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Remont bieżący budynku
Zespołu Szkół w Krasnobrodzie
Dobiega końca inwestycja pod nazwą: „Remont bieżący budynku Zespołu Szkół w Krasnobrodzie”.
Remontu dokonano w budynkach
segmentowych przedszkola oraz łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem segmentowym zajmowanym
przez szkołę podstawową. Całkowity
koszt remontu tych obiektów wyniósł
600 000 zł z czego 500 000 zł stanowi
dotacja z budżetu państwa uzyskana
przez Burmistrza Krasnobrodu z rezerwy oświatowej.
Podczas przeprowadzonego remontu wymieniono na PCV część okien i

część drzwi oraz stolarkę aluminiową,
które nie były wymienione w trakcie poprzednich etapów. Zastosowane drzwi
aluminiowe wykonane zostały jako
tzw. ciepłe, ponieważ profile wewnątrz

drzwi wypełnione zostały pianką izolacyjną. Nowe okna z PCV wypełnione

poliwęglanem zastosowano w budynku sali gimnastycznej. Pozwoliło to
na wyeliminowanie krat
zabezpieczających okna
przed uderzeniem piłką. Zastosowanie to jest
nowatorskie. Inną nową
technologią jest zastosowanie na części budynku
tynku cienkowarstwowego tzw. pancernego – w
miejscach gdzie budynek
może być narażony na
uszkodzenia mechaniczne np. w pobliżu boiska
do siatkówki. Ocieplono
ściany budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą
oraz wykonano wyprawę elewacyjną
cienkowarstwową. Ocieplone zostały
również ściany szczytowe budynków.

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca: Krasnobrodzki Dom Kultury
Redakcja: Mariola Czapla (red. nacz.), Radosław Cios-Mairot (red. graf.)
Mariola Kawecka, Marzena Mazurek
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Wymieniono parapety zewnętrzne które
zostały wykonane z blachy powlekanej.
Został ocieplony również cokół płytami
styropianowymi. Na cokole wykonano cienkowarstwową wyprawę z tynku
żywicznego. Wykonano również nowe
zadaszenia o konstrukcji drewnianej nad
wejściem do budynku.
Pozostałe prace remontowe to: zabezpieczenie przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe na ścianach
położonych poniżej poziomu gruntu
oraz wykonanie daszków z poliwęglanu
na konstrukcji stalowej zabezpieczające
budynek przed wodą.
Wykonano również remont chodników przy budynkach. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
o grubości 6 cm na podsypce piaskowej
- około 400 metrów kwadratowych.
Zostały także wykonane nowe ścieki z
prefabrykatów betonowych odprowadzających wody deszczowe z rynien
budynku.
Budowa Boiska ORLIK
w Krasnobrodzie
Zakończono przetarg pod nazwą:
„Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego ORLIK w Krasnobrodzie”. W przetargu wzięło udział
siedmiu wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na dokończenie budowy rozpoczętej i nie zakończonej w roku 2011
przez wykonawcę SPORTPROJEKT ze
Szczecina złożył wykonawca:
Firma Ogrodnicza Leśniewscy –
Wyłączny Przedstawiciel EUROGREEN w Polsce, która posiada siedzibę w
Chełmie.
Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 998 000zł. Zakończenie robót
związanych z budową boiska nastąpi do
końca września 2012r. na w/w obiekt
Burmistrz Krasnobrodu pozyskał dotację w wysokości 633 000zł z Ministerstwa Kultury i Sportu oraz dotację w
wysokości 200 000zł.
Kolejną wartą odnotowania ciekawostką jest to, że zarówno nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego do gry
w koszykówkę oraz siatkówkę jak i
sztuczna trawa na boisku do piłki nożnej, zostanie wykonana z komponentów
wyprodukowanych wyłącznie przez firmy polskie. Firma nie będzie stosowała
przy budowie boisk wyrobów chińskich
czy włoskich.
W najbliższym czasie zostaną
wznowione roboty budowlane na w/w
obiekcie.
Justyna Działa
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OTWARCIE ZALEWU W KRASNOBRODZIE
D

nia 7-go lipca 2012 roku nastąpiło otwarcie zbiornika wodnego w Krasnobrodzie. W związku z
zaistniałą przebudową, powierzchnia
terenu zajętego pod zbiornik wyniosła 23,6ha; powierzchnia wyspy 1,0ha;
powierzchnia plaży głównej 2,2ha oraz
długość grobli zbiornika 2250m. Na terenie zbiornika powstało również wiele
budowli m. in.: śluza spustowa, pomost
widokowy o długości 55,75m, kładka
dla pieszych na wyspę o długości 20,54
m, kładka dla pieszych na wyspę o długości 50,54m,a także pomosty do cumowania drobnego sprzętu pływającego,
pomost do spuszczania łodzi na wodę,
kładka dla pieszych przez rzekę Wieprz
oraz kładka dla pieszych przez stare koryto rzeki Wieprz.
Nastąpiła także nadbudowa i przebudowa punktu widokowego wraz z
przebudową podejścia. Istniejący budynek został nadbudowany o dwie
kondygnacje otwarte, zadaszone dachem wielospadowym z wykonaniem
wewnętrznych schodów na każdą kondygnację. W wyniku przeprowadzonej
przebudowy i nadbudowy, budynek
punktu widokowego uzyskał wysokość
około 12m. Obiekt jest dozorowany czynny do 20.00, którym opiekuje się
osoba dzierżawiąca pomieszczenie w
baszcie do celów handlowych. Powróciła na punkt widokowy luneta (produkcji czeskiej), z której można korzystać
bezpłatnie. Zakupiona została w ramach
projektu „Szlak Geoturystyczny Roztocza”. Ponadto istnieje możliwość
wykorzystywania obiektu do celów
cateringowych. W Urzędzie Miejskim
zdeponowane jest oświetlenie LED,
które może być wykorzystywane przez
organizatora (ewentualnego poczęstunku) do nadania klimatu imprezie.
Został również przebudowany i
wyremontowany budynek zaplecza
sanitarnego przy ulicy Sikorskiego
w Krasnobrodzie. Przebudowano pomieszczenia sanitarne z dostosowaniem
do wymogów przepisów higienicznosanitarnych. Budynek został ocieplony,
wymieniono pokrycie dachu i rynny.
Zostały wymienione wszystkie okna i
drzwi, a także instalacje: wodno- kanalizacyjne, elektryczne i gazowe. Obiekt
został wyposażony w instalację solarną
przeznaczoną do podgrzewania wody. W
budynku przebudowano pomieszczenie
wewnętrzne. Po modernizacji w obiekcie znajduje się: 10 kabin ustępowych w

tym jedna dla osób niepełnosprawnych,
17 umywalek w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej, 4 kabiny prysznicowe, 4
pisuary. Zostało wykonane utwardzone
dojście do budynku. Wszystkie przybory sanitarne znajdujące się w obiekcie są
nowe.
Ponadto rozbudowano ścieżki spacerowe i rowerowe, a także parkingi
przy zalewie w Krasnobrodzie. Zostały utwardzone ścieżki pieszo-rowerowe pomiędzy dwiema odnogami rzeki
Wieprz prowadzącej do pomostu widokowego. Utwardzono również ścieżki
pieszo-rowerowe dookoła powstałego
zbiornika wraz z podejściami do ławek
parkowych. Powierzchnia nawierzchni
ścieżek z kruszywa wynosi ponad 5,5
km. Natomiast nawierzchnia ciągów z
kostki brukowej o grubości 8 cm wynosi
około 3,1 km, a nawierzchnia parkingów
i dróg z płyt ażurowych i z kostki (gr. 8
cm) wynosi około 3,5 km.
Wybudowano oświetlenie, które swoim zakresem obejmuje budowę
oświetlenia wykonanego kablem ziemnym wzdłuż ciągów komunikacyjnych
w oparciu o oprawy oświetleniowe
wykonane w technologii LED (długość
linii kablowych wynosi około 3,4 km).
Zamontowano również latarnie oświetleniowe parkowe z fundamentem prefabrykowanym - 103 kpl.
Wykonano system monitoringu, w
skład którego wchodzą: 2 kamery przy
Punkcie Informacji Turystycznej w Podklasztorze (dozór obiektu, jak również
terenu wokół obiektu z przeznaczeniem
na monitoring parkingów, które będą
wykonane w 2013 r. przy Punkcie); 1
kamera - monitoring molo i plaży nad
zalewem; 1 kamera monitoring utwardzonego parkingu przy ul. Sikorskiego
w Krasnobrodzie oraz 2 kamery - monitoring z Punktu Widokowego plaży.
Kamera monitoruje teren wokół Punktu Widokowego oraz przekazuje obraz
z plaży na stronę internetową Gminy
Krasnobród. Dane z monitoringu są zapisywane. Zainstalowano tablicę meteorologiczną, która podaje: temperatury
powietrza, wilgotności powietrza, siłę
wiatru i ciśnienie atmosferyczne. Kamera w tablicy meteorologicznej monitoruje teren wokół tablicy i teren plaży
nad zalewem. Zamontowano także system czujników do zliczania pieszych i
rowerzystów (2 szt.), a także infokioski
(2 szt.). Jeden infokiosk zainstalowano
w domu kultury w Krasnobrodzie, drugi

natomiast na terenie restauracji „U Puszka” nad zalewem w Krasnobrodzie. Infokiosk w restauracji jest infokioskiem
odpornym na niskie temperatury i może
być użytkowany przez cały rok. Został
zainstalowany również ekran LCD i
DVD w Punkcie Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie.
Justyna Działa

KONCERTY
NA PLACU
SIEKLUCKIEGO

W

okresie wakacji, w niedzielne
popołudnia w centrum Krasnobrodu rozbrzmiewa muzyka. Odbywa się to za sprawą zespołów, które na
zaproszenie Krasnobrodzkiego Domu
Kultury koncertują w ramach cyklu
„Niedzielnych letnich koncertów na
Placu Siekluckiego”. W tym roku koncertowały już 8 lipca zespół Derkacz
Audio System, 15 lipca Kapela „Echo
Roztocza”, 22 lipca gościliśmy tatarskie

zespoły: pieśni „Płomień” i tańca „Żagiel”. Natomiast 29 lipca dla mieszkańców Krasnobrodu i turystów tak licznie
odwiedzających nasze miasto będzie
grała „Kapela Krasnobrodzka”, a 12
sierpnia zespół folklorystyczny „Wójtowianie”.
W imieniu organizatorów i występujących zespołów serdecznie zapraszam do udziału w koncertach.
Mariola Czapla
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I Roztoczański Jarmark Turystyczny
oraz otwarcie i poświęcenie rozbudowy zalewu

D

on Wasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni, Tańczące Fontanny, Ex-Solaris, Ramera oraz Future Folk
bawili 7 lipca wszystkich tych, którzy
stawili się w Krasnobrodzie, gdzie odbył się pierwszy Roztoczański Jarmark
Turystyczny połączony z otwarciem i
poświęceniem powiększonego zalewu.
Wczesnym rankiem, bo już o godz.
6.00 rozpoczęły się zawody wędkarskie
o Puchar Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego i to one zapoczątkowały cykl imprez tego dnia. Najlepszymi
wędkarzami zostali i czołowe miejsca
zajęli: I miejsce - Palonka Tadeusz, II
miejsce - Gradziuk Roman, III miejsce
- Marczuk Ryszard
Piękny słoneczny dzień przyniósł
wiele wrażeń, o godz. 9.30 - Rajd Rowerowy Radia Lublin wraz z Piotrem Wróblewskim na czele, który wielokrotnie
opowiadał na żywo o naszych pięknych
szlakach rowerowych, o naszych dziewiczych terenach Roztocza Środkowego gdzie znajduje się Serce Roztocza.
Aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie całość imprezy można było podzielić
na strefy, gdzie każda prezentowała coś
innego. Wzdłuż ulicy Partyzantów od
rogu ul. Targowej można było nacieszyć
oko i rozpieścić podniebienie smakowitymi daniami przygotowanymi przez
kobiety gminnych wsi tj.: Wólka Husińska, Majdan Wielki, Stowarzyszenie
,,Ach Zielone”-wieś Zielone, Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne,
Gmina Łabunie, oraz jadło regionalne
wielu Ośrodków Wypoczynkowych jak
i Agroturystycznych. Pomimo iż produkty niejednokrotnie powtarzały się
to jednak każdy z nich miał inny smak.
Pięknie wyglądające stoiska strefy kulinarnej przyciągały zapachem i urokiem
domowego, roztoczańskiego jedzenia.
Drugą strefą była sztuka/rozrywka. I tu należy zaznaczyć podmioty tj.:
Państwa Rzeźniaków z Galerii Szurprezentowane obrazy i dzieła budziły
podziw w oczach zainteresowanych tą
dziedziną sztuki natomiast Warsztaty
Terapii Zajęciowej wydobyły piękno z
każdej wykonanej ręcznie pracy -było
co podziwiać! Pan Lipski z Podklasztoru prezentował wyrób garnków glinianych a Pan Matejko z Rudnika nad
Sanem - technologię wyplatania różności z wikliny, zainteresowani dostali możliwość próby sił manualnych w

lepieniu garnków , czy też wyplataniu
koszy. Zagościł u nas również Pan Jachymek (Zagroda Guciów), prezentując
swoje dzieła nie tylko kulinarne ale to co
skansen ma w swoim posiadaniu. Kolejne trzy podmioty związane ze światem
sztuki i rozrywki to Szkoła69 ze Starej Huty, która odwiedziła Krasnobród
londyńskim, piętrowym autobusem z
1967r., wystylizowanym na mobilny bar
z kompletnym wyposażeniem audio/
video, w którym to przez cały dzień i
wieczór można było oglądać najlepsze
produkcje filmowe lat ‘60/’70, oraz
(uwaga!) 120 motocykli zabytkowych.
Te min. 30-to letnie maszyny zawitały
na Jarmarku zbaczając z trasy Nocnego
Rajdu Motocykli Zabytkowych. Piękne, leciwe ale jakże okazałe jednoślady
prezentowały swe możliwości na Placu
Siekluckiego. To co zaprezentowała firma Meblomax Zamość-Tomaszów Lub.
z całą pewnością możemy przypisać do
kategorii sztuka. Nowoczesne i funkcjonalne meble na zamówienie, to dzięki
nim było obecne Radio Lublin. Firma
ufundowała przewóz autokarowy natomiast kolejnym sponsorem dla tej grupy
był Roztoczański Związek Pszczelarzy
który ufundował transport rowerów.
Kolejną strefą była strefa europejskoinformacyjna, w której to znalazły się
stoiska Lokalnej Grupy Działania, Biura Turystycznego Quand, Informacji
Turystycznej Krasnobród czy Lokalnej
Organizacji Turystycznej z Tomaszowa
Lubelskiego.
Przenieśmy się teraz na scenę, która
rozstawiona była na plaży i już od godzin
południowych miała za zadanie urozmaicić czas plażowiczom. Były gry, zabawy
i konkursy zarówno dla najmłodszych
jak i dorosłych, w których szczodrzy
sponsorzy obdarowywali zwycięzców.
Ważnym elementem było zakończenie konkursu „Kroniki Tygodnia” pt.
,,Przyjedźcie do Krasnobrodu”, którego
to losowanie odbyło się również w tym
samym dniu i czasie a poprowadziła go
Redaktor Naczelna KT Pani Maria Dec.
Po rozstrzygnięciu konkursów na scenie
pojawił się Burmistrz Wiesław Chmielowiec, który przywitawszy wszystkich
wraz z ks. prałatem Derdziukiem oraz
gośćmi uroczyście oddał powiększony
zalew do użytku. Tego dnia do dyspozycji tubylców i turystów oddano także
trasę do nordic walking, wiodącą wzdłuż

zalewu.
Po wszystkich uroczystościach
przyszła pora na zabawę! Pierwsi na
scenie pojawili się członkowie zespołu Ex-Solaris, którzy zaprezentowali
plażowiczom i uczestnikom Jarmarku
Roztoczańskiego muzykę coverową z
pogranicza szeroko rozumianego popu.
Po nich na scenie zrobiła się naprawdę
głośno! A to za sprawą rockowego zespołu Ramera z Warszawy, w którym
widoczna ewidentnie była charyzmatyczna wokalistka. Trzeci w kolejności,
był czarnooki brunet, na którego wiele kobiet czekało do godz. 20:00. Don
Wasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni
zawładnęli sceną ze swoimi niestarzejącymi się przebojami. Przed finałowym
koncertem, uczestniczyć można było w
przedstawieniu oddziałującym zarówno
na zmysł wzrok jak i słuchu. Materią
widowiska są fontanny, światło, muzyka w synchronicznej akcji, co daje efekt
„tańczenia” wodnych strumieni w rytm
muzyki. Ostatnim występem wieczoru
był koncert zespołu Future Folk, który
przyjechał na zaproszenie firmy PraktiBud z Tomaszowa, świętującej tego dnia
swoje 20-to lecie istnienia na rynku. Cóż
można napisać o chłopakach z zespołu:
energia, energia i jeszcze raz energia!
Future Folk łączy muzykę taneczną z
góralszczyzną. Stanisław Karpiel - Bułecka i Szymon Chyc-Magdzin rodem
z Zakopanego wnieśli na scenę typowe
dla regionu Zakopanego elementy tradycji ludowej, a Matt Kowalsky wzbogacił całość o nowoczesne brzmienia,
przy której szalała kilkunastotysięczna
publika podczas tego wieczoru.
I Roztoczański Jarmark Turystyczny
przeszedł już do historii, ale jak zapowiadają organizatorzy to dopiero początek jego istnienia. Kolejny zaplanowany
jest za rok, następny 12 miesięcy później, i tak w naszym regionie kolejna
impreza cykliczna wchodzi na stałe do
kalendarza wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.
Alicja Lewandowska
Fotoreportaż – str. 12-13
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Do Krasnobrodu Naród cały…
S

anktuarium Maryjne w Krasnobrodzie, to miejsce gdzie Matka
Boża, pocieszycielka ludu zamojskiego
- przebywająca od 360 lat w swoim obrazie, szczodrze darzy swoimi łaskami
swój wierny pielgrzymujący do Niej
lud. Od momentu objawienia i znalezienia cudownego obrazka kroniki notują bowiem setki doznawanych łask i
cudów. Dlatego nie dziwi nikogo fakt,
że do Sanktuarium Maryjnego w ciągu
całego roku, a w Jej święto szczególnie,
przybywa tak wielu pątników i miejscowych czcicieli.
Uroczystości odpustowe rozpoczęły
się 1 lipca Mszą Świętą o godz. 18.00.
Następnie tłumnie zgromadzeni pielgrzymi uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na Kalwarii Krasnobrodzkiej, gdzie
była okazja po raz kolejny pochylić się
nad tajemnicą Męki i Śmierci naszego
Zbawiciela. O godz. 21.00 – łącząc się
z Duchową Stolicą Naszego Narodu
uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim. Na początku serdeczne słowa
powitania skierował do wszystkich
zgromadzonych Kustosz Sanktuarium
ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk. Rozważania Apelowe poprowadził – Ks. Bp
dr Mariusz Leszczyński – Administrator Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Po modlitwie apelowej z Cudownym
Obrazem Matki Boskiej Krasnobrodzkiej na ramionach wraz z wielką rzeszą
pielgrzymów wyruszyliśmy z procesją
różańcową. Słynący łaskami obraz podczas procesji nieśli kapłani, następnie
mieszkańcy poszczególnych miejscowości parafii Krasnobród tj. Zaborecznego z Kolonią Partyzantów, Klocówki,
Niemirówka, Dominikanówki i Wólki
Husińskiej. Przy każdej stacji, rozważane były tajemnice radosne Różańca,
które połączone były z odśpiewaniem
części godzinek i odczytaniem stosownej Ewangelii. Każdej tajemnicy towarzyszyły krótkie rozważania. W trakcie
procesji, jak również w pierwszym i
drugim dniu odpustu homilie głosił
rodak - ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski – KUL. Kilkanaście minut po
godz. 23.00 – przy Kaplicy „na wodzie”
– gdzie w 1640 roku miało miejsce objawienie się Matki Bożej Jakubowi Ruszczykowi – odbyła się Pasterka Maryjna,
której przewodniczył Jego Ekscelencja
Ks. Bp dr Mariusz Leszczyński. On
również wygłosił homilię do zgromadzonych pielgrzymów W koncelebrze
wzięło również udział wielu kapłanów.

Plac wokół kaplicy został wypełniony po
brzegi przez tysiące czcicieli Pani Roztocza. Samej Komunii Świętej kapłani
rozdali ponad 4 tyś. Posileni Chlebem
Eucharystycznym powróciliśmy w procesji z Cudownym Obrazem Matki Bożej Krasnobrodzkiej do kościoła gdzie
miało miejsce nocne czuwanie, przed
cudownym obliczem Pani Roztocza.
Rano – 2 lipca – już o godz. 6.30
zabrzmiały w Sanktuarium godzinki
ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
Punktem centralnym uroczystości była
Suma Odpustowa pod przewodnictwem Biskupa Nominata dra Mariana
Rojka – dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej,
a od 30 czerwca – Pasterza Kościoła
Zamojsko-Lubaczowskiego. Msza św.
była pierwszą, którą celebrował nowo
mianowany ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej i była wielkim dziękczynieniem za nowego Pasterza Naszej
Diecezji jak i za 30 lat kapłaństwa Kustosza Sanktuarium Ks. Prałata dra Eugeniusza Derdziuka oraz 30 lat posługi
w tym Sanktuarium Ks. Prałata Romana
Marszalca.
Ks. Biskup w swoim pasterskim
słowie – zawierzył Matce Bożej Krasnobrodzkiej – swoje posługiwanie na
zamojsko – lubaczowskiej ziemi. Wołał
również do zgromadzonych pątników:
„Wielu z nas potrafi tu przed cudownym
wizerunkiem Matki Bożej dać świadectwo o tym jak ważnym dla nas, dla osób
doświadczonych chorobą, cierpieniem jest ta świadomość, że Tu mnie Ktoś kocha, tu Ktoś jest rzeczywiście dla mnie”.
Nawiązując do różnych wydarzeń w historii mówił: „(…)Ratowanie ludzi tej
ziemi od bolesnych doświadczeń i chorób – czy nie są to znaki Macierzyńskiego zatroskania Boga Rodzicielki zawsze
wyczulonej na potrzeby ich dzieci?. Ona
nie zostawia nas bezradnymi w kłopocie, ale wychodzi naprzeciw i daje nam
nadzieję, przypominając, że Bóg swoje
Miłosierdzie zachowuje dla tych co się
Go boją(…). Kończąc homilię biskup
nominat wołał do każdego: „Matka
Boża prosi teraz, nas tu obecnych, abyśmy ofiarowali siebie Bogu za innych i
miłując podejmowali krzyż codziennego
życia. Wystarczy tylko, że przyjmę bez
narzekania różne trudności i prace i
bóle, choroby, niezrozumienie, samotność ofiarowując je Jezusowi przez ręce
naszej Matki”.
We Mszy św. koncelebrowanej

wziął udział również Administrator Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Biskup
dr Mariusz Leszczyński. W uroczystej
eucharystii wzięło udział 80 kapłanów,
którzy przez 2 dni uroczystości służyli
swoją posługą w konfesjonałach. Oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny
z Krasnobrodu oraz Orkiestra Krasnobrodzka.
Wdzięczni Panu Bogu za kolejne
radosne świętowanie godów maryjnych
w sanktuarium krasnobrodzkim, wsparci czułym sercem naszej Maryi Matki,
powróciliśmy do codziennych obowiązków, ale zapewne duchowo mocniejsi,
bo po spotkaniu z Matką.
Ks. Sławomir Skowroński
Fotoreportaż - str. 11

KONCERTY ORGANOWE
W SANKTUARIUM MARYJNYM
W KRASNOBRODZIE

Z

a nami dwa koncerty organowe, które odbyły się w lipcu w
Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie w ramach cyklu Letnich Międzynarodowych Koncertów Organowych.
Koncertowali: 8 lipca Józef Kotowicz z
Białegostoku i 22 lipca - Marek Stefański z Krakowa.
W sierpniu odbędą się dwa kolejne
recitale. Ich wykonawcami będą:
5 sierpnia
Anna Gutowska - skrzypce
Marek Kudlicki - organy
19 sierpnia
Eric Procureur - flet
Zbigniew Kruczek - organy
Organizatorami koncertów są: Marek Kudlicki z Wiednia – kierownik
artystyczny oraz Ks. Prałat dr Eugeniusz Derdziuk – proboszcz Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w
Krasnobrodzie.
Wszystkie koncerty rozpoczynają
się o godz. 17.00. Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy
Redakcja GK
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Koncert
dla Rodziców

W

niedzielę 17 czerwca 2012 roku
w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury odbył się „Koncert dla Rodziców”.
Jest to impreza, która od wielu już lat na
stałe zapisała się w kalendarz krasnobrodzkich wydarzeń kulturalnych. W koncercie
zadedykowanym Rodzicom wystąpiły dzieci i młodzież z miasta i gminy Krasnobród.
Program artystyczny zaplanowany na to
niedzielne popołudnie był bardzo bogaty.
Jako pierwsi wystąpili uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Zielonym, którzy
zaprezentowali humorystyczny montaż
słowno - muzyczny zatytułowany „Rodzina
na dobre i na złe”. Potem były piosenki „Dla
mamy i Taty” w wykonaniu grupy przedszkolnej „Przyjaciele Kubusia Puchatka”.
Następnie wokalistki ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach wyśpiewały Rodzicom
swoje życzenia i słowa wdzięczności za trud
wychowania. Kolejnym punktem koncertu
był występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim, którzy wierszem i
piosenką uświetnili to niedzielne spotkanie.
Po nich nadszedł czas na maluchy z przedszkolnej grypy „Krasnale”, które bardzo
wdzięcznie i z uśmiechem na twarzy śpiewały i recytowały przygotowane wiersze i
piosenki. Na koniec było śpiewająco, bowiem utwory dla rodziców zaprezentowały
wokalistki z zespołu „Aniołki” działającego
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
„Cudownych Rodziców mam” - to finalna piosenka kończąca tegoroczne spotkanie
dla MAM i TATUSIÓW, którą wykonała
Joanna Konopka - uczennica krasnobrodzkiego Gimnazjum.
Na koniec nie pozostaje nic innego jak
tylko w imieniu wszystkich dzieci, którymi
przecież i my dorośli jesteśmy, złożyć życzenia RODZICOM.

Kochani Rodzice!

„Z głębi serca dziękujemy Wam
za wszystkie dni,
które wspólnie przeżyliśmy...
Jesteśmy wdzięczni
za każdą pogodną chwilę...
Za każdy uśmiech, miłość, dobrą radę...
W ciągu tych wszystkich lat,
wychowując nas,
staliście się być naszymi
najlepszymi przyjaciółmi
na których zawsze można polegać,
którzy zawsze służą wsparciem.
Dziękujemy!!!
M.K.
Fotoreportaż - str. 11
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V Rajd Nocny Motocykli Zabytkowych
7 lipca 2012 roku Krasnobród odwiedziło około 200 motocyklistów.
140 uczestników rajdu i kilkadziesiąt
maszyn i ich kierowców zainteresowanych rajdem i związanych z nim
wydarzeń.
Wizyta „Nocnych” była jednym z
etapów rajdu który miał swój początek w Horyńcu-Zdrój a finisz w Majdanie Sopockim. W rajdzie uczestniczyły maszyny których data urodzin
była nie młodsza niż 31.12.1982 i
spotkać można było wiele naprawdę
niezwykłych motocykli… poczynając od polskiego przedwojennego
Sokoła, poprzez niezwykłego Ariela
(najstarszy pojazd uczestniczący w
rajdzie) po maszyny Yamahy i Moto
Guzzi z lat 80 ubiegłego stulecia.
Krasnobrodzki etap dostarczył
turystom i mieszkańcom miasta kilka niespodzianek. Oprócz oczywistej
przyjemności jaka wynika z podziwiania maszyn, odbyły się dwa konkursy dla motocyklistów: konkurs
wolnej jazdy oraz konkurs na najbardziej stylowego kierowcę.
Nie bez znaczenia jest również
fakt przełamywania powszechnych
opinii na temat motocyklistów. W

poprzedniej imprezie w Lubaczowie,
motocyklowy klub „Czarna Brygada”
(nazwa powstała dzięki fascynacji
moto-cyklistów historią 10 Brygady
Kawalerii płk. S. Maczka) uczestniczył w imprezie charytatywnej Motoserce gdzie pomagał zbierać krew. W
„Nocnym Rajdzie” odbyła się zbiórka na rzecz Lubelkiego Hospicjum
dla Dzieci im. Małego Księcia http://
hospicjum.lublin.pl.
Z uczestnikami rajdu można było
porozmawiać na wszelkie tematy.
Najczęściej prowadzono jednak rozmowy na temat historii i szczegółów
technicznych prowadzonych maszyn. Informacji zresztą motocykliści
udzielali bardzo chętnie.
Całość można podsumować bardzo sympatyczną wypowiedzią pewnej Pani w średnim wieku: Fajne te
chłopaki, tylko szkoda że tacy nieogoleni ;)
Organizatorem V Rajdu Nocnego Motocykli Zabytkowych był klub
motocyklowy Czarna Brygada South
East.
Marek Zdybel
Fotoreportaż – str. 14

Organizatorzy
Burmistrz Krasnobrodu
i Krasnobrodzki Dom Kultury

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w

IX Otwartym Turnieju Szachowym
„KRASNOBRODZKA WIEŻA”
który odbędzie w niedzielę 12 sierpnia 2012r.
na Placu Siekluckiego w centrum Krasnobrodu
(w przypadku niesprzyjających warunków
atmosferycznych Turniej zostanie rozegrany
w sali Krasnobrodzkiego Domu Kultury).
Regulamin Turnieju już wkrótce zamieszczony zostanie na
stronie www.krasnobrod.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Krasnobrodzkim Domu Kultury
tel. (84) 660 71 17
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II Mistrzostwa Polski w Piłce Błotnej
7-8 lipca Krasnobród 2012
7 i 8 lipca w Krasnobrodzie na Lubelszczyźnie drużyny męskie, kobiece
i mieszane rywalizowały w II Mistrzostwach Polski w Piłce Błotnej, których
organizatorami byli Stowarzyszenie
Polskiej Piłki Błotnej i Błotny Klub
Sportowy Roztocze Krasnobród. W zawodach wystąpiły drużyny: BKS Roztocze Krasnobród (obrońca mistrzowskiego tytułu), SPPB Krasnobród, Torfowy
Rycerz Aptel Białystok, Błotni DJ’e,
OAKP Arsenal Lublin (brązowy medalista mistrzostw Polski 2011), Kroczek
Zamość, MKS Pogoń Tyszowce, Da
Grasso Chełm/Zamość, LC12 Chełm,
KS Rakovia Gepard Zawadka, Krzym
Team Podlasie Białystok, Żirądin Błoteaux Częstochowa – łącznie 150 zawodników! Mistrzem Polski w kat. męskiej
został KS Rakovia Gepard Zawadka,
natomiast w kat. mieszanej i kobiecej
Błotny Klub Sportowy Roztocze Krasnobród. Patronat nad mistrzostwami
sprawowali Polski Związek Piłki Nożnej, Marszałek Województwa Lubelskiego i Fundacja „Piłka jest piękna”.
Piłka błotna jest bardzo młodą dyscypliną. Może nawet i zabawą? Dla
widza zaś z pewnością jest dyscypliną
widowiskową. W czerwcu 2011 grupa
kolegów założyła Błotny Klub Sportowy
Roztocze Krasnobród, a pięć miesięcy
później powstało z ich inicjatywy Stowarzyszenie Polskiej Piłki Błotnej BKS
Roztocze. Przez rok działalności udało
im się podjąć wiele cennych inicjatyw
obejmujących zasięgiem nie tylko Polskę: odbyte mecze pokazowe, projekcja
filmowa, kampania promocyjna „I love
piłka błotna”, wywiady i rozmowy z
mediami, a także zorganizowane właśnie mistrzostwa Polski. Członkowie
stowarzyszenia zaangażowali swoje siły
w promocję sportu i nowatorskiej dyscypliny – by integracja stanowiła ważny
aspekt życia społecznego.
Wracając jednak do mistrzostw Polski… Porankiem, 7 lipca, piłkarze zaczęli meldować się w ośrodkach wypoczynkowych „Pszczeliniec” i „Hubal” w
Krasnobrodzie. Dzień spędzili aktywnie
– na zwiedzaniu Roztocza. Wieczorem
spotkali się na ceremonii otwarcia mistrzostw, która rozpoczęła się emisją
materiału filmowego „Chwilo trwaj”
- nowego filmu promocyjnego Lubelszczyzny. Dalej obejrzeli film „Piłka błotna Polen – Deutschland” w reż. Piotra
Kawki – Studio K z Puław. Gościem
ceremonii otwarcia był Poseł Sławomir

Zawiślak, który wręczył puchary i medale najlepszym zawodnikom ligi Playarena rozgrywanej w Krasnobrodzie w
sezonie 2011/12. Punktem kulminacyjnym dnia było uroczyste losowanie grup
rozgrywkowych, którego dokonała jedna z pięknych dam Krasnobrodu – Nikola Nowosad. Potem był występ zamojskiej grupy teatru ognia „Utopia”, a na
koniec dnia zawodnicy integrowali się
na players party.
Niedziela rozpoczęła się dla kapitanów i kierowników drużyn dosyć
wcześnie, o godz. 9 rano spotkali się
z dziennikarzami na konferencji prasowej. O godz. 10:30 rozpoczęły się
mecze rozgrywane na dwóch błotnych
boiskach – błoto było spore, bo tam od
wschodu słońca wodę polewała Ochotnicza Straż Pożarna z Wólki Husińskiej.
Grze towarzyszyły wielkie emocje, a
zawodnicy po zakończonej rywalizacji
spotkali się w Krasnobrodzkim Domu
Kultury na ceremonii zakończenia i dekoracji zawodników. Mistrzem Polski w
kat. męskiej został KS Rakovia Gepard
Zawadka, natomiast w kat. mieszanej i
kobiecej Błotny Klub Sportowy Roztocze Krasnobród. Królem strzelców
został Zbigniew Masternak z BKS Roztocze Krasnobród, który strzelił 7 goli,
najlepszym bramkarzem – Przemysław
Fila z Da Grasso Chełm/Zamość, a najlepszym zawodnikiem Tomasz Kawka
(BKS Roztocze Krasnobród). Wszyscy trzej otrzymali m.in. wycieczkę do
Lwowa, której sponsorem było Biuro
Turystyczne Quand. Drużyną Fair Play
został ogłoszony team z Częstochowy
- Żirądin Błoteaux. Medale najlepszym
zawodnikom i zawodniczkom wręczył
Michał Malec – właściciel „Broadway
Club” w Zamościu. Na pożegnanie pokaz umiejętności Freestyle Football zaserwował Paweł Wierzchowski, który
zajął w 2009 roku 2. miejsce na turnieju
Red Bull Street Style w Łodzi).
Cieszę się, że impreza się bardzo rozrosła. Rok temu zagrało tylko trzy drużyny,
teraz już kilka razy więcej. 150 zawodników uczestniczących w mistrzostwach,
nawet kilku grających obcokrajowców
– to cieszy mnie i oczywiście kierowane przeze mnie Stowarzyszenie Polskiej
Piłki Błotnej. Przez okolice boisk przewinęło się ok. 2,5-3 tys. kibiców, którzy
byli ciekawscy tego, co wyprawia się w
błocie. Teraz pozostaje przygotowywać
kolejną imprezę, prawdopodobnie bę-

dzie to Revia Błotny Puchar Polski, który odbędzie się w Zamościu – powiedział
Tomasz Pakuła, organizator mistrzostw
i prezes Stowarzyszenia Polskiej Piłki
Błotnej BKS Roztocze.

Wyniki
Kat. kobieca
Błotny Klub Sportowy Roztocze Krasnobród
– MKS Pogoń Tyszowce 0:0 karne 1:0
(zwycięskiego karnego strzeliła
Sylwia Droździel)

Kat mieszana
Półfinały:
SPPB Krasnobród – MKS Pogoń Tyszowce 2:3
(Wojciech Marczak, Dawid Podhajny
– Rafał Duda, Mariusz Łoś x2)
Błotny Klub Sportowy Roztocze Krasnobród
– Kroczek Zamość 5:0
(Tomasz Kawka, Przemysław Czubat,
Zbigniew Masternak x3)

Mecz o 3. miejsce:
SPPB Krasnobród – Kroczek Zamość 1:2
(Dawid Podhajny – Kacper Ksykiewicz,
Kamila Łukomska)

Mecz o 1. miejsce:
Błotny Klub Sportowy Roztocze Krasnobród
– MKS Pogoń Tyszowce 2:1
(Zbigniew Masternak, Tomasz Kawka
– gol dla Kroczka samobójczy)

Kat. męska
Gr. A
MKS Pogoń Tyszowce – Torfowy Rycerz Aptel
Białystok 1:4
(Przemysław Piliszczuk – Rafał Rant, Tomasz
Wawiernia, Edwarda Siwka,
Krzysztof Dzieduszow)
Krzym Team Podlasie Białystok
– Torfowy Rycerz Aptel Białystok 1:4
(Błażej Tylor – Tomasz Wawiernia, Krzysztof
Dzieduszow x2, Krzysztof Malinowski)
Krzym Team Podlasie Białystok
– MKS Pogoń Tyszowce 4:3
(Błażej Tylor x4 – Mariusz Łoś,
Marcin Szkoda, Przemysław Piliszczuk)
1. Torfowy Rycerz Aptel Białystok 6 punktów
(8-2)
2. Krzym Team Podlasie Białystok 3 punkty
(5-7)
3. MKS Pogoń Tyszowce 0 punktów
(4-8)

Gr. B
Żirądin Błoteaux Częstochowa
– Kroczek Zamość 0:0

Ciąg dalszy na str 10
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II Mistrzostwa Polski
w Piłce Błotnej
7-8 lipca Krasnobród 2012
Ciąg dalszy ze str. 9
OAKP Arsenal Lublin – Kroczek Zamość 1:0
(Andrzej Kowal)
OAKP Arsenal Lublin - Żirądin Błoteaux Częstochowa 2:1
(Grzegorz Kukuryku, Andrzej Kowal
- Jakub Serwa)
1. OAKP Arsenal Lublin 6 punktów (3-1)
2. Żirądin Błoteaux Częstochowa 1 punkt (1-2)
3. Kroczek Zamość 1 punkt (0-1)

Gr. C
Błotny Klub Sportowy Roztocze Krasnobród
- Błotni DJ’e 4:2
(Zbigniew Masternak x3,
Dawid Kuczmaszewski – Bartosz Jaroszewski,
Grzegorz Jaworski)
Błotni DJ’e - KS Rakovia Gepard Zawadka 1:4
(Grzegorz Jaworski - Damian Gumienik, Mateusz Naklicki, Jakub Siembida x2)
Błotny Klub Sportowy Roztocze Krasnobród
- KS Rakovia Gepard Zawadka 1:1
(Dawid Kuczmaszewski – Piotr Ożga)
1. KS Rakovia Gepard Zawadka 4 punkty (5-2)
2. Błotny Klub Sportowy Roztocze Krasnobród
4 punkty (5-3)
3. Błotni DJ’e 0 punktów (3-8)

Światowy sukces
Katarzyny Zdybel
K

atarzyna Zdybel, uzdolniona
młoda fagocistka, mająca na
swoim koncie liczne sukcesy podczas
międzynarodowych konkursów, swoją
listę osiągnięć artystycznych wzbogaciła o kolejne zwycięstwo.
Tym razem odniosła sukces w Stanach Zjednoczonych, zdobywając
pierwsze miejsce w konkursie fagotowym Gillet-Fox Basson Competition,
który odbył się 10 lipca 2012r. w Miami
University w Oxford, stan Ohio podczas
corocznej konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Instrumentów Podwójnostroikowych (IDRS).
Jak informuje nas Pani Katarzyna,
konkurs fagotowy jest organizowany
co drugi rok na zmianę z konkursem
obojowym, a konferencja odbywa się
co roku w innym miejscu w USA. Aby
wziąć udział w tym konkursie trzeba
pomyślnie przejść kwalifikacje do kon-

Gr. D
SPPB Krasnobród – LC12 Chełm 1:3
(Michał Mękal - Marcin Oszust,
Karol Niewiadomski, Łukasz Ciebiera)
LC12 Chełm – Da Grasso Chełm/Zamość 1:0
(Krzysztof Mroczek)
SPPB Krasnobród – Da Grasso Chełm/Zamość
2:0
(Rafał Pachołek, Wojciech Marczak)
1. LC12 Chełm 6 punktów (4-1)
2. SPPB Krasnobród 3 punkty (3-3)
3. Da Grasso Chełm/Zamość 0 punktów (0-3)

Półfinały:
KS Rakovia Gepard Zawadka - Torfowy Rycerz
Aptel Białystok 2:1
(Jarosław Spustek, Karol Sykała - Rafał Rant)
OAKP Arsenal Lublin - LC12 Chełm 1:0
(Damian Kuźniak)

Mecz o 3. miejsce:
LC12 Chełm
- Torfowy Rycerz Aptel Białystok 1:2
(Marek Masternak - Krzysztof Dzieduszow x2)

Finał:
OAKP Arsenal Lublin - KS Rakovia Gepard
Zawadka 0:0 rzuty karne 0:2

Fotoreportaż - str. 11
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kursu. Polegały one na tym, aby nagrać
na CD cały program konkursu i wysłać
do USA. Tam jury po wysłuchaniu zgłoszonych do konkursu nagrań, wybiera 5
najlepszych. Te wybrane 5 osób zostaje następnie zaproszone do USA, aby

wziąć udział w finale konkursu.
Katarzyna Zdybel jest pierwszą osobą z Polski, która została zaproszona do
wzięcia udziału w finale. Radość jest
tym większa, że była najlepsza - pokonała dwie uczestniczki z USA, jedną z
Nowej Zelandii i uczestnika z Rumunii,
który studiuje w USA.
Jako laureatka konkursu Katarzyna Zdybel wystąpiła podczas koncertu
zamykającego konferencję, grając z towarzyszeniem tamtejszej orkiestry, co
przedstawia załączone zdjęcie.
Katarzyna Zdybel w USA reprezentowała nie tylko Polskę, ale również
swoją rodzinną miejscowość – Krasnobród.
Pani Katarzyno, dziękujemy serdecznie za znakomitą promocję, gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych.
Mariola Czapla

ODPUST matki boskiej Jagodnej

1-2.07.2012r.

Koncert Dla Rodziców

17.06.2012r.

KRESY
2012

7.07.2012r.

II MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE BŁOTNEJ

7-8.07.2012r.
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IX Festiwal Piosenki Ekologicznej
Kaczórki 2012

J

uż po raz dziewiąty w Szkole
Podstawowej im. Armii Krajowej
w Kaczórkach 5 czerwca 2012 roku odbył się Festiwal Piosenki Ekologicznej
tym razem pod patronatem Proboszcza
Parafii Opatrzności Bożej w Bondyrzu
ks. Pawła Słonopasa oraz Krasnobrodzkiego Centrum Handlowo-ProdukcyjnoUsługowego AMC SP.J.
Impreza ta, stała się jednym z celów,
jakie założyła sobie szkoła i przyciąga
rokrocznie wielu sympatyków, którzy
chcą poprzez śpiewanie piosenek ekologicznych kształtować właściwe postawy
wobec otaczającej przyrody, propagować dziecięcą twórczość artystyczną i
promować młode talenty.
Warunkiem uczestnictwa w festiwalu było zgłoszenie przez szkołę zespołu,
solisty lub uczestnika karaoke w danej
kategorii wiekowej:
- młodsza grupa wiekowa: klasy O-III
- starsza grupa wiekowa: klasy IV-VI

Uczestnicy zespołu, soliści wykonywali jedną piosenkę dowolną o tematyce ekologiczno – przyrodniczej, a
uczestnicy soliści w kategorii karaoke
jedną, wylosowaną bezpośrednio przed
występem piosenkę spośród podanego
w regulaminie repertuaru.
W festiwalu wzięło udział 12 szkół
podstawowych z powiatu zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego w
trzech kategoriach: zespoły, soliści i soliści karaoke.
Uczestnicy zaprezentowali bardzo
wysoki poziom artystyczny. Po wysłuchaniu przygotowanego repertuaru

przez uczestników festiwalu komisja w
składzie: p. Jarosław Derkacz, p. Mariola Kawecka i ks. Maciej Lewandowski
przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
W kategorii zespoły klasy O-III:
I miejsce - zespół „Mundzio”
MDK Józefów
II miejsce - zespół „Wiolinki”
SP nr 3 Zamość
III miejsce - zespół „Promyczki”
SP Majdan Nepryski
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymał: zespół „Promyczki” SP Kaczórki, zespół „Jagódki” SP Jarosławiec i
zespół „Żabki” ZS przy Sanatorium w
Krasnobrodzie.
W kategorii zespoły klasy IV-VI:
I miejsce - zespół „Piccolo”
SP Aleksandrów
II miejsce - zespół „Kalinka”
ZSP i Przedszkola Kalinowice
III miejsce zajął zespół „Gwiazdeczki”
SP Kaczórki
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał: zespół „Triola” SP nr 3 Zamość i
zespół „Pauza” SP Majdan Wielki.
W kategorii soliści klasy O-III:
I miejsce – Kornelia Szponar
MOK Józefów
II miejsce – Katarzyna Kulasza
ZSP i Przedszkola Kalinowice
III miejsce – Kaja Peć
SP Majdan Nepryski

„Przyjeżdżajcie do Krasnobrodu”
oztocze jest piękne, a Krasnobród najpiękniejszy. Tak twierdzą mieszkańcy tego miasta. Czy mają
rację? Ten, kto nie wierzy, powinien to
sprawdzić osobiście. Można też było
wziąć udział w konkursie wiedzy o Krasnobrodzie i cieszyć się nagrodami.
Od maja do lipca przez 7 tygodni na
łamach tygodnika „Kronika Tygodnia”
ukazywały się kupony z pytaniami i 2
warianty odpowiedzi; tak lub nie. Oto
pytania: Czy Krasnobród jest uzdrowiskiem? Czy w Krasnobrodzie jest
Sanktuarium Maryjne? Czy Krasnobród
jest miastem? Czy woda pod kaplicą w

W kategorii karaoke soliści
klasy O-III:
I miejsce – Patrycja Wójtowicz
ZS przy Sanatorium w Krasnobrodzie
II miejsce – Gabrysia Pupiec
SP Kaczórki
III miejsce – Eryk Hajduk
SP Nielisz
W kategorii karaoke soliści
klasy IV-VI :
I miejsce – Kamila Pupiec SP Kaczórki
II miejsce – Ewa Nędzyńska
SP Majdan Wielki
III miejsce – Paula Sienkiewicz
SP Wysokie
Pozostali uczestnicy w obu kategoriach otrzymali wyróżnienia.
Nagrodę publiczności otrzymał zespół „Mundzio” z MDK w Józefowie.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom za udział w festiwalu, dziękujemy sponsorom za nagrody i
jurorom, nauczycielom i opiekunom za
przygotowanie.
Wszystkim życzymy spokojnych,
radosnych i słonecznych wakacji.
J. Gałka
Fotoreportaż – str. 24

Konkurs

R

W kategorii soliści klasy IV-VI :
I miejsce – Kamila Pupiec
SP Kaczórki
II miejsce – Karolina Bałdyga
SP Wysokie
III miejsce – Agnieszka Greszta
ZSP i Przedszkola Kalinowice

Krasnobrodzie ma właściwości lecznicze według opinii miejscowej ludności?
Czy w okolicy Krasnobrodu jest kaplica
św. Rocha? Czy Krasnobród organizuje Roztoczański Jarmark Turystyczny?
Czy od 7 lipca będzie można się kąpać
w zalewie w Krasnobrodzie? W odpowiedzi na wszystkie pytania należało
zaznaczyć - tak. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Ja także brałam
udział w tym przedsięwzięciu.
Podczas Jarmarku Roztoczańskiego
w Krasnobrodzie odbyło się losowanie
zwycięzców konkursu. Nagrodami w
konkursie były: Weekend w sanatorium

rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie,
weekend w Ośrodku Wypoczynkowym
„Pszczeliniec”, weekend w sanatorium
w Polańczyku, dwa karnety na spływy
kajakowe po Wieprzu, dwa karnety do
Parku Linowego i przejazd autokarem
do Paryża.
Zwycięzcy konkursu to: Renata Michońska z Zamościa, Czesław Teterycz
z Lipska Polesia, Adrian Wójcik z Wólki Łabuńskiej, Antoni Belina z Chełma,
Anna Chituła z miejscowości Zygmunty
i Marzena Pastuła z Grodysławic. Gratulacje! Inicjatorem konkursu był Urząd
Miasta Krasnobród. Takie konkursy to
świetna forma promocji naszego miasta.
A. Słota

Lipiec 2012

16

Gazeta

rasnobrodzka

W Rodzinie Radia Maryja
26 maja br. młodzi słuchacze Radia
Maryja gościli u Jasnogórskiej Królowej Polski. Był to dzień szczególny, w
którym Mamy obchodziły swoje święto. Zgromadzona młodzież w piękny
sposób wyraziła swoją wdzięczność i
miłość dla Matki Niebieskiej, a także
dla swoich ziemskich Mam. Były to
chwile radosne i wzruszające. Młodzi
śpiewem, tańcem i modlitwą wypełnili
kilka godzin spotkania, o którym nie da
się szybko zapomnieć.
Kiedy patrzyłam na rozbawioną, a
potem rozmodloną polską młodzież,
zastanawiałam się dlaczego wszyscy
młodzi w naszym kraju nie potrafią się
tak zachowywać. Przypomniałam sobie
młodzież z Krakowskiego Przedmieścia często pijaną, wulgarną, walczącą z
Krzyżem. Jedna Ojczyzna, a tak różne
postawy etyczne, patriotyczne i religijne. W swoich rozmyślaniach doszłam
do wniosku, że to zły duch wypełnił
miejsce w serach młodych Polaków, w
których zabrakło dobra.
23 czerwca u Tronu Królowej Polski
zebrały się dzieci. Zrobiło się wesoło,
kolorowo, pięknie. Słoneczna pogoda sprzyjała milusińskim w zabawie i
modlitwie. Najpierw wystąpił znany
zespół dziecięcy. Potem dzieci słuchały ciekawych świadectw. Następnie
wciąż młody ks. bp. Antoni Długosz
- wielki przyjaciel dzieci, poderwał do
tańca wszystkich uczestników spotkania. Przed Szczytem trwała zabawa ze
śpiewem o Panu Jezusie, Maryi i innych
świętych. Trzeba przyznać, że chwile te
wszystkich jednoczyły i cieszyły.
Następnie Madzia Buczek - założycielka PKRD, poprowadziła modlitwę
różańcową. Eucharystię sprawował i homilię wygłosił ks. bp. Antoni Długosz,
który w przystępny i zrozumiały sposób
przybliżył zebranym Ofiarę Mszy Świętej.
Podwórkowe Kółka Różańcowe istnieją w 32 krajach. Ich członkowie tworzą wielką rodzinę i modlą się za cały
świat. Ta modlitwa jest bardzo potrzebna, by świat mógł istnieć.
Obserwowałam zachowanie dzieci
pod Szczytem i w podróży. Były radosne i szczęśliwe. Chętnie modliły się,
śpiewały i wspominały najciekawsze
wydarzenia z pielgrzymki. U progu
zakończenia roku szkolnego chwile te
wniosły w ich serca spokój i radość.
Umocniły wiarę i miłość do Pana Jezusa
i Jasnogórskiej Królowej Polski.

Krasnobrodzka Rodzina Radia Maryja jak zawsze pracuje systematycznie
i z wielkim poświęceniem. Wspiera nas
i uprasza łaski u swego Syna Krasnobrodzka Królowa. W pracy błogosławi
i pomaga nam proboszcz parafii Ksiądz
Prałat dr Eugeniusz Derdziuk. Opiekunem Krasnobrodzkiej Rodziny Radia
Maryja jest ks. Krzysztof Augustynek,
który bardzo chętnie udziela nam rad i
wskazówek. Bierze także udział w spotkaniach. W tym roku uczestniczył w
Pielgrzymce Młodzieży na Jasną Górę.
Wszyscy kapłani posługujący w naszej
parafii są nam życzliwi i pomagają w
pracy.
Od kilku lat pracujemy w trzech Kołach: Podwórkowe Kółko Różańcowe
Dzieci, Młodzieżowe Koło Przyjaciół
Radia Maryja oraz Koło Przyjaciół Radia Maryja osób dorosłych. Członkowie
Kół uczestniczą w spotkaniach, biorą
czynny udział w akcjach organizowanych na potrzeby parafii, środowiska
i Radia Maryja. W bieżącym roku wymienione Koła odbyły pielgrzymki na
Jasną Górę.
Bardzo ładnie pracują dzieci zgromadzone w Podwórkowym Kółku Różańcowym, które modlą się za cały
świat. Spotykają się na zbiórkach co dwa
tygodnie. Na zajęciach chętnie modlą
się, śpiewem i tańcem uwielbiają Pana
Boga, poznają prawdę Ewangeliczną. W
każdą pierwszą sobotę miesiąca Rodzina Radia Maryja pod przewodnictwem
opiekuna ks. Krzysztofa Augustynka
przygotowuje i prowadzi Nabożeństwo
Wynagradzające Niepokalanemu Sercu
Maryi.
W nabożeństwach tych bierze udział
coraz więcej parafian, którzy czują potrzebę i znają znaczenie tej modlitwy dla
człowieka.
Organizowanie wyjazdu dla dzieci
i młodzieży pociąga za sobą spore wydatki, na które nie wszystkie dzieci stać,
dlatego niektórym trzeba pomóc. Ze
smutkiem muszę przyznać, że już tylko jednostki chcą pomagać. Częściowo
można tłumaczyć to biedą, która zawitała do naszej Ojczyzny. Są jednak ludzie,
również w naszym środowisku, którzy
mogliby pomóc, lecz ogarnęła ich znieczulica. Mówią: „Jak nie mają pieniędzy na wyjazd, niech siedzą w domu”. A
przecież każde dziecko chciałoby pokłonić się Jasnogórskiej Królowej Polski.
Młodzież i dzieci potrzebują szczególnej troski ze strony rodziców, szkoły

i środowiska. To od nich będzie zależała przyszłość naszej Ojczyzny. Niestety, obecnie coraz częściej daje się
zauważyć obojętność lub bezradność.
Odpowiedzialne osoby nie chcą Jasiowi
przekazać rzetelnej wiedzy, nie chcą go
także wychowywać. Jaś wykorzystując
to, robi częste uniki, także od uczęszczania na Mszę Świętą w niedzielę i święta.
W tym roku do Spowiedzi Świętej na
zakończenie roku szkolnego przystąpiły
jednostki. Aż strach pomyśleć co będzie, kiedy Jaś wyrośnie na dorosłego
Jana. Dlatego trzeba pomagać tym, którzy chcą przybliżyć Jasia do Pana Boga,
by w przyszłości znalazł swoje miejsce i
żył dla Boga, bliźniego i Ojczyzny.
Dzieci, młodzież i opiekunowie z
całego serca dziękują tym, którzy w bieżącym roku pomogli w zorganizowaniu
wyjazdu na Jasną Górę:
- Ofiarodawca anonimowy
– dar serca.
- Pan Mieczysław Komisarczuk
– dar serca.
- Pan Stanisław Kurantowicz z masarni
w Hrubieszowie, podarował wędlinę.
- Piekarnia „Aston” z Krasnobrodu,
dostarczyła pieczywo.
- Państwo Barbara i Józef Kłyżowie,
także dostarczyli pieczywo.
Paczki od św. Mikołaja dla dzieci
z Podwórkowego Kółka Różańcowego
pomogli zorganizować:
- Pan Kazimierz Adamczuk,
Krasnobród.
- Pani Bożena Korzeniowska,
Krasnobród.
Wszystkim, za wszystko składamy serdeczne: Bóg zapłać.
Józefa Kusz

BYLI WŚRÓD NAS

W

niedzielę 15.07.2012r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury
odbyła się promocja książki Mieczysława Kościńskiego pt. „Byli wśród nas. Z
dziejów Żydów w Krasnobrodzie”.
Relację z tego spotkania opublikujemy w kolejnym wydaniu naszego pisma.
Mariola Czapla
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Zagospodarowanie terenu
przy Kaplicy na Wodzie w Krasnobrodzie

L

iczni pielgrzymi udający się
do Kaplicy na Wodzie schodzą
do niej po nowych kamiennych schodach, bądź też udają się tam utwardzoną
ścieżką. Stare schody były zbudowane
z kawałków dęba czerwonego i pod
wpływem warunków atmosferycznych
i działania czasu były w większości
zmurszałe. Stąd też powstała myśl wymiany starych schodów wiodących od
Alei NMP i zagospodarowania terenu
wokół Kaplicy na Wodzie.
Po wstępnych konsultacjach z Konserwatorem Zabytków opracowaniem
projektu zajęło się Biuro ProjektowoBudowlane „Planex” inż. Stanisława
Plechawskiego z Zamościa. Część architektoniczną opracowali mgr inż.
Magdalena Jarosz oraz mgr inż. Ewa
Plechawska i mgr inż. Grzegorz Plechawski. Nad całością czuwał mgr inż.

Stanisław Plechawski. Projekt był kilkakrotnie konsultowany i ostatecznie zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i to głównie z tego
Urzędu płynęły wskazania, jak i z jakich
materiałów mają być wykonane schody
i ścieżki prowadzące do Kaplicy.
Dzięki podpowiedzi i pomocy Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie Parafia
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
złożyła wniosek pn. „Zagospodarowanie terenu przy Kaplicy na Wodzie w
Krasnobrodzie” o przyznanie pomocy
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LEADER, działanie 4.1/413 – „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”.
Całość zadania wyceniono na kwotę

38.407,92 zł., z czego planowane dofinansowanie wyniesie 25.000,00 zł.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Nasze Roztocze” pozytywnie oceniło wniosek i zakwalifikowało
do dalszego etapu oceny w Urzędzie
Marszałkowskim w Lublinie. Ufamy, że
dotację otrzymamy.
Prace nad zagospodarowaniem terenu przy Kaplicy na Wodzie rozpoczęte zostały w maju i na koniec czerwca
praktycznie je zakończono. Wykonawcą
była Spółdzielnia Produkcji Rolnej w
Majdanie Wielkim.
W czasie dorocznego Odpustu ku
czci Nawiedzenia NMP podczas nocnej Mszy św. przy Kaplicy na Wodzie
biskup Administrator Mariusz Leszczyński dokonał poświęcenia nowych,
wykonanych z kamienia józefowskiego
schodów.
Ks. Eugeniusz Derdziuk
Proboszcz Parafii NNMP
w Krasnobrodzie
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Klasy III koñcz¹ I etap nauki
w szkole podstawowej

rzez trzy lata nauki w Zespole
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie uczniowie klas III integrowali
się i aktywnie działali w różnych sferach
życia szkolnego. Odbywały się wspólne
imprezy takie jak: wycieczki, akademie,
jasełka. Dzieci godnie reprezentowały
szkołę w różnych konkursach.
Osiągamy sukcesy sportowe
W maju wygraliśmy eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turniej Piłki Nożnej „Z
podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku”. Nasza drużyna w
składzie: Kacper Lalik kl. IIIc,
Gabriel Ząbek kl. IIIa , Mateusz
Przytuła kl. III b, Dawid Zub
kl. IIIc, Jan Adamczuk kl. IIIc
, Dominik Tyrka kl. IIIc, Bartłomiej Kurantowicz kl. IIIa,
Adrian Kardas kl. IIIa, Michał
Kozłowski kl. IIIb, Damian Rębisz kl. IIIb, rozegrała 5 meczy,
nie tracąc przy tym żadnej bramki. Na szczególne wyróżnienie zasłużył
bramkarz Gabriel Ząbek, który wykazał
się nie lada sprytem i zaangażowaniem.
Pokonaliśmy piłkarzy z Wierzby, Grabowca, Żdanowa oraz zremisowaliśmy
z drużyną ze Złojca. Prawdziwym tryumfem był mecz finałowy z drużyną z
Jarosławca wygrany 3:0, który zapewnił
nam awans do etapu wojewódzkiego
rozgrywek i reprezentowanie powiatu
zamojskiego ziemskiego. Była to wielka piłkarska przygoda! Warto dodać, że
dwie uczennice Julia Górnik kl. IIIb,
Agnieszka Kowalczuk kl. IIIa odnosiły
sukcesy w piłce nożnej z drużyną z SP
w Kaczórkach.
Jesteśmy dobrymi matematykami
Dominik Tyrka kl. III c oraz Mateusz Tkaczyk i Anna Żurakowska kl.
III a zakwalifikowali się do etapu powiatowego Konkursu Matematycznego

MiMaK (Milusińskich Matematyczny
Konkurs) organizowanego przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu.
Konkurs służył rozwijaniu uzdolnień
matematycznych u dzieci w młodszym
wieku szkolnym. Dominik Tyrka okazał
się świetnym matematykiem. W IV eta-

pie – finałowym w Zamościu, uzyskał
tytuł LAUREATA zdobywając 100%
punktów.
Dobrze znamy język ojczysty

Tradycyjnie w maju w naszej szkole
organizowany jest Gminny Konkurs Polonistyczny „Chochlik”, w którym biorą
udział uczniowie kl. III ze szkół naszej
gminy. Po długich przygotowaniach,
licznych ćwiczeniach i dodatkowej pracy uczniów i uczących ich nauczycieli,
nasi uczniowie odnieśli sukces.
I miejsce zajęła Anna Żurakowska ucz. kl. III a, II miejsce
Dominik Tyrka ucz. kl. III c,
III miejsce Dominika Koperwas kl. III b.
Uczniowie kl. I- III po raz
kolejny brali udział w X Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym „Dzieje Polski w
legendach”, organizowanym
przez SP nr 4 w Zamościu. Konkurs składał się z dwóch części: plastycznej dla kl. I-II oraz
literackiej, dla kl. III. Uczennica kl. II a Wiktoria Wiatrzyk
otrzymała wyróżnienie za pracę
plastyczną do „Legendy o Popielu”. Reprezentanci kl. III pod okiem
swoich wychowawców przygotowywali się do części literackiej. Do konkursu wymagana była dokładna znajomość podanych w zestawie 10 legend.
Wśród reprezentacji zamojskich szkół
nasi uczniowie wypadli bardzo dobrze.
Uczeń kl. III c Dominik Tyrka zajął
II miejsce, Paula Kawka ucz. kl. III a
oraz Dominika Koperwas ucz. kl. III b
otrzymały wyróżnienia.
Nagrody i dyplomy ufundowane
przez organizatorów konkursów cieszyły zwycięzców. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych wychowanków. Życzymy
im powodzenia w II etapie nauki i dalszych sukcesów.
Wychowawcy klas III
B. Twardowska
Z. Lalik
M. Jabłońska
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Maryjo Matko Kapłanów
– do Syna Swego nas prowadź

S

ługa Boży Jan Paweł II powiedział: „Sanktuarium Maryjne
to miejsce, w którym człowiek w sposób
szczególny otwiera się dla Boga”. Dlatego do Krasnobrodu przybywa bardzo
wielu pielgrzymów, a wśród nich również i kapłani.
30 czerwca 2012 roku, przed Cudownym Obliczem Pani Roztocza –
Matki Bożej Krasnobrodzkiej – Matki
Kapłanów stanęli kapłani diecezji zamojsko – lubaczowskiej. Pielgrzymce
przewodniczył Ks. Bp dr Mariusz Leszczyński – Administrator Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej.
Modlitewne spotkanie rozpoczęło
się o godzinie 10.00 – kiedy to kapła-

wykład poprowadził
Ks. Dr Jarosław Przytuła

ni, zgromadzili się na Krasnobrodzkiej
Kalwarii, by medytować poszczególne
stacje Drogi Krzyżowej. Rozważania
poprowadził Kustosz Sanktuarium w
Krasnobrodzie Ks. Prałat dr Eugeniusz

Derdziuk. Swoisty nastrój
Kalwarii, przyczynił się
do głębokiej refleksji nad
życiem i posługą kapłana.
Po nabożeństwie Drogi
Krzyżowej była okazja
wysłuchać wykładu pt.
„Wiarygodność Kościoła
w świetle Listu Apostolskiego Papieża Benedykta
XVI ‹‹Porta fidei››”. Wykład przeprowadził Ks. dr
Jarosław Przytuła – prekapłani zgroamdzeni u stóp Pani Krasnobrodzkiej
fekt Wyższego Seminarium Duchownego naszej
duszpasterskie w diecezji.
Diecezji. Prelegent uczynił
Centralnym punktem była uroczywiele cennych refleksji dotyczących kasta Eucharystia, której przewodniczył i
płaństwa.
Zanim rozpoczęła się Msza Święta Słowo Boże wygłosił Ks. Bp dr Mariusz
Leszczyński. W koncelebrze uczestniczyło ponad 130 kapłanów.
Eucharystia miała charakter szczególny – gdyż – Biskup Administrator na
wstępie oznajmił wszystkim zgromadzonym w Sanktuarium i wszystkim diecezjanom za pośrednictwem Katolickiego
Radia Zamość – mamy nowego biskupa Diecezjalnego. Ks. Biskup uczynił
to słowami: „Ojciec Święty Benedykt
XVI mianował biskupem zamojsko-lubaczowskim dotychczasowego biskupa
pomocniczego archidiecezji przemyskiej
obrządku łacińskiego Mariana Rojka”.
Na tę wiadomość w Sanktuarium rozpielgrzymce kapłanów przewodniczył
legły się gromkie brawa. Ksiądz Biskup
Adminstrator Diecezji Bp Mariusz Leszczyński
poprosił wszystkich o gorącą modlitwę
przez wstawiennictwo Matki Odkupiksiądz biskup wręczył nominacje księ- ciela we wszystkich intencjach nowego
żom neoprezbiterom i innym kapłanom, Pasterza naszej Diecezji.
Wdzięczni Bogu za dar nowego
mocą których podejmą oni obowiązki
Pasterza naszej Diecezji oraz za dar
kapłańskiego spotkania, pełni Bożego
Ducha i treści wypływających z tego
dnia oraz umocnieni czułym, miłującym
spojrzeniem naszej Matki, powróciliśmy
do obowiązków dnia codziennego.
Powołanie to wielki dar, ale i wielkie
zadanie. Kolejny zaś rok naszego posługiwania w kapłaństwie, niech skłania
nas do jeszcze gorętszej modlitwy za
kapłanów, za siebie nawzajem oraz do
jeszcze głębszej refleksji nad tajemnicą
wybrania.
Ks. Sławomir Skowroński

kapłani na Drodze Krzyżowej
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Podsumowanie konkursów o Januszu Korczaku

w Zespole Szkół przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
14.06.2012 r. w Zespole Szkół przy
Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie odbył się konkurs recytatorski oraz finał konkursów: plastycznego
i literackiego pod hasłem „Janusz Korczak człowiek który dzieci kochał nad
życie”.
Jury recytację oraz nadesłane prace
oceniało w trzech kategoriach wiekowych:
A) uczniowie szkoły podstawowej
kl. I- III,
B) uczniowie szkoły podstawowej
kl. IV-VI,
C) uczniowie gimnazjum kl. I-III
Konkurs został zorganizowany z
okazji obchodu roku „Korczakowskiego” i miał zasięg powiatowy, patronat
nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof
Hetman, Starosta Powiatu Zamojskiego
- Henryk Matej, Burmistrz Krasnobrodu
- Wiesław Chmielowiec. Na konkursie
wstępnie swoją obecność potwierdził
Rzecznik Praw Dziecka, który jednak
z powodu ważnych spraw, w ostatniej
chwili odwołał swój udział.
Zwycięzcy konkursów oraz osoby
wyróżnione otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane
przez sponsorów.
Współorganizatorem konkursu było
Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie.
Ponadto w ramach obchodów „Roku
Korczakowskiego” zaplanowane jest
nagranie i odtworzenie słuchowiska z
autorką Hanną Bielawską- Błońską pod
tym samym hasłem co realizowane konkursy. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane 17. 09.2012r. o godz. 16.00.
A oto lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w poszczególnych konkursach:
RECYTACJA
Kategoria A
I miejsce - Sandra Złotorzyńska
- Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej w Kaczórkach
II miejsce - Martyna Przytuła
- Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej w Kaczórkach
III miejsce - Patrycja Wójtowicz
- Zespół Szkół przy Sanatorium
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
Wyróżnienie - Magdalena Monastyrska
- Szkoła Podstawowa im. Kardynała

Stefana Wyszyńskiego
w Majdanie Wielkim

- Zespół Szkół przy Sanatorium
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie

Kategoria B

Kategoria C

I miejsce - Kamila Pupiec
- Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej w Kaczórkach
II miejsce - Magdalena Bodys
- Indywidualne zgłoszenie
III miejsce - Anna Umińska
- Indywidualne zgłoszenie
Wyróżnienie - Karolina Klajn
- Szkoła Podstawowa nr.1 im Henryka
Sienkiewicza w Szczebrzeszynie

I miejsce - Estera Śliwińska
- Zespół Szkół im. Róży Zamoyskiej
w Zwierzyńcu
I miejsce - Katarzyna Kur
- Zespół Szkół im. Róży Zamoyskiej
w Zwierzyńcu
II miejsce - Anna Szawracka
- Publiczne Gimnazjum
w Szewni Górnej
II miejsce - Karolina Buryło
- Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
III miejsce - Magdalena Szawara
- Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Szczebrzeszynie
Wyróżnienia:
- Karolina Sobczuk
- Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Szczebrzeszynie
- Krystian Trąba
- Zespół Szkół przy Sanatorium
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
- Aleksandra Kwiecińska
- Zespół Szkół im. Róży Zamoyskiej
w Zwierzyńcu
- Katarzyna Cybulska
- Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
Jana Pawła II w Krasnobrodzie
- Aleksandra Gil
- Publiczne Gimnazjum im. Agaty
Mróz w Średniem Dużem

Kategoria C
I miejsce - Hanna Pawluk
- Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
II miejsce - Adrian Morawski
- Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Suchowoli
III miejsce - Marlena Dąbkowska
- Zespół Szkół przy Sanatorium
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
Wyróżnienie - Aleksandra Skiba
- Publiczne Gimnazjum w Radecznicy
LITERACKI
Kategoria A
I miejsce - Damian Szewczyk
- Zespół Szkół przy Sanatorium
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
II miejsce - Wiktoria Małecka
- Zespół Szkół przy Sanatorium
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
III Miejsce - Dominika Kostrubiec
- Szkoła Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
w Majdanie Wielkim
Wyróżnienie - Monika Drozda
- Zespół Szkół przy Sanatorium
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
Kategoria B
I miejsce - Anna Umińska
- Zgłoszenie indywidualne
II miejsce - Natalia Pokrywka
- Zespół Szkół w Suchowoli
III miejsce - Julia Zygmunt
- Zespół Szkół przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
Wyróżnieni - Aleksandra Garbal

PLASTYCZNY
Kategoria A
I miejsce - Martyna Zawiślak
- Zespół Szkół w Szewni Górnej
II miejsce - Wiktoria Małecka
- Zespół Szkół przy Sanatorium
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
III miejsce - Weronika Zych
- Zespół Szkół przy Sanatorium
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
Kategoria B
I miejsce - Magdalena Bodys
- Zespół Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie
II miejsce - Agnieszka Wołowiec
Ciąg dalszy na str. 21
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Podsumowanie konkursów o Januszu Korczaku

w Zespole Szkół przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
Ciąg dalszy ze str. 20
- Zespół Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie
III miejsce - Małgorzata Sołoducha - Zespół Szkół w Suchowoli
Wyróżnienie - Łukasz Biela - Zespół
Szkół w Suchowoli

- Nagroda Dyrektora ZS
przy Sanatorium
Wioletta Szczepaniak
- Zespół Szkół przy Sanatorium
w Krasnobrodzie
- Nagroda Prezesa Korczakowskiego Stowarzyszenia Krasnobrodzkiego

Kategoria C

Dyrekcja Zespołu Szkół przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie
oraz Krasnobrodzkie Stowarzyszenie
Korczakowskie składa podziękowania za
wsparcie finansowe oraz ufundowanie nagród:
1. Starostwu Zamojskiemu
2. Marszałkowi Województwa Lubelskiego
3. Burmistrzowi Krasnobrodu
4. Agnieszce Maruszewskiej
5. Bankowi Spółdzielczemu w Tomaszowie Lub.

I miejsce - Ewelina Struzik
- Gimnazjum w Komarowie
II miejsce - Patrycja Kościńska
- Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
III miejsce Mikołaj Gontarz
- Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
Stanisław Oleksak
- Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

6. Aptece,, Malwa” w Lublinie
7. Marketowi Spożywczemu AMC w
Krasnobrodzie
8. „Krasbudowi” PUH” Henryk i Wiesława Gielmuda
9. Piekarni Pawłowi i Krzysztofowi
Kłyż
10. Firmie Handlowo-Usługowej w
Skierbieszowie Ireneusz Więcławik
11. Stowarzyszeniu Kupców i Przedsiębiorców Polskich ,,Razem” w Lublinie
12. Technomexowi SP z o.o. PHU z
Gliwic
13. Firmie Handlowo – Usługowej
„Kitela” - Przemyśl
14. Poladexowi - L. Zaborniak i B.Zaborniak
Organizatorzy

Dziedzictwo Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
I

lekroć jest mowa o Januszu Korczaku, przed oczyma staje mi kadr
z filmu o nim, pokazujący makabryczny
pochód dzieci, na którego czele idzie on
- wychowawca? nauczyciel? lekarz domu
dziecka? filantrop? Trudno dobrać odpowiednie słowo, które wyrażałoby w pełni
niezwykłość tego człowieka? Polega ona
nie tyle w jego funkcji, roli, a nawet posłannictwie, choć może to ostatnie słowo byłoby tu najwłaściwsze. Trudność w zdefiniowaniu tej postaci polega na tym, że długo
trzeba szukać wzorca analogicznego. Czy
w ogóle można go znaleźć? W bogatej historii świata i jeszcze bogatszych dziejach
duszy ludzkiej, zapewne tak. Byłoby to
jednak zadanie czysto akademickie, żeby
nie powiedzieć - teoretyczne. Ale Janusz
Korczak – gdy mowa o nim tu i teraz, a to
„teraz” to cały ciąg naszej pamięci o czasie
nieludzkim, zapisanym przerażającym ciągiem zbrodni i deptania człowieczeństwa,
o boskim porządku nawet nie wspominając – taki Korczak możliwy jest tylko w
kategorii żywego symbolu. Słowo symbol
sugeruje utożsamienie tej postaci z najwyższą ofiarą. Składa ją każdy, kto oddaje
swe życie za przyjaciół. To ewangeliczna
definicja. Ktoś rozumujący w konwencji
teoretycznej mógłby powiedzieć, a choćby tylko pomyśleć, że nie tędy droga do
definiowania ofiary Korczaka. Wszak był
Żydem i dlatego znalazł się w sierocińcu

na ul. Krochmalnej. Był także polskim
oficerem, znanym lekarzem. Był kimś,
kto mógł z holokaustu wyjść bez szwanku. Miał zapewnioną ucieczką i kryjówkę.
Czy ktokolwiek żyjący w tamtych czasach, więzień warszawskiego czy jakiegokolwiek innego getta, nie skorzystałby
z takiej szansy? Czy można mieć komuś
za złe, że ratuje swe życie?
Ale Korczak nie skorzystał. Dlaczego?
Bo nie był opiekunem, pedagogiem, mentorem za pieniądze. Od godziny do godziny. On kochał te osierocone dzieci, tak
wcześnie doświadczone przez los, żyjące w
oparach wiecznego strachu, nierozumiejące zła, ani tych, którzy je generowali. Podopieczni Korczaka nie byli już dziećmi w
ścisłym tego słowa znaczeniu. Przedwcześnie dorośli, bo znaleźli się w matni, z której nie było wyjścia. Korczak to wszystko
wziął na siebie, stał się „odgromnikiem”.
Wiedział, że będzie musiał przejść razem
z tymi maluchami przez straszne minuty
w bunkrze gazowym. Chciał im towarzyszyć do końca, żeby aż do ostatniej minuty
przed nieuniknioną męką śmierci być dla
nich oparciem, źródłem siły. Żeby swoją
obecnością dodać im odwagi. Tyle mógł
ocalić z ich dzieciństwa, zniweczonego
przez zwierzęcą nienawiść człowieka.
Jeśli ktoś chciałby poznać duszę Korczaka, jego filozofię życia na krótkim odcinku między ul. Krochmalną a komorą ga-

zową, niech pomyśli, – choć tak naprawdę
nie jest to możliwe – co czuł, co myślał,
na co się decydował ów „chrześcijanin bez
chrztu”, naśladowca Chrystusa, niebędący
Jego wyznawcą, święty z prawdziwego
zdarzenia, choć nigdy niekanonizowany.
Człowiek najwyższej próby, zabity jako
jeden z podludzi.
Wszystkie inne, najmądrzejsze nawet
dywagacje na temat Janusza Korczaka,
jego pedagogii, nowatorstwa w wychowaniu mogą wprawdzie być poprawne
metodologicznie i prawdziwe, ale będą się
wymijać z tym, co jedynie ważne, choć
słabo uchwytne. Bo miłość niewypowiedziana słowem, ale promieniująca każdym gestem, lekceważąca własne dobro,
po to, by dawać je innym w największym
wymiarze, bo za cenę swego życia, nie da
się opisać jak podręcznikowy wykład najwspanialszej nawet teorii. Jedyne, co można uczynić, to pochylić głowę i w ciszy
medytować nad wielkością świadectwa,
jakie złożył Janusz Korczak. Ma ono wymiar ponadczasowy.
Ks. prof. dr hab.
Edward Walewander
KUL
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Szkolenie integracyjne

dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W

dniach 22-24 czerwca na terenie Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie, Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz Zarząd Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Zamościu zorganizowały
już po raz trzeci, szkolenie integracyjne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W szkoleniu wzięło udział 53
członków MDP, dziewcząt i chłopców
z terenu 7 gmin powiatu zamojskiego,
oraz 7 opiekunów. Organizatorem szkolenia była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Zamościu.
Zajęcia dydaktyczne dla uczestników zgrupowania prowadzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w
Zamościu, które dotyczyły: udzielania
pierwszej pomocy, organizacji i funkcjonowania MDP, ceremoniału pożarniczego połączonego z elementami
musztry oraz profilaktyki przeciwpożarowej propagującej bezpieczne formy
zachowań w przypadku wystąpienia

zagrożeń. Uczestnicy szkolenia mogli
również zapoznać się z nowoczesnym
sprzętem ratowniczym znajdującym się
na wyposażeniu zamojskiej Komendy
oraz Jednostek OSP w Krasnobrodzie i
Majdanie Małym.
Młodzież miała również możliwość
przemierzenia terenów Roztoczańskiego
Parku Narodowego szlakiem turystycznym wiodącym przez Bukową Górę. W
trakcie prelekcji wygłoszonej w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym przybliżono historię powstania
Parku oraz potrzeby ochrony przyrody.
W przeddzień zakończenia szkolenia,
młodzież przy ognisku spotkała się z kadrą dowódczą Komendy, oraz przedstawicielami Zarządów Gminnych ZOSP
RP powiatu zamojskiego. W trakcie spotkania przedstawiono historię pożarnictwa na terenie Zamojszczyzny. Ten czas
był dobrą okazją by zapukać do serc
uczestników zgrupowania. Emocjonującą „Balladę o bezimiennym strażaku”
z pamięci wyrecytował nestor pożarnictwa zamojskiego płk poż. w st. spocz.
Mieczysław Skiba.

Ostatni dzień zgrupowania rozpoczął się Mszą świętą, po której zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze
dla druhów biorących udział w szkoleniu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczyli Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w
Zamościu dh Kazimierz Mielnicki oraz
Komendant Miejski PSP w Zamościu
mł. bryg Jacek Sobczyński.
Jak powszechnie wiadomo najtańszą
formą przeciwdziałania wystąpieniu różnego rodzaju zagrożeń jest odpowiednia
profilaktyka. W tego rodzaju działalność
w pełni wpisuje się organizacja zgrupowania, które łączy zdobywanie wiedzy
z aktywną formą wypoczynku i rywalizacji. Należy mieć nadzieję, że wiadomości uzyskane przez młodych ludzi,
w ramach takich szkoleń, zaowocują w
przyszłości, ukazując właściwe zachowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń.
st. kpt. mgr inż.
Andrzej Szozda
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Bajkowe spotkanie
z przedszkolakami
„Czerwony Kapturek szuka swojego
księcia” – to tytuł bajki, którą przygotowali uczestnicy zajęć teatralnych prowadzonych w Krasnobrodzkim Domu
Kultury.
21 czerwca inscenizację tę zaprezentowano w Zespole Szkół Podstawowych
w Krasnobrodzie. Odbiorcami tego
przedstawienia były grupy przedszkolne
tejże szkoły.
Kilka minut po godzinie 10-tej, kiedy
w małej sali gimnastycznej zgromadziła

się milusińska publiczność rozpoczęła
się na pozór wszystkim znana historia o
Czerwonym Kapturku Jednak, ta fabuła
różniła się znacznie od oryginalnej wersji. Był narrator, dziewczynka w czerwonym nakryciu głowy, wilk i babcia.
I wydawać by się mogło, że wszystko
wygląda normalnie, ale….
W historii tej wystąpił także: piękny
książę, smok, Królewna Śnieżka, zaczarowane drzewa, żaba, krzycząca księżniczka, krasnoludek i wiedźma.

Bajka, choć różniła się od tej tradycyjnej także miała swoje przesłanie
i morał. Występujący w niej aktorzy
z wielką przyjemnością wystąpili dla
swoich młodszych kolegów za co zostali
nagrodzeni gromkimi brawami.
Pamiątką tego bajkowego spotkania
były wspólne zdjęcia.
M.K.

Święto 2 Pułku Strzelców Konnych

W

niedzielę 15 lipca 2012r.
w Dominikanówce już po
raz kolejny odbyło się Święto 2 Pułku

Strzelców Konnych. Jego organizatorami byli: Klub Rekonstrukcji Historycznej Tomaszów’ 39 w barwach 2 Pułku

Strzelców Konnych, Jednostka Strzelecka 2019 im. Gen. Tadeusza Piskora,
Burmistrz Krasnobrodu i mieszkańcy
Miejscowości Dominikanówka.
Obchody święta rozpoczęły się polową mszą św., a potem uroczystościom
towarzyszyły pokazy kawaleryjskie,
sprawności strzelców i współczesnego
wyposażenia wojskowego.
Szerszą relację z tego święta opublikujemy w kolejnym wydaniu GK.
M. Czapla

KONKURsy o januszu korczaku

14.06.2012r.

Festiwal Piosenki Ekologicznej
Kaczórki 2012

05.06.2012r.
17.10.2011r.

