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W dniu 23.05.2011r. Burmistrz 
Krasnobrodu Wiesław Chmie-

lowiec zawarł kontrakt  z wykonawcą 
PRAKTIBUD – Adam GWIZDAŁA z 
Tomaszowa Lubelskiego na wykonanie 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Roz-
budowa infrastruktury turystycznej w 

Krasnobrodzie – etap I”. Wartość kon-
traktu wynosi 4.790.727zł brutto. Firma 
PRAKTIBUD złożyła najkorzystniejsza 
ofertę cenową na zrealizowanie robót 
budowlanych ujętych w projekcie dofi-
nansowywanym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego.

W ramach inwestycji firma wykona 
połączenie czterech zbiorników wodnych: 
dotychczasowego zalewu oraz zbiornika 
Olender i stawów Podkaplica i Przysadka 
w jeden akwen wodny. Powierzchnia tere-
nu zajętego pod zbiornik wyniesie – 23,6ha 
zaś powierzchnia utworzonej wyspy po-
wstałej w wyniku połączenia zbiorników 
wyniesie – 1,0ha; powierzchnia plaży 
głównej będzie wynosiła– 1,1ha a długość 
całkowita grobli zbiornika 2250m.

Firma wykona w ramach kontraktu  
pomost widokowy, kładkę dla pieszych na 
wyspę, pomosty do cumowania drobnego 
sprzętu pływającego, pomost do spusz-
czania łodzi na wodę (slip); kładkę dla 
pieszych przez rzekę  Wieprz i kładkę dla 
pieszych przez stare koryto rzeki Wieprz. 

W ramach kontraktu przebudowany 

utwardzone podejście do punktu widoko-
wego z płyt kamiennych. Dojście do punk-
tu widokowego zabezpieczone zostanie 
poręczami i oświetlone lampami solarny-
mi. Nad zalewem gruntownie przebudo-
wany i wyremontowany zostanie budynek 
zaplecza sanitarnego.  Układ pomieszczeń 
wewnątrz obiektu zostanie zmieniony. Wy-
konane zostaną nowe posadzki i okładziny 
ścian z płytek ceramicznych szkliwionych. 
Na nowe wymienione zostaną wszystkie 
przybory sanitarne. Stolarka drzwiowa i 
okienna w obiekcie wymieniona zostanie 
na aluminiową i PCV. Budynek zostanie 
ocieplony  a ciepła woda podgrzewana za 
pomocą solarów umieszczonych na dachu 
obiektu. Przy ulicy Sikorskiego utwardzo-
ny i przebudowany dotychczasowy par-
king żużlowy który otrzyma nawierzchnię 

utwardzoną kostką brukową i betonowymi 
płytami ażurowymi typu MEBA. Drogi 
manewrowe na parkingu również zosta-
ną wybrukowane kostką brukową.  Po-
wierzchnia utwardzona parkingu wyniesie 
ponad 3200m2. Wokół zbiorników oraz 
pomiędzy odnogami rzeki Wieprz zostaną 
utworzone utwardzone ścieżki pieszo-ro-
werowe o nawierzchni z kruszyw drogo-
wych. 

Wzdłuż wszystkich ciągów komuni-
kacyjnych zostanie wybudowane oświe-
tlenie typu parkowego oparte na techno-
logii LED. Długość oświetlenia wyniesie 
3446,0m. 

Obecnie Urząd Miejski w Krasnobro-
dzie przekazał plac budowy firmie PRAK-
TIBUD oraz dokonał stosownego zgłosze-
nia rozpoczęcia zakontraktowanych robót 
budowlanych w Wojewódzkim Inspekto-
racie Nadzoru Budowlanego w Lublinie i 
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Bu-
dowlanego w Zamościu.

Nadzór nad prowadzonymi robotami 
prowadzić będzie na podstawie zawartej 
umowy z Gminą Krasnobród - mgr inż. 
Adam NIEDABYLSKI, który zaprojekto-
wał nowy zbiornik wodny w Krasnobro-
dzie. 

Informacje zebrała:
M. Czapla

Umowa na rozbudowę zalewu podpisana

W trosce o rodowisko
Celem dostosowania się do wymagań 

prawnych informuje się mieszkańców gminy 
Krasnobród, jak również osoby zamieszkujące 
okresowo na terenie naszej gminy o obowiązku 
posiadania umowy na wywóz odpadów komu-
nalnych. Osoby posiadające taką umowę będą 
mogły bezpłatnie oddać (w terminie ustalonym 
z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunal-
ne) opakowania szklane i plastikowe (butelki) 
czy makulaturę. Oddać będzie można również 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Oso-
by posiadające umowę na wywóz odpadów będą 
otrzymywać bezpłatnie worki na gromadzenie 
tych odpadów. Z oferty tej mogą skorzystać także 
gospodarstwa agroturystyczne jak również wła-
ściciele domków sezonowych i wczasowych.

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej
W dniu 31.05.2011r. o godz.  14.00 w KDK 

odbędzie się VII sesja VI kadencji Rady Miej-
skiej w Krasnobrodzie. W jej programie zapla-
nowano podjęcie m.in.następujących uchwał: 

1) ws. wykazu kąpielisk na terenie gminy 
Krasnobród w 2011 roku,

2) ws. zmiany uchwały Nr V/26/07 Rady M 
i G w Krasnobrodzie z dnia 16 lutego 2007r. w 
sprawie określenia górnych stawek opłat za usłu-
gi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych z terenu Gminy Krasnobród,

3) ws. ustalenia opłat za świadczenia udzie-
lane przez publiczne przedszkole i oddziały 
przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Kra-
snobród,

4) ws. zakresu i formy informacji o przebie-
gu wykonania budżetu Gminy Krasnobród za 
pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji 
o kształtowaniu wieloletniej prognozy finanso-
wej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego niektórych jed-
nostek zaliczanych do podsektora samorządo-
wego.
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Tradycyjnie już, pierwsze dni maja 
to czas, w którym w Krasnobro-

dzie organizowana jest impreza plenerowa 
pod nazwą MAJÓWKA ROZTOCZAŃ-
SKA.

W tym roku w dniach 2-3 maja odby-
ła się już dziewiąta edycja tego majowego 
święta, którego organizatorami byli Bur-
mistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom 
Kultury. MAJÓWKA ROZTOCZAŃSKA, 
rokrocznie przyciąga wielu sympatyków, 
którzy pierwszy weekend maja postana-
wiają spędzić w naszym miasteczku.

W tym roku było podobnie, i mimo 
zimna i niesprzyjającej pogody, uczest-
ników Majówki nie brakowało. Program 
imprezy zaplanowano tak, by każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Pierwszy dzień imprezy - poniedziałek 
2 maja, odbył się na stadionie sportowym, 
gdzie realizowany był program  pikniku 
rodzinnego, który rozpoczął się o godzinie 
16-stej warsztatami kulinarnymi połączo-
nymi z degustacją. 

Organizatorzy przygotowali trzy sto-
iska, przy których serwowano przysmaki 
kuchni polskiej. Panie z Hutkowa często-
wały pysznymi pierogami, gospodynie z 
Zielonego zapraszały na słodkie pączki 
i obwarzanki, zaś domowe cebularze i 
pyszne ciasto serwowały rodzinnie - Pani 
Halina Adamowicz z córkami ze Starej 
Huty. W przygotowywaniu smakołyków 
czynnie pomagali: Burmistrz Krasnobro-
du Wiesław Chmielowiec wraz ze swym 
zastępcą Stanisławem Jędrusiną oraz Ar-
kadiusz Bratkowski - przewodniczący Sej-
miku Województwa Lubelskiego.

Ponadto zgromadzona publiczność 
mogła skorzystać z propozycji kulinarnych 

przygotowanych przez: Krasnobrodzkie 
Stowarzyszenie Turystyczne, które także 
kusiło pysznościami. Była zupa roztoczań-
ska, żurek, bigos, pierożki z kaszą, pyszne 
słodkie rogaliki, miód z własnej pasieki i 
chleb z domowym smalcem. Jednym sło-
wem dobre, swojskie jadło. Członkowie 
Stowarzyszenia promowali także Krasno-
bród i Roztocze rozdając publikacje infor-
macyjno-reklamowe.

Ale nie tylko o ciało zadbali organiza-
torzy. Jeśli chodzi o program muzyczny, 
to podczas imprezy można było zobaczyć 
i posłuchać zespołu z Zamościa, który w 
pięciu odsłonach bawił zgromadzonych 
różnorodną muzyką. Artyści zaprezen-
towali się jako: „Hetmańscy Sarmaci”, 
kapela góralska „Chyrcoki”, „Kresowyj 
Ansambl Lońki Marczukijewa”, „Don 
Corleone Show” oraz „Lolo Latino”. 

Ponadto na scenie zaprezentowali się 
przedstawiciele zespołu tańca nowocze-
snego „FART” działającego przy KDK, 
którzy trenują pod kierownictwem instruk-
tora tańca pani Anny Antoszczak. 

Niewątpliwą atrakcją tych tanecznych 
prezentacji był występ Patryka Kawki - 
Mistrza Świata w tańcu electric boogie 
2010 oraz zdobywca tytułu wicemistrza 
Polski w roku 2011. Oprócz muzyki i tań-
ca były konkursy i zabawy z nagrodami.

Mimo chłodu pierwszy dzień Majówki 
upłynął w radosnej atmosferze. 

W drugim dniu imprezy - 3 maja, jak 
co roku odbyły się uroczystości związane z 
rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

O godzinie 9.00 w Sanktuarium Ma-
ryjnym część artystyczną zaprezentowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Majda-
nie Wielkim. Tuż po akademii rozpoczęła 

się msza św. w intencji Ojczyzny spra-
wowana przez ks. Ignacego Jakubiaka ze 
Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa 
z Łabuniek, podczas której homilię wygło-
sił ks. Leon Rogalski. Po zakończonej mo-
dlitwie, odbył się przemarsz pod pomnik 
Konstytucji 3 Maja, gdzie okolicznościo-
we przemówienie wygłosił Burmistrz Kra-
snobrodu Wiesław Chmielowiec. 

Następnie dla uczczenia obchodzo-
nej w tym roku 220 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja zgromadzone na uro-
czystości delegacje kombatantów, szkół, 
instytucji, zakładów pracy oraz związków 
i stowarzyszeń złożyły wiązanki pod po-
mnikiem upamiętniającym to wydarzenie. 

Ostatnim punktem tegorocznej Ma-
jówki był wernisaż wystawy pt. „Igłą Ma-
lowane” prezentującej prace Pani Jolanty 
Górnik, który odbył się tuż po uroczysto-
ściach patriotycznych. Podczas tego spo-
tkania można było podziwiać prace, które 
są efektem wieloletniej pracy rąk Wrocła-
wianki, która sercem związana jest z Zie-
mią Roztoczańską, a dokładniej z Majda-
nem Wielkim.

Impreza organizowana była w ramach 
projektu„IX Majówka Roztoczańska i Dni 
Krasnobrodu - organizacja imprez promu-
jących Roztocze”, który ubiega się o dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LE-
ADER, działanie 4.1/413 – „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”, które odpo-
wiadają warunkom przyznania pomocy w 
ramach działania „Małe projekty”.

M.K.

Fotoreportaż – str. 12-13

IX Majówka Roztoczańska

Podziękowania
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w 

organizację IX Majówki Roztoczańskiej. Szczególne 
słowa podziękowania kieruję do Druhów z jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Krasnobrodu, 
Wólki Husińskiej i Starej Huty za oświetlenie terenu 
imprezy oraz czuwanie nad bezpieczeństwem podczas 
jej trwania.

Dziękuję również Mieszkankom Hutkowa, Zielo-

nego i Starej Huty oraz Członkom Stowarzyszenia 
Kulturalno-Naukowego „Do Źródeł”  za zorganizo-
wanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, a 
także Członkom Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia 
Turystycznego za zorganizowanie stoiska promocyj-
nego.

                                        Mariola Czapla

                                                         Dyrektor

                                   Krasnobrodzkiego Domu Kultury

Krasnobrodzki Dom Kultury
zaprasza do udziału w

  XVI Gminnym Konkursie 
Recytatorskim Pszedszkolaka 

Warunki uczestnictwa:

* Konkurs odbędzie się 08 czerwca 2011r. o godz. 1000 w   KDK.
* Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów klas       
„zerowych” z terenu Miasta i Gminy Krasnobród.
* Uczestnik konkursu prezentuje jeden wiersz o dowolnej tematyce.
* Dzieci uczęszczające do przedszkola lub „zerówki” do konkursu 
zgłaszane są przez opiekunów grup. Przyjmujemy też indywidualne 
zgłoszenia od rodziców, których dzieci nie chodzą do przedszkola.  
* W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, wiek, 
miejscowość, z której pochodzi, tytuł i autora prezentowanego wier-
sza oraz imię i nazwisko nauczyciela –opiekuna.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 31 maja 2011r. w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury.



Gazeta     rasnobrodzka4 Maj 2011

Dzień 4 maja, to dzień w którym 
w liturgii Kościoła wspominamy 

św. Floriana – patrona strażaków. Według 
żywotu z VIII w., Florian był dowódcą 
wojsk rzymskich, stacjonujących w Man-
tem, w pobliżu Krems. Podczas prześla-
dowania chrześcijan przez Dioklecjana 
został aresztowany wraz z 40 żołnierzami 
i przymuszony do złożenia ofiary bogom. 
Wobec stanowczej odmowy wychłostano 
go i poddano torturom. Przywiedziono go 
do obozu rzymskiego w Lorch koło Wied-
nia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał 
się oficera rzymskiego wszelkimi środkami 
zmusić do odstępstwa od wiary: groźbami 
i obietnicami. Kiedy jednak te zawiodły, 
kazał go biczować, potem szarpać jego 
ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwią-

zano kamień u jego szyi i zatopiono go w 
rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 
roku. Ciało żołnierza odnalazła Waleria i 
ze czcią je pochowała. Nad jego grobem 
wystawiono z czasem klasztor i kościół 
benedyktynów, a potem kanoników late-
rańskich. Do dnia dzisiejszego St. Florian 
jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej 
Austrii. Św. Florian jest patronem archidie-
cezji wiedeńskiej.

W roku 1184 na prośbę księcia Kazi-
mierza Sprawiedliwego, syna Bolesława 
Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną 
część relikwii św. Floriana. Ku ich czci 
wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej 
Kleparz, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 
r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała 

jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. 
Floriana czcić w całej Polsce jako patrona 
podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. 
Florian jest patronem Austrii i Bolonii; po-
nadto hutników, strażaków i kominiarzy.

W Sanktuarium Maryjnym w Krasno-
brodzie oddano cześć św. Florianowi, 8 

maja 2011 roku. Tego dnia licznie zgroma-
dzeni Strażacy z całej parafii, jak i Gminy 
Krasnobród, przeżywali bowiem swoje 
święto patronalne, w którym dziękowali za 
otrzymane łaski, jak i prosili za wstawien-
nictwem swojego patrona o pomoc i opiekę 
w trudnej służbie drugiemu człowiekowi. 
Uroczystej Mszy świętej, przed Tronem 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej, przewodni-
czył Ks. Prałat dr Eugeniusz Derdziuk. Na 

początku Eucharystii oddano również hołd 
tym, którzy służyli w naszej społeczności 
swoją odwagą i posługą w Ochotniczej 
Straży Pożarnej, a już od nas odeszli do 
Pana na wieczną służbę. 

Być strażakiem, to nie tylko być spraw-
nym fizycznie i nosić mundur. Bowiem już 
w samym słowie strażak kryje się głęboka 
treść, oznacza to słowo człowieka, który 
nieustannie stoi na straży, nieustannie czu-
wa. Dlatego wciąż potrzeba ludzi, którzy 
staliby na straży prawdziwych wartości 
człowieka, a sami charakteryzowaliby się 
wysokim poziomem życia religijno-mo-
ralnego. Staliby na straży dobra własnej 
Ojczyzny, budowaliby nowy ład, oparty 
na trzeźwości, sprawiedliwości, prawdzie, 
uczciwości i pokoju. Dziś bowiem też nie 
jest łatwo być do końca chrześcijaninem, a 
stanie na straży wierności Bogu na co dzień 
bywa niekiedy równie trudne jak męczeń-
stwo, czy jak ratowanie płonącego domu. 

Św. Florian za swoje poglądy, za swoją 
wiarę oddał w męczeństwie życie. Takie 
bohaterstwo jest możliwe tylko wtedy, gdy 
człowiek jest na co dzień zdolny do Chry-
stusowej odwagi. Dlatego mundur stra-
żacki do czegoś zobowiązuje. To nie tylko 
honory, ale przede wszystkim służba Bogu, 
Ojczyźnie, człowiekowi. 

Wyrażamy wdzięczność strażackiej 
braci, za to, że tak jak razem stają nieraz 
do różnych akcji, aby służyć drugiemu 
człowiekowi, tak w tym dniu zgromadzi-
li się razem w naszej świątyni, aby Bogu 
dziękować we wspólnej modlitwie za Jego 
cudowną Opatrzność. Należy się również 
wdzięczność za ich odwagę w wyznawa-
niu wiary i czynne angażowanie się w ży-
cie wspólnoty parafialnej. Niech Pan Bóg 
umacnia was i umacnia waszą wiarę i niech 
Jezus Chrystus będzie dla was oparciem, 
gdy będziecie przechodzić przez wody i 
przez ogień jak również w każdej chwili 
waszego życia. Niech Bóg przez wstawien-
nictwo św. Floriana wyposaża Was i Wasze 
rodziny w ciągle nową ufność w Jego po-
moc i opiekę.

 Ks. Sławomir Skowroński

Patronalne święto 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie
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Znany rosyjski pisarz Fiodor Do-
stojewski (1821-1881) w intere-

sującej i bardzo pouczającej legendzie pt. 
Cebulka ukazał, jak ważne w naszym życiu 
są czyny miłości, nawet te najmniejsze.2

Żyła kiedyś stara kobieta - opowia-
da w swej legendzie Dostojewski - która 
nigdy nie uczyniła nikomu nic dobrego. 
Nikogo nie lubiła, na wszystkich była ob-
rażona i zła. Kiedy zmarła, przyszli po nią 
wysłańcy Lucyfera i rzucili do ognistego 
morza. Anioł Stróż tej kobiety nie pozostał 
bezczynny. Żałował swej podopiecznej, 
próbował więc znaleźć w swej pamięci ja-
kiś dobry uczynek, który kiedyś spełniła. 
Chciał zakomunikować o tym Panu Bogu i 
prosić Go o ewentualną interwencję. Przy-
pomniał sobie wreszcie drobny fakt. Po-
biegł szybko z tym do Boga i powiedział 
Mu, że pewnego dnia staruszka wyrwała ze 
swej grządki cebulkę i dała ją proszącej o 
wsparcie żebraczce. 

-  Dobrze, odparł na to Pan Bóg. - Weź 
tę cebulkę i rzuć ją w morze tak, aby sta-
ruszka mogła ją chwycić. Jeśli uda ci się w 
ten sposób wyciągnąć swoją podopieczną, 
będzie żyła na wieki w moim królestwie. 
Jeżeli cebulka nie wytrzyma i urwie się, 
staruszka zostanie razem z nią tam, gdzie 
teraz jest.

Anioł Stróż zrobił dokładnie to, co mu 
Pan Bóg przykazał. Udało mu się rzucić 
cebulkę wprost w ręce staruszki. Krzyknął, 
żeby się jej mocno trzymała i ostrożnie za-
czął ciągnąć. Akcję ratowania spostrzegli 
inni skazani do ognistego morza. Oni też 
pragnęli ocalenia. Postanowili wykorzy-
stać nadarzającą się okazję. Uczepili się 
staruszki, by razem z nią wydostać się z 
czeluści piekielnej na zewnątrz. Ale nawet 
teraz kobieta nie miała w sobie odrobiny 
dobroci. Odpychała ze złością każdego, 
kto wyciągnął do niej ręce.   

- Mnie wyciąga, nie was; moja cebul-
ka, nie wasza! - krzyczała ze złością. 

Kiedy powiedziała te słowa, wiotka 
roślinka pękła. Nie wytrzymała takiego na-
poru ludzkiej złości. Stara kobieta wydała 
sama na siebie wyrok i poszła z powrotem 
w ogniste morze na zatracenie. Cierpi tam 
do dzisiejszego dnia i będzie cierpieć na 
wieki. Jej Anioł Stróż odszedł, gorzko pła-
cząc.

Aby twój Anioł Stróż nie zapłakał kie-
dyś nad tobą, posłuchaj teraz słów proroka 
Izajasza, który nauczał: „Dziel swój chleb 
z głodnym, wprowadź w dom biednych 
tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przy-
odziej, i nie odwróć się od współziomków” 
(Iz 58, 7).  

Zwróćmy szczególną uwagę na drugi 
człon wołania świętego męża. Nie mów źle 
o swoich! Nie szkaluj ich! Nie powtarzaj 

bezkrytycznie mediów, które w języku pol-
skim źle wypowiadają się o Polsce i Pola-
kach, nie mając ku temu żadnych podstaw. 
Miej swoje zdanie! Szanuj i kochaj to, co 
własne, polskie! „Wtedy twoje światło 
wzejdzie jak zorza – mówi dalej prorok – i 
szybko rozkwitnie twe zdrowie. [...] Chwa-
ła Pana iść będzie przed tobą” (tamże, 58, 
8).

Mam podawać chleb zgłodniałemu. 
Chleb to także wartości duchowe, choćby 
dobre słowo, życzliwe spojrzenie, o co 
dzisiaj coraz trudniej, nawet w naszych, 
zdawałoby się, katolickich rodzinach. „Na-
karmić duszę przygnębioną” (tamże, 58, 
10) to znaczy wysłuchać człowieka, zain-
teresować się nim, zapytać go życzliwie. 
Nieraz ludzie będący, krok przed śmiercią 
żalą się i płaczą, że najbliżsi nie tylko nie 
pytają o nich, ale nawet nie spojrzą w ich 
stronę. Uśmierzajmy płacz starych matek i 
ojców, bo oprócz ufności w Boże miłosier-
dzie człowiek nie ma innych środków, by 
kruszyć skamieniałe serca. Słyszy się też o 
tym, że ludzie uważający się za chrześcijan 
wymuszają sądownie niesłuszne odszkodo-
wania od biednych, młodych ludzi, ledwo 
dorabiających się na obczyźnie.

Święty Paweł wyznał nam wszystkim: 
„Przybywszy do was, bracia, nie przyby-
łem, by błyszcząc słowem i mądrością, da-
wać wam świadectwo Boże. Postanowiłem 
bowiem, będąc wśród was, nie znać nicze-
go więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to 
ukrzyżowanego” (1 Kor 2, 1-2). 

Jezus Chrystus w Ewangelii mówi wy-
raźnie: „Wy jesteście solą ziemi” (Mt 5, 
13). Odnosi się to do nas wszystkich. Do 
każdego mieszkańca naszego regionu i ca-
łej Polski. „Lecz jeśli sól utraci swój smak, 
czymże ją posolić?” (tamże). Jezus dodaje 
jeszcze, by nie wystąpiły żadne nieporo-
zumienia i wszystko było jasne: „Wy je-
steście światłem świata. [...] Niech świeci 
wasze światło przed ludźmi, aby widzieli 
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca wa-
szego, który jest w niebie” (Mt 5, 14 i 16).

Przypomniana na początku rozwa-
żania pouczająca legenda, wzmocniona 
nauczaniem Pisma Świętego i Kościoła, 
ukazuje dobitnie, co znaczy trwać w Bogu, 
w Chrystusie. Przede wszystkim oznacza 
trwanie w miłości Zbawcy i rozdawanie 
jej innym. Nawet najmniejszy gest miłości 
jest żywym przejawem wierności Bogu. 
Aby mogło tak być, każdy z nas powinien 
kształtować swoją wrażliwość i otwartość 
na drugiego człowieka, zarówno przyjacie-
la, jak i wroga.

Tego wszystkiego uczy nas od począt-
ku, od najmłodszych lat, nasza matka. A 
przynajmniej powinna uczyć. Może warto 
powiedzieć teraz parę słów o matkach. O 

tych, które już odeszły, i o matkach żyją-
cych. O Twojej i o mojej matce. 

Znany francuski autor Albert Cohen 
napisał niewielką książkę pt. O mojej mat-
ce. Na język polski przetłumaczona przez 
Annę Sochową, wydana w Krakowie w 
2000 r. Warto ją przeczytać. Przeczytam z 
końcowej części kilka zdań, które nas wzy-
wają, byśmy kochali swoje matki. Kochali 
je, póki jeszcze żyją, i kochali zawsze.  

„Synowie matek jeszcze żyjących, 
nie zapominajcie nigdy, że wasze matki 
są śmiertelne. Niedaremnie napisałem to, 
jeśli choć jeden z was, przeczytawszy mój 
hymn o zmarłej, będzie czulszy dla swojej 
matki pewnego wieczoru z mego i mojej 
matki powodu. Bądźcie każdego dnia czuli 
dla waszej matki. Kochajcie ją bardziej, niż 
ja umiałem kochać swoją matkę. Codzien-
nie użyczcie jej trochę radości, mówię to 
wam poważnie, prawem mego żalu i ża-
łoby. A te słowa, z którymi zwracam się 
do was, synowie matek jeszcze żyjących, 
są jedyną kondolencją, jaką mogę sobie 
samemu złożyć. Gdy jest jeszcze czas, sy-
nowie, gdy ona jest jeszcze tutaj. Pośpiesz-
cie się, gdyż wkrótce nieruchoma będzie 
jej twarz o niedostrzegalnym dziewiczym 
uśmiechu. Niestety znam was i wiem, że 
nic nie pozbawi was tej szalonej obojęt-
ności dla nich, jak długo wasze matki są 
przy życiu. Żaden syn nie wie naprawdę, 
że matka jego umrze, a wszyscy synowie 
gniewają się na swoje matki i niecierpliwią 
się, szaleni, których wkrótce dosięgnie ta 
kara” (s. 121-122).

Cohen kończy swą książkę pięknym 
hymnem na cześć matki, w którym sławił 
najsubtelniejsze przejawy matczynej miło-
ści do dziecka:

„Pozdrawiam Was, Matki, w Waszym 
majestacie. Pozdrawiam Was, Matki łaski 
pełne, święte strażniczki, pełne odwagi, 
dobroci i ciepła; Matki o spojrzeniu peł-
nym miłości; Wy, w oczach, które odgadu-
ją; Wy, które natychmiast czujecie, gdy źli 
ludzie wyrządzili nam krzywdę; Wy, jedy-
ne istoty ludzkie, do których możemy mieć 
zaufanie i które nigdy, nigdy nas nie zdra-
dzą; pozdrawiam, Was, Matki, które bezu-
stannie o nas myślicie, nawet w Waszych 
snach; Matki, które zawsze nam wybacza-
cie i głaszczecie nasze czoła zwiędłymi rę-
koma; Matki, które czekacie na nas; o Wy, 

Ciąg dalszy na str. 6

1 Pierwsze słowa refrenu znanej piosenki 
religijnej pt. Matka. Autorką tekstu i melo-
dii jest Zofia Jasnota.
2 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, tłum. 
A. Wat, Warszawa 1959, s. 35.

„Matka, która wszystko rozumie”1 
(Rozważanie na Dzień Matki)
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Ciąg dalszy ze str. 5

Matki, które wciąż stoicie przy 
oknie, aby spoglądać na nas, gdy 
odchodzimy; o Matki, które uwa-
żacie nas za niezrównanych i jedy-
nych; Matki, które ciągle jeszcze 
chcecie nas obsłużyć, przykryć, 
podwinąć nam prześcieradło pod 
materac, nawet gdy mamy czter-
dzieści lat; Wy, które nie kochacie 
nas mniej, chociaż jesteśmy nie-
ładni, nieudani, poniżeni, słabi lub 
tchórzliwi; o Matki, które czasami 
sprawiacie, że wierzę w Boga” (s. 
123-124).

Po wysłuchaniu tego wzrusza-
jącego świadectwa każdy czytel-
nik powinien zapytać siebie, czy 
idzie w dobrym kierunku. Czy po-
stępuje zgodnie z nakazami Boga, 
z przypomnianym tu nauczaniem 
Kościoła. Może musimy uderzyć 
się mocno w piersi na znak żalu, 
bo nie wszystko było tak jak trze-
ba. Jeśli chcemy szukać pomocy 
u Boga, najpierw powinniśmy 
próbować być pomocą dla innych 
ludzi, zwłaszcza dla osób najbliż-
szych. 

Ks. prof. dr hab. Edward Walewander

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

„Nauką i pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą 
Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.” 

Adam Mickiewicz (1798 - 1855) 

DROGI GIMNAZJALISTO !!!
Rozpoczynasz nowy etap swojego życia, który będzie miał duży wpływ na Twoją przy-
szłą karierę. Wybór szkoły, która pomoże Ci zdobyć rzetelną wiedzę, rozwinąć zaintere-

sowania i osiągnąć sukces to poważna decyzja.
Miej pewność, że jest ona trafna !!! 

NASZA SZKOŁA
Liceum Ogólnokształcące w Krasnobrodzie jest szkołą noszącą imię 

Wielkiego Polaka Jana Pawła II.
Jest szkołą bezpieczną i dbającą o poziom nauczania. Nasi Uczniowie zdają maturę uzy-

skując bardzo dobre wyniki. Natomiast absolwenci studiują na renomowanych uczelniach 
w całym kraju. 

Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2011/2012
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

1. Językowa
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wos. 

Nauczane języki: angielski 
Drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.

2. Humanistyczna 
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wos. 

Nauczane języki: angielski 
Drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.

3. Sportowa 
Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, WF. 

Nauczane języki: angielski 
Drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zsokrasnobrod.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Krasnobrodzie z/s w Majdanie 

Wielkim ogłasza TARYFĘ dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków obowiązującą od dnia 
10 maja 2011 roku do dnia 09 maja 2012 
roku.
I. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 
1. Ceny za jeden m3  (1000 litrów) wy-
noszą:
a) za dostarczoną wodę:
- dla celów gospodarstw domowych - 2,35 
zł + VAT
- dla pozostałych celów - 3,09 zł + VAT
b) za odprowadzone i oczyszczone ścieki:
- dla celów gospodarstw domowych - 3,13 
zł + VAT
- dla pozostałych celów - 5,53 zł + VAT
c) za ścieki dowożone do oczyszczalni: 
- dla celów gospodarstw domowych - 3,81 
zł + VAT
- dla pozostałych celów - 5,92 zł + VAT 
2. Stawki opłaty abonamentowej za każdy 

miesiąc dla wszystkich punktów poboru – 
odbiorców wody  i ścieków rozliczanych 
przez Zakład: 1,00 zł + VAT  
3. Aktualna stawka podatku od towarów i 
usług (VAT) wynosi 8%.

II. Warunki stosowania cen i stawek 
opłat
1. Usługi świadczone przez Zakład na 
rzecz odbiorców obejmują prowadzenie 
rozliczeń za ilość zużytej wody  i / lub od-
prowadzonych ścieków ustalonej na pod-
stawie odczytów:
- wskazań wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego albo wodomie-
rza odbiorcy służącego do określenia ilo-
ści odprowadzanych ścieków przy pobo-
rze wody z innych źródeł niż sieć miejska, 
(gminna)
- wskazań wodomierza dodatkowego 
określającego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej,
- wskazań wodomierzy lokalowych słu-

żących do rozliczeń osób korzystających 
z lokali w budynku wielolokalowym, lub 
określanej wg norm wynikających z roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
14 stycznia 2002 roku, w sprawie określe-
nia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. 
U. Nr 8, poz. 70)
2. Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków ustala się dla odbiorców usług 
jako sumę iloczynów:
- cen za dostarczoną wodę i/lub odpro-
wadzone ścieki oraz odpowiadających im 
ilość m3 wody i/lub ścieków,
- stawki opłaty abonamentowej za każdy 
miesiąc.
3. W zależności od postanowień umowy 
okres rozliczeniowy wynosi miesiąc,  
dwa lub trzy miesiące.    

Jacek Gmyz
Dyrektor ZGK

Nowe taryfy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
w Krasnobrodzie

Matka, 
która wszystko 

rozumie
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Są takie chwile w życiu, kiedy czu-
jemy, że o tej porze, w tym miej-

scu powinniśmy być. 
Deo Gracia, że dałeś nam Polakom i 

światu błogosławionego Jana Pawła II i 
wewnętrzną, szczęśliwą pewność, że na-
sza obecność pierwszego maja 2011r na 
Placu Piotrowym w Watykanie ma głęboki 
sens. 

26.04.2011r. wyruszyliśmy z piel-
grzymką do Włoch, której głównym celem 
był udział w beatyfikacji Jana Pawła II. 
Organizatorem był proboszcz naszej para-
fii ks. Eugeniusz Derdziuk, za którym po-
dążyli pątnicy z Jego dwóch poprzednich 
parafii (Zamość i Tomaszów Lub.) oraz 
spora grupa obecnych parafian krasno-
brodzkich. Duchowo pątników wspierał 
również ks. Sławomir Skowroński, czte-
ry siostry zakonne ze zgromadzenia Feli-
cjanek; uczestniczyła również P. Renata 
Bojarczuk - dyrektor ZSO im. Jana Paw-
ła II z grupą nauczycieli i pracowników 
szkoły. Po wielogodzinnej podróży dużym 
68-osobowym autokarem, z przerwą na 
nocleg jesteśmy w Italii. 

28 kwietnia – po lewej stronie Adria-
tyk, nocleg był w Gate de Mare, po mszy 
i śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie 
Włoch, niektórzy zdążyli wieczorem lub 
rano przywitać się z morzem i znaleźć cie-
kawe okazy muszelek. Dojeżdżamy do Lo-
reto (fot. 1,2), jednego z najważniejszych 
miejsc kultu Matki Jezusa. W XIII wieku 
przeniesiono tu kamienie z nazaretańskie-
go domu rodziny Maryi i Józefa i od tej 
pory każdy czciciel Rodziny Świętej może 
dosłownie przytulić się do ściany domu 
Jezusa. Po kilkugodzinnej podróży wzdłuż 
malowniczego wybrzeża Morza Adriatyc-
kiego jesteśmy w świątyni w Manoppello 
(fot. 3) i podziwiamy chustę z odbiciem 
twarzy Chrystusa o takich samych rysach 
jak na Całunie Turyńskim. Dalsza podróż 
to „ekstremalna” jazda wąską i krętą drogą 
górską, tutaj naprawdę czujemy, że jeste-
śmy blisko Boga, ale nie ma co się bać. On 
nas prowadzi, nasi Panowie kierowcy to 
specjaliści, niedaleko jest przecież Grota 
Michała Archanioła, na pewno szczęśliwie 
do niej dojedziemy; więc naprzód. 

Zdarzyło się to w Laciano w VIII w. 
Pewien mnich, (który wątpił w obecność 
Ciała i Krwi Jezusa podczas Eucharystii) 
właśnie odprawiał mszę św. Nagle ujrzał 
w kielichu krew i fragment mięśnia ser-
cowego. Badania naukowe w XVI i XX 
wieku potwierdziły autentyczność tkanek 
ludzkich. Dzisiaj Bazylika Cudu Eucha-
rystycznego w Laciano jest ważnym miej-
scem dla chrześcijan (fot.4).

Ten dzień był bardzo bogaty w prze-
życia, o godz. 20.30 dojeżdżamy do San 

Giovanni Rotondo, które było kiedyś ubo-
gim, małym miasteczkiem, dopóki z woli 
Boga nie pojawił się w nim Ojciec Pio. Po 
kolacji mamy jeszcze siły, aby odbyć Dro-
gę Krzyżową wzdłuż głównej ulicy miasta 
(fot.5).

29.04.2011r. San Giovanni Rotondo, 
San Giovanni Rotondo! Zjeżdżamy w dół, 
ostatnie spojrzenie na miasto Padre Pio – 
ojca ze stygmatami od Jezusa. Tutaj moż-
na dosłownie przytulić się do Papy Pio, 
ponieważ na ulicy spotykamy figury jego 
podobizny naturalnej wielkości. Był to 
dzień wielkich przeżyć, msza dla Polaków 
o godz. 8.00 w nowej bazylice. Ks. Euge-
niusz Derdziuk i  ks. Sławek Skowroński 
koncelebrują tę mszę; na zakończenie 

śpiewamy Boże coś Polskę. Nowoczesna 
bazylika o wspaniałej architekturze i wy-
stroju (fot. 7). Szczególną uwagę zwracają 
łuki z marmurowych bloków rozchodzą-
ce się od ołtarza (symbolizują dłoń), pod 
ołtarzem, w dolnej kondygnacji znajduje 
się ogromna kaplica na kształt nieba w 
kolorze złota, czerwieni i błękitu w któ-
rej spoczywa trumna ze szczątkami św. 
Ojca Pio (fot.8). Godzinę trwa oczekiwa-
nie w kolejce, zanim przyklękniemy przy 
trumnie, ale nie nudzimy się, po drodze 
podziwiamy mozaikę ze scenami z życia 
Ojca Pio i Chrystusa. Wracając do wnętrza 
bazyliki, uwagę przykuwa znajdujące się 
po prawej stronie świątyni okienne malo-
widło na szkle przedstawiające walkę św. 
Franciszka i Ojca Pio z bestiami. Zwiedza-
liśmy również miejsca związane z posłu-
ga kapłańską i życiem codziennym tego 
skromnego a jakże wielkiego zakonnika. 
Opuszczamy San Giovanni Rotondo i po 
kilku godzinach podziwiamy sanktuarium 
nad grotą w Monte Sant Angelo - miej-
scu objawień Michała Archanioła (fot.9). 
Mamy możliwość przez chwilę zanurzyć 

się w klimat małego, malowniczego wło-
skiego miasteczka. Późnym wieczorem 
dojeżdżamy do Montealto nad morzem. 
Tutaj pozostaniemy trzy doby i stąd pocią-
giem będziemy jeździć do Rzymu.

30.04.2011r. W lekkim deszczu zwie-
dzamy Rzym. Roma, Roma! Kto jest tu 
pierwszy raz, odczuwa wielkie emocje. 
Miasto cezarów i pierwszych chrześcijan. 
Tłumy ludzi, czuć świąteczną atmosfe-
rę, Wszędzie język polski i portrety Jana 
Pawła II. Musimy uważać, aby się nie 
pogubić. Colloseum (fot. 10) i Kapitol 
(fot. 11) oblegane przez zwiedzających; 
w drodze do kościoła św. Bonawentury 
mamy dobry widok na Forum Romanum. 
Metrem udajemy się do Watykanu; trwają 
przygotowania do jutrzejszej beatyfikacji, 
podziwiamy monumentalną architekturę 
bazyliki św. Piotra. Plac watykański jest 
naprawdę ogromny, jutro pomieści setki 
tysięcy pielgrzymów. Wracamy do Mon-
tealto, po kolacji część naszej grupy pod 
dowództwem x. Sławomira podejmuje 
wyprawę do Watykanu w celu nocnego 
czuwania i zapewnienia sobie miejsca na 
placu św. Piotra podczas uroczystości be-
atyfikacyjnych (fot. 12).

Noc, nadal  30.04.2011
Bramy Watykanu są jeszcze zamknięte, a 
przed nimi tysiące wiernych. Panuje na-
strój radosnego oczekiwania, jest ciepło, 
niebo wypogodziło się. Gołębie też nie 
śpią, zbudzone gwarem przybywających 
grup. Modlimy się, śpiewamy.

01.05.2011r. godz. 2 w nocy
Bramy Watykanu zostają otwarte dla Po-
laków. Przemieszczamy się uliczkami jak 
najbliżej placu Św. Piotra, na który zosta-
niemy wpuszczeni o godz. 5.30. Zajmuje-
my miejsce gdzie kto może, odbywa się 
dalsza część czuwania, atmosfera jest ra-
dosna, bo przecież za kilka godzin nasz ro-
dak, patron, Lolek z Wadowic, Sługa Boży 
Jan Paweł II oficjalnie zostanie włączony 
do grona beatyfikowanych. Śpiewy, mo-
dlitwy nie ustają. Obok grupa Francuzów 
„pojedynkuje” się z nami na śpiew, mają 
piękne,  operowe głosy, ale nasze Góralu, 
czy ci nie żal w wykonaniu setek Polaków 
też jest efektowne.

O godz. 5.30 najtrudniejszy moment  
tego  wydarzenia, ściśnięci w wielotysięcz-
nym tłumie powoli zmierzamy do placu 
św. Piotra; są omdlenia, niektórym pusz-
czają nerwy, ale wspieramy i uspakajamy 
siebie nawzajem. Wreszcie jesteśmy na 
placu, zajmujemy dobre miejsca na wprost 
bazyliki św. Piotra, przed nami ołtarz, na 
którym niedługo zacznie się msza.

Ciąg dalszy na str.8

Tam biło serce naszego Narodu 
Watykan 01.05. 2011r.
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Ciąg dalszy ze str. 7
Godzina 10.00
Zaczyna się msza beatyfikacyjna, ty-

siące flag biało – czerwonych powiewa na 
wietrze, słońce wyszło zza chmur i będzie 
nam towarzyszyć do końca dnia. Po pra-
wej stronie placu czerwone balony uno-
szą wysoko w górze biały transparent z 
napisem Deo Gracia (Boże dziękujemy), 
obok flaga Solidarności (fot. 13). Papież 
Benedykt  przyjeżdża kabrioletem, wszy-
scy uczestnicy i goście siedzą na swoich 
miejscach. Po wygłoszeniu odpowiednich 
formuł i odbyciu procedur beatyfikacyj-
nych odsłania się obraz błogosławionego 
Jana Pawła II. Patrzy na nas dobrotliwa 
i pogodna twarz na niebieskim tle (fot. 
14,17). Trudno opanować łzy wzruszenia; 
a potem fontanna radości tryska na placu 
św. Piotra: ludzie skaczą, krzyczą i śmieją 
się, machają flagami. Trwa dalsza część 
mszy. W homilii papież Benedykt XVI 
mówi o swoim „ukochanym Poprzedni-
ku” między innymi: Pan pozbawiał go 
stopniowo wszystkiego, lecz On pozosta-
wał skałą zgodnie z wola Chrystusa (…). 
Tyle razy błogosławiłeś nas z okna na tym 
placu. Dzisiaj prosimy cię Ojcze Święty, 
błogosław nas. Amen. Msza się skończyła, 

przechodzi do historii. 
Po krótkim odpoczynku ustawiamy się 

w ogromnej kolejce do Bazyliki św. Pio-
tra, pragniemy pokłonić się przy trumnie 
błogosławionego Patrona (fot. 15). Jeste-
śmy zmęczeni, ten dzień trwał dla nas 48 
godzin, bez snu, ale twarz z błękitnego 
portretu dodaje nam sił. Jesteśmy wreszcie 
we wnętrzu monumentalnej bazyliki; po-
naglani przez gwardzistów uklękamy jak 
najbliżej doczesnych szczątków Jana Paw-
ła II i wychodzimy na zalany słońcem plac 
św. Piotra (fot. 16). 

Pociągiem wracamy na odpoczynek 
do Montealto.

02.05.2011r Lekki smutek w sercu, 
zostawiamy za sobą Rzym i naszego Bło-
gosławionego. W drodze do Asyżu histo-
ryczna, pierwsza odmówiona przez nas w 
autobusie Litania do Jana Pawła II: Nie-
strudzony Pielgrzymie tej ziemi / misjona-
rzu wszystkich narodów / Świadku wiary, 
nadziei i miłości / (…) Przyjacielu i wy-
chowawco młodzieży / módl się za nami. 
Przemierzamy Umbrię – Zieloną Dolinę 
Italii ozdobioną dziesiątkami kamiennych 
miasteczek położonych na malowniczych 
wzgórzach. Wśród nich Asyż, miasto jed-
nego z najwspanialszych świętych - św. 

Franciszka (fot. 18). Cudowny święty od 
rozmów z ptakami i wilkiem z Gubio i 
wspaniałe Jego miasto pełne kamiennych 
uliczek i zaułków. Mnóstwo sklepików i 
kamieniczek ozdobionych kolorowymi, 
zwisającymi kwiatami. Jesteśmy na mszy 
w katedrze św. Franciszka w której konce-
lebrują nasi kapłani z Krasnobrodu. Potem 
z przewodnikiem ojcem Dariuszem zwie-
dzamy gotycką świątynię. Dowiadujemy 
się wiele o prefiguratywnym malarstwie 
średniowiecznym. Mamy chwilę czasu na 
wypicie kawy i zakup pamiątek. Jeszcze 
pokłonimy się św. Klarze i czas opuścić 
Asyż.

Pielgrzymki umacniają wiarę dzięki 
możliwości  „dotknięcia” świętości, skła-
damy wielkie podziękowania dla orga-
nizatorów wyjazdu do Włoch w dniach 
26.04 - 03.05.2011r. oraz dla wszystkich 
uczestników, którzy stworzyli wspaniałą, 
rodzinną  atmosferę.

Wrażeniami podzieliła się Danuta Ko-
rzeniowska, która ma nadzieję, że przynaj-
mniej częściowo wyraziła uczucia pozo-
stałych pielgrzymów.

Fotoreportaż – str. 14

Projekt „Wskazówka – bądź aktywny na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNOBRODZIE
zaprasza do udziału w projekcie realizowanym od 01.01 do 31.12.2011 r.

„WSKAZÓWKA – BĄDŹ AKTYWNY NA RYNKU PRACY”

Projekt skierowany jest do następujących osób:
   * Bezrobotnych kobiet i mężczyzn, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywno-
ści zawodowej
Oferujemy:
   * Bezpłatne kursy zawodowe i szkolenia
   * Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz warsztaty kompetencji społecznych
   * Pracę socjalną, w tym zasiłki celowe na pokrycie kosztów dojazdu i wyżywienie podczas trwania kursów
   * Kurs komputerowy „E-obywatel aktywny użytkownik komputera i Internetu” oraz inne atrakcje

Zapisy i szczegółowe informacje uzyskają Państwo w MGOPS w Krasnobrodzie, ul. Kościuszki 6, tel. 0 846608115 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! ZAPRASZAMY!!!

Człowiek - najlepsza inwestycja 

Tam biło serce naszego Narodu 
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Święte Triduum Paschalne to trzy 
najważniejsze dni w Liturgii Ko-

ścioła w których rozpamiętujemy mękę, 
śmierć oraz chwalebne zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. W czasie tych dni wierni 
licznie gromadzą się w Kościołach by prze-
żywać te święte tajemnice.  

Tak też i było w Sanktuarium Maryj-
nym w Krasnobrodzie – naszym Krasno-
brodzkim Wieczerniku – gdzie przez te 
święte dni wielu wiernych gromadziło się 
by rozważać te tajemnice. 

Wielki Czwartek to dzień ustanowie-
nia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. 
W tym dniu Chrystus spożył z uczniami 
Wieczerzę i odprawił Mszę Św. dając tym 
samym początek Sakramentu Euchary-
stii. Obok Eucharystii Chrystus ustanawia 
Kapłaństwo. Oba te sakramenty nie mogą 
istnieć bez siebie. To właśnie kapłani spra-
wują Eucharystię, która jest ucztą miłości. 
W tym dniu polecaliśmy wszystkich ka-
płanów zarówno tych żywych jak i umar-
łych. Wdzięczną pamięcią ogarnęliśmy 
kapłanów, którzy udzielali nam sakramen-
tów świętych a już odeszli do wieczności. 
Wierzymy, że sprawują oni teraz Liturgię 
niebieską. Nie zabrakło też modlitw za tych 
żyjących, aby Pan obdarzał ich potrzebny-
mi łaskami w prowadzeniu Ludu Bożego 
do Królestwa Niebieskiego jak i o liczne, 
święte powołania kapłańskie, zakonne i mi-
syjne szczególnie z naszej parafii, aby nie 
zabrakło tych, którzy będą głosić Ewange-
lię. 

W naszym Sanktuarium Msza Święta 
Wieczerzy Pańskiej odprawiona została o 
godz. 18.00, której przewodniczył – Ku-
stosz Sanktuarium Ks. Prałat dr Eugeniusz 
Derdziuk, a homilię wygłosił ks. Maciej 
Lewandowski. W koncelebrze wzięli rów-
nież udział inni kapłani pracujący w na-
szym Sanktuarium.  

Chrystus mówi w ewangelii: „Jeżeli 
więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam 
nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem 
umywać nogi. Dałem wam bowiem przy-
kład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam 
uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam wam: Sługa nie jest większy od swego 
pana ani wysłannik od tego, który go po-
słał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, 
gdy według tego będziecie postępować” (J 
13,14-17). Scena ta ukazana przez ewange-
listę Jana pokazuje nam uniżenie się same-
go Boga, Jezusa Chrystusa, który obmywa 
nogi uczniom swoim, a także nakazuje im 
siebie naśladować w tym co zrobił. Na pa-
miątkę ukazanego obrazu w Ewangelii Ja-
nowej w każdy Wielki Czwartek sprawuje 
się obrzęd obmycia nóg. Spośród naszej 
wspólnoty parafialnej, Ksiądz Proboszcz 
wybrał dwunastu mężczyzn godnych wy-

różnienia i zaufania i każdemu z nich obmył 
nogi. Na zakończenie zaś Mszy św. przenie-
siono Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
do Kaplicy zwanej Ciemnicą, symbolizu-
jącej trudny czas Chrystusowej modlitwy 
w Ogrójcu, a przede wszystkim zniewagi 
doznawane podczas przesłuchania. Tam 
wierni po zakończonej liturgii mieli okazję 
zanurzyć się w modlitwie adoracji.

Wielki Piątek to dzień, w którym umarł 
Jezus na Krzyżu. W tym dniu nie sprawuje 
się Ofiary Mszy Świętej, gdyż ta ofiara w 
sposób krwawy dokonała się na drzewie 
Krzyża. Tej pięknej liturgii przewodniczył 
– Ks. Maciej Lewandowski, którą rozpo-
czął padając Krzyżem na posadzkę świąty-
ni. Później po Liturgii Słowa i odczytaniu 
Męki pańskiej miało miejsce odsłonięcie 
Krzyża. Kapłan odsłaniając Krzyż wypo-
wiadał słowa: Oto drzewo krzyża na którym 
zawisło Zbawienie Świata. Po odsłonięciu 
była możliwość adoracji krzyża poprzez 
ucałowanie. Na zakończenie Liturgii Jezus 
Chrystus w Najświętszym Sakramencie zo-
stał przeniesiony do Grobu. 

Wielka Sobota - w tym dniu święcimy 
pokarmy na stół wielkanocny, a wieczorem 
odbywa się bogato rozbudowana Litur-

gia Wigilii Paschalnej. W naszym Sank-
tuarium Liturgię rozpoczęliśmy o godz. 
20.00, której przewodniczył Ks. Prałat 
Eugeniusz Derdziuk. W koncelebrze wzięli 
udział wszyscy kapłani pracujący przy na-
szym Sanktuarium, a homilię wygłosił ks. 
Andrzej Ciapa. 

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła 
się Liturgią Światła, czyli poświęceniem 
ognia od którego została zapalona świe-
ca Paschalna symbolizująca Zmartwych-
wstałego Jezusa. Kapłan poświęcił ogień, 
a następnie wziął paschał i kreślił na nim 
znak Krzyża mówiąc : Chrystus Pan wczo-
raj i dziś, Alfa i Omega, do niego należy 
czas i wieczność, Jemu cześć i chwała na 
wieki wieków. Następnie zapalił Paschał i 
w uroczystej procesji udał się do Kościoła 
trzykrotnie śpiewając: Światło Chrystusa. 
Następnie ks. Proboszcz wraz z chórem pa-
rafialnym odśpiewał bogate w treść orędzie 
wielkanocne wysławiające Chrystusa odno-
szącego zwycięstwo, po czym uczestniczy-
liśmy w Liturgii Słowa jakże niezwykłej i 
bogatej. Składającej się bowiem z 4 czytań 
poprzedzonych modlitwą kapłana. Następ-
nie odbyła się Liturgia Chrzcielna podczas 
której do wspólnoty kościoła zostały włą-
czone dzieci oraz  odnowienie przyrzeczeń 
i poświęcenie wody, która zostaliśmy po-
kropieni na pamiątkę naszego chrztu. Pod-
czas tej Liturgii rozbrzmiewał śpiew Litanii 
do Wszystkich Świętych. Następnie wzię-
liśmy udział w Liturgii Eucharystycznej, 
po której trwała adoracja przy grobie aż do 

Poranka Wielkanocnego.  
W niedzielę czyli w poranek Zmar-

twychwstania o godzinie 6.00 miała miej-
sce uroczysta rezurekcja, poprzedzona pro-
cesją z Chrystusem Zmartwychwstałym, 
w której wyrażaliśmy naszą wiarę w Jego 
zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmar-
twychwstałemu Chrystusowi obecnemu 
wśród nas w Najświętszym Sakramencie 
dziękowaliśmy za to, że otworzył wierzą-
cym Królestwo Niebios. W naszym Sank-
tuarium procesji i Mszy św. rezurekcyjnej 
przewodniczył i Słowo Boże wygłosił 
Pasterz naszej diecezji Ks. Bp dr Wacław 
Depo. W tej uroczystej Mszy św. wzięło 
udział bardzo wielu parafian i gości. 
Liturgia Triduum Paschalnego, jest bardzo 
bogata i rozbudowana ale naprawdę warta 
przeżycia. Udział w tej Liturgii, adoracja 
Pana Jezusa w Bożym grobie, to czas, któ-
ry zapewne wyda w naszym życiu błogo-
sławione owoce, bo przecież to czas dla 
Jezusa, który przez swoją mękę i śmierć 
zgładził nasze grzechy a przez swoje zmar-
twychwstanie przywrócił nam życie wiecz-
ne.         

Ks. Sławomir Skowroński

Fotoreportaż -  str. 11

Triduum Paschalne 
w „Krasnobrodzkim Wieczerniku”

Odkrywamy Nasze 
Roztocze

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Nasze Roztocze” 

zaprasza do udziału w konkursie foto-
graficznym „Odkrywamy Nasze Roz-
tocze”. Celem konkursu jest ukazanie 
piękna i różnorodności przyrody, kra-
jobrazu oraz architektury obszaru LGD 
„Nasze Roztocze”.

Konkurs przeznaczony jest dla 
dzieci i młodzieży do 20 roku życia 
zameldowanych na obszarze gmin Ada-
mów, Krasnobród, Józefów, Zamość i 
Zwierzyniec. Fotografie będą oceniane 
w 2 kategoriach wiekowych: do 15 roku 
życia oraz w przedziale 15 – 20 lat.

Dla zwycięzców konkursu oraz 
jego uczestników przewidziane są na-
grody rzeczowe m.in. cyfrowe aparaty 
fotograficzne, plecaki piknikowe i tury-
styczne oraz nagrody upominkowe.

Zgłoszenia przyjmowane są w ter-
minie od 18.05.2011r. do 15.06.2011r. 
w godz. 7.30 – 15.30. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w dniu 20.06.2011r.

Szczegółowy regulamin konkursu 
oraz formularz zgłoszeniowy znajduje 
się na stronie www.lgdnaszeroztocze.pl 
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W dniu 16 kwietnia 2011 roku w 
Galerii „PRZYSTANEK” dzia-

łającej w Informacji Turystycznej w Kra-
snobrodzie odbył się wernisaż wystawy 
fotograficznej Grupy Turystycznej Rozto-
cze skupionej wokół internetowego forum 
dyskusyjnego znajdują się pod adresem  
www.roztocze.org.pl. 

Trzeba dodać, że jest to pierwsza wy-
stawa fotograficzna, która prezentowana 
jest w Galerii „PRZYSTANEK”. Do tej 
pory mogliśmy tu oglądać wyłącznie ma-
larstwo. W galerii podziwiać można 
76 zdjęć 11 autorów pod wspólnym 
tytułem „Barwy Roztocza”.  Na wer-
nisaż przybyło ponad 30 osób, a także 
4 autorów prezentowanych fotografii.  
To co możemy zobaczyć na zdjęciach 
najlepiej przedstawione zostało w 
tekście zawartym w folderze przygo-
towanym na okoliczność wystawy:
„Aparat fotograficzny towarzyszy w 
wędrówkach znakomitej większości 
z nas. Niepowtarzalne krajobrazy, 
malownicze wzgórza, dzikie lasy i 
wąwozy, rzeki z charakterystycz-
nymi szumami, zapomniane cerkiewki – 
wszystko to skłania nas do fotograficznej 
twórczości o najprzeróżniejszym charak-
terze: pamiątkowym, dokumentacyjnym 
czy też z odrobiną artystycznego zacięcia. 
Nasze fotografie są tak różnorodne, jak 

różnorodni jesteśmy my sami. Różnorodni 
– a jednak ściśle skupieni wokół pięknej, 
krajoznawczej idei...”

Z folderu możemy się również do-
wiedzieć jak powstało forum dyskusyjne 
GTR: „Roztocze – to pasmo niewysokich 
wzgórz ciągnących się szerokim łukiem 
od Kraśnika po Lwów. Tworzą one pięk-
ną krainę porośniętą bukowo–jodłowymi 
lasami. Tam, gdzie nie zachował się las 
– odnajdziemy kwietne łąki i wstęgi pól. 
Pomiędzy nimi wiją się roztoczańskie rze-

ki, potoki i strumyki. Całości obrazu do-
pełniają liczne zabytki kultury materialnej 
– kościoły, cerkiewki, drewniane kapliczki 
i krzyże przydrożne, pałacyki i dworki...

Kraina ta ma swych wiernych miłośni-
ków – tak mieszkańców tych ziem, jak i 

turystów z różnych zakątków Polski. Po-
nad osiem lat temu nasz Kolega, Michał 
Pluta, pomyślał, że warto zintegrować 
roztoczańską brać. Zaczęło się od skrom-
nego, funkcjonującego w Internecie forum 
dyskusyjnego, wokół którego z czasem za-
częło skupiać się coraz więcej entuzjastów 
aktywnej turystyki. Tak powstała Grupa 
Turystyczna Roztocze.

Po ośmiu latach istnienia Grupa zrze-
sza ponad 150 aktywnych członków. Są 
wśród nas osoby od lat związane z Rozto-

czem, są i takie, które dopiero dzięki 
udziałowi w forum zaczęły systema-
tycznie odkrywać uroki tej krainy. 
Spośród licznych internetowych grup 
dyskusyjnych GTR wyróżnia się 
tym, że nie poprzestajemy jedynie na 
kontaktach wirtualnych. Spotykamy 
się przede wszystkim w terenie, or-
ganizujemy liczne rajdy, wycieczki i 
wypady, piesze, rowerowe i samocho-
dowe. O bogactwie form działalności 
grupy można przeczytać na naszej 
stronie internetowej”.

Wystawę „Barwy Roztocza” w 
Galerii „PRZYSTANEK” będzie można 
oglądać do lipca ZAPRASZAMY! 

W. Sachajko

Barwy Roztocza  w „PRZYSTANKU”

KONCERT DLA RODZICÓW

Tradycyjnie, w drugiej połowie maja w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury organizowany jest szczególny 

koncert. Jest to doroczny „Koncert dla Rodziców”. Choć 
terminem zbliżonym do 26 maja, czyli obchodów Dnia Mat-
ki, to dedykowany jest również naszym tatusiom, których 
święto obchodzone jest w czerwcu.

W tym roku koncert odbył się w niedzielę 22 maja. Wy-
stąpiły w nim dzieci i młodzież z zespołów i kół zaintereso-
wań działających w KDK, a także ze szkół podstawowych w 
Majdanie Wielkim, Kaczórkach i Krasnobrodzie oraz Schola 
z Kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie.

Szczegółową relację z koncertu opublikujemy w kolej-
nym wydaniu GK.

M. Czapla

ZAPROSZENIE
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, 

Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Majdanie Wielkim
serdecznie zapraszają na

Uroczystość Obchodów
ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY

która odbędzie się 
w dniu 27 maja 2011 roku o godz. 8.30

Program:
- Część artystyczna pt. „Ten zwycięża, kto miłuje”
- Msza św. w Kaplicy Św. Alberta
- Prezentacja multimedialna 10 lat Patrona Szkoły



 

21-24.04.2011r.

Triduum Paschalne
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W sobotę 14 maja 2011r. o godz. 
10.00 w Krasnobrodzie odbyło 

się uroczyste otwarcie „Ścieżki Edukacyj-
nej Dinozaury” zlokalizowanej na blisko 
2 hektarowej działce położonej w Dolinie 
Św. Rocha.

Przybyłych na otwarcie przywitał 
pomysłodawca realizowanego projektu i 
gospodarz obiektu  Janusz Sokół - prezes 
Centrum Edukacji i Rekreacji Nobilis z 
siedzibą w Lublinie.

Wśród zaproszonych gości byli: poseł 
na Sejm RP Sławomir Zawiślak, przed-
stawiciele władz samorządowych - prze-
wodniczący Rady Powiatu Zamojskiego 
Kazimierz Mielnicki,  przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki Rady Powiatu Zamojskiego Zbi-
gniew Michalski, Burmistrz Krasnobród 
Wiesław Chmielowiec, z-ca burmistrza  
Stanisław Jędrusina, Radni Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie, kierownik Posterunku 
Policji w Krasnobrodzie nadkom. Andrzej 
Droździel, księża - proboszcz Parafii pw. 
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie ks. 
prałat dr Eugeniusz Derdziuk i ks. prałat 
Roman Marszalec. Na uroczyste otwarcie 
przybyli również mieszkańcy Krasnobro-
du  i inni goście spoza naszego miasta, 
były też media oraz  stylowo ubrani człon-
kowie Towarzystwa Szabli i Miecza z Za-
mościa i Bractwa Rycerskiego im. Księcia 
Jeremiego Wiśniowieckiego z Lublina.

Po powitaniu wszystkich zebranych 
Janusz Sokół opowiedział o oddawanym 
do użytku przedsięwzięciu, popularnie 
przez mieszkańców Krasnobrodu nazy-
wanym Parkiem Jurajskim i  podziękował 
wszystkim, którzy wspierali jego reali-
zację. Natomiast burmistrz Krasnobrodu 
Wiesław Chmielowiec pogratulował re-
alizacji tego projektu  i wyraził radość z 
faktu powstania w naszym mieście nowej 
atrakcji turystycznej. 

Twórców i pracowników „Ścieżki 
Edukacyjnej Dinozaury” oraz wszystkich 
po niej spacerujących modlitwą otoczył 
ks. prałat Eugeniusz Derdziuk. Głos zabrał 

również ks. prałat Roman Marszalec.   
Nietypowego, symbolicznego otwar-

cia ścieżki, poprzez wystrzelenie z hakow-
nicy (broń palna z XV.) dokonał burmistrz 
Wiesław Chmielowiec.

Potem przyszedł czas na pierwszy, 
historyczny spacer nowo otwartą ścieżką. 
Przewodnikiem był jej twórca Janusz So-
kół, który w bardzo interesujący sposób 
opowiadał o prahistorii, o poszczególnych 
epokach i … o dinozaurach. Można było 
zobaczy 17 naturalnej wielkości gadów z 
różnych okresów wykonanych z żywicy 
epoksydowej (w czerwcu planowane jest 
ustawienie jeszcze kolejnych, w sumie 
będzie ich 26). Niesamowite wrażenie na 
uczestnikach tego spaceru wywarły róż-
norodność sylwetek, ich kolorystyka, ale 
przede wszystkim wielkość niektórych z 
prezentowanych dinozaurów wynosząca 
np. 14 metrów długości i 5 metrów wyso-
kości (Alozaur).

Podczas spaceru były też inne atrak-
cje, takie jak wybuch wulkanu, czy pokaz 
walki na szable w wykonaniu członków 
w/w grup rekonstrukcyjnych.

Dla najmłodszych przygotowana jest 
duża piaskownica, gdzie dzieci mogą za-
bawić się w archeologów i wykopać ukry-
te tam skarby. 

Na zakończenie spaceru wszyscy w 
nim uczestniczący otrzymali pamiątki w 
postaci miniaturek dinozaurów.

Spacer „Ścieżką Edukacyjną Dino-
zaury” był bardzo przyjemny, prowadził 
pomiędzy okazałymi sosnowymi drze-
wami i pięknie ukwieconą łąką, pozwolił 
na poszerzenie wiedzy na temat tak odle-
głej nam historii Ziemi, przekazanej nam 
przez, organizatora tej ścieżki, miłośnika i 
pasjonata historii Janusza Sokoła.

Nowo otwarta ścieżka wzbogaca ofer-
tę turystyczną Krasnobrodu – miasteczka 
atrakcyjnego dla wielu turystów ze wzglę-
du na  przyrodę, klimat i zabytki. 

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 24

DINOZAURY 
W KRASNOBRODZIE

„Wczasowicze” – związek między 
klubem Igros Krasnobród a przydomkiem 
Wczasowicze może wydawać się bar-
dzo wyraźny; powstał jednak dopiero w 
kwietniu 2011 roku. Igros nie miał jeszcze 
przydomku, chociaż juniorzy zwani byli 
kiedyś wronami lub osami.

Na początku fani Igrosu wysyłali su-
gestie do Klubu Kibica z potencjalnymi 
nazwami. Ostatecznie wybrano finałową 
siedemdziesiątkę (70), zostawiając fanom 
do wyboru m.in. przydomki: Pszczelińcy, 
Perły Roztocza, Rycerze z krasnego bro-
du, Piranie z Olendrów, Żółte tulipany, 
Roztoczańskie pszczoły, Szerszenie, Żół-
to-czerwone osy, Duma Kurortu, Gwiazda 
Roztocza, Wschodnia Horda, Olendrowi-
cze, Krasno-ludy, Plażowicze i inne. Kil-
kaset osób głosowało na oficjalnej stronie 
internetowej klubu, z czego największa 
ilość użytkowników preferowała nazwę 
„Wczasowicze”.

Wybierając ten przydomek, kibice 
skierowali się mocno w kierunku tradycji 
uzdrowiskowej miasta. Otóż korzenie po-
chodzenia przydomku „Wczasowicze” z 
klubem miały początek już dosyć dawno, 
kiedy to 30 lipca 2002 roku Krasnobro-
dowi przyznano status uzdrowiska. Tym 
samym miasteczko stało się drugim obok 
Nałęczowa uzdrowiskiem w wojewódz-
twie lubelskim. Krasnobród kojarzy się 
z wczasami, a zalew rekreacyjny, plaża i 
wiele zabytków dodaje miastu uroku. Od-
wiedza go rocznie kilkadziesiąt tysięcy 
osób, więc wczasy i turystyka, nie tylko w 
wakacje, są tutaj atrakcją i promują markę 
regionu. Poza tym klub rozgrywa swoje 
mecze na Miejskim Stadionie położonym 
przy ulicy Wczasowej. Trzeba dodać, że 
wyjazdy na mecze piłki nożnej dla kibi-
ców są także pewnego rodzaju wczasami, 
gdyż pojawia się możliwość odpoczynku 
psychicznego (chociaż nie zawsze), a tak-
że zwiedzania miast rywali.

W rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 
Igros zajął trzecie miejsce w tabeli zamoj-
skiej okręgówki z niewielką stratą trzech 
punktów do lidera. Można powiedzieć, że 
czas świetności klubu jest właśnie dzisiaj. 
Czy przydomek „Wczasowicze” przynie-
sie Igrosowi radość i szczęście w obec-
nym oraz kolejnych sezonach i stanie się 
nieodłączną historią klubu? Możemy się 
tylko domyślać… I tak oto Igros stał się 
znany jako ekipa „Wczasowiczów”.

Tomasz Pakuła

Czy popularni 
„Wczasowicze” nie 
będą w kolejnych 
meczach gościnni?

„ŚCIEŻKA EDUKACYJNA DINOZAURY” jest czynna w maju: od wtor-
ku do soboty w godz.10.00-17.00, w niedziele w godz. 13.00-18.00, w czerwcu: 
od wtorku do soboty w godz.10.00-18.00, w niedziele w godz. 13.00-18.00, w 

lipcu i sierpniu: od poniedziałku do soboty w godz.10.00-19.00, w niedziele w 
godz. 13.00-19.00

Można nią wędrować indywidualnie i z przewodnikiem. Spacerując indywi-
dualnie wiedzę na temat poszczególnych epok i dinozaurów możemy zdobywać 
dzięki zainstalowanym tablicom informacyjny usytuowanym na trasie ścieżki.  

Szczegółowe informacje i rezerwacja biletów, tel. 664  975 599.



Gazeta     rasnobrodzka16 Maj 2011

27 kwietnia 2011r. w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbyła się VI sesja VI ka-
dencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych, Bur-
mistrz,  Przewodniczący Rady Powiatu 
Zamojskiego, Z-ca Burmistrza, Skarbnik 
Gminy, Kierownicy jednostek podległych, 
pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi, 
przewodniczący zarządów osiedli.

Podczas sesji podjęto 9 następujących 
uchwał:  

1. Uchwała ws. wyrażenia zgody na 
zbycie niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność gminy 
Krasnobród.

Rada wyraziła zgodę na zbycie nieza-
budowanej nieruchomości o pow. 0.89 ha, 
położnej w miejscowości Malewszczyzna.

2. Uchwała ws. przystąpienia przez 
Gminę Krasnobród do projektu partner-
skiego pod nazwą „ Współpraca Gminy 
Krasnobród, Gminy Rymanów i Gminy 
Solec Zdrój w zakresie rozwoju kompe-
tencji uzdrowiskowych i turystycznych”.

We współpracy z gminami uzdrowi-
skowymi tj. Gminą Rymanów i Gminą So-
lec Zdrój planuje się przystąpić do projektu 
partnerskiego w zakresie rozwoju kompe-
tencji uzdrowiskowych i turystycznych. 
Ogólna wartość projektu 3 ml.zł. Wniosek 
dofinansowany będzie w 90%. Planowany 
start projektu styczeń 2012r. Czas reali-
zacji 2 lata. Przedmiotem projektu będzie 
min.: realizacja badań z zakresu ruchu 
turystycznego i przedsiębiorczości w gmi-
nie, organizacja spotkań na temat rozwoju 
i wykorzystania szans rozwojowych gmi-
ny jak również i koncepcja zagospodaro-
wania uzdrowiska. Koordynatorem pro-
jektu będzie gmina Krasnobród. 

3. Uchwała ws. zatwierdzenia projek-
tu opracowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach pn.” Dobry start – lepsza przy-
szłość” w ramach projektu systemowego 
„Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych” oraz upoważnienia Bur-
mistrza Krasnobrodu do podpisania umo-
wy o dofinansowanie projektu.

Zatwierdzony projekt pt. „Dobry 
start – lepsza przyszłość” opiewa na kwo-
tę 125.726,70 zł. Okres realizacji od 01 
sierpnia 2011r. do 31 lipca 2012r. Projekt 
będzie obejmował uczniów klas I-III. W 
ramach projektu będą prowadzone min. 
zajęcia mające na celu  wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci o słabszych umiejęt-
nościach, mające problemy logopedyczne 
jak również wzmocnienie uczniów uzdol-
nionych. Realizacją projektu będą zajmo-
wali się dyrektorzy szkół. 

4. Uchwała ws. zmiany uchwały 
Nr XXXIII/252/2006 Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie z dnia 7 marca 2006r. w 
sprawie przystąpienia Miasta i Gminy 
Krasnobród do stowarzyszenia pod na-
zwą Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Zamość i Roztocze”.

Przyjętą zmianą uchwały, Rada upo-
ważniła zastępcę Burmistrza Krasnobrodu 
do reprezentowania Gminy Krasnobród w 
Stowarzyszeniu.

5. Uchwała ws. udzielenia pomocy 
rzeczowej dla samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej.

Rada wyraziła zgodę na przekazanie 
na rzecz Sanatorium Rehabilitacyjnego 
dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Kra-
snobrodzie 100 żerdzi sosnowych. Drew-
no zostanie pozyskane z działek gminnych 
gdzie niezbędne jest przeprowadzenie za-
biegów pielęgnacyjnych. W ramach pro-
wadzonych prac uzyska się wystarczającą 
ilość żerdzi, potrzebną do ogrodzenia łąki 
dla potrzeb hipoterapii.

6. Dwie uchwały ws. zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania finansowego 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury w Kra-
snobrodzie oraz Miejsko-Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Krasnobrodzie.

Rada zatwierdziła roczne sprawozda-
nia finansowe gminnych instytucji kultury 
za rok 2010. Zarówno KDK jak i MGBP 
nie posiadają zobowiązań i należności na 
dzień 31 grudnia 2010r.

7. Uchwała ws. rozpatrzenia i zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Burmistrza Krasnobrodu 
z wykonania budżetu za rok 2010.

Dochody budżetu gminy w roku 
2010 zostały wykonane w wysokości 
18.323.126.29 zł. na plan 18.559.487,60 
zł, co stanowi 98.73%, natomiast wydatki 
za 2010r. zostały wykonane w wysokości 
19.320.954.19zł na plan 19.920.772,99zł. 
co stanowi 96,99%. Wynik budżetu gmi-
ny zamknął się nadwyżką w wysokości 
367.657,49 zł. 

Rada zatwierdziła sprawozdanie finan-
sowe wraz ze sprawozdaniem z wykony-
wania budżetu za rok 2010 przedłożone 
prze Burmistrza Krasnobrodu.

8. Uchwała ws. udzielenia absoluto-
rium burmistrzowi Krasnobrodu z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2010.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
finansowym z wykonania budżetu za 
2010r., sprawozdaniem finansowym, opi-
niami Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
informacją o stanie mienia gminy, stano-
wiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej - Rada jednogłośnie udzieliła absolu-
torium Burmistrzowi Krasnobrodu z tytułu 
wykonania budżetu gminy za 2010r.

W porządku obrad sesji rozpatrywany 
był również projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków. Po przeprowadzonej 
dyskusji oraz w wyniku przeprowadzone-
go głosowania, Rada nie podjęła uchwały. 
Pomimo nie podjęcia uchwały przez Radę, 
zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i odprowadzaniu ścieków - 
przedłożone przez Zakład Gospodarki Ko-
munalnej z/s w Majdanie Wielkim stawki 
wchodzą w życie z dniem 10 maja 2011r. 
Obowiązywać będą prze okres jednego 
roku tj. do 09 maja 2012r. 

W stosunku do dotychczas obowiązu-
jących cen wzrost nastąpi o:

a) woda:
- dla gospodarstw domowych wzrost o - 
0.31 zł., pozostałe - 0, 41zł.

b) ścieki z kolektora:
- dla gospodarstw domowych wzrost o - 
0,33zł., pozostali -0,73zł.

c) ścieki dowożone
- dla gospodarstw domowych wzrost o – 
0,31zł., pozostali -0,42zł.

Do powyższych cen należy doliczyć 
8% podatek VAT.

Z treścią podjętych uchwał można za-
poznać się na stronie internetowej pod ad-
resem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.
pl (w zakładce Uchwały Rady Miejskiej).

oprac. E. Borek

VI sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Powiatowy Dzień 
Animatora Kultury

W dniu 20 maja 2011r. w Krasno-
brodzkim Domu Kultury odby-

ło się powiatowe spotkanie z okazji Dnia 
Animatora Kultury. 

Tradycyjnie podczas spotkania zostały 
wręczone dyplomy Starosty Zamojskiego 
i nagrody rzeczowe, którymi uhonorowani 
zostali przedstawiciele wszystkich środo-
wisk kulturotwórczych z terenu powiatu 
zamojskiego. Było to podziękowanie za 
aktywną pracę na rzecz kontynuowania 
tradycji i dziedzictwa kulturowego Za-
mojszczyzny.

Przybyli na spotkanie goście mieli 
okazję zapoznać się z działalnością KDK 
poprzez  przedstawioną prezentację multi-
medialną oraz część artystyczną, w której 
wystąpili  soliści i zespoły działające w 
domu kultury. 

Szczegółową relację z Powiatowego 
Dnia Animatora Kultury opublikujemy w 
kolejnym wydaniu naszego pisma.

M. Czapla
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W 1959 r. ukończyłam Liceum Pe-
dagogiczne w Zamościu i dosta-

łam do wyboru dwie placówki – Majdan 
Wielki lub Zielone. Tatuś poradził, abym 
wybrała tę pierwszą, gdyż jest bliżej Kra-
snobrodu. Nie powiedział mi tylko, że cią-
gnie się około 5 km, ma trzy „przerwy” i 
wiele zakrętów. Moja pierwsza podróż w 
kierunku szkoły, która stała na końcu wio-
ski, trwała długo. Zniecierpliwiona, trzy-
krotnie chciałam wracać lecz mieszkańcy, 
których spotkałam byli tak serdeczni, że 
zdobyli moje serce i pozostałam.

Stara szkoła, którą wybudowano  jesz-
cze w zaborze rosyjskim miała tylko dwie 
izby lekcyjne, kancelarię i mieszkanie dla 
kierownika szkoły. Wówczas był nim Ba-
zyli Żarski, któremu dzielnie towarzyszyła 
żona Barbara – polonistka. Na pierwszym 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej surowy 
kierownik poradził młodym nauczycielom 
(było nas pięcioro), by wysoko, na kaflo-
wym piecu napisali takie słowa: „Kierow-
nik ma zawsze rację”. Kto o tym pamiętał, 
było mu dobrze. Ponieważ główny budy-
nek miał tylko dwie klasy, 5 wynajmowano 
w budynkach prywatnych, do których przy 
zmianie klasy trzeba było się żwawo prze-
mieszczać. 

Wieś Majdan Wielki, jaką zastałam we 
wrześniu 1959 r. była dziewicza, bez żad-
nych udogodnień. Stara szkoła i drewniana 
remiza strażacka, stojąca między drugą, a 
trzecią przerwą, to jedyne budynki uży-
teczności publicznej. Przez wieś przebie-
gała polna droga, a przy opłotkach dobrze 
udeptana ścieżka. Nie było elektryczności, 
wodociągu, telefonu, sklepu. Było cicho i 
spokojnie. Bardzo ujęli mnie mieszkańcy 
wsi, którzy mówili szczerze patrząc pro-
sto w oczy. Nie odczuwałam zakłamania i 
chytrości. Ludzie byli biedni, ale uczciwi i 
bardzo pobożni. W każdą niedzielę wędro-
wali pieszo do Krasnobrodzkiej Pani, a ja 
razem z nimi. W dni świąteczne gospody-
nie najczęściej gotowały pierogi z różnym 
nadzieniem lub rosół. Natomiast w dni po-
wszednie w menu była głównie kapusta z 
grochem albo na ziemniakach, gotowana 
serwatka, barszcz biały lub czerwony. W 
soboty piekły ciasto drożdżowe i chleb. Od 
pierwszych dni pokochałam tę miejscowość 
i jej mieszkańców – dobrych, uczciwych, 
szczerych, skromnych, serdecznych. Czu-
łam, że moje uczucie jest odwzajemnione. 
W szkole radziłam sobie nieźle. Kierownik, 
choć wymagający potrafił zauważyć i do-
cenić starania młodych nauczycieli. Dzie-
ci nazywały mnie „Iskra”. Kiedy pytałam 
dlaczego, mówiły: „ Bo pani to taka żywa 
i wesoła”. 

Minął pierwszy rok mojej pracy. 3 
września 1960 r., po odbyciu służby woj-
skowej, do pracy w szkole powrócił Dio-
nizy Kusz. Młody, przystojny, wysportowa-

ny, energicznie zeskoczył z roweru przed 
gankiem szkoły, na którym stałam razem 
z państwem Żarskimi. Kiedy nas sobie 
przedstawiali pani Barbara szepnęła mężo-
wi na ucho: „Zobacz Bazyli, to jest miłość 
od pierwszego wejrzenia, zobaczysz oni 
wkrótce będą małżeństwem”.  Kiedyś za-
pytałam po czym to poznała, odpowiedzia-
ła: „Po rumieńcach, które płonęły na wa-
szych twarzach i oczach, które przyciągały 
się wzajemnie”. Nie pomyliła się, ponieważ 
już 1 października wzięliśmy ślub cywilny, 
a po trzech tygodniach kościelny. Przeży-
liśmy razem 37 lat. Od 14 lat mój Dionizy 
jest już w Domu Ojca, tam czeka na mnie, a 
moja miłość i wierność trwa nadal.

Po pierwszym roku naszej wspólnej 
pracy, państwo Żarscy odeszli na emeryturę 
i wyjechali do Bydgoszczy. Kierownikiem 
szkoły został mój mąż. Zamieszkaliśmy w 
starej szkole i wspólnie zaczęliśmy praco-
wać dla naszej kochanej wsi, która stopnio-
wo zmieniała swoje oblicze. Kolejno po-
wstawały: szosa, oświetlenie, nowa szkoła, 
sklep, murowana remiza strażacka, nitka 
wodociągowa. Dionizy jeździł, załatwiał, 
zabiegał o wszystko. Pracy było bardzo 
dużo. Pomagali także wielcy społecznicy 
wsi, którym leżało na sercu jej dobro. Nie-
stety w większości już nie żyją.  Byli to:  
Władysław Chmielowiec,  Filip Rębisz, 
Antoni Rębisz,  Filip Gontarz,  Stanisław 
Tytuła , Władysław Lis oraz wielu innych 
wspaniałych Majdaniaków. Bywało tak, że 
mąż podczas załatwień musiał wydawać 
nasze pensje czy oszczędności i nie mieli-
śmy pieniędzy na jedzenie. Wtedy poma-
gały nam dobre sąsiadki, już nieżyjące: 
Stanisława Greszta, Janina Bukała - woźna, 
Bronisława Chmielowiec. Miałam bardzo 
dużo pracy. Nauczanie w szkole, prowa-
dzenie domu, opieka nad trojgiem dzieci, 
wypełniały mi czas. Kiedy mąż wyjeżdżał 
czuwałam nad szkołą. Pensje nauczyciel-
skie były głodowe, jak zawsze, więc trzeba 
było dorabiać na roli, przy różnych planta-
cjach. Kiedy wspominam te czasy, dziwię 
się, jak potrafiliśmy to wszystko pogodzić, 
a jeszcze uzupełnialiśmy wykształcenie. 
Nic dziwnego, byliśmy młodzi.

Nasze życie rodzinne, zawodowe, spo-
łeczne w Majdanie Wielkim wspominam 
bardzo dobrze. Chociaż było dużo pracy i 
bieda nieraz zaglądała przez drzwi, to by-
liśmy szczęśliwi. Na wsi ludzie także byli 
dla siebie życzliwi, chętnie pomagali sobie 
nawzajem, spotykali się przy różnych oka-
zjach. Wspólne skubanie pierza, rozmowy 
przy opłotkach, śpiewy, urozmaicały życie 
mieszkańców. Spotykali się także na mo-
dlitwach. W maju codziennie modlili się 
przy figurze, raz w miesiącu przy zmianie 
Tajemnic Różańcowych. W corocznych 
obchodach, czyli  poświęceniu pól zawsze 
brało udział wielu mieszkańców. 

Szkoła była wówczas ośrodkiem życia 
społecznego i kulturalnego. Nauczyciele 
pracowali społecznie z dziećmi, młodzieżą 
i starszymi podczas zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych. Organizowaliśmy imprezy 
rozrywkowe, sportowe, kursy np. krawiec-
ki, gotowania, udzielania pierwszej pomo-
cy. Cieszyliśmy się autorytetem, zaufaniem 
i życzliwością. Kiedy rozpoczynałam pracę 
w Majdanie Wielkim miałam 18 lat.  Tyle 
samo lat pracowałam dla mieszkańców tej 
wsi, którzy do chwili obecnej są bliscy mo-
jemu sercu. Kiedy zatęsknię, jadę w odwie-
dziny. Spaceruję, rozmawiam, wspominam 
i rozmyślam. Starsze pokolenie przeszło już 
do Domu Ojca. Żyją natomiast moi ucznio-
wie, ich dzieci i wnuki. 

Kochani Majdaniacy, znacie mnie i 
wiecie, że już niewiele pozostało mi lat ży-
cia. Napisałam te wspomnienia, żeby jesz-
cze raz wrócić myślami do szczęśliwych 
czasów mojej młodości. Żyłam wśród do-
brych, życzliwych ludzi. To nic, że byliśmy 
biedni i mieszkaliśmy w trudnych warun-
kach, bez żadnych udogodnień. Powoli, so-
lidarnie budowaliśmy lepszą przyszłość dla 
siebie i nowych pokoleń. Rozumieliśmy się 
nawzajem, łączyła nas więź rodzinna, są-
siedzka i wspólnota wsi. Wiedzieliśmy, że 
tylko zgoda buduje.

Od tamtych czasów minęło już wiele 
lat. W Majdanie Wielkim nastąpiła kolej-
na zmiana pokoleniowa. To młodzi tworzą 
nową przyszłość. Nie powinni jednak zapo-
minać o tych, którzy z wielkim wysiłkiem 
i wyrzeczeniem zmieniali oblicze tej wsi. 
Właśnie oni mogą służyć przykładem, być 
wzorem do naśladowania. Życzę wszyst-
kim mieszkańcom wspaniałej przyszłości, 
rozwoju i bezpiecznego życia. Nigdy nie 
zapominajcie o tym, że życie każdego czło-
wieka powinno być oparte na najważniej-
szych wartościach, jakimi są: Bóg, Honor 
i Ojczyzna.

Zawsze życzliwa 
Józefa Kusz

Moje wspomnienia i refleksje             

Podziękowanie
Składamy serdeczne 
słowa podziękowania

Panu Zbigniewowi Pióro
właścicielowi Firmy TORFEX 

z Krasnobrodu
za ufundowanie klarnetu 

dla Wielopokoleniowej Orkiestry 
Dętej działającej w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury.

W imieniu Członków orkiestry, 
Kapelmistrza i własnym

Mariola Czapla – Dyrektor KDK
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„…Przez 7 lat tyłam pół kilograma 
miesięcznie, aż w końcu uzbierało się po-
nad 35 kilogramów nadwagi. Codzienne 
życie stawało się coraz bardziej niewygod-
ne, nawet najprostsza czynność wymagała 
ode mnie dużego wysiłku (…) . Nigdy nie 
byłam zwolenniczką „cudownych diet”, 
preparatów farmakologicznych czy też 
zabiegów chirurgicznych (…) . Dowie-
działam się od znajomych o treningach 
nordic walkingu, postanowiłam więc pójść 
na kurs z instruktorem. I spodobało mi się 
– pierwszy raz poczułam, że to są zajęcia 
dla mnie. Nieskomplikowane treningi w 
wygodnym ubraniu, na świeżym powie-
trzu i w towarzystwie osób, które są fajne 
(…) . Musiałam lepiej zorganizować swój 
dzień pracy (…) . Początki nie były łatwe. 
Bolały mnie stawy, dokuczały drobne kon-
tuzje i brakowało kondycji. Jednak efekty 
były niesamowite. Na początku tygodnio-
wo ubywało od 3 do 5 kilogramów (…). 
Przez 8 miesięcy regularnych treningów z 
instruktorem schudłam 35 kilogramów. O 
tyle mniej muszą unieść teraz moje stawy i 
kręgosłup (…) . Dalej regularnie chodzę z 
kijami – chyba się już uzależniłam, jestem 
gorącą propagatorką tego sportu. Polecam 
wszystkim”.

Są to fragmenty wypowiedzi Darii, 38 
– letniej kobiety-architekta, która przez 8 
miesięcy schudła 35 kg. Cała wypowiedź 
jest zamieszczona w książce „Nordic wal-
king dla Ciebie” napisanej przez Małgo-
rzatę i Tadeusza Figurskich.

Nordic walking to intensywny spacer-
marsz ze specjalnie zaprojektowanymi 
kijami. Został wymyślony przez fińskich 
naukowców i sportowców. Jest połącze-
niem szybkiego marszu i techniki biegu 
na nartach. Można go trenować zawsze i 
wszędzie – bez względu na porę roku czy 
pogodę. Fenomenem tej dyscypliny jest to, 
że może ją uprawiać każdy, bez względu 
na wiek i poziom sprawności fizycznej; 
dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, lu-
dzie zapracowani i przemęczeni, osłabieni 
przebytą chorobą – po prostu każdy. Dzi-
siejsza medycyna coraz częściej wykorzy-
stuje chodzenie z kijkami jako lek na różne 
schorzenia, szczególnie w rehabilitacji. 
Odciążamy stawy i kręgosłup, poprawia-
my kondycję fizyczną i samopoczucie. Jest 
to intensywny trening nóg, pośladków, bio-
der, pleców ramion i barków. Dość szyb-
ko i skutecznie wspomaga redukcję masy 
ciała. Zmniejsza ryzyko zachorowania na 
osteoporozę, poprawia sprawność ukła-
du krążenia, zapobiega cukrzycy i obniża 
poziom cholesterolu. Jest to idealne lekar-
stwo na samotność i depresję, obniża po-
ziom hormonów stresu i wzmacnia system 
odpornościowy organizmu. Systematycz-
ne uprawianie nordic walking poprawia 

sprawność fizyczną, a przy tym zapewnia 
ogromną przyjemność.

W ostatnich latach wędrówki z kijkami 
zdobyły wielką popularność i podbiły całą 
Europę, Australię, Kanadę i Stany Zjedno-
czone. Wreszcie zawitały do Polski i do 
… Krasnobrodu. Chociaż uprawiających 
nordic walking w naszym regionie nie ma 
tak wielu, w naszym miasteczku już można 
spotkać oprócz turystów także mieszkań-
ców Krasnobrodu chodzących z kijkami. 
Zdecydowana większość z nich nie zna 
jednak zasad  i nie wykorzystuje w 100% 
wszystkich możliwości.  Dokładne pozna-
nie i odpowiednie wykorzystanie techniki 
i zasad nordic walking zwiększa o 50 % 
efekty tej aktywności ruchowej.

Biuro Turystyczne „QUAND”, w po-
przednim sezonie organizowało zajęcia 
nordic walking dla turystów wypoczywa-
jących na Roztoczu. Jedni szli nad zalew, 
inni wędrowali z kijkami. Ci ostatni byli 
bardzo zadowoleni z aktywnego spędzenia 
czasu wolnego. Byli również zauroczeni 
magicznym klimatem i krajobrazem Roz-
tocza oraz zaciekawieni informacjami, któ-
re przekazywał instruktor i jednocześnie 
przewodnik turystyczny po Roztoczu.

Jako były nauczyciel wychowania fi-
zycznego, instruktor sportu i nordic wal-
king, artykuł dedykuję osobom otwartym 
i zainteresowanym zdrowym stylem życia. 
Tym, dla których spędzanie czasu wolnego 
nie wiąże się z kilkugodzinnym wpatrywa-
niem się w ekran telewizora lub komputera, 
osobom poszukującym relaksu po ciężkiej 
pracy zawodowej oraz samotnym i scho-
rowanym. Jest to dyscyplina dla młodych 
ciałem i  duchem, dla ludzi ze wszystkich 
środowisk, o różnej sprawności ruchowej, 
wzmacniająca zdrowie fizyczne i psychicz-
ne. Do jej uprawiania potrzebne są tylko … 
specjalne kijki i oczywiście chęci. Koszt 
nieduży - na każdą kieszeń.

Jeżeli chciałbyś poznać zasady nor-
dic walking, aktywnie i mile spędzać czas 
wolny w towarzystwie osób ciekawych i 
życzliwych, skontaktuj się z nami. Nie mu-
sisz od razu kupować kijków, na początku 
można je u nas wypożyczyć. A może do 
uczestnictwa w takich zajęciach namówisz 
swoich rodziców, znajomych lub sąsiadów. 
Nie obawiaj się, że nie dasz rady. Zajęcia 
będą dostosowane do wieku, możliwości 
kondycyjnych i zdrowotnych uczestników.

Mam świadomość, że trudno jest sa-
memu uprawiać nordic walking, dlatego 
proponuję zajęcia grupowe, na których li-
cencjonowany instruktor nauczy Państwa 
w sposób teoretyczny i praktyczny efek-
tywnej techniki oraz przekaże wiele cieka-
wostek na temat zdrowego stylu życia. Z 
praktyki wiem, że będą osoby, które z róż-
nych względów odrzucą zajęcia w grupie. 

Dla takich osób istnieje możliwość organi-
zowania zajęć indywidualnych.

Ponadto prowadzimy także tego typu 
zajęcia rodzinne, a więc jest to wspólna 
zabawa dla rodziców i ich dzieci. Niejed-
nokrotnie do takiej grupy dołączają także 
dziadkowie (seniorzy). Jest to wyśmienita 
zabawa rodzinna połączona z nauką cho-
dzenia z kijkami.

Możesz także zapraszając swoich zna-
jomych na Roztocze, zrobić im wspaniałą 
niespodziankę i zaproponować im zwie-
dzanie Roztocza z nordic walking.
W ramach zajęć gwarantujemy:
• Prowadzenie zajęć indywidualnych lub 
grupowych, których zadaniem jest nauka i 
doskonalenie techniki.
• Rozgrzewkę ogólnorozwojową i specjali-
styczną oraz ćwiczenia rozciągające z wy-
korzystaniem kijków.
• Dostosowanie intensywności i objętości 
zajęć do wieku, sprawności i oczekiwań 
uczestników. 
• Doradztwo na temat zakupu kijków oraz 
innego sprzętu sportowego.
• Informacje dotyczące zdrowego stylu ży-
cia.
• Takie ustalenie terminów zajęć aby były 
one dostosowane do Państwa oczekiwań.

Osoby zainteresowane uczestnictwem 
w nordic walking czyli w zajęciach przy-
noszących radość i zdrowie mogą zasię-
gnąć informacji pod numerem telefonu 
607558303. Instruktorzy oraz wypożyczal-
nia sprzętu są do Państwa dyspozycji.
W dniu 3 lipca br. w Krasnobrodzie w 
ramach „Powitania Wakacji” odbędą się 
Mistrzostwa Roztocza w Nordic Walking 
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu. Do 
pierwszych zawodów  pozostało już nie-
wiele czasu, a więc czas rozpocząć trenin-
gi.  

Roland Wyrostkiewicz

Nordic Walking czyli marsz po zdrowie

Polska Biega 2011

W dniu 13.05.2011r w Krasnobro-
dzie odbył się bieg w ramach 

ogólnopolskiej akcji „Polska Biega 2011”. 
Trasa biegu miała swój początek na Pla-
cu Siekluckiego w Krasnobrodzie, a meta 
była przy stadionie. 

W roku bieżącym wyjątkową atrakcją 
biegu był udział przedstawicieli Klubu 
Psich Zaprzęgów „No Name”. 

Organizatorem akcji była Audycja 
Sportowa Ole. Szczegółową relację z bie-
gu opublikujemy na kolejnym wydaniu 
GK.

Więcej informacji na stronach: 
www.audycjasportowaole.futbolowo.pl 

www.polskabiega.pl 
M. Czapla
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20 kwietnia 2011 r. w Gimnazjum nr 2 
w Zamościu odbył się X turniej Piłki Siat-
kowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora. W 
turnieju wzięło udział pięć szkół: Gimna-
zjum nr 2 Zamość, Gimnazjum Nr 4 Za-
mość, Gimnazjum Stary Zamość, Gimna-
zjum Grabowiec i oczywiści Gimnazjum 
Krasnobród. Naszą szkołę reprezento-
wała II klasa sportowa w składzie: kapi-
tan drużyny Natalia Dziedzic, Kasia Lis, 
Karolina Jachymek, Karolina Kawecka, 
Ola Mielniczek, Ola Machalska, Hania 
Pawluk, Daria Mokrzycka, Angelika 
Cios, Kinga Misztal, Sandra Skowroń-
ska pod opieką Joanny Górnik i Marty 
Mielniczek. Mecze rozgrywano syste-
mem „każdy z każdym” po zaciekłych 
bojach, po wielu siniakach i stłuczeniach 

dziewczęta zdobyły I MIEJSCE . 
W dniach 11-13 maja 2011 na plaży w 

Krasnobrodzie odbył się Turniej Piłki Siat-
kowej Plażowej o Puchar Prezesa OLIMP. 
Turniej zorganizowało Gimnazjum Nr 2 
z Zamościa oprócz nich w rozgrywkach 
wzięły udział Gimnazja z Grabowca i 
Krasnobrodu oraz Gimnazjum Nr 4 z Za-
mościa. Turniej rozgrywany był w dwóch 

kategoriach Sportowej i Rekreacyjnej. W 
kategorii sportowej nasze gimnazjum re-
prezentowały: Kasia Lis i Natalia Dzie-
dzic, Karolina Kawecka i Ola Mielniczek, 
Karolina Jachymek i Sandra Skowrońska, 
Kinga Misztal i Daria Mokrzycka – uczen-

nice II klasy sportowej pod czuj-
nym okiem Joanny Górnik. W ka-
tegorii rekreacyjnej wzięły udział 
uczennice I klasy sportowej pod 
opieką Marty Mielniczek: Daria 
Grabowska i Kamila Gałan, Ola 
Lizut i Michalina Siemko, Kasia 
Wnuk i Patrycja Kowalik oraz 
Ela Kłyż. Walka była jak zwykle 
zacięta mecze bardzo wyczerpu-
jące bo albo upał nie do zniesie-
nia albo zimno i ulewa przez którą 

nie było widać piłki. Każda drużyna miała 
do rozegrania dziewięć meczy i ostatnie-
go dnia większość uczestników była tak 
zmęczona, że ledwo trzymała się na no-
gach. Nasze dziewczęta szybko odzyskały 
siły gdy ogłoszono wyniki. W kategorii 
Sportowej Karolina Jachymek i Sandra 
Skowrońska zajęły II miejsce, natomiast w 
kategorii Rekreacyjnej nasze dziewczyny 

zajęły pierwsze trzy miejsca, a zwyciężyła 
para Daria Grabowska i Kamila Gałan.  

Pojedyncze sukcesy złożyły się na suk-
ces całej drużyny z Krasnobrodu i w ogól-
nej klasyfikacji gimnazjum z Krasnobrodu 
zajęło I miejsce. Pragniemy podziękować 

Dyrekcji naszej szkoły za wyrozumia-
łość i pomoc w organizowaniu tego typu 
imprez i wyjazdów.

Bardzo cieszą nas te sukcesy, gdyż 
klasa sportowa istnieje dopiero dwa lata, 
uczniowie wiele wysiłku i samozaparcia 
wkładają w to aby nabyć nowe umiejęt-
ności, poznać taktykę i technikę gry w 
piłkę siatkową. Takie turnieje jak te po-
zwalają sprawdzić się, nabyć nowe do-
świadczenia, zawrzeć nowe znajomości.

Dlatego zachęcamy uczniów szkół 

podstawowych do przychodzenia właśnie 
do klas sportowych. Tu mogą rozwijać 
swoje sportowe zainteresowania, jeździć 
na basen, uczestniczyć w obozach sporto-
wych i białych szkołach.
    

Joanna Górnik

SUKCESY KLASY SPORTOWEJ 
GIMNAZJUM W KRASNOBRODZIE

W dniu 9 
kwiet-

nia 2011 roku w 
Sali Kolumno-
wej Urzędu Wo-
jewódzkiego w 
Lublinie odbyła 
się uroczystość 
wręczenia Od-
znaczeń Pań-
stwowych Hono-
rowym Dawcom 
Krwi, za ich szczególne zasługi na rzecz 
honorowego krwiodawstwa. 

Wręczono 11 złotych oraz 7 srebrnych 
Krzyży Zasługi, które w dniu 26 listopa-
da 2010 roku nadał Honorowym Dawcom 

Krwi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski. W imieniu Pre-
zydenta RP uroczystego wręczenia odzna-

czeń państwowych dokonała wicewoje-
woda lubelski Henryka Strojnowska. 

Z przyjemnością informujemy, że 
wśród odznaczonych był 
przedstawiciel naszej spo-
łeczności lokalnej Pan Adam 
Żuk - honorowy dawca i or-
ganizator akcji oddawania 
krwi w Krasnobrodzie. Warto 
również dodać, że Pan Adam 
był rekordzistą wśród odzna-
czonych – oddał najwięcej, bo 
aż ponad 108 litrów krwi.

Gratulujemy.

M. Czapla

Krzyż Zasługi za oddaną krew
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Dnia 14 kwietnia 2011r. w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury 

oceniono prace, które brały udział w tego-
rocznym, lecz mającym już długą tradycję 
„Konkursie Wielkanocnym na najładniej-
szą kartkę, palmę, pisankę lub stroik”.

Komisja w składzie: Marzena Mazu-
rek, Halina Gontarz i Marzena Kuniec wy-
łoniła zwycięzców.

Oceniając prace członkowie komisji 
brali pod uwagę przede wszystkim samo-
dzielność, oryginalność oraz estetykę wy-
konania.

Dla zwycięzców konkursu Krasno-
brodzki Dom Kultury przygotował pa-
miątkowe dyplomy oraz upominki.

Wszystkie prace zgłoszone do kon-
kursu można było oglądać na wystawie 
pokonkursowej zorganizowanej w Domu 
Kultury. 

Poniżej publikujemy listę zwycięzców 
i wyróżnionych, gratulacje zaś składamy 
wszystkim, którzy wzięli udział w tym 
konkursie i poświęcili swój czas na wyko-
nanie wielkanocnych ozdób.

Najładniejsza PALMA
Kategoria kl. 0-III - nie przyznano

Kategoria kl. IV-VI - Michał Mierzwa kl. 

IV Zespół Szkół przy Sanatorium 
w Krasnobrodzie 

Kategoria Gimnazjum - Izabela Mona-
styrska kl. I Zespół Szkół Ogólnokształcą-

cych w Krasnobrodzie

Najładniejsza PISANKA
Kategoria kl. 0-III - Aleksandra Bełz 

kl. I ZSP w Krasnobrodzie
Kategoria kl. IV-VI - Anna Bełz kl. VI 

ZSP w Krasnobrodzie
Kategoria Gimnazjum - Edyta Wereska 

kl. II ZSO w Krasnobrodzie
Kategoria Dorośli - Małgorzata Bełz 

- Krasnobród
Wyróżnienie: Dominika Pasieczna kl. I 

ZSP w Krasnobrodzie

Najładniejszy STROIK 
Kategoria kl. 0-III - Jakub Kycko kl. II 

Szkoła Podstawowa w Barchaczowie
Kategoria kl. IV -VI - Monika Tytuła kl. 

VI Szkoła Podstawowa 
w Majdanie Wielkim

Kategoria Gimnazjum - Patrycja Kościń-
ska kl. I Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Krasnobrodzie
Wyróżnienia:

Świetlica w Majdanie Wielkim
Sandra Szczerbińska - kl. 0 

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach

Najładniejsza KARTKA
Wyróżnienie: Mateusz Maliszewski - kl. I 

Szkoła Podstawowa w Barchaczowie

Ponadto przyznano wyróżnienie dla 
Natalii Czarneckiej kl. III i Julii Olejni-
czak kl. II Gimnazjum - Zespół Szkół przy 
Sanatorium w Krasnobrodzie za wyko-
nanie prac w dwóch kategoriach: palma i 
pisanka.

M. Mazurek

Konkurs Wielkanocny

Informuje się mieszkańców Krasno-
brodu, iż odbiór odpadów segregowanych 
od dostawców mających umowy z ZGK 
odbywać się będzie raz w miesiącu, po-
cząwszy od miesiąca czerwca: 

Terminy środowe 
- 1-sza środa miesiąca, 
terminy czwartkowe 

- 1-szy czwartek miesiąca, 
terminy piątkowe -

 1-szy piątek miesiąca

OFERTA 
- Oferujemy mieszkańcom miasta 

Krasnobród usługi w zakresie wywozu 
nieczystości stałych i płynnych

- Wyposażymy naszych kontrahentów 
w worki do segregacji odpadów

- Zapewniamy nieodpłatnie odbiór 
wszystkich rodzajów posegregowanych 
surowców 

- Z czasem postaramy się wyposażyć 
naszych dostawców również w pojemniki 
na odpady

- Zbieramy również zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny

- Obsługujemy mieszkańców w dni ro-
bocze od poniedziałku do piątku

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
osobisty do biura Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Majdanie Wielkim w dniach 
pracy zakładu od godz. 7.00 do 15.00 lub 
telefoniczny pod nr tel. (84) 660 76 15 ce-
lem zawarcia umowy.

Jacek Gmyz 
Dyrektor ZGK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie
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Polacy nie byli jedynym pozbawio-
nym własnego państwa narodem, 

który podczas I wojny światowej podjął 
próbę zorganizowania własnych sił zbroj-
nych – Legionów Polskich – przy boku 
mocarstw środkowej Europy.

Podobne formacje stworzyli także cze-
si i Słowacy oraz Ukraińcy.

W odróżnieniu od Ukraińców i Pola-
ków wśród Czechów i Słowaków przewa-
żały nastroje promoskiewskie. Dowodem 
potwierdzającym było przejście na rosyj-
ską stronę całego pułku piechoty złożo-
nego głównie z Czechów, tzw. Praskich 
Dzieci.

Czesi jak i inne narody uwikłane nie 
z własnej woli w tę wojnę, dążyli do po-
wołania własnej armii, aby bardziej móc 
zaistnieć na politycznej scenie.

W roku 1915 Czesi i Słowacy na te-
renie zaboru rosyjskiego tworzą podstawy 
własnej jednostki wojskowej. Odbyło to 
się przy znacznym poparciu na arenie mię-
dzynarodowej przez Stany Zjednoczone.

Na początku lipca 1917r. Legion Cze-
chosłowacki stoczył pod Zborowem zwy-
cięską bitwę z wojskami austro-wegierski-
mi – biorąc do niewoli 4000 żołnierzy i 
zdobywając 20 dział. 

Ponieważ według traktatu w Brześciu 
– Legion jako obca formacja nie mógł 
stacjonować w Rosji Radzieckiej, Czesi 
podpisali z Francją umowę, że wojsko po 
przetransportowaniu przez Władywostok, 
weźmie udział na froncie zachodnim w 
ramach organizacyjnych armii francu-
skiej. Chociaż uzyskano na to zgodę rządu 
radzieckiego, planu nie zrealizowano do 
końca. Czesi popadli w konflikt z Armią 
Czerwoną. Legion Czechosłowacki zdołał 
jednak przejąć kontrolę nad południowym 
Uralem i częścią Syberii. Jednostka uzu-
pełniona jeńcami tam będących, pocho-
dzących z państw centralnych, rozrosła się 
do stanu 60 tys. żołnierzy i na przełomie 
lat 1919/1920 ewakuowana została do 
Francji. 

Legion Ukraiński – jako Legion 
Ukraińskich Strzelców Siczowych (USS) 
powstał w składzie armii Austro-Węgier-
skiej, utworzony z ochotników na apel 
Głównej Rady Ukraińskiej. Z ochotników 
tych po selekcji wybrano 2500 strzelców i 
po krótkim przeszkoleniu wysłano na front 
w Karpatach. Formacja ta walczyła po 
stronie Austro-Węgier na podobnych wa-
runkach jak Legiony Polskie. Zimą 1915r.
Ukraińcy bronili przełęczy karpackich 
przed wojskami rosyjskimi. Stoczyli zwy-
cięską bitwę o górę Makiwka w Karpatach 
Wschodnich. Zwycięstwo to miało duże 
znaczenie propagandowe jako pierwsze 
zwycięstwo ukraińskiego wojska.

Legiony Polskie – pierwsza zbrojna 

samodzielna polska formacja w I wojnie 
światowej – Kompania Kadrowa Józefa 
Piłsudskiego utworzona w sierpniu 1914r. 
liczyła 163 żołnierzy rekrutujących się ze 
Związku Strzeleckiego oraz Polskich Dru-
żyn Strzeleckich. 

W dniu 6 sierpnia o godz. 3.30 Pierw-
sza Kompania Kadrowa wymaszerowa-
ła z Oleandrów w Krakowie w kierunku 
Królestwa Polskiego. Tego samego dnia 
osiągnęli granicę zaborów austriackiego 
i rosyjskiego w Michałowicach. Przy tej 
okazji symbolicznie wypowiedziano woj-
nę Rosji w imieniu Rządu Narodowego i 
obalono słupy graniczne.

Dnia 12 sierpnia 1914r. do Kielc dotarł 
400 osobowy oddział żołnierzy Legionu 
na czele z Piłsudskim. 

Symboliczne znaczenie miała też uro-
czysta msza polowa odprawiona na placu 
Panny Marii 30 sierpnia. Obok oddziałów 
strzeleckich i kielczan uczestniczyli w niej 
wojskowi niemieccy i Austriacy. Mszę 
celebrował o. Kosma, zakonnik z krakow-
skiej prowincji oo. Kapucynów, który to-
warzyszył oddziałom od Krakowa.

W sierpniu 1914r. władze austriackie 
zażądały rozwiązania lub włączenia od-
działów strzeleckich do austriackiej armii. 
Sprzeciwili się temu polscy politycy sku-
pieni w Kole Polskim w Wiedniu i Sejmie 
Krajowym. Po dłuższych rozmowach dy-
plomatycznych i wojskowych uzyskano 
zgodę od władz austriackich na rozbudo-
wę wojska polskiego. Następnie uzyskano 
zgodę na utworzenie dwóch legionów: 
Zachodniego z siedzibą w Krakowie oraz 
Wschodniego we Lwowie. Legiony miały 
zostać podporządkowane Naczelnej Ko-
mendzie armii austriackiej. Ostatecznie 
strzelcy Piłsudskiego zostali wcieleni do 
Polskiego Legionu Zachodniego. Józef 
Piłsudski został d-cą pułku, a później I 
Brygady.

Legioniści walczyli poszczególnymi 
batalionami na różnych odcinkach frontu 
z wojskami rosyjskimi: pod Szczucinem, 
Opatowem, Winiarami. III batalion Le-
gionów dowodzony przez mjr. Edwarda 
Rydza Śmigłego stoczył krwawy bój z ro-
syjskim pułkiem pod Anilinem powstrzy-
mując jego natarcie aż do nadejścia 13 puł-
ku piechoty. Następnie razem z wojskami 
austro-węgierskimi toczono liczne walki 
opóźniające pochód armii rosyjskiej. Dzię-
ki bohaterskim walkom legionistów ofen-
sywa rosyjska idąca w kierunku Warszawy 
została zatrzymana. W grudniu 1914r. na-
stąpiło rozwinięcie pułku w I Brygadę Le-
gionów, która wielokrotnie uczestniczyła 
w zwycięskich walkach np.: pod Konarami 
k/Sandomierza. Pułki I Brygady walczyły 
też pod Jastkowem k/Lublina. Tutaj jed-
nak poniosły duże straty z powodu dobrze 

umocnionych pozycji Rosjan. Następnie I 
Brygada Legionów została przeniesiona na 
Wołyń, gdzie uczestniczyła w długotrwałej 
kampanii przeciwko znacznie przeważają-
cym ilościowo wojskom rosyjskim.

W drugiej połowie września 1914r. 
utworzono w Krakowie i okolicach II Bry-
gadę Legionów Polskich. W tym też cza-
sie oddziały kawalerii rosyjskiej zaczęły 
przekraczać przełęcze karpackie. Wejście 
Rosjan na Nizinę Węgierską było by za-
grożeniem zaplecza frontu galicyjskiego 
oraz ciosem politycznym dla Austro-Wę-
grów. Dlatego ten odcinek frontu posta-
nowiono wzmocnić wszelkimi wolnymi 
jednostkami. Jako pierwsze pojawiły się 
na Węgrzech oddziały Legionowe. Le-
gioniści niemal wprost z wagonów szli do 
walki z Kozakami. Mimo braków w wy-
szkoleniu, zaopatrzeniu i umundurowaniu, 
młodzi chłopcy doskonale wywiązywali 
się z powierzonych im zadań. Najbardziej 
krwawe walki toczono o Przełęcz Dukiel-
ską – jako najniżej położoną przełęcz w 
głównym grzbiecie Karpat i stanowiącą 
dogodne miejsce do przekroczenia tego 
łańcucha górskiego. Niejednokrotnie na 
ulicach wsi i miasteczek dochodziło do 
walki wręcz – na bagnety, kolby, a nawet 
pięści. Następnie Legiony otrzymały roz-
kaz przejścia przez Karpaty i zdobycia 
części Galicji, żeby stworzyć przyczółek 
dla ofensywy austro-węgierskiej. Aby 
umożliwić przejście przez masyw górski, 
w ciągu 4 dni legioniści wybudowali drogę 
ok. 5 km. – nazywaną potem Drogą Legio-
nów. Umożliwiło to przejście wojsk wraz 
z ciężkim sprzętem tj. taborami i artylerią. 
W ten sposób całkowicie zaskoczono Ro-
sjan zgrupowanych w okolicy Nadwórnej 
i zmuszono do panicznej ucieczki. Ciężki 
to był marsz, nadciągnęły straszne burze, 
okolice nad potokami zamieniły się w 
trzęsawiska, żołnierze brodzili w błocie, 
przemoknięci, a mimo to wytrwale dążą-
cy do wyznaczonego celu. Polacy zdobyli 
kilka miejscowości po północnej stronie 
Karpat. Rosjanie zaniepokojeni postę-
pem Legionów, wykonali kontruderzenie 
odbijając Nadwórną. W walce tej Polacy 
ponieśli duże straty – 200 zabitych, 400 
rannych oraz 200 zaginionych. Szczytem 
pomysłowości  i sprytu młodych legioni-
stów była ucieczka z niewoli rosyjskiej. 
Na około 200 zaginionych w walkach pod 
Nadwórną wróciło 100 – błądząc lasami 
przez kilka dni.

B. Merwin, Legiony w Karpatach pi-
sze: „Wojna to dobra szkoła życia! Nieje-
den chłopaczek, który przed niewielu mie-
siącami w Krakowie nie dałby sobie rady 
z najmniejsza trudnością i komplikacja, 
teraz samopas wraca  z  niewoli,  wymyka

Ciąg dalszy na str. 22 

I WOJNA ŚWIATOWA – FORMACJE LEGIONOWE
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Ciąg dalszy ze str. 21
się eskorcie rosyjskiej…Wojna to zmęż-
nienie, to nagła, gruntowna dojrzałość, 
to najkrótsza droga do usamodzielnienia 
człowieka”. 

Ochotnicy do Legionów przybywali z 
Galicji, Rosji, Austrii oraz innych regio-
nów i państw. Jedną z cech Legionów było 
to, ze sztab szedł do walki z wojskiem, był 
w ogniu nie bacząc na niebezpieczeństwo, 
podtrzymywało to na duchu żołnierzy i za-
grzewało do walki.

Walka Legionów w Karpatach składa-
ła się z szeregu potyczek, brawurowych 
rajdów i długich uciążliwych marszów, 
śmiałych zasadzek i niekończącego się 
oczekiwania w okopach.

Druga grupa taktyczna pod dowódz-
twem Józefa Hallera otrzymała zadanie 
utrzymania pozycji w Rafajłowej i Zielo-
nej oraz bronienia dostępu do przełęczy 
karpackich. Po niespełna dwóch miesią-
cach spokoju – Rosjanie postanowili zli-
kwidować polskie placówki, które w wy-
padku ofensywy austro-wegierskiej mogły 
by się stać bazą operacyjną. Mimo wielo-
krotnych ataków Legioniści utrzymali w/w 
miejscowości, zadając wojskom rosyjskim 

duże straty.
Po pewnym czasie, wszystkie oddziały 

Legionów Polskich, które brały udział w 
walkach na terenie Karpat zebrano w Ko-
łomyi. Ich stan był tragiczny. Jak wykaza-
ły badania lekarskie prawie 70% żołnie-
rzy nie nadawało się do dalszej walki na 
skutek chorób i wyczerpania. Drastycznie 
zmniejszyła się liczebność oddziałów. Z 8 
tys. żołnierzy, który trafił na front, po sze-
ściu miesiącach walk pozostała zaledwie 
połowa. II Brygada Legionów, która za 
męstwo w licznych bojach zyskała przy-
domek „Żelaznej Brygady”, w paździer-
niku 1915r. została przerzucona na front 
wołyński, gdzie walczyła razem z I i III 
Brygadą Legionów Polskich.

Legioniści na Wołyniu o umocnione 
wzgórze pod Kostiuchnówką stoczyli jed-
ną z największych i najkrwawszych bitew 
z wojskami rosyjskimi. Straty po stronie 
polskiej były bardzo duże bo 2 tys. zabi-
tych, rannych i zaginionych, ale ofensywa 
rosyjska gen. Brusiłowa została zatrzyma-
na. Front ustabilizował się na kilka mie-
sięcy.

Wojska państw centralnych i siły ro-
syjskie, wyczerpane jesiennymi walkami, 

nie były zdolne do działań zaczepnych. 
Nie sprzyjała im także zimowa pora. Śnieg 
i odwilże zmieniły wielkie obszary Woły-
nia w bagna i trzęsawiska, a to utrudniało 
operowanie dużymi jednostkami wojsk.

Po walkach wołyńskich Rada Puł-
kowników zwróciła się w lipcu 1916r. do 
Naczelnego Dowództwa Armii państw 
centralnych z memorandum wyodrębnie-
nia Legionów i usunięcia z nich dowódz-
twa zawodowych oficerów austriackich. 
Wydano zgodę na utworzenie Polskiego 
Korpusu Posiłkowego złożonego z dwu 
dywizji i mającego prawo do polskich 
sztandarów. 

Walkami na Wołyniu Legiony Polskie 
zakończyły służbę frontową  i w pierw-
szych dniach października 1916r. zostały 
przeniesione do Baranowicz, gdzie otrzy-
mały wyposażenie, umundurowanie ko-
loru „feldgrau” z polskimi narodowymi 
emblematami oraz sprzęt niemiecki. Okres 
pobytu wykorzystano na poprawienie kon-
dycji zdrowotnej żołnierzy i intensywne 
szkolenie.

cdn.
   

Jan Gębka

Maj to nie tylko budzące się kwia-
ty, pąki na drzewach czy zielona 

trawa. Maj to przede wszystkim miesiąc 
najgłośniejszego sławienia imienia Mary-
ji. To właśnie w tym miesiącu śpiewamy 
wiele pieśni maryjnych na nabożeństwach 
ku czci Matki Bożej, potocznie zwanych 
majówkami.

Najstarszą pieśnią, zapisaną w języku 
polskim, przyzywającą imię Matki Boga 
jest dobrze znana nam pieśń Bogurodzica. 
Przyjmuje się, że pochodzi ona z końca 
XIII wieku. Na początku XVI wieku au-
torstwo jej przypisywano św. Wojciecho-
wi, który pod koniec pierwszego tysiąc-
lecia ewangelizował pogańskich Prusów. 
Dziś badacze raczej odrzucają tę wersję 
i autor, jak przy wielu utworach średnio-
wiecznych, pozostaje anonimowy. 

Tekst Bogurodzicy napisany jest śre-
dniowieczną polszczyzną. Od tego czasu 
do dziś język bardzo się zmienił. Niektóre 
formy są współcześnie niezrozumiałe. 

Średniowieczna pieśń zawiera wiele 
archaizmów, czyli wyrazów, które wyszły 
już z użycia. Najbardziej znanymi archa-
izmami, które występują w Bogurodzicy 
są: 

Bogurodzica – Boża Rodzicielka; sła-
wiena – sławiona, chwalona; gospodzin 
– pan;  zwolena – wybrana; zyszczy – 

zyskaj; spuści – spuść, ześlij; dziela – dla, 
ze względu; Krzciciel – Jan Chrzciciel; 

bożyc – syn Boga; jąż – którą; zbożny – 
szczęśliwy; przebyt – pobyt i zamykające 
każdą strofkę Kyrie eleison!, to greckie 

Panie zmiłuj się!
Najstarsza znana wersja /tzw. kcyńska, 

od Kcyni koło Gniezna, gdzie została spi-
sana/ składa się z dwóch zwrotek:

Bogurodzica dziewica, 
Bogiem sławiena Maryja,

U Twego syna, Gospodzina, 
matko zwolena, Maryja!

Zyszczy nam, spuści nam!
Kyrie eleison!

Twego dziela Krzciciela, bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.

Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.

Kyrie eleison!

Niestety ten przekaz jest bardzo często 
niezrozumiały dla współczesnych. Zdarza 
się również, że niektóre wyrazy są zamie-
niane na całkiem inne. Często w książecz-
kach do nabożeństwa możemy zauważyć, 
że archaizm dziela zamieniany jest na 
słowo dzieła. Wynika to z niezrozumienia 
znaczenia słowa. Te dwa wyrazy są do sie-
bie zbliżone w brzmieniu i pisowni, jednak 
zamiana w tekście powoduje, wypaczenie 

sensu  pieśni. 
Przekładając język staropolski Bogu-

rodzicy na współczesny, otrzymamy na-
stępujący zapis:

Matko Boża, Dziewico, 
przez Boga sławiona Maryjo,

U Twego Syna i Pana matko wybrana, 
Maryjo!

Pozyskaj nam, ześlij nam.
Panie zmiłuj się nad nami.

Ze względu na Twego Chrzciciela, 
Synu Boga,

Usłysz głosy, spełń ludzkie pragnienia,
Usłysz modlitwę, którą wznosimy,

I dać racz to, o co prosimy:
Na świecie dostatni pobyt,

Po życiu przebywanie w raju.
Panie zmiłuj się nad nami.

Bogurodzica jest nie tylko pieśnią 
napisaną ku czci Matki Bożej, ale należy 
również do tradycji rycerskiej i patriotycz-
nej. Śpiewano ją w 1410 roku pod Grun-
waldem. Była też hymnem koronacyjnym 
pierwszych Jagiellonów i pierwszym hym-
nem państwowym.

Karolina Wiatrzyk

uczennica kl. III c gimnazjum

Znaczenie tekstu Bogurodzicy
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Młodzieżowy Klub Sportowy 
„ROCH” zorganizował kolejną 

edycję corocznego Gminnego Turnieju 
Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie.

Zawody odbyły się 19 marca na obiek-
tach szkolnych. Sędzią głównym zawo-

dów był nauczyciel Andrzej Gałan. 
W turnieju brali udział zawodnicy 
z takich miejscowości jak: Krasno-
bród, Zielone, Majdan Wielki, Do-
minikanówka, Grabnik, Kaczórki i 
Malewszczyzna.

Puchary i dyplomy ufundowała 
p. dyrektor ZSO w Krasnobrodzie 
Renata Bojarczuk. Nagrody wręczali 
członkowie zarządu klubu „ROCH”: 

Joanna Górnik, Andrzej Gałan, Marta 
Mielniczek, Kazimierz Mielniczek, którzy 
byli organizatorami turnieju.

Dziękujemy uczestnikom za miła spor-
tową atmosferę i zapraszamy już za rok!!!
      

Miejsca w poszczególnych kategoriach 
wiekowych:

CHŁOPCY GIMNAZJUM
  

1. Dziuba Waldemar
2. Truszkowski Kacper

3. Koza Patryk
4. Ożga Artur
5. Skóra Piotr

6. Marczak Wojciech
7. Piechnik Wojciech

8. Mękal Maciej
9. Dulski Kamil

10. Handora Piotr
11. Górnik Bartłomiej

12. Misztal Maciej
13. Borowiec Piotr

14. Kostrubiec Kacper
15. Ożga Michał

16. Galant Krzysztof
17. Płoński Jarosław

18. Dziuba Aleksander

DZIEWCZĘTA GIMNAZJUM

1. Truszkowska Karolina
2. Powroźnik Aleksandra

3. Lipska Dominika
4. Skowrońska Sandra

5. Trześniowska Karolina
6. Kowalik Patrycja
7. Wiatrzyk Karolina
8. Lizut Magdalena
9. Serafin Kamila

10. Leśniak Martyna
11. Kuczmaszewska Anna

LICEUM + OPEN KOBIETY
1. Lewandowska Katarzyna

2. Dudek Honorata

LICEUM + OPEN MĘŻCZYŹNI

1.Litwin Szymon
2. Sikor a Łukasz
3. Żmuda Dariusz

4. Skiba Piotr
5. Cisło Paweł

6. Kurantowicz Artur
7. Kostrubiec Grzegorz

W zawodach brało 
udział 38 zawodników.

 Ze sportowym 
pozdrowieniem

 Zarząd MKS 
„ROCH”

Gminny Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Dyrektora ZSO

GRUPA PRZEWODNICKO-PILOCKA
z a p r a s z a 

Z nami nie będziesz się nudził. Zwiedzanie z profesjonalnym przewodnikiem turystycznym 
oraz wycieczka z licencjonowanym pilotem pozostawią niezapomniane wrażenia.

Wyskocz z paszportem na jeden dzień do Lwowa. Porównaj go z Zamościem. Poznaj z nami 

JADWIGA GAŁKA 
e-mail:

jadwiga-galka1@wp.pl
tel. kom. 507160789

          tel. dom. (84) 6607233 

ADAM KAŁUŻA  
e-mail: 

adam.kaluza.49@wp.pl 
tel. kom. 693213873 

         tel. dom. (84) 6607576 

EUGENIUSZ KOMISARCZUK 
e-mail: 

  komisarz15@interia.pl 
tel. kom. 602413521

          tel. dom. (84) 6607581 

SŁAWOMIR RADLIŃSKI 
e-mail: 

radlinski@poczta.onet.eu
www.radlinski1.za.pl
tel.kom. 502647428  

tel./fax.dom. (84) 6607287



DINOZAURY
w  KRASNOBRODZIE

14.05.2011r.


