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Nowe stawki za śmieci
Po  trwającej  kilka  miesięcy  proce‐

durze  wyłaniania  wykonawcy  został 
rozstrzygnięty, trzeci z kolei przetarg na 
zagospodarowanie  odpadów  na  terenie 
miasta i gminy Krasnobród. W wyniku 
procedury przetargowej wyłoniono wy‐
konawcę, którym jest Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju.

PKG  będzie  obsługiwało  gminę 
Krasnobród  od  1  kwietnia  br.  przez 
okres 12 miesięcy. Koszt rocznej obsłu‐
gi wynosi 484.704,00 zł. 

Po podpisaniu umowy z wykonaw‐
cą,  Rada  Miejska  w  Krasnobrodzie, 
podczas sesji w dniu 26 marca 2019 ro‐
ku  podjęła  uchwałę  dotyczącą  stawek 
opłat za wywóz nieczystości, które wy‐
noszą miesięcznie: 10 zł od 1 osoby za 
śmieci  segregowane  (było  7  zł)  i  20  zł 
od  osoby  za  śmieci  niesegregowane 
(było  14  zł).  Opłata  w  przyjętej  przez 
radę    wysokości  będzie  obowiązywała 
od  1  maja  br.,  po  publikacji  uchwały 
w  Dzienniku  Urzędowym Woj.  Lubel‐
skiego.

Podwyżka  związana  jest  ze  wzro‐
stem  kosztów  obsługi  całego  systemu, 
w  tym  kosztów  składowania  odpadów 
na wysypisku i transportu, które zostały 
uwzględnione  przez  firmy  startujące 
w  przetargu  na  wykonywanie  tych 
usług. Zgodnie z przepisami ustawowy‐
mi system musi się bilansować i gmina 
nie  może  do  niego  dopłacać.  Wzrost 
opłat  za  śmieci  był  konieczny,  by  ten 
warunek został spełniony.

Wniosek na kanalizację
W dniu 29 marca 2019  roku Urząd 

Marszałkowski  Województwa  Lubel‐
skiego  opublikował  listę  wniosków, 
które  otrzymały  pozytywną  ocenę  for‐
malną. Na  liście  tej  jest  również wnio‐
sek  złożony  przez  Gminę  Krasnobród, 
który  przechodzi  do  kolejnego  etapu, 
czyli  oceny  merytorycznej,  umożliwia‐
jącej  otrzymanie  dofinansowania  zada‐
nia.  Nasze  zadanie  obejmuje  moderni‐
zację  oczyszczalni  ścieków  i  budowę 
kanalizacji w osiedlu Podklasztor. War‐
tość  projektu  to  kwota  prawie  4  mln. 
800 tys. zł.

Szkolenie Rybackiej LGD
„Roztocze”

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w Kra‐
snobrodzkim Domu Kultury odbyło się 
szkolenie nt. V naboru wniosków w ra‐
mach  realizacji  Lokalnej  Strategii Roz‐
woju  przez  Stowarzyszenie  Rybacka 
Lokalna Grupa Działania „Roztocze”.

Gmina Krasnobród wraz  z Krasno‐
brodzkim  Domem  Kultury  przygoto‐
wuje  się  do  złożenia  wniosku  o  dofi‐

nansowanie  w  ramach  działania  na 
rzecz  zachowania  tradycji  lokalnych, 
a szczególnie tradycji związanych z ry‐
bactwem.  O  szczegółach  poinformuje‐
my wkrótce.

Wspólne inwestycje
z Powiatem Zamojskim

    Podczas  sesji Rady Miejskiej w Kra‐
snobrodzie, która odbyła się w dniu 26 
marca  br.  radni  zdecydowali  o  przeka‐
zaniu  Powiatowi  Zamojskiemu  ponad 
150 tysięcy złotych na remont 800me‐
trowego  odcinka  drogi  powiatowej 
Krasnobród   Klocówka   Sumin. Taką 
samą  kwotę wyłoży  również  samorząd 
powiatowy,  a pieniądze będą wykorzy‐
stane  na  położenie  nowej  nawierzchni 
na  fragmencie  trasy w Majdanie Wiel‐
kim    od  domu  pomocy  społecznej  do 
skrzyżowania  z  drogą  do  Dominika‐
nówki.

Rada zabezpieczyła  także w budże‐
cie  środki na kolejną wspólną  inwesty‐
cję  z  powiatem,  czyli  remont  chodni‐
ków  w  Osiedlu  Podzamek  w  Krasno‐
brodzie i Hutkach oraz budowę parkin‐
gu  przy  krasnobrodzkim  sanktuarium. 
Powiat  przekaże  część  materiałów, 
a  gmina  zapewni  resztę  i  będzie  odpo‐
wiadać za wykonanie robót. 

Informacje zebrała: M. Czapla
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Eliminacje Powiatowe „Śpiewającego Słowika”
Krasnobrodzki  Dom  Kultury 

od kilku  już  lat  jest organiza‐
torem Eliminacji Powiatu Zamojskiego 
Wojewódzkiego  Konkursu  Piosenki 
Dziecięcej  i  Młodzieżowej  „Śpiewają‐
cy  Słowik”,  którego  głównym  organi‐
zatorem  jest  Wojewódzki  Ośrodek 
Kultury w Lublinie.

W  tym  roku  KDK  również  podjął 
się  tego  zadania  i  zaprosił  do  udziału 
najlepszych  wokalistów  z  Zamościa 
i  gmin  powiatu  zamojskiego.  Elimina‐
cje, nad którymi honorowy patronat ob‐
jął Starosta Zamojski Stanisława Grześ‐
ko, odbyły się 26 marca 2019 roku.

W  konkursie  wzięło  udział  17 
uczestników,  którzy  występowali 
w  podziale  na  4  kategorie  wiekowe: 
I  kategoria  –  610  lat,  II  kategoria  – 
1113  lat,  III kategoria – 1416  lat,  IV 
kategoria – 1720 lat.

Przesłuchania  wokalistów  oceniała 
komisja  konkursowa w  składzie: Wie‐
sława Grabek   Woś  (przewodnicząca) 
  nauczyciel  Państwowej  Szkoły  Mu‐
zycznej  II  stopnia  im.  Karola  Szyma‐
nowskiego w Zamościu, dyrygent chó‐
ru TARNAVOX w Tarnawatce i Petro 
Chyryk   instruktor ds. muzyki chóral‐

nej  Wojewódzkiego  Ośrodka  Kultury 
w  Lublinie,  asystent  dyrygenta  działa‐
jącego  przy WOK Chóru Chłopięcego 
„Słowiki  Lubelskie”  i  Aneta  Krupa   
instruktor  ds. muzyki Krasnobrodzkie‐
go Domu Kultury.

Po  przesłuchaniu  wszystkich  wy‐
konawców  zgłoszonych  do  konkursu, 
Jury wyłoniło dwie  laureatki Elimina‐
cji  Powiatu  Zamojskiego,  którymi 
zostały:
• Oliwia  Krawczyk  z  Gminnego 
Ośrodka Kultury w Nieliszu (kat. III)
• Adriana  Różańska  z  Młodzieżo‐
wego Domu Kultury  im. Kornela Ma‐
kuszyńskiego w Zamościu (kat. IV).

Laureatki  otrzymały  nominacje  do 
reprezentowania  Powiatu  Zamojskiego 
podczas  Wojewódzkiego  Festiwalu 
Piosenki  Dziecięcej  i  Młodzieżowej 
„Śpiewający  Słowik”,  który  odbędzie 
się  w  dniach  89  kwietnia  2019r. 
w MiejskoGminnym Centrum Kultury 
w Rykach.
     Jury zdecydowało też o przyznaniu 
sześciu wyróżnień, które otrzymali:
1. Amelia  Kłos  –  Młodzieżowy  Dom 
Kultury  im.  Kornela  Makuszyńskiego 
w Zamościu (kat. I)

2. Alan Stropek  – Miejski Dom Kul‐
tury w Szczebrzeszynie (kat. I)
3. Angelika Pańczyk – Gminny Ośro‐
dek Kultury w Nieliszu (kat. I)
4.  Dominika  Kawka  –  J.D.  Studio 
Muzyczne w Majdanie Małym (kat. II)
5. Bartłomiej Sobań – Gminny Ośro‐
dek Kultury w Nieliszu (kat. III)
6. Gabriela  Szpyra  –  Krasnobrodzki 
Dom Kultury (kat. IV)

Laureaci  i  wyróżnieni  otrzymali 
nagrody  rzeczowe  ufundowane  przez 
Starostwo  Powiatowe  w  Zamościu, 
a wszyscy  uczestnicy  pamiątkowe  dy‐
plomy.

Wraz  z  jurorami  i  dyrektorem 
KDK,  nagrody  wręczał  obecny  pod‐
czas  konkursu,  wicestarosta  Witold 
Marucha, który w  imieniu  swoim,  sta‐
rosty  Stanisława Grześko  i  całego Za‐
rządu  Powiatu  Zamojskiego  pogratu‐
lował  zwycięzcom,  a  wszystkim 
uczestnikom  życzył  dalszego  rozwija‐
nia  ich  talentów  oraz  licznych  sukce‐
sów.

M. Czapla
Fotoreportaż – str. 20

Szesnasta edycja Majówki Roz‐
toczańskiej w Krasnobrodzie – 

imprezy  organizowanej  przez  Burmi‐
strza  Krasnobrodu  i  Krasnobrodzki 
Dom Kultury odbędzie się w dniach 3 
 4 maja.

W  pierwszym  jej  dniu, w  piątek  3 
maja,  o  godz.  9.00  rozpoczną  się  uro‐
czystości  patriotycznoreligijne  z  okazji 
228.  rocznicy  uchwalenia Konstytucji  3 
Maja. Na ich program składają się:  
• Patriotyczny  program  słownomu‐
zyczny  w  wykonaniu  uczniów  Szkoły 
Podstawowej  im.  Kardynała  Stefana 
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
• Uroczysta  Msza  św.  w  intencji  Oj‐
czyzny  odprawiona  w  Kościele  Nawie‐
dzenia NMP w Krasnobrodzie 
• Przemarsz  pod  Pomnik  Konstytucji 
3 Maja 
• Okolicznościowe przemówienie 
• Złożenie wiązanek

Po  tych  uroczystościach,  o  godz. 
11.30 w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
odbędzie  się  koncert  pt.  „Wiwat  Mo‐
niuszko” z okazji przypadającej w dniu 5 
maja  2019  roku,  200.  rocznicy  urodzin 
Stanisława Moniuszki    wybitnego  pol‐
skiego  kompozytora,  dyrygenta,  peda‐

goga,  organisty;  autora  ponad  268  pie‐
śni,  a  także  wielu  oper,  operetek,  bale‐
tów  i  muzyki  kościelnej,  twórcy  Opery 
Narodowej. Jego kompozycje nawiązują 
do narodowej tradycji muzycznej. 

Wykonawcami koncertu będą kame‐
raliści  Orkiestry  Symfonicznej  im.  Ka‐
rola Namysłowskiego w Zamościu: Bar‐
bara Rabiega  –  śpiew, Dariusz  Sobczak 
– śpiew, Piotr Stopa – fortepian, opraco‐
wanie  muzyczne,  Emi  UenoStopa  – 
skrzypce,  Michał  Stopa  –  wiolonczela, 
Krzysztof Stopa – gitara basowa.

Po  koncercie  zapraszamy  słodki  po‐
częstunek. 

W  drugim  dniu Majówki, w  sobotę 
4  maja,  nad  krasnobrodzkim  zalewem 
odbędą  się  Otwarte  Spławikowe  Zawo‐
dy  Wędkarskie  o  Mistrzostwo  Krasno‐
brodzkiego  Towarzystwa  Wędkarskiego 
oraz  kolejna  edycja  Rodzinnego  Rajdu 
Rowerowego.  

Natomiast  o  godz.  16.00  na  placu 
Siekluckiego,  w  centrum  miasta  roz‐
pocznie się „Festyn z krasnobrodzkimi 
smakami”.  Podczas  festynu  będą  funk‐
cjonowały  stoiska  kulinarne  stowarzy‐
szeń  i  Kół  Gospodyń  Wiejskich,  przy 
których  ich  członkowie  będą  przygoto‐
wywali  i  serwowali  różne  smakołyki. 

W  programie  imprezy  zaplanowano 
również konkurs kulinarny oraz konkur‐
sy i zabawy rodzinne, atrakcje dla dzieci, 
a także koncerty lokalnych zespołów. 

Partnerami  tych  wydarzeń  są:  Para‐
fia Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie 
i  Krasnobrodzkie  Towarzystwo  Węd‐
karskie.

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału 
w XVI Majówce Roztoczańskiej. Szcze‐
gółowy  jej  program  będzie  podany  na 
plakatach.

M. Czapla

XVI Majówka Roztoczańska w Krasnobrodzie

Konkurs
wielkanocny
Wyniki  Konkursu  Wielkanoc‐

nego  na  najładniejszą  pal‐
mę, pisankę, kartkę  i stroik wielkanoc‐
ny  organizowanego  przez  Krasno‐
brodzki  Dom  Kultury  zostaną  opubli‐
kowane w następnym numerze GK.

M. Czapla
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Krasnobród uczcił powstańców styczniowych
Z kart historii

Dzień 24 marca 2019 r. był słonecz‐
ny,  ciepły  i  spokojny,  ale  156  lat  temu 
tak  nie  było.  Był  to  dzień  ponury, 
chłodny,  deszczowy  i  niespokojny. Na‐
pawał  on  mieszkańców  Krasnobrodu 
grozą,  niepokojem  i  lękiem  o  swoje 
mienie, a nawet i życie.

Dzień  24  marca  1863r.  na  trwałe 
zapisał się na kartach historii ziemi kra‐
snobrodzkiej.  W  godzinach  rannych 
oddział  powstańczy  pod  wodzą  płk
a Marcina Borelowskiego ps „Lelewel” 
stoczył  nierówną  walkę  z  Moskalami 
pod wodzą mjra Jakowa Ogoli‐
na w uroczysku św. Rocha pod 
Krasnobrodem. Walka  była  za‐
cięta  i  krwawa,  nasycona 
dźwiękami  kos  i  pałaszy.  Jed‐
nak  ,,Lelewel”  widząc  przewa‐
gę wroga wydał  rozkaz odwro‐
tu, ale powstańcy mający głębo‐
ko  wyrytą  w  sercu  tęsknotę  za 
wolnością,  chcieli  walczyć  da‐
lej. Zginęło wtedy 42 powstań‐
ców i ponad 100 Moskali. Nie‐
którzy  stawiają  pytanie:  Czy  ta 
bitwa miała sens? Miejscowi hi‐
storycy twierdzą, że miała sens, 
ponieważ  powstańcy  niezłomni 
mimo mniejszości podjęli walkę 
osłabiając tym samym siłę wro‐
ga.  Książki  historyczne  piszą 
o  klęsce  powstańców  stycznio‐
wych  walczących  pod  Krasno‐
brodem,  a  w  innych  przypad‐
kach,  mówi  się  o  walce 
nierozstrzygniętej.

Sądzę, że nie można tu mó‐
wić  o  klęsce,  ponieważ  po‐
wstańcy wykazali się poświęce‐
niem, odwagą, a niektórzy nawet złoży‐
li na polu walki najwyższą ofiarę  swo‐
je  życie,  pokazując  przez  to,  że  są 
Polski  warci. Wielu  szlachetnych  ludzi 
w sile wieku, zginęło z rąk nieludzkiego 
zaborcy po  to, aby  inni byli szczęśliwi, 
wolni, mieli dom i rodzinę.  Jako testa‐
ment  i dziedzictwo narodowe należy  tu 
przytoczyć słowa  – „Zachowali się jak 
trzeba”.

Historia pomnika Powstańców
Styczniowych

Jako  regionalistkę  proszono  mnie, 
aby  na  lamach  ,,Gazety  Krasnobrodz‐
kiej”  wyjaśnić,  gdzie  stał  krzyż  upa‐
miętniający  powstańców  styczniowych, 
czy w miejscu pola bitwy (w dolinie św. 
Rocha),  czy na  cmentarzu parafialnym. 
Już wyjaśniam. Po  zakończonej bitwie, 
gdy wszystko ucichło, grupa mężczyzn 
z  miasteczka  Krasnobród  udała  się  na 

miejsce  bitwy.  To  co  zobaczyli,  prze‐
szło  ich  oczekiwania.  Pobojowisko 
spłynęło  krwią. Wzruszyli  się  głęboko. 
Za zgodą władz carskich mężczyźni za‐
ładowali pokrwawione i poranione ciała 
na furmanki  i złożyli do wcześniej wy‐
kopanego  dołu  na  skraju  cmentarza 
i  przykryli  ziemią. Aby  zatrzeć  pamięć 
o  tym  zdarzeniu,  zaborca  nie  pozwolił 
stawiać  w  tym miejscu  ani  krzyża,  ani 
usypać  kopca,  ani  też  sadzić  roślin 
ozdobnych  czy  zapalić  świeczek.  Ale 
natura zrobiła swoje. Po kilku latach na 
mogile  zbiorowej  wyrósł  piękny  krzak 

bzu,  a woń  jego  kwiatów  roznosiła  się 
po  okolicy  i  nie  pozwoliła  zapomnieć 
o  przelanej  krwi  powstańców. Rosjanie 
nie sądzili nawet, że nad tym miejscem 
czuwa Bóg z wyżyn nieba i Matka Bo‐
ża Krasnobrodzka. Nie  przeczuwali  też 
jednego,  że  ofiary  słusznego  oporu 
przeciwko  zniewoleniu  zakopane  tu,  to 
ziarno pamięci, które wyda owoc obfity 
dla przyszłych, pokoleń. Kobiety, prze‐
chodząc  obok  tego  miejsca,  pochylały 
głowę z czcią  i godnością oraz modliły 
się  o  wieczne  szczęście  dla  poległych, 
wiodących  naród  ku  niepodległości. 
Tak  było  aż  do  1916  roku  –  „odwilży 
rosyjskiej”. 

Staraniem  krasnobrodzkich  spo‐
łeczników  na  cmentarnej  mogile  po‐
wstańczej  ustawiono  trzymetrowy 
krzyż  dębowy  z  napisem  „Boże  zbaw 
Polskę”,  a  mogiłę  otoczono  ogrodze‐

niem.  Od  tego  czasu  godnie  czczono 
pamięć  o  powstańcach. Ale  krzyż  nie 
wytrzymał  próby  czasu. W  1930  roku 
w  miejscu  starego  krzyża,  w  ramach 
ofiarnego  czynu  społecznego,  stanął 
piękny  kamienny  pomnik  przedstawia‐
jący  orła  rozrywającego  dziobem  kaj‐
dany,  zwany  potocznie  „Orłem”.  Jed‐
nak  w  2008  roku  został  rozebrany  ze 
względu  na  to,  że  kamień  zaczął  się 
kruszyć  i  zagrażał  bezpieczeństwu  lu‐
dzi.  Na  tym  miejscu  ustawiono  nowy 
pomnik orła zbliżony wyglądem do po‐
przedniego,  którego  autorem  jest  kra‐

snobrodzki  artysta  rzeźbiarz   
Andrzej Gontarz. 
Pomnik  Powstańców  Stycz‐

niowych jest najwyższym wyra‐
zem  pamięci  o waleczności  po‐
wstańców  styczniowych.  Stał 
się  też  symbolem  wdzięczności 
krasnobrodzian  za  odzyskaną 
niepodległość  w  hołdzie  tym, 
których  głosy  zamilkły  na  za‐
wsze, których miłość do Ojczy‐
zny  była  potwierdzona  ofiarą 
krwi. W  tym miejscu nawet  so‐
sny rosnące blisko pomnika po‐
chylają  swoje  gałęzie  ku  ziemi, 
oddając  hołd  poległym,  a  ptaki 
na  drzewach  zanoszą  ku  niebu 
pieśni chwały dla niezłomnych. 
Wystarczy  tylko przyjść na  to 

miejsce  przy  ul.  Spokojnej 
i  otworzyć  oczy,  uszy  i  serce. 
Czy  może  być  coś  piękniejsze‐
go niż  ten obraz? A  te  skrzyżo‐
wane  dwie  kosy,  godło  Polski 
i  herb  Krasnobrodu  w  bramie 
naprzeciw  „Orła”  mówią  same 
za siebie. Tu na cmentarzu moż‐

na  przeżyć  prawdziwą  lekcję  historii 
i pogłębić patriotyzm lokalny. Zdaniem 
ks.  Prałata  Romana  Marszalca  jest  to 
miejsce  uświęcone,  ponieważ  pomnik 
„Orła”  kryje  relikwie  powstańców 
styczniowych, czyli ich kości. To słusz‐
ne stwierdzenie.
Obchody 156. rocznicy obchodów

bitwy pod Krasnobrodem
Uroczystość  została  zorganizowana 

po  raz  trzeci  i  zgromadziła:  władze 
Krasnobrodu,  m.  in.  burmistrza  Kazi‐
mierza  Misztala,  radnych  Rady  Miej‐
skiej  w  Krasnobrodzie,  radną  powiatu 
zamojskiego  p.  Agnieszkę  Adamczuk, 
dyrekcję  Zespołu  Szkół  w  Krasnobro‐
dzie  –  dyrektor  Elżbietę  Działa,  zcę 
dyrektora  Krystynę  Czapla,  dyrekcję  i 
pracowników  KDK,  Biblioteki  Pu‐
blicznej  w  Krasnobrodzie,  poczty 
sztandarowe  Szkoły  Podstawowej  im. 

Krzyż na mogile powstańców styczniowych
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25  Pułku  Ułanów  Wielkopolskich  w 
Krasnobrodzie,  Zespołu  Szkół Ogólno‐
kształcących  im.  Jana  Pawła  II w Kra‐
snobrodzie, harcerzy ze Stowarzyszenia 
Harcerstwa  Katolickiego  „Zawisza”, 
Krasnobrodzki  szczep  św.  Rocha,  na‐
uczycieli  szkół  gminnych,  dzieci,  mło‐
dzież  szkół  i  mieszkańców Krasnobro‐
du i okolic. 

Obchody  rocznicowe  rozpoczął  o 
godz.  9.00  patriotyczny  program  słow‐
nomuzyczny w krasnobrodzkim Sank‐
tuarium  Maryjnym  w  wykonaniu 
uczniów  Zespołu  Szkół  w  Krasnobro‐
dzie  pod  kierunkiem  nauczycieli:  Gra‐
żyny  Nowosad  i  Magdaleny Antoniak. 
Po  tym  programie  miała  miejsce  msza 
św.  w  intencji  powstańców  stycznio‐
wych,  którą  celebrowali:  ks.  prałat  dr 
Eugeniusz Derdziuk i ks. prałat Roman 
Marszalec,  a  homilię  wygłosił  ks.  Sta‐
nisław Zając. 

W  trakcie  mszy  św.  ks.  prałat  Ro‐
man  Marszalec  pokazał  zebranym  ar‐
chiwalny  dokument  dla  potomnych  pi‐
sany ręką dominikanina, przeora o. Lu‐
dwika Turzynieckiego w dniu 14 wrze‐
śnia  1864  r.,  z  którego  dowiedzieliśmy 
się o tragizmie czasów powstania stycz‐

niowego.  Przetrwał  on  do  obecnych 
czasów. Ks.  prałat  podkreślił  też,  że  są 
to  jakby  relikwie  oo  dominikanów,  za‐
chowane  w  dobrym  stanie.  O  oprawę 
muzyczną  mszy  św.  zadbała  Krasno‐
brodzka Orkiestra Dęta. 

Po  zakończonej  eucharystii  uczest‐
nicy obchodów przeszli  na  cmentarz w 
uporządkowanym szyku, w rytm utwo‐
rów  patriotycznych  wykonywanych 
przez  Krasnobrodzką  Orkiestrę  Dętą, 
która maszerowała na czele. Za nią szły 
poczty  sztandarowe,  delegacje  samo‐
rządowców,  szkół,  instytucji,  stowarzy‐
szeń oraz mieszkańców miasta i gminy. 
Po  przybyciu  pod  pomnik  zebrani  od‐
śpiewali  Hymn  Narodowy,  a  następnie 
ks.  prałat  dr  Eugeniusz  Derdziuk  po‐
prowadził  modlitwę  w  intencji  po‐
wstańców  styczniowych  walczących  o 
niepodległość  ojczyzny.  Potem  zebrane 
delegacje,  z  delegacją  władz  samorzą‐
dowych, powiatowych i kościelnych na 
czele,  złożyli  wiązanki  i  zapalono  zni‐
cze. Wartę  honorową  przy  „Orle”  trzy‐
mali harcerze. 

Następnie głos zabrał burmistrz Ka‐
zimierz  Misztal,  który  podziękował 
wszystkim  za  przygotowanie  tej  uro‐

czystości i uczestnictwo w niej. Zwień‐
czeniem niedzielnych uroczystości było 
wspólne pamiątkowe zdjęcie. 

Warto  dodać,  że  obchody  156. 
rocznicy  bitwy  pod Krasnobrodem  zo‐
stały  utrwalone  przez  TVP  3  Lublin, 
która  przygotowała  krótki  materiał  fil‐
mowy  o  tym  wydarzeniu.  Został  wy‐
emitowany  w  Panoramie  Lubelskiej  w 
dn. 24 marca 2019r. o godz. 21.00.

Organizatorami  patriotycznych  uro‐
czystości  byli:  Burmistrz Krasnobrodu, 
Krasnobrodzki  Dom  Kultury,  Parafia 
Nawiedzenia  NMP  w  Krasnobrodzie  i 
Zespół Szkół w Krasnobrodzie.

Obchody  156.  rocznicy  bitwy  pod 
Krasnobrodem  przeszły  do  historii 
współczesnej,  którą  tworzymy  i  która 
kształtuje  naród  oraz  jako  przekaz  jest 
niesiona ku przyszłości.

W  imieniu  organizatorów  serdecz‐
nie  dziękuję  wszystkim  zaangażowa‐
nym w organizację uroczystości roczni‐
cowych.

Alina Słota
Fotoreportaż – str. 20

fot. M. Kawecka

Zakończyła  się  tegoroczna  edy‐
cja  konkursu  recytatorskopla‐

stycznego  „Wiosenne  spotkania  z...”, 
organizowanego  przez  Krasnobrodzki 
Dom Kultury. 

W  środę,  13  marca,  jury  oceniło 
prace plastyczne, a przesłuchania recy‐
tatorów  odbyły  się  19 marca.  Bohate‐
rami siódmej edycji zmagań byli auto‐
rzy  z  Lubelszczyzny.  Ilustracje  do  ich 
utworów wykonywali młodzi plastycy, 
natomiast  recytatorzy  prezentowali  je‐
den  wiersz  i  fragment  prozy.  Wśród 
autorów wybranych przez uczestników 
konkursu  byli  związani  z  Krasnobro‐
dem  i  okolicami    ksiądz  Krzysztof 
Guzowski,  ksiądz  Paweł  Słonopas, 
Maria  Domańska,  Marianna  Olszew‐
ska  czy Władysław Witkowski. Na  tej 
liście  znaleźli  się  również m.in.: Bole‐
sław Leśmian, Zbigniew Dmitroca, Jó‐
zef  Czechowicz, Wincenty  Pol,  Maria 
Duławska,  Stefan  Darda,  Anna  Ka‐
mińska, Urszula Kozioł oraz Isaac Ba‐
shevis Singer. 

W  konkursie  plastycznym  jury 
oceniło  74  propozycje,  przyznając 
w  trzech  kategoriach  wiekowych  11 
nagród  i  10  wyróżnień.  Spośród  naj‐
młodszych autorów z klas I  III człon‐
kowie  komisji  najwyżej  ocenili  pracę 

Natalii  Gałan  ze  Szkoły  Podstawowej 
w Majdanie Wielkim.  Drugie  nagrody 
ex  aequo  otrzymali    Magdalena  Ku‐
dyk i Klaudia Puchacz ze Szkoły Pod‐
stawowej  w  Pniówku,  a  trzecie  trafiły 
do    Kingi  Cisek  z  SP  w  Majdanie 
Wielkim  i  Martyny  Bełz  z  Zespołu 
Szkół w Krasnobrodzie. Na wyróżnie‐
nia  zasłużyli:  Laura  Kawka,  Natalia 
Portka,  Aleksandra  Przygon  i  Filip 
Głąb  z SP Kaczórki, Wiktoria Holweg 
i  Kalina  Kostrubiec  z  ZS  Krasnobród 
oraz  Agnieszka  Bukała  z  SP  Majdan 
Wielki. 

W  grupie  uczniów  z  klas  IV   VI 
podstawówek  pierwsze  miejsce  zajął 
Maksymilian  Pawelec  ze  Szkoły  Pod‐
stawowej w Wysokiem, drugie   Alek‐
sandra  Bednarz  ze  Szkoły  Podstawo‐
wej  w  Szczebrzeszynie,  a  trzecie   
Małgorzata  Szewczuk  ze  Szkoły  Pod‐
stawowej w  Suchowoli.  Na  liście  wy‐
różnionych  znaleźli  się  także:  Blanka 
Zaręba  ze  Szkoły  Podstawowej 
w Zwierzyńcu i Marcelina Mazur z ZS 
Krasnobród. 

Plastyczną  rywalizację  w  kategorii 
siódmo i ósmoklastów oraz gimnazja‐
listów  zdominowali  uczniowie  z  SP 
w Wysokiem, którzy  zdobyli  dwie na‐
grody i jedyne wyróżnienie, ale tę naj‐
ważniejszą  odebrała Róża Mazur  z SP 

Szczebrzeszyn.  Na  drugą  zasłużyła 
Katarzyna  Koczot,  na  trzecią    Anna 
Mamełka, a na wyróżnienie  Aleksan‐
dra  Głąb,  które  uczą  się  w  SP Wyso‐
kie. Prace oceniały instruktorki plasty‐
ki    Urszula  Kawa  i  Barbara  Niedź‐
wiedźPachołek  z  Warsztatu  Terapii 
Zajęciowej  w  Dominikanówce  oraz 
Marzena Mazurek z Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury. 
  Uroczyste wręczenie nagród laure‐
atom  i  wyróżnionym  odbyło  się  19 
marca  2019r.  w  Krasnobrodzkim  Do‐
mu  Kultury,  tuż  przed  recytatorską 
częścią konkursu. 

W części  recytatorskiej  jury oceni‐
ło  33  wykonawców  przyznając 
w trzech kategoriach 9 nagród i 4 wy‐
różnienia.  Spośród  najmłodszych  wy‐
konawców  z  klas  I    III  szkół  podsta‐
wowych  najlepiej  wypadła  Antonina 
Działa  z  Zespołu  Szkół w Krasnobro‐
dzie, drugą nagrodę zdobyła Kinga Ci‐
sek z SP w Majdanie Wielkim, a  trze‐
cią    jej  szkolny  kolega Bartosz  Smo‐
luch.  Jedyne w  tej grupie wyróżnienie 
odebrał  Franciszek  Sachajko  z  ZS 
w Krasnobrodzie. 

Wśród  recytatorów  z  klas  IV   VI 
jurorom najbardziej  spodobał  się Kac‐
per Waśko z SP w Wysokiem, na dru‐
gą  nagrodę  zasłużyła Maja  Cios  z  ZS 

Wiosenne spotkania z autorami Lubelszczyzny
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Życie przez całe życie
Zbiórka funduszy

i koncert charytatywny
Mieszkańcy miasta i gminy Krasno‐

bród  efektywnie  wsparli  budowę  ro‐
dzinnego  domu dla  dorosłych  osób  nie‐
pełnosprawnych.  Podczas  charytatywnej 
akcji  „Życie  przez  całe  życie”,  zorgani‐
zowanej  z  inicjatywy  Stowarzyszenia 
Pomocy  Dzieciom  Niepełnosprawnym 
„Krok za krokiem” w Zamościu, w nie‐
dzielę 24 marca udało się zebrać ponad 9 
tysięcy  600  złotych. To  pieniądze,  które 
trafiły  do  około  40  puszek  wolontariu‐
szy,  zbierających  datki  przy  miejsco‐
wych  kościołach  i  kaplicach  oraz  pod‐
czas charytatywnego koncertu lokalnych 
artystów w Krasnobrodzkim Domu Kul‐
tury.  Oprócz  występów  prowadziliśmy 
aukcję  prac,  które  otrzymaliśmy 
z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Domi‐
nikanówce,  Roztoczańskiej  Spółdzielni 
Socjalnej  „WartO"  i  Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie. Li‐
cytowano m.in. wielkanocne stroiki, wy‐
roby  z wikliny,  obrazy  na  płótnie  i ma‐
skotki w  cenach  od  kilku  do  około  100 
złotych.  

Na scenie domu kultury prezentowa‐
li  się:  Zespół  Folklorystyczny  „Wójto‐
wianie”,  akordeonista  Franciszek  Sa‐
chajko,  pierwszoklasiści  Zespołu  Szkół 
w  Krasnobrodzie  z  inscenizacją  „Loko‐
motywy”  Juliana  Tuwima  i  tancerze 
z klasy  IIIb,  a  także wokaliści   Domi‐
nik  Burak,  Kinga  Pasieczna, Weronika 

Roczkowska,  Gabriela  Szpyra,  Małgo‐
rzata  Dąbrowska,  Dominika  Kawka, 
Marianna  Sachajko, Martyna Kukiełka, 
Maja  Gaczoł  i  Maja  Rębisz  oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Maj‐
danie Wielkim. 

W  programie  koncertu  znalazły  się 
również  popisy  kabaretowe  Gabrieli 
Szpyry,  Wiktorii  Fili  i  Karoliny  Smo‐
luch  z  grupy  „Babiniec”,  działającej 
w KDK, pokaz taneczny Martyny Bełz, 
a  także  występy  ksylofonistki  Nataszy 
Klejny  i  gitarzystki  Hanny  Maruszak 
oraz  uczniów  kapelmistrza  miejscowej 
orkiestry Mateusza Krawca   Kingi Pa‐
siecznej,  Kamila  Małka,  Bartłomieja 
Smolucha,  Jagody  Skiby  i Alicji  Bury‐
ło,  którzy  grali  na  instrumentach  dę‐
tych.

Podczas  aukcji,  koncertu  i  zbiórki 
ulicznej  udało  się  zebrać  9  tysięcy  667 
złotych  i 53 grosze, które  zostały prze‐
kazane  stowarzyszeniu  „Krok  za  kro‐
kiem”. 

W  organizacji  akcji  „Życie  przez 
całe  życie”  w  Krasnobrodzie  pomogli: 
burmistrz, miejscowy dom kultury i ze‐
spół szkół, podstawówki w Kaczórkach 
i  Majdanie  Wielkim,  parafianie  parafii 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
i  Zesłania  Ducha  Świętego  w  Krasno‐
brodzie oraz Świętej Opatrzności Bożej 
w  Bondyrzu.  Wsparciem  medialnym 
służyły  Gazeta  Krasnobrodzka  i  Infor‐
macyjna Agencja Samorządowa. 

Podobne akcje odbyły się w minio‐
ny  weekend  także  m.in.  w  Szczebrze‐
szynie,  Zwierzyńcu  i  Zamościu. 
Wszystkie  miały  ten  sam  cel    pomoc 
w realizacji pomysłu budowy komplek‐
su terapeutycznoopiekuńczego dla wy‐
chowanków  Stowarzyszenia  Pomocy 
Dzieciom  Niepełnosprawnym,  którzy 
przez  28  lat  jego  działalności  stali  się 
dorosłymi ludźmi. 

Ias.24.eu
Projekcja filmu

Dzień wcześniej, w sobotę 23 mar‐
ca  2019  r.  o  godz.  17.00  w  Krasno‐
brodzkim  Domu  Kultury  odbyła  się 
projekcja  poruszającego,  wielokrot‐
nie  nagradzanego  filmu  pt.  „CHCE 
SIĘ  ŻYĆ”.  Jego  głównym  bohaterem 
jest    Mateusz    chłopiec,  cierpiący  na 
porażenie  mózgowe,  który  podejmuje 
walkę o godność i prawo do normalne‐
go życia. 
Wstęp na film był bezpłatny. Przed pro‐
jekcją  była  możliwość  wsparcia  akcji 
budowy Rodzinnego Domu. 

W tym dniu gościliśmy w KDK pa‐
nią Marię  Król  –  Przewodniczącą  Sto‐
warzyszenia Pomocy Dzieciom Niepeł‐
nosprawnym „Krok za Krokiem” w Za‐
mościu, inicjatorkę budowy Kompleksu 
TerapeutycznoOpiekuńczego  dla  osób 
dorosłych  z  niepełnosprawnościami, 
który  powstaje  przy  ul.  Kresowej  24 
w  Zamościu.  Pani  Maria  Król  przed 
projekcją  opowiedziała  o  swojej  dzia‐
łalności  na  rzecz  pomocy  osobom  nie‐
pełnosprawnym,  a  następnie  razem 
z widzami obejrzała film.

Spotkanie edukacyjne
Natomiast  w  dniu  22.03.2019  r. 

(piątek)  o  godz.  11.00  w  Zespole 
Szkół  w  Krasnobrodzie  odbyło  się 
spotkanie edukacyjne z uczniami, tera‐
peutami  i  dyrekcją  Zespołu  Niepu‐
blicznych Szkół Specjalnych „Krok za 
krokiem” w Zamościu. (relacja ze spo‐
tkania – str. 8.)

Podziękowania 
Serdecznie  dziękuję  wszystkim 

osobom  i  instytucjom  zaangażowanym 
w  organizację  zbiórki  funduszy  oraz 
koncertu.  Dziękuję  władzom  samorzą‐

w Krasnobrodzie,  trzecie miejsce zajął 
Piotr Szpindor z SP w Pniówku, a wy‐
różnienie  otrzymała  Weronika  Osuch 
z ZS w Krasnobrodzie. 

Najlepsze  oceny  w  najstarszej  ka‐
tegorii  wykonawców  w  wieku  od  13 
do  16  lat  zebrał  Grzegorz Adamczuk 
z ZS w Krasnobrodzie, drugie miejsce 
zajęła Katarzyna Piłat  z SP w Kaczór‐
kach,  a  trzecie    Marta  Szykuła  z  ZS 

w  Krasnobrodzie.  W  tej  grupie  jury 
przyznało  również  dwa  wyróżnienia 
dla  Gabrieli  Pupiec  z  SP  w  Kaczór‐
kach  i  Kamili  Powroźnik,  zgłoszonej 
przez Krasnobrodzki Dom Kultury. 

Popisy  młodych  recytatorów  oce‐
niały: Anna Kistelska  z Wojewódzkie‐
go Ośrodka Kultury w Lublinie, Anna 
Rychter  z  Książnicy  Zamojskiej  im. 
Stanisława  Kostki  Zamoyskiego  oraz 

polonistka,  poetka  i  animatorka  kultu‐
ry  Marianna  Olszewska.  Laureaci 
otrzymali  nagrody  ufundowane  przez 
KDK  oraz Hurtownię Artykułów Biu‐
rowych  i  Papierniczych  „AZET” 
w Zamościu. 

ias24.
Fotoreportaż – str. 10
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dowym,  dyrekcjom,  nauczycielom 
i uczniom szkół z terenu miasta i gminy 
Krasnobród, parafiom w Krasnobrodzie 
i  Bondyrzu,  instytucjom,  które  przeka‐
zały swoje prace na aukcję, wolontariu‐
szom  z  Hutkowa,  Dominikanówki, 
Łuszczacza  i  Wólki  Husińskiej,  pra‐
cownikom  KDK.  Dziękujemy  wszyst‐
kim, którzy odpowiedzieli na apel orga‐
nizatorów  i  nie  przeszli  obojętnie  obok 
wolontariuszy  z  puszkami,  mając  swój 
większy  lub mniejszy udział w ogólnej 
kwocie  zebranych  środków  finanso‐
wych. 
Zapraszamy do dalszej pomocy
Potrzeby  związane  z  budową  Ro‐

dzinnego  Domu  są  bardzo  duże,  stąd 

też  zachęcamy  do  dalszego  wspierania 
tej  inicjatywy. Środki finansowe można 
wpłacać na specjalne konto.

Dane  do  przelewu:  Stowarzyszenie 
Pomocy  Dzieciom  Niepełnosprawnym 
„Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Pe‐
owiaków  6a,  22400  Zamość,  tytuł 
wpłaty:  Darowizna  na  Rodzinny  Dom, 
numer konta: 06 2030 0045 1110 0000 
0384 5950.

Darowizny pieniężne: Osoby fizycz‐
ne mogą  odliczyć  od  kwoty  do  opodat‐
kowania  6%  dochodu  (PIT),  a  osoby 
prawne 10% dochodu (CIT).

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 11
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Stowarzyszenie  Pomocy  Dzie‐
ciom Niepełnosprawnym „Krok 

za  krokiem”  w  Zamościu  buduje  dom 
dla  swoich  dorosłych  podopiecznych, 
przedsięwzięcie  to  nazywa  się  Zbuduj‐
my razem „RODZINNY DOM”!

Stowarzyszenie  działa  od  1990  ro‐
ku  i  jest  organizacją  pozarządową, 
zrzeszającą  rodziców,  opiekunów 
i  przyjaciół  dzieci,  młodzieży  i  doro‐
słych osób z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie  prowadzi  unikalną 
w  regionie  Polski  południowo
wschodniej  profesjonalną  działalność 
w  zakresie  zintegrowanej  rehabilitacji, 
edukacji  i  wsparcia  społecznego  dzie‐
ci,  młodzieży  i  dorosłych  osób  z  nie‐
pełnosprawnością, szczególnie z wcze‐
snym uszkodzeniem mózgu.

W  związku  z  inicjatywą  budowy 
nowej  placówki  stowarzyszenie  „Krok 
za  krokiem”  stało  się  bliższe  naszej 
społeczności  lokalnej  i  szkolnej.  24 
marca  2019  r.  w  Krasnobrodzie  wo‐
lontariusze  kwestowali  na  rzecz  budo‐
wy  domu,  a  po  południu  w  Krasno‐

brodzkim  Domu  Kultury  odbył  się 
charytatywny koncert. 

Kilka dni przed tymi wydarzeniami 
uczniowie  Zespołu  Szkół  w  Krasno‐
brodzie  spotkali  się  z  grupą  wycho‐
wanków  i  terapeutów  stowarzyszenia. 
Była  to  niezwykła  godzina  wycho‐
wawcza,  podczas  której  uczniowie 
mogli bliżej zapoznać się z radościami 
i  problemami  osób  niepełnospraw‐
nych.

Panie terapeutki opowiadały o spo‐
sobie  edukacji  osób  niepełnospraw‐
nych.  Uczniów  naszej  szkoły  bardzo 
zainteresowały  informacje  i  demon‐
stracja  strategii  ułatwiających  komuni‐
kację  z  dziećmi  i  dorosłymi  przy  wy‐
korzystaniu  pomocy wizualnych  i  słu‐
chowych. Okazuje się, że współczesna 
technika  bardzo  wspomaga  alterna‐
tywne  sposoby  porozumiewania.  Wy‐
korzystując  sposób  porozumiewania 
alternatywnego,  uczniowie  naszej 
szkoły  mieli  możliwość  skomuniko‐
wać  się  z  niepełnosprawnym  Bart‐
kiem,  który  ma  marzenie,  aby  zostać 

prezenterem muzyki disco.
Było  to bardzo pouczające  spotka‐

nie  dla  uczniów  i  dorosłych,  którzy 
w  codziennym  pędzie  życia  mogli  na 
chwilę zatrzymać się i uświadomić so‐
bie,  że  nasze  codzienne,  wydawałoby 
się,  ogromne  problemy,  są  błahostką 
w  porównaniu  z  trudami  ludzi  niepeł‐
nosprawnych.

 Nasuwa się też refleksja o tym, że 
należy  doceniać  mowę,  bo  nie  wszy‐
scy  mają  możliwość  porozumiewania 
się  za  pomocą  tego  najdoskonalszego 
systemu  znaków,  jakim  jest  język. Na 
szczęście są takie szkoły, placówki jak 
„Krok za krokiem”, które wykorzystu‐
jąc  najnowsze  zdobycze  psychologii, 
medycyny,  neurodydaktyki  i  techniki 
dają  swoim  podopiecznym możliwość 
otworzenia  się  na  świat,  a  nam –  zro‐
zumienia ich marzeń i problemów. 
Dlatego  Zbudujmy  razem  „RODZIN‐
NY DOM!

Danuta Korzeniowska

Niezwykła godzina wychowawcza z „Krok za krokiem”
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Krasnobród: „CZYSTE OSIEDLE” 
– Zadbane osiedle świadczy o nas…

Pomysł  posprzątania  miejsc, 
które  tego  szczególnie  potrze‐

bują,  stał  się  w  ostatnich  tygodniach 
wiralem. Na Instagramie jest już ponad 
61  tysięcy  postów  z  hasztagiem  #tra‐
shtag i ponad 10 tysięcy #trashtagchal‐
lenge. Nowe wyzwanie w marcu  pod‐
biło  Internet,  chociaż  pierwszy  raz 
#trashtag  pojawił  się  w  mediach  spo‐
łecznościowych  znacznie  wcześniej, 
bo już w 2015 roku. Wyzwanie #trash‐
tagchallenge,  którego  głównym  celem 
jest  ratowanie  środowiska, postanowili 
również  podjąć  mieszkańcy  Krasno‐
brodu.

W sobotę 6 kwietnia 2019  r. o go‐
dzinie  11:00  z  inicjatywy  Przewodni‐
czącego  Zarządu  Osiedla  Centrum 
Krasnobród    Krzysztofa  Zuba  roz‐
poczęła się akcja pn. „CZYSTE OSIE‐
DLE”. W  wydarzeniu,  oprócz  niektó‐
rych  mieszkańców,  brał  udział  także 

Burmistrz  Krasnobrodu    Pan  Kazi‐
mierz  Misztal  oraz  Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Pan Radosław Cios
Mairot.  Przez  ponad  3  godziny  inten‐
sywnej pracy, uczestnikom wydarzenia 
udało  się  posprzątać  całą  ul. Andersa 
oraz  teren  koło  szkoły.  Na  dużą  po‐
chwałę  zasługują  najmłodsi  ze  zgro‐
madzonych,  ponieważ  w  swojej  wy‐
trwałości  w  sprzątaniu  nie  ustępowali 
dorosłym. 

Mam  wielką  nadzieję,  że  zorgani‐
zowana  dzisiaj  w  Krasnobrodzie  po 
raz  pierwszy  akcja  „Czyste  Osiedle” 
będzie  początkiem  zmian  w  świado‐
mości  społeczeństwa  na  temat  stanu 
zanieczyszczenia  naszego  środowiska 
i  konieczności  jego  ochrony  poprzez 
racjonalne z niego korzystanie. Chciał‐
bym,  aby  w  przyszłości  ta  inicjatywa 
gromadziła coraz większą  liczbę  ludzi, 
którzy  nie  tylko wspólnie  dążyliby  do 

poprawy stanu czystości naszego osie‐
dla,  ale  także  dbali  o  to,  by  ten  stan 
czystości  utrzymywać  na  jak  najwyż‐
szym  poziomie  –  mówi  Krzysztof 
Zub. 

Serdeczne  podziękowania  za  po‐
moc w organizacji akcji należą się tak‐
że  Panu  Dyrektorowi  Jackowi  Gmy‐
zowi,  który  zapewnił  uczestnikom 
worki  na  śmieci,  rękawice  i  kamizelki 
odblaskowe, natomiast  jego pracowni‐
cy pomogli posprzątać zebrane śmieci. 
Należy  dodać,  że  mieszkańcy  zebrali 
aż  dwa  pełne  samochody  worków  ze 
śmieciami.

Serdecznie  dziękuję  wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w ak‐
cję  „Czyste  Osiedle”  i  jednocześnie 
zachęcam do udziału w kolejnych. 

Krzysztof Zub
pomysłodawca, organizator 

i uczestnik akcji
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Dlaczego Liceum w Krasnobrodzie?
Zbliża  się  czas  wyboru  szkoły 

średniej  przez  uczniów  gimna‐
zjum i ósmoklasistów. Dlaczego propo‐
nujemy naszą szkołę? 
Liceum  Ogólnokształcące  w  Krasno‐
brodzie  to  szkoła  niezwykła,  z  bogatą 
tradycją  a  jednocześnie  nowoczesna. 
Oferuje wysoki  poziom nauczania,  cie‐
kawie  prowadzone  zajęcia  oraz  atrak‐
cyjne formy pozalekcyjne.

Doświadczona,  wykwalifikowana 
kadra  pedagogiczna  z  uprawnieniami 
egzaminatorów  OKE    uczy  w  sposób 
zindywidualizowany. Wpływa na to nie 
tylko  mała  liczba  uczniów  w  klasach, 
a przede wszystkim zaangażowanie na‐
uczycieli.  Każdy  uczeń,  który  chce  re‐
alizować  program  rozszerzony  z  do‐
wolnego przedmiotu, nie jest odprawia‐
ny  z kwitkiem. Nawet,  gdy  jest  jedyny 
w całej  szkole. Spotkania odbywają  się 
w czasie zajęć pozalekcyjnych pod nie‐
pisanym  hasłem  „korepetycje  za  zero”. 
Przyczyniają  się  do  wysokiej  zdawal‐
ności  matur.  Nasi  absolwenci  bardzo 
doceniają  to  indywidualne podejście do 
ucznia i dobre relacje z nauczycielami.

Aby  ułatwić  uczniom  start  na  stu‐
dia,  współpracujemy  z  wyższymi 
uczelniami, m.in. z Katolickim Uniwer‐
sytetem  Lubelskim  i  Stowarzyszeniem 
„Uniwersytet  Wędrujący”  (do  którego 
należą  nasi  nauczyciele)  organizujemy 
zajęcia  z  projektu  „Książka  z  Plecaka” 
prof.  Lecha  Giemzy.  Polegają  one  na 
wyjazdach  na KUL  na wykłady  i  kon‐
ferencje  naukowe  oraz    udział  w  lek‐
cjach  prowadzonych  przez  naukowców 
w naszej  szkole. Takie zajęcia połączo‐
ne  z  aktywną  turystyką  odbywały  się 
także w Kazimierzu i Dukli.

Absolwenci naszego  liceum chętnie 
podejmują  studia  na  wyższych  uczel‐
niach, m.in. na KULu, UMCSie, Uni‐
wersytecie  Przyrodniczym  w  Lublinie, 
Politechnice  Lubelskiej,  Wojskowej 
Akademii  Technicznej  w  Warszawie, 
Uniwersytecie  Rzeszowskim,  Politech‐
nice Rzeszowskiej, Wyższej  Szkole  In‐
żynieryjnoEkonomicznej  w  Rzeszo‐
wie, Uniwersytecie Medycznym w Bia‐
łymstoku,  Uniwersytecie  Pedagogicz‐
nym  w  Krakowie,  Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie, Uniwersytecie 
Opolskim   i zdobywają wymarzone za‐
wody  w  służbach  mundurowych,  geo‐
detów,  notariuszy,  lekarzy,  specjalistów 
od  bezpieczeństwa  narodowego,  psy‐
chologów,  pedagogów,  ekonomistów, 
prawników,  filologów  polonistów,  an‐
glistów  i  germanistów,  inżynierów  bu‐
downictwa,  projektantów,  specjalistów 

od  turystyki  i  logistyki,  przyszłych 
urzędników  administracji.  Jako  cieka‐
wostkę możemy  podać,  że  jeden  z  na‐
szych  absolwentów  jest montażystą  fil‐
mowym i pracuje dla Telewizji Polskiej 
w Warszawie.

Uczniowie naszego liceum rokrocz‐
nie  otrzymują  stypendia  Prezesa  Rady 
Ministrów i  Stypendia św. Mikołaja.

W  szkole  bogato  wyposażone  pra‐
cownie  ułatwiają  przygotowanie  do 
matury.  Lekcje  prowadzone  są  m.in. 
z wykorzystaniem monitorów i  interak‐
tywnych  tablic  multimedialnych.  Od 
kilku  lat  funkcjonuje  dziennik  elektro‐
niczny, co jest z korzyścią  nie tylko dla 
nauczycieli,  uczniów,  ale  też  dla  rodzi‐
ców,  którzy  mogą  na  bieżąco  śledzić 
postępy w nauce i frekwencję.

Uczniowie  korzystają  z  sali  gimna‐

stycznej  i  siłowni  na  lekcjach,  jak 
i  w  godzinach  popołudniowych.  Po‐
nadto chętnie biorą udział w wyjazdach 
na narty, w rajdach i wycieczkach.

Licealiści  współtworzą  liczne  im‐
prezy  szkolne,  np.  dni  patrona,  piknik 
rodzinny,  akademie  okolicznościowe 
oraz  imprezy  gminne  czy  parafialne 
(rocznicowe  uroczystości  patriotyczne, 
Narodowe  Czytanie,  Orszak  Trzech 
Króli),  dzięki  czemu  aktywnie  uczest‐
niczą w życiu  lokalnej wspólnoty.

Wśród  licealistów panuje przyjazna 
atmosfera. Czuć ją szczególnie w czasie 
działań międzyklasowych oraz w prze‐
znaczonej  tylko  dla  LO  świetlicy  zwa‐
nej „kanciapą”. Można tam zjeść drugie 
śniadanie,  zaparzyć  sobie  herbatę  lub 
kawę  i  posiedzieć  na  kanapie,  z  której 
wstaje się i pilnie idzie do sali, gdy sły‐
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Uczniowie  z  Zespołu   
Szkół  w  Krasnobro‐

dzie  i  Szkoły  Podstawowej 
w  Kaczórkach  wzięli  udział 
w  ogólnopolskiej  akcji  „Lecę 
w kosmos”. Zadane polegało na 
wykonaniu  pracy  plastycznej 
związanej  z  tematyką  kosmicz‐
ną  i  przesłanie  jako  fotografii 
w  wersji  elektronicznej.  Przy‐
słane zdjęcia zostaną niebawem 
umieszczone  na  pokładzie  eks‐
perymentalnego  satelity  badaw‐
czego  i  wysłane  na  orbitę  oko‐
łoziemską. 

KRAKsat to piąty polski sa‐
telita,  który  znajdzie  się  w  ko‐
smosie. To sześcian o wymiarach oko‐
ło10x10x10cm  i wadze  nieco  przekra‐
czającej  1  kilogram.  Zbudowali    go 

studenci Akademii GórniczoHutniczej 
i  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  wraz 
z  firmą  SatRevolution.  W  kwietniu 

bieżącego  roku,  wraz 
z  dostawą  regularnych 
zapasów  od  NASA,  trafi 
na  Międzynarodową  Sta‐
cję  Kosmiczną.  Stamtąd 
zostanie  następnie  wy‐
rzucony w przestrzeń ko‐
smiczną,  a  wraz  z  nim 
nasze prace.
  W  kosmicznej  akcji 
wzięło  udział  ponad 
1200  zdjęć.  Dostaliśmy 
informację,  że  praca  na‐
szej  uczennicy  została 
wybrana  jako  jedna  z 20 
najciekawszych.  Gratu‐
lacje  dla  Karoliny  Lalik 
z klasy VII b ZS w Kra‐

snobrodzie, której pracę prezentujemy.
Halina Gontarz
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chać  dzwonek  na  lekcję.  Nie  ma  tam 
komputera,  ale  do  dyspozycji  uczniów 
są komputery w bibliotece, oraz bogaty 
księgozbiór. 

Gdy piszemy o komforcie nauki,  to 
nie  można  pominąć  dwóch  spraw: 
pierwszej  –  wszyscy  nasi  uczniowie 
mają blisko do szkoły a dojazdy za dar‐
mo autobusami szkolnymi. Dzięki temu 
nie tracą cennego czasu, sił i pieniędzy. 

Druga  sprawa,  to  możliwość  korzysta‐
nia ze stołówki szkolnej. Regularnie je‐
dzone  ciepłe  posiłki  dobrze  wpływają 
na  funkcjonowanie  młodego  organi‐
zmu,  a  to  poprawia  przyswajanie  wie‐
dzy i nabywanie umiejętności.

I  jeszcze  jedna  ważna  rzecz. 
Uczniowie  liceum  objęci  są    ścisłą 
opieką  medyczną  pielęgniarki  szkolnej 
oraz  opieką  pedagoga  i  psychologa 

szkolnego.  Zawsze  otrzymają  tam 
życzliwą pomoc.

Zapraszamy gimnazjalistów i uczniów 
klas ósmych do naszego liceum. 

Zapraszamy  także  uczniów  i  rodzi‐
ców do indywidualnych rozmów na te‐
mat nauki w przyszłym roku szkolnym.

Dyrekcja i Nauczyciele
Zespołu Szkół w Krasnobrodzie

Nasze prace lecą w kosmos z satelitą KRAKsat
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Kongres (23 marca 2019 r.) roz‐
poczęła msza święta pod prze‐

wodnictwem  metropolity  warszawskie‐
go  i Wielkiego Kanclerza UKSW kard. 
Kazimierza  Nycza  w  kościele  uniwer‐
syteckim  św.  Józefa  przy  ul.  Wóycic‐
kiego. Po mszy  św. medalem  ,,Fides et 
Ratio" uhonorowany został ks. prał. Pa‐
weł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stoli‐
cy Apostolskiej. 

Kongres  obejmował  trzy  sesje:  jak 
najgłębiej  spotkać  się  z  samym  sobą, 
z  drugim  człowiekiem  i  z  Panem  Bo‐
giem. Każda z nich kończyła się debatą. 

W  debacie  pt.:  „Jak  pomagać  młodym 
budować głębokie relacje” udział wzię‐
ła  mieszkanka  naszego  miasta  psycho‐
log,  Zofia  KończewskaMurdzek.  Na‐
stępnego  dnia  Kongresu  razem  z  mę‐
żem, naszym polonistą Pawłem Murdz‐
kiem,  poprowadzili  warsztat  z  zakresu 
psychologii prenatalnej.

Podczas  kongresu  uczestnicy  do‐

wiedzieli  się  między  innymi:  Jak  sta‐
wać się kobietą urzekającą? Jak być od‐
ważnym  i  silnym mężczyzną?  Jak  sta‐
wać  się  człowiekiem  czystego  serca? 
Jak  budować  najgłębsze  i  szczere  rela‐
cje z drugim człowiekiem? Jak żyć jako 
człowiek  głębokiej  wiary?  Relacje 
z kongresu można obejrzeć na:
http://www.stowarzyszeniefidesetratio‐
.pl/kongres2019.html.

Pierwszy  dzień  Kongresu  wieńczył 
Koncert Młodych Talentów  prezentują‐
cych  rozmaite  talenty  muzyczne:  od 
śpiewu,  po  grę  na  lirycznej  harfie. 
Wśród  tej pięknej garstki polskiej mło‐
dzieży  obecna  była  także  krasnobrodz‐
ka schola, działająca przy krasnobrodz‐

kiej  parafii  Nawiedzenia  Najświętszej 
Marii  Panny  w  składzie:  Małgorzata 
Dąbrowska, Alicja Kałuża, Paula Kaw‐
ka, Maja Rębisz, Gabriela Szpyra i Do‐
minka  Radlińska.  Dziewczęta  oczaro‐
wały  uczestników  Kongresu  pięknym 
wykonaniem  pieśni wielbiących  nasze‐
go Boga: Każdy Dzień, Przyjacielu oraz 
Emmanuel.

Wspólny  wyjazd  do  Warszawy 
i  możliwość  występu  naszej  rodzimej 
scholi  w  warszawskiej Auli  Schumana 
w  gmachu  UKSW  był  dla  dziewcząt 
bardzo  ważnym  doświadczeniem. Wy‐
trwałość,  gotowość  służenia  talentami 
i  zapał  z  jakim  dziewczęta  podejmują 
wokalne  wyzwania,  to  także  obraz  ro‐
dzin,  szkoły,  kościoła  i  społeczeństwa 
w  jakim wzrastają,  które  z wiarą  i  na‐
dzieją  wspomaga  pełny  rozwój  nie 
tylko ciała i umysłu dzieci i młodzieży, 
ale także ich ducha.

Ogromnie  się  cieszę,  że  mogłam, 
jako  opiekun  naszej  wspaniałej  scholi, 
wziąć  udział  w  tym  niecodziennym 
wydarzeniu.  Mam  nadzieję,  że  będzie 
ich  jeszcze  więcej  oraz  że    będzie  się 
powiększała  grupa  dzieci  i  młodzieży 
pragnącej śpiewem wielbić Pana Boga.

Marzena Kałuża

Krasnobrodzkie akcenty podczas Kongresu 
„W trosce o młodych” na Uniwersytecie 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ks. kard. Kazimierz Nycz i ks. prał. Paweł Ptasznik w otoczeniu członków 
Towarzystwa Uniwersyteckiego „Fides et Ratio”

Katarzyna Krawczyk, Małgorzata 
Walaszczyk, Zofia KończewskaMurdzek

Gabrysia Szpyra, Maja Rębisz, Małgosia Dąbrowska,
Dominika Radlińska, Paula Kawka, Alicja Kałuża
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W  dniach  2224 marca  odbyło 
się  jedno  z  najważniejszych 

wydarzeń  na  rynku  turystycznym 
w  Polsce  –  XXV  jubileuszowa  edycja 
targów Regiony Turystyczne „Na Styku 
Kultur”  w  Łodzi.  Hala  Expo  –  Łódź 
wypełniła  się miłośnikami  podróży  po‐
szukującymi ofert  i  inspiracji do plano‐
wania dłuższych i krótszych wyjazdów. 
To była prawdziwa kopalnia pomysłów 
z  niewyczerpalnym  źródłem  inspiracji 
związanych  ze  zwiedzaniem  Polski 
i świata.

Organizator  targów  to Miejska Are‐
na Kultury i Sportu, a genezą powstania 
wydarzenia  jest  niezwykłe  połączenie 
w  jednym  mieście  –  w  Łodzi  –  wielu 
kultur i ich wzajemne przenikanie.

Oferty  zaprezentowane  przez  wy‐
stawców  sprzyjały  planowaniu  rodzin‐
nych  wycieczek,  majówek  i  wyjazdów 
weekendowych    od  standardowych 
ofert  turystycznych,  poprzez  wszystkie 
usługi  pomocne  podróżnikom,  kończąc 
na niekonwencjonalnych metodach wo‐
jażowania.

Wydarzeniom  towarzyszył  szereg 
spotkań z wybitnymi fotografami, auto‐
rami książek, globtroterami, sportowca‐
mi, odkrywcami i blogerami. Podróżni‐

cy  przygotowali  cykl  ciekawych  pre‐
lekcji, które pozwoliły poznać ich przy‐
gody,  doświadczenia  oraz  przeżycia 
związane  z  podróżami.  Odbyły  się 
warsztaty  fotograficzne  oraz  eventy 
skierowane  do  przedstawicieli  branży 
turystycznej.

Dzięki  współpracy Miejskiej Areny 
Kultury  i  Sportu  z  redakcją  National 
Geographic Polska odbyła  się pierwsza 
tegoroczna  odsłona  Festiwalu  Podróż‐
ników  National  Geographic.  Halę 
ExpoŁódź  odwiedził m.in. Aleksander 
Doba.

Tegoroczna  edycja  targów  zbiegła 
się w  czasie  ze  100leciem Wojewódz‐
twa  Łódzkiego,  które  stało  się  woje‐
wództwem partnerskim targów. 
Dla  wielbicieli  wschodu  oraz  jeszcze 
nie  odkrytych  pereł  turystycznych 
atrakcją  była  szeroka  oferta  kraju  part‐
nerskiego XXV  edycji Targów   Ukra‐
iny.  Miastem  partnerskim  tegorocznej 
edycji  targów  było  Giżycko    poprzez 
przedstawienie  szerokiej  oferty  turysty‐
ki  wypoczynkowej,  agroturystycznej 
oraz wodnej umożliwiło poznanie ,,per‐
ły” Mazur.

Wszyscy ci, którzy odwiedzili Hale 
Expo    Łódź  znaleźli  wiele  ciekawych 

wydawnictw  promocyjnych,  map 
i  przewodników.  Dzieci  z  uśmiechami 
na twarzach i wielką radością kolekcjo‐
nowały  balony,  książki  i  malowanki 
oraz  brały  udział  w  przygotowanych 
dla  nich  konkursach  i  atrakcjach. 
Wszystko  to  w  targowym  gwarze, 
gdzie  mieszały  się  dźwięki  i  zapachy 
charakteryzujące różne regiony.

Nasz  region  reprezentowali  przed‐
stawiciele  Informacji  Turystycznej 
w  Krasnobrodzie,  Zamojskiego  Cen‐
trum  Informacji  Turystycznej  i  Histo‐
rycznej,  Urzędu  Gminy  w  Suścu  oraz 
Biura  Podróży  Quand  z  Tomaszowa 
Lubelskiego.

Dziękujemy za współpracę! Do zo‐
baczenia na Roztoczu!
...oraz  do  zobaczenia  za  rok  podczas 
kolejnej  edycji  targów  Regiony  Tury‐
styczne NA STYKU KULTUR!

Kamil Pióro

15

W  Zespole  Szkół  w  Kra‐
snobrodzie  rozpoczęli‐

śmy  akcję  „Uwolnij  Książkę”.  Jej 
zasady w skrócie brzmią tak: można 
przyjść,  wziąć  książkę  za  darmo. 
Przeczytać.  Przekazać  komuś. 
Przynieść  inną  i  zostawić.  Wziąć 
następną... i tak w koło Macieju.

Regał jest naprzeciwko bibliote‐
ki szkolnej. Zapraszamy!

Dziękujemy  pani  dyrektor  Ber‐
nadecie  Włodarczyk  z  Miejsko
Gminnej  Biblioteki  Publicznej 
w  Krasnobrodzie  za  przekazanie 
książek na „zaczyn”.

Teresa Gielmuda,
Marzanna Tarłowska

i Paweł Murdzek
koordynatorzy akcji

Krasnobród na Targach Regiony Turystyczne 
„Na Styku Kultur”

Uwolnij Książkę



Gazeta     rasnobrodzkaKwiecień 201916

Wyszperane z tzw. „lamusa”
Od Autora wierszapiosenki

Szanowni Czytelnicy Gazety Krasnobrodzkiej – proponuję 
Państwu  „wycieczkę”  pamięcią  nieco  wstecz,  tylko  o  22  lata 
w głąb historii, do niepozornych, zapomnianych już wydarzeń 
z lat 1996/7, dotyczących tzw. rodzimej kultury.

Osoby autentyczne ujęte w treści wiersza  piosenki:
 Krasnobrodzkie, vel Wójtowiańskie dziouchy – to Szanowne 
Panie członkinie znanego, cenionego, zasłużonego dla kultury, 
leciwego  już  – Zespołu Wokalnego  – Wójtowianie  z Krasno‐
brodu.
 Julek – to już ś.p. Julian Derkacz – ówczesny Dyrektor KDK, 
oraz założyciel i kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej.
 Młódka – („dla młódki zaniechał…”) – to młodziutka podów‐
czas pracownica KDK, a obecnie od kilkunastu lat „władczyni” 
krasnobrodzkiej  kultury  i  Redaktor  Naczelna  Gazety  Krasno‐
brodzkiej – Dyrektor KDK – Pani Mariola Czapla.
 Wójt – („oj, Wójcie, oj, Wójcie…”) – dotyczy osoby ówcze‐
snego Wójta Gminy Krasnobród  –  Pana Kazimierza Mielnic‐
kiego.

Konstrukcja wiersza    piosenki  i  niektóre,  nieliczne  słowa 
tekstu  „Krasnobrodzkie  dziouchy”  są  zapożyczone  ze  znanej 
piosenki  ludowej  pt.  „Opolskie  dziouchy”. W  niektórych  sło‐
wach występują jednak drobne różnice.

Od  daty  „narodzin”  poniższego  tekstu minie  w  bieżącym 
roku  22  lata,  tyle  rękopis  przeleżał  niepublikowany,  a  przed 
miesiącem „wyszperany” z tzw. „lamusa”.

Krasnobrodzkie dziouchy
na melodię ludową

Krasnobrodzkie dziouchy, wielkie śpiewalnice, 
dostały nagrodę za swoje pieśnice,
sza la, la, sza la, la, sza la, la, la, la, la,
dostały bonusa za swoje pieśnice.
Dumnie się pyszniły, wszytkim rajcowały,
że w nowe spódnice stroić by się chciały, 
sza la, la, sza la, la, sza la, la, la, la, la,
że w kraśne spódnice stroić się dumały.
Krasnobrodzkie dziouchy, wielkie paradnice, 
kazały se poszyć nowiuśkie spódnice,

sza la, la, sza la, la, sza la, la, la, la, la,
łaknęły se poszyć paradne spódnice.
Czerwóne spódnice, białe zapaśnice, 
zeńdą się z kapelą stoją jak maśnice, 
sza la, la, sza la, la, sza la, la, la, la, la,
zeńdą się z kapelą stoją jak maśnice.
Brzuszki im utyły, gibkość utraciły,
do tańca porywność za piecek ciepnęły 
sza la, la, sza la, la, sza la, la, la, la, la,
porywności do tańca, latka przeminęły.
Spódnice uszyć się, same się nie chciały, 
więc pozur na Julka zrzucić się zgadały, 
sza la, la, sza la, la, sza la, la, la, la, la,
więc presję na Julku wywreć się zgadały.
Julek dał drapaka, na saksy pojechał,
rządzenia kulturą dla młódki – zaniechał, 
sza la, la, sza la, la, sza la, la, la, la, la,
umne książki szkole upchnął i w saksy pojechał!
Wójtowiańskie dziouchy, stoją jak maśnice,
nie stroją ich nowe czerwóne spódnice, 
sza la, la, sza la, la, sza la, la, la, la, la, 
nie stroją tyż nowe białe zapaśnice.
Śpiewają donośnie, gryfnie spoglądają, 
za mało Wójtowi po piętach dyptają, 
sza la, la, sza la, la, sza la, la, la, la, la, 
za miękko Wójtowi na pięty nastają.
Oj, Wójcie, oj, Wójcie, dyć ta się zmiłujcie, 
i gminnym śpiewnicom kiecki zafundujcie,
sza la, la, sza la, la, sza la, la, la, la, la,
i swoim śpiewniczkom strójki zafundujcie.
Dyć une bidulki, kopiejki nie mają,
więc nowych spódniców uszyć se nie stają, 
sza la, la, sza la, la, sza la, la, la, la, la,
a nowych „spódniczków” za darmo nie dają!

Słowa: Mieczysław Komisarczuk 
Krasnobród, 23.04.1997r.

W  ostatnią  niedzielę  lutego 
2019  r.  w  Krasnobrodzkim 

Towarzystwie  Wędkarskim  podsumo‐
wano  działalność  towarzystwa  za  rok 
2018.  Z  ważniejszych  informacji  uję‐
tych w    sprawozdaniu Zarządu dowia‐
dujemy  się,  że  w  minionym  roku  do 
Krasnobrodzkiego  Towarzystwa  Węd‐
karskiego  przystąpiło  17  nowych 
członków  i  towarzystwo  liczyło  184 
członków, w tym 4 członków młodzie‐
żowych. 

Tak  jak  w  każdym  dotychczaso‐
wym roku swojej działalności Krasno‐
brodzkie  Towarzystwo  Wędkarskie 
przeznacza  większość  uzyskanych 
środków  na  zakup  materiału  zarybie‐
niowego  i  tak  w  mijającym  roku  wy‐
datkowano kwotę prawie 60  tys.  zł  na 

zarybienia  wynoszące  prawie  8t.  Za‐
kupiono  i  wpuszczono  do  akwenu  ni‐
żej wymienione gatunki ryb wraz 
z  ich wagą:  3000 kg    karasia 
złotego,  1500  kg    karpia 
kroczka, 2322 kg – karpia, 
627   kg –  szczupaka, 157 
 kg   lina.

Zarząd  towarzystwa 
zgodnie  z  Kalendarzem 
Imprez  Sportowych,  or‐
ganizował  otwarte  zawo‐
dy wędkarskie dla Człon‐
ków  Towarzystwa,  tury‐
stów  i  osób  zainteresowa‐
nych  w  celu  popularyzacji 
sportu  wędkarskiego  oraz 
wzbogacenia  oferty  rekreacyjno
sportowej  Krasnobrodu.  W  organizo‐

wanych zawodach w 2018  r. uczestni‐
czyło  ponad  160  osób  dla  których 

przewidziane  były  atrakcyjne  na‐
grody rzeczowe, natomiast naj‐
lepszym  zawodnikom  wrę‐
czano  również  puchary 
i dyplomy.
    Po  przeprowadzonej 
dyskusji  udzielono  abso‐
lutorium  dla  Zarządu,  po 
czym  przystąpiono  do 
wyboru  nowych  władz 
towarzystwa  na  kolejną 
czteroletnią  kadencję 
(20192023).  Do  składu  za‐
rządu  zostały  wybrane  nastę‐

pujące  osoby:  Marek  Olszewski 
–  prezes,  Stanisław  Maruszak  –  vice 
prezes  ds.  organizacyjnych,  Andrzej 

Wędkarskie podsumowania w KTW



Gazeta     rasnobrodzka Kwiecień 2019 17

Najważniejsze  chrześcijańskie 
święto  –  Zmartwychwstanie 

Pańskie  i  kolejna  okazja  do  spotkań 
z  najbliższymi.  W  tym  czasie  ważny 
jest  wielkanocny  stół  (o  czym  już  od 
dawna  piszą  kolorowe  czasopisma), 
ale  ważniejsze  przy  nim  rozmowy 
i  spotkania  rodzinne. A  najważniejsze 
Triduum Paschalne  przeżywane w  ko‐
ściele  i  na  stacjach  drogi  krzyżowej, 
gdzie  towarzyszymy  umęczonemu 
Chrystusowi, polecając Mu swoje cier‐
pienia,  a  potem cieszymy  się  i  krzepi‐
my wielką Tajemnicą Zmartwychwsta‐
nia.  Po  powrocie  z  rezurekcji  i  trady‐
cyjnym  wielkanocnym  śniadaniu  czas 
na radość z obecności bliskich.

Warto  pomyśleć  jak  rozmawiać 
i  o  czym,  aby  kontakty  rodzinne 
i przyjacielskie były satysfakcjonujące.

Budowanie  głębokich  –  pełnych 
przyjaźni,  życzliwości  i miłości  relacji 
z  innymi  ludźmi  jest  możliwe  wów‐
czas,  gdy  mamy  głęboką  relację  ze 
swoim  Stwórcą    Bogiem.  Pełną 
wdzięczności, miłości i pokory.

Wdzięczności  za  dar  życia.  Miło‐
ści,  bo  na Miłość  odpowiadamy miło‐
ścią.  Pokory,  bo wiemy  kim  jest  Bóg, 
a  kim  my  jesteśmy.  Wdzięczność  za 
dar życia wiąże się z jego pełną akcep‐
tacją,  a  akceptacja  własnego  życia 
z akceptacją siebie. 

Akceptacja  siebie  warunkuje  głę‐
boki związek z drugim człowiekiem.

Akceptacja  siebie  takimi,  jakimi 
jesteśmy, z zaletami  i wadami,  talenta‐
mi i ograniczeniami, z naszą słabością, 
grzesznością,  niemożnością  i  bezrad‐
nością, ale  i z naszymi możliwościami 
i  tym,  co  jesteśmy  w  stanie  osiągnąć, 
jeśli oprzemy się o Pana Boga.

Bezwarunkowa  akceptacja  siebie 
i  własnego  życia  takiego,  jakim  ono 
jest  – warunkuje  –  bezwarunkową  ak‐
ceptację  i  bezwarunkową  miłość  dru‐
giego  człowieka.  Akceptuję  drugiego 
dlatego,  że  jest,  a  nie  dlatego  ,że  jest 
piękny, zdrowy, silny i mądry. Kocham 
kogoś dlatego, że jest, a nie dlatego, że 
jest  mi  z  nim  dobrze,  bo  jest  mi  po‐
trzebny, bo zaspakaja moje potrzeby.

Naturalnie osoba kochana zaspaka‐

ja  nasze  potrzeby  akceptacji,  miłości, 
poczucia  bezpieczeństwa,  uznania  itd., 
ale  nie  jest  to  warunek  mojej  miłości 
do  niej.  Ponadto  zaspakaja  moje  po‐
trzeby na miarę  swoich  ludzkich moż‐
liwości.

Należy  przy  tym  zaznaczyć,  że  na‐
sze  potrzeby  są  znacznie  większe  od 
możliwości  drugiego  człowieka,  doty‐
czy  to  szczególnie  potrzeby  miłości 
i  bezpieczeństwa.  Dlatego  św.  Augu‐
styn  mówi:  „niespokojne  jest  serce 
człowieka,  dopóki  nie  spocznie  w  Bo‐
gu”.

Jeśli  nie  odnosimy  naszych  pra‐
gnień do Boga,  jesteśmy skłonni przy‐
pisywać  atrybuty  boskie  drugiemu 
człowiekowi  i  od  niego  oczekujemy 
bezgranicznego  oddania,  wszechogar‐
niającej,  wiecznej  miłości,  niewzru‐
szonej  stałości  i  nieustannego  bezpie‐
czeństwa. Niekiedy na  filmach  słyszy‐
my  słowa  kierowane  do  lekarza  czy 
rodzica: „Obiecaj mi, że on nie umrze. 
Obiecaj,  że  wyzdrowieje.  Obiecaj,  że 
wszystko  będzie  dobrze”.  I  następuje 
milczenie, albo obietnice bez pokrycia. 
Gdyż  lekarz może  jedynie  obiecać,  że 
dołoży  wszelkich  starań,  aby  pacjenta 
wyleczyć. Tyle.  Rodzic może  obiecać, 
że  zrobi  wszystko,  aby  było  dobrze, 
ale  to  co  będzie,  nie  zależy  już  tylko 
od niego.

Wyolbrzymione,  nierealistyczne 
oczekiwania  wobec  innych  niezwykle 
obciążają  obie  strony,  zafałszowują 
rzeczywistość,  tym  samym  utrudniają 
kontakt, który powinien opierać się na 
prawdzie.

Na  czym  polega  dobry  kontakt 
i  jakie  warunki  powinny  być  spełnio‐
ne, aby kontakt ubogacał obie strony? 

Relacje  są  korzystne,  gdy  nikogo 
nie udaję , nie gram, jestem sobą. Mam 
czyste  intencje,  kontaktuję  się  z  daną 
osobą  dla  niej  samej,  a  nie  jedynie  po 
to,  aby  wentylować  swoje  emocje 
i  opowiadać  o  sobie.  Nie  zarzucam 
bliskiej  osoby  nadmiarem  informacji. 
Nie  obciążam  katastroficzną  wizją 
przyszłości.  Nie  wyolbrzymiam  swo‐
ich problemów i kłopotów. 

Mam czas dla drugiej osoby. Liczę 

się też z jej czasem.
Pragnę  dobra  dla  drugiego.  Chcę 

mu pomagać, chce mu służyć.
Słucham. 
Badania wykazały, że już po 17 se‐

kundach  większość  osób  przerywa 
swojemu rozmówcy, co jest niezwykle 
frustrujące  i może zniszczyć każdą  re‐
lację.  Gdy  ktoś  nam  przerywa,  czuje‐
my  się  zlekceważeni  i  oszukani,  po‐
nieważ  rozpoczynając  rozmowę,  byli‐
śmy przekonani, że jesteśmy ważni dla 
naszego  rozmówcy.  Gdy  poruszamy 
ważne  informacje,  a  nie  możemy  ich 
przekazać,  bo  jesteśmy  zalewani  i  za‐
głuszani  potokiem  słów  naszego  roz‐
mówcy, wzrasta w  nas  przykre  napię‐
cie  i  ogarnia poczucie bezsensu  i  bez‐
radności.

Szczególnie  jest  to  dotkliwe,  gdy 
dzieci  usiłują  przekazać  coś  ważnego 
dla nich swoim rodzicom, a nie są do‐
puszczane  do  głosu.  Z  racji  tego,  że 
występuje  tutaj  zdecydowana  przewa‐
ga sił (dziecko jest zależne od rodzica, 
rodzic  jest  starszy, większy, silniejszy) 
naruszone zostają prawa i dobra dziec‐
ka,  powodując  jego  cierpienia.  Jest  to 
typowa przemoc psychiczna, która jest 
też źródłem frustracji rodzącej agresję. 
Rodzice  niekiedy  mówią  musiałem 
przerwać,  bo  mnie  zdenerwował,  bo 
mi  to  szkodzi. A dziecku nie  szkodzi? 
A przecież chodzi o to, aby się wysłu‐
chać i dogadać.

Umiejętność  cierpliwego  słuchania 
jest  podstawą  głębokiej  i  satysfakcjo‐
nującej  relacji. Kluczem do  zrozumie‐
nia  rozmówcy  jest  okazanie  mu  zain‐
teresowania.  Ważne,  aby  koncentro‐
wać  się  na  jego  słowach  oraz  mowie 
ciała. Nawiązywać kontakt wzrokowy. 
Nie  oceniać,  krytyka  może  urazić 
a  nawet  czynić nas wrogiem  rozmów‐
cy. Nie dawać dobrych rad, nie należy 
występować  z  pozycji  osoby,  która 
wie lepiej i poucza swego rozmówcę.

Ważne, aby wyrażać otwarcie swoje 
potrzeby,  uczucia  i  propozycje.  Nie 
uogólniać i nie interpretować wypowie‐
dzi  drugiej  strony.  Skoncentrować  się 
na  rozmówcy,  dać  mu  odczuć,  że  jest 
słuchany i rozumiany i szanowany.

Nasze relacje z innymi ludźmi

Kasprzyk – vice prezes  ds.  sportu, To‐
masz  Olszewski  –  sekretarz,  Halina 
Szewczuk  –  skarbnik,  Marcin  Nowo‐
sad – członek zarządu, rzecznik dyscy‐
plinarny, Marian Oszmaniec – członek 
zarządu, gospodarz. 

Komisję Rewizyjną tworzą: Michał 
Karpyszyn  –  przewodniczący,  Wiktor 
Wołgajew  –  zastępca  przewodniczące‐

go, Wawrzyniec Gorzkiewicz  –  sekre‐
tarz. Natomiast w skład Sądu Koleżeń‐
skiego  powołani  zostali:  Paweł  Sa‐
chajko  –  przewodniczący,  Wojciech 
Grela  –  zastępca  przewodniczącego, 
Damian  Gmyz  –  sekretarz,  Maksymi‐
lian Truszkowski  i Tadeusz Zaręba  ja‐
ko  członkowie.  Społeczną  Straż Węd‐
karską tworzą: Wiesław Tkaczyk – ko‐

mendant,  Jan  Monastyrski  i  Marian 
Oszmaniec – strażnicy.

Zatwierdzono  również  budżet  to‐
warzystwa  oraz  kalendarz  imprez 
sportowych  na  rok  2019,  w  którym 
zaplanowano  pierwsze  zawody  spła‐
wikowe  o  mistrzostwo  towarzystwa 
w dniu 4 maja (sobota).

J. Oś
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Obchody Europejskiego Dnia Logopedy, 
Międzynarodowego Dnia Psychologa

i innych Specjalistów w ZS
W  związku  z  obchodami  Euro‐

pejskiego  Dnia  Logopedy  i 
Międzynarodowych  Dni  Psychologa  w 
Zespole Szkół w Krasnobrodzie opraco‐
wano  projekt,  który  powstał  z  myślą 
zwiększania  wśród  uczniów  świadomo‐
ści na temat psychologii,  logopedii  i pe‐
dagogiki,  a  także  rozbudzeniu  ciekawo‐
ści  i  zainteresowania  wspomnianymi 
dziedzinami.  Zaproponowany  przez  nas 
program za  główny  cel  stawia  sobie  in‐
tegrację  całej  społeczności  szkolnej 
(uczniów,  rodziców  i  nauczycieli),  po‐
nieważ  adresatami  oddziaływań wszyst‐
kich  specjalistów  świadczących  usługi 
na  terenie  naszej  szkoły  są  wszystkie 
wymienione osoby. 

Przygotowane  przez  nas  warsztaty, 
gry,  zabawy  i  spotkania dają możliwość 
bliższego  poznania  się  uczniom,  rodzi‐
com  i  nauczycielom w  przedszkolu  i w 
szkole.  Zaangażowanie  całej  społeczno‐
ści  szkolnej  pozwala  w  bezpieczny  i 
przyjazny  sposób  nauczyć  dzieci  i mło‐
dzież nawiązywania satysfakcjonujących 
relacji  społecznych,  a  także  kształtować 
samoocenę.  Proponowane  w  projekcie 
ćwiczenia  rozwijają  samowiedzę, umoż‐
liwiają  samopoznanie,  dzięki  czemu 
młody  człowiek  łatwiej  odnajduje  wła‐
sne miejsce i  rolę w społeczności klaso‐
wej,  a  później  w  innych  relacjach  spo‐
łecznych. W programie duży nacisk po‐
łożony  został  na  poznanie  zasad  po‐
prawnego  nawiązywania  kontaktów 
społecznych,  komunikowania  się  wer‐
balnego  i  niewerbalnego,  zasad  zdrowej 
rywalizacji  oraz  adekwatnego  przekazy‐
wania i odbioru emocji. Zadania stawia‐
ne  do wykonania mają wyzwolić  spon‐
taniczność dzieci, również w kontakcie z 
rodzicami i nauczycielami. 

Celem  naszego  projektu  jest  także 
profilaktyka  logopedyczna.  Mowa  od‐
grywa  ważną  rolę  w  społecznych  kon‐
taktach  człowieka  z  innymi  ludźmi. 
Dzięki  odbieraniu  i  rozumieniu  mowy 
dziecko  poznaje  otaczający  je  świat,  a 

dzięki  umiejętności  mówienia  i  precy‐
zyjnej  komunikacji  zdobywa  potrzebne 
mu  informacje,  wyraża  własne  myśli, 
uczucia i pragnienia. Prawidłowy rozwój 
mowy dziecka stanowi podstawę kształ‐
towania  się  i  rozwoju  jego  osobowości. 
Aby przybliżyć uczniom  i  rodzicom  ten 
ważny aspekt rozwoju przygotowano dla 
nich  cykl  gier  i  zabaw  logopedycznych, 
a  także  łączone warsztaty  logopedyczne 
dla  dzieci  i  rodziców  w  wieku  przed‐
szkolnym,  ponieważ  to  właśnie  wiek 
przedszkolny  jest  najważniejszym  i  de‐
cydującym  okresem  w  kształtowaniu  i 
rozwijaniu mowy dziecka. 

Kolejnym  obszarem,  któremu  po‐
święcony jest nasz program jest nauka, a 
konkretnie  pomoc  dziecku  w  jej  przy‐
swajaniu. Jak wiadomo szkoła za jeden z 
nadrzędnych  celów  stawia  sobie  wypo‐
sażenie dzieci w konkretną wiedzę, która 
w  przyszłości  uczyni  z  naszych  dzieci 
wykształconych,  wartościowych,  samo‐
dzielnie  myślących  ludzi.  Czasem  jed‐
nak  należy  dziecku  wskazać  drogę,  w 
jaki  sposób  ma  sięgać  po  tą  wiedzę. 
Szkoła pomaga uczniom w wielu obsza‐
rach  ich  funkcjonowania  społecznego, 
emocjonalnego i poznawczego. 

Rozwój  wymienionych  obszarów  to 
główny cel pracy wszystkich nauczycie‐
li, ale w znacznej mierze też specjalistów 
–  pedagogów,  logopedów,  psychologa, 
oligofrenopedagoga, którzy swoją ciężką 
pracą,  nieustannie  starają  się w  jak  naj‐
lepszy  sposób  pomóc  dzieciom  i  mło‐
dzieży rozwijać siebie.

Opracowany przez nas projekt  adre‐
sowany  jest  dla  dzieci  przedszkolnych, 
uczniów  Zespołu  Szkół  w  Krasnobro‐
dzie oraz ich rodziców.

Zajęcia  prowadzone  są  metodami 
warsztatowymi, opartymi na aktywności 
własnej  uczestników.  Ćwiczenia  oparte 
są  na  metodzie  uczenia  się  przez  do‐
świadczenie,  służą  doskonaleniu  osobo‐
wości uczniów.

Tegoroczny projekt obejmował:

1. Warsztaty logopedyczne dla rodziców 
wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym: 
prezentacja nt. Podstawowych aspektów 
rozwoju  mowy  i  terapii  logopedycznej 
oraz  wspólne wykonanie pomocy/zaba‐
wek  logopedycznych  do  pracy  z  dziec‐
kiem w domu. (termin 15.03.2019)
Prowadząca: logopeda Małgorzata Lip‐
czewska– Litwińczuk.
2. Wystawa plakatów wykonanych przez 
uczniów  uczęszczających  na  terapię  lo‐
gopedyczną, nt. ćwiczeń w gabinecie lo‐
gopedycznym.
Prowadząca:  logopeda  Grażyna  Krze‐
szowska 
3.  Szkolne  rozgrywki  logopedyczno  – 
psychologiczno    pedagogiczne    quizy, 
gry  i zabawy drużynowe  i klasowe  (11
15.03.2019)
Prowadzące:  logopeda Małgorzata Lip‐
czewska–  Litwińczuk,  logopeda  Graży‐
na  Krzeszowska,  psycholog  Angelika 
Nowińska – Borowiec
4. Warsztaty dla rodziców wraz z dzieć‐
mi z Metody Ruchu Rozwijającego We‐
roniki  Sherborne  oraz  integracji  senso‐
rycznej (28.03.2019)
Prowadzące:  psycholog  Angelika  No‐
wińska  –  Borowiec,  logopeda  Małgo‐
rzata Lipczewska– Litwińczuk, pedagog 
specjalny Justyna Kwaśniewska,
5. Warsztaty dla  rodziców dzieci  szkoły 
podstawowej „Jak pomóc dziecku w na‐
uce?”(20.03.2019)
Prowadząca: pedagog Krystyna Piwko.
6. Nagranie filmiku z udziałem uczniów 
naszej  szkoły,  pt.  „Szkolni  pomagacze”. 
Dziennikarzami  i  operatorami  kamer 
byli  uczniowie  szkoły,  zaś  wywiadów 
udzielały dzieci z przedszkola.
Opiekunowie:  logopeda  Małgorzata 
Lipczewska  –  Litwińczuk,  psycholog 
Angelika Nowińska – Borowiec.

Małgorzata Lipczewska – Litwińczuk
Fotoreportaż  str. 19

Niezwykle  ważne  podczas  rozmo‐
wy jest opanowanie i cierpliwość.

Dlatego  należy  zarezerwować  so‐
bie  czas  oraz  wybrać  odpowiednie 
miejsce na rozmowę.

Język,  którym  się  posługujemy,  po‐
winien być prosty i jednoznaczny, a tak‐
że dopasowany do rozmówcy. Unikajmy 
skrótów i żargonów a także zbyt długich 
i rozbudowanych zdań. Warto powtarzać 

najważniejsze  informacje,  używając 
w tym celu innych słów.

Warto  też  pamiętać  o  tym,  jak 
ważna  jest  komunikacja  niewerbalna, 
która  może  nam  przekazać  więcej  in‐
formacji, niż same słowa rozmówcy.

Umiejętność  dobrego  komuniko‐
wania  się  z  innymi  jest  bardzo ważna 
z perspektywy naszego rozwoju osobi‐
stego,  a  przede wszystkim  jest warun‐

kiem  przyjaźni,  bez  której  życie  jest 
szare, nie ma blasku i pełni.

Jeśli mamy ochotę rozwinąć swoje 
umiejętności  interpersonalne,  warto 
rozważyć  udział  w  stosownych  szko‐
leniach  psychologicznych.  Usunięcie 
barier  komunikacyjnych  z  pewnością 
pozytywnie  wpłynie  na  nasze  życie 
oraz relacje z innymi.

Zofia KończewskaMurdzek






