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Remonty dróg

Wykonano remont drogi zniszczonej 
przez ulewę w m. Lasowe. Obecnie wyna-
jęto spychacz do remontu dróg gruntowych 
w Starej Hutcie, gdzie również po ulewie 
powstały nawet 2,5-metrowe wąwozy. 
Rozpoczęto remonty dróg gruntowych w 
Krasnobrodzie – na osiedlu Podklasztor 
oraz ulic Gietki, Wolności, Rynek, Nad-
rzeczna, Leśna, Modrzewiowa, Młyńska.

W miejscowościach Majdan Mały i 
Zielone wykonano wypełnienie dróg as-
faltowych masą asfaltową. W kolejce jest 
Hutków. Natomiast w Potoku uzupełnienia 
asfaltów planowane jest w miesiącu lipcu.

Przetarg na wywóz śmieci 
rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto przetarg na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych z terenu 
gm. Krasnobród. Wygrało Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej z Biłgoraja 
za cenę 378.800 zł netto (409 104 zł brut-
to). Umowa będzie obowiązywała przez 18 
miesięcy. W najbliższych dniach będziemy 
już znać harmonogram odbioru i wiedzieć, 
w które dni i w jakich miejscowościach 
będzie odbiór śmieci. Jednocześnie przy-
pominamy, że pojemniki musi zapewnić 
sobie właściciel nieruchomości zaś worki 
dla osób, które zadeklarowały segregacje 
śmieci zapewni wykonawca. 

55-lat OSP w Majdanie Małym
W niedzielę 23 czerwca jednostka OSP 

w Majdanie Małym obchodziła jubileusz 
55-lecia swojej działalności.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. 
w kaplicy pw. św. Izydora. Dalsza część 
uroczystości miała miejsce przy remizie 

OSP. W jej programie było złożenie mel-
dunku, powitanie gości, przedstawienie 
rysu historycznego jednostki, poświęcenie 
strażnicy, wręczanie odznaczeń zasłużo-
nym druhom oraz okolicznościowe wystą-
pienia zaproszonych gości.

Mistrzostwa Europy w Rowerowej 
Jeździe na Orientację

W dniach 15-23.06.2013r. gościliśmy 
w Krasnobrodzie organizatorów i uczest-
ników Mistrzostw Europy w Rowerowej 
Jeździe na Orientację. Centrum zawodów 
miało swoją siedzibę w Ośrodku Wypo-
czynkowym „Pszczeliniec”. Na ulicach 
miasta było kolorowo i międzynarodowo. 
W zawodach wzięło udział ok. 200 zawod-
ników z 21 państw Europy. Organizatorem 
imprezy był Zachodniopomorski Związek  
Orientacji  Sportowej.

Szkolenie 
Młodzieżowych Drużyn Strażackich

W dniach 20-22 czerwca br. w Kra-
snobrodzie odbyło się szkolenie Młodzie-
żowych Drużyn Strażackich z terenu po-
wiatu zamojskiego zorganizowane przez 
Komendę Miejską Państwowej Straży Po-
żarnej w Zamościu oraz Zarząd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Zamościu.

Pogłębienie i odmulenie zalewu 
zakończone

W dniu 10 czerwca 2013r. zostały 
zakończone przez wykonawcę robót fir-
mę ANTEX II Michał CHUDASZEK z 
Lubyczy Królewskiej roboty budowlane 
związane pogłębieniem i odmuleniem 
zbiornika wodnego zalew w Krasnobro-
dzie. 

W ramach umowy wykonawca robót 
dokonał zdjęcia warstwy piasku z części 
terenu kąpieliska oraz usunął nagroma-
dzony przez lata namuł zalęgający na dnie 
zbiornika. W następnej kolejności ułożona 
została warstwa separacyjna z geowłókni-
ny filtracyjnej w miejscach występowania 
namułów w podłożu, którą przykryto war-
stwą piasku. Zastosowanie geowłokniny 
było podyktowane koniecznością zabez-
pieczenia wymienionego piasku na plaży 
przed zanieczyszczeniami przenikającymi 
z naturalnego piasku z podłoża. Dzięki 
temu rozwiązaniu górna warstwa piasku 
na terenie kąpieliska będzie utrzymywana 
w należytej czystości przez długi okres 
eksploatacji.

Ogółem z terenu zbiornika wywiezio-
no 6700m3 piasku z powierzchni kąpie-
liska oraz wywieziono 9800m3 namułu. 
Na teren kąpieliska dowieziono ponad 
6500m3 nowego, czystego piasku.

W ramach inwestycji zabezpieczono 
przed abrazją istniejące skarpy zbiornika 
w rejonie kładek dla pieszych poprzez 
ubezpieczenia narzutem kamiennym o 
grubości średnio około 20cm, który rów-
nież ułożono na geowłókninie filtracyj-
nej. Podparcie narzutu stanowi palisada 
z kołków melioracyjnych fi 6-8cm długo-
ści 1,00m wbitej przy podstawie skarpy. 
Ubezpieczenie wykonano przy skarpach 
na odcinku o łącznej długości 95m przy 
dwóch kładkach łączących poszczególne 
zbiorniki wodne. Wartość wykonanych 
robót budowlanych wynosi 476.828,44zł. 

Informacje zebrała 
M. Czapla
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29 maja 2013 roku obchodziliśmy 12. 
rocznicę nadania Szkole Podstawowej 
w Majdanie Wielkim imienia Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. 

Uroczystości związane z obchodami 
Święta Patrona Szkoły rozpoczęły się 
w kaplicy p.w. Świętego Brata Alberta. 
Uczniowie klasy V i IV przygotowali 
montaż słowno-muzyczny pod kierun-
kiem pani Joanny Kwiatkowskiej, Kry-
styny Gęśli i pana Jacka Kowalika. W 
montażu słowno-muzycznym pt. „Wielki 
Prymas - Kardynał Stefan Wyszyński” 
uczniowie przypomnieli postać i działal-
ność Prymasa Tysiąclecia. 

Święto Patrona Szkoły zostało połą-
czone z Dniem Matki i Ojca. Nasi wy-
chowankowie przygotowali prezentację 
multimedialną pt. „Moja rodzina” i kwia-
ty, które były wyrazem wdzięczności dla 
wszystkich rodziców zgromadzonych na 
uroczystości. Kolejnym punktem uro-

czystości były scenki z życia ks. Stefana 
Wyszyńskiego, przygotowane i zaprezen-
towane przez uczniów Szkół Podstawo-
wych z Majdanu Wielkiego, Krasnobro-
du i Kaczórek. 

Po mszy świętej odprawionej przez 
ks. Prałata Eugeniusza Derdziuka uczest-
nicy uroczystości udali się do budynku 
szkoły podstawowej. W sali gimnastycz-
nej można było obejrzeć wystawę prac 
uczniów tutejszej szkoły pt. „Patron w 
oczach dzieci”. 

Uroczystość Święta Patrona Szkoły 
była okazją do przypomnienia postaci 
wielkiego Polaka i patrioty – Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego oraz wspólnego 
spotkania uczniów, nauczycieli, społecz-
ności lokalnej i władz samorządowych.

Krystyna Gęśla

Fotoreportaż – str. 10

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ 

W MAJDANIE WIELKIM

Burmistrz Krasnobrodu i Kra-
snobrodzki Dom Kultury serdecznie 
zapraszają na „DNI KRASNOBRO-
DU”, które odbędą się w dniach 19-
21 lipca 2013r.

Tegoroczne dni miejscowości 
rozpoczną się w piątkowe popołudnie 
(19.07), w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury, gdzie odbędzie  wernisaż 
wystawy pt. „Leśmianowa Kolekcja 
Sztuki” ze zbiorów Zamojskiego To-
warzystwa „Renesans”. 

W sobotę (20.07) odbędzie się 
festyn, w ramach którego zaplanowa-
no m.in. program dla dzieci pt. „Bie-
droneczki są w kropeczki” , koncert 
zespołu folklorystycznego z Cypru 
oraz koncerty, w których wystąpią: 
SKANER oraz GRZEGORZ WILK 
z Zespołem.

Trzeci dzień imprezy tradycyjnie 
należeć będzie do orkiestr dętych, bo-
wiem w niedzielę 21 lipca odbędzie 
się XXIII Przegląd Orkiestr Dętych - 
Krasnobród 2013. Do udziału w prze-
glądzie zaproszone zostały orkiestry 
z kilku powiatów. Po raz pierwszy 
Przegląd nie będzie miał charakteru 
konkursu. Patronat Honorowy nad 
przeglądem objął Starosta Zamojski 
Henryk Matej.

Trzydniową imprezę zakończy 
koncert muzyki rozrywkowej. 

W czasie trwania „Dni Krasno-
brodu” będą miały miejsce w naszej 
miejscowości również inne atrakcje. 
W dniach 19-21 lipca odbędzie się 
Wakacyjne spotkanie z RENAULT 
SCENIC „Roztocze 2013”.   W jego 
programie zaplanowano konkur-
sy dla najmłodszych, prezentacje aut 
oraz sprzętu car audio i jazdy testo-
we. Natomiast  w niedzielę 21 lipca 
odbędą się III Mistrzostwa Polski w 
Piłce Błotnej. 

Mamy nadzieję, że każdy znaj-
dzie dla siebie coś interesującego.

Szczegółowy program „Dni Kra-
snobrodu” będzie podany w później-
szym terminie na plakatach i ulotkach 
oraz na stronie internetowej www.

krasnobrod.pl.

 

M. Czapla

DNI 
KRASNOBRODU

2013
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W niedzielę 9 czerwca 2013r. w 
sali widowiskowej Krasno-

brodzkiego Domu Kultury odbył się co-
roczny KONCERT DLA RODZICÓW.

W programie wystąpiły dzieci i mło-
dzież z terenu miasta i gminy Krasnobród. 
Na scenie królowała przede wszystkim 
piosenka i muzyka, ale można było tak-
że obejrzeć przedstawienie zatytułowane 
„Baśń higieniczna o królewnie Śnieżce i 
7 Krasnoludkach”.

To właśnie ta inscenizacja rozpoczęła 
niedzielny koncert dedykowany Rodzi-
com. Młodzi aktorzy z Grupy Teatralnej 
działającej przy Krasnobrodzkim Domu 
Kultury przygotowali humorystyczne 
przedstawienie z morałem, które zostało 

nagrodzone gromkimi brawami.
Następnie na scenie rozbrzmiały 

piękne piosenki dla Mam i Tatusiów, któ-
re wykonali: Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Kaczórkach: Kamila  i Gabrysia 
Pupiec, Martyna Przytuła, Jakub Jasina i 
Oliwia Gałan.

Piękne utwory można było także usły-
szeć w wykonaniu wokalistek z zespołu 
„Aniołki” z Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury: sióstr Darii i Klaudii Gancarz, 
Magdaleny Bodys i Diany Sak.

W wokalnej części koncertu wystąpił 
także duet rapowy – Tadzio Jachymek i 
Adrian Gancarz, którzy debiutowali na 
krasnobrodzkiej scenie.

Niedzielne spotkanie zakończyło się 

mocnym akcentem muzycznym w wyko-
naniu Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej 
z KDK. W jej wykonaniu zgromadzona 
publiczność mogła wysłuchać kilku bar-
dzo energicznych utworów marszowych.

Na koniec warto dodać, że wszyscy 
Rodzice, którzy wzięli udział w przygo-
towanym dla nich spotkaniu zostali ob-
darowani kwiatkami wykonanymi przez 
uczestników zajęć plastycznych, które 
prowadzone są w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury.

     

     

 M.K.

Fotoreportaż – str. 11

Koncert dla Rodziców

Od powstania Festiwalu Piosenki 
Ekologicznej w Szkole Podsta-

wowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach 
minęło 10 lat. W ciągu tego czasu impre-
za rozrosła się i rozkwitła. Co roku – jak 
magnes – przyciąga coraz więcej wyko-
nawców. Wśród nich są tacy, którzy przy-
jeżdżają tu co roku, tacy – którzy wracają 
po przerwie, są też i tacy, którzy byli w 
tym roku po raz pierwszy.

Tegoroczna edycja – jubileuszowa, 
miała miejsce 5 czerwca 2013r. Festiwal 
odbył się pod patronatem Proboszcza 
Parafii p.w. Świętej Bożej Opatrzności 
w Bondyrzu – ks. Pawła Słonopasa oraz 
Krasnobrodzkiego Centrum Handlowo-
Produkcyjno-Usługowego AMC SP. J.                        

W plenerowej scenerii przed budyn-
kiem szkoły już po raz dziesiąty wystąpi-
ły zespoły wokalne oraz soliści ze szkół 
podstawowych powiatu zamojskiego i 
biłgorajskiego. Chęć udziału w festiwalu 
zgłosiło 45 podmiotów wykonawczych. 
Do zmagań konkursowych przystąpili 
oni w dwóch kategoriach wiekowych (kl. 
0-III oraz kl. IV-VI).

Popisy wokalne uczestników poprze-
dziło uroczyste otwarcie festiwalu przez 
Starostę Powiatu Zamojskiego, Pana 
Henryka Mateja, który swoją obecno-
ścią uświetnił nasz Festiwal.  Nad orga-
nizacją i prawidłowym przebiegiem tego 
wspaniałego dnia czuwała p. Anna Szka-
łuba i ks. Krzysztof Hawro, których dziel-
nie wspierał Pan Dyrektor oraz wszyscy 
nauczyciele.

Wokalnym popisom przysłuchiwało 
się trzyosobowe jury w składzie:
- p. Mariola Kawecka 

- ks. Maciej Lewandowski
- p. Jarosław Derkacz 

Przy ocenie jury brało pod uwagę wa-
lory głosowe, muzykalność, indywidual-
ność artystyczną oraz dobór repertuaru. 
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników 
i burzliwych obradach komisja konkurso-
wa wyłoniła zwycięzców. 

A oto nagrodzeni:
Kategoria zespoły kl. 0-III 

I miejsce – „Mundzio Junior” – MOK Jó-
zefów, inst. p. Elżbieta Pokorowska
II miejsce – zespół ze SP w Majdanie 
Wielkim, inst. p. Mariola Czekirda
III miejsce –SOS – SP Kaczórki, inst. p. 
Marzena Przytuła, ks. Krzysztof Hawro

Kategoria zespoły kl. IV – VI 
I miejsce – Pauza – SP Majdan Wielki, 
inst. p. Jacek Kowalik
II miejsce – Gwiazdeczki – SP Kaczórki, 
inst. p. Katarzyna Buczak

Kategoria KARAOKE kl. 0 – III
I miejsce – Julia Sienkiewicz – SP Złojec, 
inst. p. Dorota Bosiak
II miejsce – Gabriela Pupiec – SP Kaczór-
ki, inst. p. Ewa Adamowicz
III miejsce – Kamil Cios – ZS przy Sana-
torium w Krasnobrodzie, inst. p. Urszula 
Lizut

Kategoria KARAOKE kl. IV - VI
I miejsce – Eryk Hajduk – SP Nielisz, 
inst. p. Edyta Karpiuk
II miejsce – Martyna Buczkowska – MOK 
Józefów, inst. p. Elżbieta Pokorowska
III miejsce – Gabriela Dobek – SP Ka-
czórki, inst. p. Katarzyna Buczak

Kategoria soliści kl. 0 – III
I miejsce – Piotr Wilgos – SP Jarosławiec, 
inst. p. Barbara Sagata

II miejsce – Amelia Juszczak – SP Ja-
rosławiec, inst. p. Marzena Gajewska-
Wszoła
III miejsce – Izabela Szponar – SP Ka-
czórki, inst. p. Marzena Przytuła

Kategoria soliści kl. IV - VI
I miejsce – Gabriela Duma – SP Goraj, 
inst. p. Lucyna Kawęcka
II miejsce – Martyna Buczkowska – MOK 
Józefów, inst. p. Elżbieta Pokorowska
III miejsce – Gabriela Dobek – SP Ka-
czórki, inst. p. Katarzyna Buczak

Swojego faworyta wybierała również 
publiczność, głosując na specjalnie przy-
gotowanych kuponach. Największe uzna-
nie i sympatię widowni zdobył zespół 
wokalny SOS - SP Kaczórki. 

Festiwal mamy już za sobą, ale wspo-
mnienia po nim pozostaną w naszych gło-
wach na długo. Zawdzięczamy to miłej i 
rodzinnej atmosferze jaka wytworzyła się 
podczas Festiwalu, wykonawcom, którzy 
zaprezentowali wysoki poziom umiejęt-
ności i talentu wokalnego, wspaniałemu 
jury i jego profesjonalnej ocenie również 
naszym sponsorom: Staroście Powiatu 
Zamojskiego Panu Henrykowi Mate-

jowi, ks. Pawłowi Słonopasowi oraz 
Państwu Adamczukom z Krasnobro-

du. W stronę naszych darczyńców kieru-
jemy podziękowania za to, że są z nami 
i wspierają nasze działania artystyczne, 
a dzięki temu sprawiają radość wszyst-
kim wykonawcom. Dziękujemy również 
wszystkim instruktorom za wkład włożo-
ny w przygotowanie swoich podopiecz-
nych do konkursu.

Katarzyna Buczak

Fotoreportaż - str. 11

X FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ 
w Szkole Podstawowej im. AK w Kaczórkach
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W ramach realizacji projektu 
Euroface programu „Come-

nius – Uczenie się przez całe życie”, po 
wizycie w Hiszpanii, przyszedł czas na 
wyjazd do Norwegii. 

Nasza  niesamowita przygoda  za-
częła się 13 maja, najpierw samolotem, 
następnie busem przez krainę pełną pięk-
nych krajobrazów i skalistych fiordów. 
Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez 
uczniów, rodziców i nauczycieli part-
nerskiej szkoły w Lillesand - mieście 
znanym jako biała perła, gdyż wszystkie 
domy w tym uroczym miejscu są w ko-
lorze białym. Pomimo zim-
nej aury, każdy był szczę-
śliwy i podekscytowany

Naszą szkołę reprezen-
towali: Angelika Seńko, 
Katarzyna Romanowska, 
Aleksandra Góra, Kinga 
Kusz i Bartłomiej Nawój 
z gimnazjum oraz Alek-
sandra Przytuła, Dominika 
Nowakowska i Bartłomiej 
Pezacki z liceum. Opiekun-
kami uczniów były: pani 
Renata Bojarczuk – dyrek-
tor szkoły, pani Karolina 
Piotrowska – koordynator 
programu w naszej szkole i 
pani Alicja Pomaniec – nauczyciel.

Należy pamiętać, że realizacja pro-
jektu Euroface to nie tylko podróżowa-
nie, nawiązywanie nowych znajomości  
i szlifowanie języka. Celem projektu 
jest także poznanie nowych kultur i 
obyczajów oraz historii krajów partner-
skich. Na każdym spotkaniu każda ze 
szkół prezentuje jedną wybraną przez 
siebie postać z danej dziedziny. W Nor-
wegii uczniowie prezentowali postaci z 
dziedziny nauk społecznych. Uczniowie 
ZSO wybrali sylwetkę Jana Tomasza 
Zamoyskiego. Przez wiele tygodni po-
znawali przeszłość tej niezwykłej po-
staci. W tym celu pojechali do muzeum 
w Zamościu, zagłębiali się w literaturę, 
szukali informacji w Internecie. Efek-
tem tych działań było nagranie filmu o 
Zamoyskim, przygotowanie wywiadu 
oraz prezentacji. Filmik można obej-
rzeć w serwisie youtube pod adresem 
http://www.youtube.com/watch?v=-
kYWRNM-TDE). Całokształt prezentacji 
został bardzo wysoko oceniony przez 
wszystkich nauczycieli ze szkół partner-

skich. 
Oto jak przedstawiają  przygodę w 

Norwegii uczniowie:
Angelika Seńko: 
Podczas całego pobytu poznałam 

wielu miłych i serdecznych ludzi. Spo-
dziewałam się, że będą mili, ale nie że 
aż tak bardzo. Największe wrażenie 
zrobiła na mnie szkoła w Norwegii, któ-
ra była doskonale wyposażona, ale nie 
tylko. Uczyli tam bardzo mili nauczy-
ciele, którzy w ciekawy dla wszystkich 
sposób prowadzili lekcje. Norwegia jest 
wspaniałym krajem pełnym miłych lu-

dzi, którzy są bardzo bogaci (wszyscy 
maja iphony…). W Norwegii ciekawe 
są także widoki i ukształtowanie tere-
nu, liczne fiordy. Zaskoczyło mnie bu-
downictwo jakie tam zaobserwowałam. 
Ludzie potrafili budować domy na 20 
metrowych skarpach lub tak blisko mo-
rza, że mogli z balkonu łowić ryby. Jest 
to bardzo ciekawy kraj pod względem 
kultury, edukacji. Mieszka tam wielu 
cudzoziemców. Uważam, że każdy po-
winien odwiedzić Norwegię ponieważ 
jest tam wspaniale!

Kinga Kusz:
Mieliśmy szczęście, ponieważ 17 

maja w Norwegii było święto państwo-
we. Musieliśmy wcześnie wstać. Zbudzi-
ły nas głośnie wybuchy armat. Wszyscy 
ludzie z Comeniusa spotkali się razem 
w jednym miejscu. Niektóre norwe-
skie dziewczyny miały specjalne suk-
nie, które przykuwały wzrok. Suknie te 
przechodziły z pokolenia na pokolenie.  
Wszyscy mieszkańcy Lillesand mieli w 
dłoniach norweskie chorągiewki. Nasi 
„norwescy rodzice” zadbali o to, aby-

śmy i my mieli je w dłoniach. Parada 
była bardzo głośna i wesoła. Szli w niej 
uczniowie i nauczyciele oraz orkiestra.

Po pierwszej paradzie, moja norwe-
ska koleżanka, u której mieszkałam, za-
brała mnie na obiad wraz z jej rodzica-
mi, do ich znajomych. Było tam bardzo 
dużo ludzi. Po tej wizycie stwierdziłam, 
że Norwegowie cenią sobie Polaków. 
Mówili, że byli w Polsce i zachwycali 
się polskimi górami i Krakowem. Znali 
kilka polskich słów. Kiedy rozmawiali 
ze mną czułam, że naprawdę cenią sobie 
Polaków.  

Około godziny 16:00 
spotkaliśmy się po rodzin-
nym obiedzie, na drugiej, 
jeszcze bardziej wesołej i 
bogatej paradzie, niż rano. 
Starsi ludzie wychodzili z 
domów i machali norwe-
skimi chorągiewkami. W 
paradzie brały udział dzie-
ci przebrane za klaunów, 
specjalne jednostki rzucały 
jajkami i oblewały wodą, 
smarowali pianką do gole-
nia, osoby, które ukończy-
ły 18 lat i miały specjalne 
stroje. Wszystko było bar-
dzo wesołe. 

O godzinie 21:00 wyjechałam z 
Lillesand do Kritiansand wraz z moją 
norweską rodziną. Tam spotkałam się z 
resztą ludzi z Comeniusa. Trzecia para-
da polegała na biegu przez ulicę aż na 
most, na którym później oglądaliśmy 
piękne fajerwerki. Sam bieg przyniósł 
niektórym osobom wiele emocji. Wraca-
jąc do Lillesand, myślałam tylko o śnie.  
Po tej pięknej przygodzie, zobaczyłam 
jak bardzo Norwegia jest przywiązana 
do swojej historii. Świętuje bardzo uro-
czyście i wesoło. Myślę, że podczas tego 
święta, na ulice przyszło całe Lillesand. 
Widziałam tam ludzi o innym wyznaniu, 
innym kolorze skóry. Na każdej, z tych 
trzech parad, było bardzo dużo ludzi. 
Jednakże najbardziej podobały mi się 
te chorągiewki, że każdy mieszkaniec i 
nie tylko miał ją w dłoni i szczęśliwie 
nią wymachiwał. Od razu pomyślałam 
o Polsce i zapytałam samą siebie: Dla-
czego w Polsce niektórzy nawet nie wie-
szają flag na swoich balkonach podczas 
podobnych uroczystości?

Ciąg dalszy na str. 6
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Ciąg dalszy ze str. 5

Kasia Romanowska: 
Naszym zadaniem było zaprezen-

towanie postaci Jana Tomasza Zamoy-
skiego. Film, który prezentowaliśmy 
uczestnikom projektu Comenius według 
nas, uczniów z Polski, wypadł bardzo 
dobrze. Można powiedzieć, że wszyscy 
profesjonalnie poradzili sobie ze swo-
imi kwestiami. Oczywiście przed samą 
prezentacją wszystkich nas zżerał stres. 
Jak się później okazało nie mieliśmy 
się czego bać. Po przedstawieniu naszej 
prezentacji zebraliśmy gromkie brawa.

Kiedy usiedliśmy na miejsca, ucznio-
wie z innych krajów gratulowali nam 
udanego występu. Taki wyjazd pozwo-
lił nam w małej mierze poznać kulturę i 
obyczaje innych krajów gdyż każdy kraj 
przedstawił ważną dla nich postać.

Dominika Nowakowska: 
Norwegia to bardzo piękny kraj, 

który słynie z przepięknych fiordów, 
które zrobiły na mnie ogromne wraże-
nie. Ważną role w życiu kraju stanowi 
sport, najpopularniejszymi dyscyplina-
mi są sporty zimowe.  

A teraz po tak krótkim wstępie 
przejdźmy do konkretów, czyli moje 
wrażenia z pobytu w Norwegii. Na po-
czątku trzeba przyznać, że wyjechałam 
tam dzięki projektowi Comenius - Euro-
face.  Po wielu przemyśleniach i zmia-
nach decyzji „co 5 minut” w końcu się 
zdecydowałam. Tak właściwie to w pod-
jęciu decyzji bardzo pomogła mi moja 
nauczycielka od języka angielskiego i 
nie żałuję (dziękuje pani Karolino).  Po 
długiej i męczącej podróży busem i sa-
molotem nadszedł czas poznania rodzin. 
Oczywiście strach był wielki a w mojej 
głowie przemyślenia typu – jak ja sobie 
poradzę z angielskim?…musze wypaść 
jak najlepiej…

Strach był zupełnie niepotrzebny. 
Rodzina okazała się bardzo miła i sym-
patyczna. Nowe miejsce, nowi ludzie, 
nowe znajomości, inna kultura. Tak 
dużo rzeczy się wydarzyło, że nie zdo-
łam ich wszystkich tu opisać. Nawiążę 
do tych, które zapamiętam najbardziej. 
Przede wszystkim zapamiętam ludzi. 
Wszyscy życzliwi, uśmiechnięci tak 
bardzo zadowoleni z życia. Szkoła i 
wyposażenie, o którym możemy sobie 
tylko pomarzyć. Uczestnicy Comeniusa 

- następna grupa ludzi, o których będzie 
trudno zapomnieć. Spotkania, rozmowy, 
wspólne imprezowanie, a nawet głupie 
„uśmieszki” sprawiły, że czułam się tam 
dobrze. Żałuję tylko, że nie spróbowa-
łam zupy rybnej!  Naprawdę dobrze się 
bawiłam a czas płynął bardzo szybko. 
W ciągu tygodnia poznałam tylu ludzi, 
że nie zdołam zapamiętać ich wszyst-
kich imion, ale na zawsze pozostaną w 
mym sercu. Czas spędzony w Norwegii 
zaliczam do jak najbardziej udanych a 
ludzi z Comeniusa do grona mych zna-
jomych. Dlatego też, zachęcam wszyst-
kich do udziału w takich projektach bo 
naprawdę WARTO!

Aleksandra Góra:
Kiedy zapoznaliśmy się z uczniami 

ze wszystkich państw, którzy przylecieli 
do Lillesand, mieliśmy krótką wyciecz-
kę po tym uroczym miasteczku. Głów-
ną atrakcją było spotkanie się z burmi-
strzem Lillesand. Kiedy dotarliśmy pod 
siedzibę burmistrza, on sam wyszedł 
i nas powitał. W środku czekał na nas 
mały poczęstunek (kanapki, ciastka i 
picie). Kiedy skończyliśmy jeść, bur-
mistrz skierował w naszą stroną kilka 
słów o Lillesand. Po swojej przemowie 
zebrał duże brawa i dostał mały upomi-
nek od tureckich nauczycieli w postaci 
„latającego” dywanu.

Bartłomiej Pezacki:
Moje pierwsze wrażenia z Norwegii 

to dużo wody i fiordy. Nasze miasteczko 
docelowe (Lillesand) leżało nad samym 
morzem. Wspomnienia stamtąd mam 
bardzo miłe.

Rodzina u której gościłem była dla 
mnie serdeczna i wciąż mi dogadzała. 
Szkoła, która bierze udział w projekcie 
Comenius jest nowa (ma 2 - 3 lata) i bar-
dzo dobrze wyposażona. Niemal w każ-
dej klasie widziałem kilka komputerów i 
jedną tablicę multimedialną. Kiedy tam 
przyjechaliśmy trafiliśmy na deszczową 
i chłodną pogodę, co nam jednak nie ze-
psuło dobrej zabawy. Znakomite jest to, 
że trafiliśmy na narodowe święto Nor-
wegów.

Na zakończenie chciałbym dodać, 
że zadziwiające jest to jak bardzo Nor-
wegia się rozwinęła mimo braku wspar-
cia ze strony Unii Europejskiej. Podsu-
mowując: chciałbym tam jeszcze kiedyś 
wrócić i głębiej poznać ten kraj, ponie-
waż jest on bardzo interesujący.

Bartłomiej Nawój:
Wizyta, a właściwie wycieczka do 

Lillesand to wydarzenie, które zapa-
miętam na zawsze. Poznałem tam wie-
lu wspaniałych ludzi, poznałem obce 
kultury i sprawdziłem poziom swojego 
angielskiego. Rodzina, u której miesz-
kałem, była bardzo miła i gościnna. 
Młodzież z innych krajów wcale nie 
różni się od nas, także lubią się bawić 
i imprezować. Dowiedziałem się, jak 
ważna jest nauka języków obcych. Ni-
gdy tego nie zapomnę.

Aleksandra Przytuła:
Nasz wyjazd trwał stanowczo za 

krótko. Gdy wszyscy zaczęliśmy się 
dobrze poznawać, musieliśmy wracać 
do domów. Miła atmosfera sprawiła, że 
zapamiętam ten wyjazd na długo. Jedną 
z atrakcji podczas naszego wyjazdu była 
wycieczka łodzią do latarni morskiej. 
Skalisty krajobraz połączony z morzem 
dawał wspaniałe wrażenia. Widoki z 
samej latarni też były przepiękne. Nie 
żałuję, że miałam okazję zwiedzać i być 
w Lillesand, które jest bardzo ładnym 
miastem. 

Pobyt w Norwegii był dla nas wspa-
niałym przeżyciem, poznaliśmy wspa-
niałych ludzi, nawiązaliśmy przyjaźnie, 
wypróbowaliśmy norweskie potrawy i 
co najważniejsze mogliśmy wykorzy-
stać swoje umiejętności językowe w 
praktyce. Jako nowy koordynator chcia-
łabym podziękować uczniom, za to, 
że tak wspaniale zaprezentowali naszą 
szkołę i nasz kraj. Włożyliście dużo pra-
cy w przygotowanie prezentacji, świet-
nie odnaleźliście się w nowym środowi-
sku a Wasz temperament nie odbiegał 
od hiszpańskiego i dlatego z pewnością 
zostaniecie w Norwegii zapamiętani na 
długo i to z tej najlepszej strony.

Przed nami wyjazd do Francji w 
listopadzie. Jednakże największym 
przedsięwzięciem będzie przyjęcie za-
granicznych gości w naszej miejscowo-
ści w maju  2014 roku. Mam nadzieję, 
że wszyscy przyczynimy się do tego, by 
każdy miło wspominał Polskę i Krasno-
bród i aby wrócili do nas w przyszłości.

Karolina Piotrowska

Alicja Pomaniec

Fotoreportaż – str. 10
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Miesiąc maj, to czas w którym 
do Matki Bożej Krasnobrodz-

kiej przybywa wielu pielgrzymów – 
przede wszystkim dzieci I komunijne, 
dzieci szkolne, młodzież, ale tradycyjnie 
na zakończenie tego Maryjnego miesią-
ca – stają przed Jej obliczem – chorzy 
i cierpiący. W tym roku Diecezjalny 
Dzień Chorych zgromadził wielu wier-
nych 31 maja. Tegorocznej pielgrzymce 
przewodniczył Pasterz Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej Ks. Bp dr Marian 
Rojek, który na począt-
ku spotkał się z chory-
mi i personelem Domu 
Opieki Społecznej w 
Krasnobrodzie.  

Głównym punktem 
tego dnia było spotka-
nie chorych z naszej 
diecezji w Sanktu-
arium Maryjnym w 
Krasnobrodzie. 

To modlitewne 
spotkanie rozpoczę-
ło się nabożeństwem 
Drogi Krzyżowej na 
Kalwarii Krasnobrodz-
kiej. Chorzy jednocząc się z 
Chrystusem cierpiącym i wpatrując się 
w Krzyż naszego Zbawiciela z wielkim 
przeżyciem rozważali poszczególne sta-
cje. 

Po Drodze Krzyżowej, przybyli 
pielgrzymi mieli okazję oczyścić swoje 
serca w sakramencie pokuty i pojedna-
nia, by godnie uczestniczyć w Eucha-
rystii, która była centralnym punktem 
pielgrzymki. 

Mszy Świętej przewodniczył i homi-
lię wygłosił Ks. Bp dr Marian Rojek. W 
koncelebrze wzięło udział wielu kapła-
nów. Ks. Biskup zwracając się do licznie 

przybyłych pielgrzymów i łącząc się ze 
wszystkimi chorymi, którzy niosą swoje 
krzyże w świetle krzyża Jezusowego mó-
wił w swojej homilii „(…)Ludzie chorzy 
i cierpiący należą do istotnej prawdy o 
człowieku. Życie takich chorych osób 
nie jest bezwartościowe. Chorzy są i po-
zostaną ciągle nieocenionym skarbem 
Kościoła. Wasza wielkość i wartość dla 
Kościoła polega na tym, że Wy swoim 
cierpieniem, chorobą, doświadczeniem, 
boleścią przyjętą w duchu zgody na 

Bożą wolę, rzeczywiście leczycie ten 
świat z jego niemocy, z jego przewrot-
ności. Właśnie wy powierzając się Jezu-
sowi Chrystusowi, w waszych trudnych 
doświadczeniach,  wiecie o tym, że nikt 
tak jak On nie zna ludzkiego cierpienia, 
ponieważ przez to cierpienie On sam 
przeszedł, wypił kielich goryczy, aż do 
końca. Kielich, który wy w różny sposób 
smakujecie(…)”. Zwracając się do piel-
grzymów ks. Biskup wołał: „Jesteście 
wezwani by czynić dobro – to jest wasza 
misja. Gdyż z cierpienia wyrasta dobro. 
A korzenie dobra mają bardzo często 

formę krzyża, który tak trudno nam do 
końca zrozumieć(…)”. Na zakończenie 
homilii ks. Biskup mówił: „(…) Miłość 
Chrystusa Cierpiącego otwiera nam 
drogę nowych możliwości, byśmy do-
strzegali w naszej chorobie i niedołęż-
ności głębszy sens. Tak jak Jezus cier-
piał dla nas, tak każdy z nas może swoje 
boleści przyłożyć do tajemnicy Chrystu-
sowego krzyża. Oddać te moje boleści 
dla zbawienia drugiego człowieka. I 
to jest Wasza najpiękniejsza modlitwa, 

to jest pomoc dla tego 
grzechem umęczonego 
świata (…). Dlatego 
jeśli potrafisz – to weź 
do swej schorowanej 

dłoni różaniec i ofiaruj 
w konkretnej intencji. 

Wtedy Chrystus swoją 
łaską zamieni Twój ból 
w owocną modlitwę. A 
gdy nie dajesz rady – 
oddaj Mu Twoje cier-
pienie, niech się wtedy 
modli Twoje cierpiące 
bolejące ciało, niech 
się modli nieprzespana 

noc i te łzy, których nawet 
może nie ma kto wytrzeć z twojego po-
liczka (…)”.

Po homilii, każdy z pielgrzymów 
miał okazję przyjąć sakrament namasz-
czenia chorych, który udziela specjalnej 
łaski chrześcijaninowi doświadczonemu 
ciężką chorobą lub starością.

Po uroczystym „Te Deum” przed-
stawiciele osób chorych wyrazili swoją 
wdzięczność Ks. Biskupowi, kapłanom 
oraz tym którzy są blisko - blisko ludzi 
chorych, cierpiących i niepełnospraw-
nych. Swoją wdzięczność wyraził rów-
nież Ks. Prałat dr Eugeniusz Derdziuk 
– Kustosz Sanktuarium Maryjnego. 

Po Mszy Świętej, wszyscy trwali na 
modlitwie modląc się słowami Litanii 
do Matki Bożej, a Ksiądz Biskup prze-
chodząc z Najświętszym Sakramentem 
przez środek świątyni udzielił wszyst-
kim zgromadzonym błogosławieństwa.

W godzinach popołudniowych Ks. 
Biskup odwiedził jeszcze mieszkańców 
Domu Opieki Społecznej w Majdanie 
Wielkim. Tam była okazja do modlitwy – 
słowami  Litanii Loretańskiej,  po czym w
Sanktuarium o godz. 16.00 odprawiona 
została uroczysta Msza św., podczas której 
udzielono sakramentu bierzmowania mło-
dzieży III  klas  gimnazjalnych.  Mszy św. 

Ciąg dalszy na str. 8

Wstań, idź Twoja wiara Cię uzdrowiła

Licznie zgromadzeni wierni u Tronu Pani Roztocza

Droga Krzyżowa Chorych na Kalwarii Krasnobrodzkiej
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Wstań, idź 
Twoja wiara Cię 

uzdrowiła
Ciąg dalszy ze str. 7
przewodniczył ks. Bp dr 
Marian Rojek. Słowa ho-
milii Ks. Biskup skierował 
najpierw do młodzieży mó-
wiąc: „stajecie się odpo-
wiedzialni za Dary Ducha 
św., które otrzymujecie”. 
Zwrócił się również do 
świadków bierzmowania, którzy są po 

to by pokazać innym jak skutkują te dary 
w ich życiu”. Ks. Biskup stawiał pyta-
nia: „Czy rzeczywiście jesteś świadkiem 
Chrystusa? Czy twój gest nie jest pusty? 
Może i ty wołaj – przyjdź Duchu św. do 
mnie bym był autentycznym świadkiem”. 

Ks. Biskup zwrócił się również do zgro-
madzonych rodziców: „Te dzieci nie są 
Waszą własnością, one nie są dla Was. 
Każde z nich ma swoje własne życie, swo-
je własne powołanie. I niedługo wyjdą z 
domu. Ale co wezmą z tego domu? Jaki 
fundament, jaki skarb – czy wezmą to co 
najważniejsze? A więc i Wy zawołajcie do 
Ducha Świętego – niech on zaglądnie do 
Waszych domów i odnowi Waszą miłość 
macierzyńską i ojcowską”. Na koniec 

homilii ks. Biskup zwrócił się do kandy-
datów do bierzmowania mówiąc: „Sta-
jecie się ludźmi namaszczonymi Bożym 
Duchem, którzy maja sprawić swoim ży-
ciem iż do wszystkich ludzi dotrze Dobra 
Nowina o Chrystusie. Bo tylko On jest 

prawdziwym szczęściem, nawet wtedy 
gdy człowiek przed Nim ucieka. Ale czy 
rzeczywiście kochasz Jezusa? Bierzesz 
Ducha Św. dla siebie? Jesteś o tym prze-
konany? Czy robisz to bo się boisz matki i 
ojca? (…) Nie lękaj się wypłynąć na głę-
bię życia? Rozdawaj drugiemu człowie-
kowi to co jest twoim bogactwem, a tym 
bogactwem stają się dziś siedmiorakie 
dary, które Duch św. dla Ciebie przyno-
si i Tobie je podarowuje, abyś był w nie 

bogaty, abyś nimi obracał, 
abyś był szczęśliwy na teraz 
i na wieczność”. 

Po homilii na pamiątkę 
sakramentu bierzmowa-
nia młodzież otrzymała od 
swoich świadków poświę-
cone przez Księdza Bisku-
pa krzyże, które mają stale 
przypominać o tym, że 
krzyż w historii i życiu był, 
jest i zawsze będzie obec-
ny.

Na zakończenie uroczystości mło-
dzież wypowiedziała swoje słowa 
wdzięczności przywołując słowa bło-

gosławionego Jana Pawła II dotyczące 
bierzmowania: „[… ]przez bierzmowa-
nie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się 
z Kościołem, otrzymują szczególną moc 
Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze 
mocniej zobowiązani są jako prawdziwi 
świadkowie Chrystusa, do szerzenia wia-
ry słowem i uczynkiem oraz do bronienia 
jej. Wiara osoby otrzymującej bierzmo-
wanie, powinna być silniejsza, bardziej 
dojrzała, bardziej dorosła[…].” 

Młodzież dziękowała również ro-
dzicom i chrzestnym, za dar chrześci-
jańskiego wychowania oraz kapłanom, 
którzy pomagali przygotować się do sa-
kramentu bierzmowania przez katechezy 
i spowiedź. 

Niech Maryja – Pani Krasnobrodzka, 
wspiera swym potężnym orędownictwem 
wszystkich chorych szukających nadziei, 
oraz młodzież, by zawsze była wierna 
Bogu i Kościołowi.   

Ks. Sławomir Skowroński

fot. ks. S. Skowroński
 i K-Film Studio.

Przyjmij znamię daru Ducha Świętego

W dniu 22 maja 2013 roku 
podpisana została umowa 

nr 00892/13/FPK/NCK pomiędzy Mi-
nisterstwem Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego reprezentowanym przez Dy-
rektora Narodowego Centrum Kultury 
a Krasnobrodzkim Domem Kultury na 
realizację projektu pn. „Krasnobrodzka 
platforma edukacji kulturalnej - za-

kup oświetlenia oraz nagłośnienia na 
cele animacji kulturalnej”.

Umowa ta jest efektem pozytywnie 
rozpatrzonego wniosku złożonego przez 
KDK do programu Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego „Rozwój in-
frastruktury kultury” priorytet „Infra-
struktura domów kultury”. 

Na podstawie tej umowy będzie reali-
zowany projekt o wartości 135.800,00 zł., 
w ramach którego planowany jest zakup 
wysokiej klasy sprzętu nagłośnieniowe-
go i oświetleniowego na potrzeby dzia-
łalności kulturalnej prowadzonej przez 
KDK. Dofinansowanie ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wyniesie 100.000,00 zł., a 35.800,00 zł. 
to wkład własny KDK zabezpieczony 
dzięki dotacji celowej z budżetu gminy 
Krasnobród.

Został już ogłoszony przetarg mający 
na celu wyłonienie dostawcy planowane-
go do zakupu sprzętu. Termin składania 
ofert mija 04.07.2013r. Zgodnie z umową 
zawartą z NCK  termin realizacji zadania 

to koniec lipca 2013r.

„Krasnobrodzka platforma eduka-

cji kulturalnej - zakup oświetlenia oraz 
nagłośnienia na cele animacji kultural-
nej” jest pierwszym projektem inwesty-
cyjnym realizowanym przez KDK przy 
dofinansowaniu ze środków MKiDN.  
Dotychczas KDK realizował kilka tzw. 
projektów „miękkich”. Ostatnim z nich 
był realizowany w 2012 roku projekt pn. 
Maria Konopnicka „O Krasnoludkach 
i o sierotce Marysi” z programu „Pro-
mocja literatury i czytelnictwa” priorytet 
„Literatura”. Otrzymane dofinansowanie 
z MKiDN wyniosło 19.900,00 zł.

M. Czapla

Dotacja MKiDN dla KDK

Pielgrzymce chorych przewodniczył
i sakramentu bierzmowania udzielił

Ks. Bp dr Marian Rojek
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W dniu 11 czerwca 2013r. o 

godz. 12.00 w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury odbył się wernisaż 
wystawy fotografii i wierszy młodej, 
utalentowanej mieszkanki Krasnobrodu 
- Katarzyny Cybulskiej.

Katarzyna Cy-

bulska – urodzona w 
Warszawie w 1996 
roku, uczennica Ze-
społu Szkół Ogólno-
kształcących im. Jana 
Pawła II w Krasno-
brodzie.

Pisarstwem pa-
sjonuje się od siódmego roku życia. Jest 
laureatką licznych konkursów literac-
kich między innymi: XXVII Międzyna-
rodowego Konkursu Literackiej Twór-
czości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej 
w Słupsku, a w XXVIII edycji tego kon-
kursu została wyróżniona. Laureatka IV 
edycji Konkursu Poetyckiego „Przyroda 
jaką znam” organizowanego przez Roz-
toczański Park Narodowy oraz Konkur-
su Przyrodniczego Literackiego „Spacer 
po lesie”. Autorka powieści „Nadchodzi 
szczęście” wydanej w 2010 roku w for-
mie e-booka (http://e-nowyswiat.poczy-

taj.to/).
W swoich utworach poetyckich 

nawiązuje do piękna przyrody, która 
jest źródłem wciąż nieznanej wiedzy o 
wszechświecie. Według autorki, przy-
roda pomaga odkryć człowiekowi jego 
własne wnętrze. Wiersze są nośnikiem 
refleksji autorki zebranych w czasie po-
dróży i pieszych wędrówek.

Pasjonuje się także fotografią. Na 
zdjęciach uwiecznia małe elementy przy-
rody takie jak kwiaty i ptaki. Katarzyna 

Cybulska jest stypendystką Marszałka 
Województwa Lubelskiego.

W wernisażu uczestniczyli zapro-
szeni goście – dyrektor ZSO w Krasno-
brodzie Renata Bojarczuk, przedstawi-
ciele kadry pedagogicznej tej szkoły, ks. 
Roman Sawic – proboszcz Parafii Zesła-
nia Ducha Świętego w Krasnobrodzie, 
koleżanki i koledzy z klasy, pracownicy 
KDK, rodzina i przyjaciele Autorki wy-
stawy.

Wszyscy zgromadzeni z wielkim 
zainteresowaniem wysłuchali informa-
cji dotyczących  twórczości , zarówno 
poetyckiej jak i fotograficznej przeka-
zanych przez Kasię. Autorka w bardzo 
ciekawy sposób mówiła o otaczającym 

nas świecie przyrody i o jego detalach 
jakimi są np. kwiaty, źdźbła trawy, owa-
dy oraz o odczuciach i emocjach jakie 
towarzyszą jej przy ich oglądaniu. To 
właśnie te drobne elementy przyrody 
pasjonują ją najbardziej i uwiecznia je 
na fotografiach, a także znajdują one od-
zwierciedlenie w jej wierszach.

Oprócz przyrody na wystawie autor-
ka prezentuje również fotografie przed-
stawiające Cordobę oraz utrwalone w 
wierszu refleksje związane z pobytem w 
tym  hiszpańskim mieście. 

Po oficjalnym otarciu, wystawę w 
tym dniu obejrzały jeszcze dwie grupy 
uczniów ZSO w Krasnobrodzie. Podob-
nie jak wcześniej młodzież z zaintereso-
waniem  wysłuchała  informacji  przeka-
zanych przez Kasię. Podczas każdego z 
tych spotkań uczestnicy mieli też okazję 
posłucha wierszy recytowanych przez 
Autorkę.

Oczywiście nie zabrakło gratulacji 
i kwiatów, które Kasia Cybulska otrzy-
mała w podziękowaniu za jej twórczość, 
nie tylko tę prezentowaną w KDK.

Wystawa będzie czynna do dnia 15 
lipca 2013r. Serdecznie zapraszamy do 
jej obejrzenia.

M. Czapla

Na łące marzeń
Wernisaż wystawy fotografii i wierszy Katarzyny Cybulskiej



Delegacja 
ZSO Krasnobród 

w Norwegii

Święto Szkoły w Majdanie Wielkim

13-20.05.2013r.

29.05.2013r.



05.06.2013r.

 X Festiwal Piosenki Ekologicznej w Kaczórkach

KONCERT 
DLA 

RODZICÓW

09.06.2013r.
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Konkurs wokalny „Wygraj szansę”

28 maja 2013 r. w Zamojskim 
Domu Kultury odbył się Konkurs wo-
kalny „Wygraj szansę”,  zorganizowany 
przez Agencję Telewizyjno-Estradową 

TV Media z Łodzi. Konkurs ten jest 
organizowany w ramach programu 
edukacyjnego „Trzeźwość na co 
dzień”. 

Reprezentantką Gminy Krasno-
bród w tym konkursie, w gronie 18 fi-
nalistów była uczennica kl. V Szkoły 
Podstawowej im. Armii Krajowej w 
Kaczórkach – Kamila Pupiec. Wyko-
nała tam piosenkę z repertuaru Anny 
Jantar - „Żeby szczęśliwym 
być”, którą przygotowała 
pod kierunkiem p. Kata-
rzyny Buczak. Piosenką tą 
wyśpiewała sobie nagrodę 
specjalną, przyznawaną 
nielicznym wykonawcom 
przez Agencję Telewizyj-
no-Estradową TV Media z 
Łodzi. 

Gratulujemy sukcesu!

Katarzyna Buczak

Moja mała Ojczyzna
Armia Krajowa – największa armia 

podziemna okupowanej Europy, wal-
czyła o wolność Polski z hasłem Bóg, 
Honor, Ojczyzna. 

Wpatrzeni w przyszłość staramy się 
wychowywać dzieci wzorując się na 
ideałach, jakie przyświecały patronowi 
szkoły.

Bóg, Honor i Ojczyzna to najważ-
niejsze wartości w pracy wychowaw-
czej Szkoły Podstawowej im. Armii 
Krajowej w Kaczórkach. Szczególną 
rolę w tej pracy zajmuje pamięć o żoł-
nierzach podziemnego państwa, dlatego 

kolejny raz uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w konkursie historycznym 
zorganizowanym przez ŚZŻAK Okręg 
Zamość pt. „Historia mojej małej Oj-
czyzny. Wspomnienia o żołnierzach 
SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość 

oraz ich powojenne losy”.
Uroczyste rozstrzygnięcie 

konkursu odbyło się 7 czerwca w 
sali widowiskowej Klubu Bata-
lionowego w Zamościu. 
W kategorii szkół podstawowych 
nasi uczniowie zajęli: I miejsce – 
Diana Duć, III miejsce – Kamila 
Pupiec, opiekun Elżbieta Zub. 
Nagrody wręczał minister Jan 
Stanisław Ciechanowski – kie-
rownik Urzędu do spraw Kom-

batantów i Osób Represjonowanych 
oraz poseł Sławomir Zawiślak – prezes 
ŚZŻAK Okręg Zamość.

Elżbieta Zub

Konkurs matematyczny

„Rzeczą zmysłów jest oglądać, 
rzeczą intelektu myśleć.”

(Immanuel Kant)

To motto konkursu matematyczne-
go organizowanego przez: Lubelskie 
Samorządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Zamościu, adresowane-
go do uczniów klas trzecich szkół pod-
stawowych.

MiMaK (Milusińskich Matematycz-
ny Konkurs), celem którego jest wy-
łonienie najzdolniejszych uczniów w 
zakresie matematyki oraz rozwijanie 
uzdolnień matematycznych u dzieci 
w młodszym  wieku szkolnym. 

Konkurs przebiegał w IV eta-
pach: klasowym, gminnym, powia-
towym w poszczególnych regionach.  
Zakończył się finałem. Laureatem 
został uczeń  naszej szkoły Ziemo-
wit Olinkiewicz. Dnia 12 czerwca w 
Instytucie Matematyki  i Innowacji 

PWSZ w Zamościu odebrał 
nagrodę. Cieszymy się bar-
dzo, gratulujemy – życzy-
my dalszych sukcesów. 

Ziemko  lubi gry mate-
matyczne  oraz różnego ro-
dzaju łamigłówki. Chętnie 
i szybko rozwiązuje zadnia 
problemowe i nietypowe. 
Umiejętnie naprowadzony 
sam odkrywa rozwiązania 
skomplikowanych zadań. 
Praca z nim jest przyjem-
nością.

Marzena Przytuła

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Kaczórkach

Konkurs wokalny „Wygraj szansę”

Moja mała Ojczyzna - fot. 1

Moja mała Ojczyzna - fot. 2

Dzieje Krasnobrodu w ilustracji
W dniu 13 czerwca 2013r. w Galerii „Przystanek” mieszczącej się w bu-

dynku Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie odbył się wernisaż wystawy 
pt. „Drogi kształtowania się tożsamości kulturowej Krasnobrodu czyli DZIE-
JE KRASNOBRODU W ILUSTRACJI uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie.

Relacja z tego spotkania zostanie opublikowana w kolejnym wydaniu GK.
Zapraszamy do oglądania wystawy.

Halina Gontarz
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Pod takim hasłem odbywało się 
w tym roku XVII Ogólnopolskie 

Spotkanie Młodych nad Lednicą. Czu-
wania te od wielu lat gromadzą liczne 
rzesze młodych entuzjastów. 

„Lednica” bowiem to największe w 
Polsce modlitewne spotkanie młodzie-
ży chrześcijańskiej. Jego organizato-
rem jest Duszpasterstwo Akademickie 
Ojców Dominikanów w Poznaniu, a 
pomysłodawcą - ojciec Jan Góra, domi-
nikanin z Poznania. Pierwsze spotkanie 
młodych na Polach Lednickich odbyło 
się w 1997 roku. Jan Paweł II na pokła-
dzie śmigłowca, który krążył nad Bramą 
Rybą, symbolicznie wprowadził wów-
czas młodych w trzecie tysiąclecie.

Spotkaniom nad Lednicą patronował 
od początku Jan Paweł II, który kierował 
do młodych swoje przesłania. Zwyczaj 
ten kontynuował papież Benedykt XVI, 
a w tym roku była okazja wysłuchać 
przesłania papieża Franciszka, który 
mówił do zgromadzonej na Polach Led-
nickich młodzieży: „Nie lękajcie się, by 
być kiedyś rodzicami. Wielu z was będzie 
zapewne ojcami. Bądźcie też otwarci na 
ojcostwo duchowe, wielki skarb naszej 
wiary. Niech Bóg obdarzy was bogac-
twem i promieniowaniem swojego ojco-
stwa i napełni was swoją radością (…). 
Pamiętajcie, że Bóg jest Ojcem każdego 
z nas. On sam nas stworzył, obdarzył 
każdego talentami, prowadzi przez ży-
cie, jest z nami pomimo naszych słabo-
ści, grzechów, zapomnień. Pragnie nas 
zbawić. Jest wzorem każdego ojcostwa, 
także tego ziemskiego”.

„W Imię Ojca” - to motto XVII Spo-
tkań Młodych Lednica 2013. Na wezwa-
nie o. Jana Góry zgromadziło się wiele 
tysięcy pielgrzymów, którzy wspólnie 
modlili się i chwalili Pana. W tegorocz-
nym uwielbieniu Boga na Polach Led-
nickich wzięła udział również 35 – oso-
bowa grupa młodych z Krasnobrodu, do 

których dołączyła młodzież z Hrubie-
szowa, Zamościa oraz Tomaszowa Lu-
belskiego. Przewodnikiem duchowym 
pielgrzymki był ks. Sławomir Skowroń-
ski – podpisany pod tym artykułem.

Tegoroczne spotkanie poświęcone 
było Bogu Ojcu. Po to by przeżywać tę 
prawdę o tym, że Bóg jest Ojcem, na-
stępnie, że my wszyscy mamy Ojca oraz 
kiedyś będziemy ojcami i matkami. 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 
17.00 uroczystą procesją z relikwia-
mi błogosławionego Jana Pawła II, św. 
Wojciecha i Pięciu Braci Męczenni-
ków oraz odśpiewaniem Bogurodzicy 
oraz Hymnu III Tysiąclecia. Podczas 
tegorocznego spotkania mogliśmy się 
głębiej przyjrzeć postaci bł. Edmun-
da Bojanowskiego, którego siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Nie-
pokalanego Poczęcia NMP ukazały na 
Lednicy jako wzór współczesnego ojca. 
Zwracając się do młodzieży siostry wo-
łały: „Błogosławiony Edmund Bojanow-
ski uczy nas przede wszystkim troszczyć 
się o ludzkie życie, ochraniać całego 
człowieka: jego ciało, umysł, psychikę 
i duszę. Przypomina tobie, młody czło-
wieku, abyś chciał chcieć, abyś chciał 
być odpowiedzialny za swoje życie”. 

Centralnym punktem spotkania 
młodych nad Lednicą była Eucharystia 
pod przewodnictwem prymasa Polski 
abp Stanisława Gądeckiego. Wraz z 
księdzem Prymasem Eucharystię spra-
wowało ponad 1800 kapłanów. Homi-
lię wygłosił bp Grzegorz Ryś, w której 
mówił: „Kiedy odkrywamy Boga, który 
jest naszym Ojcem, odkrywamy jedno-
cześnie matkę, którą jest Kościół. Jeśli 
chcemy mieć życie z Ojcem musimy żyć 
w łonie matki aż się urodzimy”. 

 Entuzjazm zebranych 1 czerwca 
2013 r. podczas XVII Spotkania Mło-
dych sięgnął zenitu podczas uwielbienia 
pod koniec mszy. 

Na zakończenie spotkania młodzi 
przeszli przez Bramę Trzeciego Tysiąc-
lecia, czyli „Rybę” w symbolicznym ge-
ście wyboru Chrystusa. Ma ona kształt 
ryby - znaku rozpoznawczego pierw-
szych chrześcijan.

Każdy z uczestników spotkania 
otrzymał książkę pt. „Poznajcie mnie 
Andrzej Bobola” oraz łyżeczkę z napi-
sem: „Karmisz nas do syta”, która sym-
bolizuje troskę i opiekę, jaką obdarza 
swoje dzieci ojciec – karmiciel rodziny. 
Kapłani zaś otrzymali stułę, na znak 
duchowego ojcostwa każdego dnia dla 
swoich wiernych oraz pamiątkowy me-
dal, który jest przypomnieniem, że nad 
brzegami jeziora Lednica, Polska przy-
jęła chrzest. 

Oprócz strawy duchowej na piel-
grzymów czekały smaczne bułeczki na 
wzór błogosławionego Edmunda Bo-
janowskiego troszczącego się o dzieci 
w założonych przez niego ochronkach. 
Każdy biorąc jedną bułeczkę, mógł też 
otrzymać błogosławieństwo przez znak 
krzyża na czole. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że 
spotkanie nad Lednicą nie było jedynym 
punktem naszego pielgrzymowania. 
Gdyż wspólnie odwiedziliśmy również 
Muzeum Pierwszych Piastów na Ledni-
cy, Wielkopolski Park Etnograficzny w 
Dziekanowicach, Muzeum Archeolo-
giczne w Biskupinie, następnie mieli-
śmy okazję zwiedzić piękną Katedrę 
Gnieźnieńską ze słynnymi Drzwiami 
Gnieźnieńskimi, gdzie braliśmy udział 
we Mszy św. u grobu św. Wojciecha. 
Nie zabrakło też spaceru po Gnieźnień-
skim Rynku oraz wizyty w Muzeum Po-
czątków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 
W drodze do Poznania, na zasłużony 
wypoczynek mieliśmy okazję obejrzeć 
Skansen Miniatur w Pobiedziskach. 

Ostatnim punktem naszego pielgrzy-
mowania była wizyta w Sanktuarium 
Maryjnym w Licheniu – by tam niejako 
podziękować Matce  Bożej  za  wspólne 

Ciąg dalszy na str. 14

„W Imię Ojca…”

Tysiące kapłanów w drodze do ołtarza lednickiego Ryba - Brama Trzeciego Tysiąclecia
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Ciąg dalszy ze str. 13
pielgrzymowanie i za wszelkie łaski do-
świadczone podczas wspólnego bycia 
razem. Po chwili spędzonej u tronu Mat-
ki Bożej Licheńskiej, pokrzepieni ko-
chającym sercem naszej Matki udaliśmy 
się w drogę powrotną do Krasnobrodu. 
Zmęczeni – ale szczęśliwi. Szczęśliwi, bo 
ogarnięci i napełnieni miłością naszego 

Ojca. 
Oby duchowe owoce modlitewnego 

czuwania, które zgromadziło ok. 80 tysię-
cy młodych z całej Polski były widoczne 
w naszym codziennym życiu. Szczególnie 
ważne jest, aby każdy odkrył cel swojego 
życia. Bo Lednica to WYBÓR CHRY-
STUSA. Wybór, który nas kształtuje, ale 
jednocześnie zobowiązuje. Jest to nasza 

odpowiedź na Bożą inicjatywę miłości. 
Dlatego trzeba bym ja i Ty codziennie 
powtarzał te słowa: Panie Jezu Chryste, 
Ciebie wybieram jako mojego Pana i za 
apostołem Piotrem powtarzam: Ty jesteś 
Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel! Tobie 
oddaję moją przeszłość, dzień dzisiejszy 
i przyszłość oraz całą moją wieczność. Ty 
jesteś moją Prawdą, Ty jesteś moją Dro-
gą, moim Życiem i moją Miłością. Teraz 
i na wieki. 

Ks. Sławomir Skowroński

„W Imię Ojca…”

Grupa z Krasnobrodu na Polach Lednickich U grobu św. Wojciecha

Zgodnie z kalendarzem wy-
darzeń kulturalnych oraz 

kilkunastoletnią tradycją Krasno-
brodzki Dom Kultury organizuje w 
ciągu roku dwa spotkania z przed-
szkolakami. Jedno odbywa się póź-
ną jesienią i jest to Gminny Konkurs 
Piosenki Przedszkolaka, który jest 
okazją do zaprezentowania przez 
najmłodszych członków naszego lo-
kalnego społeczeństwa umiejętności 
wokalnych.

Natomiast tuż przed wakacjami 
odbywa się drugie spotkanie, które 
gromadzi przedszkolaki w Krasno-
brodzkim Domu Kultury w ramach 
Gminnego Konkursu Recytatorskie-
go Przedszkolaka. Tutaj dzieci pre-
zentują wiersze, których nauczyły 
się w przedszkolu lub w „zerów-
kach”.  

W tym roku, XVIII edycja kon-
kursu recytatorskiego odbyła w 
dniach 12 i 17 czerwca. W konkur-
sie wzięło udział ponad 160 dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat. Dnia 12 czerwca 

konkurs odbywał się w sali widowi-
skowej Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury. Przedszkolaki prezentowa-
ły wiersze indywidualnie, w duetach 
oraz grupowo. Tematyka wierszy 
była bardzo zróżnicowana, sposób 

ich mówienia również. Większość 
dzieci odważnie wkraczała na scenę 
i swobodnie sobie na niej radziła, 
inne były nieco nieśmiałe i cichut-
ko, mimo mikrofonu trzymanego w 
rękach recytowały swoje wierszy-
ki. Najważniejszy był jednak fakt, 
że mogły się poczuć jak wielkie 
gwiazdy i dostarczyć wielu nieza-
pomnianych wrażeń swoim paniom 
z przedszkola oraz rodzicom, bab-
ciom i dziadkom, którzy tak licznie 
przybyli, aby zobaczyć swoje pocie-
chy na scenie. 

Dalszy ciąg konkursu miał miej-
sce w krasnobrodzkim przedszkolu 
17 czerwca. Tam swoje umiejętności 
recytatorskie prezentowała najmłod-
sza grupa przedszkolaków – 3-latki. 
Podobnie jak w sali widowiskowej 
KDK, tak i tutaj dzieci bardzo się 
starały, aby wypaść jak najlepiej. 
Oczywiście i jednym, i drugim  uda-
ło się osiągnąć zamierzony cel. 

Podsumowaniem konkursu było 
wręczenie jego uczestnikom pamiąt-
kowych dyplomów oraz upominków 
ufundowanych przez organizatorów. 
Cały konkurs został uwieczniony na 
wielu fotografiach.

M. Czapla

Fotoreportaż - str. 20

XVIII Gminny Konkurs 
Recytatorski Przedszkolaka

XXXVIII 
Letnie Międzynarodowe 

Koncerty Organowe

Przed nami kolejne recitale organowe 
organizowane w ramach cyklu Letnich 

Międzynarodowych Koncertów Organowych w 
Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Krasnobro-
dzie. Ich organizatorami są ks. Prałat Eugeniusz 
Derdziuk - Proboszcz Parafii Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny w Krasnobrodzie i Marek 
Kudlicki - Dyrektor Artystyczny.

Zgodnie z tradycją w okresie wakacji odbędą 
się cztery recitale, po dwa w lipcu i w sierpniu. A 
oto ich terminy i wykonawcy:

14 lipca

Prof. Andrzej Chorosiński  - Warszawa

28 lipca

Marta Misztal-Bloch  - Madryt

11 sierpnia

Gwendolyn Toth  - Nowy Jork

25 sierpnia

Alina Mazur  -  mezzosopran
Marek Kudlicki  -  organy

Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 
17.00. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy



Gazeta     rasnobrodzka 15Czerwiec 2013

* Adrian Słupski uczeń klasy III 
Szkoły Podstawowej im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim brał udział w Konkursie Ma-
tematycznym MiMak zorganizowanym 
przez LSCDN w Zamościu. Pierwszym 
etapem konkursu były eliminacje kla-
sowe, w których uczeń  zdobył maksy-
malną liczbę punktów. Następnie odbył 
się etap gminny w Szkole Podstawowej 
w Krasnobrodzie , w którym zdobył  I 
miejsce. Po etapie gminnym wziął udział 
w Powiatowym Konkursie Matematycz-
nym dla uczniów klas III i zakwalifiko-
wał się do etapu finałowego. W finale 
konkursu wzięło udział 86 uczniów, ty-
tuł laureata uzyskało 38 uczniów, w tym 
Adrian Słupski zajął 20 miejsce z licz-
bą 21 punktów.  12 czerwca 2013 roku 
odbyło się uroczyste podsumowanie i 
wręczenie dyplomów Konkursu  Mate-
matycznego MiMak w Instytucie Mate-
matyki i Innowacji PWSZ w Zamościu.

* W bieżącym roku szkolnym 14 
uczniów klasy szóstej napisało spraw-
dzian szóstoklasisty w stopniu zadawa-
lającym. Uzyskali Stanin 4 ze średnią 

punktu 21,9. Do Stanin 5 zabrakło 0,1 
punktu. Najwyższą ilość punktów uzy-
skała Klaudia Szozda – 37 punktów 
i Patrycja Kostrubiec 36 punktów na 
możliwych 40 punktów.

*  Dnia 5 czerwca 2013r. odbył się 
X Festiwal Piosenki Ekologicznej w Ka-
czórkach ,w którym nasz zespól pod na-
zwą ,, Pauza” zajął I miejsce w kategorii 
zespołów  klas IV-VI.

*  Dnia 10 czerwca 2013r. odbył się 
w naszej szkole  IX Gminny Konkurs 
Udzielania ,,Pierwszej Pomocy”, w któ-
rym wzięło udział 4 szkoły podstawowe 
z terenu gminy. I miejsce zajęła szkoła 
w Majdanie Wielkim.

* Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Majdanie Wielkim brali udział w 
V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Ekologicznego „Drugie Życie Elektro-
śmieci”. Celem konkursu było podnie-
sienie stanu świadomości ekologicznej 
społeczeństwa Gminy Krasnobród, w 
zakresie prawidłowego postępowania ze 
zużytym sprzętem elektrycznym i elek-
tronicznym oraz zużytymi bateriami, 

które mają negatywny wpływ na śro-
dowisko naturalne i zdrowie człowieka. 
Zespół konkursowy „Eko-Wschodni” z 
opiekunem p. Krystyną Gęśla prowadził 
akcję promującą zbiórkę elektrośmieci 
od 15 listopada 2012r. do 30 kwietnia 

2013r. Dnia 25 kwietnia 2013r. została 
przeprowadzona zbiórka elektrośmieci 
w całej Gminie Krasnobród, podczas 
której zebrano 10 ton sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego oraz 115 kg ba-
terii. Nasz zespół „Eko-Wschodni” zajął 
7 miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej. 
Do konkursu przystąpiły 94 szkoły pod-
stawowe z całej Polski. Dnia 7 czerwca 
2013r. na Stadionie Narodowym w War-
szawie odbyła się uroczysta Gala, na 
której zostały wręczone nagrody człon-
kom zespołu, nauczycielowi i szkole.

Składamy serdecznie dziękowania 
dla Pana Wiesława Chmielowca - Bur-
mistrza Krasnobrodu i Pana Jacka Gmy-
za – dyrektora Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Krasnobrodzie za pomoc w 
zbiórce elektrośmieci. 

mgr Małgorzata Kawałek

Sukcesy Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim

Gmina Krasnobród zrealizowała 
zadanie pn. Szczepienie dziewczynek 
przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego HPV.

Badania pokazują, że szczepienie 
w młodym wieku przeciwko wirusowi 
HPV pozwala uzyskać naj-
wyższe poziomy przeciw-
ciał ochronnych i chroni 
organizm przez zakaże-
niami dwoma najbardziej 
rakotwórczymi typami, 
minimalizując tym samym 
ryzyko zachorowania na 
raka szyjki macicy. Mając 
to na względzie samorząd 
podjął decyzję o rozpoczę-
ciu działań zmierzających 
do realizacji tego ważne-
go zadania. W związku z 
powyższym 18.10.2012r. 
został ogłoszony konkurs 
dla organizacji pozarządo-
wych na powierzenie zadania z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia dotyczące-
go szczepienia dziewczynek przeciwko 
wirusowi HPV.

Do realizacji tych działań swoją 
ofertę złożył Zamojski Klub Rotariański, 

który w znacznej części pokrył koszty 
zakupu szczepionek, gdyż koszt jednej 
dawki to kwota około 800 zł, Gmina 
Krasnobród natomiast dofinansowała 
w wysokości 5000 zł, stąd szczepienie 
nie obciążało rodziców dzieci.  Dziew-

czynki otrzymały 3 dawki szczepionki 
w schemacie 90 + 1 + 6 miesięcy tj. w 
miesiącu grudniu 2012, styczniu 2013 
i czerwcu 2013r. Szczepieniem zostało 
objętych 40 dziewczynek w wieku 10-
11 lat mieszkanek naszej Gminy.

Zadanie było realizowane we współ-
pracy z NZOZ „Terapia” w Krasno-
brodzie, stąd też składamy serdeczne 
podziękowanie Pani dr Elżbiecie Pasz-
kowskiej oraz pracownicom „Terapii” za 
kwalifikowanie i udzielanie szczepień. 

To wspólne działanie doprowa-
dziło do zminimalizowania ry-
zyka zachorowania dziewczy-
nek na ciężką chorobę. 

Dziękujemy także Zamoj-
skiemu Klubowi Rotariańskie-
mu za udział w tej inicjatywie, 
która przyczyniła się do pro-
mocji zdrowia oraz podjęcia 
profilaktyki przeciwko wiruso-
wi HPV.

W dniu 7 czerwca br. w sa-
lach hotelu ARTIS odbyło się 
spotkanie podsumowujące całą 
akcję, podczas którego Zarząd 
Klubu wraz z przedstawiciela-
mi samorządów Krasnobrodu 

i Skierbieszowa złożyli podziękowania 
sponsorom i osobom pomagającym w 
przeprowadzeniu szczepień.

Stanisław Jędrusina 
z-ca Burmistrza Krasnobrodu

Akcja szczepień zakończona
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25 maja br. na Jasnej Górze zgromadzi-
li się młodzi należący do Rodziny Radia 
Maryja. Ta piękna młodzież trzyma się ręki 
Pana Boga i ma swoje ideały. Jak dobrze, 
że mamy takich młodych. Ja również tam 
byłam wraz z członkami Młodzieżowego 
Koła Przyjaciół Radia Maryja i nie tylko. 
Prowadzę też Podwórkowe Koło Różań-
cowe Dzieci. Kiedy członkowie tego koła 
ukończą szkołę podstawową, automatycz-
nie przechodzą do Koła Młodzieżowe-
go. Dlatego jest nam łatwiej zgromadzić 
chętnych do wyjazdu. Ktoś powiedział, 
że dzisiejsza młodzież jest trudna i ze-
psuta. Według moich obserwacji można 
tak stwierdzić, gdy patrzymy z boku. Jeśli 
ogarniemy ją sercem i poznamy dokładniej, 
od razu zmieniamy zdanie. Trudny wiek 
dojrzewania, różne życiowe trudności, 
brak zainteresowania i miłości w rodzinie 
sprawiają, że młodzi ulegają patologii. Do 
takiej młodzieży przede wszystkim trzeba 
docierać.

XV spotkanie młodzieży przy sercu 
Pani Jasnogórskiej było bardzo udane. 
Wspaniały koncert zespołu Lumen, po-
łączonego z innymi scholami, ciekawe 

świadectwa, Różaniec Święty odmówiony 
ustami uczestników spotkania, Apel Jasno-
górski oraz Eucharystia - wypełniły sześć 
godzin trwania młodych przy Panu Bogu. 
Obserwowałam młodzież, która świetnie 
bawiła się, potem skupiała na modlitwie, 
wznosiła entuzjastyczne okrzyki, dzięko-
wała. W tej wyzwalającej się energii, było 
tyle uroku i piękna, że podziw i zachwyt 
napawał serca starszych opiekunów.

Spotkanie młodzieży u Szczytu Jasnej 
Góry zakończył pokaz  sztucznych ogni. 
Było to wzniosłe uwielbienie Pana Boga. 

Czas pobytu u Jasnogórskiej Królowej 
upłynął bardzo szybko. Tą drogą w imie-
niu uczestników pielgrzymki, całym ser-
cem dziękuję ojcu Tadeuszowi Rydzykowi 
– dyrektorowi Radia Maryja, wszystkim 
ojcom współpracującym, a w szczególno-
ści ojcu Marcinowi Krupie, za  przepiękny 
koncert i wspaniale przygotowanie spotka-
nie młodych. W przyszłym roku, jeżeli Pan 
Jezus pozwoli, spotkamy się  tam 24 maja. 
Młodzież  snuje już plany na przyszłość.

 Józefa Kusz

Młodzież 
u Jasnogórskiej Królowej

Sukces 
Oli i Wojtka

9 maja w Szkole Podstawowej im. Mie-
czysława Romanowkiego w Józefowie, odbył 
się pierwszy Festiwal Piosenki w Języku An-
gielskim „Let’s Sing”. Honorowym gościem 
festiwalu i członkiem jury był  Stan Brecken-
ridge - wykładowca akademicki, światowej 
sławy muzyk jazzowy, autor podręczników, 
doktor muzykologii, stypendysta Polsko-Ame-
rykańskiej Komisji  Fulbrighta. Jury oceniło 
występy 42 solistów i 15 zespołów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów z rożnych części 
Lubelszczyzny a nawet innych województw. 
Łącznie 126 uczestników. Uczniowie ZSO 
Krasnobród: Aleksandra Kawecka (wokal) i 
Wojciech Czekirda (gitara) zajęli drugie miej-
sce w kategorii zespół – gimnazjum, wykonu-
jąc piosenkę „Little talks”.

Gratulujemy!

Karolina Piotrowska

Trwają przygotowania do 
VII Festiwalu Muzyki Or-

ganowej i Kameralnej „Per Artem 
ad Astra”, który odbędzie się w 
dniach od 18 do 24 sierpnia 2013 
roku w Krasnobrodzie.

Organizatorami Festiwalu 
są: Krasnobrodzki Dom Kultury, 
Fundacja Młodzieżowej Orkiestry 
Kameralnej DIVERTIMENTO z 
Warszawy, Urząd Miejski w Kra-
snobrodzie, Parafia Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny i Parafia 
Zesłania Ducha Świętego w Kra-
snobrodzie.

Podczas Festiwalu w Sanktu-
arium Nawiedzenia NMP w Kra-
snobrodzie odbędą się recitale 
organowe, koncert zespołu „Al-
tri Stromenti”, Kurs Interpretacji 
Muzyki Organowej oraz VI Ogól-
nopolski Konkurs Organowy prze-
znaczony dla młodych organistów. 
Uczestników konkursu będzie oce-
niało międzynarodowe Jury pod 
przewodnictwem prof. Józefa Se-
rafina.

W programie festiwalu za-
planowano również „Warsztaty 
muzyki barokowej”, „Warsztaty 
teatralne” prowadzone przez prof. 
Łucję Żarnecką z Akademii Te-
atralnej w Warszawie i „Spotkanie 
z osobowością” - aktorką Katarzy-
ną Łaniewską, które odbędą się 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury. 
Natomiast w Kościele pw. Zesłania 
Ducha Świętego odbędzie się reci-
tal fletowy w wykonaniu Agnieszki 
Kaćmy.   

Festiwal zakończy się 24 sierp-
nia o godz. 18.00 w Sanktuarium 
Maryjnym w Krasnobrodzie uro-
czystą Mszą św. dziękczynną, a 
bezpośrednio po niej,  odbędzie 
się Koncert Laureatów Ogólno-
polskiego Konkursu Organowego i 
koncert Orkiestry Festiwalowej.

Szczegółowe informacje zosta-
ną podane w programie festiwalu, 
na plakatach i ulotkach oraz stronie 
www.krasnobrod.pl, ale już teraz 
zapraszamy do udziału w festiwa-
lu.

M. Czapla

„Per Artem 

ad Astra”
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W ramach trwającej od kilku lat 
współpracy z Fundacją Eko-

logiczną ARKA nasza szkoła włączyła 
się do ogólnopolskiej edukacyjnej akcji 
proekologicznej – LISTY dla ZIEMI. 
Głównym elementem akcji było napisa-
nie przez dzieci na specjalnym papierze 
ekologicznym przygotowanym przez 
Fundację Ekologiczną Arka listów do 
dorosłych, w których trzeba było prze-
konać ich do właściwej gospodarki od-
padami, recyklingu, sadzenia drzew i 
innych pozytywnych zachowań. Samo 
pisanie listów było poprzedzone lekcja-
mi tematycznymi. Po napisaniu listów 
dzieci zanosiły je do domu i zapozna-
wały z ich treścią rodziców, dziadków. 
Deklarowały również podjęcie wspólnie 
z nimi różnorodnych prostych działań 
ekologicznych. Akcji towarzyszyły inne 
działania związane z ekologią.

Z okazji Dnia Ziemi 24 kwietnia 
2013 r. w Zespole Szkół Podstawowych 
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w Krasnobrodzie  odbył się Międzysz-
kolny Turniej Ekologiczny. W tym 
roku przeprowadzony został już po raz 
ósmy. Tematem Turnieju były formy 
ochrony przyrody w Polsce. Uczestnicy 
– uczniowie ze szkół w Krasnobrodzie, 
Kalinowicach, Kaczórkach i Majdanie 
Wielkim – rywalizowali ze sobą w kilku 
konkurencjach, m.in. rozpoznawali ro-

śliny i zwierzęta chronione, odpowiada-
li na pytania dotyczące polskich parków 
narodowych. Pierwsze miejsce zajęła 
reprezentacja szkoły w Kalinowicach, 

drugie – uczniowie szkoły w Kaczór-
kach i trzecie - gospodarze Turnieju. 

Obchody Dnia Ziemi uświetnił chór 
szkolny oraz uczniowie klasy IV b, któ-
rzy przedstawili „Bajkę o dobrej kró-
lowej, złym królu, pracowitych elfach 
i  mądrych dzieciach”. Dzieci przypo-
mniały w niej zasady segregacji odpa-

dów. 
Gośćmi uroczystości byli Zastępca 

Burmistrza Krasnobrodu pan Stanisław 
Jędrusina oraz leśniczy pan Ryszard Te-
terycz. Uczestnicy Turnieju otrzymali 
nagrody rzeczowe oraz egzemplarze 
„Gazetki Ekologicznej”, zredagowanej 
przez uczniów należących do koła eko-
logicznego.

W tym roku szczególny nacisk po-
łożyliśmy na naukę segregacji odpadów 
oraz poznawanie ekologicznych metod 
zmniejszania ich ilości. Dzieci podczas 
zajęć koła ekologicznego poznały meto-
dy postępowania z odpadami według za-
sady 3R (REDUCE – ograniczanie wy-
twarzania odpadów, REUSE – powtórne 
używanie produktów, RECYCLE – po-
wtórne wykorzystanie surowców do 
produkcji nowych rzeczy). 

Uczniowie mogli również aktyw-
nie zastosować zdobytą wiedzę. Zbie-
rali makulaturę (770 kg.) i plastikowe 
nakrętki. Odbyło się także sprzątanie 
terenu wokół szkoły oraz pobliskich 
lasów. Zebranych zostało 30 worków 
odpadów. 

Celem działań prowadzonych w 
szkole i w domach jest zaktywizowanie 
wszystkich: zarówno dzieci jak i doro-
słych do wdrażania zachowań proekolo-
gicznych na co dzień.

Joanna Burda, Grażyna Nowosad

Edukacja ekologiczna w ZSP
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Najważniejszym celem wszyst-
kich nauczycieli wychowania 

fizycznego jest wdrażanie młodzieży 
do aktywnego spędzania wolnego czasu 
oraz rozwijania ich uzdolnień sporto-
wych. Do dyspozycji nasza szkoła ma 
obiekty sportowe: mała sala gimna-
styczna, duża sala do gier zespołowych, 
siłownia, stoły do tenisa stołowego, bo-
isko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą. 

W kwietniu zostały oddane do użyt-
ku boiska na „Orliku”. Na zajęciach 
wychowania fizycznego można rozwi-
jać swoje umiejętności sportowe. Klasy 
sportowe istnieją w naszej szkole czwar-
ty rok. Zajęcia odbywają się w systemie 
lekcyjnym i pozalekcyjnym. Uczniowie 
mają większy dostęp do obiektów spor-
towych tj. dużej sali gdzie odbywają się 
zajęcia z gier zespołowych, u dziewcząt 
głównie z piłki siatkowej, a u chłop-
ców z piłki nożnej. Zajęcia te pozwala-
ją lepiej przygotować się do zawodów 
sportowych na różnym szczeblu, ale co 
najważniejsze rozwijają u naszej mło-
dzieży zainteresowania i umiejętności w 
danej dyscyplinie oraz przygotowują do 
sportów „Całego Życia”.

Dziewczęta z gimnazjum:
Prowadzimy regularnie szkolne 

rozgrywki międzyklasowe w piłce siat-
kowej, nożnej, unihokeju, tenisie stoło-
wym. Rywalizując dziewczęta przygo-
towują się do zawodów. W ramach zajęć 
lekcyjnych wyjeżdżamy na rozgrywki 
towarzyskie do Suchowoli oraz zapra-
szamy gimnazja z Zamościa i Tomaszo-
wa.

W marcu tego roku uczennice z 
III klasy gimnazjum - sportowej brały 
udział w powiatowych rozgrywkach pił-
ki siatkowej. W turnieju wzięło udział 
10 zespołów.  Ostatecznie zajęliśmy IV 

miejsce. Dziewczęta przygotowała M. 
Mielniczek.  

Uczennice naszego gimnazjum bra-
ły udział w rozgrywkach piłki nożnej w 
Coca Cola Cup. Trener:  M .Nowosad.
Zajęły - I miejsce w I rundzie i III miej-
sce w II rundzie.

Chłopcy z gimnazjum:
III m. w turnieju piłki nożnej o Pu-

char Donalda Tuska .Trener - A. Gałan
I m. w półfinale Powiatowej Gimna-

zjadzie piłki nożnej. Trener - K .Miel-
niczek

V m. w Turnieju Piłki Nożnej Ha-
lowej o Puchar „Orła” w Gimnazjum w 
Starym Zamościu. Trener - A. Gałan.

I m. w finale Powiatowej Gimnazja-
dy w piłce nożnej. Trener - K. Mielni-
czek 

I m  w I rundzie w piłki nożnej  Coca 
Cola Cup .Trener - W. Kurantowicz

I m  w II rundzie piłki nożnej  Coca 
Cola Cup .Trener - W. Kurantowicz

Od kwietnia tego roku możemy 
korzystać z nowo oddanych obiektów 
sportowych typu  „ORLIK”. Udało się 
nam być gospodarzami pierwszych rund 
w piłce nożnej Coca Cola Cup u dziew-
cząt i chłopców.

W czasie ferii zimowych nauczy-
ciele wychowania fizycznego dla na-
szej młodzieży szkolnej zorganizowali 
turnieje w piłkę siatkową, piłkę nożną 
oraz turniej tenisa stołowego dla dziew-
cząt i chłopców. Głównym sponsorem 
zdrowej żywności, oraz sprzętu sporto-
wego potrzebnego do przeprowadzenia 
rozgrywek był Urząd Miejski w Krasno-
brodzie. 

W marcu tego roku po raz kolejny 
zorganizowany był wyjazd do Kluszko-
wiec „Biała Szkoła”. Uczniowie naszej 
szkoły uczyli się i doskonalili umiejęt-

ność jazdy na nartach. Opiekunem był 
M. Nowosad - instruktor narciarstwa 
zjazdowego oraz K. Mielniczek.

Ważnym wydarzeniem był bal 
gimnazjalny. Uczniowie naszego gim-
nazjum zachowali się jak przystało na 
wychowanków ZSO im. Jana Pawła II. 
Dostojnie i z powagą przywitali przy-
byłych gości, oraz zatańczyli poloneza, 
którego nauczyli się na lekcjach wycho-
wania fizycznego.

Jedną z nowości udanej zabawy był 
harlem shake. Gimnazjaliści nie zapo-
mnieli wszystkim mamom złożyć ży-
czenia z okazji ich święta.

Ostatnio tj. 05.06.2013 odbył się 
Dzień Sportu w ZSO. Dziewczęta z po-
szczególnych klas walczyły o zwycię-
stwo w piłce siatkowej, chłopcy równo-
cześnie rywalizowali w piłce nożnej. Do 
zwycięstwa liczyła się suma punktów 
uzyskanych przez dziewczęta i chłop-
ców z danej klasy. I miejsce zajęła klasa 
I d - klasa sportowa, II miejsce zajęła 
klasa II d i III d - klasy sportowe.

Najnowszym osiągnięciem było 
wywalczenie przez chłopców  klas I 
i II gimnazjum I miejsca w Półfinale 
Wojewódzkim  „Piłkarska Kadra Cze-
ka” Ludowych Zespołów Sportowych. 
Uczniów przygotował W. Kurantowicz 
i A. Gałan.

Uczniowie, którzy reprezentowali 
naszą szkołę w piłkę nożną: 

Coca Cola Cup: 
Konrad Dziedzic, Hubert Molenda, 
Mateusz Szykuła, Bartek Buczak, Ma-
ciej Szewczuk, Kamil Dulski ,Kacper 
Truszkowski, Łukasz Margol, Patryk 
Ożga, Rafał Chmura, Tomasz Mielni-
czek. Gimnazjada Powiatowa: Łukasz 
Margol, Patryk Ożga, Bartek Buczak, 
Maciej SzewczukCiąg dalszy na str. 19
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Powiatowe rozgrywki piłki siatkowej Finał Powiatowej Gimnazjady w piłce nożnej
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Ciąg dalszy ze str. 18
Maciej Szewczuk, Kamil Dulski, Hubert 
Pawelec, Albert Grela, Rafał Chmura, To-
mek Mielniczek.

LZS „Piłkarska Kadra Czeka”: Kor-
dian Dziedzic, Hubert Molenda, Damian 
Skóra, Dawid Skowroński, Maciej Szew-
czuk, Bartłomiej Buczak, Rafał Górnik, 
Damian Tomiczek, Jakub Nowosielecki, 

Mateusz Szykuła, Wojciech Kustra, Kac-
per Truszkowski, Michał Burda, Arka-
diusz Rzepecki

Dziewczęta gimnazjum, które repre-
zentowały naszą szkołę na Gimnazjadzie 
Powiatowej w piłkę siatkową:

Aleksandra Lizut, Kamila Gałan, Elż-
bieta Kłyż, Ewelina Pakuła, Michalina 
Siemko, Katarzyna Wnuk, Małgorzata 

Borek, Karolina Gontarz.  
Coca Cola Cup piłka nożna dziew-

cząt: Karolina Borek, Marta Antoniak, 
Zuzanna Jachymek,Ewa Margol, Nata-
lia Gajewska, Magdalena Bukała, Łucja 
Przytuła, Patrycja Rambon, Diana Wia-
trzyk, Magdalena Teterycz, Karolina Ku-
siak. Trener - M. Nowosad.
     

Oprac.  Marta Mielniczek

Coca Cola Cup LZS „Piłkarska Kadra Czeka”

7 czerwca 2013r. w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury odbyło się spotkanie 
warsztatowe w ramach projektu „Gra 
obywatelska”, który realizowany jest 
przez Fundację Dobra Sieć i partnerów: 
Fundację BGŻ, Fundację Parlamentu Stu-
dentów RP i Centro Servizi per il Volanta-
riato delle Marche w ramach Szwajcarsko 
– Polskiego Programu Współpracy.

Udział w warsztatach wzięli wolonta-
riusze działający przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II wraz z opieku-
nem panią Danutą Korzeniow-
ską.

Głównym przesłaniem 
przeprowadzonego spotkania 
było hasło: „Nie osiągniesz 
sukcesu, jeśli nie myślisz o 
innych”, które ma na celu pro-
mowanie zasady wzajemności 
i aktywności obywatelskiej 

wśród dzieci i młodzieży z mniejszych 
miejscowości.

Podczas warsztatów uczestnicy za-
poznali się z różnymi formami wsparcia 
jakie można uzyskać od społeczeństwa 
dla rozwoju różnego rodzaju talentów 
i umiejętności, oraz z możliwościami 
ich własnego zaangażowania i aktywnej 
działalności na rzecz otoczenia.

W Krasnobrodzie ze swoimi młod-

szymi koleżankami i kolegami spotkały 
się panie: Magdalena Filipek i Patrycja 
Łasocha studentki czwartego roku psy-
chologii, które starały się uświadomić 
młodzieży, że dzięki różnego rodzaju 
stypendiom mają oni szansę na lepszą 
edukację i rozwój swoich zainteresowań. 
Ponadto zachęcały do kontynuowania 
działalności wolontariackiej, która daje 
nie tylko wiele zadowolenia i satysfakcji 
ale również sprawia, że człowiek staje się 
otwarty na drugiego człowieka, czynnie 
uczestniczy i włącza się w życie społecz-

ne, które przez to współtworzy.
Podczas  przeprowadzo-

nych warsztatów oprócz dzia-
łań informacyjno-integracyj-
nych, najistotniejszym ich 
punktem  była gra planszowa 
„Pioniersi! Gra obywatelska”, 
która jest swego rodzajem 
uwieńczeniem przeprowadzo-
nego spotkania.

M.K.

Projekt „Gra Obywatelska”

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania Klubowi Siatkar-
skiemu SET w Krasnobrodzie za przekazanie materia-
łów edukacyjnych o wartości 500 zł. na potrzeby dzieci 
niepełnosprawnych z Oddziału Dzieci Specjalnej Troski 

przy Zespole Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie.

Dzieci i Nauczyciele ODST
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