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Uroczyste otwarcie rozbudowanej 
szko!y w Kaczórkach

W dniu 28 maja 2012r. o godz. 12.00 
w Szkole Podstawowej im. Armii Kra-
jowej w Kaczórkach odb"dzie si" uro-
czyste otwarcie rozbudowanej szko!y.

Program uroczysto$ci przedstawia 
si" nast"puj#co:
• 12.00 Msza %wi"ta
• 13.00 Ceremonia! szkolny
• Powitanie go$ci – Burmistrz Krasno-
brodu
• Otwarcie i przeci"cie wst"gi
• Po$wi"cenie rozbudowanej szko!y
• Wyst#pienia okoliczno$ciowe
• Cz"$& artystyczna

Organizatorami uroczysto$ci s# Bur-
mistrz Krasnobrodu oraz Spo!eczno$& 
Szko!y Podstawowej im. Armii Krajo-
wej.

50-lecie OSP
W dniu 3 czerwca 2012r. o godz. 

15.00 w Malewszczy'nie odb"d# si" 
uroczysto$ci z okazji Jubileuszu 50-
lecia OSP.

W programie uroczysto$ci:
• Zbiórka pododdzia!ów i pocztu sztan-
darowego przy stra(nicy
• Msza $w. w intencji stra(ków
• Meldunek Dowódcy uroczysto$ci.
• Powitanie  go$ci
• Rys historyczny OSP Malewszczyna
• Wr"czenie odznacze) Po(arniczych
• Wyst#pienia okoliczno$ciowe

Organizatorem uroczysto$ci jest 
Zarz#d Ochotniczej Stra(y Po(arnej w 
Malewszczy'nie.  

Konferencja 
„Senior we wspó!czesno"ci”

W dniach 28-29 maja 2012r. w Kra-
snobrodzie odb"dzie si" konferencja pod 
has!em „Senior we wspó!czesno$ci”. Jej 
organizatorami s#: Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Zamo$ciu, Regio-
nalny O$rodek Polityki Spo!ecznej w 
Lublinie i Oddzia! Polityki Spo!ecznej 
Delegatury Lubelskiego Urz"du Woje-
wódzkiego w Zamo$ciu. Patronat Ho-
norowy na konferencj# obj#! Starosta 
Zamojski Henryk Matej.

Podczas konferencji wyg!oszone 
b"d# referaty dotycz#ce sytuacji ludzi 
starszych w dzisiejszym spo!ecze)stwie. 
W programie zaplanowano tak(e cz"$& 
artystyczn#, w której wyst#pi# dzieci i 
m!odzie(y z Krasnobrodzkiego 

Konkurs fotograÞ czny 

„Odkrywamy Nasze Roztocze”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia!ania „Nasze Roztocze” zaprasza 
do udzia!u w II edycji konkursu fotograÞ cznego „Odkrywamy Nasze 

Roztocze”. 
Celem konkursu jest ukazanie pi"kna i ró(norodno$ci przyrody, krajobra-

zu, architektury obszaru LGD „Nasze Roztocze”, promocja projektów zreali-
zowanych w ramach wdra(ania Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie LGD 
oraz rozwijanie w$ród dzieci i m!odzie(y zainteresowa) przyrod# i histori# ich 
najbli(szego otoczenia. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkó! podstawowych zamieszka-
!ych na obszarze gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamo$& i Zwierzy-
niec.

Dla zwyci"zców konkursu oraz jego uczestników przewidziane s# nagrody 
rzeczowe m.in. cyfrowy aparat fotograÞ czny, odtwarzacz MP4, plecaki z kie-
szeni# na notebooka oraz nagrody upominkowe.

Zg!oszenie udzia!u w konkursie nast"puje poprzez z!o(enie pracy konkur-
sowej na p!ycie CD lub DVD wraz z wype!nionym formularzem zg!oszenio-
wym w Biurze Stowarzyszenia w terminie od 14.05.2012r. do 15.06.2012r. od 
poniedzia!ku do pi#tku w godz. 7.30 – 15.30. 

Rozstrzygni"cie konkursu nast#pi w dniu 19.06.2012r.
Szczegó!owy regulamin konkursu oraz formularz zg!oszeniowy znajduje si" 
na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdnaszeroztocze.pl w zak!adce 
„Konkurs fotograÞ czny” oraz w Biurze Stowarzyszenia w Zamo$ciu przy ul. 
Peowiaków 92, pok. nr 32, tel. 84 639-29-66.

Domu Kultury, a tak(e „Wieczór poezji 
Wis!awy Szymborskiej” w interpretacji 
seniorów.

Punkt konsultacyjny
Od 10 maja br. w Krasnobrodzkim 

Domu  Kultury przy ulicy 3 Maja 26 
dzia!a Punkt konsultacyjny dla osób z 
problemem alkoholowym i cz!onków 
ich rodzin.

Dy(ury w punkcie pe!nione b"d# w 
drugi i czwarty czwartek miesi#ca tj.: 
10 i 24 maja, 14 i 28 czerwca,  12 i 26 
lipca 2012 roku. w godzinach od 14.00 
do 17.00. Porad udziela Pani Ewa Wi"c-
kowska - psycholog, certyÞ kowany 
specjalista  psychoterapii  uzale(nie). 
Konsultacje  s#  bezp!atne.

Mobilny punkt konsultacyjny
W ramach Mobilnych Punktów In-

formacyjnych Funduszy Europejskich 
konsultanci z Urz"du Marsza!kowskie-
go Województwa Lubelskiego odwie-
dzaj# poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsi"wzi"cia jest u!a-
twienie mieszka)com dost"pu do infor-
macji i wiedzy dotycz#cej mo(liwo$ci 
wsparcia ró(nych inicjatyw z funduszy 
Unii Europejskiej oraz pomoc w spraw-
nej realizacji projektów.

Konsultacje dla mieszka)ców gminy 
Krasnobród odby!y si" w dniu 15 maja  
br. w Krasnobrodzkim Domu Kultury. 

Informacje zebra!a: Mariola Czapla
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ZAPROSZENIE
Krasnobrodzki Dom Kultury 

serdecznie zaprasza na

„KONCERT DLA RODZICÓW”

który odb"dzie si"  
w niedziel" 17 czerwca 2012 roku 

o godzinie 17.00
w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

Wyst#pi#  w nim dzieci i m!odzie( 
z miasta i gminy Krasnobród.

Szczegó!owy program koncertu zostanie podany  
pó'niejszym terminie na stronie www.krasnobrod.pl 

i na plakatach informacyjnych.

Serdecznie zapraszamy

Krasnobrodzki Dom Kultury

zaprasza do udzia!u w

XVII Gminnym Konkursie 
Recytatorskim Przedszkolaka

Warunki uczestnictwa:

* Konkurs odb"dzie si"   
06 czerwca 2012r. ("roda) o godz. 1000 

       w  Krasnobrodzkim Domu Kultury.

* Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów 
klas „zerowych” z terenu Miasta i Gminy Krasnobród.

* Uczestnik konkursu prezentuje jeden wiersz 
o dowolnej tematyce.

* Dzieci ucz"szczaj#ce do przedszkola lub „zerówki” 
do konkursu zg!aszane s# przez opiekunów grup. 

Przyjmujemy te( indywidualne zg!oszenia od rodziców, 
których dzieci nie chodz# do przedszkola.  

* W zg!oszeniu nale(y poda&:
 imi" i nazwisko uczestnika, wiek, miejscowo$&, 

z której pochodzi, tytu! i autora prezentowanego wiersza 
oraz imi" i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

* Zg!oszenia nale(y dokona& w terminie 
do 1 czerwca 2012r. 

        w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Szczegó!owe informacje:
Krasnobrodzki dom Kultury, 

ul. 3-go Maja 26, 
tel. 84 660-71-17 tel/fax 84 660 70 46Warto s!u"y# ka"demu cz!owiekowi 

i dla ka"dego warto si$ po%wi$ci#. 
Je"eli cokolwiek warto na %wiecie czyni#, 

to tylko jedno – mi!owa#”.

                    Kardyna! Stefan Wyszy&ski

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Samo-
rz#d Uczniowski

 oraz Rada Rodziców 
Szko!y Podstawowej im. Kardyna!a Stefana Wyszy)skiego 

w Majdanie Wielkim
maj# zaszczyt zaprosi& na uroczysto$& obchodów 

#WI$TA PATRONA SZKO%Y

która odb"dzie si" w dniu 
29 maja 2012 roku 

o godzinie 8.30.

Program uroczysto$ci
• Cz"$& artystyczna pt. „W s!u(bie Bogu i Ojczy'nie”
• Msza %wi"ta w kaplicy %w. Alberta
• Spotkanie w szkole
• Pocz"stunek

Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury Mariola 
Czapla oraz Autor projektu i kurator realizacji  Ma-

ria Gra(yna Szpyra serdecznie zapraszaj# na promocj" ksi#(-
ki Marii Konopnickiej „O Krasnoludkach i o sierotce Mary-
si”, która odb"dzie si" w Krasnobrodzkim Domu Kultury w 
dniu 31.05.2012r. o godz. 13.30.

Ksi#(ka, w nowym opracowaniu graÞ cznym ze wspó!-
czesnymi ilustracjami, których autorami s# wybitni polscy 
arty$ci, laureaci wielu nagród, twórcy i wspó!twórcy „pol-
skiej szko!y ilustracji”, zosta!a wydana z okazji 170. rocz-

nicy urodzin Marii 
Konopnickiej.

Podczas spo-
tkania odb"dzie 
si" wernisa( wy-
stawy oryginal-
nych ilustracji 
reprodukowanych 
w ksi#(ce.

Projekt do-
Þ nansowano ze 
$rodków Ministra 
Kultury i Dzie-
dzictwa Narodo-
wego w ramach 
programu „Pro-
mocja literatury i 
czytelnictwa”.

Mariola Czapla

Promocja ksi!"ki
„O Krasnoludkach 

i o sierotce Marysi”
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RADUJ&C SI$ Z WYNIESIENIA NA O%TARZE 
NASZEGO PATRONA PAPIE'A JANA PAW%A II

PRZE'YWAJ&C I ROCZNIC$ JEGO BEATYFIKACJI
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA INSCENIZACJ$  

pt. „OSKAR I PANI RÓ'A” 

Takimi s!owami krasnobrodz-
cy gimnazjali$ci zapraszali na 

przedstawienie, którego scenariusz po-
wsta! na podstawie ksi#(ki Érica- Ema-
nuela Schmitta,  które odby!o si" 1 maja 
2012r. o godzinie 16.00 w sali widowi-
skowej Krasnobrodzkiego Domu Kultu-
ry.

„Oskar i pani Ró(a”, to przejmuj#-
ca opowie$&, która dotyka spraw naj-
trudniejszych i tematów na co dzie) 
omijanych. To historia, która w pi"k-
ny, m#dry, momentami humorystyczny 
sposób wskazuje jak pokona& strach i 
nie podda& si" w obliczu nieszcz"$cia, 
jednocze$nie akceptuj#c nieuchronno$& 
$mierci. 

G!ówny bohater sztuki 
to Oskar - dziesi"cioletni 
ch!opiec umieraj#cy na bia-
!aczk", który pod wp!ywem 
tajemniczej pani Ró(y za-
czyna pisa& listy do Boga. 
Postanawia tak(e, (e ka(dy 
kolejny dzie) z tych nie-
wielu, które mu pozosta!y 
b"dzie oznacza! 10 lat z jego 
(ycia. Ch!opiec ma!o wie o 
Bogu, ale szybko odnajduje 
w Nim wiernego s!uchacza i 

przyjaciela. Z ka(dym nast"pnym listem 
staje si" On dla Oskara kim$ bli(szym, 
rodzi si" mi"dzy nimi niezwyk!a wi"' 
i ch!opiec coraz bardziej si" przed Nim 
otwiera. 

Finalnie g!ówny bohater umiera, ale 
jego historia u$wiadamia wszystkim, (e 
(ycie to co$, czego nie mo(na zmarno-
wa&.

Wydawa& by si" mog!o, (e ta sztu-
ka jest o $mierci, ale tak naprawd" uczy 
nas - odbiorców jak (y&. Uczy tego, (e 
ka(dy cz!owiek ma swój w!asny czas 
odchodzenia, a bolesne do$wiadcze-
nia, które pojawiaj# si" na jego drodze 
powinny mie& wp!yw na to, (e trzeba 
docenia& ka(d# chwil" i ka(dy kolejny 
dzie) jaki jest nam dany, tak jakby by! 
naszym ostatnim.

Opracowania scenariusza i re(yserii 
tej sztuki podj"li si" pa)stwo Bogus!awa 

i Marek Pawlukowie –nauczyciele Ze-
spo!u Szkó! Ogólnokszta!c#cych, wraz z 
ks. S!awomirem Skowro)skim. 

W rol" bohaterów wcielili si" ucznio-
wie Gimnazjum w Krasnobrodzie: Oskar 
– Bart!omiej Nawój, Pani Ró(a – Hanna 
Pawluk, Peggy Blue – Aleksandra Ku-
niec, Ojciec – Marek Nawój, Matka – 
Aleksandra Machalska, Doktor – Maciej 
Misztal, Piel"gniarka – Angelika So!tys, 
Bekon – Wojciech Kustra, narrator – 
Karolina Kawecka. Podczas Þ na!owej 
piosenki pt. „Ró(a” $piewanej przez ks. 
S!awomira Skowro)skiego na gitarze 
akompaniowa!a Martyna Gontarz, która 
jest jednocze$nie autork# pi"knego pla-
katu zapraszaj#cego na  przedstawienie.

Trudny i bardzo wa(ny temat przed-
stawienia sprawi!, (e gra m!odych ak-
torów wzbudzi!a podziw zgromadzonej 
publiczno$ci, która w podzi"kowaniu 

nagrodzi!a ich gromkimi bra-
wami. Natomiast sekretarz 
Urz"du Miejskiego El(bie-
ta Borek i przewodnicz#cy 
Rady Miejskiej w Krasno-
brodzie Kazimierz Misztal 
swoje podzi"kowania wyra-
zili wr"czaj#c kwiaty twór-
com i wykonawcom.
    
    

M.K.

„OSKAR I PANI RÓ*A”
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Jak co roku 3 maja, Krasnobrodzia-
nie obchodzili rocznic" uchwale-

nia  Konstytucji 3 Maja.
Organizatorami tegorocznych uro-

czysto$ci byli: Burmistrz Krasnobrodu, 
ParaÞ a Nawiedzenia NMP, Krasno-
brodzki Dom Kultury i Ochotnicza Stra( 
Po(arna w  Krasnobrodzie, której w tym 
w!a$nie dniu zosta! oÞ cjalnie przekaza-
ny nowy samochód ratowniczo-ga$ni-
czy.

Obchody tego narodowego $wi"ta 
swój pocz#tek mia!y w Sanktuarium 
Maryjnym, gdzie przed uroczyst# msz# 
$wi"t# w intencji Ojczyzny program 
patriotyczny zaprezentowali uczniowie 
Szko!y Podstawowej w Kaczórkach.

Po mszy $wi"tej odby! 
si" przemarsz pod pomnik 
Konstytucji 3 Maja, gdzie 
komendant gminny OSP 
dh Zbigniew Wiatrzyk  
z!o(y! meldunek preze-
sowi Zarz#du Oddzia!u 
Powiatowego Zwi#zku 
OSP dh Kazimierzowi 
Mielnickiemu. Nast"pnie 
od$piewano Hymn Pa)-
stwowy. 

Tu( po tym ks. pra-
!at dr Eugeniusz Der-
dziuk – proboszcz Para-
Þ i Nawiedzenia NMP w 
Krasnobrodzie dokona! 
po$wi"cenia nowego 
samochodu ratowniczo-
ga$niczego zakupionego dla OSP w 
Krasnobrodzie przy doÞ nansowaniu ze 
$rodków unijnych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Lubelskiego.

Nast"pnie burmistrz Krasnobrodu 
Wies!aw Chmielowiec, dh Kazimierz 
Mielnicki - prezes Zarz#du Oddzia!u Po-
wiatowego Zwi#zku OSP w Zamo$ciu i 
cz!onek Zarz#du G!ównego Zwi#zku 
OSP RP oraz m!. brygadier Miros!aw 
Micho)ski – z-ca komendanta miejskie-
go Pa)stwowej Stra(y Po(arnej w Za-
mo$ciu – uroczy$cie przekazali kluczyki 
na r"ce Naczelnika OSP w Krasnobro-
dzie dh Franciszka +ubiarza. Ten z ko-
lei przekaza! je kierowcy Paw!owi +u-
biarzowi, który siadaj#c za kierownic# 
nowego samochodu dokona! prezentacji 
sygna!ów.

Po czym z-ca Burmistrza Krasno-
brodu Stanis!aw J"drusina przekaza! 
zebranym informacje o nowym nabyt-

ku krasnobrodzkich stra(aków oraz o 
pozyskaniu na niego funduszy, za$ Pre-
zes OSP w Krasnobrodzie dh S!awomir 
Umi)ski z!o(y! oÞ cjalne podzi"kowania 
wszystkim, którzy przyczynili si" do re-
alizacji tego projektu.

Kolejnym punktem programu by!o 
okoliczno$ciowe przemówienie Burmi-
strza Krasnobrodu i z!o(enie wi#zanek 
pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja 
przez liczne delegacje szkó!, instytucji, 
zak!adów pracy, zwi#zków, stowarzy-
sze) i klubów z terenu miasta i gminy 
Krasnobród, a tak(e przedstawiciela 
Marsza!ka Województwa Lubelskiego 
oraz delegacj" Starostwa Powiatowego 
w Zamo$ciu.

Potem nadszed! czas na odznaczenia 
za zas!ugi dla po(arnictwa wyró(niaj#-
cym si" stra(akom z jednostek naszej 
gminy, które wr"czyli: burmistrz Kra-
snobrodu Wies!aw Chmielowiec, prezes 
Zarz#du Oddzia!u Powiatowego ZOSP 
w Zamo$ciu, cz!onek Zarz#du G!ówne-
go ZOSP RP  - dh Kazimierz Mielnicki 
i z-ca Komendanta Miejskiego PSP w 
Zamo$ciu – m!. brygadier Miros!aw Mi-
cho)ski.

Z!ote medale otrzymali: Antonii 
Gancarz  i Wies!aw Mielnicki, srebrne 
traÞ !y do: Marii Maruszak, S!awomira 
Kukie!ki, Dariusza Szabata i Wies!awa 
Lalika, za$ br(zowe traÞ !y do: Paw!a 
Bodysa, Tadeusza Nowakowskiego, Mi-
ros!awa Gancarza, Waldemara Ganca-
rza, Andrzeja Ciska, Zbigniewa Korgi, 
Wies!awa Kukie!ki, Andrzeja Lalika, 
Rafa!a Z!otorzy)skiego.

Ponadto wr"czono odznaki wzoro-
wego stra)aka: Krzysztofowi Górniko-

wi, Rafa!owi Gancarzowi, Mariuszowi 
Ciskowi, Andrzejowi Misztalowi, Ma-
rianowi Skórze, Emilowi Budzy)skie-
mu, Tomaszowi Skórze, Jaros!awowi 
Skórze, Wies!awowi Umi)skiemu, Mi-
ros!awowi Za$ce, Bart!omiejowi Marty-
niukowi.

Na zako)czenie przedpo!udniowej 
cz"$ci uroczysto$ci g!os zabra! Euge-
niusz Polakowski, który reprezentowa! 
Marsza!ka Województwa Lubelskiego 
Krzysztofa Hetmana. W swoim krótkim 
wyst#pieniu podzi"kowa! wszystkim 
stra(akom za ich spo!eczn# s!u(b", (y-
cz#c zdrowia i bezpiecznych powrotów 
z akcji po(arniczych.

Drug# cz"$& obchodów %wi"ta 3 
Maja stanowi! koncert, któ-

ry mia! miejsce w sali wi-
dowiskowej Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury. 
Wyst#pi!y w nim solistki 
z ko!a wokalnego z Klubu 
Batalionowego w Zamo-
$ciu: Aleksandra Kopera, 
Karolina Sobczuk i Basia 
Tymosz, zespó! wokalny 
z gimnazjum z Zespo!u 
Szkó! Ogólnokszta!c#cych 
w Krasnobrodzie ioraz 
solistki: Magdalena Mil-
czuk, Karolina Kawecka 
i Hanna Pawluk, która 
gra!a równie( na gitarze. 
Wraz z nimi wyst#pi!a 
nauczycielka tej szko!y 

Karolina Piotrowska. W Þ nale koncer-
tu zaprezentowa! si" zamojski zespó! 
„Gdzie diabe! nie mo(e” – trzy atrakcyj-
ne wokalistki, które przypomnia!y nie-
zapomniane polskie przeboje. Program, 
który zaprezentowa!y nazwany „Koloro-
wy” sk!ada! si" z 3 cz"$ci. Ka(da z nich 
utrzymana w innym nastroju (pierwsza 
cyga)ska, druga folkowa, trzecia rocko-
wa). Oprócz znanych przebojów, które 
publiczno$& $piewa!a razem z zespo!em 
dodatkow# atrakcj# tego koncertu by!y 
barwne stroje wokalistek, ciekawe uk!a-
dy choreograÞ czne oraz specjalnie do-
brane s!owo mówione.

Koncert zosta! nagrodzony gromki-
mi brawami publiczno$ci. By!y te( bisy.
     

M.K.

Fotoreporta" – str. 11

Krasnobrodzkie obchody 
Święta Konstytucji 3 Maja
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W niedziel" 6 maja 2012r. w Kra-
snobrodzie odby!a si" impreza 

plenerowa pn. „Piknik sportowo-po(ar-
niczy”. 

Jego g!ównym organizatorem by!a 
Ochotnicza Stra( Po(arna w Wólce Hu-
si)skiej, a wspó!organizatorami Bur-
mistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki 
Dom Kultury. Ponadto w jej organizacj" 
zaanga(owani byli partnerzy: Komen-
da Miejska Pa)stwowej Stra(y Po(arnej 
w Zamo$ciu, Komenda Miejska Policji, 
Wojewódzki O$rodek Ruchu Drogowego 
w Zamo$ciu, Wojskowa Komenda Uzu-
pe!nie) w Zamo$ciu, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Spo!ecznego w Zamo$ciu 
oraz Starostwo Powiatowe w Zamo$ciu. 

Impreza organizowana by!a w ramach 
projektu: pn. „Piknik sportowo-po(arni-
czy”, który ubiega si" o doÞ nansowanie 
ze $rodków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 dzia!anie 4.1/413 
„Wdra(anie lokalnych strategii rozwoju” 
z zakresu ma!ych projektów.

Program pikniku rozpocz#! si" w po-
!udnie na Placu Siekluckiego, gdzie Wo-
jewódzki O$rodek Ruchu Drogowego w 
Zamo$ciu przygotowa! mobilne miastecz-
ko oraz tor przeszkód dla rowerzystów. 
Tam, podczas konkursu by!a mo(liwo$& 
sprawdzenia swoich umiej"tno$ci bez-
piecznej jazdy rowerem. Nad w!a$ciwym 
przebiegiem zawodów czuwali policjanci 
z krasnobrodzkiego posterunku Policji 
oraz pracownicy WORD. Nagrody dla 
uczestników konkursu ufundowa! sklep 
rowerowy „Atlanta” z Zamo$cia.

Kiedy program realizowany na Placu 
Siekluckiego dobiega! ko)ca, na stadionie 
sportowym rozpoczyna!y si" ju( zawody 
sportowo-po(arnicze dla jednostek OSP z 
terenu gmin Krasnobród i Adamów.

W zawodach oprócz doros!ych stra-
(aków bra!y równie( udzia! dru(yny m!o-
dzie(owe – ch!opi"ce i dziewcz"ce.

Zawody sk!ada!y si" z dwóch cz"$ci: 
sztafety po(arniczej z przeszkodami oraz 
&wicze) bojowych.

Wyniki zawodów dla jednostek OSP 
gminy Krasnobród przedstawiaj# si" na-
st"puj#c#: 
I miejsce – Wólka Husi)ska – 75 pkt.
II – Majdan Wielki– 75,7 pkt.
III – Krasnobród – 79,3 pkt.
IV – Majdan Ma!y – 80,2 pkt.
V – Stara Huta  – 80,3 pkt.
VI – Malewszczyzna – 83,5 pkt.
VII – Dominikanówka– 89,4 pkt.
VIII – Hutki – 103 pkt.
IX – Hutków – 105,2 pkt.
X – Zielone – 113,9 pkt.

XI – Hucisko – 127,3 pkt.
XII – Grabnik – 155,7 pkt.

Natomiast uczestnicz#ce w zawodach 
dwie dru(yny m!odzie(owe z Wólki Hu-
si)skiej zdoby!y: 100,7 pkt. – ch!opi"ca 
oraz 85,6 pkt. – dziewcz"ca.

Nagrody ufundowali Burmistrz 
Krasnobrodu, Starostwo Powiatowe w 
Zamo$ciu, Przedsi"biorstwo Handlowo-
Techniczne SUPON spó!ka z o.o., z Lu-
blina posiadaj#ce hurtownie w Zamo$ciu 
i w Tomaszowie Lubelskim. Ponadto fun-
datorem nagród w ramach realizowanego 
projektu by! g!ówny organizator pikniku.  

W imieniu fundatorów nagrody po-
szczególnym jednostkom OSP wr"czali: 
m!. bryg. Jacek Sobczy)ski - Komendant 
Miejski Pa)stwowej Stra(y Po(arnej w 
Zamo$ciu, Mieczys!aw Skiba - pu!kownik 
po(arnictwa w stanie spoczynku, zas!u(o-
ny na Zamojszczy'nie oÞ cer i spo!ecznik 
ruchu stra(ackiego, Kazimierz Mielnicki 
- prezes Zarz#du Oddzia!u Powiatowe-
go Zwi#zku OSP w Zamo$ciu i cz!onek 
Zarz#du G!ównego Zwi#zku OSP RP, 
Jerzy Zawadzki – sekretarz Powiatu Za-
mojskiego, Wies!aw Chmielowiec  - Bur-
mistrz Krasnobrodu, Stanis!aw J"drusina 
- z-ca Burmistrza, Zbigniew Wiatrzyk – 
Komendant Gminny OSP oraz przedsta-
wiciel Þ rmy SUPON.

Po zako)czeniu zawodów, zanim roz-
pocz"!a si" cz"$& artystyczna pikniku, na 
scenie pojawili si" przedstawiciele Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo!ecznego 
w Zamo$ciu, którzy dokonali podsumo-
wania konkursu wiedzy na temat bezpie-
cze)stwa pracy w rolnictwie i wr"czyli 
nagrody jego laureatom. Zwyci"zcami  
zostali: I miejsce – Krzysztof Cisek, II 
- Miros!awa Konopka i III - Kazimierz 
Misztal.

Wcze$niej pracownicy KRUS obs!u-
giwali stoisko promocyjne, na którym  
udzielali informacji na temat dzia!alno$ci 
tej instytucji, dzielili si" wiedz# na temat 
bezpiecze)stwa pracy w rolnictwie, roz-
dawali ulotki.

Muzyczny program pikniku rozpo-
cz"!a „Kapela Krasnobrodzka”, potem 
zaprezentowa!a si" „Wielopokoleniowa 
Orkiestra D"ta”, a nast"pnie przeszed! 
czas na prezentacje muzyczne Zespo!u 
Wokalnego „Arabeska” z Mircza, który 
wyst#pi! z programem cyga)skim. Po ich 
wyst"pie wraz z zespo!em folklorystycz-
nym „Wójtowianie” na scenie ponownie 
zago$ci!a muzyka ludowa.

Wieczorem, cz"$& estradow# „Pik-
niku sportowo-po(arniczego” wype!ni-
!a muzyka rozrywkowa. Na pocz#tku w 
wykonaniu zespo!u „100%”, a potem ze-

spo!u „Power Play”, który $ci#gn#! liczn# 
rzesz" swoich fanów. Zabawa trwa!a do 
godz. 22.00.

Podczas pikniku by!a prezentacja 
sprz"tu po(arniczego. Samochodami stra-
(ackimi i ich wyposa(eniem interesowa!a 
si" szczególnie m"ska cz"$& uczestników 
imprezy. Ka(dy mia! mo(liwo$& usi#$& 
za kierownic# starszych lub zupe!nie no-
wych samochodów bojowych, które maj# 
na swoim wyposa(eniu OSP Krasnobród, 
czy PSP w Zamo$ciu.   

Piknik, cho& nazywa! si" sportowo-
po(arniczy, oprócz stra(aków Pa)stwo-
wej Stra(y Po(arnej w Zamo$ciu jak i 
licznych jednostek OSP zgromadzi! rów-
nie( przedstawicieli innych s!u( mundu-
rowych.

Byli reprezentanci Miejskiej Komen-
dy Policji w Zamo$ciu - policjanci z Wy-
dzia!u Ruchu Drogowego prezentuj#cy 
samochód wraz z jego wyposa(eniem, 
który na co dzie) s!u(y do patrolowania 
dróg. Doros!ych uczestników imprezy 
interesowa!o zarówno wyposa(enie auta, 
m. in. zamontowana w nim kamera, jak 
i parametry techniczne samochodu, czyli 
to, co jest pod „mask#”. Dzieci za$, po-
dobnie jak doro$li ch"tnie siada!y do sa-
mochodu, przymierza!y charakterystycz-
n# bia!# czapk" policyjn# i pozowa!y do 
zdj"& z policjantami.

Oprócz tego na pikniku by! czworo-
no(ny „funkcjonariusz” – pies patrolo-
wo-tropi#cy, który towarzyszy swojemu 
przewodnikowi- policjantowi podczas 
codziennej s!u(by.

Natomiast Wojsko Polskie reprezen-
towane by!o przez Wojskow# Komend" 
Uzupe!nie) z Zamo$cia i 3 Zamojski Ba-
talion Zmechanizowany. Na przygotowa-
nym stoisku promocyjnym mo(na by!o 
pozyska& ró(nego rodzaju informacje do-
tycz#ce Wojska, Narodowych Si! Rezer-
wy oraz otrzyma& ulotki dotycz#ce tych 
tematów.

Jak na imprez" plenerow# przysta!o 
nie mog!o zabrakn#& piknikowej gastro-
nomii i atrakcji dla dzieci w postaci zje(-
d(alni. 

Ko)cz#c relacj" z „Pikniku sportowo-
po(arniczego”, w imieniu organizatorów 
serdecznie dzi"kuj" wszystkim, którzy 
zaanga(owali si" i w ró(norodny sposób 
przyczynili do jego organizacji i realiza-
cji.

Mariola Czapla

Fotoreporta" – str. 12-13

PIKNIK SPORTOWO-PO!ARNICZY
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I. Dzisiaj wszystkiego zrobi!o si" za 
du(o. Mamy za du(o idei, za du(o syste-
mów, za du(o ksi#(ek, za du(o towarów 
oferowanych do sprzeda(y. Ta wielo$& 
jest tak przyt!aczaj#ca, (e nawet cz!o-
wiek oczytany i wyraÞ nowany zupe!nie 
nie umie z ni# sobie poradzi&. Trzeba 
umie& wybiera& to, co najwa(niejsze, co 
najlepsze. 
%rodowiskiem, w którym !atwo 

znale'& to, co najwa(niejsze, jest z ca!# 
pewno$ci# Ko$ció! jako wspólnota lu-
dzi wierz#cych, a tak(e jako konkretna 
$wi#tynia, w której przepowiada si" s!o-
wo Bo(e. W 1961 r. papie( Jan XXIII 
w jednej ze swoich encyklik okre$li! 
Ko$ció! jako Mater et Magistra - Matka 
i Nauczycielka. Nasz wielki pisarz Hen-
ryk Sienkiewicz w powie$ci Rodzina 

Po!anieckich przekaza! potomnym zna-
mienne stwierdzenie: „Wszystkie syste-

my Þ lozoÞ czne mijaj' jak cienie, a msza 

po staremu si$ odprawia”.
II. Tak cz"sto spotykamy si" tutaj, w 

naszej krasnobrodzkiej $wi#tyni, gdzie 
ju( prawie przez cztery stulecia odpra-
wia si" po staremu msza $w. i g!oszone 
jest niezmienne, a zawsze aktualne s!o-
wo Bo(e. S!yszymy mi"dzy innymi s!o-
wa z Ksi"gi Hioba, (e (ycie ludzkie jest 
trudne, (e byt cz!owieka podobny jest 
do bojowania, do ci#g!ej walki ze z!em 
i mimo ryzyka do nieustannego opowia-
dania si" za dobrem. Czas przemija bar-
dzo szybko – poucza Hiob. Dni s# jak 
powiew wiatru. Dlatego M"drzec Bo(y 
radzi, (eby dobrze korzysta& z czasu, 
który nam Opatrzno$& Bo(a daje (Job 7, 
1-4. 6-7). 

III. Tym, który nam pomaga i leczy 
rany odniesione podczas ziemskiego 
bojowania, jest Bóg, najlepszy Lekarz. 
Psalmista za$wiadcza: „On leczy z!ama-

nych na duchu i przewi'zuje ich rany” 

(Ps 147, 3). Ten sam autor natchniony, 
jakby uzupe!niaj#c wspomnian# wcze-
$niej m#dro$& polskiego pisarza, wyzna-
je jeszcze: „Nasz Bóg jest wielki i pot$"-
ny, a Jego m'dro%# niewypowiedziana” 

(tam(e, 5). 
Dobrze rozumia! t" prawd" $w. Pa-

we!, który w swym Pierwszym Li$cie 
do Koryntian napisa!: „Nie jest dla mnie 

powodem do chluby to, "e g!osz$ Ewan-

geli$. (wiadom jestem ci'"'cego na 

mnie obowi'zku. Biada mi, gdybym nie 

g!osi! Ewangelii” (1 Kor 1, 9, 16).
G!oszenie Dobrej Nowiny to zadanie 

nie tylko dla kap!anów, sióstr zakonnych 
czy ludzi $wieckich zwi#zanych $ci$lej 

z Ko$cio!em. To obowi#zek ka(dego 
chrze$cijanina. Obowi#zek ten nie wy-
!#cza nikogo z ochrzczonych. Nie wsz"-
dzie traÞ  kap!an. Zatem tak(e ty masz 
obowi#zek s!owem i w!asnym przyk!a-
dem wskazywa& na to, co nie przemija, 
co $wi"te i dobre, bo pochodzi od Boga. 
Obecnie jest to zadanie tym bardziej ko-
nieczne i pilne, bo coraz lepiej widzimy, 
jak szybko $wiat jakby wypada z zawia-
sów2. Równie( nasze $rodowiska naro-
dowe i rodzinne s# zagro(one odej$ciem 
od Boga. Dezinformacja medialna, pod-
chwytliwe reklamy, ró(nego rodzaju 
naciski i kusz#ce obietnice robi# swoje. 
Bardzo !atwo bez pe!nego rozeznania, 
wybra& bynajmniej nie to, co najwa(-
niejsze. Nie wiadomo kiedy i jak mo(na 
zgubi&, zawieruszy& gdzie$ prawdziw# 
per!". Powinni$my by& czujni, (eby nikt 
z naszych bliskich nie da! si" zwie$&. 
%wi"ty Pawe!, gorliwy aposto! 

Chrystusa, da! nam przyk!ad ca!kowi-
tego oddania si" a( do oÞ ary z (ycia, 
po$wi"cenia si" misji ewangelizacyjnej. 
We wspomnianym Pierwszym Li$cie 
do Koryntian wyzna!: „Nie zale"'c od 

nikogo [tzn. przez nikogo do tego nie 
zmuszany], sta!em si$ niewolnikiem 

wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, 

których pozyskam. Dla s!abych sta!em 

si$ s!aby, aby pozyska# s!abych. Sta!em 

si$ wszystkim dla wszystkich, "eby w 

ogóle ocali# przynajmniej niektórych” 

(tam(e, 22-23).
To nie $wiat powinien si" zmienia&. 

To nie on ulega degeneracji, ale my, 
ludzie. To nie politycy, koncerny czy 
twórcy nowego porz#dku stoj# na prze-
szkodzie w tworzeniu bardziej ludzkiego 
$wiata, opartego na wspó!odczuwaniu, 
lecz ka(dy z nas. To my jeste$my tymi 
despotami, którzy wpychaj# swoje (ycie 
w szpony rytua!ów i z!ych nawyków, 
którzy  unikaj# stawiania pyta) o sens 
koncepcji i programów kszta!tuj#cych 
nasz# codzienn# egzystencj". To my 
cz"sto nie protestujemy, kiedy wokó! nas 
dzieje si" tyle z!a, na które powinni$my 
zareagowa&, przeciwko któremu nale(y 
czynnie wyst#pi&. Ile razy lekcewa(ymy 
ten nasz obowi#zek z braku odwagi, a 
nawet z lenistwa. To my jeste$my te( 
odpowiedzialni za zanieczyszczanie na-
szego $rodowiska (ycia. Marnotrawimy 
zasoby, bo jeste$my zach!anni. Chce-
my czu& si" bezpiecznie i zyskiwa& co$ 
kosztem innych ludzi. S!usznie s#dzimy, 
(e jeste$my w $wiecie, ale tak naprawd" 
$wiatem jeste$my my.

*eby lepiej wype!ni& swoj# misj" w 
$wiecie, do którego zosta! pos!any przez 
Ojca, Chrystus  „nad ranem, gdy jeszcze 

by!o ciemno, wsta!, wyszed! i uda! si$ na 

miejsce pustynne, i tam si$ modli!” (Mk 
1, 35). Dopiero pó'niej „chodzi! po ca-

!ej Galilei, nauczaj'c w  synagogach i 

wyrzucaj'c z!e duchy” (tam(e, 39).
IV. Poniewa( wszystkiego jest za 

du(o, trzeba wybiera& to, co najwa(-
niejsze. Najwa(niejsza jest modlitwa. 
Nasi bliscy, którzy odeszli do Pana, 
byli lud'mi modlitwy. Moja Mama by!a 
cz!owiekiem g!"bokiej modlitwy. Wiele 
razy widzia!em J#, jak kl"cza!a przed 
obrazem, zatopiona w modlitwie. Lubi!a 
religijne obrazy w swoim domu. By!a do 
nich bardzo przywi#zana. Nie pozwala!a 
nic w tym wzgl"dzie zmienia&.   

Zaszczepi!a w naszych sercach mi-
!o$& do Matki Naj$wi"tszej. W moim 
domu rodzinnym wisi stary obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, Matki Mi!o-
sierdzia, który pami"tam od najwcze-
$niejszego dzieci)stwa. Ma on prawie 
sto lat. Pochodzi z czasów pierwszej 
wojny $wiatowej. Oprawiony jest w 
zwyk!e, drewniane, ledwie heblowane 
ramy. W ostatnich latach dobra!y si" do 
niego korniki. Poddany zosta! konser-
wacji, by go zachowa& na d!ugo w ro-
dzinie. Wisi w najwi"kszym pokoju. Jest 
dla nas cenn# relikwi#, $wiadectwem 
pobo(no$ci obojga Rodziców. Ju( trze-
cie pokolenie moich bliskich odmawia 
przed nim pacierze. Kl"kaj# przed nim, 
gdy szukaj# dobrej rady, jak u!o(y& swo-
je dalsze (ycie, jak rozstrzygn#& trudne 
sprawy rodzinne.

Nasi dziadowie, nasi rodzice zak!a-
dali domy. *yli wiele lat w zgodzie i jed-
no$ci, po Bo(emu, cho& nie omija!y ich 
choroby, k!opoty, nieszcz"$cia. Cierpieli 
ró(ne biedy, znali niedostatek. Wielkim 
nak!adem pracy i wyrzecze) budowa-
li swoje domy, które kochali, o które 
dbali i wype!niali swoistym duchem. 
Tak(e ich potomkowie – dzieci, wnuki 
i prawnuki – odczuwaj# obecno$& tego 
ducha. W tych domach czuj# si" dobrze, 
u siebie.

Ci'g dalszy na str. 8

1Rozwa(anie wyg!oszone 3 lutego 2012 r. 
w ko$ciele p.w. Nawiedzenia NMP w Krasno-
brodzie.

2Por. L. Hagedorn, Die Hölle sind wir, „Die 
Tagespost”, z 19.01.2012, nr 8, s. 9.

Warto!" #ycia ludzkiego1
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Ci'g dalszy ze str. 7

Ka(dy dom jest inny. Jedne s# tylko 
zwyk!ymi pomieszczeniami, w których 
si" pracuje, odpoczywa, je i $pi, inne s# 
pe!ne (ycia: gadaj#, $piewaj#, $miej# 
si", a nieraz p!acz#.

Taki by! - i jest nadal – dom, w któ-
rym (y!a moja $p. Mama. Dom to co$ 
bardzo kruchego, delikatnego. Z du-
chem domu trzeba rozmawia&, (eby i on 
gada!. Trzeba mu $piewa& piosenki, by 
i on chcia! $piewa& i $mia& si". Trzeba 
o niego zabiega& i troszczy& si", tak jak 
o drugiego cz!owieka, jak o s!aw" czy 
o maj#tek. Takie domy my$l#, a nawet 
przedmioty w takich domach te( my$l#.

W domu mojej Mamy nie tylko si" 
mieszka!o, ale si" z nim (y!o. Ona by!a 
sercem domu. Takie domy tworz# te( 
jej dzieci. Przejmuj# dziedzictwo szla-
chetnej Matki i Babci. W pokoju Babci 
nic si" nie zmieni!o. Jest teraz miejscem 
spotka) rodzinnych. Przy du(ym stole 
zasiada do posi!ku ca!a rodzina.

V. Przejmujmy dziedzictwo naszych 
bliskich, kultywujemy rodzinn# tradycj". 
Ci, którzy ju( odeszli, prosz# nas ju( z 
tamtej strony, by$my si" uczyli wyra(a& 
rzeczy i sprawy duchowe, coraz g!"bsze 
i coraz bardziej ostateczne. Nie bardzo 
wiemy, jak to robi&, ale wystarczy wie-
dzie& i my$le& o tym. Trzeba te( dba& o 
to, by podnosi& kultur" osobist# naszego 
codziennego bytowania w nie!atwym 
czasie, jaki obecnie prze(ywamy.

„Panie, zosta& z nami” (+k 24, 29) – 
prosili uczniowie, którzy spotkali swego 
zmartwychwsta!ego Mistrza na drodze 
do Emaus, a „serce w nich pa!a!o, gdy 

rozmawia! z nimi i Pisma im wyja%nia!” 

(+k 24, 32). My  powtarzamy teraz ich 
s!owa: „Panie,  zosta& z nami!” Spotka-
li$my Ciebie na d!ugiej drodze naszych 
dziejów. Spotkali Ci" równie( nasi 
przodkowie z pokolenia na pokolenie. 
Umacnia!e$ ich Swoim s!owem przez 
pos!ug" Ko$cio!a. Panie, zosta) i z tymi, 
którzy przyjd# po nas! Pragniemy tego 

gor#co, aby$ by! z nimi tak, jak jeste$ te-
raz z nami. Pragniemy tego i o to Ciebie 
prosimy. Zosta) z nami, kiedy ostatni 
dzie) naszego (ycia b"dzie si" chyli! ku 
zachodowi. 

Zosta) i pomagaj nam zawsze kro-
czy& drog# do domu Ojca, któr# znamy 
mi"dzy innymi dzi"ki nauczaniu na-
szych matek. Zosta) z nami w Twoim 
s!owie, zw!aszcza w tym, które staje si" 
sakramentem: Eucharysti# Twojej obec-
no$ci po$ród nas. Pragniemy znale'& 
si" w$ród tych b!ogos!awionych, którzy 
„s!uchaj' s!owa Bo"ego i zachowuj' je” 

(+k 11, 28). 
„To jest droga, id)cie ni'!” (Iz 30, 

21) - powtarzam za wielkim prorokiem 
Izajaszem. Kto pójdzie t# drog#, wy-
bierze najlepsz# $cie(k" (ycia po$ród 
wspó!czesnego chaosu. Ten nigdy si" 
nie zawiedzie.

Ks. prof. dr hab. Edward Walewander

W dniach 28-29 kwietnia 2012r. 
na Placu Zamkowym w Lu-

blinie odby! si" III Lubelski Kiermasz 
Turystyczny. 

Organizatorami imprezy byli: Lu-
belska Regionalna Organizacja Tury-
styczna oraz Urz#d Marsza!kowski 
Województwa Lubelskiego w Lubli-
nie.

Kiermasz Turystyczny to jedna 
z najwi"kszych imprez turystyczno-
promocyjnych województwa lubel-
skiego, podczas którego zaprezen-
towa!o si" ponad 50 wystawców z 
naszego regionu oraz z województw 
s#siednich (m.in. Podkarpacia, Pod-
lasia).

By!a to doskona!a okazja do za-

poznania si" z mo(liwo$ciami jakie 
oferuj# turystom wystawcy oraz do pre-
zentacji regionalnych tradycji, kultury i 
kuchni.

W$ród wystawców nie mog!o za-

brakn#&  równie( przedstawicieli na-
szego miasta i regionu. Na stoisku 
promocyjnym przygotowanym przez 
Lokaln# Organizacj" Turystyczn# „Za-
mo$& i Roztocze”, oprócz organiza-

torów stoiska, walory turystyczne i 
uzdrowiskowe Krasnobrodu i Rozto-
cza prezentowali pracownicy Urz"du 
Miejskiego w Krasnobrodzie i Sana-
torium Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
im. Janusza Korczaka. 

Oprócz tego, w ramach bogatego 
programu kulturalnego towarzysz#ce-
go kiermaszowi, rozbrzmiewa!a mu-
zyka i $piew w wykonaniu naszych 
zespo!ów folklorystycznych. W so-
bot" koncertowali „Wójtowianie”, a 
w niedziel" Kapela Krasnobrodzka.

Promocja Krasnobrodu i Roztocza w Lublinie
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W tym roku kalendarz imprez 
kulturalnych naszego miasta 

wzbogaci! si" o kolejne wydarzenie, ja-
kim by! Wojewódzki Konkurs Piosenki 
Dzieci"cej i M!odzie(owej „%piewaj#cy 
S!owik”. G!ównym organizatorem kon-
kursu jest Wojewódzki O$rodek Kultury 
w Lublinie, a Krasnobrodzki Dom Kul-
tury po raz pierwszy by! wspó!organiza-
torem tego przedsi"wzi"cia, a dok!adniej 
mówi#c podj#! si" organizacji eliminacji 
powiatowych.

Cele konkursu to: 
- prezentacja dorobku artystycznego so-
listów,
- popularyzacja $piewania i kierunko-
wanie w!a$ciwego doboru repertuaru,
- wymiana pomys!ów i do$wiadcze) wy-
konawców, instruktorów i nauczycieli,
- promowanie dzieci"cej i m!odzie(owej 
twórczo$ci artystycznej,
- promocja polskiej piosenki (polskie 
teksty, polscy kompozytorzy).

Uczestnikami konkursu s# soli$ci, 
którzy startuj# w trzech kategoriach:
1 kategoria -   6-10 lat
2 kategoria - 11-13 lat
3 kategoria - 14-16 lat

ELIMINACJE GMINNE
W zwi#zku z tym, (e zgodnie z 

przygotowanym regulaminem, w eli-
minacjach powiatowych mogli wzi#& 
udzia! najlepsi soli$ci z poszczególnych 
gmin (max. po 3 osoby), zaistnia!a ko-
nieczno$& wybrania 3 solistów, któ-
rzy reprezentowaliby nasz# gmin" w 
tym konkursie. Aby da& równe szanse 
wszystkim mi!o$nikom $piewania z 
gminy Krasnobród zosta!y zorganizo-
wane Eliminacje Gminne, które odby!y 
si" w Krasnobrodzkim Domu Kultury w 
dniu 16 kwietnia 2012r. 

Komisja konkursowa w sk!adzie: 
przewodnicz#cy - Jacek Kowalik - na-
uczyciel Szko!y Podstawowej w Maj-
danie Wielkim oraz cz!onkowie: Mag-
dalena Antoniak - nauczyciel Zespo!u 
Szkó! Podstawowych i Zespo!u Szkó! 
Ogólnokszta!c#cych w Krasnobrodzie, 
Katarzyna Buczak - nauczyciel Szko!y 
Podstawowej w Kaczórkach, Jaros!aw 
Derkacz - muzyk-akustyk z Krasno-
brodzkiego Domu Kultury, po przes!u-
chaniu 20 wykonawców zg!oszonych do 
konkursu w 3 kategoriach wiekowych (I 
kat. - 10 osób, II kat. - 6 osób, III kat. 
- 4 osoby) wy!oni!a laureatki Eliminacji 
Gminnych, którymi zosta!y:
* Kamila Pupiec 

- Szko!a Podstawowa w Kaczórkach 
* Aleksandra Gawron 
- Krasnobrodzki Dom Kultury
* Hanna Pawluk 
- ZSO w Krasnobrodzie

Wszyscy uczestnicy Eliminacji 
Gminnych otrzymali pami#tkowe dy-
plomy uczestnictwa, a laureaci nagrody 
ksi#(kowe - albumy „Pie$) ujdzie ca!o” 
ufundowane przez Krasnobrodzki Dom 
Kultury. 

ELIMINACJE POWIATOWE
Eliminacje Powiatowe Wojewódz-

kiego Konkursu Piosenki Dzieci"cej 
i M!odzie(owej „%piewaj#cy S!owik” 
odby!y si" 25 kwietnia 2012r. w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury. Honorowy 
patronat nad konkursem obj"li Staro-
sta Powiatu Zamojskiego Henryk Ma-
tej i Burmistrz Krasnobrodu Wies!aw 
Chmielowiec.

Do konkursu zg!oszonych zosta!o 

26 uczestników, pomimo zg!oszenia 
nie wszyscy jednak dojechali na prze-
s!uchania. Ostatecznie udzia! w nich 
wzi"!o 23 solistów (I kat. – 12 osób, II 
kat. – 8 osób, III kat. – 3 osoby). Spo-
$ród nich komisja konkursowa, w której 
sk!ad wchodzili:
Anna Mroczek - przewodnicz#ca – na-
uczyciel w Ognisku Muzycznym w To-
maszowie Lubelskim.
Beata Buczek – nauczyciel Pa)stwowej 
Szko!y Muzycznej I i II st. w Zamo$ciu. 
Jacek Kowalik – nauczyciel Szko!y 
Podstawowej w Majdanie Wielkim
wy!oni!a laureatów, którymi zostali:

* Julia Sza!acha 
– Zespó! Szkó! w Wysokiem 
* Paulina Pawluk 
– Gminny O$rodek Kultury 
w Skierbieszowie
* Magdalena "wistowska 

– Gimnazjum w +abuniach 
Wy(ej wymienieni reprezentowa& 

b"d# powiat zamojski podczas Woje-
wódzkiego Festiwalu Piosenki Dzieci"-
cej i M!odzie(owej „%piewaj#cy S!o-
wik”, który odb"dzie si" w dniach 14- 15 
czerwca 2012r. w Miejsko-Gminnym 
Centrum Kultury w Rykach. 

Ponadto Jury przyzna!o wyró(nie-
nia, które otrzymali:
1. Kamila Pupiec 

– Szko!a Podstawowa w Kaczórkach
2. Emilia Bo#ek 

– Zespó! Szkó! w *danowie
3. Aleksandra Gawron 

– Krasnobrodzki Dom Kultury
4. $ukasz Dudek 

– Zwierzyniecki O$rodek Kultury i Re-
kreacji
5. Bart!omiej Góra 

– Gimnazjum w +abuniach
Wszyscy uczestnicy eliminacji 

otrzymali otrzymali pami#tkowe dy-
plomy uczestnictwa. Natomiast laureaci 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Zamo$ciu. 
Ponadto Krasnobrodzki Dom Kultury 
ufundowa! nagrody ksi#(kowe – album 
„Pie$) ujdzie ca!o” dla laureatów i wy-
ró(nionych. Nagrody i dyplomy wr"-
czali: Burmistrz Krasnobrodu Wies!aw 
Chmielowiec oraz cz!onkowie Jury.

Laureatom i wyró(nionym obu eta-
pów konkursu gratulujemy, a najlep-
szym solistom eliminacji powiatowych 
(yczymy powodzenia podczas konkursu 
wojewódzkiego.

Serdecznie dzi"kujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu, a tak(e nauczy-
cielom i instruktorom, którzy przygoto-
wywali solistów do wyst"pów.

Mariola Czapla 

Fotoreporta" – str. 14

!piewaj"cy s#owik
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W dniu 19-20 maja 2012r. zespó! 
„Wójtowianie” z Krasnobro-

du odwiedzi! Dolny %l#sk.
Sta!o si" to za spraw# p. Zbignie-

wa Górnika – wroc!awskiego przedsi"-
biorcy, który urodzi! si" i wychowa! w 
Majdanie Wielkim (gm. Krasnobród) 
a mieszka i prowadzi swoj# Þ rm" we 
Wroc!awiu.

„Wójtowian” pan Zbyszek obejrza! 
po raz pierwszy podczas ich wyst"pu na 
Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie. A 
poniewa( jest wielbicielem kultury ludo-
wej, pomy$la! o nawi#zaniu wspó!pracy 
kulturalnej pomi"dzy „Wójtowianami”, 
a którym$ z zespo!ów dolno$l#skich.

I tak w ubieg!ym roku go$cili$my w 
Krasnobrodzie zespó! „U$miech” z Do-
broszyc, a teraz „Wójtowianie” zostali 
zaproszeni przez p. Górnika do Wroc!a-
wia.

Termin tak zosta! wybrany, by ze-
spó! móg! si" zaprezentowa& mo(liwie 
szerokiej publiczno$ci.

W dniu 19 maja w ca!ej Polsce ob-
chodzon# Europejsk# Noc Otwartych 
Muzeów. Odwiedzaj#cych Muzeum Et-
nograÞ czne we Wroc!awiu wita! swoim 
koncertem zespó! „Wójtowianie” z Kra-
snobrodu, ze specjalnie przygotowanym 
repertuarem.

W dniu 20 maja Polskie Radio 
Wroc!aw wyemitowa!o o godz. 10.30 
audycj" radiow# po$wi"con# naszemu 
regionowi. „Wójtowianie” prezentowali 

zamojski folklor, a p. Marianna Olszew-
ska – kierownik zespo!u opowiada!a o 
urokach krasnobrodzkiej ziemi i ca!ego 
Roztocza. Zachwala!a te( nasz# regio-
naln# kuchni". Jak nas pó'niej poinfor-
mowano, audycji tej wys!ucha!o oko!o 
100 tys. osób.

Po prezentacji w radio zespó! uda! 
si" do gminy Mietków, gdzie na scenie 
ustawionej na barce ko!ysz#cej si" wo-
dach pi"knego zalewu odbywa!a si" im-
preza „%piewanie na wodzie”, w której 
prezentowa!y si" dolno$l#skie zespo!y.

Na zako)czenie pierwszej cz"$ci 
prezentacji wyst#pi! krasnobrodzki ze-
spó!, który tak podoba! si" publiczno$ci, 
(e musia! bisowa&.

Po zej$ciu z estrady „Wójtowianie” 
rozdawali przywiezione ze sob# mate-
ria!y reklamowe przygotowane przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury i Urz#d 
Miejski w Krasnobrodzie. Materia!y 
promocyjne by!y równie( rozdawane 
podczas koncertu w Muzeum Etnogra-
Þ cznym. Zainteresowanie by!o ogrom-
ne.

Program pobytu we Wroc!awiu by! 
bardzo  bogaty. Oprócz wymienionych 
wcze$niej wyst"pów uczestnicy wy-
jazdu odwiedzili te( arboretum w Woj-
s!awicach, Panoram" Rac!awick# oraz 
obejrzeli widowisko, które by!o jakby 
teatrem wody, $wiat!a i muzyki – ta)-
cz#ce fontanny.

Wszystko to by!o mo(liwe dzi"ki 

sponsoringowi p. Zbigniewa Górnika, 
który w ca!o$ci sÞ nansowa! ten wyjazd i 
wszystkie atrakcje.

Z ogromn# satysfakcj# musimy 
stwierdzi&, (e pan Zbigniew Górnik jest 
znan# postaci# w niektórych kr"gach 
kulturalnych Wroc!awia i szczerze  po-
dziwiany z powodu swojej dzia!alno$ci. 
Za jego te( spraw# wyst"p naszego ze-
spo!u by! doskonale rozreklamowany i 
wielu ludzi z naszych stron mieszkaj#-
cych we Wroc!awiu, b#d' tych którzy 
odwiedzili Krasnobród przyby!o pos!u-
cha& „Wójtowian”. By!y to naprawd" 
wzruszaj#ce spotkania.

Tak wi"c dzi"ki p. Zbigniewowi 
Górnikowi oraz „Wójtowianom” Kra-
snobród, Zamojszczyzna i Roztocze w 
dniach 19-20 maja 2012r. zaistnia!y na 
Dolnym %l#sku.

W imieniu „Wójtowian” i pracowni-
ków Krasnobrodzkiego Domu Kultury, 
którzy te( uczestniczyli w tym wyje'-
dzie sk!adam serdeczne podzi"kowa-
nia ca!ej Rodzinie Górników: Panu 
Zbigniewowi i jego ma!(once Jolancie 
oraz synom Micha!owi i Marcinowi za 
organizacj" ca!ego wyjazdu i stworzenie 
mi!ej, rodzinnej atmosfery podczas na-
szego pobytu.
 

Mariola Czapla

Fotoreporta" – str. 24

Fot. Mariola Kawecka

„Wójtowianie” na Dolnym !l"sku

W dniu 27 maja 2012r., w ty-
dzie) po pobycie na Dolnym 

%l#sku, zespó! folklorystyczny „Wójto-

wianie” pojecha! nieco bli(ej – do Wer-
bkowic.

Uda! si" tam, aby wzi#& udzia! w „II 
Mi"dzypowiatowym Festiwalu Pie$ni 
i Piosenki Maryjnej” organizowanym 
przez Wójta Gminy Werbkowice, Sta-

rostwo Powiatowe w Hrubieszowie oraz 
ParaÞ " Rzymskokatolick# i Gminny 
O$rodek Kultury w Werbkowicach.

W festiwalu wzi"!o udzia! 20 ze-
spo!ów, ale wyst"p naszego najbardziej 
podoba! si" nie tylko publiczno$ci, ale 

równie( Jury, które 
przyzna!o „Wójtowia-
nom” I miejsce. Zespó! 
przywióz! z Werbkowic 
pami#tkowy dyplom i 
puchar.

To by! pierwszy 
sukces zespo!u z now# 
kapel#. 

Gratulujemy.

Mariola Czapla

Sukces „Wójtowian”



23.09.2011r.

Eliminacje gminne

Eliminacje powiatowe

„Śpiewający słowik”

25.04.2012r.

16.04.2012r.





03.05.2012r.

!wi"to Ko nstytucji 3 Maja
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%wiatowy Dzie) Ziemi to $wi"to 
obchodzone w Polsce od 1990 

roku, zawsze gromadzi tysi#ce uczestni-
ków, dla których idea ochrony $rodowi-
ska jest bliska. Organizowane s# festyny 
rodzinne, konkursy dla dzieci, m!odzie-
(y oraz wystawy. 

W programie Dnia Ziemi znajduj# 
si" elementy edukacji eko-
logicznej i pro$rodowisko-
wej, edukacji kulturalnej i 
wychowania przez sztuk", 
dzia!a) spo!ecznych inte-
gruj#cych organizacje po-
zarz#dowe, instytuty, szko-
!y wy(sze, administracj" 
samorz#dow# i rz#dow#.  

ZSP w Krasnobrodzie 
równie( prowadzi szero-
ko zakrojon# edukacj" na 
rzecz ochrony przyrody. 
Corocznie organizujemy 
Mi"dzyszkolny Turniej 
Ekologiczny, w którym 
uczestnikami s# uczniowie  zaprzy-
ja'nionych szkó! gminy Krasnobród i 
powiatu zamojskiego, a instytucjami 
wspieraj#cymi s#: Urz#d Miejski w 
Krasnobrodzie i Nadle$nictwo Zwierzy-
niec. 

Dnia 24 kwietnia 2012r. spo!eczno$& 
szkolna oraz zaproszeni go$cie ze szkó! 
w Kalinowicach, Kaczórkach i Majdanie 

Wielkim zebrali si", aby obejrze& Þ na! 
VII edycji Turnieju odbywaj#cego si" 
pod has!em „Woda – 'ród!em (ycia”.  
Podobnie jak w poprzednich latach, sk!a-
da! si" on z konkurencji sprawno$cio-
wych i zada) teoretycznych. Uczniowie 
mieli za zadanie odpowiedzie& na py-
tania dotycz#ce wyst"powania wody w 

przyrodzie, jej zanieczyszcze) i sposo-
bów ochrony. %cigali si" w przelewaniu 
wody i biegu z kubkiem wype!nionym 
po brzegi wod#. Pierwsze miejsce ex 
aequo zaj"!y dru(yny z ZSP w Krasno-
brodzie oraz Majdanie Wielkim, nato-
miast drugie miejsce komisja przyzna!a 
szko!om w Kalinowicach i Kaczórkach. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 

rzeczowe, ufundowane przez dyrekcj" 
ZSP w Krasnobrodzie oraz Nadle$nic-
two Zwierzyniec, które reprezentowa! 
pan le$niczy Ryszard Tetrycz. Go$cie 
otrzymali równie( Gazetk" Ekologicz-
n# zredagowan# przez uczniów nale(#-
cych do ko!a ekologicznego. Uroczy-
sto$& u$wietni! wyst"p klasy VIb, która 

przedstawi!a inscenizacj" 
„Rozprawa w obronie Zie-
mi” oraz wykona!a piosenki 
ekologiczne. Podczas uro-
czysto$ci nast#pi!o równie( 
rozstrzygni"cie szkolnego 
konkursu zbiórki makulatu-
ry. W$ród uczniów kl. I-III 
najwi"cej, a( 144kg, zebra! 
Micha! Koperwas z klasy 
Ib, Mateusz Buka!a z kl. IIb 
– 93kg, Aleksandra Piecho-
wiak z kl. IIb – 92,5kg. W 
klasach IV-VI najwi"cej ze-
brali: Wojciech Ga!an z kl. 
V b – 54kg, Paulina Kawa-

lec z kl. VIa – 40,5kg, Aleksandra Tytu!a 
z kl. Vb oraz Kinga Szyku!a z kl. Va po 
40kg. 

Mamy nadziej", (e podj"te dzia!a-
nia poszerz# $wiadomo$& ekologiczn# 
uczniów oraz sk!oni# do podejmowania 
dzia!a) na rzecz ochrony najbli(szego 
$rodowiska.

Joanna Burda

!"#$"%&'#()&)*+,-&'#./%
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Od d!u(szego ju( czasu rzecz# 
zwyczajn# sta!a si" ocena ró(-

nych instytucji, Þ rm, zak!adów pracy i 
szkó!. Do tego typu placówek przyje(-
d(aj# wizytatorzy, kontrolerzy czy au-
dytorzy. Ich zadaniem jest wskazanie 
mocnych i s!abych stron danej placów-
ki. Na koniec takiej ewaluacji pisany 
jest raport.

W kwietniu tego roku nasze liceum 
odwiedzili wizytatorzy z Kuratorium 
O$wiaty w Lublinie. Przez kilka dni 
spotykali si" z uczniami liceum i ich ro-
dzicami, z partnerami szko!y i pracow-
nikami niepedagogicznymi jak równie( 
z nauczycielami i dyrekcj#.

By!y przeprowadzane wywiady i 
ankiety. Ca!o$& zako)czy!o spotkanie ze 
wszystkimi uczestnikami bada) i og!o-
szenie raportu. Nasze liceum otrzyma-
!o ocen*: wysoki stopie+ wype!niania 
wymaga+ przez szko!* - oznaczany 
liter( B. Jest nam tym bardziej mi!o, (e 
na t" wysok# ocen" wp!yn"!y równie( 
opinie uczniów i rodziców.

Rodzice nas chwal(
Rodzice uczestnicz#cy w wywiadzie 

podkre$lali, (e wyposa(enie szko!y jest 
bardzo dobre. Szko!a jest stale wzbo-
gacana w nowoczesne pomoce dydak-
tyczne /tablice interaktywne, telewizory, 
laptopy, projektory, plansze dydaktycz-
ne, zestaw optyczny, tablice pogl#do-
we/. Sprz"t szkolny jest sukcesywnie 
wymieniany, s# stoliki jednoosobowe.

Nauczyciele maj# mo(liwo$& pro-
wadzenia lekcji z wykorzystaniem ró(-
nych metod aktywizuj#cych. W liceum 
wprowadzono dodatkowe zaj"cia przy-
gotowuj#ce uczniów do matury z ma-
tematyki i j"zyka angielskiego, które w 
znacznym stopniu przyczyniaj# si" do 
uzyskania przez uczniów coraz lepszych 
wyników. Nauczyciele uczestniczyli w 
kursie Ocenianie kszta!tuj#ce i wpro-
wadzanie innowacji w sposobie naucza-
nia i oceniania, efektem tego szkolenia 
s# znacznie lepsze wyniki semestralne 
uczniów. 

Szko!a rozwija umiej*tno"ci
Uczniowie mog# rozwija& swoje 

zainteresowania w ró(nych formach 
zaj"&. W ramach projektu Euro – Face 
zorganizowano cykl warsztatów edu-
kacyjnych w j"zyku angielskim, które 
prowadzili praktykanci z Japonii, In-

donezji, Chin, Ukrainy, Wietnamu i Fi-
lipin. Przez realizacj" projektu Teutsch 
– Wagon – Tour promowana jest nauka 
j"zyka niemieckiego. Lekcje j"zyków 
obcych odbywaj# si" w pracowni na 16 
stanowisk, wyposa(onej w komputer, 
s!uchawki, radiomagnetofon, projektor i 
tablic" interaktywn#. 

Do dyspozycji uczniów s#: pracow-
nie przedmiotowe, biblioteka z centrum 
multimedialnym, dwie pracownie kom-
puterowe z 29 komputerami oraz nowo-
czesny sprz"t /6 tablic interaktywnych, 
7 projektorów, 4 telewizory/.

Nawi#zali$my wspó!prac" mi"dzy-
narodow# – odby!a si" ju( przygoto-
wawcza wizyta studyjna w Hiszpanii, 
w Cordobie. Ponadto szko!a realizuje 
projekt Wspó!praca m!odzie(y polskiej 
i szwajcarskiej.

Od dwóch lat uczniowie wyje(d(a-
j# na zimow# Bia!# Szko!" i doskonal# 
swoj# umiej"tno$& jazdy na nartach.

W przysz!ym roku szkolnym ruszy 
podobny projekt - Szko!a i *agle. Nasi 
uczniowie maj# mo(liwo$& wyjazdu na 
kurs (eglarski. 

Po wakacjach zostanie otwarte nowe 
boisko Orlik. Aktualnie uczniowie maj# 
do dyspozycji dwie sale gimnastyczne, 
si!owni", sal" do gimnastyki korektyw-
nej i tenisa sto!owego, du(e i ma!e bo-
isko na powietrzu. 

Powo!ano ko!o fotograÞ czne Came-
ra obscura.

Wa(nym punktem kszta!towania 
osobowo$ci m!odych ludzi jest dzia!al-
no$& Szkolnego Klubu Wolontariatu. 
Nasi uczniowie nios# pomoc potrzebu-
j#cym w wielu miejscach gminy i re-
gionu. Ich cicha praca przynosi chlub" 
naszej szkole.

Szko!a jest zadbana i bezpieczna
Uczniowie liceum mog# korzysta& 

z dowozu funkcjonuj#cego na terenie 
gminy, dzi"ki czemu bezpiecznie docie-
raj# przed budynek szkolny. W sto!ówce 
mog# zje$& ciep!y i tani posi!ek. Poza 
tym korzystaj# z szatni, sklepiku i  !a-
wek ustawionych na korytarzach.

Sale lekcyjne oraz korytarze ozda-
biaj# gazetki sta!e i okoliczno$ciowe, 
wystawy prac uczniów i kwiaty. Szcze-
góln# uwag" przykuwaj# wystawy zwi#-
zane z patronem - Janem Paw!em II. 
Pomieszczenia szkolne s# przestronne, 
czyste, ciep!e i jasne, estetyczne.

W szkole funkcjonuje $wietlica. Na-
uczyciele pracuj#cy w niej dbaj# o bez-
piecze)stwo uczniów przed lekcjami, po 
nich i w czasie przywozów oraz  odwo-
zów uczniów do domu.. Dla bezpiecze)-
stwa uczniów w czasie przerw na kory-
tarzach swoje dy(ury pe!ni# wszyscy 
nauczyciele.

Teren wokó! szko!y /trawniki, chod-
niki i parking/ jest zagospodarowany i 
zadbany. Prace porz#dkowe w swoich 
rejonach wykonuj# uczniowie.

Dla wi"kszego bezpiecze)stwa zo-
sta! zainstalowany monitoring wizyjny 
/16 kamer/ na zewn#trz i wewn#trz bu-
dynków. 

Szko!* wspomagaj(: Urz(d Gmi-
ny, partnerzy i sponsorzy 

Dzi"ki funduszom gminnym szko!a 
jest ca!y czas modernizowana i remon-
towana. Aktualnie budynki szko!y s# 
docieplane i k!adziona jest nowa elewa-
cja. Trwaj# prace przy budowie boiska 
Orlik. Planowana jest wymiana insta-
lacji elektrycznej oraz czynione s# sta-
rania zakupu dla szko!y samochodu do 
przewo(enia osób niepe!nosprawnych. 
Finansowane  b"d# bie(#ce remonty i 
zakup pomocy szkolnych.

Partnerzy /m.in. Klub Sportowy 
Igros, Krasnobrodzki Dom Kultury, Bi-
blioteka Publiczna/ przekazuj# na rzecz 
szko!y sprz"t sportowy, ksi#(ki i $rod-
ki audiowizualne. Sponsorzy prywatni 
doÞ nansowuj# ró(ne przedsi"wzi"cia i 
imprezy szkolne lub wspomagaj# je w 
formie rzeczowej.

*          *          *
 

Szko!a jest instytucj# bardzo dy-
namiczn#. Na jej terenie dochodzi do 
wspó!pracy wielu osób, uczestnicz# w 
niej uczniowie, rodzice, nauczyciele, 
pracownicy obs!ugi, w!adze gminy i 
pracownicy urz"du, osoby prywatne i in-
stytucje. To dzi"ki ich wspó!pracy nasze 
liceum zosta!o tak wysoko oceniane. 

Renata Bojarczuk

Dyrektor Zespo!u Szkó! 
Ogólnokszta!c'cych                                                                                                         

im. Jana Paw!a II w Krasnobrodzie

Liceum w Krasnobrodzie 
ze stopniem wysokim
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W Zespole Szkó! Podstawowych 
w Krasnobrodzie w dn. 29 III 

2012 r. odby! si" konkurs recytatorski 
„Twórczo$& poetów naszego regionu”. 

Organizacj# konkursu zaj"!a si" na-
uczycielka j"zyka polskiego – p. Gra(y-
na Nowosad. Dekoracj" sali, w której 
przeprowadzono konkurs, przygotowa!a 
p. Marzena Kuniec. 

W sk!ad komisji oceniaj#cej recy-

tacje uczestników konkursu wesz!y: 
p. Alina S!ota – poetka regionalna, p. 
Dorota Szwal z Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Krasnobrodzie, p. 
Teresa Gielmuda – bibliotekarka szkol-
na oraz Aleksandra Kawecka – przed-
stawicielka Samorz#du Uczniowskiego 
ZSP Krasnobród.

Zgodnie z regulaminem konkursu 
recytatorzy prezentowali po dwa utwo-
ry, przy czym jeden musia! by& autor-
stwa poety regionalnego. 

Konkurs cieszy! si" du(ym powo-
dzeniem – !#cznie wzi"!o w nim udzia! 
47 osób. 

Po wys!uchaniu recytacji 30 uczniów 
w kategorii A m!odszej grupy wiekowej 
klas I – III komisja konkursowa przy-
zna!a nast"puj#ce miejsca:

I miejsce – Julia Górnik 

z kl. III b, 

II miejsce – Bart!omiej Roczkowski 

z kl. I a, 

III miejsce – Gabriela Szpyra 

z kl. III b

Po wys!uchaniu recytacji 17 uczniów 
w kategorii B starszej grupy wiekowej 
klas IV – VI jury przyzna!o nast"puj#ce 
miejsca: 

I miejsce – Maciej Górnik 

z kl. V b, 

II miejsce – Paulina Mielnicka

 z kl. V a, 

III miejsce – Agnieszka Wo!owiec 

z kl. IV a, 

Kacper Osuch z kl. V b 

Poza tym komisja konkursowa przy-
zna!a wyró(nienia w konkursie:

W kategorii klas I – III: 
Filip Górnik z kl. I c, 

Mateusz S!upski z kl. I c, 

Grzegorz Adamczuk z kl. II b, 

Marta Szyku!a z kl. II b, 

Jan Adamczuk z kl. III c, 

Bartosz Pomaniec z kl. III c. 

W kategorii klas IV – VI: 
Ewa Dworniczak z kl. IV a, 

Agata Koz!owska z kl. V c, 

Natalia Kawka z kl. VI a.

Dodatkowo przyznano te( Agacie 
Malickiej z kl. VI a nagrod" za walory 
artystyczne i ciekaw# prezentacj" utwo-
ru poetyckiego w!asnego autorstwa. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pami#tkowe dyplomy, a laureaci 

oraz wyró(nieni - nagrody ufundowane 
przez dyrekcj" ZSP Krasnobród. Dla 
ka(dego recytatora znalaz! si" te( s!odki 
upominek od organizatorki konkursu. 

Gra"yna Nowosad

W ZSP Krasnobród recytuj!
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Centrum Edukacyjne BLI*EJ 
PRZEDSZKOLA prowadzi 

dzia!alno$& skierowan# do rodziców i 
nauczycieli wychowania przedszkolne-
go. 

Portal spo!eczno$ciowo-informacyj-
ny www.blizejprzedszkola.pl po$wi"-
cony jest wychowaniu, edukacji oraz 
rozwojowi dziecka w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym. Wraz z obszer-
nymi 'ród!ami informacji udost"pnia 
wszystkim u(ytkownikom sieci miej-
sce spotka), w którym mog# podzieli& 
si" swoim do$wiadczeniem, pochwali& 
osi#gni"ciami, oraz zainspirowa& innych 
do dzia!ania. Serwis adresowany jest do 
nauczycieli wychowania przedszkolne-
go, rodziców, a tak(e specjalistów. 

Cz"$& spo!eczno$ciowa serwisu 
umo(liwia kontakty z innymi internau-
tami, prowadzenie dyskusji w ramach 
grup tematycznych oraz prowadzenie 
bloga. Zalogowani u(ytkownicy tworz# 
tak(e jeden z kluczowych dzia!ów ser-
wisu – Publikacje u(ytkowników. Jest 
to jedyne miejsce w sieci, w którym 
poznajemy przyk!ady dobrych praktyk 
realizowanych w placówkach na terenie 
ca!ej Polski (Wydarzenia i Konkursy), a 
tak(e, dzi"ki Przewodnikowi dla przed-
szkoli, tworzymy list" miejsc poleca-
nych na wycieczki z dzie&mi.

Od grudnia 2011 roku na powy(-
szym portalu pojawi! si" Krasnobród i 
Przedszkole Samorz#dowe w Krasno-
brodzie. Zamieszczonych zosta!o ju( 
131publikacji: blog, albumy, wydarze-
nia, opisy zaj"& i przewodniki. Dzia!ania 
nasze s# zauwa(ane i wysoko oceniane 
przez Forum. 

Przytocz" w tym miejscu kilka wpi-
sów:

„Zorganizowali$cie ciekawe zaj"-
cia dla dzieci? Byli$cie z maluchami w 
miejscu, które zapiera dech w piersiach? 
A mo(e macie wpadli$cie na pomys!, 
jak zwyk!e wydarzenie opisa& w nie-
konwencjonalny sposób? Je$li tak, to 
czekamy na Wasze wpisy! 

Nagroda pow"druje te( do Przed-
szkola Samorz#dowego w Krasnobro-
dzie. Z dwóch powodów – kolorowego 
i oryginalnego Dnia Postaci Bajkowych 
oraz integracji przedszkolaków z Od-
dzia!em Dzieci Specjalnej Troski”.

***
„Uwielbiamy przegl#da& Wasze ga-

lerie z ciekawych zaj"&! Albumy staj# 
si" coraz bardziej obszerne oraz obÞ tuj# 

w ciekawe i bardzo !adne zdj"cia z Wa-
szych przedszkoli. Mamy nadziej", (e 
klisze w aparatach (je$li w ogóle jeszcze 
takowe u(ywacie) lub miejsca na kartach 
pami"ci szybko Wam si" nie sko)cz# i w 
dalszym ci#gu b"dziecie nas zasypywa& 
obrazkami z Waszych placówek? 

Maluchy z Przedszkola Samorz#do-
wego w Krasnobrodzie tak(e nie mog!y 
narzeka& na nud"! Dzieci na arcycieka-
wych zaj"ciach zwiedzi!y Haiti, ogl#d-
n"!y spektakl „Kozio!ek Nie-Mato!ek”, 
bawi!y si" z Pani# Jesieni#, $wi"towa!y 
urodziny Kubusia Puchatka oraz odwie-
dzi!y Krain" Zabaw „Ja$ i Ma!gosia” w 
Zamo$ciu”.

***
„Przywitanie wiosny zdominowa!o 

tak(e Wasze galerie. Musimy przyzna&, 
(e po(egnali$cie zim" z przytupem! 
By!o weso!o, kolorowo i rado$nie!

Zapraszamy do odwiedzania powy(-
szej strony. Ogl#dni"cia galerii z tego 
wydarzenia! 21 marca mogli$my $wi"-
towa& pierwszy dzie) wiosny! Po(egna-
nie zimy oczywi$cie nie mog!o omin#& 
Waszych przedszkoli! Sprawd'my, jak 
„nowa” pora roku zosta!a powitana w 
Przedszkolu Samorz#dowym w Krasno-
brodzie:

Dzieci z Przedszkola Samorz#dowe-
go w Krasnobrodzie wykona!y piosenk" 
o wio$nie w Oddziale Dzieci Specjalnej 
Troski. Ponadto podczas tego wyj#tko-
wego spotkania by!o czytane wiosenne 
opowiadanie, co jeszcze bardziej zinte-
growa!o maluchy ze sob#! Warto zazna-
czy&, (e przedszkolaki tak(e wspólnie 
po(egna!y zim". Warto tak(e zazna-
czy&, (e krasnobrodzkie maluchy zor-
ganizowa!y w swojej placówce Zielony 
Dzie)!” 

***
„W dzisiejszym wydaniu Albumów 

wida&, (e postawili$cie nie na ilo$&, lecz 
jako$& Waszych notek! Dogoterapia, 
ogromne pisanki czy kolorowe pacynki 
– jeste$my pod wra(eniem! 

Na sam koniec przenie$my si" do 
Przedszkola Samorz#dowego w Kra-
snobrodzie, gdzie przedszkolaki pre-
zentowa!y pi"kne, kolorowe i ogromne 
pisanki! Zapewniamy – jest na co popa-
trze&”.

***
„Cieszymy si", (e nasze projekty 

odpowiadaj# Waszym potrzebom. W 

Wydarzeniach i Albumach pojawia si" 
coraz wi"cej sprawozda) – w poprzed-
nich tygodniach byli$cie szczególnie 
aktywni w „Ksi#(ce dla malucha” oraz 
„Kartonowej Zabawie”. Zapraszamy do 
lektury!

Kartonowa Zabawa 
Kartony i surowce wtórne mog# 

okaza& si" idealnym materia!em na cie-
kawe zaj"cia! Szczególnie wiedz# o tym 
dzieci z Przedszkola Samorz#dowego w 
Krasnobrodzie „Wiosna, wiosna, wio-
sna, ach to Ty” $piewa! Marek Grechuta 
w swojej piosence. S!owa tego utworu 
idealnie nawi#zuj# do sytuacji w Wa-
szych przedszkolach – zima zosta!a de-
Þ nitywnie po(egnana! Zapraszamy do 
lektury!

W Przedszkolu Samorz#dowym w 
Krasnobrodzie odby! si" konkurs ro-
dzinny „Pani Wiosna”. W naszych Wy-
darzeniach mo(emy podziwia& pi"kny 
strój, który zosta! wykonany przez Pa-
link" – laureatk" rywalizacji. Ponadto 
placówka zorganizowa!a tak(e konkurs 
rodzinny „Marzenna” oraz konkurs dla 
dzieci pod t# sam# nazw#. Ponadto w 
placówce zosta! zorganizowany Zielony 
Dzie)”.

***
„Zg!oszenia do konkursu „Moja 

Ma!a Ojczyzna – mieszkam w…” zo-
sta!y zako)czone. Jest jednak szansa, 
aby zobaczy& te wpisy, które sp!yn"!y w 
ostatnich kilkunastu dniach. Zobaczcie 
koniecznie!

Krasnobród to naprawd" wyj#tkowe 
miejsce. Ma!o kto zdaje sobie spraw" z 
faktu, (e to miasto jest duchow# stolic# 
po!udniowo-wschodniej cz"$ci kraju!”

***
Mam nadziej", (e podobnych wpi-

sów b"dzie coraz wi"cej a taka forma 
promocji wp!ynie pozytywnie na ogól-
nopolski wizerunek placówki, Krasno-
brodu i Roztocza.    

Maria Doma&ska

z grup' 
„Przyjaciele Kubusia Puchatka”

Przedszkole Samorz'dowe 

w Krasnobrodzie

BLI!EJ PR ZEDSZKOLA
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Niedawno w Warszawie odby! 
si" marsz w obronie Telewizji 

Trwam. Polacy w pi"kny, pokojowy spo-
sób pokazali jedno$& i solidarno$& w d#-
(eniu do s!usznej sprawy. Wyrazili swój 
sprzeciw i powiedzieli: Stop k!amstwu, 
manipulacji, dyskryminacji ze strony 
obecnego rz#du! Ka(dy Polak chce by& 
wolny, oprócz obowi#zków chce mie& 
prawa, które b"d# respektowane. Id#c 
ulicami stolicy manifestuj#cy skandowali 
i $piewali o tym, (e chc# mie& dost"p do 
dóbr narodowych, które nale(# si" wszyst-
kim Polakom.  *#dali, by katolickie media 
takie jak Telewizja Trwam i Radio Maryja 
mia!y swoje miejsce na platformie cyfro-
wej.

Jestem pe!na podziwu i ciesz" si" 

z tego, (e Naród wreszcie obudzi! si" i 
przemówi! jednym g!osem. By!o do prze-
widzenia, (e przedstawiciele obecnych 
w!adz zamkn# przed Suwerenem drzwi, 
tak jak zamkn"li swoje serca i zag!uszyli 
sumienia. Dawniej, gdy kto$ pope!ni! z!o, 
to si" tego wstydzi!. Dzisiaj z!o otrzyma!o 
status prawnej dzia!alno$ci. Mocodawcy 
wys!uchuj# s!usznego g!osu Suwerena 
lecz ignoruj# go, opowiadaj# zmy$lone hi-
storie, manipuluj#, k!ami#. Znam to dobrze 
z czasów PRL-u, chocia( wydaje mi si", 
(e teraz jest jeszcze gorzej. KRRiT oraz 
jej przewodnicz#cy Jan Dworak z wielk# 
ignorancj# klucz# i manipuluj#, by z uni-
(eniem wykona& polecenie Pana Premiera 
i Pana Prezydenta.

Cz"sto zastanawiam si" nad tym, co 

b"dzie dalej. Czy polskie spo!ecze)stwo, 
obecnie jeszcze podzielone, zjednoczy 
swoje si!y we wspólnym dzia!aniu? Czy 
potraÞ  jak kropla dr#(y& ska!", która 
wreszcie skruszeje? My$l", (e b"dzie do-
brze. Zwyci"(y wolno$& i prawdziwa de-
mokracja. Stanie si" to wówczas, gdy ci, 
którzy (yj# w prawdzie i potraÞ # odró(ni& 
dobro od z!a, podziel# si" dobrym s!owem 
z tymi, którzy tego nie czuj#. Prawd# jest, 
(e cz"$& polskiego spo!ecze)stwa ufa nadal 
komercyjnym mediom we wszystkich ob-
szarach polskiej rzeczywisto$ci. Musimy o 
tym rozmawia& z nie$wiadomymi jeszcze 
Polakami. Bardzo wa(ne jest równie( to, 
by nasza postawa by!a godna zaufania. 
By$my w swoim (yciu zachowywali naj-
wy(sze warto$ci jakimi s#: Bóg, Honor i 
Ojczyzna.

Józefa Kusz

Po wolno!" i demokracj#

W roku szkolnym 2011/2012, podobnie jak w latach po-
przednich uczniowie ZSP w Krasnobrodzie osi#gn"li 

wysokie wyniki w konkursach matematycznych. Mamy laureatów 
konkursu matematycznego „Szpak” organizowanego przez LSCDN 
w Zamo$ciu.  Do III etapu konkursu - Þ na!u, obejmuj#cego swo-
im zasi"giem dawne województwo zamojskie, zakwaliÞ kowa!o si" 
czterech uczniów naszej szko!y: Kordian Dziedzic kl. VIA,  Edyta 
Korga kl. VIC, Kacper Osuch kl. VB, Adrian Dudek  kl. IVA. Wszy-
scy ci uczniowie, du(o pracowali i byli bardzo dobrze przygotowani. 
Dwóch z nich otrzyma!o tytu!y Þ nalistów, pozosta!a dwójka uzyska-
!a tytu!  laureata:
Adrian Dudek  - laureat konkursu „Szpak” dla klasy IV -  op. Bo-

#ena Wiatrzyk

 Edyta Korga    - laureat konkursu „Szpak” dla klasy VI - op. Re-

nata Koperwas

W  Zamo$ciu  pod koniec maja odb"dzie si" uroczyste podsumo-
wanie konkursów, na które nasi laureaci pojad# wraz z nauczyciela-
mi. Odb"dzie si" tam uroczyste wr"czenie nagród i dyplomów.

W ZSP Krasnobród w dniu 2 maja odby! si" kolejny ju( raz 
dru(ynowy konkurs „Maraton matematyczny”. Przyst#pili do nie-
go uczniowie ze szkó! z terenu naszej gminy. Wyniki tego konkursu 
przedstawiaj# si" nast"puj#co:

 kl. IV: (udzia! wzi*!o 9 dru)yn)
I miejsce - Agnieszka Wo!owiec, Dworniczak Ewa (ZSP Krasno-
bród)
II miejsce -  Adrian Dudek, Jakub Ja)czuk (ZSP Krasnobród)
III miejsce - Bartosz Skóra, Pawe! Korga (ZSP Krasnobród)

kl. V: (udzia! wzi*!o 6 dru)yn)
I miejsce - Kinga Szyku!a, Bart!omiej G"bala (ZSP Krasnobród)
II miejsce - Kacper Osuch, Maciej Górnik (ZSP Krasnobród)
III miejsce - Jonasz Przytu!a, Mateusz Tomiczek (ZSP Krasnobród)

Kl. VI: (udzia! wzi*!o 4 dru)yny)
I miejsce - Kordian Dziedzic, Aleksandra Bury!o (ZSP Krasnobród)
II miejsce - Wiktoria Bojar, Przemys!aw Nad!onek (SP Majdan 
Wielki)
III miejsce - Arkadiusz K!y(, +ukasz Jarczak (ZSP Krasnobród)
Gratulujemy uczniom bardzo wysokich wyników i (yczymy 
dalszych sukcesów.

 RK i BW

Konkursy matematyczne 
w ZSP w Krasnobrodzie

Dziewcz"ta naszego gimnazjum od kilku lat bior# 
udzia! w rozgrywkach pi!ki no(nej Coca Cola Cup. 

Pomimo braku „Orlików” - boisk ze sztuczn# traw#, na któ-
rych odbywaj# si" rozgrywki, nasze zawodniczki odnosi!y 
coraz wi"ksze sukcesy. 

W tym roku szkolnym 2011 na jesieni dziewcz"ta w Jó-
zefowie wygra!y I etap, nast"pnie w Zamo$ciu wygra!y II 
etap i zakwaliÞ kowa!y si" do etapu wojewódzkiego. Etap 
wojewódzki odby! si" 03.05.2012 r. w +"cznej. 

Nasze uczennice aby rozegra& mecze musia!y wykona& 
testy sprawno$ci pi!karskiej. Spisa!y si" bardzo pozytywnie 
zajmuj#c V miejsce w województwie lubelskim.

Nazwiska zawodniczek reprezentuj#cych nasz# szko!":
1. Jachymek Karolina
2. Skowro)ska Sandra
3. Teterycz Magdalena 
4. Nizio Edyta 
5. Lis Katarzyna
6. Misztal Kinga 
7. K!y( Jolanta
8. Kusiak Karolina
9. Ga!an Kamila
10. Szczerbi)ska Patrycja

Marta Mielniczek

Dziewcz*ta 
z Gimnazjum  w Krasnobrodzie 
V w Województwie Lubelskim
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Uderzenie 3 Armii niemieckiej 
od pó!nocy – z Prus Wschod-

nich – skoncentrowa!o si" na M!awie. 
Od pierwszych godzin dzia!a) zaatako-
wane zosta!y pu!ki pierwszorzutowe 20 
DP dowodzonej przez p!k dypl. Wilhel-
ma Lawicza. 

Wysuni"te pozycje Armii „Modlin” 
w oparciu o wybudowane tam na krót-
ko przed wojn# fortyÞ kacje takie jak: 
schrony betonowe, umocnienia polowe i 
przeszkody przeciwpancerne – odpiera!y 
skutecznie przez 3 dni czo!owe natarcie 
niemieckiej piechoty wspieranej broni# 
pancern# oraz lotnictwem bombowo-
szturmowym. Niemiecki genera! von 
K,chler – d-ca 3 Armii przyrzek! swojej 
piechocie, (e broni# pancern# wgnie-
cie Polaków w ziemi". Os!aniane 
przez pot"(n# nawa!" ognia i 
stali, ruszy!o pierwsze niemiec-
kie natarcie. Pozycje I batalionu 
z 80 pp. Atakowa!o 40 czo!gów 
i piechota szukaj#ca za nimi 
schronienia. Polacy, wykorzy-
stuj#c umiej"tnie posiadan# 
bro) przeciwpancern# oraz 
ci"(kie karabiny maszynowe, 
postawili skuteczn# zapor" 
ognia, zmuszaj#c przeciwnika 
do wycofania si" na wyj$cio-
we pozycje.

Nied!ugo ruszy!o nast"pne nie-
mieckie natarcie. Rozgrzane prawie do 
czerwono$ci lufy polskich dzia! i kara-
binów w ka(dej chwili grozi!y rozerwa-
niu. Czo!gi przeciwnika, ra(one celnym 
ogniem polskiej obrony, zmuszone by!y 
stan#& przed przeszkodami przeciwpan-
cernymi. To natarcie te( si" za!ama!o. 
Przez ca!y nast"pny dzie), za!oga pol-
skiej pozycji trwa!a na stanowiskach 
obronnych pod nieustannym atakiem 
artylerii i lotnictwa. Natomiast wojska 
niemieckie zaleg!y z powodu poniesio-
nych du(ych strat.

OÞ cer niemiecki dowodz#cy kom-
pani# opowiada!o bitwie, (e „…nie-
przyjemne by!y ß ankuj#ce gniazda ckm, 
które broni!y za(arcie mimo w$ciek!ego 
ognia z naszej strony. Pewnego rodzaju 
zas!on" daje nam !ubin oraz kartoß isko. 
Ka(dy chowa swój nos w b!oto – jak tyl-
ko mo(e. Wkopujemy si" w ziemi" tak, 
jak ß #dra w piasek dna Ba!tyku. Jeste-
$my tylko 'li na w!asn# artyleri", strzela 
za krótko…”

Przy nast"pnym natarciu, Niemcy 

nie u(yli czo!gów, tylko p"dzili przed 
sob# kilkudziesi"ciu ch!o-
pów si!# uprowadzonych z 
domów, by za ich plecami 
szuka& os!ony. *o!nierze 
niemieccy byli coraz bli(ej, 
a linia polska wci#( milcza-
!a. Dobrze wyszkolony d-ca 
polskiego dywizjonu szybko 
przeliczy! dane i przekaza! 
je oÞ cerowi ogniowemu – 
mówi#c na ko)cu – mu-
sicie tak strzela&, by nie 
razi& swoich.

Pierwsza salwa by!a 
za krótka, ale druga, po poprawce pad!a 
za plecami bezbronnych ludzi. A potem 
salwa po salwie wybucha!a w tyralierze 

nieprzyjaciela. 
80 pu!k piechoty odpar! 

kolejne natarcie. Niemcy, 
nie mog#c przebi& si" fron-
talnie na kierunku bronio-
nym przez 20 DP, znale'li 
s!aby punkt polskiej obro-
ny. Cz"$& dywizji 3 Armii 
uderzy!a na prawe skrzyd!o 
bronione przez Mazowieck# 

Brygad" Kawalerii, któr# 
dowodzi! p!k dypl. Jan 
Karcz. Brygada ta uleg!a 
przet!aczaj#cej przewadze 

przeciwnika i zosta!a odrzucona na po-
!udnie pod Przasnysz.

W zasadzie centrum obrony pod 
M!aw# stanowi!a tylko 20 DP, gdy( 8 
DP dowodzona przez p!k dypl. Teodo-
ra Furgalskiego sta!a w odwodzie i z 
pewnym opó'nieniem podchodzi!a do 
linii frontu, celem wsparcia walcz#ce 
oddzia!y. Opó'nienie jednak tragicznie 
zawa(y!o na wyniku bitwy, a pu!ki tej 
dywizji uleg!y cz"$ciowemu rozbiciu 
ju( pod Ciechanowem. W wyniku cze-
go, ca!y korpus niemiecki skierowa! si" 
na ty!y 20 DP p!k dypl. Lawicza – co 
grozi!o okr#(eniem.

W tym czasie Zgrupowanie 21 p.p.z 
8DP pod dowództwem pp!k Stanis!awa 
Sosabowskiego zdecydowanym atakiem 
odrzuci!o cz"$& niemieckiej dywizji, 
usi!uj#cej obej$& pozycje 20 D. Piecho-
ty. Umo(liwi!o to oderwanie jej od nie-
przyjaciela i rozpocz"cie wycofywania 
si". 

Jednocze$nie w dniu 3 wrze$nia 
– grupa interwencyjna z Nowogródz-
kiej Brygady Kawalerii w sk!adzie; 

4 pu!k strzelców konnych (4psk), dwa 
szwadrony 27 p.u!., dwie ba-
terie 9 dywizjonu art. konnej i 
szwadron czo!gów – dowodzo-
na przez p!k Kazimierza 'eli-
s!awskiego uderzy!a na pozycje 
niemieckie mi"dzy Dzia!dowem 
a I!owem. 

Walka z powodu du(ej 
przewagi wojsk przeciwnika 
nie zosta!a rozstrzygni"ta, ale 

spowodowa!a spowolnie-
nie natarcia oskrzydlaj#ce-
go przez Wehrmacht oraz 
stworzy!a dogodne warunki 

odchodzenia oddzia!ów 20 dyw. Piecho-
ty oraz nie rozbitych jeszcze ca!kowicie 
oddzia!ów 8 DP.

Trzeba te( nadmieni&, (e w pierw-
szych dniach wojny na odcinku dzia-
!ania Nowogródzkiej Brygady Ka-
walerii styczno$& bojowa z wojskami 
niemieckimi w wi"kszym zakresie nie 
zosta!a nawi#zana. Dochodzi!o jedynie 
do krótkich star& oddzia!ów rozpoznaw-
czych w pasie nadgranicznym.

Dnia 1 wrze$nia, podjazd z 4 szwa-
dronu 25 p. u!. Dowodzony przez por. 
Wac!awa Witkowskiego, przekroczy! 
granic" i stoczy! walk" z nieprzyjacie-
lem – bior#c do niewoli kilkunastu je)-
ców. Podobny sukces osi#gn#! szwadron 
kolarzy por. Mariana #rótki (zgin# 23 
wrze$nia w walkach o  Krasnobród). W 
tym tez dniu, placówka 4 szwadronu w 
miejscowo$ci Wielki +"ck zosta!a zaata-
kowana kompani# niemieckiej piechoty. 
Walka trwa!a ponad cztery godziny. Do-
piero, gdy trzech (o!nierzy zosta!o zabi-
tych, a kilkunastu rannych, nieprzyjaciel 
wycofa! si" na wyj$ciowe pozycje.

W dniu 3 wrze$nia, 1 pluton 2 
szwadronu, którego dowódc# by! 
ppor. Bogus!aw Wa!ecki – wielokrot-
ny uczestnik uroczysto$ci u!a)skich w 
Krasnobrodzie, zosta! wys!any wraz z 
plutonem tankietek jako podjazd a( pod 
wie$ *abiny -  po!o(onej kilkana$cie 
kilometrów w g!#b Prus Wschodnich, 
gdzie napotka! niemieckie patrole. Po 
krótkiej wymianie ognia, nieprzyjaciel 
zmuszony zosta! do wycofania si".

Najbardziej zaanga(owany w po-
tyczki pasa granicznego dnia 2 wrze$nia 
by! 26 p.u!. dowodzony przez p!k dypl. 
Ludwika Schweitzera.  

Ci'g dalszy na str. 21

p!k dypl. Jan Karcz

p!k Kazimierz *elis!awski

Szlak bojowy
25 Pu!ku U!anów Wielkopolskich (cz. 2)
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Szlak bojowy
25 Pu!ku 
U!anów 

Wielkopolskich

Ci'g dalszy ze str. 20

Najwa(niejsze wydarzenie to udany 
wypad na Mroczenko, miejscowo$& po-
!o(on# na po!udnie od Nowego Miasta, 
zaj"t# poprzedniego dnia przez Niem-
ców. Szwadron dowodzony przez rtm. 
W!odzimierza Budarkiewicza otrzyma! 
zadanie rozpoznania walk# si!y wroga 
oraz wzi"cie je)ców. 

Wed!ug s!ów p!k dypl. Schweitzera 
„…Niemcy po zniesieniu ich ubezpie-
cze), zostali zaskoczeni w domach.

W walce wr"cz – granatami i bagne-
tami, nieprzyjaciel poniós! du(e straty 
i wycofa! si". Szwadron wzi#! sze$ciu 
je)ców i zdoby! dwa karabiny maszy-
nowe…

Straty w!asne: 1 podoÞ cer i 3 u!a-
nów zabitych, 4 rannych. Rezultat walki 
by! dowodem zdecydowania i zaci"to-
$ci dowódców oraz u!anów szwadronu, 
które cechowa!y ich do ko)ca wojny…”. 
Sukces ten mia! te( znaczenie psycho-
logiczne. Podnosi! bowiem morale (o!-
nierzy, ci#gle oczekuj#cych na frontaln# 
konfrontacj" z nieprzyjacielem.
Godna podziwu i zas!uguj#ca na pod-
kre$lenie by!a postawa polskiej ludno$ci 
cywilnej na obszarze dzia!ania polskich 
wojsk – pe!na niepokoju i troski, lecz 
zdeterminowana i patriotyczna.
P!k dypl. Ludwik Schweitzer napisa! w 
swoich wspomnieniach … „Ludno$& po 
wyje'dzie w!adz 1 wrze$nia  (policja, 
nauczycielstwo, le$nictwo), okazywa!a 
zaniepokojenie i determinacj". %wiad-
czy!y o tym jej pytania. Co maj# robi&? 
Czy zosta&, czy ewakuowa& si"? Nie-
którzy chcieli nam pomaga&. Prosili o 
bro), by walczy&. Inni oddawali wojsku 
zbiory, rowery, motocykle. Jaki$ pro-
boszcz w okolicy Le(na odda! pu!kowi 
swój nowy samochód. Wszyscy oka-
zywali wielki patriotyzm i oÞ arno$&, 
by Ojczy'nie pomóc. Nie dopuszczali 
koszmarnej my$li, co b"dzie gdyby zo-
stali sami. Nie skar(yli si", nie narze-
kali, prosili tylko o rad", jak za(egna& 
wspólne niebezpiecze)stwo…”
W tym miejscu, mo(na postawi& pyta-
nie, a jak by to by!o w obecnym cza-
sie?
     

c.d.n. 

J. G$bka

Mi!o nam poinformowa& Czytel-
ników Gazety Krasnobrodz-

kiej, (e Pani Maria Doma)ska – nauczy-
ciel Przedszkola Samorz#dowego w 
Krasnobrodzie zdoby!a wyró(nienie w 
Ogólnopolskim Konkursie „Moje mia-
sto”, na który wys!a!a scenariusz zaj"& 
dla dzieci w wieku 5-6 lat zatytu!owany 
„Spacerkiem po Krasnobrodzie”.

 W tym miejscu nale(y doda&, (e 
nie tylko praca Pani Marii zosta!a doce-
niona, bowiem jej podopieczni z  gru-
py przedszkolnej tak(e s# laureatami w 
ró(nych konkursach.

MAJA LEWICKA - lat 5
 (Krasnobród):

Ogólnopolski konkurs plastyczny 
„Chronimy zwierz"ta i ro$liny” - wy-
ró(nienie.

ALAN GAJEWSKI - lat 6 
(Krasnobród):

Ogólnopolski konkurs plastyczny 
„Ozdoby wielkanocne” - I miejsce.

PAULA WYSZY,SKA - lat 6 
(Krasnobród):

Mi"dzynarodowy konkurs plastycz-
ny: „Jak dbam o zdrowie” - wyró(nie-
nie. 

MAGDALENA MISZTAL - lat 6
 (Dominikanówka):

Mi"dzynarodowy konkurs plastyczny: 
„Jak dbam o zdrowie” - wyró(nienie.

Mamy się czym chwalić
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W dniu 12 maja 2012r. w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury 

odby!a si" konferencja nt. ,,Przyk!ady 
innowacyjnej przedsi"biorczo$ci wiej-
skiej, wykorzystuj#cej zasoby gospodar-
stwa i tradycje regionu” zorganizowana 
przez Urz#d Miejski w Krasnobrodzie, 

Fundacj" Wspomagania Wsi i 
Krasnobrodzki Dom  Kultury.

Uczestnikami konferen-
cji byli mieszka)cy miasta i 
gminy Krasnobród – g!ownie 
kwaterodawcy i cz!onkowie 
stowarzysze) zainteresowani 
dzia!aniami na rzecz w!asne-
go rozwoju oraz mo(liwo$ci 
wykorzystania tradycyjnych 
produktów lokalnych i regio-
nalnych w promocji i rozwoju 
gospodarczym regionu i indy-
widualnych podmiotów.

Przyby!ych na konferencj" powitali 
i oÞ cjalnego otwarcia dokonali: Alicja 
Lewandowska z Urz"du Miejskiego w 
Krasnobrodzie oraz Romuald Doma)ski 
z Fundacji Wspomagania Wsi.

Nast"pnie prezentacj" pt. „Rola pro-

duktów tradycyjnych i regionalnych w 
promocji i rozwoju  regionu oraz wszel-
kich przedsi"wzi"& gospodarczych” 
przedstawi!a pani ZoÞ a Gorgol, znana 
ju( uczestnikom konferencji ze szkole) 
warsztatowych, które odby!y si" na tere-
nie miasta i gminy Krasnobród na prze-

!omie marca i kwietnia.  
Podczas konferencji swoimi do-

$wiadczeniami dzielili si" równie( 
pa)stwo Iwona i Stanis!aw Rybiccy, 
którzy przybyli z miejscowo$ci Paproty 
(województwo zachodniopomorskie). 

Przedstawili ide" tworzenia wiosek te-
matycznych opieraj#c si" na w!asnych 
do$wiadczeniach jakie zdobyli prze-
kszta!caj#c swoje gospodarstwo rolne w 
bardzo dobrze ju( funkcjonuj#c# wiosk" 
tematyczn# „Paproty  - wioska labiryn-
tów i 'róde!”. 

Uczestnicy konferencji, 
która by!a podsumowaniem 
projektu „Warsztaty integra-
cyjne -  animowanie przed-
si"biorczo$ci spo!ecznej” z 
wielki zainteresowaniem wy-
s!uchali referatów i wyst#pie) 
oraz obejrzeli przedstawione 
prezentacje.

Na zako)czenie, sekretarz 
Urz"du Miejskiego w Kra-
snobrodzie w imieniu Burmi-
strza Wies!awa Chmielowca i 
w!asnym podzi"kowa!a orga-

nizatorom i prelegentom za zorganizo-
wanie i przeprowadzenie konferencji, a  
uczestnikom za udzia!. 

Mariola Czapla 

Konferencja 
podsumowanie warsztatów integracyjnych
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Dru(yna m!odzików starszych 
powsta!a dwa lata temu z ini-

cjatywy Prezesa Klubu Pana Sylwestra 
K!y(a. Pierwszym trenerem by! Pan 
Piotr Wasilewski/Wasyl/, zawodnik  
„Igrosu”, obecnie dru(yn" prowadzi 
Pan Kazimierz Mielniczek. Skupia ona 
zawodników ucz#cych si" w Zespole 
Szkó! Podstawowych w Krasnobrodzie 
z klas IV – VI. W lidze rywalizuje z ta-
kimi dru(ynami jak Olimpia Mi#czyn, 
Ostoja Skierbieszów, Tanew Majdan 

Stary, Aleksandria Aleksandrów, Krysz-
ta! Werbkowice, Sparta +abunie, Grom 
Ró(aniec, Tur Turobin, Victoria +ukowa/
Chmielek, Korona +aszczów, Olimpia-
kos Tarnogród. S# to zawodnicy, którzy 
w zamy$le maj# zast#pi&, lub uzupe!ni& 
zespó! seniorów. Trenuj# na obiektach 
szkolnych trzy razy w tygodniu, mecze 
rozgrywaj# na stadionie miejskim. Bo-
iska sa mniejsze, bramki 2m – 5m, gra 
bez spalonego po 9 zawodników. 

Obecnie Klub „Igrosu” w wspó!-

pracy z Pani# Dyrektor Zespo!u Szkó! 
Ogólnokszta!c#cych Renat# Bojarczuk 
prowadzi prace remontowe boiska pi!-
karskiego przy szkole tj. nawo(enie 
ziemi, sianie trawy, wa!owanie boiska. 
B"dzie ono s!u(y!o uczniom obu szkó! 
podczas zaj"& sportowych oraz szkole-
niu m!odych pi!karzy. 

Zarz#d Klubu „Igros” sk!ada podzi"-
kowania obu dyrekcjom szkó! w Kra-
snobrodzie za bardzo dobr# wspó!prac".

Kazimierz Mielniczek

M!ode Wilki „Igrosu”

Na zdj%ciu od lewej stoj&: Trener Kazimierz Mielniczek, Jakub Wyszy&ski, Jakub Kawka, Kordian Dziedzic, Pani Dyrektor ZSP Joanna Szyku!a, 

Konrad Kostrubiec, Kamil K!y", Prezes MGKS „Igros” Sylwester K!y". Od lewej siedz&: Dawid Kawka, Antoni Olszewski, Bart!omiej G$bala, Kamil Taba!a, 

Dawid Kapu%niak, Dawid Przytu!a, Mateusz Tomiczek Konrad Kawka. Poza kadrem: Karol Maciukiewicz, Bart!omiej Filipowski

30 marca Tomasz Paku!a – prezes Sto-
warzyszenia Polskiej Pi!ki B!otnej BKS 
Roztocze z siedzib# w Krasnobrodzie 
spotka! si" w siedzibie Polskiego Zwi#zku 
Pi!ki No(nej w Warszawie z Janem Bed-
narkiem, wiceprezesem zarz#du PZPN ds. 
pi!karstwa amatorskiego. Spotkanie doty-
czy!o rozwoju pi!ki b!otnej w Polsce.

Zapad!o kilka, jeszcze niezobowi#zu-
j#cych, wst"pnych ustale). PZPN b"dzie 
przygl#da! si" ci#gle rozwojowi tej nowa-
torskiej dyscypliny. Obejmie prawdopo-
dobnie Patronat Honorowy nad II Mistrzo-
stwami Polski w Pi!ce B!otnej Krasnobród 
2012. Pad!a propozycja, by nawi#za& 
wspó!prac" z organizatorem 
Mistrzostwa %wiata w pi!ce b!otnej oraz 

przedstawicielami krajowych federacji, 
stowarzysze), instytucji i razem d#(y& 
do zatwierdzenia dyscypliny, tzn. przepi-
sów gry, regulamin rozgrywek, itp. przez 
UEFA lub FIFA. Cz!onkostwo w ich struk-
turach pozwoli!aby na wsparcie Þ nansowe 
dla reprezentacji Polski w pi!ce b!otnej z 
bud(etu PZPN.

Mam nadziej", (e PZPN obejmie 
Patronat Honorowy nad Mistrzostwami 

Polski w pi!ce b!otnej, co niew#tpliwie 
podnios!oby rang" zawodów. Jako SPPB 
b"dziemy na pewno informowa& na bie-
(#co zwi#zek o rozwoju dyscypliny i 
wszystkich dzia!aniach, które podejmu-
jemy. Chcia!bym, by uda!o si" nawi#za& 
wspó!prac" z przedstawicielami pi!ki b!ot-
nej za granic# i wej$& w struktury UEFA 
czy FIFA. Nie b"dzie to !atwe zadanie, ale 
gdyby si" uda!o to skorzysta!oby na tym 
wiele dru(yn. W ten sposób mog!yby one 
liczy& na wsparcie krajowych zwi#zków 
pi!karskich - powiedzia! Tomasz Paku!a.

23-24 czerwca w Szkocji odb"d# si" 
Mistrzostwa %wiata w pi!ce b!otnej. Pol-
sk# reprezentacj" b"dzie prawdopodobnie 
stanowi! B!otny Klub Sportowy Roztocze 
Krasnobród (jako Mistrz Polski 2011).

Materia! z
 http://pilkablotna.futbolowo.pl/

Czy   PZPN   wesprze   pi³kê   b³otn¹?



„Wójtowianie” na Dolnym #l!sku

19-20.05.2012r.


