisja Konkursowa w
składzie:
1. Karolina Piotrowska nauczyciel ZSO w Krasnobrodzie
2. Magdalena Antoniak nauczyciel ZSP w Krasnobrodzie.
3. Katarzyna Buczak - nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Kaczórkach.
4. Jarosław Derkacz – muzyk,
akustyk w Krasnobrodzkim
Domu Kultury

W

po przesłuchaniu wykonawców zgłoszonych do konkursu w 3 kategoriach
wiekowych (I kat. - 6 osób, II kat. - 2
osoby, III kat. - 4 osoby) wyłoniła laureatki, którymi zostały:
* Kamila Pupiec
- Szkoła Podstawowa w Kaczórkach

* Daria Gancarz
- Krasnobrodzki Dom Kultury
* Magdalena Milczuk - Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
* Diana Sak
- Krasnobrodzki Dom Kultury
Laureatki reprezentować będą gminę Krasnobród podczas Eliminacji Powiatowych Wojewódzkiego Konkursu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
„Śpiewający Słowik”, które
odbędą się 26 kwietnia 2013r.
w Krasnobrodzkim Domu
Kultury.
Wszyscy uczestnicy Eliminacji Gminnych otrzymali
pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, a laureaci nagrody
książkowe ufundowane przez
Krasnobrodzki Dom Kultury.
M.K.
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POECI NASZEGO REGIONU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRASNOBRODZIE
nia 26.03.2013r. w Zespole
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie odbył się Szkolny Konkurs
Recytatorski „Twórczość poetów naszego regionu”. Konkurs zorganizowały
nauczycielki: języka polskiego – Grażyna Nowosad i Agnieszka Cisek oraz
plastyki – pani Marzena Kuniec.
Konkurs został przeprowadzony
w dwóch kategoriach wiekowych.
Kategoria A – uczniowie klas I-III,
kategoria B – uczniowie klas I- IV.
Uczestnicy konkursu prezentowali
dwa utwory: jeden wiersz wybrany koniecznie z twórczości poetów
naszego regionu, tj. Zamojszczyzny
(były to utwory m.in. Marianny Olszewskiej, Aliny Słoty, Marii Domańskiej, Feliksy Lewandowskiej,
Zbigniewa Dmitrocy, księdza Pawła Słonopasa, Bolesława Leśmiana)
oraz jeden wiersz autorstwa innego poety polskiego lub obcego.
W skład komisji konkursowej weszli:
przewodnicząca: Alina Słota – poetka
regionalna, członkowie: Dorota Szwal
– Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie, Teresa Gielmuda

D

– bibliotekarka szkolna, Paulina Mielnicka – przedstawicielka Samorządu
Uczniowskiego ZSP Krasnobród, sekretarz: Grażyna Nowosad – organizatorka konkursu. Po wysłuchaniu recytacji
dwudziestu trzech uczestników w kate-

gorii A młodszej grupy wiekowej klas
I-III komisja konkursowa postanowiła
przyznać następujące miejsca: I miejsce – Filip Górnik z klasy II c, II miejsce
– Grzegorz Adamczuk z klasy III b, III
miejsce – Marta Szykuła z klasy III b. W
kategorii B starszej grupy wiekowej klas

IV-VI spośród dwunastu recytatorów
komisja przyznała następujące miejsca:
I miejsce – Maciej Górnik z klasy VI b,
II miejsce – Dominik Tyrka z klasy IV c,
III miejsce – Julia Górnik z klasy IV b.
Poza tym w konkursie przyznano również wyróżnienia, które otrzymali:
w kategorii klas I-III: Paweł Macikiewicz z klasy II b, Mateusz Brodziak z klasy II a, Aleksandra Bełz
z klasy III a; w kategorii klas IV-VI:
Ewa Dworniczak z klasy V a, Julia
Kapłon z klasy V a oraz Mateusz
Tomiczek z klasy VI a.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a laureaci – nagrody ufundowane
przez dyrekcję ZSP Krasnobród.
Nie zabrakło również słodyczy.
Wszystkim recytatorom dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów
w rozwijaniu swych zdolności twórczych.
dla Gazety Krasnobrodzkiej
Agnieszka Cisek
- nauczyciel j. polskiego

„Śpiewający Słowik” – eliminacje powiatowe

P

o raz drugi Krasnobrodzki Dom
Kultury będzie organizatorem
eliminacji powiatowych Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”,
którego głównym organizatorem jest
Wojewódzki Ośrodek Kultury. Patronat Honorowy nad konkursem w Kra-

snobrodzie objął Starosta Powiatu Zamojskiego Henryk Matej.
W eliminacjach powiatowych, które odbędą się 26 kwietnia 2013r. wezmą udział najlepsi soliści reprezentujący gminy powiatu zamojskiego.
Laureaci wyłonieni w tych eliminacjach będą reprezentowali powiat za-

mojski w przesłuchaniach ﬁnałowych,
które odbędą się w dniach 5-6 czerwca
2013r. w Rykach.
Szczegółową relację i fotoreportaż
z tego wydarzenia zamieścimy w kolejnym wydaniu Gazety Krasnobrodzkiej.
Mariola Czapla
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Kochajmy Papieża Franciszka
iedawno Pan Bóg powołał na
następcę Świętego Piotra kardynała z Argentyny. Trzeba przyznać,
że była to dla nas niespodzianka. Papież
Franciszek ujął nas swoją skromnością,
prostotą, otwartością, pokorą i miłością.
To Ojciec Święty na trudne czasy, myślałam, lecz czy nie zniszczą Go ludzie
wyrachowani, brutalni, zimni, których
sumienia są wciąż uśpione.
Dużo rozmawiam z ludźmi w różnym wieku. Wypowiedzi o Ojcu Świętym Franciszku są bardzo przychylne,
ciepłe, radosne. „To Papież dany nam
przez Pana Boga, który z Jego pomocą
może skierować losy świata na właściwe
tory ”- mówią moi rozmówcy. Katolicy
zachęcają się wzajemnie do wspierania
Papieża Franciszka gorącą modlitwą.

N

Krytycznie też patrzą na swoje życie i
starają się je poprawić, zwalczać zło.
Dzieci także lubią słuchać o nowym
Ojcu Świętym i wypowiadają się o Nim
radośnie. Ludzie chorzy, ubodzy, zapomniani mówią: To nasz Papież, pamięta
o nas i wspiera. Kochamy Go.
Niestety, nie wszyscy Polacy wypowiadają się z troską i miłością o Papieżu
Franciszku. Kiedy dowiedziałam się o
postępowaniu pań z tytułami naukowymi, pomyślałam, że i w naszej Ojczyźnie są ludzie, którym największą radość
sprawia pełna kiesa, pycha, pogarda wobec bliźnich i swawolne życie. Uważają
się za wybrańców i chcą podporządkować sobie nawet Pana Boga. Wypowiedzi takich osób możemy spotkać w
środkach masowego ogłupiania, także w

Internecie. Moim zdaniem nie powinniśmy reagować na te pusto brzmiące słowa. Lewym uchem trzeba je wpuszczać,
a prawym natychmiast wypuszczać.
Ignorowanie, to najlepsze lekarstwo na
takie niemądre wypowiedzi.
Każdy z nas ma rozum i wybiera
wartości, według których żyje. Nie dajmy sobie zaśmiecać umysłów. 13 marca
bieżącego roku, Pan Bóg ukazał nam
swoją wolę, którą mamy uszanować.
Kochajmy więc, szanujmy i wspierajmy gorącą modlitwą Papieża Franciszka. Idźmy za Nim, uwierzmy, że tak jak
Jego poprzednicy poprowadzi nas drogą
świętości do Nieba.
Józefa Kusz

Nawiedzenie rodzin

Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej,
nawiedzenie rodzin i mieszkańców Wólki Husińskiej
czasie trwającej peregrynacji kopii Obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej po naszej paraﬁi
Nawiedzenia NMP, po mieszkańcach
Zielonego, Majdanu Małego, Dominikanówki, Klocówki, Majdanu Wielkiego i Hutkowa, my mieszkańcy Wólki
Husińskiej dostąpiliśmy również tej łaski nawiedzenia naszej miejscowości w
kopii Obrazu NASZEJ PANI I MATKI
KRASNOBRODZKIEJ. 5 marca 2013r.
kopia Obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej przywieziona z Hutkowa
przez strażaków z OSP Wólka Husińska, przywitana została ze wzruszeniem
przez mieszkańców poprzez ucałowanie
kopii Cudownego Obrazu po czym uroczyście wniesiona do kaplicy pw. św.
Jana Chrzciciela.
Rozpoczęła się uroczysta msza św.
powitalna, koncelebrowana przez ks.
prałata Eugeniusza Derdziuka, proboszcza Paraﬁi NNMP w Krasnobrodzie,
podczas której ks. prałat skierował do
nas krótkie słowo boże, w którym życzył nam, aby nawiedzenie kopii cudownego Obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej odmieniło rodziny, by w
roku wiary stały się silne Bogiem, aby
wniosło w nasze życie przez jej matczyną opiekę wiele łask od jej Syna Zmartwychwstałego Pana Jezusa, a także by
Maryja wskazała co moglibyśmy zmienić w naszym życiu i życiu miejscowości, aby tak jak mieszkańcy Zielonego w

W

okresie gdy likwidowano im szkołę potraﬁli się zjednoczyć i z ich inicjatywy
udali się po pomoc i radę do NASZEJ
MATKI KRASNOBRODZKIEJ, by
wskazała drogę – właściwą drogę. Zachęcał również, by rodzina którą ma nawiedzić kopia Cudownego Obrazu była
u spowiedzi i komunii św, by Boża łaska
mogła uświęcić rodzinę, zachęcał również do pojednania i zgody w rodzinach
i sąsiedztwach . Po zakończonej mszy
świętej obraz procesyjnie odprowadzono do pierwszej rodziny.
Przy tej okazji chciałbym podzielić
się z czytelnikami pewnym wydarzeniem, które obejrzałem w programie telewizyjnym TVP KULTURA. Wyemitowano w nim reportaż, który przedstawiał
Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w jednej z diecezji na
Podlasiu. Diecezja obejmuje obszar byłych „popegeerowskich” terenów miast
i wiosek i właśnie tam nawiedziła swe
dzieci NASZA ŚWIĘTA MATKA JASNOGÓRSKA. W reportażu pokazano
jak wśród wiernych pomimo, czasami
skrajnej biedy, z głęboką czcią i wiarą
przyjmuje się Obraz Czarnej Madonny,
ale czasami jednak zdarza się „bylejakość”. Ze wzruszeniem wspominam
pewną scenę z tego reportażu, otóż
gdy do rodziny sierocej i wielodzietnej
miała zawitać ikona ŚWIĘTEJ MATKI JASNOGÓRSKIEJ, najstarsze z
rodzeństwa, pełnoletnia dziewczyna

poszła na grób swej matki, by z nią
„porozmawiać”, opowiedzieć o przygotowaniach na przyjęcie MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, jak im się
żyje i jak uczą się dzieci. Wieczorem
owa dziewczyna wraz z rodzeństwem
modliła się o potrzebne łaski dla nich.
Prawie bez szans na powodzenie sprawa
w sądzie o uznanie pełnoletniej, najstarszej z rodzeństwa za opiekuna prawnego
dla reszty dzieci zakończyła się bardzo
szczęśliwie, właśnie w dzień nawiedzenia Czarnej Madonny Jasnogórskiej tej
rodziny. Ta dziewczyna wracając z sądu
przeszczęśliwa, biegła przez całą wieś z
okrzykiem radości na ustach do ikony,
by podziękować za okazaną łaskę. Pewnie to przypadek jak pomyślą niektórzy.
Życzę wszystkim mieszkańcom, aby
nawiedzenie NASZEJ PANI i MATKI
KRASNOBRODZKIEJ
dostarczyło
wielu głębokich przeżyć religijnych,
prawdziwego i szczerego odkrycia Boga
i Jego Matki w swoim sercu i życiu
oraz umocnienia w wierze i uczynkach
chrześcijańskich.
W imieniu mieszkańców Wólki
Husińskiej składam podziękowania Ks.
Prałatowi Eugeniuszowi Derdziukowi, który powitał PANIĄ KRASNOBRODZKĄ w naszej miejscowości i
odprawił mszę świętą oraz strażakom
OSP Wólka Husińska za przywiezienie
kopii cudownego obrazu z Hutkowa.
Mieczysław Dziura
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Zespół Szkół Ogólnokształcących
- nasze sukcesy
ozpoczął się drugi semestr roku
szkolnego 2012/2013. Należy
podsumować pierwszy w naszej szkole,
tym bardziej, że mamy się czym pochwalić. Na początek chcemy przedstawić
naszych najlepszych uczniów i ich osiągnięcia.

R

Konkursy przedmiotowe zorganizowane przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty:
konkurs polonistyczny - Karolina Buryło,
kl. III b ( laureat) – nauczyciel przygotowujący Marzena Gęśla,
konkurs krasomówczy – Olga Tyrpa, kl.
III a ( ﬁnalista) – nauczyciel przygotowujący Paweł Murdzek,
konkurs geograﬁczny – Maciej Misztal,
kl. III a (ﬁnalista) - nauczyciel przygotowujący Jarosław Jabłoński,
konkurs ﬁzyczny - Michał Burda, kl. II c
(ﬁnalista) – nauczyciel przygotowujący
Józef Wryszcz,
konkurs biologiczny - Michał Burda, kl.
II c (ﬁnalista) - nauczyciel przygotowujący Anna Gębka.
Sukcesy w innych konkursach:
Etap powiatowy konkursu The Culture of English Speaking Countries - Australia and New Zealand - Karolina Dziura
(kl. III b), Dominika Dec (kl. II d), Kamila
Biszczad (kl. II d) zajęły II miejsce – nauczyciele przygotowujący Beata Pliżga i
Karolina Piotrowska.
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego CLICKONMANIAC dla szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych organizowany przez
Gimnazjum nr 5 im. Sybiraków w Zamościu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość oraz Wydawnictwa
Express Publishing. Siedmioro uczniów
zakwaliﬁkowało się do etapu wojewódzkiego. Szczególnie cieszy fakt, że czwórka spośród tych uczniów to reprezentanci
naszej szkoły: Aleksandra Kawecka (nauczyciel przygotowujący - Magdalena
Flis), Karol Górnik, Karolina Buryło,
Katarzyna Cybulska (nauczyciel przygotowujący - Karolina Piotrowska).
Konkurs przyrodniczy Spacer po lesie
organizowany przez Nadleśnictwo Zwierzyniec:
w kategorii - praca literacka - Kinga Kusz,
kl. II a - I miejsce; Magdalena Bodys, kl. I
a i Katarzyna Cybulska, kl. I LO – II miejsce; drugi utwór Katarzyny Cybulskiej
zajął III miejsce.
W kategorii - praca plastyczna: Patrycja
Kościńska, kl. III a - I miejsce, Marta

Śmiałek, kl. III a - wyróżnienie. Opiekunami uczennic były nauczycielki Bożena
Juszczak i Anna Gębka.
Konkurs matematyczny ZAGIMAK
2013 - Karolina Buryło, kl. III b i Michał
Burda, kl. II c – ﬁnaliści. Do konkursu
przygotowywały uczniów nauczycielki
Alicja Pomaniec i Anna Kościk.
Do etapu wojewódzkiego XXVIII
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla
uczniów liceum zakwaliﬁkowała się
uczennica klasy I LO Katarzyna Cybulska
– nauczycielem opiekującym była Anna
Gębka.
W VI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
Nad nami cicha noc” zorganizowanym
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 w Zamościu nasza uczennica Magdalena Milczuk (kl.III a) zdobyła wyróżnienie – opiekunem jej jest nauczycielka
muzyki - Karolina Piotrowska.
Pod opieką nauczycielki plastyki Haliny Gontarz - uczniowie wykonali
naturalnej wielkości szopkę bożonarodzeniową z gipsu. Rzeźba ta brała udział w
konkursie szopek bożonarodzeniowych
Tygodnika Zamojskiego.
W galerii szkolnej prezentowane były
wystawy: Anioły na Boże Narodzenie,
zima w graﬁce i malarstwie oraz projekty
kartek bożonarodzeniowych.
Uczniowie naszej szkoły byli też
uczestnikami wernisażu młodej malarki,
absolwentki naszego gimnazjum – Martyny Gontarz, aktualnie studentki UMCS.
Zawody sportowe
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Donalda
Tuska – III miejsce (chłopcy);
Półﬁnał Powiatowej Gimnazjady Piłki
Nożnej – I miejsce (chłopcy);
Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar
„Orła” w Gimnazjum w Starym Zamościu
– V miejsce (chłopcy).
Uczniowie z kl. I b brali udział w Polonijnym Festiwalu Sportu Powszechnego
– Mikołajkowy Festyn Sportowo - Rekreacyjny.
Lech Kawalec z I b odnosi sukcesy
w zawodach pływackich. Na Powiatowej
Gimnazjadzie w pływaniu zajął II miejsce
(50 m stylem grzbietowym); w zawodach
na szczeblu rejonowym też II miejsce, a
zawodach wojewódzkich VII.
***
W naszej szkole od kliku lat realizowane są projekty, które poszerzają ofertę
edukacyjną i wychowawczą . Najnowszym z nich jest COMENIUS, którego celem jest wymiana międzynarodowa szkół

z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Norwegii,
Turcji, Macedonii, Estonii i Polski; rozwijanie wśród młodzieży wiedzy, o różnorodności kultur i języków europejskich
oraz zrozumienia ich wartości (relację z
pobytu naszej młodzieży w hiszpańskiej
Cordobie przedstawiliśmy w poprzednim
numerze GK).
Ważnym projektem jest program stypendialny „Solidarni” stworzony przez
Fundację Świętego Mikołaja po to, by
budować solidarną więź między szkołami i środowiskiem lokalnym. Celem jest
zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, aktywnych społecznie,
wolontariuszy oraz aktywizacja społeczności lokalnej. Dotychczas udało nam się
pozyskać 8.627,50 zł. Dzięki darczyńcom
indywidualnym i ﬁrmom mamy już 5 stypendystów. Są to uczennice: Beata Nędzyńska ( kl. II LO) , Karolina Dziura (kl.
III b), Karolina Trześniowska (kl. II LO),
Katarzyna Cybulska (kl. I LO) i Aleksandra Gawron kl. II b.
Realizowane programy:
Lepsza Szkoła, program, który pomaga w weryﬁkacji wiedzy uczniów, badaniu
efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.
Dotychczasowe edycje Lepszej Szkoły
zgromadziły prawie 50 tysięcy nauczycieli i 3 miliony uczniów z całej Polski.
Szkoła bez przemocy – program mający na celu przeciwdziałanie przemocy
w polskich szkołach przez zwiększenie
świadomości problemu, zmianę postaw
wobec przemocy, a także dostarczenie
szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi,
które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.
Uczeń online - program umożliwiający dostęp do najnowocześniejszych technologii e-learningowych wspierających
naukę uczniów.
Zagrajmy o sukces - program ma na
celu wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia.
Archipelag Matematyki, którego celem jest zachęcenie uczniów do matematyki i do dziedzin, w których odgrywa ona
istotną rolę.
Na koniec życzmy sobie wszyscy, aby realizacja tych zadań i projektów
przyniosła zamierzone cele i satysfakcję z
dobrze wykonanego zadania.

Renata Radlińska
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Powstanie styczniowe
rzyła gwałtowny ogień na
ontynuując cykl artykułów skiego, przekroczył granicę
pozycje powstańcze, nie
dotyczących powstania stycz- na rzece Tanew. Trzy dni
czyniąc im przy tym żadnej
niowego w naszej okolicy, tym razem później, maszerujący przez
krzywdy. Oddziały polskie
zajęłyśmy się wydarzeniami mającymi bagniste tereny oddział, zazostały jednak zmuszone
trzymał się na postój na tezwiązek z naszym województwem.
do wycofania się na brzeg
Jak powszechnie wiadomo Pola- renie zwanym Kobylanką.
lasu. Piechota rosyjska
cy nie tolerowali sytuacji panującej w Założony przez powstańzostała zatrzymana przez
ojczyźnie. W całym kraju powstawały ców obóz, który otoczony
strzelców Lelewela. Około
organizacje spiskowe mające na celu był moczarami, stał się
godziny 19 rozpoczęło się
odzyskanie niepodległej Polski. Działa- dostępny dla nieprzyjaciela
główne natarcie. Szarża zania takie podejmowano również na Lu- obiema stronami. Rosjanie
Antoni Jeziorański
kończyła się pewnym sukbelszczyźnie. W całym województwie skierowali w ten rejon cztecesem powstańców. W czasie
miało miejsce około 224 bitew i poty- ry kompanie pułku piechoty,
czek. Najsłynniejsze z nich to: Żyrzyn, szwadron ułanów oraz sotnię2 koza- walki poległo 35 żołnierzy, kolejnych
Fajsławice, Krasnobród, Lubartów, Ko- ków, które wsparto dwiema armatami. 17 zmarło w szpitalu, a ponad 100 zobylanka, Panasówka, Józefów. Dzięki Łączne siły rosyjskie wynosiły około stało rannych. Rosjanie stracili ponad
ruchliwości przywódców: Baltazara 800 żołnierzy. 1 maja 1863 roku rozpo- 360 walczących.
JÓZEFÓW
Paśnikowskiego i Kazimierza Walento- częła się kilkugodzinna bitwa, w której
20 kwietnia 1863 roku nieopodal Jówicza oraz nastrojom politycznym, or- wschodni zaborca został odparty i poganizacja lubelska w 1862 roku liczyła niósł ogromne straty. Rosjanie nie daro- zefowa w lesie Dębowce, Lelewel załookoło 4000 osób. W samym Lublinie wali porażki. Ze wsparciem ruszyły im żył swój obóz. Cztery dni później doszło
było ich 700. Pierwszym naczelnikiem kompanie majora Ogalina oraz korpus tam do bitwy z Moskalami, których siły
majora Czerniawskiego. 6 maja nastąpił były znacznie większe. Oddziały pozostał ojciec Edward Nowakowski.
Początkowy okres powstania wyka- kolejny atak, który również zakończył wstańcze odniosły w tej potyczce znaczne straty. Nieco później - 3 sierpnia
zał poparcie ze strony ludności miast i się triumfem Polaków.
- pod pobliską Pardysówką, partyzanci
miasteczek. Do oddziałów
Lelewela i Ćwieka odnieśli zwycięstwo
PANASÓWKA
ruszyła młodzież rzemieślW nocy z 25/26 sierp- w starciu z nieprzyjacielem .
nicza i szkolna. W mniejnia 1863 roku Lelewel ze
szej liczbie powstanie poBibliograﬁa
swoim oddziałem przekroparli chłopi, do których nie
czył granicę galicyjską pod „Lubelszczyzna w 1863 i 1864 roku”
dotarły dekrety uwłaszczeLuchowem. Następnie sta- dr Jacek Feduszka
niowe Rządu Narodowego.
nął obozem pod wsią BabiDziałania
wojskowe
Justyna Bukała
ce, skąd ruszył na Biłgoraj.
powstańców rozwinęły się
Karolina Trześniowska
W czasie marszu Lelewel
latem 1863 roku. Zgruponapotkał grupę piechurów
wanie lubelskie osiągnęĆwieka, wskutek czego
ło wówczas liczbę ponad
1
Marcin Borelowski - polski dziazorganizowali oni jeden
3500 ludzi w kilku oddziałacz
społeczny i patriotyczny, pułkownik
oddział liczący ponad 1200
łach (m.in. oddział Leona
w
powstaniu
styczniowym. Walczył w
ludzi. Przeciwko nim nadFrankowskiego, Hugona
bitwie
pod
Krasnobrodem.
chodziła armia rosyjska
Gramowskiego, Marcina
Marcin Borelowski
2
Sotnia – jest to jeden z pododdziazrzeszająca 4000 żołnierzy.
Borelowskiego1). Osiągano
zwycięstwa (m.in. Chruślina, Żyrzyn) Dodatkowo wspomagały ją dwie sot- łów wojska, liczący 100 żołnierzy
ale ponoszono również porażki (m.in. nie kozaków. Artyleria rosyjska otwoFajsławice, Częstoborowice). Najdłużej utrzymały się oddziały Krysińskiego, Ruckiego oraz księdza Stanisława
Brzóski. Ostatnim rozbitym oddziałem
powstańczym był oddział majora Ro„Krzyżówka Ekologiczna z Hasłem” została opracowana w ramach akkitnickiego w potyczce pod Zamościem
cji promocyjnej towarzyszącej „Zbiórce elektrośmieci” zorganizowanej przez
dnia 1 maja 1864 roku.
Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
Poniżej spróbujemy przybliżyć
i opublikowana w „Gazecie Krasnobrodzkiej” Nr 3/198 z marca 2013r.
ogólny zarys przebiegu bitew i potyczek
Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które brzmi: „Zbieraj niesprawny
powstania styczniowego, mających
sprzęt elektroniczny”. Za prawidłowe rozwiązania, które zostały dostarczone
związek z naszą okolicą.
do redakcji „Gazety Krasnobrodzkiej” nagrody rzeczowe ufundowane przez

K

Rozwiązanie Krzyżówki Ekologicznej

KOBYLANKA
27 kwietnia 1863 roku oddział powstańczy (liczący 700 osób) dowodzony przez generała Antoniego Jeziorań-

anonimowego sponsora, otrzymują: Olimpia Garbacz – zestaw przyborów do
pisania w skórzanym etui, Izabela Bełz – teczka skórzana na dokumenty, Mateusz Koza – pendrive 4 GB, wszyscy z Krasnobrodu. Gratulujemy. Nagrody do
odebrania w Redakcji.
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Szlak bojowy 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich cz. 9
rupa Operacyjna Kawalerii dowodzona przez gen. Władysława
Andersa zdołała oderwać się od ciągle
nacierającego przeciwnika ze Wschodu,
dzięki temu, że awangarda 25 p. uł. zaatakowana przez wojska sowieckie, związała
znaczne ich siły. Wtedy to, Kolumna marszowa grupy skierowała się bardziej na
zachód w kierunku Władypola.
W trakcie marszu związanego ze
zmianą kierunku, panującego tłoku i zamieszania, doszło do konﬂiktu między płk.
dypl. Tadeuszem Schweitzerem a płk. Kazimierzem Żelisławskim d-cą Nowogródzkiej BK. Ten ostatni zarzucił d-cy 26 p.uł.
zbytnią powolność i ostrożność, co jego
zdaniem opóźniło manewr pozostałych
oddziałów, oraz naraziło grupę na niebezpieczeństwo rozbicia. W tych dramatycznych chwilach sytuacja zakończyła się zawieszeniem w czynnościach dowódcy 26
p. uł. Obowiązki przejął zastępca dowódcy
pułku mjr Stanisław Hejnich.
Rozgrywającą się tego dnia bitwę,
płk dypl. Schweizer obserwował ze sztabu generała Andersa. Tego dnia rozegrała
się ostatnia bitwa Nowogródzkiej BK na
wzgórzach położonych w pobliżu wioski
Wola Sudkowska, nieopodal Władypola, 15 km. na północ od Sambora. To tutaj, Sowieci kierując się rozpoznaniem o
położeniu oddziałów polskiej kawalerii
skoncentrowali znaczne siły swych wojsk.
Rozpoznanie dotarło do sztabów 6 i 12 Armii Czerwonej wieczorem 26 września.
Komor Filip Golikow – d-ca 6 Armii
do działań przeciwko Polakom wyznaczył
99 Dyw. Strzelecką, a komandarm Tiunielew d-ca 12 Armii – 4 Korpus Kawalerii
wsparty 26 Bryg. Pancerną i wydzielonymi jednostkami, jako wsparcie do współdziałania z 5 Korusem Kawalerii. Główne
zadanie otrzymał 4 Korpus kawalerii.
Polacy mieli być zaatakowani w rejonie lasów na północ od Rajtarowic przez
34 Dywizję Kawalerii przy wsparciu batalionu czołgów z 26 Brygady pancernej.
Kpt. Stanisław Koszutski, oﬁcer
sztabu gen. Andersa, pisze w wspomnieniach: „… O świcie 27 września idący w
straży przedniej 26 p.uł. przeszedł wieś
Wola Sudkowska. Przed pułkiem szerokie,
łagodne zbocze opadające ku niewielkiej
rzece w odległości około 1,5 kilometra.
Za nią szerokie zbocze podnoszące się ku
południowi, a za nim doskonale widoczne
masy bolszewickiej kawalerii, schodzące
w szykach luźnych w naszym kierunku.
Na drogach kolumny samochodów ciężarowych i czołgów. Przednie elementy
czerwonoarmistów dochodziły do rzeki
przepływającej u stóp wzniesienia. Mjr
Stanisław Hejnich – pełniący obowiązki
dowódcy - rozwinął 26 pułk uł. w kolumnę
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szwadronów harcownikami, nie przerywając marszu.
Nad rzeką bolszewicy zaczęli się przez
pułkiem spieszyć, ustawiając karabiny
maszynowe i małe 20 mm działka. Gro
bolszewików zatrzymała się z tyłu za spieszjącymi się.
Rtm. Władysław Zgorzelski, jadący przy generale Konstantym Plisowskim, który leżał na taczance łączności,
podjechał do mjr Hejnicha wołając, aby
ten szarżował do przodu. Wywiązała się
między nimi krótka, ostra wymiana słów,
po czym mjr Hejnich, zamiast szarżować
zatrzymał pułk na miejscu… W tym momencie wyjechał od tyłu rtm. dypl. Stanisław Kuczyński ze sztabu gen. Andersa, a
obok niego ułan z białą chusta na lancy. Po
drodze rotmistrz wołał: „Rozkaz generała!
Nie otwierać ognia! Zatrzymać ruch.”
Obaj oﬁcerowie, Koszutski i Zgorzelski, byli zdania, że należało jak najszybciej i jak największymi siłami szarżować,
aby w ten sposób, poprzez zaskoczenie
niezupełnie jeszcze gotowego do walki
przeciwnika, zrobić wyłom w sowieckich
liniach, oraz umożliwić przejście na południe chociażby części wojsk. Podobnego
zdania był gen. Plisowski.
Dowódcą był jednak generał W. Anders, mający na bieżąco dokładne rozeznanie co do możliwości wykonania ataku
poprzez szarżę. Wiedział, że wojsko nękane ciągłymi walkami było przemęczone
do kresu sił. Nie mógł tez liczyć na silne
wsparcie artyleryjskie 9 dywizjonu art.
konnej. W niekompletnych bateriach było
zaledwie po kilka pocisków na jedno działo.
Rozkaz generała Andersa wynikał z
najlepszej woli wyjścia z kotła, jaki zgotował Polakom nieprzyjaciel ze wschodu.
Generał jako doświadczony dowódca,
znał dobrze położenie wojska, którym dowodził. Znał stan gotowości i możliwości
podjęcia walki z nierozpoznanym dokładnie wrogiem, wielokrotnie przeważającym
ilością, a nawet i uzbrojeniem, polskie oddziały.
Wydając rozkazy, brał pod uwagę
wszystkie aspekty za i przeciw. Dlatego
też liczył, że być może, będzie tak jak z
Niemcami – Armia Czerwona przepuści
polskie zgrupowanie na południe. Nieprzyjaciel był jednak diametralnie inny,
miał inne zamiary i cel walki. Sowieci nie
pragnęli prowadzić żadnych pertraktacji,
gdyż nie leżały one w ich interesie. Czerwonoarmiści otoczyli i rozbroili parlamentariuszy. Rotmistrzowi Kuczyńskiemu
pozwolono powrócić do swoich szeregów,
nie dając możliwości rozmowy z dowództwem swojego zgrupowania.
W niedługim czasie, nieprzyjaciel

otworzył zmasowany ogień ze wszystkich posiadanych, środków w kierunku
polskich szwadronów, odsłoniętych i stanowiących łatwy cel. Wybuchające pociski raniły żołnierzy i konie oraz niszczyły
wozy taborowe. Ostrzał karabinów maszynowych przerzedzał szeregi ułanów.
Walka z silnym przeciwnikiem rozpoczęła
się w momencie najmniej korzystnym dla
polskich żołnierzy. Mjr Hejnich dał znak
do odwrotu w kierunku wioski. Powstała
panika. Cofający się 26 p. uł. wpadł na
przygotowujący się do walki 27pułk ułanów i 9 dyw. art. konnej. Na cofający się
pułk natarło z boku kilkanaście czołgów
przeciwnika. To boczne uderzenie broni
pancernej odparł 27 p. ułanów – niszcząc
wszystkie atakujące czołgi.
Wobec grożącego okrążenia, gen.
Anders wydał rozkaz walczącym szwadronom z 25 i 27 pułku ułanów, oderwać
się od nieprzyjaciela i w uporządkowany
sposób wycofać się. 9 dywizjon artylerii
konnej, nie posiadając już amunicji do
dalszej walki, zniszczył działa, a żołnierze
dołączyli do poszczególnych pułków. Grupę osłaniał 26 p. ułanów, w którym szybko opanowano początkowe zaskoczenie i
panikę.
Zbiórkę oddziałów generał Anders wyznaczył w położonych o kilka kilometrów
na południe Rajtarowicach. Koncentracja
ta jednak w nakazanym terenie stała się już
niemożliwa. Wokół znajdowały się liczne i
dobrze uzbrojone oddziały nieprzyjaciela,
wyłapując rozbite grupy polskich kawalerzystów.
W lesie pod Rajtarowicami doszło do
krótkiej, lecz zaciętej walki miedzy Sowietami, a nieliczną grupą gen. Andersa. W tej
walce generał został ranny. Polski dowódca podjął decyzję o rozwiązaniu swej gru-

py, składającej się tylko z pododdziałów
pułków Nowogródzkiej B. Kawalerii.
Poszczególne pododdziały miały na
własną rękę przebijać się na południe.
Kadra oﬁcerska otrzymała rozkaz przebijać się na Węgry. Żołnierze gen. Andersa usiłowali wydostać się z okrążenia
małymi grupami, najczęściej złożonymi
z ułanów poszczególnych pułków.
Los wielu z nich, a najczęściej oﬁcerów był przesadzony. Wszystkie tereny
aż do granicy węgierskiej zajęte były
przez Niemców i Sowietów. Natomiast
okolice penetrowane były przez uzbrojone bandy ukraińskie. Byli to przeważnie miejscowi chłopi, ciągle dozbrajani
przez Armię Czerwoną.
Ciąg dalszy na str. 18

Kwiecień 2013

18

KĄCIK
POETYCKI
Kwiecień
Podróżniku znajdź swą drogę!
Nie wiem, dokąd chcesz biec.
Nie szukam sensu Twej wyprawy,
ważne, byś Ty jeden wiedział,
czego chcesz.
Na próżno skaczesz wśród
nagich gałązek.
Niebawem znów je szron pokryje.
Nie całuj jeszcze ziemi,
bo niczego Ci nie urodzi.
Śmieszny czas niszczy ludzkość.
Topi uczucia niczym wosk pszczeli.
Początki trudne są do obrania
wśród nieistniejącej zieleni.
Z czasem jednak śmiejesz się do słońca.
Nie narzekasz i błogosławisz dzieło.
Na delikatnej linii słońca wzrasta
wśród rosy poranna trawa.
Zrzucasz cień przygnębienia.
Na nowej łące przebierasz
młode zioła.
Słońce pokrywa nagość.
Nie ma zmartwienia.
W słońcu rośnie trwoga,
w oczach budzi się nadzieja.
Niczym motyl na wiatr rzucony,
trzymający przy duszy skrzydła
tańczysz wśród traw zielonych
marzeń starych szukając prawidła.
Podróżniku! Ono tuż obok!
Kaczeńce żółcą bagniska!
Korona z mleczy twe czoło
naznacza, wskazuje przystań nocną.
Blisko Twój cel,
nie ma już żadnej przestrogi.
Niech Ci pachną śliwy kwitnące,
Zielone liście otulą do snu Twe nogi.
Katarzyna Cybulska
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Szlak bojowy
25 Pułku Ułanów Wielkopolskich cz. 9
Ciąg dalszy ze str. 17
Przez cały międzywojenny okres
obecni najeźdźcy skrycie i jawnie
wzbudzali i podsycali wśród mieszkańców wschodnich kresów Rzeczypospolitej wrogość do państwa polskiego oraz do wszystkiego co polskie.
Przed tym dużym nakładem sił i środków dokonywali tego zaborcy. Chłopi
ukraińscy bardzo często kierowali się
zazwyczaj tylko chęcią zwykłego rabunku. Poza Ukraińcami i Niemcami
wielu przedstawicieli innych nacji,
wśród nich Żydzi i Białorusini także
okazywało brak lojalności, a nawet
dopuszczało się zdrady wobec naturalizowanej ojczyzny i swoich współobywateli.
Porucznik Jan Estkowski, wówczas d-ca plutonu w 3 szwadronie,
tak opisuje ten ostatni dzień walki:
„… Znalazłem się w grupie około 150
ułanów, którą dowodził pułkownik
Stachlewski. Po dwóch godzinach odpoczynku i porządkowania oddziałów
– wyruszyliśmy. Z lasu nie było jednak
wyjścia. Płk. Stachlewski usiłował nas
wyprowadzić 3-krotnie w różnym kierunku. Jednak za każdym razem, kiedy
wychodziliśmy z lasu, witani byliśmy
ogniem karabinów maszynowych.
Ostatnia próba zdawała się być pomyślną. Ze skraju lasu położonego wysoko widać było w odległości 1,5 km
szosę. Daleko z prawej strony posuwał
się szosą kolumna taborów. Dowódca
nasz wysłał przodem ubezpieczenie w
kierunku szosy. Szperacze i patrol nie
zostali ostrzelani, więc czoło naszej

grupy zaczęło wysuwać się z lasu. W
odległości około 200 m od lasu zostało
ostrzelane dalekim ogniem km. Ułani
pogalopowali z powrotem, kryjąc się
w naturalnej osłonie leśnej.
Dowódca pułku – wysunął się na
punkt obserwacyjny na małym wzniesieniu i nie kryjąc się, stojąc na koniu
obserwował przedpole. Nie zwracał
uwagi na siekające w jego pobliżu ziemię serie karabinu maszynowego. Konia ściągnął siłą wachmistrz Radziuń
i zaprowadził za zasłonę. Cofnęliśmy
się do lasu.
Oﬁcerowie wraz z chorążym i
sztandarem odeszli w gęste podszycie
lasu. Po jakimś czasie pojawili się bez
sztandaru. D-ca pułku podał do wiadomości, że wobec beznadziejnego
położenia, sztandar pułkowy został w
lesie zakopany. Pożegnał się z ułanami
i dał wolną rękę każdemu w dalszym
działaniu. Tak nastąpiło rozwiązanie
naszego pułku.
O ile chodzi o lokalizację tego
miejsca, to w mojej pamięci pozostała odległa od skraju lasu o najwyżej 2
km wieś Tamanowice. W tej to wsi,
położonej przy dość ważnej drodze,
po której odbywał się ciągły ruch
wojska sowieckiego – przez 3 dni i 2
noce przechowywała w swej zagrodzie
mego kolegę Gabazewicza i mnie, z
narażaniem się i z wielką troską oraz
życzliwością - mieszkanka – gospodyni, pani Izabela Sweryda.”
c.d.n.
Jan Gębka

SUKCES ALEKSANDRY GAWRON
16 kwietnia, po eliminacjach, które miały miejsce dwa tygodnie wcześniej, odbył się pierwszy ﬁnał konkursu piosenki patriotycznej i żołnierskiej „Chłopcy Malowani”. Konkurs został zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych
przy współpracy z klubem 3 batalionu oraz Zamojskim
Domem Kultury.
Jury w składzie Witold Paszt, Agnieszka Macek,
Agnieszka
Biernacka,
Krzysztof Obst oraz Jacek
Bondyra wybrali najlepszą trójkę a także wyróżniło dwie wokalistki, w tym
Aleksandrę Gawron z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im . Jana Pawła II w
Krasnobrodzie.
Gratulujemy!

Karolina Piotrowska
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Samodzielne Publiczne
Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1, tel. (0-84) 660-71-02, tel. fax (0-84) 660-73-39
www.sanatorium-krasnobrod.pl, e-mail: sanatorium_krasnobrod@pro.onet.pl

zaprasza
Nowość: Urządzenie do suchych kąpieli w CO2 - CARBObed
Wskazania do suchej kąpieli w CO2:
• nadciśnienie tętnicze
• schorzenia reumatyczne
• choroby układu krążenia
• zaburzenia krążenia w peryferyjnych naczyniach tętniczych
• oparzenia i odmrożenia
• hipo- i hipertonia
• owrzodzenia podudzi
• gangreny cukrzycowe, arteriosklerotyczne i naczyniokurczowe.
Działanie suchej kąpieli CO2
Kąpiel sucha CO2 polega na wprowadzeniu technicznego dwutlenku węgla do urządzenia typu szafkowego. Wchłaniany przez skórę wywiera silne działanie rozszerzające na
naczynia krwionośne co za tym idzie zwiększa się dopływ
tlenu do tkanek nie obciąża serca ciśnieniem hydrostatycznym. Kąpiel sucha CO2 działa:
• uspokajająco,
• odprężająco,
• usuwa skurcze mięśni gładkich,
• zmniejsza napięcie układu sympatycznego,
• zwiększa siłę mięśniową,
• wywołuje diurezę,

• działa przeciwbólowo,
• hamuje krzepnięcie krwi,
• obniża stężenie cukru we krwi,
• działa przeciwzapalnie.
Przeciwwskazania do stosowania kąpieli CO2
• niewydolność serca,
• niewydolność nerek,
• ostre choroby nerek,
• miażdżyca naczyń wieńcowych serca,
• zaburzenia krzepliwości krwi.

Fundusze Ministra Kultury dla KDK
listopadzie 2012 roku Krasnobrodzki Dom Kultury opracował i złożył dwa wnioski do programów
Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego ma rok 2013.
Z radością informujemy, że jeden
z nich pn. „Krasnobrodzka platforma
edukacji kulturalnej - zakup oświetlenia
oraz nagłośnienia na cele animacji kulturalnej” złożony do Programu „Rozwój
infrastruktury kultury”, priorytet: „Infrastruktura domów kultury” otrzymał
doﬁnansowanie w wysokości 100tys.zł.
W związku z tym, że powyższa
kwota jest nieco mniejsza niż ta, o którą się ubiegaliśmy obecnie trwają prace
nad aktualizacją wniosku. Wkrótce po
jej złożeniu zostanie podpisana umowa pomiędzy Krasnobrodzkim Domem
Kultury a Narodowym Centrum Kultury
- instytucją zarządzającą programem, na
realizację tego projektu.
Aby otrzymać doﬁnansowanie KDK
musi zabezpieczyć środki na wkład wła-

W

sny. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 135 tys. zł.
W ramach projektu planowany jest
zakup wysokiej klasy sprzętu na wyposażenie sali widowiskowej i sali konferencyjnej oraz na potrzeby prowadzenia
działalności kulturalnej poza budynkiem
KDK. Realizacja tego projektu ma na
celu podniesienie poziomu organizowanych przez Dom Kultury wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych oraz aktywizację szerszej grupy odbiorców poprzez
poszerzenie oferty KDK.
Pisząc o działaniach KDK mających
na celu pozyskiwanie funduszy z programów MKiDN warto też wspomnieć
o drugim wniosku pn. „Tam za dworem,
za jaworem” złożonym do programu
„Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 3:
„Kultura ludowa” obejmujący wydanie
bogato ilustrowanej książki zawierającej teksty pieśni ludowych wraz z zapisem nutowym. Wniosek ten uzyskał też
bardzo wysoką ocenę ekspertów uzy-

skując 80,20 pkt. (na 100). Niestety była
to niewystarczająca liczba punktów, aby
uzyskać doﬁnansowanie. Szkoda, bo zabrakło niewiele - tylko 1,8 pkt.
Wniosek „Krasnobrodzka platforma
edukacji kulturalnej - zakup oświetlenia oraz nagłośnienia na cele animacji
kulturalnej” (projekt inwestycyjny) jest
pierwszym wnioskiem, na który KDK
pozyskał tak duże doﬁnansowanie. Natomiast projekty tzw. miękkie były już
realizowane przez KDK na przestrzeni
lat. Ostatnio, w 2012r. był to projekt pn.
„Maria Konopnicka. O Krasnoludkach
i o sierotce Marysi”, który obejmował
wydanie książki z ilustracjami wybitnych polskich ilustratorów. Całkowita
wartość zadania wyniosła 43.375,00zł.,
w tym doﬁnansowanie ze środków
MKiDN - 19.900,00 zł., środki pozyskane z innych placówek - 16.250,00 zł.,
środki własne KDK 7.225,00.
Mariola Czapla

WIOSENNE
SPOTKANIA Z POEZJĄ
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