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Usuwanie azbestu

Uprzejmie informujemy osoby za-
interesowane usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest, że w ramach 
programu współpracy pt „Pilotażo-
wy system gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie Województwa 
Lubelskiego wzmocniony sprawnym 
monitoringiem ilości oraz kontroli ich 
usuwania i unieszkodliwiania” prowa-
dzony będzie nabór wniosków dla osób 
chętnych do usunięcia takich wyrobów 
w roku 2014 r. Rozpoczęcie naboru pla-
nuje się od dnia 4 listopada 2013 do 29 
listopada 2013. Osoby które oprócz uty-
lizacji wyrobów azbestowych zaintere-
sowane są również demontażem pokryć 
dachowych z eternitu do wniosku winny 
dołączyć zgłoszenie lub poświadczenie 
zgłoszenia prac remontowych polegają-
cych na wymianie dachu (ze Starostwa 
Powiatowego w Zamościu ) oraz wypis 
z ewidencji gruntów dla działki gdzie 
znajduje się budynek (ze Starostwa Po-
wiatowego w Zamościu). Wzory wnio-
sków dostępne będą na stronie interne-
towej www.azbest.lubelskie.pl a także 
www.krasnobrod.pl, niezwłocznie po 
ich otrzymaniu z Urzędu Marszałkow-
skiego w Lublinie. 

Most na rzece Jacynka

W dniu 3 października 2013 roku 
planowany jest odbiór mostu na rzece 
Jacynka. Inwestycje wykonywała firma 
MELBUD S.A. z Zamościa., obejmo-
wała ona także budowę 35 mb odcinka 
ciągu pieszo – jezdnego, oraz wykona-
nie barier SP-06 nad ciekiem wodnym. 

Przypominamy, ze most wykonany zo-
stał jako przepust z blachy falistej (kar-
bowanej) o przekroju łukowo- kołowym. 
Po odbiorze prac most będzie podlegał 
jeszcze ocenie nadzoru budowlanego w 
Zamościu po czym będzie mógł zostać 
oddany do użytku.

Budowa trybun na stadionie

Spółdzielnia Produkcji Rolnej w 
Majdanie Wielkim realizowała zadanie 

pn. „Przebudowa trybun na stadionie 
sportowym w Krasnobrodzie”. W jego 

ramach, na stadionie  zamontowane zo-
stały atestowane plastikowe siedziska 

stadionowe typu POLSPORT 2. Siedzi-
ska w ilości 170 szt. zostały zamonto-
wane w pięciu rzędach i stanowią już 
trzeci sektor trybun. Komunikacja po-
między sektorami odbywa się po tere-
nowych schodach zejściowych.

Zadanie współfinansowane było ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
osi IV LEADER działanie 4.1/413 – 
„Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, jako 
tzw. „mały projekt” opracowany przez 
Gminę Krasnobród i złożony do LGD 
„Nasze Roztocze” w ramach naboru w 
roku 2012. Wartość zadania to kwota 
53.000,00 zł. Wartość dofinansowania 
to kwota 25.000,00zł.

Odśnieżanie
W miesiącu październiku roz-

strzygnięty będzie przetarg na zimowe 
odśnieżanie dróg gminnych w takich 
miejscowościach jak Potok Sender-
ki, Malewszczyzna, Stara Huta, Szur, 
Grabnik, Wólka Husińska, Nowa Wieś, 
Hutki, Kaczórki oraz na osiedlu Podza-
mek w Krasnobrodzie a także ulicy Św. 
Roch.

Materiały zebrała: M. Czapla
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Wrześniowe łany zbóż niosą ze 
sobą zapach chleba, owoców i 

zbiorów. Przez cały rok rolnicy troszczą 
się o ziemię, zasiew i plon, by na koń-
cu podziękować Bogu za Jego opiekę i 
wsparcie. Tak było i w tym roku podczas 
Diecezjalnego Święta Plonów, które zo-
stało zorganizowane w Krasnobrodzie 8 
września. 

Blisko sześćdziesięciu przedstawi-
cieli różnych miejscowości z Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej przyniosło do 
krasnobrodzkiego sanktuarium wieńce 
dożynkowe. Z roku na rok stają się one 
prawdziwym dziełem sztuki. Wszyscy 
przybywający mogli podziwiać wieńce 
w kształcie korony, serca, zstępującej 
gołębicy, bogate kielichy i monstrancje, 
wozy z końmi oraz wiele innych, a to 
wszystko przygotowane z nasion i kło-
sów zbóż. Niektóre z nich były przygo-
towywane przez cały rok. 

Centrum świętowania stanowiła Eu-
charystia, której przewodniczył dusz-
pasterz diecezji, biskup Marian Rojek. 
Podczas homilii wielokrotnie podkreślił, 
jak cenna jest praca rolników i jak wiele 
zarówno ona, jak i jej owoce, uczą nas w 
codziennym życiu. 

- Dożynki to święto dziękczynienia i 
dzielenia się tym, co mamy… to święto 
miłości. Dziękować i dzielić uczymy się 
w naszych rodzinnych domach, dlatego 
spotykamy się dziś u naszej Matki, Kra-
snobrodzkiej Pani. Wieś kojarzy nam 
się z chlebem. Wielu z nas jeszcze pa-
mięta ten zapach wypiekanego chleba. 
Dziś podziwiamy i jego, i owoce przy-
niesione przez gospodynie w barwnych 
strojach – dostrzegł duszpasterz podczas 
wygłaszanego słowa.

Biskup zaznaczył jak ważną sprawą 
jest rolnicza wspólnota oparta na wza-
jemnej zależności. Jedni tworzą pokarm 
dla zwierząt, inni karmią zwierzęta a 
jeszcze inni dzielą się nimi z pozosta-
łą ludzkością. Na tej podstawie można 
dostrzec współpracę ludzi pełną pojed-
nania.

- Zastawiony stół wskazuje, że jeste-
śmy w stanie żyć w harmonii i pokoju. 
Rodzi się rolnicza wspólnota, która żyje 
w jedności bez względu na opcje poli-
tyczne i ideologiczne. Bez względu na 
nasze różnice, dziś wspólnie możemy 
chwalić Boga – dodaje biskup Marian 
Rojek.

Chleby złożone przez przedstawi-
cieli danych miejscowości w darach 
ołtarza zostały połamane i rozdane wier-
nym modlącym się podczas Eucharystii. 
Ten piękny symbol wprowadził w życie 
słowa biskupa, gdzie każdy, bez wzglę-
du na to kim jest i skąd jest, spożywał 
jeden chleb utworzony dzięki pracy rąk 
ludzkich. 

Podczas święcenia wieńców, dusz-
pasterz diecezji podszedł do każdego 
z osobna i rozmawiał podziwiając trud 
włożony w wykonanie wieńca. Ten gest 
wierni przyjęli z sympatią i poczuciem, 
że władze Kościoła nie stoją z daleka 
ludu, ale są blisko tych, którzy z trudem 
dbają w życiu codziennym o polski na-
ród i chleb. 

Burmistrz Krasnobrodu, Wiesław 
Chmielowiec, podziękował rolnikom za 
ich pracę i życzył im, by na ich stole ni-
gdy nie zabrakło chleba. 

Uroczystość uświetniły występy 
ludowych zespołów takich jak „Wójto-
wianie” z Krasnobrodu, „Sitanianie” z 
Sitańca, „Rzemyki” z Józefowa a także 
chór parafialny oraz orkiestra z Krasno-
brodu. Poza występami artystycznymi 
dożynkom towarzyszyła wystawa rolni-
cza i sztuki ludowej. 

Na zakończenie, podczas błogosła-
wieństwa, proboszcz parafii NNMP w 
Krasnobrodzie, Eugeniusz Derdziuk, 
prosił Boga:

- Niech Pan błogosławi od Hrubie-
szowa po Lubaczów, całej diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej.

Ewa Monastyrska

Fotoreportaż – str. 10
Fot. Mariola Kawecka

Dożynkowe 
święto miłości

ZAPROSZENIE

Dyrektor
Krasnobrodzkiego Domu Kultury

Mariola Czapla

Autor Projektu i Kurator Realizacji
Maria Grażyna Szpyra

zapraszają na

Promocję książki 
„Tam za dworem, za jeziorem” 

- Pieśni i piosenki ludowe

 która odbędzie się
w dniu 10 października 2013r. 

o godz. 16.00
w Krasnobrodzkim Domu Kultury

w programie
Wernisaż wystawy ilustracji 

oraz 

Występ Zespołu Folklorystycznego
„Wójtowianie” z Krasnobrodu

Święto Zespołu Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie

23 września 2013r. w Krasnobrodzie 
odbyły się uroczyste obchody 26 rocznicy nadania

 imienia 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich Zespołowi Szkół Podstawowych.
 Szczegółową relację z tego wydarzenia przedstawimy Państwu

 w kolejnym wydaniu Gazety Krasnobrodzkiej.
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Dnia 30 sierpnia 2013r., na Stadio-
nie Miejskim w Krasnobrodzie 

odbyły się I Igrzyska Sportowe Osób Nie-
pełnosprawnych. 

Spotkanie zorganizowane zostało 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Radość i Nadzieja”. 
Partnerami Imprezy byli: Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce oraz Miej-
sko – Gminny Klub Sportowy „IGROS” 
Krasnobród.

Zadanie dofinansowane zostało przez 
Województwo Lubelskie poprzez Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwo-
cie 8.048zł.

Celem Igrzysk była popularyzacja 
sportu wśród osób niepełnosprawnych, 
rehabilitacja i podnoszenie sprawności 
fizycznej uczestników, integracja środo-
wiska ze społeczeństwem pełnosprawnym 
oraz nawiązywanie kontaktów interperso-
nalnych wewnątrz środowiska.

W spotkaniu wzięły udział osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną i ru-
chową z czterech powiatów: Tomaszów 
Lubelski, Biłgoraj, Hrubieszów i Zamość, 
łącznie 150 osób.

W trakcie zawodów rozegrane zostały 
następujące konkurencje:

1. Rzut piłką do kosza,
2. Sztafeta 4 x 100

3. Rzut ringiem na pal
4. Rzut piłką lekarską

5. Tor przeszkód,
6. Przeciąganie liny

Poszczególne konkurencje odbywały 
się według ściśle określonej kolejności i 
miały charakter drużynowy.

Zawodnicy walczyli z pełnym zaan-
gażowaniem, przestrzegając zasad „fair 
play”.

Po wyczerpujących konkurencjach 
uczestnikom Igrzysk zapewniono ciepły 
posiłek, napoje i drożdżówki. Około go-
dziny 13:00 Komisja Sędziowska doko-
nała podsumowania spotkania i podała 
wyniki końcowe:

I miejsce - WTZ Józefów
II miejsce - WTZ Zwierzyniec

III miejsce - WTZ Wolica Brzozowa
Oprócz zwycięskich zespołów w ry-

walizacji brały udział: Warsztat Terapii 
Zajęciowej z Dominikanówki, Turkowic, 
Muratyna, Lipiny Starej oraz Powiatowy 
Ośrodek Wsparcia z Krasnobrodu.

Wszystkim uczestnikom wręczono 
dyplomy i nagrody. Spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze. Humoru zawodnikom 
nie popsuła nawet kapryśna pogoda.

Mamy nadzieję, że Igrzyska Sportowe 
na stałe wpiszą się w harmonogram im-
prez organizowanych przez Stowarzysze-

nie „Radość i Nadzieja”

Zarząd Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

„Radość i Nadzieja”

Podziękowania
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych „Radość i 
Nadzieja” serdecznie dziękuje Spon-
sorom, którzy pomogli w organizacji 
I Igrzysk Sportowych Osób Niepeł-
nosprawnych przekazując nam droż-
dżówki i pieczywo. 

Byli to:

Pan Ryszard Tyrka – Piekarnia 

„Aston” w Krasnobrodzie

Pan Tomasz Kurantowicz – Piekar-

nia w Krasnobrodzie

Panowie Krzysztof i Paweł Kłyż – 

Piekarnia w Krasnobrodzie

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych
„Radość i Nadzieja”

Prezes - Katarzyna Nowosad

I Igrzyska Sportowe 
Osób Niepełnosprawnych

Realizacja projektu ,, Nie tyko szkoła” 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zielonem

„ACH ZIELONE” STOWARZY-
SZENIE NA RZECZ ROZWOJU 

MIEJSCOWOŚCI ZIELONE I OKO-
LIC od 1 września 2013 r. rozpoczęło 
realizację projektu „Nie tylko szkoła”. 
Projekt współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, Priorytet IX. 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wyso-
kiej jakości usług edukacyjnych świad-
czonych w systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jako-
ści usług edukacyjnych Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt „Nie tylko szkoła” został 
skierowany do uczniów klas 0-3 Publicz-

nej Szkoły Podstawowej w Zielonem. W 
ramach projektu przewidziano: zajęcia 
dodatkowe z matematyki i z języka an-
gielskiego, liczne kółka zainteresowań: 
komputerowe, przyrodnicze, plastyczne, 
teatralno-polonistyczne, rytmiczno-mu-
zyczne, sportowe oraz wyjazdy edukacyj-
ne: do teatru, rezerwatów przyrody oraz na 
basen. Zostaną doposażone sale lekcyjne 
w  krzesełka i stoliki. Szkoła wzbogaci się 
o nowy sprzęt komputerowy, sportowy i 
muzyczny.

Podczas kółka komputerowego, dzieci 
będą miały okazję poznać zasady korzy-
stania z Internetu, programów kompute-
rowych oraz obsługi urządzeń komputero-
wych. W przyszłości ta wiedza okaże się 
dla nich niezbędna nie tylko w procesie 
kształcenia (np. sporządzaniu prac zali-
czeniowych, korzystaniu z baz bibliotek), 

ale także i w dostępie do wielu instytucji 
publicznych. Zajęcia artystyczne z kolei 
przyczynią się do wzrostu kreatywności, 
kształtowania umiejętności wyrażania 
swoich uczuć i emocji, rozwijania wrażli-
wości na muzykę i sztukę, zainteresowa-
nia wiedzą polonistyczną. Kółko sportowe 
posłuży natomiast przybliżeniu zasad róż-
nych dyscyplin sportu (koszykówka, siat-
kówka, piłka nożna), gry fair-play i pracy 
zespołowej. 

Należy nadmienić, iż całkowita war-
tość projektu sięga kwoty 117 859,52 
PLN.

Projekt zakończy się 31 lipca 2014 r.

Agnieszka Jędrychowska
Koordynator Projektu

Projekt „Nie tylko szkoła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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U
roczystości upamiętniające wy-
darzenia września 1939 roku na 

stałe zagościły  w kalendarzu naszej szko-
ły i stowarzyszenia. 

W dniu 13 września 2013 roku  
uczniowie klasy pierwszej stali się praw-
dziwymi uczniami. Starsi koledzy i ko-
leżanki pod kierunkiem pani Barbary 

Dziura zaprezentowali część artystyczną  
oraz ,,przeegzaminowali” pierwszaków  
sprawdzając, czy są gotowi  przystąpić 
do ślubowania.  Po zdaniu ,,egzaminu” 
dyrektor pani Krystyna Czapla  przepro-
wadziła uroczyste ślubowanie i pasowała 
Agnieszkę Dąbrowską, Oliwię Piwko i Ja-
kuba Bielę na uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zielonem.  W uroczysto-
ści uczestniczyli również rodzice, którzy 
zadbali o słodki poczęstunek. 

Po zakończeniu ceremoniału ślubo-
wania cała społeczność szkolna, miesz-
kańcy miejscowości, zaproszeni goście 
na czele z orkiestrą dętą z Krasnobrodu 
oraz grupy rekonstrukcyjne udali się pod 
pomnik, gdzie pod przewodnictwem ks. 
Prałata Romana Marszalca odbyła się 
msza polowa. Współprowadzącymi mszę 
świętą  byli ks. Józef Godzisz   i ks. Ma-
ciej  Lewandowski,  który wygłosił Słowo 
Boże. Dzieci z klasy II i III włączyły się 
czynnie we mszę świętą poprzez śpiewa-
nie psalmu, czytanie, modlitwę wiernych 
oraz niesienie darów ołtarza.  

Nad sprawnym przebiegiem uroczy-
stości czuwali pani Mariola Czapla - dy-
rektor KDK oraz prezes stowarzyszenia 
„Ach Zielone” pan Tomasz Skóra, który 
przedstawił rys historyczny dotyczący 
wydarzeń wrześniowych.  Pani Mariola 
Kawecka  zadbała o oprawę medialną 
uroczystości. 

Spotkaniu towarzyszyły również 
przemówienia. Jako pierwszy wystąpił  
burmistrz Krasnobrodu pan Wiesław 
Chmielowiec, który w swojej wypowie-

dzi  odwołał się do historii Polski z okre-
su  II wojny światowej. Następnie głos 
zabrał przewodniczący Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie pan Kazimierz Misztal. 
Wyraził uznanie  i szacunek dla miesz-
kańców Zielonego, za trud jaki wkładają 
w organizację niniejszego święta. 

Swoją obecnością zaszczycili nas 

również: p. Janusz Oś,  p. Kazimierz 
Gęśla, p. Adam Kałuża, p. Kazimierz 
Mielnicki, ks. Roman Sawic. Gościliśmy 
również grupy rekonstrukcyjne z Kato-
wic i Tomaszowa Lubelskiego.  W uro-
czystościach uczestniczyli także komba-
tanci, przedstawiciele szkół i instytucji z 
terenu Miasta i Gminy Krasnobród oraz 
mieszkańcy miejscowości Zielone. Za-
proszenie nasze przyjęły dwa zaprzyjaź-
nione stowarzyszenia tj. Stowarzyszenie 
,,Radość i Nadzieja” z Dominikanówki  
oraz Stowarzyszenie „Przyjazna  Szkoła” 
ze Steniatyna. 

Podczas spotkania Pan Andrzej Cza-
pla nauczyciel ZSO w Krasnobrodzie 
lokalny animator Latarników Polski Cy-
frowej, zachęcał przedstawicieli pokole-
nia 50+ do zrobienia pierwszego kroku 
w Internecie. Umożliwił obejrzenie filmu 
poświęconego Kampanii Wrześniowej 
umieszczonego w Internecie. Prezento-
wana była również strona Internetowa 73 
Pułku Piechoty z Katowic, który to Pułk  
podczas kapitulacji ukrył sztandar w po-
bliżu szkoły. Po wojnie sztandar  został 
znaleziony przez pracownika muzeum w 
Biłgoraju, Tomasza Bordzania i znajduje 
się w tamtejszym muzeum. 

Na zakończenie uroczystości zgro-
madzone delegacje złożyły wiązanki pod 
pomnikiem oddając cześć obrońcom Oj-
czyzny.  Po zakończeniu oficjalnej części 
organizatorzy zaprosili wszystkich na go-
rący poczęstunek. W ofercie jak co roku 
był bigos i wojskowa grochówka dopra-
wiona przez męską część społeczeństwa, 

która cieszyła się wielkim powodzeniem.  
Zaś żeńska część miejscowości jak zwy-
kle nie zawiodła i zadbała o pyszne ciasta. 
Nad kulinarną stroną imprezy czuwali  
nasi wciąż niezawodni  rodzice, którym z 
całego serca dziękujemy. 

B. Dziura, K. Czapla

Fotoreportaż – str. 11
Fot. Mariola Kawecka

Wspomnienie września’39 w Zielonem

Podziękowania
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 

miejscowości Zielone i okolic “Ach 
Zielone” składa serdeczne podzięko-

wania wszystkim, którzy przyczynili 

się do uświetnienia uroczystości re-

ligijno- patriotycznej,  która odbyła 
się 13września 2013r. 

Dziękujemy:

* Mieszkańcom miejscowości Zielo-

ne 

* OSP w Zielonem
* Pracownikom i uczniom Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Zielonem na 
czele z panią dyrektor
* Przedstawicielom Krasnobrodz-

kiego Domu Kultury dyr. p. Marioli 

Czapla   i p. Marioli Kaweckiej
* Burmistrzowi Krasnobrodu p. Wie-

sławowi Chmielowcowi 
* Panu Ryszardowi Tyrce -  właści-
cielowi piekarni “Aston” w Krasno-

brodzie

* Panu Stanisławowi Kurantowiczo-

wi- właścicielowi masarni z ubojnią 
w Hrubieszowie

* Panu Wojciechowi Żurakowskiemu- 
dyr. Sanatorium w Krasnobrodzie
* Orkiestrze dętej w Krasnobrodzie
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Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Radość i 

Nadzieja” z Dominikanówki było orga-
nizatorem II Festiwalu Piosenki „Disco 
Dance”. W spotkaniu wzięły udział oso-
by niepełnosprawne z powiatów: zamoj-
skiego, hrubieszowskiego, biłgorajskie-
go oraz tomaszowskiego.

Impreza odbyła się dnia 12 września 
2013r w Krasnobrodzkim Domu Kultu-
ry, który wraz z Warsztatem Terapii Za-
jęciowej w Dominikanówce pełnił rolę 
partnera w całej imprezie. 

Do Krasnobrodu przyjechały grupy 
niepełnosprawnych piosenkarzy i tan-
cerzy z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z Muratyna, Tomaszowa Lubelskiego, 

Turkowic, Józefowa, Lipiny Starej, 
Zwierzyńca, Wolicy Brzozowej, Grabo-
wicy, Rozłop, Dominikanówki, Powia-
towy Ośrodek Wsparcia z Krasnobrodu, 
a także WTZ z Zamościa z ul. Orlicz - 
Dreszera oraz WTZ działający przy Sto-
warzyszeniu „Krok za Krokiem”.

Zadanie dofinansowane zostało 
przez Województwo Lubelskie poprzez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w kwocie 5198zł.

Celem Festiwalu była popularyzacja 
muzyki, śpiewu i tańca wśród osób nie-
pełnosprawnych, integracja ze środowi-
skiem pełnosprawnym, nawiązywanie 
nowych kontaktów interpersonalnych.

Uczestnicy przybyli do Krasnobro-

du zaprezentowali nam utwory z róż-
nego repertuaru i gatunku. Były to nie 
tylko piosenki disco polo i ludowe, ale 
także śpiewane w obcym języku.  Jedna 
z grup zaprezentowała się też w tańcu 
„Freestyle”.

Wszyscy przybyli otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i upominki, a po części 
artystycznej zostali zaproszeni na ciepły 
poczęstunek, napoje i pączki.

Cała impreza przebiegła w miłej at-
mosferze.

Zarząd Stowarzyszenia
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

„Radość i Nadzieja”

„Disco Dance”
II Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych

Krasnobrodzki 
Dom Kultury

serdecznie zaprasza
DZIECI I MŁODZIEŻ NA: 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

PRACOWNIA DOBRYCH POMYSŁÓW środa godz. 14.00 - 15.00
MAŁY ARTYSTA  piątek godz. 14.00 - 15.00

Instruktor prowadzący: Marzena Mazurek

ZAJĘCIA TEATRALNE 

poniedziałek godz. 15.30 - 17.00
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 

środa godz. 15.00 - 16.00 

Instruktor prowadzący: Mariola Kawecka

ZAJĘCIA MUZYCZNE
poniedziałek godz. 14.00 -18.00 – gitara

wtorek godz. 14.00 -19.00 – keyboard, pianino, 
19.00 – 22.00 zespół „Wójtowianie”

środa godz. 14.00 -17.00 – instrumenty dęte, 
17.00 – 19.00 – zespół rockowy

czwartek godz. 14.00 -16.00 – zajęcia wokalne, 
17.00 – 19.00 – zespół rockowy

piątek godz. 14.00 -16.00, perkusja, 
16.00 – 18.00 zespół instrumentalno-wokalny, 

18.00 -20.30 – Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta
Instruktor prowadzący: Jarosław Derkacz

KLUB SZACHOWY
piątek godz. 16.30 – 19.30 

Instruktor prowadzący: Ryszard Probola

ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO „FART”
sobota godz. 15.00 – grupa I (dzieci 5-7 lat)

godz. 16.00 – grupa II (dzieci starsze)  
Instruktor prowadzący: Anna Antoszczak

ZUMBA W KDK
Wraz z końcem września br. 

w  Krasnobrodzkim Domu Kultury rozpoczęły 
się zajęcia ZUMBY.

Zumba jest bardzo innowacyjnym syste-
mem fitness, zawiera w sobie elementy tańca 
i aerobiku. To taniec łączący elementy tańców 
latynoamerykańskich (merengue, salsy, cumbii, 
reggaetonu, flamenco, samby, tańca brzucha, 
cha-chy, rumby, twista) oraz fitness. Został 
opracowany przez tancerza i choreografa Al-
berto „Beto” Pereza w Kolumbii. Choć początki 
zumby sięgają lat 90-tych XX wieku, to u nas 
stała się ona popularna od niedawna.

Zajęcia w KDK, w których uczestniczą 
osoby dorosłe, odbywają się we wtorki, o godz. 
19.00. 

Zajęcia są odpłatne i prowadzone są przy 
współpracy ze Szkołą Tańca Magdalena i Ja-
nusz Myka z Zamościa.

M. Czapla

Biegi Przełajowe 
w Majdanie Wielkim

Już po raz XXI w Szkole Podstawowej im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim odbyły  się Biegi Przełajowe o Puchar 
Szkoły.

Organizatorami tego sportowego przedsię-
wzięcia, które miało miejsce 4 października 
2013r. byli: dyrekcja, grono pedagogiczne, Sa-
morząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.

Szczegółową relację z zawodów przedsta-
wiamy Państwu w kolejnym wydaniu Gazety 
Krasnobrodzkiej.
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Tradycyjnie, w ostatnią niedzie-
lę września, już po raz piaty do 

Sanktuarium Maryjnego w Krasnobro-
dzie, pielgrzymowali funkcjonariusze 
Komendy Miejskiej PSP oraz druho-
wie   z Ochotniczych  Straży Pożarnych 
powiatu zamojskiego. Cen-
tralną częścią pielgrzymki 
była Msza św. odprawiona w 
podzięce za ostatni rok funk-
cjonowania straży pożarnych. 
Mszę w intencji strażaków i 
ich rodzin koncelebrowali ks. 
kan. Andrzej Chmaj kapelan 
zamojskich strażaków oraz 
ks. Mirosław Ładniak kape-
lan wojewódzki straży pożar-
nych. 

Oceniając miniony rok 
w ochronie przeciwpożaro-
wej na naszym terenie,  trze-
ba stwierdzić, że jest za co dziękować. 
W ostatnim roku mieszkańcy naszego 
powiatu nie doświadczali klęsk żywio-
łowych. Intensywne opady deszczu 
występowały lokalnie, nie powodując 

zagrożenia dla większej ilości zabudo-
wań. Prowadzone działania nie nastrę-
czyły strażakom większych trudności. 
W działaniach ratowniczo-gaśniczych 
nie ucierpiał żaden z ratowników. 

Wsłuchując się w słowa kazania, 

nasuwa się myśl, że oprócz wiary we 
własne umiejętności i możliwości tech-
niczne sprzętu, warto odwołać się do 
ufności w bożą Opatrzność. Podczas 
przemarszu z miejsca zbiórki przy ka-

plicy na wodzie do sanktuarium odma-
wiana była  część chwalebna  Różańca 
św. Pielgrzymów przed krasnobrodzkie 
sanktuarium przywiodła kapela ludowa 
z Krasnobrodu. 

W pielgrzymce udział wzięło ok. 
300 strażaków (najwięcej z 
gminy Zamość) w tym 25 
pocztów sztandarowych stra-
ży pożarnych, Henryk Matej 
Starosta Zamojski, bryg. Ja-
cek Sobczyński Komendant 
Miejski PSP w Zamościu; 
druh Kazimierz Mielnicki 
Prezes Oddziału Powiatowe-
go  ZOSP RP, przedstawiciele 
Komendanta Powiatowego w 
Biłgoraju oraz Tomaszowie 
Lub.   
      

 Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego PSP  

w Zamościu 
mł. bryg. mgr inż. Andrzej Szozda

Zamojscy strażacy z pielgrzymką
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P
omimo tego, że wszystkie pro-
gnozy wskazywały ulewę w po-

łudniowo –wschodniej Polsce w dniach 
13-15 września Wielopokoleniowa Or-
kiestra Dęta z Krasnobrodu wyruszyła 
na podbój Bieszczad. Po dotarciu na 
miejsce noclegowe „Wesoły autobus” 
zauroczyły piękne widoki oraz przytul-
ne domki z tarasami, które posłużyły 
muzykantom do koncertu dla tubylców. 
Rejs po Solinie z radosną nutą na ustach, 
którą powiew wiatru odbijał o zielone 
wzgórza, był niczym sielski raj (nic do-
dać nic ująć).

Na drugi dzień zaplanowano wypra-
wę w góry. Słoneczko, które powitało 
wszystkich wczesnym rankiem wiodło 
nas niemalże na samą Tarnicę. To było 
piękne: pomimo zmęczenia, każdemu 
towarzyszyła radość i optymizm, na 
każdej twarzy gościł uśmiech i słowa 
powitania - cześć, dzień dobry. Napo-
tkani ludzie odwzajemniali te gesty.

Po dotarciu do celu – na najwyższą 
połoninę, wszyscy uwiecznili swoje wi-
zerunki pod krzyżem, dumnie królują-
cym na szczycie Tarnicy. Mimo zimna, 
które tam zastaliśmy nikt nie narzekał, 
każdy czuł się spełniony. Po kilkugo-
dzinnym wędrowaniu w chmurach, wró-
ciliśmy do domków. Dzielny kierowca 
znosił nasze krzyki i wybryki z pokorą, 
nie opuszczała nas bowiem euforia.

Zmęczenie dawało się we znaki 
przede wszystkim „staruszkom - opie-

kunom”. Młodzikom ciągle dopisywał 
humor, a oryginalnym pomysłom nie 
było końca do późnej nocy (byli nie do 
zdarcia). Cieszyło serce to, że wszyscy 
potrafili się integrować w marszu, w 
piosence i w zabawie oraz spożywać po-
siłek z przysłowiowej jednej miski.

W niedzielę postanowiliśmy dać 
koncert na tamie. Pomimo deszczu i 
wskazówek pracownika ochrony  za-
brzmiała nuta, a w kapeluszu góralskim 
zadzwoniły „diengi”. Turyści zachwyce-
ni koncertem ruszyli w tany w strugach 
deszczu. Nuta niesiona wiatrem trafiała 
w żagle a sternicy odwzajemniali naszą 
radość machając rękoma.

Kolejnym celem naszej wyprawy 
był galicyjski rynek w Sanoku. Zanim 
dotarliśmy do kasy biletowej przewod-
nik wycieczki z Kozienic zaproponował 
koncert dla grupy. Wzruszył go fakt, 
że gramy dla przyjemności za „fri-
ko”. Wówczas ku naszemu zdziwieniu 
opiekunka grupy okrzyknęła składkę w 
czapkę i zaczęło się: Muzyka przeplata-
na tańcem i krążącą czapką z daszkiem a 
w niej „to coś co cieszy…”. Po chwilach 
pełnych wrażeń dotarliśmy w końcu do 
skansenu. Nasze kieszonkowe było na 
ukończeniu więc odetchnęliśmy z ulgą, 
gdy miła pani w kasie pozwoliła nam 
wejść bez biletów w zamian za krótki 
koncert .

Głodni, zmęczeni resztkami sił ale 
z radością graliśmy Happy Marching 

Band, a „kiszki grały marsza nam w 
brzuchach”.

Zadośćuczynieniem za koncertowa-
nie był posiłek w restauracji „na wysoki 
połysk”. Piękny wystrój, pyszne jadło, 
wygodne kanapy to to, czego było nam 
potrzeba. Po odpoczynku ruszyliśmy w 
dalszą drogę. Buzie jak zwykle się nie 
zamykały wszystkim. Worek z repertu-
arem  był nie do wyczerpania, a struny 
gitary nie do zdarcia.

Po trzech dniach pełnych wrażeń 
wszyscy wrócili cali i zdrowi do do-
mów. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tej wspaniałej 
wycieczki: Pani Marioli Czapli-dyrek-
torowi  DK w Krasnobrodzie, Henryko-
wi Matejowi - staroście zamojskiemu, 
Wiesławowi Chmielowcowi -burmi-
strzowi Krasnobrodu, Dariuszowi Szy-
kule - wójtowi Gminy Adamów, panu 
Zdzisławowi Skibie - właścicielowi 
firmy transportowej. Szczególne słowa 
uznania kierujemy do Pana Jarosława 
Derkacza –kapelmistrza orkiestry, dzię-
ki któremu powstała orkiestra i dzielnie 
rozwija skrzydła.
     

    

Maria Sak

Fotoreportaż – str. 9

To były piękne dni…

ZAPROSZENIE

Dyrekcja, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz cała społeczność szkolna 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła  II w Krasnobrodzie zapraszają na 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY,
 które odbędzie się 15 i 16 października 2013 r.

Program uroczystości:

Zapraszamy serdecznie

15.10.13 - wtorek, godz.18.00

-Montaż słowno - muzyczny Jan Paweł II - Papież Dialogu
- Wernisaż wystawy prac plastycznych Oblicza  Dialogu

16.10.13 - środa

8.30 - uroczysty przemarsz sprzed szkoły do kościoła,
9.00 - Msza św. w kościele parafialnym,

10.00 - złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem 
Patrona Jana Pawła II,

10.15 - przemarsz do szkoły,
11.00 - uroczystości  w szkole na dużej sali gimnastycznej:

*Ślubowanie uczniów klas I na sztandar szkoły
*wręczenie stypendiów Św .Mikołaja

*Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród,
*Uroczysta akademia 

ok.  godz.12.30 - wspólny obiad zaproszonych gości, nauczy-
cieli, uczniów występujących 

w wieczornicy i akademii
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SOLINA - TO BYŁY PIĘKNE DNI ...



Dożynki Diecezjalne 2013

08.09.2013r.



UROCZYSTOŚCI 

RELIGIJNO - PATRIOTYCZNE W ZIELONYM

13.09.2013r.
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Takie i inne słowa pieśni wy-
brzmiewały 4 sierpnia 2013 roku 

w ramach XVIII Festiwalu Pieśni Ma-
ryjnej, Górecko 2013 w amfiteatrze na 
polanie w Dąbrowie. Trudu organizacji 
tego Maryjnego wydarzenia podjął się 
ks. Tadeusz Sochan, proboszcz Parafii 
św. Stanisława w Górecku Kościelnym 
we współpracy z samorządem gminy 

Aleksandrów. Honorowy patronat nad 
festiwalem objął Pasterz Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej J.E. bp Marian 
Rojek. Niestety nie mógł 
gościć na festiwalu z 
powodu innych obo-
wiązków służbowych.

Przesłuchania kon-
kursowe rozpoczęły się 
po godz. 9.00. Podczas 
Maryjnego Festiwalu 
nie mogło zabraknąć 
modlitwy. O godz. 13.00 
odbyła się uroczysta 
msza św. transmitowa-
na przez TV Polonia. O 
oprawę muzyczną za-
dbał zespół śpiewaczy 
„Jarzębina” z Kocudzy, 
a homilię wygłosił ks. 
Paweł Głowik.

Podczas festiwalu 
zaprezentowało się 38 
podmiotów wykonawczych z naszej 
diecezji i nie tylko. Każdy zespół i chór 
obdarował publiczność dwoma utwora-
mi – pieśnią maryjną i swoją ulubioną 
pieśnią. Przez festiwalową scenę prze-
szły setki artystów, którzy śpiewali i 
grali najpiękniej jak potrafili. Wrażeń 

zatem nie mogło zabraknąć. Atmosferę 
podgrzewało nie tylko letnie słońce, ale 
także para prowadzących - Ewa Maco-
cha z GOK w Aleksandrowie i Marcin 
Janos Krawczyk, aktor filmowy i te-
atralny. 

Akcentem krasnobrodzkim na festi-
walu był zespół folklorystyczny „Wójto-
wianie”, który zaśpiewał pieśń maryjną 
„Ave Maria No Morro” i ulubioną pieśń 
„Złoty Kłos”. Publiczność była pod 
wrażeniem wykonania pierwszej pieśni, 
a szczególnie żywo i radośnie zareago-
wała w trakcie wykonywania przez nas 
drugiej pieśni, wtórując nam uśmiechem 
i  klaskaniem w rytm muzyki. To miłe, 
że mogliśmy naszym występem spra-
wić radość publiczności. To  motywuje 
do dalszych działań i umacnia nas w 
przekonaniu, że to co robimy, ma sens. 
„Jestem dumny, że mieszkam w Kra-
snobrodzie” - przekonywał nas pewien 
krasnobrodzianin, zachwycony naszym 
śpiewem na festiwalu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 
w godzinach wieczornych. Profesjonal-
ne jury oceniało zespoły i chóry, biorąc 
pod uwagę dobór repertuaru, poziom 
wykonania utworów oraz ogólny wyraz 
artystyczny. 

„Wójtowianie” z Krasnobrodu 
zostali laureatem festiwalu i zdobyli 
Srebrny Różaniec (na zdjęciu). Dla nas 

to ogromna radość. Pragnę nadmienić, 
że podczas festiwalu nasze prezentacje 
muzyczne zasiliła swym pięknym śpie-
wem muzycznie utalentowana Monika  
Ścirka z Szarowoli. 

Na łamach „Gazety Krasnobrodz-
kiej” zespół pragnie wyrazić wdzięcz-

ność i złożyć podziękowania za udział w 
próbach i wsparcie artystyczne podczas 
Konkursu Maryjnego. Warto dodać, że 
każdy zespół został wyróżniony. Otrzy-
mał dyplom i gratyfikację finansową 
oraz obraz Matki Bożej Góreckiej (na 
zdjęciu) według wizji ks. T. Sochana, 
namalowany przez Magdę Macochę, 
która na każdej z prac złożyła autograf. 
Część konkursową zakończyła wspólna 
fotografia. 

Gwiazdą festiwalowego wieczoru 
była Eleni. Artystka gorąco przywita-
ła publiczność wyrażając wdzięczność 

za zaproszenie na tak 
cudowny festiwal. Po-
gratulowała też wyko-
nawcom i laureatom 
udanych występów. A 
potem zaśpiewała swoje 
najpiękniejsze przeboje 
o miłości i szczęściu, 
porywając kilkunasto-
tysięczną publiczność 
festiwalową do wspól-
nej zabawy. Tego dnia 
amfiteatr w Dąbrowie 
od rana do późnych 
godzin wieczornych 
rozbrzmiewał muzyką 
na wysokim poziomie, 
a roztoczańskie echo 
niosło ją daleko po ota-

czających lasach, przekazując światu 
wieść o tych, którzy radośnie zaśpiewali 
Maryi, wierząc, że Ona zaprowadzi ich 
do Boga.
                                                                                                                     

A. Słota

Maryjo do Boga nas prowadź!
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P
racowite i atrakcyjne miały ostat-
nie miesiące uczennice obecnej 

klasy IV i V. Maj i czerwiec to udział w 
eliminacjach gminnych i powiatowych 
XVIII Turnieju Marka Wielgusa, a po 
ich szczęśliwym przebrnięciu skuteczna 
walka o pierwsze miejsce w Finale Wo-
jewódzkim.

Walka miała miejsce 21 maja w 
Międzyrzecu Podlaskim: finał 
pod wieloma względami rekor-
dowy. Najwięcej drużyn i boisk 
trawiastych, a po trzecie padł 
rekord, jeśli chodzi o strzelone 
gole przez jednego zawodnika, 
w tym przypadku zawodniczkę! 
Klaudia Sak występująca w zwy-
cięskiej drużynie SP Kaczórki 
strzeliła podczas lubelskiego fi-
nału aż 40 bramek!!! Z tej okazji 
powstał w Polskiej Piłce artykuł 
o naszej zawodniczce.

Drużyna SP Kaczórki wy-
grała zasłużenie cały Turniej 
awansując na Finał Ogólnopolski oraz 
otrzymując wiele nagród indywidual-
nych i zespołowych np. bilet na mecz 
Polska Dania w Gdańsku.

Dzięki pomocy wielu instytucji np. 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, Lu-
belskiego Związku Piłki Nożnej oraz 
Ks. Pawła Słonopasa, który wyjazd 
dofinansował mogliśmy na ten mecz 
pojechać.

Tak naprawdę z meczu zrobiła 
się całkiem atrakcyjna wycieczka ze 
zwiedzaniem Starego Miasta, rejsem 
statkiem z Gdańska na Hel, kąpielą w 
morzu w Helu i Sopocie, oglądaniem 
Opery Leśnej, spacerem po Moncia-
ku i molo, koncertem w Oliwie czy 
Ogrodem Botanicznym i Westerplat-
te. 

Oczywistym główną atrakcją 
był sam mecz – emocje niesamowite. 
Czas ten zleciał tak, jakby mecz trwał 
dwa razy pięć minut. W dodatku został 
przez naszych piłkarzy wygrany, a fina-

liści Turnieju Wielgusa zostali następnie 
zaproszeni na płytę główną Atlas Areny 
i nagrodzeni piłkami.

Emocje były dopiero przed nami…
W dn. 20 – 22 września 2013 r. odbył 
się Policach Finał Ogólnopolski XVIII 
Turnieju im. Marka Wielgusa. Uczest-
niczyły w nim nasze dziewczynki z kl. 
V i IV, mistrzynie województwa lubel-

skiego: Klaudia Sak, Gabrysia Dobek, 
Martyna Przytuła, Sandra Złotorzyńska, 
Oliwka Gałan, Aleksandra Roczowska, 

Agata Rogowska, Anna Jachymek, tre-
ner Anna Szkałuba. Drużynie towarzy-
szył ks. P. Słonopas oraz dyrektor K. 
Szkałuba.

Wspólną podróż mistrzów lubelskie-
go tj. Niedźwiadka Chełm i dziewczy-
nek z SP Kaczórki zorganizował prezes 
Chełmskiego ZPN p. Anatol Obuch.

Wyjechaliśmy 19 września rano do 
Centralnego Ośrodka Sportowo-
Szkoleniowego TKKF w Siera-
kowie, gdzie był nocleg, następ-
nego dnia rano udaliśmy się do 
hotelu Dobosz w Policach.

Dalej nie było już tak luksu-
sowo – trafiliśmy do najtrudniej-
szej grupy.
Pierwszy mecz z MUKS Praga 
Warszawa (I miejsce w turnieju) 
był wyrównany, niestety prze-
graliśmy 5:3, następny z UKS 
Szóstka Inowrocław (IV miejsce) 
4:0, a kolejny z UKS Orzeł 2010 
PZZ Wałcz wygraliśmy 2:1.

W walce o dalsze lokaty wygrali-
śmy jeszcze jeden mecz 8:1 oraz prze-
grali 3:1 i 3:0.

Nasza drużyna zajęła ostatecz-
nie XII miejsce, cieszy dobry wynik i 
wielka przygoda, ale pozostaje pewien 
niedosyt: jeszcze jedna – dwie zawod-
niczki więcej, a wynik byłby jeszcze 
lepszy.

Dzieci wróciły zmęczone i szczę-
śliwe z pięknymi nagrodami. Każda 
zawodniczka otrzymała markowy 
plecak, dwie piłki, kurtkę ortaliono-
wą, koszulkę i kilka innych drobia-
zgów, drużyna natomiast puchar i 
statuetkę dla trenera

Dużo więcej na; http://www.tur-

niejwielgusa.pl/

A w piątek 4 października 2013 
r. przed dziewczynkami w Puławach 

walka w Finale Wojewódzkim Turnie-
ju Orlika. Rok temu wprowadziliśmy 
do finału dwie drużyny, które zajęły II 
(starsze) i III miejsce (młodsze).Jak bę-

dzie tym razem? W każdym 
razie życzymy powodze-
nia.

Bardzo dziękuję Przyja-
ciołom Szkoły za pomoc w 
organizacji i finansowaniu 
wyjazdów.

Krzysztof Szkałuba

Na własnym garnuszku czyli
od Kaczórek poprzez Międzyrzec Podlaski, Gdańsk do Polic
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2 września rozpoczął się nowy rok 
szkolny. Tym razem dzwonek nie za-
dźwięczał radośnie, lecz zajęczał cicho, 
zapowiadając smutny czas. 

Kiedy odeszłam ze szkoły, bardzo 
tęskniłam za dziećmi i za rytmem szkol-
nego życia. Miałam wypracowaną eme-
ryturę i nie musiałam się martwić o byt. 
Dzisiaj z przerażeniem myślę o tym, co 
czuje osiem tysięcy nauczycieli wyrzu-
conych na bruk, bez środków do życia. 
Wysoko wykształceni, zdyscyplinowa-
ni, kochający pracę i dzieci nauczyciele 
zmuszeni są do odejścia. Pomysłodawcy 
tych dramatów zrzucają winę na niż de-
mograficzny. Kiedy jednak przyjrzymy 
się wnikliwie, zauważymy, że ze zlikwi-
dowanych szkół dzieci przeszły do zbio-
rowych molochów, w których tworzone 
są bardzo liczne klasy. Czy nauczyciel 
może dobrze pracować w takiej klasie? 
Czy można mówić tu o higienie pracy, 
o osiąganiu dobrych wyników naucza-

nia i wychowania? Według założeń 
nowej reformy oświaty w szkołach po-
nadpodstawowych likwidowane będą 
niektóre przedmioty, np. geografia, bio-
logia, fizyka. W ich miejsce powstanie 
jeden przedmiot o przyrodzie. To także 
przyczyni się do zmniejszenia etatów w 
szkole. Jaki będzie więc poziom wie-
dzy uczniów? Zamiast iść do przodu, 
cofamy się. Przyczyną tego jest szuka-
nie oszczędności za wszelką cenę. W 
nowym roku szkolnym smutne będą 
też sześciolatki, którym skrócono dzie-
ciństwo. Z pewnością odbije się to na 
ich zdrowiu fizycznym i psychicznym. 
Nie obchodzi to jednak mocodawców. 
W Sejmie bezlitośnie przegłosowano 
tę błędną ustawę, mimo że rodzice byli 
temu bardzo przeciwni. Cóż, kto ma 
większość, potrafi wszystko przekręcić.

Żal i smutek przejmuje Polaków, 
kiedy pomyślą o kanonie lektur szkol-
nych, który obecnie został odchudzony. 

Nie ma już Mickiewicza, Sienkiewicza 
oraz innych wielkich pisarzy i poetów 
literatury polskiej, a przecież tyle po-
koleń wychowało się na tych cennych 
lekturach. Zapanowała wielka żałoba po 
wyrzuceniu tych cennych pozycji. Moim 
zdaniem, było to celowe działanie, by 
wymazać patriotyzm z serc i umysłów 
młodych Polaków.

1 września br. w Częstochowie ks. 
bp Józef Zawitkowski w przepięknej 
homilii zwrócił się do nauczycieli z 
pytaniem: „Dlaczego macie zaczynać 
lekcje nie od modlitwy, ale od wy-
chowania seksualnego?”. Są wielkie 
zakusy, by rozbudować lekcje wycho-
wania seksualnego o ideologię gender. 
Powinni tym zainteresować się nie 
tylko rodzice, ale całe społeczeństwo. 

Józefa Kusz

Zajęczał szkolny dzwonek

czym jest kurs alfa?
Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea serdecznie zaprasza na KURS ALFA. 

Kurs Alfa jest otwarty dla każdego. To szansa poznania i pogłębienia wiary chrześcijańskiej. Składa się z serii spotkań 
poruszających kluczowe zagadnienia związane z wiarą chrześcijańską.

czy jest dla Ciebie?
Jeśli pragniesz czegoś więcej w życiu, poszukujesz odpowiedzi na trudne pytania, zastanawiasz się nad sensem życia, to 

ten kurs jest dla Ciebie.

ile to kosztuje?
Kurs Alfa jest bezpłatny. Pytania, które w sobie nosimy są cenniejsze niż nasze pieniądze.

kontakt

JUSTYNA - tel. 885 472 941
alfa@krasnobrod-sanktuarium.pl

Spotkania we środy o godzinie 18:30
Dom Pielgrzyma 

przy Parfii NNMP w Krasnobrodzie
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P
odkarpacki Oddział Stowarzy-
szenia Marynistów Polskich w 

Rzeszowie już po raz trzeci gościł na 
Roztoczu. Tym razem mieliśmy bazę w 
Krasnobrodzie u szalenie sympatycz-
nych i gościnnych Państwa Marzeny i 
Macieja Kawki. Był to już nasz piąty 
Ogólnopolski plener malarsko-fotogra-
ficzny Marynistów „Krasnobród 2013”.

Tegoroczny plener przebiegał pod 
hasłem „Tu też było morze” dlatego 
w tematach prac oprócz przepięknych 
miejscowych plenerów pojawiły się te-
maty czysto marynistyczne. Tegoroczny 
plener został zorganizowany w dniach 

od 24 sierpnia do 3 września br. , a jego 
komisarzem był kol. Antoni Omiotek 
z Zamościa. W plenerze wzięło udział 
12 malarzy i 2 fotografów z Warszawy, 
Wołomina, Zamościa, Siedlec, Rzeszo-
wa, Krakowa, Raciborza, Granowa, No-
wego Tomyśla, Gniezna i Poznania. 

Powstało 60 obrazów i  setki zdjęć. 
Obrazy były prezentowane na wystawie 
poplenerowej w dniu 1 września 2013 
na molo w Krasnobrodzie. 

Tymi, którzy po raz pierwszy byli 
na Roztoczu zaopiekował się kol. Ma-
rian Bileńki, który pokazał im Zamość, 
Górecko Kościelne, Zwierzyniec, Gu-

ciów i oczywiście niezapomniane szu-
my na Tanwi. Oprowadził nas także po 
Krasnobrodzie pokazując m. in. zalew, 
Kaplicę Św. Rocha, Kaplicę Objawień, 
wieżę widokową. 

Nie samym malowaniem człowiek 
żyje, dlatego były i inne atrakcje, roz-
mowy i tańce przy grillu, wycieczka go-
kartami wokół zalewu, spływ kajakowy 
po rzece Wieprz i przejażdżka bryczka-
mi po okolicy zafundowana nam przez 
miłych gospodarzy.

Krystyna Bileńki

Tu też było morze
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P
rzyszłoroczne Mistrzostwa Pol-
ski w piłce błotnej odbędą się 

w czerwcu 2014 roku w Warszawie. 
Czwarta edycja zostanie rozegrana w 
ramach 15. Pikniku Olimpijskiego orga-
nizowanego przez Polski Komitet Olim-
pijski we współpracy z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki oraz władzami War-
szawy i dzielnicy Żoliborz. 

Zrzeszenie Polskiej Piłki Błotnej, 
które od 2011 roku zajmuje się 
promocją piłki błotnej w Pol-
sce i za granicą, zorganizowało 
w ostatnich latach kilkanaście 
imprez, m.in. Puchar Polski 
(pierwsza edycja odbyła się w 
Zamościu, druga w Błotnowoli), 
Turniej Piłki Błotnej w Rudzie 
Malenieckiej, Puchar Marszałka 
Województwa Świętokrzyskie-
go w Błotnowoli i inne – także 
lokalne turnieje. Natomiast w 
Szczecinie odbywał się ostat-
nio coroczny Festiwal Sportów 
Błotnych, w którego programie 
był turniej błotsoccera. Gospo-
darzem imprezy najwyższej rangą, czyli 
Mistrzostw Polski w piłce błotnej, był 
dotychczas Krasnobród na Roztoczu. 

- Krasnobród był gospodarzem naj-
ważniejszych rozgrywek w piłce błotnej 
w Polsce od 2011 roku. Dzięki zaanga-
żowaniu osób skupionych w Zrzeszeniu 
Polskiej Piłki Błotnej impreza nabierała 
co roku większego rozmachu, a piłka 
błotna – także dzięki dużemu zainte-
resowaniu mediów, stawała się co raz 
bardziej popularna. Przykładowo w mi-
strzostwach Polski w 2012 roku udział 
wzięło 150 zawodników (18 drużyn), 

a rywalizację obejrzało ponad 2,5 tys. 
kibiców. W przyszłym roku liczymy na 
jeszcze większe zainteresowanie kibi-
ców. Jestem przekonany, że możemy na 
nie liczyć, bo Piknik Olimpijski jest bar-
dzo dużym festiwalem sportu i rekreacji. 
Poza tłumami uczestniczącymi w wy-
darzeniu (ostatnio w Pikniku Olimpij-
skim uczestniczyło ponad 30 tys. osób) 
przyjeżdżają na nie gwiazdy polskiego 

sportu, w tym medaliści olimpijscy. Cie-
szę się, że Polski Komitet Olimpijski 
zaprosił nas do współpracy i koordyno-
wania rozgrywek piłki błotnej. Gra na 
tak dużej imprezie to niewątpliwie za-
szczyt, jak i szansa na dalszą promocję 
piłki błotnej, która stanowi formę ruchu 
i alternatywną odmianę tradycyjnej pił-
ki nożnej – powiedział Tomasz Pakuła, 
prezes Zrzeszenia Polskiej Piłki Błotnej 
BKS Roztocze.

„Londyn wzywa” i „Soczi 2014” 
– pod takimi hasłami odbył się odpo-
wiednio 13. i 14. Piknik Olimpijski. Go-

ście Pikniku w ostatnich latach stanęli 
w szranki w dziesiątkach konkurencji 
sportowych rozgrywanych na terenie 
żoliborskiego parku Kępa Potocka. 
Organizatorzy przygotowali dziesiątki 
konkurencji sportowych, a wśród nich 
wiele niecodziennych atrakcji, spotkania 
z gwiazdami sportu i całą masę przygód 
dla każdego. Polskie Związki Sportowe 
przygotowały stoiska promujące dane 

dyscypliny, a także zorganizo-
wały liczne konkurencje. 

- Nasz piknik jest najwięk-
szym sportowym festynem w 
kraju i łączy w sobie elementy 
sportu olimpijskiego, tego na 
najwyższym poziomie, z rekre-
acją i zdrowym stylem życia, ale 
i z bogatą warstwą wartości ide-
owych i edukacyjnych jakie nie-
sie z sobą olimpizm – czytamy w 
wypowiedzi prezesa Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, An-
drzeja Kraśnickiego, dla portalu 
www.pkol.pl. 

Piknik Olimpijski umożli-
wiał także zapoznanie się z dyscyplina-
mi, których próżno szukać w programie 
igrzysk olimpijskich. Chętni mogli m.in. 
zmierzyć się w siłowaniu na rękę, fut-
bolu amerykańskim, ringo czy też cho-
dzeniu na linie. Natomiast w przyszłym 
roku będzie można zagrać w piłkę błot-
ną! Drużyny z całego kraju zagrają w ra-
mach rozgrywek o tytuł Mistrza Polski, 
a każdy będzie mógł m.in. strzelić rzut 
karny „błotnemu” bramkarzowi. 

Tomasz Pakuła

IV Mistrzostwa Polski w Piłce Błotnej  Warszawie!

ZAPROSZENIE
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

ZAPRASZAJĄ
na uroczyste obchody 

Święta Patrona Szkoły,
które odbędą się 6 października 2013 roku o godz. 11:00 na boisku szkolnym.

 

10:45 Zbiórka Pocztów Sztandarowych
11:00 Ceremoniał szkolny

11:10 Ślubowanie klas pierwszych
11:30 Akademia

12:00 Msza Święta

13:00 Wystąpienia okolicznościowe
13:10 Złożenie wiązanek

13:20 Wystawa Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
– Jarosław

13:45 Poczęstunek
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Warszawska BPM płk. dypl. 
Stefana Roweckiego w dniu 

16 września – wieczorem ruszyła dwie-
ma kolumnami spod Zwie-
rzyńca przez Krasnobród i 
Józefów w kierunku Toma-
szowa Lubelskiego.

Przy kolumnie pół-
nocnej, składającej się z 1 
pułku strzelców konnych 
zmotoryzowanych, zgrupo-
wane były także wszystkie 
organiczne oddziały  czoł-
gów i wozów pancernych 
brygady.

Kolumna południowa 
dowodzona przez ppłk. 
dypl. Zenona Wzacnego po-
siadała w swoim składzie 1 płk. strzel-
ców pieszych zmot. I oddział pancerny 
mjr. Stefana Majewskiego.

Na trasie jej przejazdu doszło do 
starcia z bronią pancerną przeciwnika 
na skraju lasu naprzeciwko wsi Hucisko 
i pod Józefowem. W obydwu starciach 
Polacy wyszli bez strat, a Niemcy stracili 
jeden czołg, którego załoga dostała się 
do niewoli, zaprzestali ataku i wycofali 
się w stronę Krasnobrodu. Dowództwo 
armii 17 września przeniosło się z Ma-
lewszczyzny do Krasnobrodu (dzielnica 
Zapiaski).

W tym też czasie Warszawska BPM 
podeszła: Kolumna południowa pod 
Ulów, a północna osiągnęła wschodnie 
skraje lasów na wschód od wsi Zielone i 
przed zmierzchem częścią swoich sił – 1 
pułkiem strzelców konnych zmotoryzo-
wanych – wykonała natarcie na pozycje 
niemieckie – na południe od wsi Zamia-
ny, wzgórze 318 (w kierunku północnego 
zachodu w odległości 6 km. od Tomaszo-
wa. Zdobyto wzgórze i wzięto do niewo-
li prawie cały szwadron przeciwnika. 
Dalszy ruch zaangażowanych oddziałów 
kolumny utknął pod Rogoźnem w silnym 
ogniu niemieckiej obro-
ny miasta. Po nieudanym 
ataku, dowódca brygady 
płk dypl. Stefan Rowecki 
postanowił wznowić atak o 
świcie 18 września nowym 
koncentrycznym działa-
niem całością sił celem 
opanowania Tomaszowa.

Podporządkował sobie 
11 pp płk. dypl. Henryka 
Gorgonia, który przybył w 
godz. rannych 18 września 
marszem forsownym spod 
Zwierzyńca, wraz z 11 dy-
wizjonem artylerii i kawa-

lerią dywizyjną.
Już o godzinie 7.30 pułk Wziął udział 

w natarciu na Tomaszów.
W dniu 18 września 

rozpoczęła się bitwa pod 
Tomaszowem Lubelskim. 
Warszawska BPM o godz. 
7.30 uderzyła na miasto 
obsadzone przez 11 pułk 
strzelców zmotoryzowa-
nych i kompanie czołgów z 
4 Dyw. Lek.

Czołgi z kolumny pół-
nocnej brygady 8 Vicker-
sów i około 12 tankietek 
wspierały natarcie 1 pułku 
strzelców konnych zmotory-

zowanych. Oddziały te miały 
opanować Szarowolę, a następnie dojść 
do północno-zachodnich krańców mia-
sta. Czołgi Vickersy wspomagały natar-
cie 2 szwadronu pułku, który po krótkiej 
walce opanował wzgórze 309 k/ Szaro-
woli. Niemcy natychmiast zorganizowali 
kontratak wozów pancernych na polskie 
pozycje. Przeciwnatarcie, wsparte silnym 
ogniem własnej artylerii , weszło rów-
nież na główne siły pułku. Zniszczono 
kilka polskich wozów bojowych dywi-
zjonu rozpoznawczego. Ostatecznie po 
uporczywej walce natarcie załamało się. 
Zniszczona została połowa Vickersów i 
8 wozów rozpoznawczych. Natomiast 
kolumna południowa tez o godz. 7.30 
18 września uderzyła po dwóch osiach: 
Uderzenie główne, wsparte kompania-
mi czołgów TKS i 7TP, poprowadzone 
wzdłuż traktu drogowego Józefów- To-
maszów i natarcie osłaniające wsparte 
dwoma kolumnami czołgów lekkich (22 
czołgi) na Pasieki. O godzinie 7.30 na-
tarcie piechoty wsparte własną artylerią 
i ogniem z czołgów, które mając dobre 
pole obserwacji, trzymało pod obstrza-
łem źródła ognia przeciwnika, przesuwa-
ło się szybko do przodu.

Czołgi 7 TP zaatakowa-
ły z lewej strony. Gdy wła-
sna piechota znajdowała 
się około 400m od nieprzy-
jaciela, czołgi wyprzedziły 
piechurów. Wszystkie źró-
dła ognia, które pozostały 
jeszcze na linii oporu zosta-
ły zniszczone ogniem lub 
zmiażdżone czołgami. Na-
tarcie południowe po krót-
kiej walce rozbiło pierwsza 
linie obrony nieprzyjaciela 
i o godz. 8.00 zdobyło Pa-
sieki. Strat własnych nie 
stwierdzono, natomiast 

Niemcy mieli około 30 zabitych oraz 
wielu rannych.

W natarciu czołowym polskie czołgi 
szybko przeszły wolną przestrzeń mię-
dzy lasami otaczającymi Pasieki, a zabu-
dowaniami Tomaszowa. Uderzyły całym 
impetem na miasto, dochodząc do szosy 
Zamość –Bełżec.

Wzięto jeńców niemieckich i uwol-
niono polskich. Natomiast kompania zło-
żona ze spieszonych załóg pancernych 
toczyła nadal krwawe walki o zdobycie 
budynków koszarowych, które zdobyto 
dopiero około godziny 12.00.

Ciąg dalszy na str. 18

Pierwsza bitwa tomaszowska 1939r cz. 2

płk. dypl. Henryk Gorgoń

płk. dypl. Stefan Rowecki

tankietka TKS

czołg lekki Vickers

czołg lekki  7TP z wieżą pojedyńczą 
i armatą 37mm

czołg lekki  7TP dwuwieżowy
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Ciąg dalszy ze str. 17
W tym czasie od strony wschodniej 

w/w drogą nadciągał batalion czołgów 
niemieckich z 2 Dyw. Pancernej, wysła-
ny pospiesznie przez sztab XXII Korpusu 
Armijnego. Nadchodziły też oddziały 4D 
Lek. spod Rawy Ruskiej.Część czołgów 
z batalionu przesuwała się na Tomaszów, 
a część pod osłona zagajników podcho-
dziła na południowy – zachód, zagraża-
jąc tyłom polskiego ugrupowania. 

Część czołgów z batalionu prze-
suwała się na Tomaszów, a część pod 
osłona zagajników podchodziła na połu-
dniowy – zachód, zagrażając tyłom pol-
skiego ugrupowania. Jednocześnie zmo-
toryzowane oddziały czołowe 4DLek 
uderzały z marszu na kompanię czołgów 
ubezpieczającą południowe skrzydło na-
tarcia rozbiły ja i zagroziły okrążeniem 
pobliskich oddziałów. Wobec zaistniałej 
sytuacji, ppłk Wznacny wydał rozkaz, 
aby polskie oddziały wycofały się do 
lasu na wschód od Ulowa. W działaniach 
powyższych oraz w czasie wycofywania 
przez teren odkryty, południowe ugrupo-
wanie Warszawskiej BPM poniosło duże 
straty w ludziach i sprzęcie. Kompanie 
TKS i 7TP straciły ponad połowę swoje-
go sprzętu (z 22 czołgów lekkich zostało 
tylko 10). Połowa załóg czołowych pole-
gła. Zginęło dwóch oficerów broni pan-
cernej, a trzech odniosło rany. Ponadto 
zginęło lub zostało rannych 60 żołnierzy. 
Bitwa ta była jedyna w wojnie 1939 roku, 
w której polskie czołgi i wozy pancerne 
wzięły udział w tak dużym zgrupowaniu, 
działając jako bezpośrednie wsparcie 
oddziałów piechoty i w ścisłej z nimi 
łączności. Działanie to zadało Niemcom 

znaczne straty, pomimo silnego ognia z 
wcześniej przygotowanych stanowisk. 
Do zupełnego sukcesu zabrakło zorgani-
zowanych odwodów, które mogłyby roz-
szerzyć i utrzymać wywalczony wyłom 
w obronie nieprzyjaciela.

Jak relacjonuje w swoich wspomnie-
niach kpt. br. panc. Stefan Kossobudz-
ki – Niemcy w swych sprawozdaniach 
bardzo pochlebnie wyrażali się o polskiej 
broni pancernej w tej bitwie,  a wziętych 
później do niewoli oficerów pytano 
o udział w niej czołgów lekkich. Po 
uporządkowaniu swych oddziałów i 
wzmocnieniu ich czołowymi elemen-
tami nadciągającej Grupy Operacyjnej 
„Jagmin”, płk Rowecki przygotował na 
wieczór 18 września ponowne natarcie, 
przy czym broń pancerna miała być uży-
ta do nocnego ataku. Zadanie czołgów 
z lewoskrzydłowego ugrupowania – 4 
Vickersów i 4 tankietek – polegało na 
szybkim uderzeniu wzdłuż traktu Kra-
snobród – Tomaszów, obezwładnieniu 
źródeł broni  maszynowej i otworzeniu 
drogi do miasta dla 11 pp z 23 DP. Ata-
kujący dostali się jednak w krzyżowy 
ogień wozów pancernych przeciwnik.

Trzy czołgi lekkie zostały unierucho-
mione, a tankietki nie mogły się prze-
bic przez zmasowany ostrzał ze strony 
przeciwnika. Natarcie zostało odparte, a 
atakująca razem z czołgami piechota , o 
sadziła wieś Rogoźno  i utrzymała jako 
podstawę do następnego natarcia. Zmo-
toryzowany 1 pułk strzelców pieszych 
z prawoskrzydłowego ugrupowania, 
wzmocniony batalionem 203 pp z 55 
DP – Rez wyruszył również o północy – 
nacierając na Tomaszów. Czołgi znowu 
osiągnęły skraj miasta, ale nie nadąży-
li za nimi przemęczeni piechurzy, aby 
przełamać dobrze umocnioną obronę 
przeciwnika. Oddziały polskie poniosły 

znowu dotkliwe straty w sprzęcie. Tylko 
10 wozów bojowych powróciło rano na 
pozycje wyjściowe.

Po ataku nocnym, Warszawska BPM 
rozporządzała w dniu 19 września  tylko 
7 czołgami 7TP, 1 Vickeresm i 4 tan-
kietkami, do których brakowało paliwa. 
Ustawiono je koło wsi Zielone – jako 
stałe punkty ogniowe.

Po nieudanym natarciu nocnym 
Warszawskiej BPM – dowódca 11 pp 
płk dypl. Henryk Gorgoń przeprowadził 
z własnej inicjatywy przed świtem dnia 
19 września  jeszcze jedno uderzenia 
swoim pułkiem (bez I batalionu, który 
po poprzedniej walce zbierał się w rej. 
na zachód od Rogoźna) wzdłuż traktu 
Krasnobród – Tomaszów.
 Natarcie lewym skrzydłem utknęło w 
ogniu bocznym od Szarowoli i lasu na 
wschód od niej. Prawe poszło do przodu 
opanowując Kol. Rogóźno, ale nie zdo-
łało zdobyć wsi Rogoźno. W godzinach 
rannych 11 pp zaległ, mając zagięte lewe 
skrzydło w kier. zachodnim wzdłuż trak-
tu Tomaszów – Zielone. Niemcy mając 
wysunięte ubezpieczenie w Szarowoli, 
trzymali Rogoźno i północno-zachodni 
skraj lasu na północ od Tomaszowa. Do 
prawego skrzydła dołączyły oddziały  
204 pp –rez, którego gros znajdowało 
się w Ulowie. W dniu 18 września w go-
dzinach popołudniowych w miejscowo-
ści Zapiaski w/ Krasnobrodu odbyła się 
narada w sztabie A „Lublin”, na której 
byli obecni: gen. Szylling, gen. Sadow-
ski, gen. Piasecki i płk dypl. Rowecki. 
Generał Piskor wydał rozkaz do ataku 
na Tomaszów dnia 19 września w go-
dzinach porannych. 

c.d.n.

Jan Gębka

Pierwsza bitwa tomaszowska 
1939 cz. 2

Sto wa rzy szenie LGD „Nasze Roz tocze” 
przy go to wało wyjąt kową pomoc dla miesz-

kańców gmin człon kow skich oraz tury stów pra gną-
cych aktywnie odpo czywać na obszarze objętym 
Lokalną Stra tegią Roz woju. Opra co wana przez LGD 
mapa obszaru pre zen tuje naj waż niejsze atrakcje tury-
styczne i przy rod nicze – zabytki, cie kawe miejsca, 
szlaki piesze, rowe rowe, konne, kaja kowe i ścieżki 
spa ce rowe. W publi kacji zamiesz czone zostały tak-
że infor macje na temat dzia łal ności LGD oraz przy-
kłady pro jektów zre ali zo wa nych ze wspar ciem w ra-
mach wdra żania Lokalnej Stra tegii Roz woju. Mapę 
można bez płatnie otrzymać w Biurze LGD.

LGD

Mapa turystyczna obszaru LGD 

„Nasze Roztocze”

Redakcja „Gazety Kra-
snobrodzkiej” zaprasza do 
umieszczania ogłoszeń na ła-
mach naszego pisma. 

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Redakcji.

Mariola Czapla
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W dniach 19-23 sierpnia 2013 
gościliśmy w naszej szkole 

studentów matematyki: Kasię i Bol-
ka z Politechniki Rzeszowskiej. 
Przeprowadzili oni dla naszych 
gimnazjalistów projekt ekono-
miczno – sportowy w ramach 
kampanii „W banku, w sejfie, 
czy w skarpecie, jak bezpiecznie 
zarządzać finansami” organizo-
wanej przez Fundację NBP oraz 
Fundację Rozwoju Wolontariatu.

Pomimo trudnej tematyki, 
która może wydawać się dosyć 
nudna, z nauką udało się połączyć 
także różnego rodzaju gry i zaba-
wy pobudzające kreatywność i 
zdolności myślenia abstrakcyjne-
go. Uczestnicy mieli szansę m. in. 
wcielić się w maklerów i poznać tajniki 
inwestowania na giełdzie, czy też zro-
zumieć zasady mechanizmów działania 
międzynarodowych rynków wymiany 
dóbr i usług. Mogli także sprawdzić 
zdobytą wiedzę w grze Ca-
shflow 101, mierząc się z co-
dziennymi problemami z za-
kresu zarządzania finansami 
osobistymi. Mimo iż projekt 
przebiegał w duchu ekono-
micznej edukacji, nie zabrakło 
również czasu na integrację i 
odrobinę ruchu.

Oto relacje uczestników 
projektu:

Marta i Małgosia: Pro-
jekt bardzo nam się podobał, 
najfajniejsi byli prowadzący: 
pani Kasia i pan Bolek, było 
dużo gier i zabaw, przy któ-
rych można się dużo nauczyć.

Ewa i Dominika: Projekt był bar-
dzo fajny, była bardzo miła atmosfera. 
Najbardziej podobała  nam się   gra w 

siatkówkę, a także gra w „Jungle  Spe-
ed”.

Bolek: Na projekt przyjechaliśmy 
w myśl przesłania przyświecającego 
wszystkim naszym działaniom w ra-
mach „PROJEKTORA” – nauka przez 
zabawę. Mieliśmy ogromne szczęście 

trafić na podatny grunt. Główne cele 
projektu udało się zrealizować poprzez 
ciekawe i rozwijające gry edukacyjne, 

których przeprowadzenie było ułatwione 
dzięki dużemu zaangażowaniu uczestni-

ków. Dzięki malowniczym terenom 
dzikiego Roztocza czas upłynął 
niczym mrugnięcie oka. Nie bez 
znaczenia było także fantastyczne 
przyjęcie zgotowane nam przez 
pracowników szkoły. Na pewno 
tu jeszcze wrócimy. 

Kasia: Krasnobród to urocza i 
romantyczna miejscowość, której 
mieszkańcy cechują się nadzwy-
czajną gościnnością. Wolontariat 
to dla mnie szansa na pomoc in-
nym, możliwość wykorzystania 
moich umiejętności i wiedzy w 
dobrym celu i projekt zrealizowa-
ny w Krasnobrodzie zapisuję do 
liczby swoich sukcesów. Udało 

mi się odpocząć i naładować swoje aku-
mulatory na kolejny rok, a równocze-
śnie bardzo dobrze się bawiłam i sama 
nauczyłam kilku nowych rzeczy.  Ener-
gia i kreatywność uczestników projektu 

przerosła moje oczekiwania 
i spowodowała, że żal było 
wyjeżdżać. Wyjątkowa atmos-
fera, jaką udało nam się stwo-
rzyć każe nam wciąż wracać 
pamięcią do tego czasu. Mamy 
już pomysł na kolejny projekt 
i nie pozwolimy o sobie zapo-
mnieć!

Składamy serdeczne po-
dziękowania paniom: Edycie 
Bryle, Agnieszce Jakus i Mał-
gorzacie Piskor za ciepłe przy-
jęcie studentów.    
 

Opiekunki projektu:

 Alicja Pomaniec 

i Marta Mielniczek

Wakacyjny projekt 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie



I Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych

Fstiwal Piosenki ”Disco Dance” Osób Niepełnosprawnych

12.09.2013r.

30.08.2013r.


