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Trwaj! prace na Wczasowej 

i Sosnowej

Na podstawie umowy zawartej pomi"-
dzy Gmin# Krasnobród a  Przedsi"bior-
stwem  Robót  Drogowych   spó!ka z o.o.w 
Zamo$ciu rozpocz"!y si" prace budowlane 
zwi#zane z realizacj# projektu: Podnie-

sienie atrakcyjno"ci otoczenia turystyki 

na terenie Krasnobrodu poprzez roz-

budow# i modernizacj# infrastruktury 

technicznej polegaj#ce na przebudowie 
ulicy Wczasowej oraz budowie ulicy So-
snowej w Krasnobrodzie. PRD Spó!ka z 
o.o. w przeprowadzonym przetargu z!o%y-
!o najkorzystniejsz# cenowo ofert" na zre-
alizowanie robót budowlanych obj"tych 
przetargiem. Warto$& zawartego kontrak-
tu stanowi kwot" 1.879.196,79z!. Roboty 
zwi#zane z budow# kolektora burzowego 
w ulicy Sosnowej oraz przebudow# uli-
cy Wczasowej realizuje podwykonawca 
MELBUD Spó!ka z o.o. z Zamo$cia. In-
nymi podwykonawcami, którzy b"d# wy-
konywali roboty budowlane na obiekcie 
s#: ELIN Bogus!aw PO'WIATOWSKI 
i Jan KOCZU(AP spó!ka cywilna z Za-
mo$cia wykona o$wietlenie uliczne przy 
ulicy Wczasowej, a ZAMTEL Sp. z o.o. z 
Zamo$cia wykona roboty bran%y teletech-
nicznej przy ulicy Sosnowej.   

Na obu ulicach nawierzchnia wykona-
na zostanie z kostki brukowej behaton ko-
loru graÞ t i uk!adana b"dzie na obu ulicach 
za pomoc# uk!adarki mechanicznej.

Przy obu ulicach zostan# wykonane 
chodniki dla pieszych z kostki brukowej, a 
przy ulicy Wczasowej wybudowana zosta-
nie $cie%ka rowerowa z kostki brukowej.

Termin zako)czenia obu inwestycji za-
planowano na 30 wrze$nia bie%#cego roku. 

Inwestycja realizowana jest z udzia!em 
$rodków Unii Europejskiej z Regionalne-
go Programu Rozwoju Regionalnego.
   

Rozbudowa infrastruktury 

turystycznej w Krasnobrodzie 

– etap II

Burmistrz Krasnobrodu w dniu 19 
czerwca 2012r. udzieli!  zamówienia wy-
konawcy, Þ rmie  „ELEKTRO-BUD” 

Przemys$aw Gawda z Lublin na zreali-
zowanie projektu pod nazw#: Rozbudowa 

infrastruktury turystycznej w Krasno-

brodzie – etap II wspó!Þ nansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013, O$ priorytetowa VII: Kultura, Tu-
rystyka i Wspó!praca mi"dzyregionalna, 
dzia!anie 7.1. Infrastruktura kultury i tu-
rystyki.

Warto$& kontraktu wynosi 2937240,00 
z!. W ramach kontraktu wykonawca zobo-
wi#zany jest do zrealizowania ni%ej wy-
mienionych robót budowlanych: 

- Budowa kompleksu rekreacyjnego 
na wyspie nad zalewem w Krasnobrodzie. 
W ramach kompleksu wykonane zostan# 
mi"dzy innymi zadaszone baseny, plac 
zabaw dla dzieci oraz urz#dzenia  wypo-
czynkowe na pla%y. Wszystkie obiekty po-
!#czone zostan# $cie%kami spacerowymi.

- Budowa $cie%ki pieszo-rowerowej od 
Sanktuarium w Krasnobrodzie do kaplicy 
objawie) na wodzie.   

- Budowa parkingu dla samochodów 
osobowych za Kaplic# Objawie) na Wo-
dzie.

- Budowa parkingu z kostki brukowej 
dla autobusów i samochodów osobowych 
przy punkcie informacji turystycznej w 
Krasnobrodzie.

Termin zako)czenia wszystkich inwe-
stycji sk!adaj#cych si" na projekt ustalono 
w umowie na 31.12.2013r. Cze$& inwe-
stycji realizowanych b"dzie w systemie 
zaprojektuj i wybuduj co oznacza,  %e 
wykonawca cze$& zada) obj"tych umow# 
zrealizuje na podstawie opracowanych w 

ramach ceny kontraktowej projektów bu-
dowlano – wykonawczych.  

Imprezy kulturalne na lato

W tym roku w okresie wakacji odb"d# 
si" 3 g!ówne imprezy kulturalne organizo-
wane przez Urz#d Miejski w Krasnobro-
dzie i Krasnobrodzki Dom Kultury:

I Jarmark Turystyczny 

7-8 lipca 2012r.

Szczegó!owy program  imprezy – zo-
bacz  str. 3. 

Dni Krasnobrodu 

4-5 sierpnia 2012r.

W programie pierwszego dnia im-
prezy odb"dzie si" festyn pod has!em 
„Zdrowie i Uroda”, podczas którego b"d# 
funkcjonowa!y ró%nego rodzaju stosika 
promuj#ce  walory turystyczne i uzdro-
wiskowe naszego regionu, b"d# konkursy 
z nagrodami. Opraw" muzyczn# imprezy 
zapewni zespó! „Ex-Solaris”, a gwiazd# 
wieczoru b"dzie zespó! „RH  PLUS”. Im-
prez" zako)czy pokaz sztucznych ogni.
Podczas drugiego dnia odb"dzie si" XXII 
Przegl#d Orkiestr D"tych oraz koncert ze-
spo!u „TANGO”.

VI Festiwal Muzyki Organowej 

i Kameralnej „Per Artem Ad Astra” 

19-25 sierpnia 2012r.

W programie: recital organowy - Jaro-
s!aw Wróblewski, XV Warsztaty Muzyki 
Barokowej – prowadzenie: kierownik ar-
tystyczny zespo!u Altri Stromenti – Le-
szek Firek, recital Micha!a Bajora  - „Od 
Piaf do Garou”, spektakl pt. „My z XX 
wieku” - Teatr Akademicki Uniwersytetu 
Warszawskiego, recital wiolonczelowy - 
Micha! Zieli)ski,  koncert zespo!u „Blues 
Royce”, a tak%e V Ogólnopolski Konkurs 
Organowy, Kurs interpretacji muzyki or-
ganowej oraz koncert na zako)czenie Fe-
stiwalu. 

Informacje zebra!a:

M. Czapla

Burmistrz Krasnobrodu

i Krasnobrodzki Dom Kultury

zapraszaj# na

XII Gminny 

Turniej Pi$ki No%nej
 o Puchar 

Burmistrza Krasnobrodu

który odb"dzie si" 
w dniu 22 lipca 2012r. (niedziela)

na stadionie sportowym 
w Krasnobrodzie
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Miesi#c maj, to czas w którym do 
Matki Bo%ej Krasnobrodzkiej 

przybywa wielu pielgrzymów – przede 
wszystkim dzieci I komunijne, dzieci 
szkolne, m!odzie%, ale tradycyjnie na za-
ko)czenie tego Maryjnego miesi#ca – sta-
j# przed Jej obliczem – chorzy i cierpi#cy. 
W tym roku Diecezjalny Dzie) Chorych 
zgromadzi! wielu wiernych 31 maja. Te-
gorocznej pielgrzymce przewodniczy! Ks. 
Bp dr Mariusz Leszczy)ski Administra-
tor Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 
który na pocz#tku spotka! si" z chorymi 
i personelem Domu Opieki Spo!ecznej w 
Krasnobrodzie, gdzie odprawiona zosta!a 
Msza $w. 

G!ównym punktem tego dnia by!o spo-
tkanie chorych z naszej diecezji w Sanktu-
arium Maryjnym w Krasnobrodzie. 

To modlitewne spotkanie rozpocz"!o 
si" nabo%e)stwem Drogi Krzy%owej, pod 
przewodnictwem Diecezjalnego Duszpa-
sterza Chorych Ks. Kanonika Stanis!awa 
Budzy)skiego, proboszcza ParaÞ i $w. Je-
rzego w Bi!goraju. Chorzy jednocz#c si" z 
Chrystusem cierpi#cym i wpatruj#c si" w 
Krzy% naszego Zbawiciela z wielkim prze-

%yciem rozwa%ali poszczególne stacje. 
Po Drodze Krzy%owej, przybyli piel-

grzymi mieli okazj" oczy$ci& swoje serca 
w sakramencie pokuty i pojednania, by 
godnie uczestniczy& w Eucharystii, która 
by!a centralnym punktem pielgrzymki. 

Mszy 'wi"tej przewodniczy! i homili" 
wyg!osi! Ks. Bp dr Mariusz Leszczy)ski. 
W koncelebrze wzi"!o udzia! wielu kap!a-
nów. Ks. Biskup zwracaj#c si" do licznie 
przyby!ych pielgrzymów i !#cz#c si" ze 
wszystkimi chorymi, którzy nios# swo-
je krzy%e w $wietle krzy%a Jezusowego 
przypomnia!, %e dzi$ u stóp Pani Roztocza 
Matki Bo%ej Krasnobrodzkiej modlimy si" 
za wszystkich cierpi#cych, zarówno tych, 
których ból jest widoczny w postaci cho-
roby, jak i tych, którzy cierpi# duchowo. 
Wspomnia! te% o spotkaniach takich osób 
z papie%em Benedyktem XVI. Chorym 
zebranym w krasnobrodzkim sanktuarium 
doda! otuchy i zapewni! o jeszcze wi"kszej 
blisko$ci Chrystusa - przez Jego naucza-
nie: „Ten jest moim uczniem, kto bierze 
swój krzy% i mnie na$laduje”. Na koniec 
Ks. Biskup przywo!a! równie% pi"kne s!o-
wa Matki Teresy z Kalkuty, która mawia-

!a: „Cz!owiek cierpi#cy jest poca!unkiem 
Boga”.

Po uroczystym „Te Deum” przed-
stawiciele osób chorych wyrazili swoj# 
wdzi"czno$& Ks. Biskupowi, kap!anom 
oraz tym którzy s# blisko - blisko ludzi 
chorych, cierpi#cych i niepe!nosprawnych. 
Swoj# wdzi"czno$& wyrazi! równie% Ks. 
Pra!at dr Eugeniusz Derdziuk – Kustosz 
Sanktuarium Maryjnego. 

Po Mszy 'wi"tej, wszyscy trwali na 
modlitwie modl#c si" s!owami Litanii do 
Matki Bo%ej, a Ksi#dz Biskup przecho-
dz#c z Naj$wi"tszym Sakramentem przez 
$rodek $wi#tyni udzieli! wszystkim zgro-
madzonym b!ogos!awie)stwa. 

W godzinach popo!udniowych Ks. 
Biskup odwiedzi! jeszcze mieszka)ców 
Domu Opieki Spo!ecznej w Majdanie 
Wielkim. Tam by!a okazja modlitwy – 
s!owami Litanii Loreta)skiej, po czym w 
Sanktuarium o godz. 16.00 odprawiona 
zosta!a uroczysta Msza $w., podczas któ-
rej udzielono sakramentu bierzmowania 
m!odzie%y III klas gimnazjalnych. Mszy 
$w. przewodniczy! ks. Biskup Mariusz 
Leszczy)ski. S!owa homilii Ks. Biskup 
skierowa! szczególnie do m!odzie%y, któ-
rej %yczy! pe!ni owoców Ducha 'wi"tego 
oraz umocnienia w wierze, któro pomo%e 
g!"biej zrozumie& tajemnic" Eucharystii.

Na zako)czenie uroczysto$ci m!odzie% 
wypowiedzia!a swoje s!owa wdzi"czno$ci 
przywo!uj#c s!owa b!ogos!awionego Jana 
Paw!a II dotycz#ce bierzmowania: „[… ]
przez bierzmowanie ochrzczeni jeszcze 
$ci$lej wi#%# si" z Ko$cio!em, otrzymuj# 
szczególn# moc Ducha 'wi"tego i w ten 
sposób jeszcze mocniej zobowi#zani s# 
jako prawdziwi $wiadkowie Chrystusa, do 
szerzenia wiary s!owem i uczynkiem oraz 
do bronienia jej. Wiara osoby otrzymuj#-
cej bierzmowanie, powinna by& silniejsza, 
bardziej dojrza!a, bardziej doros!a[…].” 

M!odzie% dzi"kowa!a równie% rodzi-
com i chrzestnym, za dar chrze$cija)skiego 
wychowania oraz kap!anom, którzy poma-
gali przygotowa& si" do sakramentu bierz-
mowania przez katechezy i spowied*.

Na pami#tk" sakramentu bierzmowa-
nia m!odzie% otrzyma!a po$wi"cone przez 
Ksi"dza Biskupa krzy%e, które maj# stale 
przypomina& o tym, %e krzy% w historii i 
%yciu by!, jest i zawsze b"dzie obecny.

Niech Maryja – Pani Krasnobrodzka, 
wspiera swym pot"%nym or"downictwem 
wszystkich chorych szukaj#cych nadziei, 
oraz m!odzie%, by zawsze by!a wierna 
Bogu i Ko$cio!owi.    

Ks. S!awomir Skowro"ski

Fotoreporta# – str. 14

Wstań, idź Twoja wiara Cię uzdrowiła
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Otwarcie nowego skrzyd!a Szko-
!y Podstawowej im. Armii Kra-

jowej w Kaczórkach odby!o si" w po!u-
dnie 28 maja 2012 r.

W uroczysto$ci udzia! wzi"li: Tade-
usz S!awecki - Sekretarz Stanu Minister-
stwa Edukacji Narodowej, Anna Dudek-
Janiszewska - Wicekurator O$wiaty, Jan 
Lelonek - Kierownik Oddzia!u Zamiej-
scowego KO, Jacek Grabek -Kierownik 
Delegatury Urz"du Wojewódzkiego w 
Zamo$ciu, Henryk Matej - Starosta Za-
mojski, Kazimierz Mielnicki - Przewod-
nicz#cy Rady Powiatu Zamojskiego, 
Lech Szopi)ski - Wójt Gminy Mircze, 
Kazimierz Misztal -Przewodnicz#cy 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, Da-
riusz Pogorzelski - wykonawca, Stani-
s!aw Hejzner - inspektor nadzoru, Ks. 
Pra!at dr Eugeniusz Derdziuk - Pro-
boszcz ParaÞ i Nawiedzenia NMP w 
Krasnobrodzie, poczty sztandarowe i 
dyrektorzy szkó! oraz okolicznych za-
k!adów pracy, radni, so!tysi, rodzice, na-
uczyciele i uczniowie szko!y, a przede 
wszystkim gospodarz uroczysto$ci Bur-
mistrz Krasnobrodu Wies!aw Chmie-
lowiec wraz z zast"pc# Stanis!awem 
J"drusin#, sekretarzem El%biet# Borek i 
skarbnikiem El%biet# Nowak.

By! to dla szko!y moment szcze-
gólnie donios!y i d!ugo oczekiwany – 
uczniowie przez wiele lat borykali si" 

z ciasnot# lokalow# i brakiem wszel-
kich mo%liwych wygód. Wiele k!opo-
tów sprawia!a dzieciom „karko!omna” 
klatka schodowa, szatnia urz#dzona na 
szkolnym korytarzu i ogólny brak miej-
sca.

Po latach stara) ponad setka uczniów 
doczeka!a si" gruntownej poprawy wa-
runków nauki w rozbudowanej szkole – 
to, co mimo prób nie uda!o si" wcze$niej 
sta!o si" rzeczywisto$ci#: w 2010 roku 
ze $rodków w!asnych gminy powsta! 
budynek w stanie surowym, w nast"p-
nym z doÞ nansowaniem ministra Þ nan-
sów zosta! uko)czony. 

Szko!a ma dodatkowe trzy klasy, 
przestronny korytarz, now# klatk" scho-
dow# i wyremontowane poddasze. Poza 
tym cieszy widokiem nowego dachu, 
kominów i pi"knej elewacji – z racji 
!adnego po!o%enia w$ród roztocza)-
skich lasów, nad rzek# Wieprz i schlud-
nego wygl#du obowi#zuj#ca dotychczas 
%artobliwa nazwa „kurort” zosta!a przez 
odwiedzaj#cych nas go$ci zmieniona na 
„pa!ac”. 

Moment otwarcia zosta! poprzedzo-
ny Msz# 'wi"t# odprawion# przez miej-
scowego Ks. Proboszcza Paw!a S!ono-
pasa i Ks. Franciszka Ko$cielskiego 
w po!o%onej po s#siedzku kaplicy 'w. 
Piotra i Paw!a. Nast"pnie na przyszkol-
nym placu odby! si" ceremonia! szkolny 

i powitanie Szanownych Go$ci przez 
Burmistrza Krasnobrodu. 

Przeci"cia wst"gi dokonali zapro-
szeni Go$cie, now# cz"$& po$wi"ci! Ks. 
dr Eugeniusz Derdziuk.

Wyst#pienia okoliczno$ciowe by!y 
nacechowane rado$ci# wspólnego osi#-
gni"cia, ale równie% smutkiem z powodu 
zamykania innych szkó! – przewa%a!y 
%yczenia, a na r"ce dyrektora Krzysz-
tofa Szka!uby przekazano pami#tkowe 
podarunki: ksi#%ki i bardzo po%#dany w 
szkole rekwizyt: pi!k" Euro2012. 

Wyst"p artystyczny uczniów o ro-
dzinie, szkole i Ojczy*nie zako)czy! 
uroczysto$ci. W jego efekcie us!yszeli-
$my: „…ja ju% wszystko rozumiem…” 
– najwi"kszy mo%liwy komplement.

W imieniu spo!eczno$ci naszej szko-
!y dzi"kuj" Wszystkim, którzy przyczy-
nili si" do urzeczywistnienia marze), 
go$ciom za u$wietnienie swoj# obec-
no$ci# uroczysto$ci i mi!e s!owa. Za-
praszamy do pi"knej szko!y bez %adnej 
okazji, ale mo%e równie% na otwarcie 
wybudowanej w przysz!o$ci, potrzebnej 
sali gimnastycznej.

Krzysztof Szka!uba

Dyrektor Szko!y Podstawowej

w Kaczórkach

Fotoreporta# – str. 12

Szko!a – „Pa!ac”
Uroczysto$& otwarcia i po$wi"cenia rozbudowy Szko!y Podstawowej w Kaczórkach

IX Festiwal 

Piosenki Ekologicznej 

Kaczórki 2012   

Dnia 5 czerwca 2012 roku w 
Szkole Podstawowej im. Armii 

Krajowej w Kaczórkach odby! si" IX 
Festiwal Piosenki Ekologicznej. 

Celem imprezy jest propagowanie 
dzieci"cej twórczo$ci artystycznej i pro-
mowanie m!odych talentów oraz kszta!-
towanie w!a$ciwej postawy wobec ota-
czaj#cej przyrody poprzez $piewanie 
piosenek ekologicznych.

W festiwalu wzi"li udzia! uczestni-
cy z 12 szkó! podstawowych z powiatu 
zamojskiego, bi!gorajskiego i toma-
szowskiego, którzy startowali w trzech 
kategoriach: zespo!y, soli$ci i soli$ci 
karaoke.

Szczegó!ow# relacj" opublikujemy 
w kolejnym wydaniu GK.

M. Czapla



Gazeta     rasnobrodzka6 Czerwiec 2012

W niedziel" 3 czerwca 2012r. 
w Malewszczy*nie odby!y 

si" uroczysto$ci z okazji Jubileuszu 
50-lecia miejscowej jednostki OSP.

Uczestniczyli w niej zaproszeni 
go$cie: st. bryg. Stanis!aw Sulenta – 
doradca Komendanta G!ównego Pa)-
stwowej Stra%y Po%arnej w Warsza-
wie, p!k. Rezerwy Wojska Polskiego 
Krzysztof Wiatrzyk, m!. bryg. Jacek 
Sobczy)ski – komendant Miejski Pa)-
stwowej Stra%y Po%arnej w Zamo$ciu, 
Mieczys!aw Skiba - pu!kownik po%ar-
nictwa w stanie spoczynku, zas!u%ony 
na Zamojszczy*nie oÞ cer i spo!ecznik 
ruchu stra%ackiego, Kazimierz Miel-
nicki - prezes Zarz#du Oddzia!u Po-
wiatowego Zwi#zku OSP w Zamo$ciu 
i cz!onek Zarz#du G!ównego Zwi#zku 
OSP RP, Marek Ma$lany – emeryto-
wany stra%ak PSP w Zamo$ciu, Stani-
s!aw J"drusina - z-ca Burmistrza Kra-
snobrodu, Janusz Borowiec – le$niczy 
Le$nictwa Podzamcze, Zbigniew 
Wiatrzyk – komendant gminny OSP 
w Krasnobrodzie, Tadeusz Roczkow-
ski – sekretarz Zarz#du Gminnego 
OSP, Halina Szewczuk - pracownik 
UM w Krasnobrodzie i ks. Pawe! S!o-
nopas – proboszcz ParaÞ i Opatrzno$ci 
Bo%ej w Bondyrzu, a tak%e prezesi i 
naczelnicy - reprezentanci jednostek 
OSP z terenu Gminy Krasnobród i 
mieszka)cy Malewszczyzny.

Uroczysto$ci rozpocz"!y si" od 
z!o%enia meldunku przez Zbigniewa 
Wiatrzyka – komendanta gminnego 
OSP w Krasnobrodzie starszemu bry-
gadierowi Stanis!awowi Sulenta - do-
radcy Komendanta G!ównego PSP, a 
po nim z-ca burmistrza Krasnobrodu 
Stanis!aw J"drusina dokona! powita-
nia uczestników uroczysto$ci. 

Nast"pnie rozpocz"!a si" Msza 
'w. odprawiona na placu przed remi-
z# w intencji stra%aków i ich rodzin, 
a tak%e za dusze nie%yj#cych ju% dru-
hów, których list" przedstawi!  druh 
Bogdan Szyma)ski. Mszy $w. prze-
wodniczy! i homili" wyg!osi! ks. pro-
boszcz Pawe! S!onopas.
Po Mszy $w. przyszed! czas na uhono-
rowanie zas!u%onych druhów z OSP 
Malewszczyzna poprzez wr"czenie 
im medali i odznacze). Uroczystego 
aktu dekoracji dokonali zaproszeni 
go$ci.

Srebrne medale „Za Zas!ugi dla 
Po%arnictwa” otrzymali: Zbigniew 
Gontarz s. Jana, Bogdan Szyma)ski, 

Jerzy Szka!uba, br#zowe medale: Zbi-
gniew Gontarz s. Teresy, Marek Kraw-
czyk, Piotr Czapla, Piotr Szka!uba. 

Natomiast odznak# „Wzorowy 
Stra%ak” odznaczeni zostali: Andrzej 
Szka!uba, Pawe! Teterycz, Rados!aw 
Teterycz, Mariusz Mazur i Kamil Szy-
ma)ski. 

Stra%acy z OSP Malewszczyzna 
otrzymali te% odznaczenia „Za wy-
s!ug" lat”. W$ród nich by!o dwóch 
druhów z najd!u%szym, 50-letnim sta-
%em w OSP: Jan Wróbel i Stanis!aw 
Teterycz s. Andrzeja, którzy tworzyli 
miejscow# jednostk" i s# w niej od po-
cz#tku jej istnienia.

Warto doda&, %e druh Stanis!aw 
Tetrycz, w maju bie%#cego roku, pod-
czas wojewódzkich obchodów Dnia 
Stra%aka otrzyma! tak%e Medal Hono-
rowy im. Boles!awa Chomicza nada-
ny przez Prezydium Zarz#du G!ów-
nego Zwi#zku Ochotniczych Stra%y 
Po%arnych RP.

Gdy medale i odznaczenia zosta!y 
ju% wr"czone przyszed! czas na oko-
liczno$ciowe przemówienia zapro-
szonych go$ci: st. bryg. Stanis!awa 
Sulenty, m!. bryg. Jacka Sobczy)-
skiego, p!k. Mieczys!awa Skiby oraz 
Kazimierza Mielnickiego. W swoich 
wyst#pieniach mówili m.in. o historii 
OSP w Malewszczy*nie, o pocz#t-
kach i trudach jej tworzenia, o bardzo 
wa%nej roli jak# w swoich $rodowi-
skach pe!ni# stra%acy, a tak%e o ich ro-
dzinach, które wspieraj# stra%aków w 
czasie, gdy oni uczestnicz# w ró%nego 
rodzaju akcjach ratowniczych. By!y 
te% s!owa uznania i podzi"kowania 
dla organizatorów uroczysto$ci, któ-
re przekazano na r"ce Prezesa OSP w 
Malewszczy*nie, druha Jerzego Szka-
!uby. 

Po oÞ cjalnej cz"$ci jubileuszu 
by! uroczysty pocz"stunek w remizie 
OSP, a nast"pnie wspólna zabawa 
przy muzyce w wykonaniu zespo!u 
Derkacz Audio System.

Do wszystkich %ycze) z!o%onych 
Stra%akom z OSP w Malewszczy*nie 
do!#cza si" równie% Redakcja Gazety 
Krasnobrodzkiej %ycz#c, aby mieli 
jak najmniej okazji uczestniczenia w 
akcjach ratowniczych, a je$li ju%, aby 
wracali z nich cali i zdrowi. 

Mariola Czapla 

Fotoreporta# – str. 13

Jubileusz 50-lecia OSP 
w Malewszczyźnie

Z KART HISTORII 

OSP MALEWSZCZYZNA

Jednostka OSP w Malewszczy*nie zo-
sta!a za!o%ona w 1962r. przez Jana Tetery-
cza s. Józefa, Tadeusza Czapl", Stanis!awa 
Teterycza, Mieczys!awa Skib" i pracowni-
ka Komendy Stra%y Po%arnej w Zamo$ciu 
Edwarda Ryczka, po ca!kowitym spaleniu 
trzech gospodarstw.  Funkcj" Prezesa obj#! 
Jan Gontarz s. Jana i pe!ni! ja do 1972 roku. 
Nast"pnie funkcje t" pe!nili: Jan Przytu!a, 
Edward Czapla, Bronis!aw Teterycz, Longin 
Szka!uba i Jerzy Szka!uba. Pierwszym Na-
czelnikiem zosta! Tadeusz Czapla w 1962 
roku i pe!ni! t" funkcj" do roku 1973, nast"p-
nym Longin Szka!uba, a po nim Piotr Cza-
pla. D!ugoletnim Skarbnikiem by! Stanis!aw 
Teterycz, po nim obj#! funkcj" Bogdan Szy-
ma)ski. 

Do po%arów druhów wozili zaprz"giem 
konnym Stanis!aw Teterycz i Jan Wróbel, a 
w pó*niejszym okresie Franciszek Kawa.

Wielkimi spo!ecznikami byli: Jan Gon-
tarz s. Jana, Stanis!aw Teterycz s. Józefa i 
Jan Wróbel.

Dzi"ki wielkiemu zaanga%owaniu Dru-
hów Stra%aków i mieszka)ców Malewsz-
czyzny oraz dobrej wspó!pracy z w!adzami 
Gminy rozpocz"to budow" remizy, któr# od-
dano do u%ytku w 1973 roku.

Przed wybudowaniem remizy spotkania 
odbywa!y si" w domach prywatnych. Po 
kilku modernizacjach i przebudowie obiekt 
ten s!u%y mieszka)com do dnia dzisiejszego. 
Odbywaj# si" w nim wesela, zabawy, zebra-
nia i inne spotkania wiejskie.

Obecnie jednostka liczy 33 druhów w 
tym 5 wspieraj#cych.

W sk!ad zarz#du wchodz#:
Jerzy Szka!uba – Prezes
Piotr Czapola – Naczelnik
Bogdan Szyma)ski - Skarbnik

Przez kilka lat przy OSP Malewszczyzn# 
istnia!a M!odzie%owa Dru%yna Po%arnicza, 
która by!a mi"dzy innymi szkolona przez 
Zarz#d Oddzia!u Powiatowego OSP w Za-
mo$ciu.

Wyposa%enie jednostki

Jednostka na start otrzyma!a austriac-
k# pomp" r"czn# pozyskan# z Zamojskich 
Fabryk Mebli w Bondyrzu. Nast"pnie w 
1965 r. otrzyma!a Motopomp" PO3, która 
jest sprawna i s!u%y do dnia dzisiejszego. W 
2000 r. jednostka naby!a bezp!atnie samo-
chód marki +uk od OSP w Starej Hucie. W 
roku 2006 Komenda Wojewódzka Pa)stwo-
wej Stra%y Po%arnej w Lublinie przekaza!a 
Motopomp" PO5. Nast"pnie, równie% w 
2006 r. Starostwo Powiatowe w Zamo$ciu 
przekaza!o samochód marki +uk, który by! 
u%ytkowany przez Dom Pomocy Spo!ecznej 
w Krasnobrodzie.

Druhowie z OSP Malewszczyzna
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Dnia 31 maja 2012r. w Krasno-
brodzkim Domu Kultury od-

by!a si" promocja ksi#%ki Marii Konop-
nickiej „O Krasnoludkach i o sierotce 
Marysi”.

Podczas spotkania odby! si" tak%e 
wernisa% wystawy oryginalnych ilustra-
cji reprodukowanych w ksi#%ce.

W spotkaniu uczestniczyli zaprosze-
ni go$cie: w!adze samorz#dowe Krasno-
brodu - burmistrz Wies!aw Chmielowiec 
wraz z zast"pc# Stanis!awem J"drusin#, 
przewodnicz#cy Rady Miejskiej Kazi-
mierz Misztal, radni, dyrektorzy jed-
nostek gminnych, pracownicy Urz"du 
Miejskiego, przedstawiciele zaprzyja*-
nionych placówek kultury, mieszka)cy 
Krasnobrodu, oraz zespó! folklorystycz-
ny „Wójtowianie”.

Krasnobrodzk# promocj" rozpocz"-
!y… Krasnoludki – dzieci ucz"szczaj#ce 
na zaj"cia w KDK, które wierszem pt. 
„Czy to bajka czy nie bajka” rozpoczy-
naj#cym ksi#%k" wprowadzi!y zgroma-
dzonych w bajkowy temat. Nast"pnie 
dyrektor Domu Kultury Mariola Czapla 
powita!a wszystkich i podzi"kowa!a za 
przybycie. G!os zabra!a tak%e Maria 
Gra%yna Szpyra - autorka projektu i ku-
rator realizacji, która przybli%y!a etapy 
pracy nad ca!ym przedsi"wzi"ciem i 
podzi"kowa!a za wspó!prac" wszystkim 
osobom zaanga%owanym w jego reali-
zacj". 

Ksi#%k" wydano z okazji 170. rocz-
nicy urodzin Marii Konopnickiej, dlate-
go te% po wyst#pieniu Autorki projektu 
do akcji znów ruszy!y Krasnoludki. 

Przybli%y!y %yciorys wybitnej polskiej 
poetki, nowelistki, pisarki dla dzieci, 
autorki „Roty”, a swoje prezentacje 
zako)czy!y fragmentem ostatniego roz-
dzia!u ksi#%ki.

Tu% po nich Burmistrz Krasnobrodu 
w swoim wyst#pieniu nawi#za! do twór-
czo$ci Konopnickiej i skierowa! s!owa 
uznania i wdzi"czno$ci do pa) zaanga-
%owanych w przygotowanie i realiza-
cj" projektu - Marioli Czapli i Gra%yny 
Szpyry, wr"czaj#c im kwiaty.

Na zako)czenie spotkania wszyst-
kim jego uczestnikom wr"czono pro-
mowan# publikacj" i zaproszono na 
degustacj" tortu, który upami"tnia! 170. 
rocznic" urodzin Marii Konopnickiej.

M.K.

Krasnoludki s! w"ród nas

Ba$), zaliczana do klasyki lite-
ratury dzieci"cej i uznana za 

najwybitniejsze osi#gni"cie twórcze 
autorki wydana zosta!a w nowym opra-
cowaniu graÞ cznym i ze wspó!czesnymi 
ilustracjami, które powsta!y po Ogól-
nopolskich Warsztatach Ilustratorów 
zorganizowanych w 2009 roku przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury pod kie-
rownictwem artystycznym prof. Janu-
sza Stannego. Zestaw prac poszerzony 
zosta! o dzie!a ilustratorów, którzy nie 
uczestniczyli w warsztatach, co zwi"k-
szy!o mo%liwo$ci interpretacji i posze-
rzy!o palet" dokona) formalnych.

Autorami ilustracji s# wybitni ar-
ty$ci, laureaci wielu nagród, twórcy i 
kontynuatorzy znanej w $wiecie „pol-
skiej szko!y ilustracji” Janusz Stanny, 
Zdzis!aw Witwicki, El%bieta Gaudasi)-
ska, Tomasz Borowski, Krystyna Mi-
cha!owska, Bogus!aw Orli)ski, Krysty-
na Lipka-Sztarba!!o, Marian Nowi)ski, 
Mieczys!aw Wasilewski, Franciszek 
Ma$luszczak, Zbigniew Ko!aczek, Jo-
lanta Kolary, Jolanta Marcolla, Joanna 
Zimowska-Kwak, Aleksandra Kuchar-
ska-Cybuch, El%bieta Wasiuczy)ska, 
Artur Go!"biowski, Stanis!aw O%óg, 
Halina i Bart!omiej Ku*niccy, Ma!-
gorzata Sawicka-Woronowicz, Hanna 
Grodzka-Nowak, Katarzyna Stanny, 
Anna S"dziwy, Aleksandra Michalska-
Szwagierczak, Jowita P!oszajska.

Wspó!czesne ilustracje maj# u!atwi& 
zrozumienie archaicznego, trudnego 
dla m!odego czytelnika j"zyka, a przez 
ró%norodno$& rozwi#za) plastycznych 
uatrakcyjni& i zach"ci& do poznania tre-
$ci ksi#%ki promuj#cej pozytywne wzor-
ce wychowawcze oraz rozwija& wra%li-
wo$& estetyczn# i wyobra*ni".

Autork# projektu i kuratorem ca!e-
go przedsi"wzi"cia jest Maria Gra%y-
na Szpyra, która od 30 lat zajmuje si" 
promocj# polskiej ilustracji w Polsce i 
za granic# (plenery, warsztaty, wysta-
wy i towarzysz#ce im wydawnictwa). 
Za ca!okszta!t dzia!a) w tej dziedzinie 
otrzyma!a Nagrod" Specjaln# Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

K s i ! % k a

Projekt graÞ czny - Wojciech Freu-
denreich, wielokrotny laureat Konkur-
su Polskiego Towarzystwa Wydawców 
Ksi#%ek na Najpi"kniejsz# Ksi#%k" 
Roku.

Ze wzgl"du na bogaty materia! do-
konano wyboru prac. W g!ównej cz"$ci 
ksi#%ki zamieszczono 29 ca!ostronico-
wych ilustracji, którym towarzysz# frag-
menty tekstu, ca!o$& zamieszczono w 
cz"$ci katalogowej. W tej cz"$ci znalaz! 
si" te% wst"p prof. Janusza Odrow#%a-
Pieni#%ka oraz tekst informacyjny au-
torki projektu i kuratora Marii Gra%yny 
Szpyry. 

W sumie publikacja liczy 228 stron, 
format – 230x275mm, oprawa twarda, 
szyta ni&mi, nak!ad 2000 egz.
Wydanie ksi#%ki doÞ nansowa!o Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego z programu „Promocja literatury 
i czytelnictwa”. Udzia! Þ nansowy maj# 
równie% placówki i instytucje kultury z 
ca!ej Polski, w których b"dzie ekspono-
wana wystawa, Starostwo Powiatowe 
w Zamo$ciu oraz Krasnobrodzki Dom 
Kultury.

Ci$g dalszy na str. 8

Maria Konopnicka
 „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”
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Maria Konopnicka 

„O Krasnoludkach 

i o sierotce Marysi”

Ci$g dalszy ze str. 7

W y s t a w a

Promocji w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury towarzyszy!a wystawa 
oryginalnych ilustracji zamieszczo-
nych w ksi#%ce. Ka%da praca opatrzo-
na jest fragmentem tekstu, co dodat-
kowo podnosi atrakcyjno$& wystawy i 
zach"ca do przeczytania ca!ej ksi#%ki.

Wystawa b"dzie mia!a kolejne 
prezentacje w placówkach i instytu-
cjach kultury, które partycypowa!y w 
kosztach wydania ksi#%ki: Muzeum 
Narodowe w Kielcach, Wa!brzyska 
Galeria Sztuki BWA „Zamek Ksi#%”, 
Ksi#%nica Podlaska im. (ukasza Gór-
nickiego w Bia!ymstoku, Miejska Ga-
leria Sztuki w Cz"stochowie, Galeria 
CKiS „Wie%a Ci$nie)” w Koninie, 
Biuro Wystaw Artystycznych w Kro-
$nie, Miejskie Biuro Wystaw    Arty-
stycznych    w    Lesznie, Samorz#do-
we Centrum Kultury w Mielcu, Biuro 
Wystaw Artystycznych w Olsztynie, 
O$wi"cimskie Centrum Kultury, Bi-
blioteka Publiczna Gminy Stare Mia-
sto, Miejski Dom Kultury w W#grow-
cu i Galeria Sztuki Wspó!czesnej we 
W!oc!awku.

„Maria Konopnicka. O Krasnolud-
kach i o sierotce Marysi” - to kolejny 
projekt (Ogólnopolskie Warsztaty Ilu-
stratorów, wystawa ilustracji, ksi#%ka) 
zrealizowany z inicjatywy, pomys!u i 
przy wspó!pracy autora i kuratora Ma-
rii Gra%yny Szpyra z Krasnobrodzkim 
Domu Kultury. 

Dotychczas zrealizowano retro-
spektywne wstawy ilustracji Zdzis!a-
wa Witwickiego i Olgi Siemaszko z 
towarzysz#cymi im wydawnictwami 
oraz wystaw" zbiorow# „Pie$) ujdzie 
ca!o” wraz z ksi#%k# zawieraj#c# naj-
pi"kniejsze polskie pie$ni patriotyczne 
ilustrowane przez najwybitniejszych 
polskich ilustratorów.

Efektem wspó!pracy Kuratora 
z Krasnobrodem jest te% wystawa 
„Korczak i jego dzie!o” wraz z towa-
rzysz#cym jej albumem, która prezen-
towana od 2007 roku mia!a blisko 30 
pokazów na terenie Polski, a w Roku 
Korczakowskim prezentowana by!a 
ju% w Instytucie Polskim w Bratys!a-
wie i Pradze, planowany jest pokaz w 
Niemczech.

M. Czapla

29 maja 2012 roku o godz. 8:30 w 
kaplicy pod wezwaniem $w. Brata Al-
berta zgromadzili si" zaproszeni go$cie, 
spo!eczno$& szkolna i mieszka)cy Maj-
danu Wielkiego, aby uczestniczy& w uro-
czysto$ciach po$wi"conych XI rocznicy 
nadania Szkole Podstawowej imienia 
Kardyna!a Stefana Wyszy)skiego. 

Na pocz#tek uczniowie naszej szko!y 
zaprezentowali monta% s!owno-muzycz-
ny pt. „W s!u%bie Bogu i Ojczy*nie” 
przygotowany pod kierunkiem nauczy-
cieli tut. Szko!y: pani Zdzis!awy Fus, 
pani Alicji G!#b i pana Jacka Kowalika. 

Nast"pnie zgromadzeni w kaplicy 
uczestniczyli we Mszy 'wi"tej, której 
przewodniczy! i homili" wyg!osi! Ks. 
Pra!at dr Eugeniusz Derdziuk. W cz"-
$ci artystycznej przedstawionej przez 
uczniów naszej szko!y i homilii wyg!o-
szonej przez Ksi"dza Pra!ata zosta!a 

przypomniana posta& kardyna!a Stefana 
Wyszy)skiego i jego dzia!alno$& dla „Oj-
czyzny i Narodu”.

Po zako)czeniu Mszy 'wi"tej pocz-
ty sztandarowe i zaproszeni go$cie udali 
si" do budynku szko!y, gdzie odby!o si" 
spotkanie integracyjne, na którym zosta! 
rozstrzygni"ty Szkolny Konkurs Wiedzy 
o kardynale Stefanie Wyszy)skim. 

W konkursie brali udzia! uczniowie 
naszej szko!y: I miejsce zaj"!a Klaudia 
Szozda - uczennica klasy V, II miejsce - 
Patrycja Kostrubiec - uczennica klasy V 
i III miejsce zaj"!a Wiktoria Bojar uczen-
nica klasy VI. Uczennice otrzyma!y dy-
plomy i nagrody ksi#%kowe. 

K. G%&la
Fotoreporta# – str. 14

Foto: Mariola Czapla

&WI'TO PATRONA 

SZKO(Y PODSTAWOWEJ
im. Kardyna$a Stefana Wyszy)skiego 

w Majdanie Wielkim

07.07.2012 r. / sobota

Od rana przyjazd dru%yn i zakwate-
rowanie ekip.

W godzinach popo!udniowych udzia! 
w „Roztocza)skim Jarmarku Turystycz-
nym” i wycieczce po Krasnobrodzie.

Godz. 21:00 Inauguracja turnieju po-
!#czona z losowaniem grup
(Krasnobrodzki Dom Kultury, 
ul. 3 Maja 26).

Godz. 22:00 - Players party – wie-
czorna impreza dla uczestników turnieju, 
organizatorów, sponsorów, go$ci specjal-
nych.

08.07.2012 r. / niedziela

Godz. 10:00 Konferencja prasowa z 
udzia!em organizatorów, kapitanów dru-
%yn i zaproszonych go$ci
(Krasnobrodzki Dom Kultury, 
ul. 3 Maja 26).

Godz. 11:00 Mecze grupowe (boisko 
nad zalewem rekreacyjnym).

Godz. 17:00 Mecze Þ na!owe (boisko 
nad zalewem rekreacyjnym).

Godz. 20:00 Fina!/dekoracja
(Krasnobrodzki Dom Kultury, 
ul. 3 Maja 26).

Zg!oszenia i informacje:

Tomasz Paku!a

pilkablotna@op.pl

tel. +48 517787627

PROGRAM RAMOWY
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O matce powinni$my mówi& cz"sto. Trudno uj#& w s!o-
wa to wielkie dobro, jakim jest matka. Zawsze ma si" 

niedosyt, %e nie powiedzia!o si" tego, co najwa%niejsze. Nie 
powiedzia!o si" tak, jak by si" chcia!o. Mimo to trzeba mówi&. 
Trzeba mówi&, bo teraz - jak nigdy dot#d - $wiat potrzebuje 
matki. Cz!owiek sta! si" zimny, wyrachowany, nieczu!y. Po-
trzebuje ciep!a, które da& mu mo%e tylko matka.

Trzeba nam tak%e jeszcze cz"$ciej mówi& o Matce Naj-
$wi"tszej, bo w Niej dokona!o si" najwy%sze dobro. By!a prze-
cie% Matk# Syna Bo%ego.

Matki ziemskie wielu z nas zaszczepi!y w naszych sercach 
mi!o$& do Matki Naj$wi"tszej. W moim domu rodzinnym s# 
dwa obrazy Matki Boskiej, które pami"tam od najwcze$niej-
szego dzieci)stwa. Jeden z nich to stary obraz Maryi Ostro-
bramskiej, Matki Mi!osierdzia. Ma prawie sto lat. Pochodzi 
z czasów pierwszej wojny $wiatowej. Oprawiony jest w zwy-
k!e, drewniane, ledwie heblowane ramy. W ostatnich latach 
dobra!y si" do nich korniki. Poddany zosta! konserwacji, by 
go zachowa& na d!ugo w rodzinie. Wisi w najwi"kszym po-
koju. Uwa%any jest za cenn# relikwi" rodzinn# z dawnych 
lat. W jego zwyczajno$ci jest jednak co$ niezwyk!ego. Jest 
on $wiadectwem pobo%no$ci obojga rodziców. Zwyczajny, 
ale niezwyczajny obraz. Ju% trzecie pokolenie moich bliskich 
odmawia przed nim pacierze. Kl"kaj# przed nim, gdy szukaj# 
dobrej rady, jak u!o%y& swoje dalsze %ycie, jak rozstrzygn#& 
trudne sprawy rodzinne. Drugi obraz to wizerunek Matki Bo-
skiej Cz"stochowskiej.

W naszych ko$cio!ach s# ró%ne obrazy Matki Boskiej - 
w$ród nich liczne wizerunki Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
Kult Matki Bo%ej w Ostrej Bramie w Wilnie trwa od XVII w. 
Z czasem rozprzestrzeni! si" na inne regiony Rzeczypospoli-
tej.  

Co te wszystkie obrazy maryjne chc# nam powiedzie&?
Twarz Matki Boskiej zawsze jest spokojna i skupiona. Naj-

cz"$ciej zwraca si" do Jezusa. 'wiadczy& to mo%e, %e Maryja 
rozwa%a wszystko, co mówi Chrystus, Jej Syn. Je$li nie ma Go 
na obrazie – tak jak na wizerunku z Ostrej Bramy - to jest to 
znak, %e obok Niej jest miejsce dla mnie czy dla ciebie. 

Twarz Matki Naj$wi"tszej na tym znanym i szczególnie 
czczonym obrazie jest jakby sum# niezliczonych, anonimo-
wych twarzy naszej Ojczyzny. Jest to oblicze szlachetne, a 
jednocze$nie ludowe, nawet pospolite. P!ynie z niego spokój, 
który sprzyja medytacji. Potrzebujemy bardzo tego prawdzi-
wego spokoju, zw!aszcza teraz, kiedy tempo %ycia jest ogrom-
ne. Wymaga si" od cz!owieka, by pracowa! ci#gle szybciej, 
ci#gle wi"cej. Nie ma czasu na nic, równie% na niezb"dn# re-
ß eksj", na rachunek sumienia. Ci, którzy dzisiaj udaj# ludzi 
spokojnych, cz"sto w rzeczywisto$ci s# tak bezwzgl"dni, %e 
mog# doprowadzi& innych, zw!aszcza im podleg!ych, zale%-
nych od nich, do rozstroju nerwowego, a nawet prób samo-
bójczych. Obecnie niemal ka%da tzw. wielko$& jest fa!szywa. 
Wielu twierdzi, nie bez g!"bokiej s!uszno$ci, %e %yjemy w spo-
!ecze)stwie lemingów, które z w!asnej woli gromadnie, bez 
opami"tania wpadaj# w przepa$&. Totalitaryzm, nietolerancja, 
cenzura wdzieraj# si" wsz"dzie1 . Cho& to nic nowego na $wie-
cie. Tylko formy i $rodki si" zmieniaj# na nowocze$niejsze, a 
tym samym bardziej skuteczne i bardziej dolegliwe. Ju% ponad 
sto lat temu bola! nad tym Stefan +eromski z w!a$ciwym sobie 
pesymizmem i ironi#: „Ob!uda wsz%dzie, ob!uda, gdzie plu-

n$'. Jedn$ nieob!udn$ na ziemi istot$ by!aby – matka, gdyby 

istnia!a [tzn. #y!a]. Poniewa# jej nie ma – trzeba popijaj$c z 

nudów pomyje i udawa' nawet wobec siebie samego, #e to 

piwo pilzne"skie”2 .

My mamy matk". Matk" Naj$wi"tsz#. Matk" Mi!osierdzia, 
która nigdy nas nie opu$ci, która zawsze nas wys!ucha i po-
cieszy. Ona zawsze znajdzie wyj$cie z najtrudniejszej sytuacji, 
podpowie dobre rozwi#zanie. Tak zrobi!a na weselu w Kanie 
Galilejskiej, gdy tylko zauwa%y!a, %e zabrak!o wina. Z w!asnej 
inicjatywy, przez nikogo nawet nieproszona, poleci!a wesel-
nikom, którzy potracili g!owy i nie wiedzieli, jak wybrn#& z 
k!opotu, by uczynili wszystko, cokolwiek powie im Jej Syn 
(por. J, 2, 5). Dobra Matka i nam przypomina nie jeden raz 
t" wskazówk". Czyni to równie% dzisiaj, w tym dniu uroczy-
stym. Us!uchajmy Jej rady i róbmy wszystko, by$my mogli 
realizowa& wol" Jezusa. 

S!owa Maryi s# proste, jasne, jednoznaczne. Nie miesza-
j# w g!owach, nie wprowadzaj# tysi#ca sprzecznych w#tków, 
czego do$wiadczamy na co dzie) w mediach. Badania wyka-
zuj#, %e coraz wi"cej ludzi w Polsce rezygnuje dlatego z tele-
wizora. Jest to $wiadomy wybór. I ca!kiem s!uszny. W wielu 
wypowiedziach na ten temat pojawia si" stwierdzenie: „Nie 

chc%, aby telewizja kontrolowa!a moje #ycie, swymi sprzecz-

nymi informacjami prowadzi!a do ob!%du i zabiera!a czas”. 
W!a$ciwie prawie w ka%dym niemal kanale zawsze traÞ  si" na 
reklam". A je$li czasem zdarzy si" znale*& jaki$ Þ lm, to i tak 
trzeba oczy zamyka& i ucieka&. Je$li wi"c nie ma si" dost"pu 
do dobrego programu, to rzeczywi$cie lepiej telewizora nie 
mie&.
Matka Naj$wi"tsza, podobnie jak matka ziemska, uczy i wy-
chowuje. Jak# jeste$ matk#, jakim ojcem? A wy, m!odzi, jak 
przygotowujecie si" do samodzielnego doros!ego %ycia? Zna-
ny ci#gle i lubiany poeta ks. Jan Twardowski, tak wspomina! 
swoj# matk": „Nikt tak jak matka nie potraÞ  nauczy' wiary. 

Studiowa!em, by!em na teologii, spotyka!em m$drych ludzi... 

To te# mi bardzo du#o da!o. Ale wiara przekazywana przez 

matk% by!a najwa#niejsza. To nie by!a teologia. Ona #yciem 

swoim &wiadczy!a o wierze. [...] Ona pierwsza uczy!a mnie 

znaku krzy#a. [...] Gimnastykowa!a moj$ r%k%, któr$ teraz 

podnosz% Naj&wi%tszy Sakrament. Komenderowa!a: >>Na 

lewo, na prawo. Dotykaj czo!a, a nie nosa. Serca, a nie bla-

szanego guzika. Ramion, a nie szelek<<” 3.

Poeta wspomina! te%, %e snu! ró%ne, cz"sto bardzo odwa%ne 
plany na przysz!o$&. Jego matka przys!uchuj#c si" takim zwie-
rzeniom, powiedzia!a prosto: „A ja tylko matk$ zostan%”4.

Do tych s!ów ks. Twardowski doda! taki komentarz: „My-

&l%, #e by!a w tym g!%boka m$dro&'. Matka w ka#dym dziecku 

widzi kogo&, kim mo#e ono zosta', sama za& patrzy na swój los 

jako ju# spe!niony, w!a&nie w macierzy"stwie”5.   

Ci$g dalszy na str. 10

1Por. Beim Namen genannt, „Die Tagespost”, z 22.10.2011, s. 8.
2S. +eromski, Dzienniki, t. XIX, red. S. Pigo), Warszawa 1966, 
s. 101.
3J. Twardowski, AutobiograÞ a, t. 1, oprac. A. Iwanowska, Kra-
ków 2006, s. 57.
4Tam%e, s. 31.
5Tam%e.

Matka Mi!osierdzia w Wilnie 

oraz w Krasnobrodzie
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Ci$g dalszy ze str. 9

Mia! racj". Teraz rozumiemy lepiej my$l, %e w obrazie Matki 
Bo%ej Mi!osierdzia, tam, gdzie na innych obrazach zwykle jest 
ukazywany Jezus jako Dzieci", jest miejsce dla ciebie.

S!yszeli$my wiele dobrego o matce ziemskiej. To samo i 
jeszcze wi"cej mo%na by powiedzie& o matkach wielu z nas. 
Teraz zapytajmy si", co mówi do nas Matka Naj$wi"tsza. 
Maryja modli!a si", odmawiaj#c psalmy. Jest dla nas przyk!a-
dem modlitwy i zawierzenia Bogu. Z pewno$ci# bliski by! Jej 
Psalm 15, zatytu!owany Kto godzien stan$' przed Bogiem?, w 
którym czytamy: 
Kto b%dzie przebywa! w Twym przybytku, Bo#e, 

kto zamieszka na Twojej &wi%tej górze?

Ten, który post%puje bez skazy, dzia!a sprawiedliwie,

a mówi prawd% w swoim sercu

i nie rzuca oszczerstw swym j%zykiem;

ten, który nie czyni bli(niemu nic z!ego

i nie ubli#a swemu s$siadowi;

kto z!oczy"c% uwa#a za godnego wzgardy,

[...]

i nie da si% przekupi' przeciw niewinnemu.

Kto tak post%puje, nigdy si% nie zachwieje.

Matka Naj$wi"tsza wychowa!a swego Syna tak, %e Ten, 
widz#c jarmark w $wi#tyni i lekcewa%enie prawa Bo%ego, 
wzi#! bicz i przep"dzi! z niej sprzedawców. Uwa%a!, %e prawa 
w ogóle, a zw!aszcza prawa Bo%ego, nie wolno !ama&. Pewnie 
niejeden raz czyta! u proroka Izajasza, w jego niezwyk!ej ksi"-
dze, jak Bóg wyrokowa! wobec *le czyni#cych:
Milcza!em od d!u#szego czasu, 

w spokoju wstrzymywa!em siebie,

teraz jakby rodz$ca zakrzykn%, 
dysze' b%d% z gniewu, zabraknie mi tchu.

Wypal% góry i wzgórza,

sprawi%, #e wyschnie wszystka ich ziele". 
[...]

Sprawi%, #e niewidomi pójd$ po nieznanej drodze, 

 powiod% ich &cie#kami, których nie znaj$. 
[...]

Oto s$ rzeczy, których dokonam i nie zaniecham.

wstecz si% odwróc$ z wielkim zawstydzeniem ci, 

którzy w bo#kach pok!adaj$ ufno&'. 
 (Iz 42, 14-17).

Prorok Izajasz napisa!, jak zgin# ci, którzy stawiaj# na 
marno$&, na to, co przemija i pomóc nie mo%e. Wiele razy 
spe!ni!o si" to s!owo Bo%e. Szkoda, %e tak !atwo to zapomi-
namy. Dlatego trzeba nam powraca& do tego Izajaszowego 
proroctwa, do jego przestrogi, bo chrze$cija)stwo %yje z pa-
mi"ci, ze wspominania. Mistyka chrze$cija)ska to memoria 
passionis (wspominanie m"ki i cierpienia) Jezusa Chrystusa, 
to tak%e conpassio (wspó!cierpienie) z Tym, który niewinnie 
zosta! skazany za nas na $mier& krzy%ow#. 

Kiedy w 1927 r. uroczy$cie koronowano w Wilnie ob-
raz Matki Bo%ej Mi!osierdzia, zerwa!a si" gwa!towna burza 
deszczowa. Uczestnicy nabo%e)stwa z prezydentem Ignacym 
Mo$cickim, marsza!kiem Józefem Pi!sudskim i rz#dem Rze-
czypospolitej Polskiej przemokli do ostatniej nitki. Wielu s#-
dzi!o, %e by! to znak z nieba, zapowiadaj#cy czekaj#ce tutejszy 
Ko$ció! krwawe prze$ladowania po drugiej wojnie $wiatowej, 
kiedy w!adz" na Litwie przej"li Sowieci. Katolicy, czcicie-
le Matki Boskiej Ostrobramskiej, nigdy jednak nie zw#tpili 
w Jej pomoc i obron". Kiedy nie by!o kap!anów, bo wywie-

ziono ich na Sybir, a nie pozwalano na kszta!cenie nowych, 
kiedy ko$cio!y cz"sto wysadzano w powietrze, wierni sami, 
bez duszpasterzy, sprawowali nabo%e)stwa, nawet rezurekcj". 
W czasie procesji wielkanocnej wokó! $wi#tyni $piew pie$ni 
Weso!y nam dzi$ dzie) nasta! zaczynali od trzeciej zwrotki. 
Powtarzali j# kilkakrotnie. Brzmi ona tak: „Piekielne, moce 

zwojowa!, - Nieprzyjaciele podepta!, - Nad n%dznymi si% zmi-

!owa!, Alleluja, alleluja”.

Nie zawiedli si" wierni na Litwie. Po latach wolno$& 
wreszcie przysz!a. Wrócili kap!ani. Chrystus zwyci"%y!. Mat-
ka Bo%a Mi!osierdzia jest nadal ze swoim ludem. 

Teraz, w trudnym – cho& inaczej, z innego powodu - cza-
sie dla Ko$cio!a w Polsce, Chrystus te% zwyci"%y. Wierzymy 
w to mocno. Bo do Niego nale%y ostatnie s!owo. On zawsze 
jest zwyci"zc#. Chce jednak, by nie zabrak!o nas przy Jego 
krzy%u. By$my pozostali Mu wierni, a rozwa%aj#c Jego na-
uk", rozumieli, co si" naprawd" dzieje i o co w istocie chodzi. 
Musimy by& m#drzy i odwa%ni! Odporni na prowokacje. Nie 
mog# nas os!abi& %adne okoliczno$ci, ani przygn"biaj#ce, ani 
radosne. Trwajmy niez!omnie przy Bogu i przy Maryi, Matce 
Mi!osierdzia!

W chwili niezwyk!ego uniesienia i rado$ci podczas Prze-
mienienia Jezusa na górze Tabor zdarzy!o si" nawet $w. Pio-
trowi, %e nie wiedzia!, co mówi. Chcia! budowa& dla Chrystu-
sa, Moj%esza i Eliasza namioty. Przejrza! dopiero wtedy, gdy 
zjawi! si" ob!ok i os!oni! go. Pisze o tym dok!adnie $w. (ukasz 
w swojej Ewangelii (9, 33-34). Mo%e i nas os!oni teraz ob!ok z 
nieba i zrozumiemy wi"cej z tego, co dzieje si" wokó! nas, w 
nas i w ca!ym naszym narodzie. 

Nec laudibus, nec timore (ani pochwa!y, ani l"k) nie mog# 
nas odwie$& od Ko$cio!a, od mi!o$ci do Chrystusa i do Jego 
Matki. Czy)my zawsze wszystko, cokolwiek Chrystus mówi. 
Rozwa%ajmy Jego s!owa w naszych sercach. Patrzmy na Mat-
k" Mi!osierdzia. B!agajmy J# o ratunek dla nas i dla naszej 
Ojczyzny, bo od wieków nie s!yszano, aby Ona kogokolwiek 
opu$ci!a.

Ks. prof. dr hab. Edward Walewander

KUL

Matka Mi!osierdzia w Wilnie oraz w Krasnobrodzie

KONCERT DLA RODZICÓW

W niedziel" 17 czerwca 2012 roku w sali widowisko-
wej Krasnobrodzkiego Domu Kultury odby! si" do-

roczny „Koncert dla Rodziców”.
W koncercie zadedykowanym Rodzicom, a organizowa-

nym z okazji obchodzonego w dniu 26 maja „Dania Matki” i 
23 czerwca „Dnia Ojca” wyst#pi!y dzieci i m!odzie% z terenu 
miasta i gminy Krasnobród. 

Program artystyczny zaprezentowany podczas koncertu 
by! form# podzi"kowania dla rodziców za ich trud w!o%ony w 
wychowanie swoich pociech. 

Szczegó!ow# relacj" z koncertu opublikujemy w kolejnym 
wydaniu GK.

M. Czapla



31.05.2012r.

PROMOCJA  KSI!"KI 
„O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI”



28.05.2012r.

Otwarcie i Po!wi"cenie

Szko#y w Kaczórkach



03.06.2012r.

Jubileusz
50-lecia OSP 

w Malewszczy!nie



&wi#to Patrona Szko$y w Majdanie Wielkim

Diecezjalny 
Dzie! Chorych

31.05.2012r.

29.05.2012r.
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Pod takim has!em odbywa!o si" 
w tym roku Ogólnopolskie Spo-

tkanie M!odych nad Lednic#. Czuwania 
te od wielu lat gromadz# liczne rzesze 
m!odych entuzjastów. 

„Lednica” bowiem to najwi"ksze w 
Polsce modlitewne spotkanie m!odzie-
%y chrze$cija)skiej. Jego organizato-
rem jest Duszpasterstwo Akademickie 
Ojców Dominikanów w Poznaniu, a 
pomys!odawc# - ojciec Jan Góra, domi-
nikanin z Poznania. 
Spotkaniom nad Led-
nic# patronowa! od 
pocz#tku Jan Pawe! 
II, który kierowa! do 
m!odych swoje prze-
s!ania. Zwyczaj ten 
kontynuuje Benedykt 
XVI. 

Pierwsze spo-
tkanie m!odych na 
Polach Lednickich 
odby!o si" w 1997 
roku. Jan Pawe! II na 
pok!adzie $mig!ow-
ca, który kr#%y! nad 
Bram# Ryb#, symbo-
licznie wprowadzi! 
wówczas m!odych w 
trzecie tysi#clecie.

„Mi!o$& ci" znajdzie” - to mot-
to XVI Spotka) M!odych Lednica 
2000. Na wezwanie o. Jana Góry 
zgromadzi!o si" wiele tysi"cy piel-
grzymów, którzy wspólnie modlili si" 
i chwalili Pana. W tegorocznym uwiel-
bieniu Boga w Lednicy ko!o Gniezna 
wzi"!a udzia! równie% 55 – osobowa 
grupa m!odych z Krasnobrodu, do któ-
rych do!#czy!a równie% m!odzie% z Lu-
blina, Pu!aw, Hrubieszowa, Zamo$cia 
oraz (abu). Przewodnikiem duchowym 
pielgrzymki by! ks. S!awomir Skow-
ro)ski – autor tego artyku!u oraz alumn 
Krzysztof Sosnowski.

W tym roku spotkanie przebiega!o 
pod znakiem Mi!osierdzia Bo%ego oraz 
$wi"tej Faustyny, która - jak mówi! o. 
Jan Góra - pokaza!a niesko)czone pi"k-
no mi!osiernej mi!o$ci Boga do cz!owie-
ka. 

Mieli$my okazj" podczas tego mo-
dlitewnego zgromadzenia obejrze& ob-
r#czk" $wi"tej Siostry Faustyny - znak 
jej mi!o$ci do Chrystusa. Siostry ze 
Zgromadzenia Matki Bo%ej Mi!osierdzia 

z (agiewnik przywioz!y te% trumn" ze 
szcz#tkami $wi"tej, 40 relikwiarzy z ca-
!ej Polski oraz konfesjona!, przy którym 
spowiada!a si" siostra Faustyna.  W te-
gorocznym programie pielgrzymki zna-
laz!o si" „spotkanie” z siostr# Faustyn#, 
z wizerunkiem Chrystusa Mi!osiernego, 
a tak%e z drugim cz!owiekiem. 

Centralnym punktem spotkania m!o-
dych nad Lednic# by!a Eucharystia pod 
przewodnictwem prymasa Polski abp. 
Józefa Kowalczyka. Wraz z ksi"dzem 

Prymasem Eucharysti" sprawowa!o po-
nad dwa tysi#ce kap!anów. Entuzjazm 
zebranych 2 czerwca 2012 r. podczas 
XVI Spotkania M!odych si"gn#! zenitu 
podczas uwielbienia pod koniec mszy. 

Na zako)czenie spotkania m!odzi 
przeszli przez Bram" Trzeciego Tysi#c-
lecia, czyli „Ryb"” w symbolicznym ge-
$cie wyboru Chrystusa. Ma ona kszta!t 
ryby - znaku rozpoznawczego pierw-
szych chrze$cijan.

Ka%dy z uczest-
ników spotkania 
otrzyma! na pami#t-
k" wybór tekstów z 
dzienniczka $wi"tej 
Siostry Faustyny. 

Oprócz strawy 
duchowej na piel-
grzymów czeka!y: 
zupa i chleb siostry 
Faustyny. Zupa jest 
nawi#zaniem do hi-
storii, w której Jezus 
Chrystus pod posta-
ci# %ebraka przyszed! 
do Faustyny i popro-
si! j# o zup". Kiedy 
zjad!, objawi! si" i 
powiedzia!: „Przy-
szed!em skosztowa& 

twojego mi!osierdzia”. 
Warto w tym miejscu wspo-

mnie&, %e spotkanie nad Ledni-
c# nie by!o jedynym punktem naszego 
pielgrzymowania. Gdy% wspólnie od-
wiedzili$my Muzeum Archeologiczne 
w Biskupinie, mieli$my równie% okazj" 
zwiedzi& pi"kn# Katedr" Gnie*nie)sk# 
ze s!ynnymi Drzwiami Gnie*nie)skimi, 
Nast"pnie poszli$my na spacer po Ryn-
ku oraz zwiedzili$my Muzeum Pocz#t-
ków Pa)stwa Polskiego w Gnie*nie. 

Ci$g dalszy na str. 16

„Mi!o"# Ci$ znajdzie…”

Przed Muzeum Archeologicznym w Biskupinie

Wspólne zdj%cie przed Katedr$ Gnie(nie"sk$Na polach lednickich
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„Mi!o"# Ci$ znajdzie…”

Ci$g dalszy ze str. 15

Potem udali$my si" po ca!ym dniu 
pielgrzymowania do Poznania, gdzie 
czeka! na nas zas!u%ony odpoczynek. 
Nast"pnego dnia zanim dotarli$my na 
pola lednickie odwiedzili$my Ostrów 
Lednicki, gdzie zobaczyli$my pi"kne 
Muzeum Pierwszych Piastów na Led-
nicy, po czym udali$my si" do Wiel-
kopolskiego Parku EtnograÞ cznego w 
Dziekanowicach, który stanowi jedno z 
wi"kszych muzeów skansenowskich w 

Polsce, a które prezentuje kultur" ludo-
w# Wielkopolski. 

Po nocnym czuwaniu na polach 
lednickich, udali$my si" w dalsz# piel-
grzymk" – tym razem do Lichenia – by 
tam niejako podzi"kowa& Matce Bo%ej 
za wspólne pielgrzymowanie i za wszel-
kie !aski do$wiadczone podczas wspól-
nego bycia razem. Po chwili sp"dzonej u 
tronu Matki Bo%ej Liche)skiej, pokrze-
pieni kochaj#cym sercem naszej Matki 
udali$my si" w drog" powrotn# do Kra-
snobrodu. Zm"czeni – ale szcz"$liwi. 
Szcz"$liwi, bo ogarni"ci i nape!nieni 

Mi!o$ci# naszego Pana i Zbawiciela. 
Oby duchowe owoce modlitewne-

go czuwania, które zgromadzi!o ok. 
50 tysi"cy m!odych z ca!ej Polski by!y 
widoczne w naszym codziennym %yciu. 
Szczególnie wa%ne jest, aby ka%dy od-
kry! cel swojego %ycia. G!"bia Bo%ego 
Mi!osierdzia nie zna granic wobec mojej 
i Twojej niedoskona!o$ci.
Chc% Ci powiedzie', #e…

Mi!o&' mnie znalaz!a
… i mo#e dzi& odnale(' Ciebie!

Ks. S!awomir Skowro"ski

12 czerwca 1999 r. b!. Jan Pawe! 
II przebywa! z wizyt# apostolsk# w 
Zamo$ciu. 

W homilii mówi! m. in. „Tu 
$piew ptaków brzmi szczególnie 
znajomo, po polsku”. Powiedzia! 
te% „ … chyl" g!ow" przed tymi, 
którzy przez wieki u%y*niali t" zie-
mi" potem czo!a, a gdy trzeba by!o 
stawa& w jej obronie nie szcz"dzi-
li równie% krwi”. Prawd# jest, %e 
Zamojszczyzna  bardzo ucierpia!a 
w czasie II wojny $wiatowej. Wy-
wózka dzieci, masowe wysiedlenia, 
najs!ynniejsze walki partyzanckie 
z okupantem z  zachodu i wscho-
du – to wydarzenia, które poch!o-
n"!y wiele oÞ ar. Potem przysz!a 
upragniona wolno$&. Okaza!o si" 
jednak, %e by!a ona tylko pozorna.  
Zawsze znalaz! si" jaki$ „krajowy 
okupant”, który zniewala! Naród 
pod dyktando Kraju Rad. Dzi$ na-
dal nie jeste$my wolni. Prawdziwej 
demokracji nigdy nie by!o i nie ma. 

19 maja br. mieszka)cy Za-
mojszczyzny wyszli na ulice Za-
mo$cia, by okaza& swoje niezado-
wolenie i upomnie& si" o prawo 
do wolno$ci, które gwarantuje im 
Konstytucja Rzeczypospolitej. Plat-
forma cyfrowa jest dobrem wszyst-
kich Polaków i ka%dy powinien z 
niej korzysta&. My, katolicy, chce-
my mie& na niej miejsce dla swoich 
mediów – Telewizji Trwam, a w 
przysz!o$ci dla Radia Maryja.

Marsz w obronie wolno$ci roz-
pocz"li$my od uczestnictwa we 
Mszy 'wi"tej, któr# sprawowa! i 
wyg!osi! przepi"kn# homili" ks. 
prof. Tadeusz Guz. Eucharysti" ce-
lebrowa!o wielu kap!anów. Odk#d 

pami"tam duchowie)stwo  zawsze 
by!o  z Narodem, tak jest i teraz.

Po Mszy 'wi"tej wyruszyli-
$my w kierunku ratusza. W cza-
sie marszu wznosili$my okrzyki, 
$piewali$my pie$ni, odmawiali$my 
Ró%aniec. Buduj#ce, pe!ne troski 
i nadziei  s!owa us!yszeli$my od 
organizatorów, którymi byli parla-
mentarzy$ci – pan pose! S!awomir 
Zawi$lak oraz pan senator Jerzy 
Chró$cikowski. W imieniu uczest-
ników manifestacji przygotowali  
petycj" do KRRiT, któr# wr"czyli 
kierownikowi Urz"du Wojewódz-
kiego w Zamo$ciu. W marszu bra! 
te% udzia! pan pose! Piotr Szeliga. 
Na zako)czenie podzi"kowali$my 
organizatorom za ich wk!ad i stara-
nia, aby manifestacja jedno$ci od-
by!a si" tak%e na Zamojszczy*nie. 
Niech Pan Bóg b!ogos!awi im w 
dalszej s!u%bie dla Narodu.

Kiedy sz!am ulicami Zamo$cia, 
my$la!am o tym jakich czasów do-
czeka!am. Historia zatoczy!a ko!o. 
Idziemy jak dawniej, by upomnie& 
si", wykrzycze&, wymodli& wol-
no$&, sprawiedliwo$& i prawdziw# 
demokracj". Zastanawia!am si": 
Czy wystarcz# takie pokojowe mar-
sze? Czy rz#dz#cy nas wys!uchaj#? 
Czy mo%e poprzez swoj# igno-
rancj", upór i but" doprowadz# do 
walki i rozlewu krwi? Kilka tysi"cy 
uczestników id#cych ulicami Zamo-
$cia zachowywa!o si" szlachetnie 
i godnie. Podobnie jak wielu Pola-
ków bior#cych udzia! w marszach 
w ca!ej Polsce i na $wiecie. 

   Józefa Kusz

Marsz wolności 
w Zamościu

Obchody Roku 

Janusza Korczaka 

w Krasnobrodzie

W dniu 14 czerwca 2012r. w Zespole 
Szkó! przy Sanatorium Rehabilitacyj-

nym dla Dzieci im. Janusza Korczaka odby!y si" 
Þ na!y konkursów: literackiego, plastycznego i 
recytatorskiego organizowanych pod wspólnym 
has!em „Janusz Korczak – cz!owiek, który dzieci 
kocha! nad %ycie…”. 

Wspó!organizatorem tego przedsi"wzi"cia 
by!o Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korcza-
kowskie.

Patronat nad konkursami obj"li: Marsza!ek 
Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, 
Starosta Powiatu Zamojskiego Henryk Matej i 
Burmistrz Krasnobrodu Wies!aw Chmielowiec.
Relacj" z tego wydarzenia wraz z wynikami kon-
kursów opublikujemy w kolejnym wydaniu GK.

M. Czapla
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Ewaluacja w Szkole Podstawowej 

im. Kardyna!a Stefana Wyszy"skiego w Majdanie Wielkim

W dniach 19-25.04.2012 roku w 
Szkole Podstawowej w Maj-

danie Wielkim odby!a si" ewaluacja ze-
wn"trzna przeprowadzona przez zespó! 
wizytatorów z Kuratorium O$wiaty w 
Lublinie.

Ewaluacja jest to forma wewn"trz-
nego i zewn"trznego nadzoru pedago-
gicznego, polega ona na zaplanowanym 
i metodologicznie u$ci$lonym, systema-
tycznym zbieraniu informacji o warun-
kach, przebiegu i skuteczno$ci dzia!a) 
szko!y. Rozporz#dzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 7 pa*dziernika 
2009r. w sprawie nadzoru pedagogicz-
nego okre$la obszary pracy szko!y, które 
poddawane s# kontroli oraz pi"& pozio-
mów, wed!ug których szko!y s# ocenia-
ne.

Poziom A - bardzo wysoki stopie) 
wype!niania wymagania przez szko!", 
ten poziom ustala si" , je%eli szko!a spe!-
nia dane wymaganie na poziomie wy%-
szym ni% poziom B.

Poziom B- wysoki stopie) wype!-
niania wymagania przez szko!". 

Poziom C- $redni stopie) wype!nia-
nia wymagania przez szko!", ustala si", 
je%eli placówka spe!nia wymaganie na 
poziomie wy%szym ni% D, ale ni%szym 
ni% poziom B.

Poziom D - podstawowy stopie) 
wype!nienia wymagania przez szko!",

Poziom E - niski stopie) wype!nia-
nia wymagania przez szko!", ustala si", 
je%eli szko!a nie spe!nia danego wyma-
gania na poziomie D.

W szkole ewaluacji zewn"trznej 
poddany zosta! obszar 1: Efekty dzia-
!alno$ci dydaktycznej, wychowawczej 
i opieku)czej oraz innej dzia!alno$ci 
statutowej szko!y lub placówki. W tym 
obszarze s# cztery wymagania, które zo-
sta!y spe!nione w nast"puj#cy sposób:

1.1. Analizuje si# wyniki spraw-

dzianu, egzaminu gimnazjalnego, ma-

turalnego i egzaminu potwierdzaj!ce-

go kwaliÞ kacje zawodowe. 

W Szkole Podstawowej w Majdanie 
Wielkim w ka%dym roku szkolnym pro-
wadzona jest analiza wyników spraw-
dzianu zewn"trznego z wykorzystaniem 
metod ilo$ciowych i jako$ciowych. Pro-
wadzone analizy s!u%y!y poprawie jako-
$ci pracy szko!y, a formu!owane na ich 
podstawie wnioski by!y wdra%ane po-
przez ró%norodne dzia!ania nauczycieli. 
Nast#pi! wzrost wyników w standardach 

„czytanie” z 63% na 80%; „rozumowa-
nie” z 38% na 60%; „korzystanie z infor-
macji” z 42% na 56%; „wykorzystywa-
nie wiedzy w praktyce” z 26% na 43%. 
W standardzie „pisanie” z 65% na 60% 
w 2011, by! to wynik ni%szy ni% w roku 
2010, ale wy%szy od wyniku wojewódz-
twa (57%) w 2011r. i porównywalny do 
wyniku OKE w Krakowie. W 2011 roku 
uczniowie szko!y uzyskali w skali stan-
dardowej dziewi#tki, (stanin 5), $rednia 
ucznia (24,4 punktu) - by! to wynik naj-
wy%szy w gminie (23,2 punktu) i powie-
cie (24,2 punktu). W ocenie partnerów 
szko!y oraz przedstawiciela samorz#du 
lokalnego szko!a podejmuje dzia!ania, 
aby efekty kszta!cenia by!y lepsze. Na-
uczyciele uczestnicz# w ró%norodnych 
szkoleniach (np. jak analizowa& wyniki 
sprawdzianu, jak pracowa& z uczniem o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych), 
podejmuj# dzia!ania naprawcze, a to 
przek!ada si" na wzrost efektów kszta!-
cenia. Ponadto uczniowie bior# udzia! w 
licznych konkursach np. szko!a zakwa-
liÞ kowa!a si" do ogólnopolskiego kon-
kursu udzielania pierwszej pomocy…” 
[wypowied* partnera - raport].

1.2. Uczniowie nabywaj! wiado-

mo"ci i umiej#tno"ci.

Uczniowie ze Szko!y Podstawowej 
w Majdanie Wielkim nabywaj# wiado-
mo$ci i umiej"tno$ci okre$lone w pod-
stawie programowej kszta!cenia ogól-
nego. W szkole analizuje si" osi#gni"cia 
uczniów, uwzgl"dniaj#c ich mo%liwo$ci 
rozwojowe, a wyniki przedstawiane s# 
uczniom i ich rodzicom. Zdaniem part-
nerów szko!y oraz przedstawiciela orga-
nu prowadz#cego, szko!a k!adzie nacisk 
na kszta!cenie umiej"tno$ci pracy w gru-
pie, zespole, czytania ze zrozumieniem, 
rozwi#zywania problemów w sposób 
twórczy, skutecznego porozumiewania 
si", pos!ugiwania si" j"zykiem obcym, 
oceniania i planowania w!asnego pro-
cesu uczenia si", skutecznego odma-
wiania, radzenia sobie w trudnych sy-
tuacjach. Ponadto uczniowie nabywaj# 
umiej"tno$ci komputerowe, sportowe 
proekologiczne oraz ucz# si" empatii, a 
tak%e wra%liwo$ci na potrzeby drugiego 
cz!owieka. W opinii uczniów i rodzi-
ców nauczyciele wierz# w mo%liwo$ci 
uczniów. Pozwalaj# poprawia& oceny, 
zach"caj# do nauki, udzia!u w konkur-
sach, motywuj# pozytywnymi ocenami, 
stawiaj# „plusy”, nagradzaj# dyploma-

mi, listami pochwalnymi. „Nauczycie-
le nigdy nie okazywali braku wiary w 
nasze dzieci”, „.. one bardzo ch"tnie 
chodz# do szko!y..” [wypowied* rodzi-
ca - raport]. 

1.3. Uczniowie s! aktywni

Nasi uczniowie maj# mo%liwo$& 
wp!ywania na to, w jaki sposób roz-
wijaj# si" np. na lekcjach wychowania 
Þ zycznego wybieraj# dyscypliny spor-
towe. Ponadto planuj# prac" samorz#du 
uczniowskiego, organizuj# wybory do 
samorz#du i przygotowuj# kampani" 
wyborcz#. Proponuj# równie% tematy-
k" zaj"& na ko!ach zainteresowa), bior# 
udzia! w akcjach charytatywnych i s# 
wspó!organizatorami tych akcji. Ucznio-
wie s# tak%e wspó!organizatorami uro-
czysto$ci szkolnych – proponuj# stroje, 
dokonuj# zmian w scenariuszach, przy-
gotowuj# scenograÞ ". Rodzice i partne-
rzy zewn"trzni potwierdzili w wywia-
dzie, i% dzieci maj# pomys!y dotycz#ce 
tego, co powinno dzia& si" w szkole, m. 
in. s# pomys!odawcami organizowanych 
dyskotek, ró%nych szkolnych uroczysto-
$ci (Dzie) Babci, Dzie) Dziadka, Jase!-
ka) oraz wigilii klasowych. Proponuj# 
tak%e tematyk" godzin do dyspozycji 
wychowawcy klasy. Uczniowie maj# 
mo%liwo$& prowadzenia akcji charyta-
tywnych np. zbieraj# zakr"tki, pieni#dze 
na fundacj" „Krok za krokiem”, zorga-
nizowali konkurs „Miss i Mister grzecz-
no$ci”. zainicjowali wiele dzia!a) w 
zakresie realizacji zada) Alertu Ekolo-
giczno-Zdrowotnego np. zaproponowali 
pomoc osobom potrzebuj#cym, opraco-
wali ulotki. 

1.4. Respektowane s! normy spo-

$eczne. 

Zdaniem rodziców, partnerów ze-
wn"trznych i przedstawiciela samorz#du 
lokalnego oraz pracowników niepeda-
gogicznych, w szkole dba si" o bezpie-
cze)stwo uczniów, nauczyciele pe!ni# 
dy%ury na korytarzach, teren szko!y jest 
ogrodzony, sprz"t szkolny dostosowa-
ny jest do wzrostu uczniów. Ponadto 
uczniowie doje%d%aj#cy do szko!y maj# 
zapewnion# odpowiedni# opiek" pod-
czas dojazdu, organizowane s# równie% 
spotkania z przedstawicielami instytucji 
wspomagaj#cych prac" szko!y (policja, 
sanepid, stra% po%arna, nadle$nictwo).

 
Ci$g dalszy na str. 18
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Ewaluacja w Szkole 

Podstawowej 
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w Majdanie Wielkim

Ci$g dalszy ze str. 17

Prowadzone s# pogadanki na temat 
bezpiecze)stwa, szczególnie przed fe-
riami i wakacjami dotycz#ce bezpiecz-
nych zabaw na $niegu, lodzie, nad wod#, 
a tak%e pogadanki dotycz#ce pomocy 
rodzicom w pracach polowych. W szko-
le realizowane s# ró%ne programy proÞ -
laktyczne np. „Bezpiecze)stwo w ruchu 
drogowym”, a tak%e organizowane s# 
konkursy na temat bezpiecze)stwa. Pro-
wadzona w szkole w szerokim zakresie 

dzia!alno$& proÞ laktyczna przyczynia 
si" do zapewnienia uczniom poczucia 
bezpiecze)stwa. Uczniowie znaj# i re-
spektuj# ustalone zasady zachowania, 
wiedz#, %e nie wolno im niszczy& mienia 
szko!y, u%ywa& wulgaryzmów, dokucza& 
innym, biega& po korytarzach, wy$mie-
wa& innych, pali& papierosów, $mieci&, 
!ama& regulaminów dotycz#cych w!a-
$ciwego zachowania, ustalonych wspól-
nie przez poszczególne klasy. 

W trakcie ewaluacji zbierano infor-
macje z wielu *róde! - od nauczycieli, 
dyrektora szko!y, pracowników niepe-
dagogicznych, uczniów, rodziców, part-
nerów szko!y poprzez wywiady i ankie-
ty. Wizytatorzy obserwowali sze$& zaj"& 
lekcyjnych w kl. I-VI prowadzonych 
przez nauczycieli, analizowali doku-
mentacj" szko!y i obserwowali zacho-

wanie uczniów w czasie przerw.
Po przeprowadzonej ewaluacji szko-

!a otrzyma!a raport, z którego wynika, 
%e wszystkie cztery wymagania zosta-

$y ocenione na literk# B, czyli wysoki 

stopie) spe$nienia wymaga) przez 

szko$#. 
Jeste$my dumni, %e nasz trud, wysi-

!ek i zaanga%owanie zosta!y dostrze%one 
przez respondentów i wizytatorów, mam 
nadziej", %e wystarczy nam si! i nie za-
braknie pomys!ów do dalszej, owocnej 
pracy w szkole.

mgr Ma!gorzata Kawa!ek

dyrektor Szko!y Podstawowej

im. Kardyna!a Stefana Wyszy"skiego

w Majdanie Wielkim

„Czy jest co& bardziej przyjemnego,

ni# staro&' otoczona m!odo&ci$, 
która chce si% czego& nauczy'” 

            - Cyceron

„Senior we wspó!czesno$ci” to temat 
konferencji, która odby!a si" w dniach 28 
– 29 maja 2012 roku w Krasnobrodzie, 
w ramach obchodów „Europejskiego 
Roku Aktywno$ci Osób Starszych i So-
lidarno$ci Mi"dzypokoleniowej 2012”.

Organizatorem spotkania by!o Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Zamo$ciu w partnerstwie z Regional-
nym O$rodkiem Polityki Spo!ecznej w 
Lublinie i Oddzia!em Polityki Spo!ecz-
nej Lubelskiego Urz"du Wojewódzkie-
go w Zamo$ciu.

Spotkanie rozpocz"to wyst"pem ar-
tystycznym zespo!u wokalnego „Anio!-
ki” dzia!aj#cego przy Krasnobrodzkim 

Domu Kultury.
Konferencja zosta!a obj"ta honoro-

wym patronatem Starosty Zamojskiego 
– Pana Henryka Mateja, który dokona! 
otwarcia konferencji.

W$ród licznych go$ci i uczestników 
przyby!ych tego dnia na konferencj" 
byli mi"dzy innymi przedstawicie-
le Lokalnych W!adz Samorz#dowych 
oraz przedstawiciele: Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Spo!ecznej, Lubelskiego 
Urz"du Wojewódzkiego, Regionalnego 
O$rodka Polityki Spo!ecznej w Lubli-
nie, Zamojskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, Kolegium Pracowników 
S!u%b Spo!ecznych w Lublinie, dyrekto-
rzy i pracownicy powiatowych centrów 
pomocy rodzinie, miejskich i gminnych 
o$rodków pomocy spo!ecznej, domów 
pomocy spo!ecznej, placówek opieku)-
czo-wychowawczych z terenu woje-

wództwa lubelskiego.
Uczestnicy konferencji mieli okazj" 

do wys!uchania interesuj#cych wyk!a-
dów, obejrzenia wystawy prac inspiro-
wanych indywidualn# inwencj# twórcz# 
przygotowanych przez domy pomocy 
spo!ecznej, o$rodek wsparcia i warsz-
taty terapii zaj"ciowej funkcjonuj#ce 
na terenie powiatu zamojskiego oraz 
zapoznania si" z ofert# lokalnych Þ rm i 
organizacji.

Celem wydarzenia by!o podkre$le-
nie roli dialogu oraz wspó!pracy osób 
m!odych i starszych, które s# podstaw# 
solidarno$ci mi"dzypokoleniowej w 
budowaniu w!a$ciwego modelu aktyw-
no$ci osób starszych oraz zainicjowania 
dzia!a) zapewniaj#cych seniorom po-
godn# i bezpieczn# „jesie) %ycia”.

Spotkanie u$wietnione zosta!o wie-
czorem poezji Wis!awy Szymborskiej w 
interpretacji seniorów z Domu Pomocy 
Spo!ecznej w Krasnobrodzie.

Tekst ze strony 

www.powiatzamojski.pl

Konferencja 
„Senior we wspó!czesno"ci”
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W dniach od 27 kwietnia do 1 
maja 2012 w okolicy Góry 

Kalwari k. Warszawy odby! si" festi-
wal przygody i przyja*ni, ogólnopolski 
zlot Skautów Europy „Wielkie Harce 
Majowe”. Udzia! wzi"!o 800 harcerzy z 
Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy i Bia!orusi i 
Polski, a w$ród nich 10 Skautów z Kra-
snobrodu na czele z zast"powymi Patry-
kiem O%ga oraz Kacprem Kostrubiec. 

Wielkie Harce Majowe to zlot har-
cerzy w wieku 12-17 lat, odbywaj# si" 

one co 2 lata w tym roku ju% po raz 11. 
Fabu!# zlotu by!o powstanie Chmielnic-
kiego, kulminacyjnym punktem zlotu 
by! szturm na Zbara%-zamek w Czer-
sku. Zast"py rywalizowa!y ze sob# w 
ró%nych technikach harcerskich, takich 
jak: ekspresja, kulinaria, bro), machi-
ny obl"%nicze, rzemios!o, ratownictwo, 
sygnalizacja. Rozejm w Zbara%u zosta! 
podpisany, harcerze wrócili do domów. 

Dla wielu z nich by!a to niesamowita 
wyprawa. Ka%dy, kto przyjecha! tam ju% 

by! zwyci"zc#, bo podj#! wyzwanie, by 
mimo ró%nych trudno$ci prze%y& wielk# 
walk" i przygod". „Wszyscy w Ko$ciele 
jeste$my jedn# dru%yn# i gramy do jed-
nej bramki, wspieramy si" i pracujemy 
razem” - tymi s!owami Ksi#dz Biskup 
Józef Guzdek mówi! do nas na kazaniu 
polowym. Na apelu wezwa! nas wszyst-
kich do apostolstwa, by$my nie zatrzy-
mali dla siebie tego, czego do$wiad-
czyli$my w skautingu, na Harcach, lecz 
dzielili si" tymi do$wiadczeniami z in-
nymi.

 Patryk O#ga - zast%powy

Wielkie Harce Majowe

Harcerze „zawiszacy” zawsze 
w"druj# ze swoim sztandarem. 

Wygl#dem nawi#zuje on do sztandaru, 
który powiewa! kiedy$ na czele wojsk 
chrze$cija)skich, id#cych w 
wyprawie krzy%owej. Na bia!o 
– czarnym tle umieszczony jest 
czerwony o$mioramienny krzy% 
$wi"tego Jana Jerozolimskiego 
ze z!oto%ó!t# lilijk#. Krzy% przy-
pomina nam Chrystusa, za$ osiem 
jego ramion symbolizuje osiem 
b!ogos!awie)stw z Kazania na 
górze. Lilijka jest symbolem czy-
sto$ci, która jest jedn# z cnót har-
cerskich.

Obecnie w Krasnobrodzie 

dzia!aj# trzy zast"py skupiaj#ce kilku-
nastu ch!opców w wieku 12 – 16 lat. 
Ch!opców, którzy chcieliby prze%y& 
wielk# przygod" z harcerstwem zapra-

szamy na zbiórki prowadzone przez 
zast"powych - Patryka O%ga, Kacpra 
Kostrubca oraz Marka Nawoja. Opiek" 
duchow# nad harcerzami sprawuje ks. 
Maciej Lewandowski, za co wszyscy 
jeste$my mu bardzo wdzi"czni. 

Harcerze z Krasnobrodu mogli 
wzi#& udzia! w „Wielkich Harcach 
Majowych” dzi"ki zaanga%owa-
niu i pomocy wielu osób, za co 
bardzo serdecznie dzi"kujemy. W 
szczególny sposób chcieliby$my 
wyrazi& wdzi"czno$& za wsparcie 
Þ nansowe i duchowe Wielkiemu 
Przyjacielowi Harcerzy ks. Pra!a-
towi Eugeniuszowi Derdziukowi.
 

Józef Wryszcz - szczepowy

Sztandar harcerski

Nie ma nic przyjemniejszego od 
widoku ma!ych dzieci z roze-

$mianymi twarzami. A kiedy jeszcze 
owe pociechy stoj# na scenie i dumnie 
recytuj# wiersze, to rado$& ogl#daj#cych 
jest jeszcze wi"ksza.

6 czerwca 2012r. w sali widowisko-
wej Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
ju% po raz XVII odby! si" Gminny Kon-
kurs Recytatorski Przedszkolaka, który 
organizowany jest dla dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz uczniów kl. 0 z te-
renu miasta i gminy Krasnobród.

Ju% kilkakrotnie pisali$my o rekor-
dach liczebno$ci uczestników bior#cych 
udzia! w tym konkursie, jednak w tym 
roku liczba ma!ych recytatorów napraw-
d" zadziwi!a. 180 dzieci zg!oszono do 
tegorocznej edycji.

Jak co roku wachlarz prezentowa-
nych utworów by! bardzo bogaty. Kró-

lowa!y wiersze Brzechwy i Tuwima, ale 
mo%na te% by!o pos!ucha& tekstów mniej 
znanych autorów.

Sami recytatorzy wypadli znakomi-
cie, tylko niektórych dopad!a trema, któ-
ra jednak szybko zosta!a opanowana. 

Na scenie oprócz solistów mo%na 
by!o zobaczy& duety, tria i mniejsze lub 
wi"ksze grupy, które chórem recytowa-
!y przygotowany tekst. Jednym s!owem 
by!o czego pos!ucha&.

Uwie)czeniem konkursu by!o jak 
zawsze wr"czenie pami#tkowych dy-
plomów i upominków przygotowanych 
przez Krasnobrodzki Dom Kultury. By! 
te% czas na pami#tkowe zdj"cie.

Znaczna cz"$& dzieci prezentowa!a 
wiersze w Krasnobrodzkim Domu Kul-
tury, za$ najm!odsi uczestnicy konkur-
su 24-osobowa grupa 3-latków,  swoje 
wiersze z wielkim zaanga%owaniem i 

gestykulacj# recytowa!y w przedszko-
lu. Tam bowiem odby!a si" druga cze$& 
tegorocznej edycji Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego Przedszkolaka i tam 
uda!a si" Mariola Czapla – dyrektor 
KDK, aby wys!ucha& najm!odszych 
uczestników.

Podobnie jak dzieci bior#ce udzia! w 
konkursie w Domu Kultury, tak i dzie-
ci w przedszkolu za recytacje zosta!y 
nagrodzone pami#tkowymi dyploma-
mi i upominkami ufundowanymi przez 
KDK.

Serdecznie dzi"kujemy dzieciom za 
pi"kne recytacje, a nauczycielom, ro-
dzicom i dziadkom za przygotowanie 
naszych milusi)skich do wyst"pów i ki-
bicowanie im podczas prezentacji. 
    

M.K.

Fotoreporta# – str. 24

Recytatorskie spotkanie przedszkolaków w KDK
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LISTY DO REDAKCJI

W odpowiedzi na pro$b" Cz!onków 'wiatowego 
Zwi#zku +o!nierzy Armii Krajowej Okr"g Zamo$& 

przekazan# podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Krasnobro-
dzie w dniu 30.05.2012r. oraz pisemn# pro$b" przes!an# do 
Redakcji „Gazety Krasnobrodzkiej” z dnia 01.06.2012r., po-
ni%ej publikujemy tre$& pisma skierowanego do Burmistrza 
Krasnobrodu, a dotycz#cego wsparcia Þ nansowego przez 
cz!onków 'Z+AK Okr"g Zamo$& dzia!a) maj#cych na celu 
zmian" lokalizacji pomnika w Lasowcach.

M. Czapla – red. nacz. GK

Zamo$&, dnia 28.05.2012r. 

L.dz. 31/12

           Sz. P.

           Wies$aw Chmielowiec

           Burmistrz Krasnobrodu

           ul. 3 Maja 36

           22-440 Krasnobród

Na polskiej ziemi znajduj# si" liczne miejsca pami"ci na-
rodowej, upami"tniaj#ce przelan# krew naszych przodków 
walcz#cych o wolno$& Ojczyzny. Na Ziemi Krasnobrodzkiej 
jest równie% ma!a miejscowo$& Lasowce, gdzie w czasie II 
wojny $wiatowej rozegra!a si" bitwa oddzia!ów Armii Krajo-
wej z Niemcami. Od ponad dwudziestu ju% lat, ka%dego roku, 
4 lutego przy pomniku po$wi"conym pami"ci poleg!ych %o!-
nierzy AK odbywaj# si" uroczysto$ci patriotyczno –religijne.

Pomnik ten – decyzj# w!adz miasta i gminy Krasnobród 
– ma by& odsuni"ty od przebiegaj#cej tu% przy nim drogi. W 
zwi#zku z prowadzon# inwestycj# Pan Burmistrz Krasno-
brodu zwróci! si" do Zarz#du Okr"gu 'wiatowego Zwi#zku 
+o!nierzy Armii Krajowej w Zamo$ciu z sugesti#, i% Zwi#zek 
powinien partycypowa& w cz"$ci ponoszonych kosztów inwe-
stycji z uwagi na trudn# sytuacj" Þ nansow# miasta.

W zwi#zku z zaistnia!# sytuacj# Prezes Okr"gu na po-
siedzeniu pe!nego sk!adu Zarz#du 'Z+AK Okr"g Zamo$& z 
udzia!em Prezesów Kó! Rejonowych przedstawi! zebranym 
oczekiwania w!adz samorz#dowych miasta i gminy Krasno-
bród podkre$laj#c przy tym potrzeb" tej inwestycji oraz po-
trzeb" wspó!pracy z w/w w!adzami samorz#dowymi, które od 
pocz#tku s# wspó!organizatorem corocznych uroczysto$ci w 
Lasowcach. 

Podczas przeprowadzonej dyskusji stwierdzono, %e Okr"g 
jako organizacja pozarz#dowa, utrzymuj#ca si" ze sk!adek 
cz!onkowskich, które ze wzgl"dów naturalnych malej#, nie ma 
wolnych $rodków na doÞ nansowanie powy%szej inwestycji. 
Fakt, ten jest znany samorz#dowcom, którzy wspó!pracuj#c 
z naszym zwi#zkiem przy licznych projektach (szczególnie 
inwestycyjnych) maj#c do dyspozycji $rodki Þ nansowe pozy-
skane m.in od mieszka)ców, pokrywaj# ca!o$& kosztów dane-

go przedsi"wzi"cia lub wyst"puj# z wnioskami o pozyskanie 
$rodków zewn"trznych. Nasz zwi#zek w ramach wspó!pracy 
wspiera takie uzgodnione projekty, które cz"sto uzyskuj# do-
Þ nansowanie tak jak np. pomnik na terenie cmentarza w Osu-
chach.

Nieliczne $rodki Þ nansowe, jakie posiada Okr"g przezna-
czane s# m.in. na funkcjonowanie biura, op!aty za lokal, tele-
fon, energi", utrzymanie Muzeum w Bondyrzu (m.in. podatek 
od nieruchomo$ci), realizacj" celów statutowych Zwi#zku. 
'Z+AK Okr"g Zamo$& podejmuje liczne, ró%nego rodzaju 
przedsi"wzi"cia maj#ce na celu krzewienie postaw patrio-
tycznych w$ród m!odego pokolenia Polaków oraz etosu Armii 
Krajowej. Dzia!ania te podnoszone spo!eczn# prac# cz!onków 
naszego zwi#zku- zarówno kombatantów, jak i przedstawicie-
li m!odego pokolenia -wspierane s# istotn# pomoc# jednostek 
organizacyjnych (w tym samorz#dów), oraz osób Þ zycznych. 
Wa%nym, zarazem kosztownym dla zwi#zku projektem jest 
organizacja Konkursu historycznego dla uczniów szkó! pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 
sze$ciu powiatów: „Historia mojej ma!ej Ojczyzny. Wspo-
mnienia o %o!nierzach SZP – ZWZ – AK Inspektoratu Zamo$& 
oraz ich powojenne losy”. Zapraszamy szko!y z terenu miasta 
i gminy Krasnobród do uczestnictwa w trzeciej ju% edycji w/w 
konkursu, która zostanie og!oszona w miesi#cu wrze$niu b.r. 

W zwi$zku z brakiem mo#liwo&ci wsparcia przez Okr%g 

wspomnianej ju# inwestycji zebrani cz!onkowie w!adz Okr%gu 

i Kó! podj%li decyzj%, #e cz!onkowie )Z* AK Okr%gu Zamo&' 
dobrowolnie, wed!ug w!asnego uznania zadecyduj$ o wsparciu 

Þ nansowym. Zebrane dobrowolne dodatkowe sk!adki zostan$ 
przekazane do Okr%gu. Jednocze&nie zobowi$zano Prezesa 

Okr%gu Pana S!awomira Zawi&laka do przekazania zebranej 

kwoty na r%ce Pana Burmistrza. *yczeniem uczestników po-

siedzenia jest równie#, aby fakt przekazania funduszy przez 

cz!onków )Z*AK Okr%g Zamo&' na wsparcie dzia!a" przesu-

ni%cia pomnika w Lasowcach zosta! podany do wiadomo&ci 

spo!ecze"stwa przez lokalne media (Gazeta Krasnobrodzka). 

Realizuj#c podj"te na posiedzeniu Zarz#du Okr"gu ustale-
nia delegacja Prezydium Zarz#du Okr"gu, po uzyskaniu infor-
macji publicznej o maj#cej si" odby& uroczysto$ci po$wi"ce-
nia i oddania do u%ytku nowej cz"$ci Szko!y Podstawowej im. 
Armii Krajowej w Kaczórkach, planowa!a przekaza& zebrane 
fundusze podczas tego uroczystego spotkania. W zwi#zku z 
brakiem zaproszenia na uroczysto$&, która odby!a si" 28 05. 
2012 r. podj"to decyzj" by zebran# kwot" przekaza& podczas 
najbli%szej Sesji Rady Miasta Krasnobród. 

Liczymy, %e zaanga%owanie cz!onków naszego zwi#zku 
w realizacj" omawianej inwestycji umocni pozytywna wspó!-
prac" z samorz#dem miasta i gminy Krasnobród i jednocze-
$nie nie spowoduje licznych roszcze) Þ nansowych wzgl"dem 
zwi#zku ze strony innych samorz#dów.

Pismo podpisali: Wiceprezesi Zarz$du Okr%gu )Z*AK w 

Zamo&ciu – Tadeusz Kope' i kpt. Micha! Kr%glicki, Wicepre-

zes )Z*AK Okr%g Zamo&' – por Andrzej Jaroszy"ski oraz Pre-

zes Zarz$du Ko!a Rejonowego Nr 2 w Zamo&ciu )Z*AK mgr. 

Marian A. Derkacz.

Pismo przekazano do wiadomo$ci Przewodnicz#cego 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Pana Kazimierza Misztala 
oraz odczytano na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Krasno-
brodzie
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Od d!u%szego czasu szko!a nasza 
szuka!a wielu mo%liwo$ci na-

wi#zania wspó!pracy z innymi  krajami 
Europy aby nasi uczniowie, nauczyciele 
i poniek#d ich rodziny mieli szans" le-
piej pozna& inn# kultur" i obyczaje oraz 
wspó!pracowa& ze swoimi rówie$nikami 
z innych krajów. 

Poszukiwania zako)czy!y si" sukce-
sem kiedy to zostali$my zaproszeni do 
wzi"cia udzia!u w projekcie wspó!pracy 
europejskich szkó! ponadpodstawowych 
Comenius. Inicjatorem i szko!# koordy-
nuj#c# ten projekt jest Zespó! Szkó! Po-
nadpodstawowych FIDIANA w Cordo-
bie w Hiszpanii. 

Projekty tego typu od samego po-
cz#tku zak!adaj# wspó!prac" mi"dzyna-
rodow#, dlatego te% pierwszym krokiem 
ku realizacji tego przedsi"wzi"cia by!a 
wizyta przygotowawcza, na której ze-
brali si" nauczyciele maj#cy koordyno-

wa& ten projekt w swoich krajach. 
Na wizyt" t# zostali$my zaproszeni 

oczywi$cie przez pierwszych pomys!o-
dawców, tj. przez hiszpa)sk# szko!" Fi-
diana do przepi"knego miasta Cordoba 
w sercu hiszpa)skiej Andaluzji. By!o to 
dla mnie ogromnym zaszczytem móc 
reprezentowa& nasz# szko!" podczas 
tej czterodniowej wizyty w Hiszpanii, 
któr# wspólnie z nauczycielami z Hisz-
panii, Niemiec, Norwegii i Francji sp"-
dzili$my bardzo pracowicie. Wspólnie 
dyskutowali$my nad tematyk# projektu, 
która zaanga%owa!aby naszych uczniów 
i nauczycieli, wymieniali$my opinie i 
wyci#gali$my wnioski a wszystko to 
dzia!o si" w przyjaznej atmosferze. 

Chocia% nie mieli$my zbyt wiele 
czasu by upoi& si" pi"knem tego hi-
storycznego i wielokulturowego mia-
sta jakim jest Cordoba nasi hiszpa)scy 
przyjaciele oprowadzili nas po najwspa-

nialszych zabytkach tego miasta jak cho-
cia%by przepi"kny i unikatowy meczet 
,,Mesquita’’ jedyny, który obecnie jest 
katolicka katedr#. Codziennie mieli$my 
te% okazj" na budowanie wzajemnych 
relacji podczas kosztowania typowych 
andaluzyjskich potraw.

Ca!a wizyta to jedynie przedsmak 
fantastycznej mi"dzynarodowej ,,przy-
gody’’, która zacznie si" od nowego 
roku szkolnego a potrwa przez ca!e 2 
lata. Obecnie wszystkie szko!y bior#ce 
udzia! w projekcie czekaj# na decyzj" 
w!asnych Agencji Narodowych o przy-
znaniu grantu, który umo%liwi nam re-
alizacj" tego ambitnego przedsi"wzi"-
cia. 

W planie projektu wpisane s# wizy-
ty delegacji z poszczególnych krajów 
w tym wizyta w naszym uroczym Kra-
snobrodzie. O dok!adnych za!o%eniach 
projektu poinformujemy uczniów i ich 
rodziców na pocz#tku przysz!ego roku 
szkolnego.

Wierzymy, %e projekt ten b"dzie 
wielk# szans# i motywacj# dla nas 
wszystkich. Tak cz"sto !atwo przycho-
dzi nam narzeka&, %e tak ma!o dzieje si" 
w naszym mie$cie i wsz"dzie jest lepiej 
a trudno zauwa%y& wiele interesuj#cych 
wydarze), z których warto skorzysta&. 
Nasze rodziny, nasza szko!a i nasze mia-
sto to my wi"c ju% teraz powinni$my so-
lidnie przygotowywa& si" do tej wspó!-
pracy aby godnie reprezentowa& nasz 
kraj, nasze miasto i nasz przepi"kny, je-
den w swoim rodzaju region Roztocze. 

Marzena Ka!u#a
Koordynator projektu Comenius

Comenius 
Mi!dzynarodowy projekt wspó"pracy 

szkó" ponadpodstawowych.

Nowe wyzwanie dla ZSO im. Jana Paw"a II w Krasnobrodzie

Nauczyciele z Hiszpanii, Francji, Norwegii, Niemiec 

i Polski na ulicy kwiatów (la caje de las ß ores)

Jak co roku, w okresie wakacji  w 
Sanktuarium Maryjnym w Krasno-

brodzie odbywa si" cykl Letnich Mi"dzy-
narodowych Koncertów Organowych. Ich 
organizatorami s# Marek Kudlicki z Wied-
nia oraz Ks. Pra!at dr Eugeniusz Derdziuk 
– proboszcz ParaÞ i Nawiedzenia Naj-
$wi"tszej Marii Panny w Krasnobrodzie.

W tym roku plan koncertów przedsta-
wia si" nast"puj#co:

8 lipca      
Józef Kotowicz -  Bia!ystok

22 lipca  

Marek Stefa"ski  -  Kraków
5 sierpnia 

Anna Gutowska  - skrzypce
Marek Kudlicki  -  organy

19 sierpnia  

Eric Procureur  -  ß et
Zbigniew Kruczek  -  organy

Wszystkie koncerty rozpoczynaj# si" 
o godz. 17.00

W imieniu Organizatorów i Wyko-
nawców serdecznie zapraszamy

Redakcja GK

KONCERTY  ORGANOWE 
W  SANKTUARIUM  MARYJNYM W  KRASNOBRODZIE

KONCERTY 
NA PLACU SIEKLUCKIEGO

Zgodnie z wieloletni# tradycj# 
Krasnobrodzki Dom Kultury ser-

decznie zaprasza na coniedzielne letnie 
koncerty Placu Siekluckiego. Pierwszy z 
nich ob"dzie si" w niedziel" 8 lipca 2012r. 
o godz. 19.00. Jego wykonawc# koncertu 
b"dzie zespó! „Derkacz Audio System”.

O kolejnych b"dziemy informowali 
poprzez plakaty i Internet.

Serdecznie zapraszamy.

Mariola Czapla
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W pi#tek, 18 maja, po po!udniu 
dru%yna B!otnego Klubu Spor-

towego Roztocze wyruszy!a do Male)ca. 
Wszystko za spraw# zaproszenia od pana 
Emiliana Niemca – tamtejszego Dyrekto-
ra Muzeum Techniki – na mecz pokazo-
wy pi!ki b!otnej i udzia! w Turnieju Pi!ki 
B!otnej o Puchar Przewodnicz#cego Rady 
Gminy w Rudzie Malenieckiej.

W dziesi"cioosobowej b!otnej ekipie 
BKS Roztocze nast#pi!y zmiany personal-
ne w porównaniu do meczów o Mistrzo-
stwo Polski w ubieg!ym roku. Zabrak!o 
przede wszystkim napastnika Zbigniewa 
Masternaka, który leczy kontuzj" (na-
derwany mi"sie) dwug!owy podudzia 
podczas Mistrzostw Europy 
Pisarzy w pi!ce no%nej) i bram-
karza Przemys!awa Czubata, 
który z powodu obowi#zków 
nie móg! wybra& si" z dru%yn# 
do województwa $wi"tokrzy-
skiego. W sk!adzie Mistrzów 
Polski zadebiutowa! natomiast 
Marek Masternak, brat Zbysz-
ka, i spisa! si" dobrze, chocia% 
by! bardzo zaskoczony pome-
czowym zm"czeniem.

Noc z pi#tku na sobot" 
go$cie z Roztocza sp"dzili 
w gospodarstwie agrotury-
stycznym „Go$ciniec” w Ka!kowie ko!o 
Starachowic (gm. Paw!ów). W tej miej-
scowo$ci zwiedzili tak%e sanktuarium pod 
wezwaniem Matki Bolesnej. Na jego tere-
nie znajduje si" mi"dzy innymi budowla 
zwana Golgot# – wysoki (33 m) budynek, 
w którym usytuowane s# kaplice upami"t-
niaj#ce martyrologi" narodu polskiego 
oraz samochód ks. Jerzego Popie!uszki, w 
którym odbywa! on swoj# ostatni# podró%. 
Czas, w którym zawodnicy regenerowali 
si!y przed turniejem, min#! im ponadto na 
zwiedzaniu Sandomierza, klasztoru i kryp-
ty grobowej Jeremiego Wi$niowieckiego 
(który o%eni! si" w 1639 roku z Gryzeld# 
Zamoysk#, wnuczk# hetmana Jana Za-
moyskiego) na 'wi"tym Krzy%u.

W sobot" o godz. 17 w Zabytkowym 

Zak!adzie Hutniczym rozpocz#! si" Tur-
niej Pi!ki B!otnej o Puchar Przewodnicz#-
cego Rady Gminy w Rudzie Maleniec-
kiej – by! to w ko)cu g!ówny cel podró%y 
pi!karzy BKS Roztocze do województwa 
$wi"tokrzyskiego. Gr" poprzedzi!y prze-
mówienia przedstawicieli Male)ca, po-
wiatu koneckiego i zaproszonych go$ci, 
mi"dzy innymi Bogdana Sobonia – sta-
rosty koneckiego, Tomasza S!oki – wójta 
Gowarczowa, Wies!awa Basiaka – cz!onka 
Zarz#du powiatu koneckiego oraz Mariana 
Sobonia – wiceprzewodnicz#cego Rady 
Gminy w Rudzie Malenieckiej.

„Dzisiaj spotykamy si" w tym miejscu 
mi"dzy innymi, aby zapozna& si" z now#, 

zupe!nie nieznan# dyscyplin# sportu. Dzi$ 
pi!ka b!otna to bardzo dynamicznie rozwi-
jaj#ca si" dyscyplina. To, %e dzi$ mo%emy 
obejrze& tego typu turniej, to dla nas wiel-
ki zaszczyt. Dzi$ tak%e chcemy pokaza& 
Maleniec w ró%nych ods!onach i ró%nych 
mo%liwo$ciach organizacyjnych, a ten tur-
niej jest tego przyk!adem. Wody wam nie 
zabraknie” – mówi! Emilian Niemiec, dy-
rektor ZZH w Male)cu.

„Maleniec nie tylko histori# zwi#-
zan# z przemys!em %elaznym emanuje, 
ale emanuje równie% przedsi"wzi"ciami 
wspó!czesnymi. W naszej okolicy by!o 
tyle bagien, tyle moczarów, %e wracamy 
troch" do korzeni” – mówi! z nutk# %artu 
Bogdan Sobo), starosta konecki.

„Serdecznie pozdrawiam pionierów 

nowej dyscypliny sportu, pi!karzy b!ot-
nych. Musz" wpisa& do swych zaintere-
sowa) kibicowanie tej dyscyplinie. +ycz" 
wspania!ej walki i nie mog" pomin#& fak-
tu, %e to wszystko, co tu dzisiaj si" dzieje 
jest wynikiem ogromnej zapobiegliwo$ci 
i aktywno$ci pana dyrektora Emiliana 
Niemca. Serdecznie gratuluj" i prosz" o 
dalsze imprezy” – mówi! Marian Sobo), 
wiceprzewodnicz#cy Rady Gminy Ruda 
Maleniecka.

„Pi!ka b!otna to emocje i $wietna 
zabawa – tak mo%na j# w skrócie pod-
sumowa&. Dzisiaj tworzy si" tutaj histo-
ri", bo to pierwszy mecz pi!ki b!otnej 

w województwie $wi"tokrzy-
skim. Mam nadziej", %e kie-
dy b"dziemy rozgrywa& II 
Mistrzostwa Polski w Pi!ce 
B!otnej w Krasnobrodzie w 
dniach 7–8 lipca, Male)ca 
tam nie zabraknie” – mówi! 
Tomasz Paku!a, prezes Sto-
warzyszenia Polskiej Pi!ki 
B!otnej, który w dalszej cz"-
$ci przedstawi! równie% zasa-
dy obowi#zuj#ce w tej dyscy-
pliny sportu.

Miejscowe dru%yny mia!y 
wielk# chrapk" na zwyci"stwo 

w turnieju. Tym bardziej mobilizacja LKS 
Bobrów Maleniec i Nied*wiedzi z Fa!-
kowa na pokonanie BKS Roztocze by!a 
olbrzymia. W pierwszym meczu z gospo-
darzami turnieju – LKS Bobry Maleniec, 
go$cie jednak wygrali 3:2. Pierwsz# bram-
k" dla BKS Roztocze Krasnobród zdoby! 
debiutuj#cy Marek Masternak z Che!ma, 
drug# po asy$cie Tomasza Paku!y – Da-
wid Kuczmaszewski, a trzeci# Wojciech 
Kude!ko po dograniu pi!ki przez partnera 
z rzutu ro%nego. W meczu z Nied*wie-
dziami z Fa!kowa nie by!o ju% !atwo. Po 
pierwszej cz"$ci gry go$cie spod znaku 
tarpana przegrywali 0:1. Zawodnicy BKS 
Roztocze w kolejnych 12 minutach znacz-
nie   przyspieszyli   gr",   zacz"li  tworzy&

Ci$g dalszy na str. 23

Nied!wiedzie z Fa"kowa depta"y po pi#tach
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Nied!wiedzie z Fa"kowa 
depta"y po pi#tach

Ci$g dalszy ze str. 22

kombinacyjne akcje i szybko wymieniali 
podania, co przynios!o efekt na dwie minu-
ty przed ko)cem meczu, kiedy $wietnym 
strza!em z dystansu popisa! si" Wojciech 
Kude!ko – zdoby! drugiego gola w tur-
nieju i spotkanie zako)czy!o si" remisem 
1:1. Szkoda, %e pi"kne uderzenie z prze-
wrotki Wojciecha Marczaka, które zosta!o 
nagrodzone owacjami licznie zebranych, 
sko)czy!o si" tylko na s!upku. W ostat-
nim meczu turnieju, w którym zmierzyli 
si" Bobry Maleniec z Nied*wiedziami z 
Fa!kowa gór# byli ci drudzy, wygrywaj#c 
2:0. Reasumuj#c dru%yny BKS Roztocze 
i Nied*wiedzi z Fa!kowa zdoby!y po tyle 
samo punktów, ale zwyci"stwo przypad!o 
dru%ynie z Krasnobrodu, gdy% ta strzeli!a 

wi"cej goli (kolebka pi!ki b!otnej – ponad 
200 dru%yn – wywodzi si" z Wielkiej Bry-
tanii i Skandynawii, gdzie w przypadku 
takiej samej ilo$ci zdobytych punktów za 
wygrane i zremisowane mecze najwa%-
niejsza jest liczba strzelonych bramek, a 
nie ich ró%nica). Puchar Przewodnicz#cego 
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej do!#-
czy! wi"c do bogatej ju% kolekcji B!otnego 
Klubu Sportowego Roztocze Krasnobród.

Warto doda&, %e pi!karze z Roztocza 
rozegrali pierwszy mecz pi!ki b!otnej w 
województwie $wi"tokrzyskim w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów”. Poza 
tym, %e obejrzeli cz"$& artystyczn# przygo-
towan# w Male)cu i zwiedzili miejscowe 
Muzeum Techniki, to w drodze powrotnej 
obejrzeli równie% zabytki w Muzeum Hi-
storii Kielc. W mie$cie wojewódzkim re-
gionu $wi"tokrzyskiego kibicowali tak%e 
Chelsea Londyn, ogl#daj#c w pubie CKM 

Þ na! Ligi Mistrzów.
Krasnobród, Ka!ków, 'wi"ty Krzy%, 

Kielce, Maleniec – to nie by!a piosenka 
formacji Sincrew, ale akcent ko)cz#cy 
jedn# z przygód b!otniaków, za któr# BKS 
serdecznie dzi"kuje panu Emilianowi 
Niemcowi. Dzi"kuj" jeszcze s!owami: „To 
taka krótka historia, mog!am napisa& jej 
kolejn# cz"$&” Paw!owi Borkowi z Þ rmy 
LogoBusEXPRESS za bezpieczny trans-
port z woja%y. O nastrojowych utworach 
Bajmu pisa! ju% nie b"d".

 Tomasz Paku!a

BKS Roztocze Krasnobród: Tomasz 
Paku!a, Wojciech Marczak, Piotr Bo-
rowiec, Micha! M"kal, Katarzyna Le-
wandowska, Wojciech Kude!ko, Dawid 
Kuczmaszewszki, Marek Masternak oraz 
Karolina Piotrowska i Pawe! Borek

W dniach 10-17 maja Berlin, Kra-
ków i Lwów byli gospodarzami 

Mistrzostw Europy Pisarzy 2012 w pi!ce 
no%nej. W Reprezentacji Polskich Pisarzy, 
która wywalczy!a na niemieckich, polskich 
i ukrai)skich boiskach wicemistrzostwo 
Europy, zagrali dwaj zawodnicy B!otnego 
Klubu Sportowego Roztocze Krasnobród 
– Tomasz Paku!a i Zbigniew Masternak.

Zbigniew Masternak, napastnik Repre-
zentacji Polskich Pisarzy, strzeli! dwa gole 
Ukrai)com, a tak%e po jego strzale Polacy 
zremisowali z Niemcami. Tomasz Paku!a, 
wyst"puj#cy jako prawy pomocnik, zdo-
by! bramk" w meczu z Ukrai)cami. 

Turniej uwa%am za bardzo udany. 
Przed jego rozpocz"ciem zak!ada!em, %e 
taka b"dzie klasyÞ kacja ko)cowa - po 
prostu Niemcy graj# ze sob# najd!u%ej, w 
wi"kszo$ci pochodz# z Berlina, wi"c mog# 
trenowa& ze sob# dwa razy w tygodniu. 
My, praktycznie wszyscy, widzimy si" 
tylko na turniejach. Ale i tak by!a szansa 
na lepszy wynik. Gdyby nie moja kontuzja 
to nie przegraliby$my meczu z Niemcami 

w Berlinie i Krakowie. Szkoda, bo by!em 
$wietnie przygotowany - przez ostatnie 
pó! roku trenowa!em po 5-6 razy w tygo-
dniu, osi#gn#!em form", jakbym by! 10 
lat m!odszy. Ale ciesz" si", %e mimo bólu 
da!em rad" zdoby& jeszcze 2 gole mimo, 

%e lekarze w Berlinie odsy!ali mnie do 
szpitala – podsumowa! Mistrzostwa Eu-
ropy Pisarzy Zbigniew Masternak, kapitan 
Polaków.

Warto wspomnie&, %e podczas mi-
strzostw, 16 maja, w RaÞ nad Clubie we 

Lwowie odby!o si" spotkanie autorskie, 
którego go$&mi byli Tomasz Paku!a i Zbi-
gniew Masternak. Wzi"li oni udzia! w 
dyskusji o pi!ce b!otnej oraz zaprezento-
wali Þ lm „B!otny mecz Polen - Deutsch-
land” (zdj"cia Studio K z Pu!aw). Licznie 
zgromadzeni Ukrai)cy, Polacy i Niemcy 
przyj"li Þ lm z wiwatami, a obecny na sali 
komentator sportowy Roman Ko!to) pod-
sumowa! nagranie s!owami „arcydzie!o 
reporta%u sportowego”. B!otny Þ lm zo-
sta! wyemitowany równie% 10 maja w ka-
wiarni przy Pappelallee 15 (Ballhaus Ost 
w Berlinie) podczas mi"dzynarodowego 
wieczoru literackiego „S!o)ce wscho-
dzi na Wschodzie” z udzia!em wcze$niej 
wspomnianych.

Z relacjami z ka%dego dnia 10-
dniowego turnieju mo%na zapozna& si" na 
http://reprezentacjapisarzy.futbolowo.pl/. 
Najbli%sze plany Reprezentacji Polskich 
Pisarzy to dwumecz z W!ochami, w Pol-
sce i we W!oszech. W styczniu dru%yna 
zechce zagra& z Izraelem – w O$wi"cimiu 
i Jerozolimie.

Materia! z http://reprezentacjapisarzy.

futbolowo.pl/

Nasi Wicemistrzami Europy!



6 i 13.06.2012r.

XVII Gminny Konkurs Recytatorski
PRZEDSZKOLAKa


