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Imieniem Armii Krajowej 
  

      Na wniosek Rady Pedagogicznej i uczniów 
Szkoły Podstawowej w Kaczórkach oraz ich 
rodziców Rada Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie uchwałą z dnia 15 lutego 
2001r. nadała tej szkole imię Armii Krajowej. 
Uroczystości związane z nadaniem imienia 
szkole odbyły się w niedzielę 30 września 
2001r. w Kaczórkach. 
      Do tego święta cała społeczność szkolna 
oraz rodzice uczniów przygotowywali się od 
dawna. Wiele osób włożyło sporo wysiłku, 
poświęciło dużo wolnego czasu, aby ta bardzo 
ważna uroczystość była odpowiednio 
przygotowana. I jak się potem okazało 
wszystko było zorganizowane „na medal”. Nie 
jest to tylko moje zdanie, takie opinie 
słyszałam od wielu osób uczestniczących w 
uroczystości. Dopisała też pogoda, był ładny 
słoneczny dzień.  

Ciąg dalszy na str. 8-9 
 

 

Ułańskie Święto 
 
      Po raz piętnasty w szkole podstawowej w Krasnobrodzie obchodzono Święto 
Patrona Szkoły. Jak co roku do tego święta cała społeczność szkolna 
przygotowywała się od początku roku szkolnego. Obchody miały miejsce w 
dniach 17-29 września 2001r. W programie zaplanowano imprezy towarzyszące 
takie jak: zwiedzanie Szkolnej Izby Pamięci i Tradycji, II Wielobój Ułański, pokaz 
karate, zebranie założycielskie Koła 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, zwiedzanie 
wystawy pana J. Partyki pt. „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie”, dyskotekę 
szkolną. Natomiast główne uroczystości odbyły się 24 września br. Niestety ze 
względu na deszczową pogodę organizatorzy byli zmuszeni do pewnych zmian 
programu. Zamiast zaplanowanego uroczystego przemarszu ze szkoły do 
Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie uczestnicy uroczystości zostali 
przewiezieni tam autokarem. Potem zgodnie z programem uczestniczyli w 
uroczystej Mszy św. odprawionej przez ks. prałata Romana Marszalca, podczas 
której homilię wygłosił ks. ks. Mariusz Łoza. Po Mszy św. pogoda niestety nie 
zmieniła się, 

Ciąg dalszy na str.4 
 

(Obok prezentujemy okładkę folderu wydanego przez ZSP z okazji święta) 

 

       

Uroczysta Msza święta w Kaczórkach 
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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

***** 
Kontynuowane są prace związane z 
porządkowaniem numeracji nieruchomości. 
Zakończono już prace porządkowe w 
Krasnobrodzie i na osiedlu Podzamek, a 
obecnie aktualizacja numeracji nieruchomo-
ści prowadzona jest w dzielnicy Podklasztor. 
Po zakończeniu tych prac całe miasto będzie 
miało uporządkowaną numerację wg 
obowiązujących przepisów. Natomiast w 
pozostałych miejscowościach naszej gminy, 
aktualizacja prowadzona będzie dopiero w 
przyszłym roku, po spisie powszechnym, 
oprócz Majdanu Małego, gdzie już 
dokonano zmian w październiku br. 

 
***** 

W ramach zaplanowanych w budżecie 
środków finansowych na konserwację i 
oczyszczanie rowów melioracyjnych prowa-
dzone są prace oczyszczania rowów w 
Krasnobrodzie począwszy od rzeki Wieprz 
w kierunku ul. Kościuszki. Udrożnienie 
zarośniętych i zamulonych rowów melio-
racyjnych przyczyni się do zmniejszenia 
zagrożenia zalewania w okresie 
wzmożonych opadów przyległych do nich 
łąk i terenów budowlanych. 
 

***** 
Trwają prace przy rozbudowie schodów 
przy podejściu do kaplicy Św. Rocha. 
Zabezpieczy to osuwanie się zbocza i erozji 
wodnej. Poprawi również walory estetyczne 
tego miejsca jak również ułatwi podejście 
pielgrzymom do kaplicy. Prace wykonują 
strażacy OSP z Wólki Husińskiej. Drzewo 
na w/w cel przekazało Nadleśnictwo 
Zwierzyniec. 
 

***** 
Pod koniec września br. rozpoczęta została 
przez Miasto i Gminę Krasnobród budowa 
zatok autobusowych przy Urzędzie MiG w  
 

 
 
Krasnobrodzie. Prace projektowe i 
realizacyjne zatok wszczęto na wniosek 
mieszkańców Krasnobrodu. Za 
lokalizacją nowego przystanku 
przemawiało jego dogodne położenie w 
centrum miasta ułatwiające dostęp 
mieszkańcom gminy do urzędów, 
ośrodka zdrowia jak i targowiska. 
Projekt budowlany, w oparciu o który 
realizowana jest budowa dwóch zatok 
autobusowych po przeciwnych stronach 
ulicy 3 Maja, obejmuje również parking, 
który zostanie wykonany w drugim 
etapie budowy. Będzie on posiadał 28 
miejsc parkingowych i dwa miejsca dla 
pojazdów osób niepełnosprawnych. 
Przy zatokach – wzdłuż krawędzi 
peronowych przewidziano nowe 
chodniki oraz miejsce na ustawienie 
wiaty przystankowej. Zadanie 
realizowane jest z betonowej kostki 
brukowej. Zakończenie budowy zatok 
przewidziano na 31.10.2001r. Prace 
wykonuje firma z Krasnobrodu - Zakład 
Usług Sanitarnych Józef Bucior. 

 
***** 

 

W dniu 23 października br. o godz. 1100 
w Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbędzie XXVII sesja 
Rady Miasta i Gminy w Krasnobrodzie. 
W programie sesji zaplanowano m.in. 
dyskusję nad projektami uchwał w 
następujących sprawach: 
− wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości na rzecz 
Skarbu Państwa 
− zmiany Miejsko-Gminnego pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
− reorganizacji COKiS 
− emisji obligacji komunalnych, 
− zmian w budżecie gminy za 2001r. 
− ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z Przedszkola Samorządo-
wego w ZSP w Krasnobrodzie. 

 
***** 

 

W dniu 17 września br. Komisja 
Stypendialna powołana rozporządze-
niem Burmistrza Miasta i Gminy 
rozpatrzyła podania o   przyznanie   
stypendium  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród. 
Powyższe stypendium jest przyznawane 
dzieciom, młodzieży oraz studentom 
studiów dziennych stałym mieszkańcom 
Miasta i Gminy Krasnobród, którzy 
maja trudną sytuacje materialną i często 
nie stać ich na kontynuację kształcenia, 
a osiągają znaczące wyniki w nauce. 
Do komisji wpłynęło 10 podań. 
Wszystkie spełniały kryteria zawarte w 
załączniku do uchwały Zarządu Miasta i 
Gminy z dnia 04 kwietnia br. Komisja 
dysponując kwotą 5000 zł zarezerwo-
waną w budżecie gminy na rok 2001 – 
zaproponowała przyznać stypendium 
wszystkim wnioskodawcom, którzy za 
wysokie wyniki w nauce w roku 
szkolnym 2000/2001 otrzymają 
stypendium o łącznej wysokości 500 zł 
– wypłacane jednorazowo przez 
księgowość COKiS. Burmistrz 
pozytywnie zaopiniował propozycje 
Komisji. 
Może w przyszłości, dzięki innym 
fundatorom, którzy zechcą wpłacać 
pieniądze z przeznaczeniem na ten 
szczytny cel, stypendia będą wyższe, a 
wszyscy uczący się będą mieli lepszą 
motywację do systematycznej nauki.  
 

***** 
W trakcie wykonywania są dwa przy-
stanki autobusowe dla osiedla Podza-
mek i miejscowości Hutków. Realizacja 
zamierzenia została podjęta głównie w 
trosce o najmłodszych mieszkańców 
gminy, którzy wkrótce już pod nowymi 
wiatami oczekiwać będą na przyjazd 
autobusów dowożących młodzież do 
ZSO w Krasnobrodzie. Zadanie wyko-
nywane jest siłami ZGK w Krasnobro-
dzie. Zarząd MiG planuje w przyszłości 
zmodernizować zatokę autobusową w 
Podzamku, przy której montowana jest 
nowa wiata przystankowa. Zatoka 
otrzyma docelowo wzdłuż krawędzi pe-
ronowej nowy chodnik. Wymienione 
też zostaną na nowe istniejące przy za-
toce krawężniki. Mamy nadzieję, że 
powyższa inwestycja nie podzieli losu 
zatok autobusowych przy UMiG w Kra-
snobrodzie tzn. nie będzie realizowana 
wyłącznie środkami MiG Krasnobród a 
w jej współrealizację włączy się Staro-
stwo Powiatowe – Zarządca drogi po-
wiatowej 48544, przy której zlokalizo-
wana jest zatoka.  

 
***** 

Trwają prace przy wykonaniu kolejnego 
odcinka drogi dojazdowej do oczysz-
czalni ścieków przez miejscowość 
Hutki. Do końca października 2001r. 
zostanie wykonany 140 metrowy nowy 
odcinek drogi z kostki betonowej 
trylinki. Inwestycja podobnie jak w roku 
ubiegłym realizowana jest przy 
wsparciu środków Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie. 

    
      Informacje zebrała:  
              M. Czapla 
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Krew – dar serca – dar życia 
Rozmowa z kierownikiem Tomaszowskiego Oddziału Regionalnego Centrum  

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lek. med. Sebastianem Łysiakiem 
 

 
zakaźną), nosiciele wirusa HIV, chorzy 
na AIDS, gruźlicę, choroby krwi, 
choroby serca i naczyń krwionośnych 
oraz choroby nowotworowe, a także 
alkoholicy. Ponadto nie można 
oddawać krwi w ciągu 12 miesięcy po 
zabiegu operacyjnym, po przetoczeniu 
krwi lub osocza i po wykonaniu 
tatuażu. Przez okres sześciu miesięcy 
nie mogą oddawać krwi osoby 
powracające z Afryki Środkowej i 
Zachodniej, Tajlandii, a także osoby 
zwolnione z zakładów karnych. 
 
M.Cz.: Niektórzy boją się oddawania 
krwi, czy to jest bolesne? 
S.Ł. - Nie jest bolesne. Trwa od 4 do 8 
minut. 
 
M.Cz.: Jak często możemy oddawać 
krew lub osocze? 
S.Ł. - Krew można oddawać co 8 
tygodni w ilości do 450 ml (około pół 
litra) jednak nie częściej niż sześć razy 
w ciągu roku. Osocze można oddawać 
metodą plazmaferezy co dwa tygodnie, 
jednak nie więcej niż 15 litrów w ciągu 
jednego roku. Przed oddaniem krwi lub 
osocza należy spożyć lekki posiłek, nie 
zawierający tłuszczów. 
 
M.Cz.: Oddając krew możemy 
uratować życie drugiego człowieka, a 
jak wpływa to na stan zdrowia 
dawcy? Czy nie powoduje jakichś 
ujemnych skutków? Czy oddając 
krew możemy się od tego uzależnić? 
S.Ł. - Oddawanie krwi przez osoby 
zdrowe co 8 tygodni jest całkowicie 
bezpieczne. Aby pobieranie krwi nie 
powodowało uszczerbku zdrowia 
dawcy, a jej przetoczenia nie były 
przyczyną zakażenia biorcy chorobą 
zakaźną, wszyscy krwiodawcy 
poddawani są badaniom lekarskim i 
laboratoryjnym. Nieprawdą jest też, że 
od oddawania krwi można się 
uzależnić. 
 

 
M.Cz.: Czy planowane są kolejne 
akcje oddawania krwi w Krasnobro-
dzie? 
S.Ł. - Będziemy starali się organizować 
takie akcje systematycznie co 3 
miesiące, a więc kolejna akcja odbędzie 
się gdzieś w okolicach stycznia lub 
lutego. O dokładnym terminie akcji 
będziemy informowali społeczeństwo, 
ale już dzisiaj zachęcam do wzięcia w 
niej udziału. Korzystając z okazji 
chciałbym za pośrednictwem „Gazety 
Krasnobrodzkiej” podziękować osobom  
dzięki którym akcje mogły dojść do 
skutku i przynieść tak dobre rezultaty. 
Dziękuję doktorowi Jerzemu Ciosowi za 
udostępnię przychodni, p. Adamowi 
Żukowi za pomoc w organizacji akcji 
oraz krasnobrodzkim księżom z ks. 
prałatem Romanem Marszalcem na czele 
za rozpropagowanie akcji.  
Dziękuję również wszystkim, którzy 
odpowiedzieli na nasz apel, czyli 
krwiodawcom, którymi w dniu 9 
października byli: Maruszak Beata, 
Szpyra Małgorzata, Szpyra Marta, 
Szpyra Bożena, Kraj Agnieszka, Kruk 
Agnieszka, Surmacz Beata, 
Lewandowska Angelika, Naworol 
Katarzyna, Koza Agnieszka, Więcław 
Bernadeta, Ciupera Magdalena, 
Gradziuk Magdalena, Wronka Magda-
lena, Popczak Edyta, Swędra Bożena, 
Mazurek Dorota, Gancarz Joanna, Gór-
nik Joanna, Gontarz Bożena, Najda 
Przemysław, Pol Ryszard, Szpyra Fran-
ciszek, Szpyra Antoni, Murzacz Tade-
usz, Ożga Tadeusz, Masłysz Janusz, 
Cieplak Stanisław, Pol Zbigniew, Płoń-
ski Stanisław, Gancarz Marek, Kuranto-
wicz Piotr, Leśniak Krzysztof, Rocz-
kowski Marcin, Szpyra Jacek, Skrzyński 
Mirosław, Dziuba Kazimierz, Żuk 
Adam. 
 
M.Cz.:  Dziękuj ę za rozmowę. 
S.Ł. - Dziękuję 

                      Rozmawiała:  
                         M. Czapla 
 

 
M.Cz.: Jak wygląda sytuacja krwio-
dawstwa w naszym regionie? 
S.Ł. - Trudno jest mi mówić o sytuacji 
krwiodawstwa  w całym regionie, gdyż 
reprezentuję oddział Tomaszowski 
RCKiK. Generalnie należy jednak 
stwierdzić, że od kilku lat obserwujemy 
stały wzrost liczby dawców. W naszym 
oddziale pobieramy krew od około 400 
dawców miesięcznie, duża część 
spośród nich to osoby, które oddają 
krew podczas akcji wyjazdowych. Takie 
akcje organizowaliśmy już w 
Łaszczowie, Telatynie, Józefowie i 
Krasnobrodzie. Na podkrelenie 
zasługuje fakt, że wśród dawców jest 
coraz więcej osób młodych i coraz 
więcej kobiet. Jeszcze nie tak dawno 
dawcami krwi byli w większości 
mężczyźni. Dla porównania podam, iż 
do wzorcowego punktu krwiodawstwa, 
który mieści się w Zamościu, zgłasza się 
miesięcznie od 600 do 700 dawców. 
 
M.Cz.: Po raz drugi w Krasnobrodzie 
organizowana była akcja honorowego 
oddawania  krwi. W lipcowej akcji 
wzięło udział 25 osób, które oddały 
łącznie ponad 11 litrów krwi. Proszę 
powiedzieć jak przebiegła podobna 
akcja w dniu 9 października br. 
S.Ł. - Bardzo dobrze. W akacji wzięło 
udział 38 osób: 20 kobiet i 18 mężczyzn, 
którzy oddali łącznie ponad 17 litrów 
krwi. Duża część dawców to ludzie 
młodzi, a wśród nich młodzież z 
krasnobrodzkiego liceum ogólnokształ-
cącego.  Optymizmem napawa fakt, że 
dawcy, którzy oddawali krew po raz 
pierwszy, deklarowali chęć ponownego 
udziału w podobnych akcjach. Takie a 
nie inne wyniki akcji to w dużej mierze 
zasługa p. Adama Żuka – 
przewodniczącego Stowarzyszenia 
Dawców Krwi w Krasnobrodzie, który 
rozpropagował te akcje i wiele osób 
zachęcił do wzięcia w nich udziału. 
 
M.Cz.: Jak wyniki akcji organizowa-
nych w Krasnobrodzie wyglądają w 
porównaniu do akcji organizowanych 
w innych miejscowościach? 
S.Ł. - Wyniki z Krasnobrodu są o dwa 
razy większe niż w innych 
miejscowościach, np. w Telatynie, 
Komarowie krew stale oddaje 20 osób. 
 
M.Cz.: Kto nie może być dawcą krwi? 
S.Ł. - Nie mogą oddawać krwi ani 
osocza ludzie, którzy przebyli wirusowe 
zapalenie wątroby (tzw. żółtaczkę  
 

 

Z ostaZ ostaZ ostaZ ostań    

krw iodaw ckrw iodaw ckrw iodaw ckrw iodaw cą!!!!    
 

Oddając krew spełniasz najpiękniejszy czyn – 
ratujesz zagrożone życie. 

 
Na twoją krew i osocze czekają tysiące 

chorych. 
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Ciąg dalszy ze str.  1 
 

stąd też zrezygnowano także z przemarszu na 
cmentarz i zaplanowanych tam uroczystości 
patriotycznych. Wszyscy zostali przewiezieni do 
szkoły, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości.   
       W szkole gości powitał dyrektor ZSP 
Roland Wyrostkiewicz. Wśród zaproszonych 
gości byli: ułani i ich rodziny, burmistrz MiG 
Krasnobród Marek Pasieczny, przewodniczący 
Rady MiG Krasnobród Józef Wryszcz, ks. prałat 
Roman Marszalec i ks. Mariusz Łoza, 
Roztoczańska Straż Ochrony Przyrody, poczty 
sztandarowe, delegacje zakładów pracy, 
instytucji i szkół. W dalszej części uroczystości 
odbyło się odsłonięcie i poświęcenie nowego 
Kącika Patrona Szkoły, który znajduje się na 
parterze budynku szkoły. Odsłonięcia dokonali: 
burmistrz MiG Krasnobród Marek Pasieczny i 
płk. Jan Błasiński, natomiast poświęcenia ks. 
Prałat Roman Marszalec. Po odsłonięciu i 
poświęceniu Kącika Patrona Szkoły delegacje 
szkół i instytucji obecne na uroczystości złożyły 
wiązanki kwiatów i odbył się Apel poległych, 
który poprowadził płk. Jan Błasiński. 

 

Ułańskie Święto 
 

 

  

 

      
     Po zakończeniu patriotycznej części uroczystości wszyscy zostali 
zaproszeni do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się akademia. Na 
początku odśpiewano Hymn Narodowy i odbyło się ślubowanie 
uczniów klas pierwszych. Pasowania na ucznia ZSP im 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich dokonali dyrektor Roland Wyrostkiewicz i 
v-ce dyrektor Joanna Szykuła, a pamiątkowe dyplomy wręczali 
ułani:. Jan Błasiński i H. Grycewicz. Potem wszyscy obejrzeli 
bardzo interesującą część artystyczną nawiązującą do tradycji 
ułańskich w wykonaniu uczniów klas trzecich. Po występie płk. 
Błasiński podziękował dzieciom za wspaniały występ, a kończąc 
swoją wypowiedź zaśpiewał fragment piosenki „Hej, hej ułani 
malowane dzieci...” Tak zakończył się program akademii, po której 
zaproszeni goście udali się na wspólny obiad. Po obiedzie można 
było oglądać wystawę pt. „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie w 
latach 1939-45”. O zgromadzonych na wystawie eksponatach mówił 
ich właściciel p. Jan Partyka z Rzeszowa.  
       Tradycyjnie już podczas obchodów „Święta Patrona” uczniowie 
mogli korzystać z przejażdżek konnych organizowanych przez 
członków Roztoczańskiej Straży Ochrony Przyrody, a w godzinach  

Ciąg dalszy na str. 5 
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Ciąg dalszy ze str. 4 
 

popołudniowych odbyła się biesiada 
ułańska dla nauczycieli i zaproszonych 
gości z udziałem zespołu „Wójtowia-
nie”. 
       Z okazji tegorocznych obchodów 
Święta Patrona Zespołu Szkół Podstawo-
wych w Krasnobrodzie został wydany 
okolicznościowy folder, który zawiera 
podstawowe informacje dotyczące 
szkoły, przedstawia kadrę pedagogiczną 
pracującą w tej placówce, krótką historię 
25 Pułku Ułanów Wielkopolskich oraz 
informacje o Krasnobrodzie. Ponadto 
Koło Dziennikarskie działające w ZSP 
we współpracy z Redakcją„Gazety 
Krasnobrodzkiej” przygotowało wydanie 
specjalne „Gazetki Szkolnej” tematycz-
nie  związanej   ze   świętem   Zespołu 

 

 

 
 

 
 

 
Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie. 
Specjalne wydanie „Gazetki Szkolnej” było dodatkiem do wrześniowego wydania 
„Gazety Krasnobrodzkiej”. Wszystkie wymienione tu publikacje, tj. folder, „Gazetka 
Szkolna”, „Gazeta Krasnobrodzka” oraz inne materiały otrzymali zaproszeni na 
uroczystości szkolne goście oraz nauczyciele pracujący w ZSP. 
 

Tekst i fot. M. Czapla 

 

Podziękowania 
 
        Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w 
Krasnobrodzie składa gorące podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w organizację 
oraz swą obecnością uświetniali tegoroczne obchody Święta Patrona Szkoły: 

- Pocztom sztandarowym 
- Ułanom, ich rodzinom oraz gościom zaproszonym 
- Władzom samorządowym na czele z Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy 

Panem Józefem Wryszczem i Przewodniczącym Zarządu Miasta i Gminy  
Burmistrzem Markiem Pasiecznym 

- Ks. prałatowi Romanowi Marszalcowi i księżom wikariuszom,  
- Roztoczańskiej Straży Ochrony Przyrody, 
- Delegacjom z zakładów pracy, instytucji i szkół, 
- Całej społeczności lokalnej 
- Społeczności szkolnej, nauczycielom i rodzicom. 

Słowa podziękowania kieruję także do sponsorów tegorocznych obchodów: Panów K. i W. 
Adamczuków – właścicieli Marketu Spożywczego za sponsorowanie nagród dla 
wszystkich uczniów w ramach organizacji II Wieloboju Ułańskiego, Pana W. Juszczaka – 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie-Podzamku za organizację 
noclegów i wyżywienia dla Roztoczańskiej Straży Ochrony Przyrody i Pana J. Buzuna – 
właściciela Pensjonatu „U Buzuna” za organizację biesiady ułańskiej.  

Dyrekcja SZP 
 

Na zdjęciu:  
Jeden z eksponatów wystawy p. J. 
Partyki przedstawiający umunduro-
wanie polowe żołnierza łączności. 
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Z życia regionalistów 
 

Od wystawy  
do wystawy 

 
 
 
     Powołując 3 lipca 1999 roku Kra-
snobrodzkie Towarzystwo Regionalne 
postanowiliśmy organizować w Domu 
Kultury wystawy dużych zdjęć foto-
graficznych przypominające przeszłość 
Krasnobrodu. Dziś można śmiało 
powiedzieć, że się nam to udaje. 
       Zaczęliśmy w sierpniu 1999 roku od 
wystawy pn. „Dawna architektura 
Krasnobrodu”. Ekspozycję stanowiło ok. 
30 fotosów przedstawiających dawną 
architekturę, głównie drewnianą 
zabudowę rynku w Krasnobrodzie. 
Zdjęcia wykonał w 1935 roku J. Świeży. 
Dziś już tej zabudowy nie ma, została 
spalona przez Niemców. Pozostały po 
niej tylko archiwalne zdjęcia. 
       W ubiegłym roku mieszkańcy 
Krasnobrodu i turyści mogli oglądać, jak  

 
zwykle dzięki red. Marioli Czapli, 
kolejną ekspozycję. Tym razem były to 
kolorowe fotosy przedstawiające zabu-
dowę ulicy Krasnobrodzkiej w 
Warszawie na Bródnie. Wystawę 
nazwano „Krasnobród w Warszawie”. 
W maju br. Można było obejrzeć, 
również w Domu Kultury, dużą 
wystawę fotograficzną pn. „Pomniki 
Adama Mickiewicza”, a w czerwcu, 
lipcu i sierpniu br. ekspozycję pn. 
„Prymas Tysiąclecia w fotografii”. 
Oprócz dużych fotosów czarno-białych i 
kolorowych były też kolorowe plakaty z 
wizerunkiem Prymasa kardynała Stefana  
  

 
 
Wyszyńskiego z autografem abp 
seniora Bolesława Pylaka z Lublina, 
dedykowanym mieszkańcom 
Krasnobrodu.  
      Jeszcze w tym roku w Domu 
Kultury w Krasnobrodzie gościć będzie 
wystawa fotosów pn. „Kościoły 
Wilna”. W przyszłym roku planujemy 
wystawę pn. „Ulica Krasnobrodzka w 
Zamościu” oraz pn. „Unikalne 
kapliczki i figury w krasnobrodzkiej 
parafii”. Wstęp na wystawy jest 
oczywiście bezpłatny. Zachęcamy, 
zwłaszcza młodzież z kranobrodzkich 
szkół, do zwiedzania ekspozycji, które 
są organizowane dzięki życzliwości 
dyrekcji Centrum Oświaty Kultury i 
Sportu w Krasnobrodzie. Tematów do 
kolejnych wystaw nam nie zabraknie. 

    
          Mieczysław Kościński 

 

W kręgu naszych spraw 
 
       Członkowie Krasnobrodzkiego  
Towarzystwa Regionalnego przynajm-
niej raz w roku spotykają się na 
zebraniu. Zazwyczaj są to miesiące 
wakacyjne, gdyż wtedy każdy ma 
najwięcej wolnego czasu. Tym razem 
zebranie odbyło się 4 sierpnia br. w 
gościnnej Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, gdzie szefowa placówki 
podejmowała wszystkich chętnych kawą 
i herbatą. 
        Nie zdarzyło się jeszcze, by fre-
kwencja na zebraniu była stuprocentowa. 
Unikają ich mniej aktywni członkowie 
Towarzystawa. Niektórych widziano 
nawet w czasie tegorocznego spotkania 
w ... barze piwnym, ale to już ich pry-
watna sprawa. 
      Dokumentem naszych zebrań są 
protokoły, lista obecności, a nawet jak to 
miało miejsce ostatnio, wspólna 
fotografia. Zabrakło na niej kilku 
członków, którzy wyszli z zebrania 
przed zakończeniem, gdyż wcześniej 
byli umówieni w ważnych sprawach 
służbowych bądź rodzinnych. Kiedyś 
dokumenty te posłużą do napisania 
ksiażki o historii Towarzystwa. 
Chciałem wspomnieć, że  zawsze mimo 
rozlicznych obowiązków w zebraniu 
Towarzystwa uczestniczy członek 
zarządu – proboszcz krasnobrodzkiej 
parafii ks. prałat Roman Marszalec. 
       Podczas sierpniowego spotkania 
złożono sprawozdanie z rocznej 
działalności Towarzystwa. Wiele czasu 
zajęła ponowna rejestracja w Sądzie 
 

 
Rejonowym w Lublinie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Są-
dowego. Wpisu dokonała 28 czerwca 
2001 roku referendarz sądowy Anna 
Sołowiej-Wiaderek (nr poz. Rejestru 
00000 24101). Taki obowiązek w myśl 
nowego rozporządzenia spoczywa na 
wszystkich stowarzyszeniach i innych 
organizacjach zawodowych, fundacjach, 
publicznych zakładach opieki zdrowot-
nej itp. Przed rejestracją musieliśmy 
wypełnić kilkadziesiąt rubryk w spe-
cjalnie przygotowanych formularzach 
sądowych. Ten kłopot mamy już poza 
sobą. 
       Podczas zebrania prezes zarządu 
Towarzystwa omówił stan przygotowań 
do otwarcia „Galerii Krasnobrodzkiej”. 
Znajdą się w niej portrety ludzi 
związanych z Krasnobrodem i 
zasłużonych dla miasta (od królowej 
Polski Marysieńki Sobieskiej po 
premiera Rządu RP Waldemara 
Pawlaka). Razem w galerii znajdzie się 
ok. 18 portretów. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że uroczyste otwarcie galerii 
nastąpi podczas Dni Krasnobrodu w 
2002 roku. Zostanie ona umieszczona w 
hallu Domu Kultury na piętrze. Pomocy 
finansowej przy organizacji galerii 
udzielają nam władze samorządowe 
miasta, za co jesteśmy im wdzięczni. 
Wiemy już, że na otwarcie galerii 
przybędą rodziny osób, których portrety 
znajdą się w galerii, zaproszone będą 
również władze powiatu zamojskiego i 

 
 
samorządowe miasta i gminy 
Krasnobród, mieszkańcy miejscowości 
oraz media. 
        Gdy uda się zdobyć stojące 
oszklone gabloty, otworzymy wystawę 
wydawnictw książkowych o 
Krasnobrodzie oraz publikacji autorów 
wywodzących się z Krasnobnrodu, a 
piszących także o innych 
miejscowościach. Z okazji otwarcia 
galerii wydana będzie także książka pt. 
„Znani i nieznani” (Galeria 
Krasnobrodzka) traktująca o sławnych 
ludziach związanych z Krasnobrodem. 
Już teraz martwimy się kto pokryje 
przynajmniej częściowo, wydanie 
książki, którą zamierzamy wręczyć 
zaproszonym rodzinom oraz gościom 
przybyłym na otwarcie galerii, jako 
jedynej tego rodzaju na 
Lubelszczyźnie. Sądzimy, że przy 
pomocy zwłaszcza miejscowych władz 
samorządowych uda nam się z 
pożytkiem dla promocji Krasnobrodu 
rozwiązać ten „finansowy” problem. 
        I jeszcze jedno. Członkowie To-
warzystwo od kilku lat odnawiają za-
bytkowe, zapomniane pomniki na kra-
snobropdzkim cmentarzu parafialnym, 
znajdują się one na wzgórzu. Tak było 
również w sierpniu br. Czarną farbę 
olejną, metalowe szczotki itp. 
ufundował Urząd Miasta i Gminy. 
Dziękujemy. 

 
Mieczysław Kościński 
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Szanse  
i zagrożenia 

 

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród (cz. 2) 

 
 
       W poprzednim wydaniu „G.K.” 
rozpoczęliśmy publikowanie fragmentów 
dokumentu autorstwa dr Jana Polskiego 
i dr Henryka Ponikowskiego pt. 
„Strategia rozwoju Miasta i Gminy 
Krasnobród”. Kontynuując ten  zamiar 
przedstawimy wyniki diagnozy sytuacji 
społeczno-gospodarczej miasta i gminy, 
ze wskazaniem słabych i mocnych stron 
miasta i gminy.  
       W „Strategii Rozwoju Miasta i 
Gminy Krasnobród” przedstawiono 
słabe i mocne strony w 10 dziedzinach i 
grupach tematycznych. Oto 5 z nich: 
 
Cechy położenia miasta i gminy 

Mocne strony: 
• Gmina Krasnobród jest położona w 
centralnej części Roztocza Środkowego, 
jednej z trzech części Roztocza 
współtworzącego z Wyżyną Lubelską 
tzw. Wyżynę Lubelsko-Lwowską. Jest to 
region turystyczno-rekreacyjny o 
wymiarze transgranicznym. Zostało to 
zaznaczone w strategii rozwoju 
Euroregionu Bug i w strategii rozwoju 
województwa lubelskiego; 
• Obszar gminy znajduje się w 
obrębie Krasnobrodzkiego Parku Krajo-
brazowego i zajmuje 76,7% tego Parku. 
Unikatowe wartości środowiska 
przyrodniczego i wartości turystyczno-
rekreacyjne rozciągają się w sposób 
ciągły znacznie poza granice administra-
cyjne gminy Krasnobród. Obejmują 
także gminy sąsiednie, zwłaszcza Susiec, 
Józefów i Zwierzyniec; 
• Całe pasmo Roztocza zostało 
zakwalifikowane jako Transgraniczny 
Obszar Chroniony (jeden z ośmiu w 
kraju), odznaczający się wybitnymi 
walorami nie tylko przyrodniczymi lecz 
także kulturowymi; 
• Przez teren gminy Krasnobród 
przepływa rzeka Wieprz, co umacnia 
walory ekologiczne i krajobrazowe 
miasta i gminy. Ważnym elementem 
tych walorów są liczne zbiorniki wodne 
w dolinie Wieprza, położone na 
północny zachód od Krasnobrodu, tuż w 
sąsiedztwie miasta; 
• Obszar gminy jest także położony 
w największym na Lubelszczyźnie kom-
pleksie lasów Krasnobrodzkiego Parku 
Krajobrazowego, Roztoczańskiego Par-
ku Narodowego, parków krajobrazo-
wych: Szczebrzeszyńskiego, Puszczy 
Solskiej, Południoworoztoczańskiego i 
Lasów Janowskich a także Roztoczań-
skiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu. Jest to pasmo obszarów chronio-
nych o randze międzynarodowej; 
Słabe strony 
• Miasto i gmina Krasnobród jest 
położona poza ważnymi szlakami 
komunikacyjnymi. Przecina ją droga 
wojewódzka nr 849 relacji Zamość – 
Józefów – Wola Obszańska; 

 
• Przez zachodnią część gminy przebiega linia kolejowa na odcinku: Zwierzyniec 
– Józefów, co nie ma większego znaczenia dla rozwoju gminy; 
• Odległości do innych ośrodków aktywności gospodarczej są przeciętnie duże, do 
Zamościa – jednocześnie ośrodka powiatowego i ośrodka obsługi subregionalnej jest 
28 km, do Tomaszowa Lubelskiego 16 km, do Zwierzyńca 20 km, do Józefowa 18 km 
a do Suśca 22 km. Odległości te mają znaczenie zwłaszcza z punktu widzenia obsługi 
szkolnictwa średniego i wyższego na poziomie licencjackim a także z punktu 
widzenia obsługi przedsiębiorczości, ochrony zdrowia, kultury i innych dziedzin 
infrastruktury społecznej na poziomie ponadlokalnym. 

Środowisko przyrodnicze 
Mocne strony: 
• Wybitnym walorem środowiska przyrodniczego gminy jest urozmaicona rzeźba 
terenu. Przeważa krajobraz wyżynny w południowej i północnej części gminy oraz  
krajobraz dolin i obniżeń w jej części środkowej, zwłaszcza w dolinie Wieprza i jego 
niewielkich dopływów; 
• Szata roślinna i świat zwierzęcy na terenie gminy charakteryzuje się wysokim 
poziomem różnorodności gatunków. Jest tu 14 typów siedliskowych lasów. 
Zachowały się fragmenty torfowisk, w tym bagno Turzyniec. Z gatunków nieleśnych 
zachowały się zbiorowiska kserotermiczne utrzymujące się na nasłonecznionych 
zboczach doliny Wieprza. Świat zwierzęcy jest tu typowy dla terenów Roztocza. 
Wśród ptaków i ssaków jest stosunkowo liczna i urozmaicona zbiorowość gatunków 
drapieżnych. Bogate są także gatunki ryb, płazów i gadów. Gatunkiem 
ekspansywnym staje się bóbr. Zakłada kolejne żeremie w dolinie Wieprza; 
• Atrakcyjną cechą gminy jest jej lesistość. Udział powierzchni leśnej w 
powierzchni gminy wynosi ok. 45%. Gmina należy więc do grupy gmin 
najatrakcyjniejszych przyrodniczo, co z pewnością ma wpływ na jej atrakcyjny 
mikroklimat i walory uzdrowiskowe; 
• Klimat gminy wyraźnie odróżnia się od klimatu otoczenia gminy. Ma cechy 
klimatu kontynentalnego, słoneczne i gorące lata oraz niższe niż w otoczeniu gminy 
temperatury w zimie. Sprzyja to zarówno rozwojowi turystyki i czynnego 
wypoczynku letniego jak też zimowego; 
• Krasnobród znajduje się na liście uzdrowisk potencjalnych. W 1957 roku 
powstało Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci Reumatycznych. Szczegółowe 
badania bioklimatyczne przeprowadzone w 2000 roku potwierdziły walory klimatu 
lokalnego odpowiadające normom uzdrowiska klimatycznego. Walory uzdrowiskowe 
Krasnobrodu istotnie wspomagają stwierdzone zasoby złóż borowinowych oraz 
chlorkowo-sodowych wód mineralnych;   
• W dolinach rzek są liczne źródła. Najważniejsze źródlisko znajduje się w dolinie 
Wieprza w Hutkach. Ciągnie się na odcinku ok. 80 m. Natomiast do najbardziej 
efektownych krajobrazowo i kulturowo źródła w Krasnobrodzie – Podklasztorze oraz 
źródło Belfont w Hutkach oraz źródlisko w Husinach; 
• Walory krajobrazowe wzbogacają także wody stojące, w tym 9 stawów 
położonych głównie pomiędzy Krasnobrodem a Hutkami i dwa sztuczne zbiorniki 
wodne: „Zalew” i „Olender”. 
Słabe strony: 
• Najsłabszą stroną środowiska przyrodniczego gminy jest uboga sieć wodna. 
Głównym ciekiem wodnym jest górny Wieprz płynący przez teren gminy na odcinku 
12 km oraz dwa jego małe dopływy: Kryniczka i Jacynka. Pozostałe drobne cieki 
wodne należą do zlewni Tanwi. O ubóstwie wód powierzchniowych decyduje 
przepuszczalne podłoże. Migrujące w głąb ziemi wody opadowe tworzą poziomy 
wodonośne na dużych głębokościach nawet do 80 m i w różnych utworach 
geologicznych, przeważnie w kredowych.  
• Duża typologiczna mozaika pokrywy glebowej, wynikająca z urozmaicenia 
fizjograficznego tej części Roztocza powoduje, że jakość gleb na terenie gminy jest na 
ogół średnia i słaba. Najwyższą jakością charakteryzują się gleby w okolicach 
Dominikanówki w północno-wschodniej części gminy. 
 

Ciąg dalszy na str. 8 
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Szanse i zagrożenia 
 

ciąg dalszy ze str. 7 
  

Sfera społeczno-demograficzna 
Mocne strony: 
• Miasto i gmina Krasnobród liczy 
niespełna 7,5 tys. mieszkańców. Jest piątą 
pod względem liczby ludności gminą w 
powiecie ziemskim zamojskim; 
• Liczba kobiet przypadających na 100 
mężczyzn wynosi 100, co stanowi idealną 
równowagę płci; 
• Liczba ludności w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym wynosi 84,2 osoby a średnio 
w woj. lubelskim 105,7%. Wyższa wartość 
tego wskaźnika w mieście i gminie 
Krasnobród wynika z większego udziału 
mieszkańców wieku przedprodukcyjnego 
w ogólnej liczbie mieszkańców niż 
przeciętnie kształtuje się on w skali całego 
województwa lubelskiego. Społeczność 
miasta i gminy jest relatywnie „młoda”; 
• Saldo migracji jest dodatnie i wynosi 
aż 14,2 osoby na 1 tys. mieszkańców w 
1999 roku. Jest to jeden z najwyższych 
wskaźników na terenie województwa. 
Dodatnie saldo migracji obecnie ma 
niewiele miast i gmin wiejskich w 
województwie lubelskim. Jest to zjawisko 
pozytywne perspektywicznie; 
• Prognozy demograficzne dla miasta i 
gminy Krasnobród są pozytywne. 
Przewidują wzrost liczby ludności ogółem 
w okresie perspektywicznym do poziomu 
8,0 – 8,2 tys. mieszkańców (wzrost o 10 – 
12%), w tym w mieście Krasnobrodzie do 
ok. 3,8 0- 4,2 tys. mieszkańców (wzrost o 
20 – 30%). Koncentracja osadnictwa w 
mieście ułatwi rozwój systemu obsługi 
mieszkańców i turystów. 
Słabe strony: 
• Przyrost naturalny jest ujemny i 
wynosi – 5,2 osoby na 1 tys. mieszkańców. 
Jest to tendencja wyraźnie przeciwna 
wobec salda migracji. Ludność miasta i 
gminy Krasnobród wymienia się; 
• Prognoza demograficzna przewiduje 
spadek liczby ludności na wsi, zarówno 
w wieku przedprodukcyjnym, jak też w 
wieku produkcyjnym. Wzrastać będzie 
jedynie ludność w wieku poprodukcyjnym. 
Przejściowo można to zjawisko traktować 
jako słabą stronę w rozwoju obszarów 
wiejskich. 

 
Zatrudnienie i bezrobocie 

Mocne strony: 
• Zasoby pracy szacowane są na 
poziomie 3000 osób, z czego zasoby 
potrzebne w rolnictwie na poziomie 700 
osób; 
• Istnieje możliwość powiększania 
podaży miejsc pracy w działalności 
przemysłowej, w obsłudze ogrodnictwa i 
proekologicznej produkcji rolnej, 
w działalności sanatoryjno-uzdrowiskowej 
i w obsłudze działalności turystyczno-
rekreacyjnej; 

 
• Istnieje także możliwość aktywizacji 
rynku pracy w komercyjnych i niekomer-
cyjnych usługach lokalnych, pod warun-
kiem skupiania osadnictwa w mieście i w 
bezpośrednim jego sąsiedztwie; 
• Na terenie gminy istnieje jeden 
pozytywny przykład aktywizacji rynku 
pracy. Jest to nowopowstały zakład 
produkcji parkietu w miejscowości Hutki. 
Zakład zatrudnia ok. 100 osób i całą 
produkcję kieruje na eksport; 
Słabe strony: 
• Liczba pracujących w 1999  roku w 
mieście i w gminie Krasnobród wynosiła 
tylko 714 osób, w tym w działalności 
przemysłowej 134 osoby, w usługach 
rynkowych 116 osób i w usługach 
nierynkowych 440 osób. Zarówno poziom, 
jak i struktura zatrudnienia poza rolnic-
twem indywidualnym jest niekorzystna. 
Udział zatrudnienia w usługach 
nierynkowych wyniósł aż ok. 62,0%; 
• Ogólny poziom zatrudnienia w 
gminie o niskim udziale rolnictwa w 
produkcji rolnej jest zbyt niski. Na 1,0 tys. 
mieszkańców miasta i gminy przypada 
tylko 98 miejsc pracy (poza rolnictwem 
indywidualnym i zakładami osób 
fizycznych do 5 zatrudnionych); 
• Bezrobocie zarejestrowane na terenie 
miasta i gminy na koniec 1999 roku 
wynosiło 601 osób, na koniec 2000 roku 
607 osób a na koniec I kwartału 2001 roku 
616 osób. Na tym terenie należy 
spodziewać się znaczącej liczby bezrobocia 
utajonego, zwłaszcza na terenach 
wiejskich; 
• Udział kobiet w ogólnej liczbie 
bezrobotnych jest wysoki i wynosi ok. 
46%; 
• Udział bezrobotnych uprawnionych 
do zasiłku wynosi ok.15% ogólnej liczby 
bezrobotnych zarejestrowanych. Jest to 
niski udział na tle województwa; 
• Udział bezrobotnych zwolnionych z 
pracy w wyniku zwolnień grupowych 
w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił w 
I kwartale 2001r. w m. i gm. Krasnobród 
7%. Jest to relatywnie wysoki udział na tle 
gmin województwa lubelskiego; 
• Udział bezrobotnych zwolnionych z 
pracy w wyniku zwolnień grupowych 
w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił w 
I kwartale 2001 roku w m. i gm. 
Krasnobród 7%. Jest to relatywnie wysoki 
udział na tle województwa lubelskiego; 
• Udział bezrobotnych absolwentów w 
ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi w m. 
i gm. Krasnobród w I kw. 2001 roku 6%. 
Jest to średni wskaźnik dla gmin 
województwa lubelskiego. Może on 
wynikać z niskiego zainteresowania 
młodzieży osiąganiem wykształcenia 
średniego i wyższego; 
• 29% bezrobotnych pozostaje na 
bezrobociu powyżej 24 miesięcy. Od 12 do 
24  

 
 
miesięcy na bezrobociu jest 22% 
bezrobotnych, natomiast kolejne 
15%bezrobotnych ma staż od 6 do 12 
miesięcy. 34% bezrobotnych ma zatem 
długi staż przekraczający 6 miesięcy, 
stwarzający zagrożenie egzystencjalne dla 
wielu rodzin. Przeciętnie staż bezrobocia 
na terenie m. i gm. Krasnobród jest długi, 
co wzmaga proces ubóstwa jej 
mieszkańców. 

 
Rolnictwo i użytkowanie  

gruntów rolnych 
Mocne strony: 
• Prawie 93% gruntów rolnych 
pozostaje w użytkowaniu i własności 
indywidualnych gospodarstw rolnych. 
Ziemia ma więc realnych gospodarzy; 
• Produkcja rolna jest wielokierunkowa 
i zbliżona do struktury produkcji w skali 
województwa lubelskiego. Przeważa 
uprawa zbóż i ziemniaków a w hodowli 
wyższa niż przeciętnie obsada bydła; 
Słabe strony: 
• Obszar miasta i gminy charakteryzują 
niższe niż przeciętnie w województwie 
lubelskim walory rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej (rpp). Wyrażona według 
punktacji IUNG wartość ogólnego 
wskaźnika rpp wynosi 63,3 punktu i 
plasuje gminę w grupie jednostek 
administracyjnych województwa 
lubelskiego o najniższej przydatności do 
produkcji rolniczej. Do czynników 
obniżających jakość rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej można zaliczyć: niedobór 
wody, zagrożenie erozją gleb, niedobory 
składników odżywczych w glebie, wysoki 
udział gruntów o odczynie kwaśnym, 
wysokie rozdrobnienie gruntów 
utrudniające mechanizację upraw; 
• W gminie gorsza niż przeciętnie jest 
dostępność pól do uprawy ze względu na 
rzeźbę terenu i niekorzystne warunki 
wodne; 
• Według klasyfikacji bonitacyjnej 
gleb, najlepsze gleby na terenie gminy – to 
gleby klasy IIIa (6,2%) i klasy IIIb 
(15,5%); Klasy IVa (28,4%) i IVb (20,6%), 
klasy V (15,9%) oraz klasy VI (13,4%); 
• Użytki rolne stanowią tylko 45,6% 
powierzchni gminy, w tym grunty orne 
36,9%, sady 0,6% 0raz łąki i pastwiska 
8,1%. Grunty rolne stanowią istotnie 
mniejszy potencjał rolnictwa niż w innych 
gminach województwa lubelskiego 
• Gospodarstwa rolne charakteryzują 
się dużym rozdrobnieniem. Gospodarstwa 
posiadające powyżej 10 ha mają zaledwie 
2,5%-owy udział w ogólnej liczbie 
gospodarstw. Na jedno gospodarstwo 
składa się przeciętnie 4,4 działki w mieście 
i prawie 8 działek w wiejskiej części 
gminy; 
• Rolnictwo w gminie charakteryzuje 
się niską towarowością. Około 35% 
gospodarstw przeznacza produkcję na 
sprzedaż; 
• Tylko 6% rolników uznaje swoje 
gospodarstwo jako rozwojowe. 
Wyposażenie gospodarstw w sprzęt 
rolniczy jest dość słabe. 
 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu „G.K.” 
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        W dniu 25 września 2001r. w 
Majdanie Wielkim odbyło się 
spotkanie z Bronisławem Terleckim - 
naocznym świadkiem egzekucji 
wykonanej przez hitlerowców na 43 
jeńcach w Majdanie Wielkim w 1939 
roku. Liczący obecnie 85 lat uczestnik 
tych wydarzeń jest jednym z 9 
żołnierzy, którym cudem udało się 
uniknąć śmierci.  
       Przypomnę iż jest to druga wizyta 
pana Terleckiego w Majdanie 
Wielkim. Pierwszy raz po wojnie p. 
Trelecki był w Majdanie Wielkim w 
ubiegłym roku. Zapytany wówczas, 
dlaczego dopiero teraz odwiedza 
miejsce tego strasznego wydarzenia 
odpowiedział, że od dawna chciał tu 
przyjechać, ale dopiero widok 
krasnobrodzkiego klasztoru podczas 
transmisji mszy św. w telewizji 
POLONIA w 2000r. zmobilizował go 
do przyjazdu. 
       Tegoroczne spotkanie ze 
świadkiem wydarzeń sprzed ponad 60 
lat rozpoczęło się w Kaplicy pw. Brata 
Alberta w Majdanie Wielkim progra-
mem patriotycznym w wykonaniu 
uczniów SP w Majdanie Wielkim. 
Następnie wszyscy zgromadzeni w 
kaplicy (zaproszeni gości, poczty 
sztandarowe, uczniowie i nauczyciele 
miejscowej szkoły oraz mieszkańcy 
Majdanu Wielkiego) uczestniczyli w 
uroczystej Mszy Św, którą odprawił 
ks. Grzegorz Hałas. Po Mszy św. 
wszyscy udali się pod pomnik 
upamiętniający wydarzenia z 1939 
roku, gdzie po odśpiewaniu Hymnu 
Narodowego odbyło się złożenie 
wiązanek.  
       Dalsza część spotkania odbyła się 
w szkole, gdzie spotkali się uczniowie 
tej szkoły, mieszkańcy Majdanu Wiel-
kiego oraz  zaproszeni goście, m.in.: 
Bronisław Tercecki z małżonką, major 
Stanisław Dubaj, ks. Grzegorz Hałas, 

  
 

Żywa lekcja historii 
 
dyr. COKiS Andrzej Czapla, kombatanci. Tą część spotkania rozpoczęła dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefan Wyszyńskiego p. Małgorzata Kawałek 
zachęcając do aktywnego udziału w spotkaniu i wspólnego śpiewania piosenek 
żołnierskich. Następnie głos zabrał gość honorowy p. Bronisław Terlecki. Mówiąc o 
sobie wspominał tragiczne wydarzenia z 1939 roku, w których uczestniczył. Z jego 
wypowiedzi dowiedzieliśmy się, że był wśród 52 jeńców, których hitlerowcy mieli 
rozstrzelać. „Podczas egzekucji, kiedy padały strzały, a w ślad za nimi upadały ciała 
postrzelonych żołnierzy - jak wspomina p. Terelecki - czekałem na swoją kolej (na 
kulę przeznaczoną dla mnie). Wkrótce poczułem ogromny ból i upadłem. Potem 
słyszałem głosy hitlerowców, a kiedy wszystko ucichło ukryłem się w stodole po 
przeciwnej stronie drogi. Widziałem też jak inni, którzy cudem uniknęli śmierci 
uciekali z miejsca egzekucji. Jak się potem okazało byłem ranny w rękę. Pamiętam 
kobietę idącą do studni po wodę. Pamiętam też, że poprosiłem ją o wodę, ale kiedy 
ona zobaczyła mnie zakrwawionego, przestraszyła się i uciekła”. Po tych 
wspomnieniach p. Terlecki zwrócił się do zebranych i zapytał, czy jest wśród nas, czy 
żyje jeszcze ta kobieta  co nie chciała dać mu wody? Niestety kobiety tej nie ma już 
wśród żyjących. Z dalszej wypowiedzi p. Terleckiego dowiedzieliśmy się, że po 
egzekucji przez trzy dni przebywał w krasnobrodzkim klasztorze, a potem został 
przetransportowany do Zamościa. 
       Po wysłuchaniu wspomnień tragicznych wydarzeń z 1939 roku organizator i 
gospodyni spotkania dyr. Małgorzata Kawałek zaprosiła wszystkich na poczęstunek 
przygotowany przez rodziców uczniów SP w Majdanie Wielkim. Podczas 
poczęstunku, pijąc kawę lub herbatę i konsumując pyszne ciastka w dalszym ciągu 
prowadzono rozmowy, śpiewano wojskowe piosenki. Podczas dyskusji głos zabrał 
m.in. obecny na spotkaniu Naczelnik Wydziału Prezydialnego Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej im 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Chełmie major 
Stanisław Dubaj, który mówił o historii i teraźniejszości wojsk ochrony pogranicza. 
       Ostatnim punktem programu spotkania z Bronisławem Terleckim było udanie się 
w pobliże miejsca egzekucji, tj. na tzw. I Przerwę Majdanu Wielkiego. Tam 
mieszkańcy Majdanu Wielkiego wraz ze świadkiem tego wydarzenia, jego małżonką i 
zaproszonymi gośćmi starali się wspólnie ustalić dokładne miejsce egzekucji, 
pochówku zamordowanych i miejsca ukrywania się p. Terleckiego. Tutaj pojawiały 
się pewne różnice zdań pomiędzy mieszkańcami Majdanu, a p. Terleckim. Ale czy 
można się temu dziwić? Od tego wydarzenia minęło przecież 62 lata. Niewiele 
przecież osób żyje, które pamiętają te czasy, inni znają to miejsce z opowieści, a i 
sama miejscowość wygląda zupełnie inaczej niż w 1939 roku. 
        Całe spotkanie, dzięki organizatorom, tj. dyrekcji, gronu pedagogicznemu i 
uczniom Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim oraz rodzicom przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze. Było żywą lekcją 
historii zarówno dla uczniów miejscowej szkoły jak i dla starszych mieszkańców 
Majdanu Wielkiego i zaproszonych gości. 

M.Czapla 
       P.S. Wierszowaną relację z tego spotkania publikujemy na str. 10  

Na zdjęciu: przy stoliku siedzą (od lewej): Jacek Kowalik, dyr. Małgorzata Kawałek, gość honorowy – Bronisław Terlecki 
 



10                                          16.10.2001r.                       Gazeta Krasnobrodzka 

 

Imieniem Armii Krajowej 
 
Ciąg dalszy ze str. 1 
        Uroczystości odbywały się na boisku szkolnym, gdzie specjalnie na to święto 

wykonano drewniane podium, na którym został przygotowano ołtarz polowy, a po 
Mszy św. podium było miejscem prezentacji artystycznych. Dla osób 
uczestniczących w uroczystościach zostały przygotowane miejsca siedzące – ławki, 
które zwieziono tu z sąsiednich miejscowości oraz krzesła, tak więc prawie wszyscy 
mogli spokojnie siedząc uczestniczyć w ponad trzygodzinnej uroczystości. 
      Potwierdzeniem tego, iż uroczystość była dobrze zorganizowana może być fakt 
uczestniczenia w niej wielu zaproszonych gości, których w imieniu organizatorów 
powitał proboszcz Parafii w Bondyrzu ks. Paweł Słonopas. Wśród gości byli m.in.: 
kapelan Armii Krajowej ks. Czesław Galek, ks. Roman Marszalec, ks. dziekan 
Stanisław Gliniak – proboszcz z Józefowa, burmistrz MiG Krasnobród Marek 
Pasieczny, z-ca burmistrza Janusz Oś, sekretarz MiG Kazimierz Gęśla, Dyrektor 
COKiS Andrzej Czapla, dyrektorzy szkół z terenu miasta i gminy Krasnobród oraz 
sąsiednich miejscowości, wizytator Alicja Siedlecka, prezes Zarządu Światowego 
Związku AK Okręgu Zamość kpt. Teofil Niemczuk, ppłk. Marek Kwiecień, szef 
WKU płk. Wiesław Kamiński, szef Inspektoratu Obrony Cywilnej w Zamościu płk. 
Ryszard Muc, komendant Miejski Policji w Zamościu mł. insp. Gerard 
Wasdzkiewicz, z-ca komendanta Policji w Zamościu mł. insp. Edward Obuchowski.  
W uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Kaczórkach wzięli udział 
także: Orkiestra Wojskowa, Jednostka Reprezentacyjna Wojska Polskiego, 18 
pocztów sztandarowych (3 reprezentujące szkoły i 15 związki kombatanckie). 
Przybyli też licznie mieszkańcy Kaczórek i pobliskich miejscowości. 

       
 Uroczystości rozpoczęły się mszą św. odprawioną 
na ołtarzu polowym. Homilię wygłosił ks. Stanisław 
Gliniak. Podczas Mszy św. ks. prałat Roman 
Marszalec poświęcił sztandar Szkoły Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Kaczórkach, który został 
ufundowany przez Teresę i Zdzisława Knoblów. 
Zanim to się jednak stało burmistrz Marek Pasieczny 
przeczytał uchwałę Rady MiG Krasnobród 
dotyczącą nadania imienia Armii Krajowej Szkole 
Podstawowej w Kaczórkach, a tekst tej uchwały 
przekazał na ręce dyrektora Krzysztofa Szkałuby. Po 
akcie poświęcenia sztandaru delegacja rodziców 
uczniów miejscowej szkoły przekazała sztandar 
dyrektorowi szkoły p. Krzysztofowi Szkałubie, ten z 
kolei przekazał sztandar uczniom. Potem odbyło się 
uroczyste ślubowanie klas pierwszych i apel 
pamięci. 
        W czasie uroczystości odsłonięto też tablicę z 
napisem „Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w 
Kaczórkach”. Odsłonięcia dokonali burmistrz Marek 
Pasieczny i prezes Światowego Związku AK Okręgu  

 

  
Zamość kpt. Teofil Niemczuk Potem przyszedł 
czas na okolicznościowe przemówienia. Głos 
zabrali zaproszeni goście: członek Zarządu 
Powiatu Zamojskiego Kazimierz Mielnicki, kpt. 
Teofil Niemczuk,  prezes Aeroklubu Ziemi 
Zamojskiej Mieczysław Kozdra, wizytator Alicja 
Siedlecka. 
      Po oficjalnej części uczestnicy spotkania 
zostali zaproszeni na poczęstunek i wspólne 
ognisko. Konsumując pyszny bigos i upieczone 
przy ognisku kiełbaski oglądali program 
artystyczny o tematyce patriotycznej w wykonaniu 
uczniów miejscowej szkoły. Bardzo miłym 
akcentem kończącym uroczystości nadania 
imienia Armii Krajowej Szkole Podstawowej w 
Kaczórkach był występ Zespołu Pieśni i Tańca 
„Zamojszczyzna”. 
 

M. Czapla 
 

Poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej w Kaczórkach 

Poczty sztandarowe reprezentujące związki kombatantów 

Jednostka Wojska Polskiego 
ze swoim sztandarem 
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D ziękujem y 
       Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej 
w Kaczórkach składa serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
uroczystości , która odbyła się 30 września 2001r. 
      Dziękujemy: 
� Fundacji Teresy i Zdzisława Knoblów 
� Urzędowi Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 
� Fabryce Mebli „Poznańscy” w Bondyrzu 
� Telekomunikacji Polskiej S.A. 
� Domowi Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie 
� Właścicielom Marketu Spożywczego w Krasno-

brodzie 
� Zakładowi Piekarniczemu B. i J. Kłyżów w 

Krasnobrodzie 
� Spółdzielni Pracy „Autonaprawa” w Zamościu 
� OSP w Hutkach  
� Firmie „Usługi Transportowe” p. Z. Skiby w 

Krasnobrodzie 
� Waldemarowi Pokrywce 
� Społeczności lokalnej 

Dyrekcja SP w Kaczórkach 
 

Na zdjęciach: 1. Delegacja Rodziców przekazuje 
sztandar dyrektorowi szkoły, 2. Ślubowanie, 3. Po 
odsłonięciu tablicy pamiątkowej, 4. Akademia w 
wykonaniu uczniów z Kaczórek 5. Wspólny posiłek,  
6. Występ zespołu „Zamojszczyzna” 
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Dla kogo ten dom? 
 

Opowiadanie z cyklu „Spotkania w drodze” 
 
   Był słoneczny, ciepły dzień. Przyjemnie było wyjść na drogę i pogwarzyć z 
ludźmi. Dzisiaj spotkałem Jolę. Pamiętam jeszcze, jak rok temu byłem 
świadkiem, gdy ona i Jurek przed ołtarzem ślubowali sobie miłość, wierność i 
uczciwość. Wtedy z przejęciem trzymali się za ręce. 
   Dzisiaj Jurek był na robotach w Niemczech.  
- Nie tęsknisz za swoim mężem? 
- Tęsknię. Ciężko mi. Ale jak chcemy urządzić sobie przyszłość, musowo z czymś 
wystartować. Trzeba dużo pieniędzy. Dobrze, że Jurek znalazł popłatną pracę. 
- Kiedy wraca? 
- Nie wiem. On też nie wie. Dzwoni do mnie co tydzień. Nie możemy się 
nagadać. Dobrze, że jest telefon. 
- Jolu! Czy jesteś szczęśliwa? 
- Tak! - w jej oczach zapaliły się te dziwne ogniki, które można spotkać u osób 
mocno zakochanych. - Nam się dobrze układa. Rodzice kupili nam mieszkanie w 
bloku. Teraz go musimy urządzić.  
- Sama urządzasz to mieszkanie? 
- Nie! Jurek był miesiąc temu w Polsce. Odwiedziliśmy kilka sklepów z meblami 
i wybraliśmy te dla nas. Troszkę drogie. Ale meble kupuje się na wiele lat. 
Dlatego mąż pojechał jeszcze do pracy. 
- Duże macie to mieszkanie? 
- Ładne i jasne, w dobrym miejscu. Rzeczywiście się nam udało. Teraz meble, 
dywan, firanki i jeszcze żyrandole. Nawet nie myślałam, że tyle drobiazgów 
trzeba do domu. Nie mówię już, co trzeba nam do kuchni, to cała litania.  
- Wiem, że lubisz hodować kwiaty. Czy masz dla nich miejsce? 
- Oczywiście. Wszystkie parapety zapełnione. Kupiliśmy też kwietnik, taki do 
sufitu. Jak będą meble to też się postawi parę doniczek.  
- Co już macie w domu? 
- Dostaliśmy na weselu sporo prezentów, takich właśnie do kuchni. Śmiałam się 
tylko z Jurka, że on nie dostał nawet młotka. Ja otrzymałam i talerze, i garnki, 
sztućce, mikser. Dostaliśmy też piękny obraz ze skóry. 
- Jolu, czy pamiętałaś o kimś najważniejszym? 
- O kogo chodzi? 
- Czy w twoim domu jest miejsce dla Niego? Powiesiłaś krzyżyk nad drzwiami 
wejściowymi? Czy macie z Jurkiem swój obraz z Matką Bożą? 
Zaczerwieniła się tylko, spuściła głowę.  
Znowu musiałem pogadać z Aniołem: 
- Panie, oni się tylko trochę zapomnieli. Tak bardzo są jeszcze zakochani, 
zapatrzeni w siebie. Serca ich są dobre. Wiem, że będzie i dla Ciebie miejsce w 
tym domu. Będzie i krzyżyk, i modlitwa. Pomóż im swoją Łaską, naucz pełni 
miłości. Sam mieszkałeś w Nazarecie i wiesz jak niełatwo jest urządzić dom, 
prawdziwy dom. 
    Tak wiele troszczymy się o to, co widzialne i zapominamy o Najważniejszym 
Mieszkańcu każdego naszego domu. Przypomniała mi się piosenka religijna. Gdy 
powstawała, nie było wiele ścian, na których można by było powiesić krzyż. Dziś 
jest inaczej.  
„ Nie zdejmę krzyża z mojej ściany za żadne skarby świata.” 
   Dla kogo jest ten nasz dom? 

                                                        Mateusz 
 

 

D  r o g i   C  z  y t e l n  i k  u  !D  r o g i   C  z  y t e l n  i k  u  !D  r o g i   C  z  y t e l n  i k  u  !D  r o g i   C  z  y t e l n  i k  u  !    
 

M asz ciekaw y pom ysł, nurtu jący C ię problem . 

N apisz . 

P ostaram y się w ydać Tw ój artykuł na łam ach 

„G azety K rasnobrodzkiej” 
 

 

Dla  
ocalałego 

 
Drodzy panowie 
i drogie panie 
żywa historia  
tutaj w Majdanie. 
 

Bo pan Terlecki 
do nas dziś przybył 
Niemiec na szczęście 
we wrześniu chybił. 
 

To pan Terlecki 
w pięknym mundurze 
Ten sam – w oryginale. 
Bo w owym wrześniu  
nie zginał wcale. 
 

Czuwała nad nim 
Opatrzność Boska 
By teraz widzieć 
Mogła go wioska. 

 

W asyście żony 
Przybył z daleka 
Gromada szkolna  
Na niego czeka 
 

Dla niego prezentuje 
program patriotyczny 
W którym przewija się 
wątek historyczny. 
 

Ksiądz Grzegorz piękną 
homilię głosi 
Za wszystkich poległych 
modły wznosi. 

 

„Który skrzywdziłeś...” – 
ksiądz Miłosza cytuje 
i do wydarzeń 39 roku  

nawiązuje. 
 

Wierni w skupieniu 
Kazania słuchają 
Niektórzy nawet łzy ocierają. 
 

Po Mszy Świętej pod pomnik  
maszerują. 

Hymn Narodowy dostojnie  
prezentują 

Wszystkim ofiarom godnie  
  hołdują. 

 

Pan Bronisław Terlecki 
Wraz z żoną wiązankę składa 
Ogląda z podziwem 
Szkolna gromada. 

 

To już nie teoria 
To żywa historia 
Panowie i panie 
W kronice szkoły  
W Majdanie zostanie. 

 
Danuta Kargol 

 nauczycielka SP w Majdanie W. 
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Otoczona 
ze wszech stron 

 
       Sobotni poranek 22 września 
przyniósł ładną słoneczna pogodę. 
Nawet, jak na tę porę roku, było dość 
ciepło. Już przed godzinę dziewiątą 
zaczęły pojawiać się pierwsze grupy 
ministrantów z opiekunami. Jeszcze z 
komżami w woreczkach z 
zaciekawieniem oglądali eksponaty w 
muzeum. Okrzyki zachwytu nie raz 
wyrwały się na widok bajecznie 
kolorowego bażanta czy pawia. Przed 
dziesiątą zaczęły masowo podjeżdżać na 
parking autokary i busy z terenów naszej 
diecezji. W Świątyni Pani Roztocza 
zaczęło się robić tłoczno i biało. 
Ministranci ubrani w komże zasiadali w 
ławki, tym razem daleko od ołtarza, i 
zagłębiali się w modlitwie.  
 
   Słowo „ministrant” wywodzi się od 
łacińskiego ministrare, czyli „służyć”. 
Stąd oznacza ono osobę, która służy 
Bogu samemu w czasie trwania nabo-
żeństw liturgicznych. Kiedy sięgniemy 
jednak do zasad obowiązujących mło-
dego człowieka zrzeszonego w takiej 
grupie, okazuje się, że wymaga się od 
niego nie tylko godnej postawy przy oł-
tarzu lecz w całym jego życiu. Postawa 
życiowa i zdobywane stopnie wtajemni-
czenia przybliżą chłopca a potem mło-
dego człowieka do postawy prawdziwie 
chrześcijańskiej, wyrażającej się  
 

 
służbie wobec bliźniego; a przez bliź-
niego samemu Bogu: „Cokolwiek uczy-
niliście jednemu z tych najmniejszych, 
uczyniliście dla Mnie” (Mt 25,40).  
Ministrant zaczyna od prostego 
dzwonienia dzwonkami. Przez posługę 
turyferarza czy akolity aż do posługi 
lektora jest wtajemniczany w arkana jak 
być dobrym człowiekiem i uczniem 
Chrystusa. 
    O godzinie dziesiątej rozpoczęła się 
oficjalnie Diecezjalna Pielgrzymka 
Ministrantów Diecezji Zamojsko - 
Lubaczowskiej. Po krótkim powitaniu 
Księdza Prałata Romana Marszalca z 
młodymi pielgrzymami spotkał się 
Ksiądz Biskup Mariusz Leszczyński. W 
swej przemowie podkreślił, że młodość 
jest tym czasem kształtowania 
charakterów. Posługa przy ołtarzu jest 
doskonałą szkołą kształtowania cnót 
życiowych jak pokora, posłuszeństwo, 
cierpliwość i prosta radość bycia we 
wspólnocie. Ksiądz Biskup zwrócił też 
uwagę, że ministranci, to prężne 
środowisko, z którego wywodzi się 
wiele powołań kapłańskich i zakonnych.  
 
   Następnym etapem spotkania była 
uroczysta liturgia Mszy Św. u stóp Pani 
Krasnobrodzkiej. Do tej mszy służyło 
1632 ministrantów i ministrantek z całej  
 

 
naszej diecezji. Przy ołtarzu stanęło 13 
księży i kilkunastu kleryków. Wielu 
innych księży służyło pielgrzymom w 
konfesjonałach. W świątyni zrobiło się 
biało i uroczyście. Delegacje z 71 parafii 
nie mogły się pomieścić w kościele. Stąd 
wielu musiało uczestniczyć i służyć na 
zewnątrz świątyni. Mszy Św. 
przewodniczył diecezjalny duszpasterz 
Służby Liturgicznej Ołtarza ks. Grzegorz 
Chabros. Pani Roztocza została otoczona 
Służbą ze wszech stron. Chłopcy i 
dziewczęta (w kilku parafiach przy 
ołtarzu służą nie tylko ministranci, ale i 
dziewczęta w komżach czy uroczystych 
strojach ministranckich) w powadze i 
skupieniu wysłuchali Słowa Bożego i z 
pobożnością przystąpili do Stołu 
Pańskiego. Po skończonej Eucharystii, w 
towarzystwie opiekunów udali się do 
Kaplicy na Wodzie, do kaplicy 
objawień, na Dróżki Różańcowe, by 
tam, rozważając tajemnice Różańca, 
dopełnić tego modlitewnego spotkania z 
Bogiem przez Maryję. 
        Po powrocie poszczególne grupy 
miały własne zajęcia: zwiedzanie 
muzeów, modlitwa na Kalwarii 
Krasnobrodzkiej i wreszcie spotkania 
sportowe. Młodość potrzebuje też 
odrobiny szaleństwa, chociażby 
poganiania za piłką. A że pogoda była 
sprzyjająca, wielu skorzystało z okazji.  
   Mamy nadzieję, że wszystkim zostaną 
w pamięci miłe wspomnienia z tej 
pielgrzymki i spotkamy się za rok przed 
obliczem Maryi z Krasnobrodu. 
  

x. Jacek 
 

 

Papieskie Święto  
w ZSO 

 
        W rocznicę uroczystości nadania Zespołowi Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie imienia Jana Pawła II, 
grono pedagogiczne i społeczność uczniowska zorganizowały 
Święto patrona szkoły, na którą zapraszają społeczność miasta i 
gminy Krasnobród. 

Program: 
 

           16.10.2001r. 

1730 - Wieczornica poświęcona patronowi szkoły pt. 
„Papież do i o młodzieży” oraz otwarcie wystawy prac 
uczniów pt. „List do Papieża”. 

            17.10.2001r. 

830 - Wymarsz uczniów sprzed szkoły. 

900 -  Msza św. w Kościele parafialnym. 

1000 - Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem patrona. 

1015 - Przemarsz do szkoły. 

1040  - Poświęcenie tablicy pamiątkowej w szkole. 

1100  - Uroczysta akademia z przysięgą na sztandar uczniów 
klas I gimnazjum.  

 

Spotkanie  
sympatyków 25 Pułku 

  
 
      W niedzielę 23.09.2001r. w Zespole Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie w ramach obchodów 
Święta Patrona Szkoły odbyło się spotkanie informacyjno-
przygotowawcze do założenia „Koła Przyjaciół 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich”. Na spotkanie, które otworzył 
Dyrektor SZP i po referacie okolicznościowym p. Zbigniewa 
Gąbki nastąpiła interesująca dyskusja, w trakcie której 
rozdano deklaracje dla uczestników spotkania, w której 
zadeklarowali oni wolę udziału w pracach nad powołaniem 
w/w koła. Organizatorzy spotkania zapewnili, że z 
zadeklarowanych osób zostanie zaproszona grupa osób, tzw. 
inicjatywna, której zadaniem będzie powołanie już w sposób 
formalno-prawny w/w koła i kierowanie jego pracami, a 
także rejestracja w sądzie jako stowarzyszenia wyższej 
użyteczności publicznej. Określono także termin 2 tygodni 
na w/w spotkanie. Na tym pierwsze spotkanie – na razie 
sympatyków 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich – 
zakończono. 

 
S. Radliński 
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Jak głosowaliśmy? 

Wybory parlamentarne 2001 
 

 
W dniu 23 września br. odbyły się wybory, podczas których 
wybieraliśmy naszych przedstawicieli do parlamentu (Sejmu i 
Senatu). Z wynikami wyborów w poszczególnych okręgach 
mogliśmy się zapoznać z protokołów wywieszonych w 
lokalach wyborczych. O wynikach wyborów w kraju i 
województwie informowały media. Natomiast na łamach 
naszej „Gazety” publikujemy  zestawienie  wyników  
wyborów na 
 

 
terenie Miasta i Gminy Krasnobród.  
      Jak wiadomo nasza gmina była podzielona na 9 
obwodów głosowania. W zestawieniu przedstawiamy liczbę 
głosów oddanych na poszczególne listy oraz nazwiska 
kandydatów na posłów i senatorów, na które oddano 
najwięcej głosów. 

 Mariola Czapla 

 
NAZWISKA OSÓB NA, KTÓRE ODDANO NAJWI ĘCEJ GŁOSÓW 

W POSZCZEGÓLNYCH OBWODACH  
ORAZ LICZBA GŁOSÓW 

N
r 

ob
w

od
u 

Siedziba  
Obwodowej  

Komisji Wyborczej 

SEJM 

Li
cz

ba
 

 g
ło

só
w

 

SENAT 

Li
cz

ba
 

 g
ło

só
w

 

1. KRASNOBRÓD 

Sendecka Maria                 (LRP) 
Bratkowski Arkadiusz       (PSL) 
Byra Jan                       (SLD-UP) 
Grzelaczyk Marek               (PiS) 

154 
123 
117 
75 

BBiieellaa  AAddaamm  

Podkański Lesław 
Chróścikowski Jerzy 
Kurz ępa Irena 

420 
329 
304 
253 

2. HUTKÓW 

Sendecka Maria                 (LRP) 
Bratkowski Arkadiusz       (PSL) 
Michalski Jerzy    (Samoobrona) 
Ożga Leokadia                   (LRP) 

47 
15 
14 
14 

BBiieellaa  AAddaamm  

Bucior Stefan  
Misztal Stanisław 
Podkański Lesław 

122 
66 
64 
54 

3. 
MAJDAN 
WIELKI 

Bratkowski Arkadiusz       (PSL) 
Sendecka Maria                 (LRP) 
Ożga Leokadia                   (LRP) 
Jaworski Marian                (PSL) 

51 
50 
35 
28 

BBiieellaa  AAddaamm  

Podkański Lesław 
Bucior Stefan 
Chróścikowski Jerzy 

193 
187 
144 
130 

4. KACZÓRKI 

Bratkowski Arkadiusz       (PSL) 
Byra Jan                       (SLD-UP) 
Sendecka Maria                 (LRP) 
Janowski Zbigniew     (SLD-UP) 

27 
19 
18 
10 

Podkański Lesław 
Kurz ępa Irena 
Biela Adam 
Złomaniec Mirosław 

61 
49 
46 
41 

5. STARA HUTA 

Bratkowski Arkadiusz       (PSL) 
Ożga Leokadia                    (LRP 
Michalski Jerzy    (Samoobrona) 
Sendecka Maria                 (LRP) 

67 
17 
9 
8 

Podkański Lesław 
Makarewicz Henryk 
Rychliczek Adam 
Biela Adam 

105 
68 
54 
39 

6. 
WÓLKA  

HUSIŃSKA 

Bratkowski Arkadiusz       (PSL) 
Sendecka Maria                 (LRP) 
Zwolan Krzysztof           (AWSP) 
Kwiatkowski Marian Samoobr.) 

45 
11 
9 
9 

Podkański Lesław 
Biela Adam 
Misztal Stanisław 
Chróścikowski Jerzy  

76 
63 
51 
44 

7. ZIELONE 

Michalski Jerzy    (Samoobrona) 
Bratkowski Arkadiusz       (PSL) 
Grzelaczyk Marek               (PiS) 
Sendecka Maria                 (LRP) 

16 
15 
13 
12 

Podkański Lesław 
Biela Adam 
Kurz ępa Irena 
Bucior Stefan 

54 
39 
34 
33 

8. 
DPS 

KRASNOBRÓD 

Sendecka Maria                 (LRP) 
Nikolski Lech                (SLD-UP) 
Fisz Agata                    (SLD-UP) 
Byra Jan                      (SLD-UP) 

5 
5 
4 
3 

Misztal Stanisław 
Podkański Lesław 
Kurz ępa Irena 
Biela Adam 

19 
19 
16 
13 

9. 
DPS 

MAJDAN 
WIELKI 

Byra Jan                       (SLD-UP) 
Kudzia Wiesława        (SLD-UP) 
Piłat Hanna                 (SLD-UP) 
Majdański Stanisław       (AWS) 

4 
3 
2 
2 

Misztal Stanisław  
Kurz ępa Irena 
Chróścikowski Jerzy 
Miszczuk Piotr 

19 
17 
13 
10 
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Jak głosowaliśmy? 
Ciąg dalszy 12 

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW  W POSZCZEGÓLNYCH 
OBWODACH  

Lp. Nazwa partii 
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N
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D
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N
r
 9

  

D
P

S
 M

. W
. Suma 

głosów 
łącznie 

1. SLD-UP 269 24 49 57 20 22 19 24 21 505 
(20,3%) 

2. AWSP 29 13 10 6 2 11 5 10 8 94 
 (3,8%) 

3. Unia Wolności 15 6 7 0 4 0 0 0 2 34 
(1,4%) 

4. Samoobrona RP 107 50 94 19 20 32 38 3 2 365 
(14,7%) 

5. Prawo i Sprawiedliwość 114 3 39 18 2 12 14 2 1 205 
(8,2%) 

6. PSL 220 40 129 39 86 61 38 3 0 616 
(24,8%) 

7. 
Platforma  

Obywatelska 
69 5 9 4 1 2 3 0 2 95 

(3,8%) 

8. Alternatywa RS 7 0 1 0 1 1 0 0 0 10 
(0,4%) 

9. Liga Rodzin Polskich 265 72 108 35 31 29 12 8 1 561 
(22,6%) 

RAZEM: 1095 213 446 178 167 170 129 50 37 2485 
(100%) 

 
 

 

Wędrówki  
Doliną Św. Rocha 

   
 
       W sobotę 13 października odbył 
się II Rajd Pieszy Doliną Świętego 
Rocha, który podobnie jak w roku 
ubiegły zorganizowali wspólnie: 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu 
oraz Klub Abstynenta „Arka” w 
Krasnobrodzie.  
        Celem rajdu było: 
popularyzacja walorów 
przyrodniczych Doliny Św. Rocha, 
podziwianie piękna i bogactwa 
przyrody oraz popularyzacja wśród 
dzieci i młodzieży turystyki pieszej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaplica Św. Rocha 

 
         Zgodnie z programem wszyscy 
chętni do wzięcia w nim udziału 
zebrali się o godz. 10 00 przed 
budynkiem szkoły w Krasnobrodzie. 
W rajdzie wzięło udział 110 uczniów 
ze szkół z Krasnobrodu i Majdanu 
Wielkiego wraz z opiekunami. Spod 
szkoły wszyscy wyruszyli na trasę 
prowadzącą Doliną Św. Rocha, 
gdzie mogli podziwiać uroki złotej 
polskiej jesieni. Na mecie rajdu, tj. 
na parkingu śródleśnym w Hutkach 
czekały, na trochę zmęczonych 
długim spacerem uczestników, 
niespodzianki przygotowane przez 
organizatorów. Odbył się konkurs 
przyrodniczy i wiedzy o 
Krasnobrodzie, który poprowadził 
dyrektor COKiS Andrzej Czapla 
oraz quiz o tematyce  

        
antyalkoholowej. 
       Dla zwycięzców konkursów 
COKiS ufundował nagrody rze-
czowe, a dla wszystkich uczestników 
słodkie upominki, napoje oraz kieł-
baski do pieczenia przy ognisku 
ufundował Klub Abstynenta „Arka”, 
za co serdeczne podziękowania skła-
dam na ręce przewodniczącego  
p. Stanisława Cieplaka. Spotkanie 
przy ognisku kończące rajd umilała 
zebranym kapela „Echo Roztocza” z 
Krasnobrodu. 
     Pogoda dopisała, humory też, z 
kondycją również nie było najgorzej. 
Tak więc pozostaje mieć nadzieję, że 
za rok spotkamy się na III Rajdzie 
Pieszym Doliną Św. Rocha. 
 

M. Czapla 
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List  
do Redakcji 

 
 
      W dniach 27.08.-01.09 była 
zorganizowana w Krasnobrodzie Letnia 
Szkoła Animatorów, a jej tematem 
„Organizacja grup wsparcia przez osoby 
starsze”. Letnia Szkoła Animatorów 
została zorganizowana przez Polskie 
Stowarzyszenie Pedagogów i 
Animatorów „KLANZA” w Lublinie 
przy wsparciu Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 
      O tym, kto uczestniczył w LSA w 
Krasnobrodzie, czym zajmowali się 
uczestnicy podczas krótkiego pobytu w 
naszym mieście informuje nas, w liście 
do Redakcji „G.K.”, organizatorka 
przedsięwzięcia Joanna Kielasińska – 
animatorka Polskiego Stowarzyszenia 
Pedagogów i Animatorów „KLANZA” 
w Lublinie i pracownik Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 
     Oto fragmenty Listu p. Joanny: 
    „Kim byliśmy? – Grupą 16 osób z 
różnych stron Polski (Warszawy, Lu-
blina, Opola, Siemianowic Śląskich, Po-
niatowej, Kraśnika, Lubartowa), w róż-
nym wieku od 12 do 78 lat. Duża część  
 

 
tej grupy to słuchacze Lubelskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
    Co nas łączyło? - Troska o 
nieustający  własny rozwój, potrzeba 
aktywnego i pożytecznego spędzenia 
wakacji, potrzeba przeżywania procesów 
grupowych, wzajemnego wspierania się i 
... sentyment do Roztocza”.  
 (...) Już drugi rok działania z udziałem 
osób starszych odbywają się w 
Krasnobrodzie. Miejscem, które podczas 
naszego krótkiego pobytu (27.08-01.09) 
najczęściej odwiedzaliśmy był Dom 
Pomocy Społecznej. Jego mieszkańcy 
witali nas jak starych znajomych. 
 Zorganizowaliśmy imprezę „Szkolna 
biesiada” w szkole sanatoryjnej. 
Skorzystaliśmy także z zaproszenia p. 
Stanisława Greszty, dyrektora DPS w 
Majdanie Wielkim, obejrzeliśmy ten 
piękny obiekt i wraz z jego mieszkańcami 
poznawaliśmy się w tańcach 
integracyjnych. 
      Dziękujemy wszystkim, dzięki, którym 
mile wspominać będziemy ten krótki, ale 
bardzo intensywny pobyt w 
 

 
 
Krasnobrodzie, szczególnie panu 
dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 
panu Juszczakowi, właścicielowi 
Campingu Jeżyk nad zalewem, pani 
dyrektor szkoły sanatoryjnej, która 
obdarzyła nas swoim zaufaniem. 
Przez zimowe wieczory wspominać 
będziemy barwne krajobrazy 
krasnobrodzkie racząc się herbatą z 
roztoczańskim miodem i marząc o 
następnych wakacjach w waszym 
urokliwym miasteczku. 
       (...) Starszym mieszkańcom 
Krasnobrodu spieszę donieść, że w tym 
roku rozpoczyna działalność Filia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Tomaszowie Lubelskim. (...) Bliższych 
informacji  może udzielić pan Zbigniew 
Skawiński, tel. (084) 664 20 16. Wśród 
uczestników studentów trzeciego wieku 
upowszechniło się powiedzenie, że na 
starość nie ma lepszego leku jak 
uniwersytet trzeciego wieku”. 
 
 
      Pani Joanno, bardzo dziękuję za list i 
życzę, aby spełniały się Pani różne 
marzenia, a szczególnie to o kolejnych 
wakacjach w Krasnobrodzie. 

 
M. Czapla 

 

Nasi  
pierwszoklasiści 

 
 
       Wrzesień jest miesiącem, w którym 
wiele dzieci po raz pierwszy przekracza 
próg szkoły. Są to 7-letnie dzieci. Nasi 
pierwszoklasiści. Dla nich jest to wielkie 
przeżycie. Jest to etap, który każde 
dziecko musi przejść. Od tej chwili 
zaczyna się jego ciężka praca. 
        Rozpoczęcie nauki w szkole jest 
ważnym wydarzeniem w życiu dziecka. 
Przechodzi ono z troskliwych warunków 
w domu lub przedszkolu do 
trudniejszego życia szkolnego. 
Zwiększają się wymagania i obowiązki. 
Szczególnie jest to trudne, kiedy oboje 
rodzice  pracują, a dziecko pozostawione 
jest samemu sobie. Każde dziecko 
chętnie i z dumą idzie do pierwszej 
klasy. Od rodziców i szkoły zależy, czy 
ten stan będzie się w dziecku 
utrzymywać. Nauczyciel ma bardzo 
duży wpływ na wychowanie dziecka. 
      „Nauczyciela, który nas uczył 
alfabetu – pisał Leon Kruczkowski – 
możemy już później nigdy nie spotkać – 
a mimo to jego twarz, jego gesty, jego 
glos nawet, trwają w nas – nie zmienione 
– przez dziesiątki lat”. Od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej dziecko 
obdarza zaufaniem swojego nauczyciela, 
który uczy zazwyczaj wszystkich 
przedmiotów 

 
 
i jest wychowawcą klasy. Uznaje jego 
autorytet, niekiedy bardziej niż rodzi-
ców. Nawiązując kontakt z wycho-
wawcą, rodzice powinni poinformować 
o stanie zdrowia dziecka, ważnych 
sprawach z jego życia. Pierwszoklasista 
jeszcze ma prawo „gubić się” pod napo-
rem nowych obowiązków, zapominać, 
stracić cierpliwość, nie przewidzieć kon-
sekwencji swojego zaniedbania. Trzeba 
od początku dopilnować zajęć dziecka w 
domu, nie przyzwyczajać, że ktoś je wy-
ręczy, pilnować, aby pracowało syste-
matycznie i starannie. W tym okresie 
duże znaczenie ma ćwiczenie sprawno-
ści w czytaniu, pisaniu i liczeniu – jest to 
podstawa dalszej nauki. Na ćwiczenia 
indywidualne nie ma czasu w licznej 
klasie. Dlatego pierwszoklasistę trzeba 
szczególnie zachęcać do ćwiczenia w 
domu. 
      Współpraca rodziców z 
nauczycielem jest niezbędna. Nauczyciel  
 

 
 
zapoznaje rodziców ze swoimi planami i 
metodami wychowawczymi i 
dydaktycznymi w stosunku do klasy i 
stawia konkretne zadania. Zalecenia 
nauczyciela powinny być szanowane i 
popierane przez rodziców. Ganić trzeba 
wszelkie wybryki dziecka w stosunku do 
szkoły i nauczyciela. Nie wolno w 
obecności dziecka wyrażać się 
lekceważąco o szkole lub nauczycielach. 
W żadnym wypadku nie wymuszać od 
nauczyciela lepszych ocen oraz 
przywilejów dla dziecka. Tylko wtedy 
praca nauczyciela będzie owocna. 
       Życzę więc pierwszoklasistom 
dobrego samopoczucia w szkole i wielu 
sukcesów, a nauczycielom i rodzicom 
dobrej współpracy w realizacji 
wspólnego celu jakim jest wychowanie 
małego człowieka. 
 

     M. Domańska 
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Idziemy do Europy  
(cz. 1) 

 
W związku z tym, iż 14 października jest Dniem Edukacji Narodowej 

(dawniej Dzień Nauczyciela), pozwólcie państwo, że na łamach „G.K.” przedstawię 
swoje autorefleksje na temat: Jak nauczyciel postrzega funkcjonowanie szkoły w 
dobie reformy edukacji w naszej gminie. Warto przypomnieć, że reforma edukacji 
stała się faktem 1 września 1999r. Wprowadzono wiele zmian w szkolnictwie, m.in. 
takie, że uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej sześć lat. Po jej ukończeniu jest 
uczniem 3 letniego gimnazjum, a po ukończeniu gimnazjum w miarę swoich 
możliwości uczniem szkoły ponadgimnazjalnej. W naszej gminie zaczęło 
funkcjonować gimnazjum. 
       Mocne strony funkcjonowania szkół w dobie urzeczywistniania założeń reformy 
edukacji w naszej gminie widziane okiem nauczyciela i dotyczące nauczyciela: 
- nauczyciele zdobywają kompetencje na różnego rodzaju kursach, studiach 

podyplomowych, studiach magisterskich, 
- nie jest nauczycielom obca obsługa komputera, korzystanie z internetu, 
- dała się uwidocznić solidarność między nauczycielami odchodzącymi na 

emeryturę, a nauczycielami młodymi, 
- organ prowadzący szkoły na terenie gminy wygospodarował środki finansowe na 

funkcjonowanie małych szkół, dzięki czemu nie było zwolnień grupowych 
nauczycieli, 

- nauczyciele w pracy dydatktyczno-wychowawczej stosują nowoczesne metody i 
formy pracy aktywizujące uczniów w czasie zajęć,  

- nauczyciele stali się otwarci na działalność nie tylko klasową, szkolną, ale i 
pozaszkolną czyli środowiskową. 

         Na co narzekają nauczyciele w naszej gminie? 
Nauczyciele zarabiają tak niewiele, płacą za wszelkie kursy, studia podyplomowe,  
 

 
książki – zubażając własną rodzinę – bo 
chcą nadążyć za reformą, pragną więcej 
wiedzieć, umieć i nie pozostawać w tyle, 
czasem nie zważając na racjonalizację 
tego co robią (czyli czy w przyszłości 
przydadzą im się te umiejętności zdobyte 
na takim czy innym kursie). Dzięki im 
za to. 
Zagrożeniem dla większości nauczycieli 
w gminie jest to, że nie wiedzą, czy będą 
w przyszłym roku jeszcze pracować w 
szkole ze względu na niż demograficzny, 
czy zasilą szeregi bezrobotnych. Z tego 
względu są poirytowani, a to osłabia ich 
bieżącą motywację do pracy. 
        Deprecjonują nauczycieli także 
żenująco niskie kwoty dodatku motywa-
cyjnego i dodatku za wychowawstwo 
choć obowiązków wcale nie ubywa, a 
wręcz przeciwnie. Wymagania stawiane 
nauczycielom stają się coraz większe. 
Aby im sprostać nauczyciele spędzają 
sen z oczu kosztem zdrowia fizycznego, 
psychicznego (czyli powoli wypalają się 
zawodowo). „Idą do Europy” z bagażem 
doświadczeń, trosk, kłopotów i nadziei. 
    Do usłyszenia wkrótce. Dowiedzą się 
państwo jak funkcjonowanie szkoły w 
naszej gminie w świetle reformy widzą 
rodzice. 

     A . Słota 
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Rozśpiewana  
wycieczka 

 
        W dniach 5-7 października została zorganizowana wycieczka do Krościenka, 
Krakowa i Wieliczki. Była to realizacja nagrody dla zespołów artystycznych 
działających na terenie naszej gminy. Nagrodę tę obiecał zespołom publicznie 
dyrektor COKiS p. Andrzej Czapla podczas ich występów w czasie Dni Krasnobrodu. 
        Warto jednak było czekać tak długo, bo przełom Pienin jesienią wygląda 
prześlicznie. Wieczorem uczestnicy wycieczki spotkali się z zespołem 
„Kro ścieńcanie” i w sali kinowej w Krościenku odbyła się kulturalna biesiada (raczej 
duchowa, choć nie zabrakło słodkiego poczęstunku). Występowali, więc kolejno: 
„Wójtowianie”, „Krościeńcanie” i „Echo Roztocza”. Występ zakończył się 
wspólnymi tańcami na krościeńskim Rynku obok pięknej stylowej studni. 
W Krakowie po zwiedzaniu zabytków też znalazł się czas na występy. Na Rynku w 
pobliżu pomnika A. Mickiewicza wystąpił zespół „Wójtowianie”. Bardzo szybko 
muzyka i kolorowe stroje ściągnęły publiczność. Panie z Wólki Husińskiej również 
szybko uporały się z rozdaniem materiałów reklamujących Krasnobród i okolice. 
       Okazało się także, iż świat jest bardzo mały (no, może Polska), bo na Rynku w 
Krakowie natknęliśmy się na studentkę z Krasnobrodu p. Monikę Cios. Nie obyło się 
oczywiście bez wspólnego zdjęcia. 
       Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce miało miejsce w trzecim dniu wycieczki. 
       Chyba nikt nie ma wątpliwości, że w autokarze  było bardzo głośno i wesoło. 
Repertuar śpiewany przez uczestników był bardzo bogaty. A kiedy wszyscy 
przycichali na chwilę, zaczynała „nadawać” p. Z. Maruszak i znów było wesoło. 
        Jeszcze jeden koncert – głównie w wykonaniu kapeli „Echo Roztocza” miał 
miejsce obok Zajazdu w Przeworsku, śpiewem wzmocnili kapelę wszyscy uczestnicy 
wycieczki. Było więc gromkie „Sto lat”, p. Dyrektor „pofrunął” w górę, a wszyscy 
mieli nadzieję, ze wycieczka odbędzie się znów za rok. 
 

M. Olszewska 
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Nagrody  
w dziedzinie turystyki 

  
       W dniu 29 września br. w Nieliszu odbyło się spotkanie z okazji Światowego 
Dnia Turystyki, na które zostały zaproszone osoby zajmujące się turystyką z terenu 
powiatu zamojskiego, a więc przewodnicy, pracownicy punktów informacji 
turystycznej oraz kwaterodawcy. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe 
w Zamościu.  
       W programie spotkania zaplanowano zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego 
w Ruskich Piaskach i  Kościoła pw. Świętego Wojciecha w Nieliszu. Następnie 
wszyscy spotkali się w budynku szkoły, gdzie po okolicznościowych przemówieniach 
rozdano podziękowania i nagrody za działalność na rzecz rozwoju turystyki. 
      Miło nam donieść, że wśród osób nagrodzonych znaleźli się również 
kwaterodawcy z Krasnobrodu. Nagrodę specjalną w ogólnopolskim konkursie 
„Zielone lato 2001”, organizowany przez redakcję Tygodnika „Gospodyni” pod 
Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali państwo Janusz i Jadwiga 
Gromkowie. Ponadto państwo Gromkowie oraz pani Celina Margol otrzymali 
podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej 
oraz za tworzenie sprzyjających warunków dla atrakcyjnego pobytu i wypoczynku, 
które wraz z nagrodami rzeczowymi wręczył naszym kwaterodawcom starosta 
Henryk Matej. 
     Gratuluję nagrodzonym. 

M. Czapla 
 

 
 

Zaduszki 

 
      Już wkrótce Święto Zmarłych. 
Tradycyjnie gromadzić będziemy się na 
naszych nekropoliach, aby wspominać i 
być bliżej osób nam bliskich, których nie 
ma już wśród żyjących. 
     Odwiedzając ich groby, modląc się za 
nich, pamiętajmy także o mogiłach, 
których nikt nie odwiedza. 
     Dodatkową zachętą niech będzie 
wiersz nieżyjącej już krasnobrodzkiej 
poetki ludowej – Feliksy Lewandowskiej  

pt. 
„Zaduszki”, 

który  
publikujemy 

obok. 
 
 
     M. Czapla 

Cóż to za łuna wzbija się pod niebo, 
I zapach świec z daleka? 
To święto Umarłych – polskie zaduszki, 
Tam grób opuszczony czyjś czeka. 
 
Wejdź za bramę cmentarną 
Odmów modlitwę, złóż kwiaty, 
Kiedyś za ciebie ktoś się pomodli, 
Kiedy już wejdziesz w zaświaty. 
 
Bo cóż majątek, co stanowisko, 
Kiedy już słońce nie świeci 
I gdy sąd boży czeka już blisko, 
I gdy już jesteś w obliczu śmierci. 
 
Więc zapal świecę na bliskich grobie, 
Odmów paciorek, tak szczerze. 
To kiedyś za to zaświecą tobie. 
O jaka straszna śmierć – Boże!! 

 

Kącik  
poetycki 

 
 

***** 
Moje marzenia  - 
są jak kwiaty polne. 
Choć nie są pielęgnowane 
rozkwitają w całej krasie. 
Wiatr je kołysze,  
deszcz podlewa, 
słońce grzeje 
i ptak nad nimi śpiewa. 
Niby skromne – 
a jakże urocze. 
Tyle mieści się w nich treści. 
Rozkwitają kolorami tęczy ... 
chaber, mak, rumianek ... 
lecz szybko umierają, 
ludzką stopą przydeptane. 
 

M. Domańska 
 
 

 
 
 

 
***** 

Na kominku w wazonie 
stoi zasuszona różyczka. 
Kurz na niej osiadł 
a pająk utkał pajęczynę. 
 
Taki los ją spotkał ... 
 
Kiedyś była piękna, 
królowała w całym ogrodzie 
Nie potrzebowała straży – 
kolce jej broniły. 
 
Stała dumna na grządce ... 
 
Jej płatki delikatne 
skropione ranną rosą, 
otwierały się w uśmiechu 
won cudną niosąc. 
 
Była bardzo szczęśliwa ... 
 
Lecz przyszła pora  
kiedy ją ścięto. 
Wstawiono do wazonu 
I postawiono na kominku. 
 
Bardzo tęskniła za wolnością... 
  
Uroniła kilka łez 
Zamknęła swoje „usta” 
I umarła z żalu 
Pozostawiając wspomnienia. 
 
Stoi zasuszona różyczka ... 

 
M. Domańska 
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Piłkarskie rozgrywki  

szkół 

podstawowych 
  
     10 października 2001r. na boisku szkolnym ZSO odbył się I Gminny Turniej Piłki 
Nożnej dla szkół podstawowych o puchar Burmistrza MiG Krasnobród.  
      Do turnieju przystąpiły trzy szkoły. W wyniku gier systemem „każdy z każdym” 
uzyskano następujące wyniki: 
 

ZSP Krasnobród – SP Majdan Wieki  3 : 0 
ZSP Krasnobród – SP Kaczórki 3 : 2 
SP Kaczórki – SP Majdan Wieki 2 : 1 

 
      Dopisała pogoda, dopisali sponsorzy. Za I miejsce drużyna ZSP w Krasnobrodzie 
otrzymała puchar Burmistrza MiG Krasnobród, który wręczył  z-ca Burmistrza Janusz 
Oś, okolicznościowy dyplom, a także komplet strojów „Addidasa” od sponsora z 
Niemiec. Za II miejsce SP W Kaczórkach otrzymała puchar Dyrektora COKiS i 
okolicznościowy dyplom, za III miejsce SP w Majdanie Wielkim  otrzymała puchar 
Dyrektora ZSP Krasnobród.  
      Wszystkim ekipom zapewniono napoje chłodzące. Organizator nie zapomniał też 
o obsadzie sędziowskiej, którą tworzyli: jako sędzia główny p. Andrzej Gancarz oraz 
p. Marek Mazurek i p. Mariusz Zbyryt. Opiekę medyczną zapewniła pani Bożena 
Nurzyńska, a sędzią technicznym był piszący te sowa czyli 

Sławomir Radliński. 
Do zobaczenia za rok. 

 

 

Co  
słychać 

 
 

 
       W dniu 13 listopada 2001r. (wtorek) 
odbędzie się VII Konkurs piosenki 
przedszkolaka. 
       Konkurs przeznaczony jest dla 
uczniów klas zerowych oraz 
przedszkolaków z terenu miasta i gminy 
Krasnobród. 
      Mamy nadzieję, że podobnie jak w 
latach ubiegłych w konkursie wezmą 
udział dzieci ze wszystkich szkół. Każdy 
z przedszkolaków powinien przygoto-
wać jedna piosenkę o dowolnej 
tematyce. Zgłoszenia będziemy 
przyjmować w COKiS za 
pośrednictwem nauczycieli i opiekunów 
grup. 
 

M. Czapla  

 

I znów  
przez las 

   
 

     Tradycyjnie już od dziewięciu lat w pierwszej połowie 
października organizowane są w Majdanie Wielkim biegi 
przełajowe. W tym roku odbyły się one w dniu 8 października. 
W zawodach oprócz uczniów SP w Majdanie Wielkim wzięli 
udział także uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych w 
Krasnobrodzie, Kaczórkach oraz miejscowości Hulcze. 
       Biegi organizowane były w kilku kategoriach. Dla 
najmłodszych uczestników biegów, tj. uczniów klas I-III ze SP 
w Majdanie Wielkim zorganizowano wewnętrzszkolną 
kategorię. Natomiast starsi starowali w kategoriach: kl. IV, Kl. 
V, kl. VI z podziałem na dziewczęta i chłopcy.  
       W wyniku rywalizacji drużynowo kolejne miejsca zajęli: 

I miejsce - ZSP w Krasnobrodzie 
II miejsce – SP Kaczórki 
III miejsce – SP Majdan Wielki 
IV miejsce – SP Hulcze. 

        W ramach tej imprezy sportowej odbył się też II Bieg 
Przełajowy o puchar Dyrektora SP w Majdanie Wielkim dla 
rodziców, nauczycieli i sponsorów. Ten bieg odbył się w 
dwóch kategoriach: mężczyźni i kobiety. W kategorii kobiet  
startowały trzy panie: dwie reprezentujące ZSP Krasnobród i 
jedna reprezentująca szkołę będącą organizatorem imprezy. 
Panie przybiegły na metę w następującej kolejności: 
1.Anna Lis – ZSP, 2.  Marta Mielniczek –ZSP, 3. Danuta 
Kargol – SP Majdan W. 
          W kategorii mężczyzn w biegu uczestniczyło 5 
zawodników, spośród których najszybszym okazał się 
Wojciech Kurantowicz z Krasnobrodu. 
 

 
 
   Dla zwycięzców biegów w poszczególnych kategoriach 
organizatorzy zapewnili upominki, które wręczyła zwycięzcom 
dyrektor SP w Majdanie Wielkim Małgorzata Kawałek.  
       Po sportowych emocjach związanych z uczestniczeniem w 
biegu i kibicowaniem zarówno uczniowie, nauczyciele jak i 
opiekunowie zostali zaproszeni na smaczny poczęstunek.  
     Podczas całej imprezy panowała bardzo miła i sportowa 
atmosfera. Mam nadzieję, że podobnie będzie za rok podczas 
jubileuszowych, X biegów przełajowych, czego życzę i 
organizatorom i uczestnikom.  

M. Czapla 
 
 
PS. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim 
bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji tej imprezy, a w szczególności sponsorom, 
którymi byli: 

1. „PETSUL” - Stacja Paliw w Majdanie wielkim 
2. Tomasz Kurantowicz – piekarnia 
3. Zbigniew Pióro 
4. Sklep odzieżowy „Danuta” 
5. „KRAS-TANK” – Stacja Paliw w Krasnobrodzie 
6. Firma Handlowa „KRASBUD” – Wiesława i Henryk 

Gielmuda 
7. Firma „KONTRAKT” z Warszawy 

Dziękuję także p. Bożenie Nurzyńskiej za opiekę medyczną. 
             Dyrektor SP w Majdanie Wielkim  

    M. Kawałek 
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      Litery kratek ponume-
rowanych od 1 do 14 
utworzą rozwiązanie 
Krzyżówki  Nr 22, które 
wraz z naklejonym na 
karcie pocztowej kuponem 
prosimy przesłać na adres 
Redakcji w terminie do 10 
listopada 2001r. 
     Wśród osób, które na-
deślą prawidłowe odpo-
wiedzi rozlosujemy na-
grodę rzeczową ufundo-
waną przez niemiecką 
firmę:  

UMWELTSCHUTZ 

NORD 
działajacą w zakresie 

ekologi 
Rozwiązanie 

Krzyżówki Nr 21: 
„TEN SIĘ NIE MYLI, 

KTO NIC NIE ROBI” 
 

Za prawidłowe rozwią-
zanie Krzyżówki Nr 20  

nagrodę otrzymuje: 
 

Pani ZOFIA MAZUR, 
zam. ul. Sanatoryjna 26 

22-440 Krasnobród 
 

Gratulujemy 
 

Nagroda do odebrania 
w Redakcji. 

 

Humor z obiektywem 
 
Jasio, którego ojciec jest fotografem 
wybrał się z rodzicami na spacer. Nagle 
zerwała się burza i oślepił ich blask 
pioruna. Jasio woła: 
- Mamo, tato! Uśmiechajcie się, 
aniołowie robią nam zdjęcia! 
 

>>><><<< 
 

Synek fotografa prosi mamę o 
czekoladę. 
- Ale dostaniesz tylko mały kawałek! 
- To nic. Poproszę tatę, żeby zrobił 
powiększenie! 

>>><><<< 

 
Blondynka poprosiła fotografa, aby 
zrobił jej dzieciom zdjęcie. 
- Czy mam je mocno powiększyć? 
- Nie. Poczekam, aż urosną same! 
 

>>><><<< 
 
Mały Jasio ogląda czarno-białe zdjęcia 
mamy z jej dzieciństwa. W pewnej 
chwili pyta: 
-Mamusiu, czy jak ty byłaś mała, to 
świat był jeszcze czarno-biały? 
 

>>><><<< 

 
>>><><<< 

 

Jasiek dał do gazety ogłoszenie matry-
monialne. Wkrótce na ogłoszenie odpo-
wiedziała córka bogatego gospodarza, 
której ojciec dawał w posagu traktor. Ja-
siek wysłał do niej telegram następującej 
treści:  
„Proszę przysłać zdjęcie traktora”. 
 

>>><><<< 
 

Jasio wszedł do ciemni fotograficznej i 
zaczyna wrzeszczeć. 
-Czemu tak krzyczysz? – pyta mama. 
-Wywołuje zdjęcia! 
 

>>><><<< 

 


