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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

 

Prace modernizacyjne na cmentarzu 
Zakończyły się prace modernizacyjne 

prowadzone na krasnobrodzkim cmenta-

rzu przy mogiłach żołnierzy austriackich 

i rosyjskich poległych w czasie I wojny 

światowej. Prace polegały na wykonaniu 

alejek chodnikowych z kostki brukowej 

pomiędzy mogiłami oraz nawiezieniu 

ziemi w celu wyrównania mogił i zasia-

niu trawy. W przyszłym roku planowane 

jest dokończanie prac, które będą pole-

gały na odnowieniu i uzupełnienie bra-

kujących elementów krzyży na mogi-

łach. Koszt wykonanych prac w roku 

2007 wyniósł 4.000 zł. 

 

Przygotowania 
do sezonu turystycznego 

Okres po sezonie wakacyjnym to najlep-

szy czas na wykonanie prac inwestycyj-

nych zaplecza gastronomicznego nad za-

lewem. Obecnie trwa budowa i rozbu-

dowa kilku obiektów gastronomicznych, 

które będą już obiektami całorocznymi z 

odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

Zgodnie z zawartymi umowami dzier-

żawcy mają obowiązek w ciągu dwóch 

lat, tj. do końca 2008 roku podnieść 
standard swoich lokali, a poprzez to 

również poziom świadczonych usług.  
 

Dofinansowanie budowy drogi 
Gmina Krasnobród otrzymała z Urzędu 

Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych wsparcie finansowe w 

wysokości kolejnych 40 tys. zł. z puli je-

siennej na sfinansowanie budowy drogi 

w miejscowości Grabnik wykonanej w 

lipcu br. W sumie w br. uzyskaliśmy do-

finansowanie  na budowę tej drogi w 

wysokości 80 tys. zł. 
 

  

Konsultacje z mieszkańcami 
W pierwszej dekadzie października zosta-

ły przeprowadzone konsultacje społeczne 

z mieszkańcami miejscowości Zielone, 

Wólka Husińska, Stara Huta, Dominika-

nówka i Majdan Wielki dotyczące przygo-

towania planów odnowy miejscowości. 

Dokumenty te będą niezbędne przy ubie-

ganiu się o fundusze unijne z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 

2007-2013. 

 

Remonty dróg gruntowych 
Z początkiem października rozpoczęły się 
prace remontowe na drogach gruntowych. 

Sukcesywnie dowożony jest niesort, a 

wykonawcą remontów jest Zakład Go-

spodarki komunalnej w Majdanie Wiel-

kim. Do wyremontowania zaplanowano 

około 15 km dróg gruntowych na terenie 

gminy i w mieście. 

 

Nagrody dla nauczycieli 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Bur-

mistrz Krasnobrodu Janusz Oś przyznał 

trzy nagrody za szczególne osiągnięcia 

dydaktyczno - wychowawcze dla nauczy-

cieli zatrudnionych w szkołach prowadzo-

nych przez Gminę Krasnobród. Nagrodę 
pieniężną otrzymali: Pani Boże-

na Juszczak nauczyciel Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, 

Pani Wanda Sachajko - nauczyciel Zespo-

łu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 

i Pan Eugeniusz Komisarczuk - nauczy-

ciel Szkoły Podstawowej w Kaczórkach. 

Nagrody zostały wręczone przez Burmi-

strza w dniu 12.10.2007r. podczas wspól-

nego spotkania wszystkich nauczycieli z 

terenu Gminy Krasnobród.  
 

Zimowe utrzymanie 
dróg i chodników 

W ramach zawartego porozumienia z Za-

rządem Dróg Powiatowych w Zamościu, 

zimowym utrzymanie dróg powiatowych 

na okres zimy 2007/2008 leżących na te-

renie naszej gminy powierzone zostało 

Burmistrzowi Krasnobrodu. Do utrzyma-

nia poszczególnych dróg wyłoniono na-

stępujących wykonawców: Drogi położo-

ne w zachodniej części naszej 
 

 

 

gminy odśnieżać i usuwać gołoledź bę-
dzie Zakład Usług Leśnych – Dudziń-

ski Sławomir z Huciska. Są to drogi w 

Starej Hucie, Hucisku, Potoku Sender-

kach do Lasowego, Kaczórki – Hutki 

oraz trasa od Jacni do ronda w Krasno-

brodzie,. Drugim wykonawcą  będzie 

Spółdzielnia Produkcji Rolnej z Maj-

danu Wielkiego, która odśnieżać i 

usuwać skutki gołoledzi będzie na tra-

sach: Rondo w Krasnobrodzie –

Zielone, Przejma, Borki, ul. Lelewela 

do m. Szur a także Zagóra oraz trasa od 

ronda do W. Husińskiej – oraz boczne, 

Husiny. Pozostałe drogi zlecono do od-

śnieżania i usuwania skutkom gołoledzi 

Zakładowi Gospodarki Komunalnej w 

Krasnobrodzie. ZGK zajmie się ulica-

mi gminnymi oraz chodnikami na tere-

nie m. Krasnobród oraz drogami po-

wiatowymi i gminnymi w m. Hutków 

(do Suchowoli), Majdan Wielki i Maj-

dan Mały, Grabnik, Nowa Wieś oraz 

Dominikanówka.  
 

Zakup drzewek 
Pod koniec września Urząd Miejski w 

Krasnobrodzie zakupił 300 sztuk sa-

dzonek lipki drobnolistnej, 50 sztuk ja-

rzębiny oraz sumaka. Drzewkami tymi 

zostanie obsadzona ulica Młyńska oraz 

Parking przy tej ulicy, sumakami zaś 
ulica Jaśminowa na Podzamku. Jarzę-
bina posłuży do uzupełnienia drzewo-

stanu przy ulicy Kościuszki i Spokoj-

nej. Zakupiono również 40 sztuk sa-

dzonek głogu celem uzupełnienia 

drzewostanu przy ulicy 3 Maja. Jedno-

cześnie w związku z coraz częstszymi 

aktami wandalizmu zwracamy się z 

prośbą o dopilnowanie nowo posadzo-

nych drzewek pobliżu swoich posesji. 
 

Wybory Parlamentarne 
 W dniu 21 października 2007r. odbędą 
się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczy-

pospolitej Polskiej. 

Na terenie gminy Krasnobród będzie 

pracowało 10 obwodowych komisji 

wyborczych. Lokale wyborcze będą się 
mieściły w: 1. Krasnobrodzkim Domu 

Kultury, 2. Świetlicy bloku mieszkal-

nego Nr 1B przy Alei NNMP (Pod-

klasztor), 3. Szkole Filialnej w Hutko-

wie, 4. Szkole Podstawowej w Majda-

nie Wielkim, 5. Szkole Podstawowej w 

Kaczórkach, 6. Remizie OSP w Starej 

Hucie, 7. Remizie OSP w Wólce Hu-

sińskiej, 8. Szkole Filialnej w Zielo-

nem, 9. Domu Pomocy Społecznej w 

Krasnobrodzie 10. Domu Pomocy Spo-

łecznej w Majdanie Wielkim 

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 

6.00 do 20.00. 

Pamiętajmy, aby wybierając się na 
głosowanie zabrać ze sobą dowód 
osobisty lub inny dokument tożsamo-
ści.  

Informacje zebrała 

M. Czapla 
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Władze wojewódzkie w Krasnobrodzie 
 

 W dniu 10 października br. miała 

miejsce w Krasnobrodzie niecodzienna 

wizyta – gościliśmy władze wojewódz-

twa lubelskiego w osobach Wojewody 

Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego i 

Marszałka Województwa Lubelskiego 

Jarosława Zdrojkowskiego.  

 W Urzędzie Miejskim gości powita-

li: Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, z-

ca Burmistrza Zbigniew Piotr Michalski, 

przewodniczący Rady Miejskiej w Kra-

snobrodzie Adam Kałuża, sekretarz 

Urzędu Kazimierz Gęśla oraz Mariola 

Czapla – redaktor naczelny „Gazety 

Krasnobrodzkiej”. 

 

 Burmistrz Krasnobrodu wystąpił 

także z prośbą do Marszałka o rozważe-

nie możliwości przejęcia krasnobrodz-

kiego sanatorium przez Samorząd Wo-

jewództwa. Samorząd po części finansu-

je sanatorium poprzez finansowanie 

szkoły działającej przy sanatorium. Mar-

szałek zadeklarował rozważenie tej pro-

pozycji i sprawdzenie podstaw formal-

no-prawnych.  

Natomiast Wojewoda Lubelski Woj-

ciech Żukowski zwrócił uwagę na moż-
liwości wykorzystania potencjału tury-

stycznego Krasnobrodu w organizacji 

EURO 2012. Bogata, bo licząca około 

 

 Pan Wojewoda poruszył też problem 

udrożnienia rzeki Wieprz na odcinku od 

Tarnawatki do Krasnobrodu i zapewnił, 

że w dalszym ciągu temat ten jest mu 

bardzo bliski. 

 Była to pierwsza wizyta, podczas 

której gościliśmy w naszym mieście 

najwyższe władze wojewódzkie - Mar-

szałka i Wojewodę. Wizyta miała cha-

rakter roboczy, a jej celem było zapo-

znanie się z potrzebami gminy i pomocy 

samorządu wojewódzkiego w pozyski-

waniu przez samorząd gminny środków 

unijnych. Zarówno Marszałek jak i Wo-

jewoda byli pod dużym wrażeniem  
 

 

uczestników EURO 2012. 

1800 miejsc noclegowych baza nocle-

gowa, atrakcje turystyczne i niewielka 

odległość od Lwowa, to główne czynni-

ki, które przemawiają za tym, aby przy-

gotować kompleksową ofertę dla 
  

 

Rozwoju turystycznego Krasnobrodu 

oraz inwestycji, które zostały już wyko-

nane i deklarowali współpracę w dal-

szym rozwoju miasta i Gminy Kra-

snobród.  

M. Czapla 

 

 Podczas wizyty Burmistrz Janusz Oś 
przedstawił kierunki rozwoju Krasno-

brodu i planowane inwestycje. Najwięk-

szy nacisk położył na rozbudowę zalewu 

i zaplecza turystycznego – ten temat był 

szczegółowo omawiany w terenie – 

podczas spaceru krasnobrodzką plażą. 
Burmistrz poruszył również temat ko-

nieczności modernizacji drogi łączącej 

Krasnobród z Zamościem.  

 Marszałek Jarosław Zdrojkowski był 

w Krasnobrodzie po raz pierwszy, ale 

podkreślił, że dzięki dobrej współpracy 

z Wojewodą Wojciechem Żukowskim 

dobrze zna problemy Krasnobrodu i jego 

potrzeby inwestycyjne. 

 Najważniejszą informacją przekaza-

ną przez Marszałka było zapewnienie O 

realizacji modernizacji drogi wojewódz-

kiej nr 849 łączącej m.in. Zamość i Kra-

snobród. Modernizacja tej drogi, co 

podkreślił Marszałek Zdrojkowski jest 

jednym z 4 priorytetów w zakresie re-

gionalnej sieci dróg wojewódzkich  pla-

nowanych do realizacji w ramach RPO 

WL. 
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20-ta rocznica nadania imienia szkole 
 

muzyczny, stanowiący pochwałę czy-

nów obrońców Ojczyzny. 

 Po zakończeniu obchodów nadszedł 

czas na refleksję nad minionymi czasa-

mi, ich bohaterskimi uczestnikami, nad 

teraźniejszością i przyszłością dla na-

szych dzieci.  

 Czy zaprzepaścimy to, o co walczyli 

nasi dziadkowie i ojcowie, czy mamy w 

sobie odwagę i dumę naszych babć i ma-

tek? 

 Czy „Bóg, honor i Ojczyzna” będą 
dla młodych pokoleń tylko pustym slo-

ganem niewartym chwili uwagi ani re-

fleksji nad tym, co znaczyło to kiedyś 
oraz jaki ciężar gatunkowy i emocjonal-

ny niosły w sobie, zdawałoby się, trzy 

zwykłe słowa? 

 To wszystko zależy od nas samych, 

od tego, w jaki sposób przekażemy 

młodszym sens tych słów, że „Bóg, ho-

nor i Ojczyzna” to słowa wpisane w 

dzieje naszego narodu, które wrastały w 

duszę każdego Polaka, wsiąkały w umy-

sły i serca naszych przodków jak krew w 

ziemię naszej ukochanej Ojczyzny, że 

jest to swego rodzaju modlitwa, za którą 
wielu przelało krew i oddało życie. Pa-

miętajmy o tym, przekazując młodym 

ludziom dzieje naszego narodu i naszej 

Ojczyzny tak tragiczne, a jednocześnie 

zapisane piękną kartą w historii. Pamię-
tajmy, że my jako Polacy nie mamy się, 
czego wstydzić patrząc w przeszłość, a 

jaka będzie przyszłość, zależy tylko od 

nas. Dlatego chcemy wiernie i wytrwale 

kultywować tradycje w następnych la-

tach, gdyż nasi szkolni goście to żywa 

historia, świadkowie wydarzeń, których 

losy są dla dzieci i młodzieży niezbada-

ną i niewyczerpaną kopalnią wiedzy o 

Polsce. 

Renata Nowosielecka 
 

Fotoreportaż – str. 11 

 

 

 W Zespole Szkół Podstawowych im. 

25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w 

Krasnobrodzie obchodziliśmy w tym ro-

ku 20 – tą rocznicę nadania szkole imie-

nia. 

 Tak, tak… to już 20 lat minęło, od-

kąd kilkoro z krasnobrodzian między in-

nymi pan J. Gębka, pani Z. Bąkowska 

zaczęło starania o to, by jedynej wów-

czas szkole w miejscowości nadać imię 
wrześniowych bohaterów, którzy „zna-

czyli” krwią i tym, co najcenniejszego 

człowiek ma do zaoferowania ojczyźnie, 

czyli życiem - szlak bojowy swojego 

oddziału. I aby uczcić pamięć tych, któ-

rzy walczyli i tych, którzy zostali tu na 

zawsze, mimo licznych przeszkód i nie-

kończących się trudności, w roku 1987 

doszło w końcu do realizacji tego zamie-

rzenia. 

 Czas bardzo szybko płynie. Dziś 
uczniowie, którzy wchodzili wówczas w 

mury nowo wybudowanej szkoły, są do-

rosłymi ludźmi, ale czy pamiętają jesz-

cze o ofierze złożonej przez obcych, 

nieznanych im ludzi? Obcych, a jakże 

bliskich dzięki czynom, które po dzień 
dzisiejszy sławią ich imię, okryte nie-

śmiertelną już sławą.  
 Wydaje się, że nie świadczą o tym 

licznie zgromadzeni mieszkańcy, którzy 

swoją obecnością oddali cześć i chwałę 
walczącym o to, aby oni, a po nich ko-

lejne pokolenia, mogli bezpiecznie i 

spokojnie korzystać z dobrodziejstw na-

uki. Dawnego grona nauczycielskiego 

pozostała garstka. I w wielu oczach na 

wspomnienie minionych 20-tu, a może i 

wcześniejszych, jakże ciężkich i trud-

nych lat, zakręciła się łezka. 

 Za to goście ci sami od lat. Walczą-
cy teraz z innym wrogiem, wrogiem, 

którego nie sposób pokonać, a mianowi-

cie z upływającym czasem. Ze względu 

na wiek, swój stan zdrowia i odległość 
dzielącą ich od kraju, coraz mniej liczni. 

Swoją obecnością zaszczyciła szkołę, 
jak co roku, pani Barbara Błasińska – 

córka pułkownika Jana Błasińskiego, 

oficera 2 szwadronu, dowódcy plutonu, 

który za zasługi odznaczony został przez 

generała Andersa Srebrnym Krzyżem 

Orderu Wojennego Virtutti Militari; nie-

stety po raz drugi reprezentująca rodzinę 
bez taty, którego wigor i poczucie hu-

moru dodatkowo uświetniały szkolne 

uroczystości. Mogliśmy gościć również 
pana Andrzeja Cendro – syna majora 

Wincentego Cendro, zastępcy dowódcy 

pułku zamordowanego w Katyniu. Każ-
dego roku możemy też liczyć na obec-

ność uczestniczki powstania warszaw-

skiego pani Haliny Donath – siostry 

podchorążego Bronisława Kossobudz-

kiego poległego w bitwie pod Krasno-

brodem, która po raz kolejny zawitała 

 

do nas wraz ze swym wnukiem i kuzy-

nem. Wytrwale przybywa do szkoły na 

jej wrześniowe uroczystości Prużaniak 

sympatyk 25 Pułku Ułanów Wielkopol-

skich pan Henryk Grycewicz. Wśród 

gości znaleźli się wspomniani już wcze-

śniej zasłużeni w „walce” o imię szkoły 

mieszkańcy Krasnobrodu pan Jan Gębka 

i pani Zofia Bąkowska. 

 Tegoroczną rocznicę obchodów roz-

poczęła msza święta w kościele pod we-

zwaniem NNMP w Krasnobrodzie cele-

browana przez księdza prałata Romana 

Marszalca, podczas której nastąpiło po-

święcenie krzyża Virtutti Militari i przy-

pięcia go do sztandaru 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich przywiezionego przez 

panią Barbarę Błasińską z Warszawy 

specjalnie na naszą skromną, ale jakże 

podniosłą uroczystość. Po zakończeniu 

mszy głos zabrał przybyły na obchody 

20-tej rocznicy nadania imienia szkole 

wojewoda lubelski pan Wojciech Żu-

kowski, który za pielęgnowanie tradycji 

niepodległościowych i pamięci bohater-

skich obrońców Ojczyzny odznaczył 

księdza prałata medalem wojewody lu-

belskiego. Taki sam medal otrzymała z 

jego rąk również dyrektor ZSP pani Jo-

anna Szykuła.  

 Tego dnia nie zabrakło też lokalnych 

władz samorządowych w osobie burmi-

strza Krasnobrodu pana Janusza Osia i 

jego zastępcy Zbigniewa Michalskiego.  

 Na cmentarzu parafialnym przy po-

mniku Poległych Żołnierzy Września 

delegacje szkół, kombatantów i zakła-

dów pracy złożyły wieńce. Kompania 

honorowa 3 Zamojskiego Batalionu 

Wojsk Obrony Terytorialnej na czele z 

dowódcą uroczystości majorem Toma-

szem Rycerzem oraz dowódcą kompanii 

honorowej kapitanem Mirosławem 

Biernackim, która swoją obecnością do-

dała powagi i splendoru całości obcho-

dów, oddała salwę honorową. Zaś po-

rucznik T. Otręba poprowadził apel po-

ległych. 

 Dalsza część uroczystości odbywała 

się w budynku szkoły, gdzie pani dyrek-

tor powitała i podziękowała za przyby-

cie wszystkim gościom m.in. dyrekto-

rom zaprzyjaźnionych szkół, zakładów 

pracy, pocztów sztandarowych szkół, 

Związku Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych, Związku Sybi-

raków, Roztoczańskiej Straży Ochrony 

Przyrody. Tradycyjnie, bo już po raz 20-

ty, tego dnia odbyło się ślubowanie i pa-

sowanie na ucznia pierwszoklasistów. 

Goście otrzymali pamiątkowe upominki 

wręczane przez klasy II. Zaś uczniowie 

obu klas trzecich pod czujnym okiem 

swych wychowawczyń pani Danuty 

Pawelec i pani Barbary Wyrostkiewicz 

przedstawili montaż słowno –  

 
„Dobry nauczyciel, jak aforysta, 

 nie poniża i nie krzyczy,  

a zapraszając do refleksji nie traci  

poczucia realizmu i optymizmu"...  

Czesław Banach 
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

wszystkim Nauczycielom  

oraz Pracownikom Oświaty 

wyrazy szacunku i uznania  

za ogrom pracy i serca włożony  

w edukację i wychowanie 

 dzieci i młodzieży  

oraz życzenia dalszej owocnej pracy  

dla dobra naszego młodego pokolenia 
 

składa  
 

Redakcja  

„Gazety Krasnobrodzkiej” 
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Wracają wspomnienia 
Rozmowa z Wojewodą Lubelskim Wojciechem Żukowskim 

 

Mariola Czapla: Panie Wojewodo, 

uczestniczył Pan w tegorocznych 

obchodach Święta Patrona Zespołu 

Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie, 

święcie szczególnym, bo jubileuszowym 

– odbywającym się w dwudziestą 

rocznicę nadania szkole imienia 25 

Pułku Ułanów Wielkopolskich. 

Obchody Święta Patrona Szkoły w 

Krasnobrodzie nie są Panu obce. Przez 

pewien czas zarządzał Pan 

krasnobrodzką oświatą i uczestniczył w 

nich jako gospodarz, a teraz jako 

Wojewoda Lubelski jest Pan ważnym 

gościem na tej uroczystości. Proszę 
powiedzieć, jak odbiera ją Pan z 

perspektywy czasu i obecnie 

piastowanego stanowiska? 
Wojciech Żukowski: Wracają wspo-

mnienia. Z wielkim sentymentem 

wspominam moją pierwszą pracę na-

uczyciela, później dyrektora Szkoły w 

Majdanie Wielkim, kierowanie gminną 
oświatą w Krasnobrodzie. Z perspekty-

wy tych wszystkich lat uroczystość 
Święta Szkoły rozpatruję w szerszym 

kontekście. Jestem dumny, że społecz-

ność Gminy Krasnobród wybrała jako 

patronów Zespołu Szkół bohaterskich 

obrońców Ojczyzny. Na wspaniałych 

wzorcach łatwiej wychowywać mło-

dzież w duchu patriotyzmu i wartości 

chrześcijańskich. 

 

M.Cz.: Proszę powiedzieć, jak postrze-

gane jest Roztocze i Krasnobród przez 

lubelskie władze? 

W.Ż.: Myślę, że w dalszym ciągu ten 

region Lubelszczyzny czeka na swoje 

pięć minut. Dla wielu osób turystyka w 

województwie lubelskim kojarzyła się 
przede wszystkim z Kazimierzem Dol-

nym i Nałęczowem, może jeszcze z Po-

jezierzem Łęczyńsko-Włodawskim. Na 

szczęście to spojrzenie szybko ulega 

zmianie. Zasługa w tym przede 

 

 
wszystkim mieszkańców i władz samo-

rządowych Krasnobrodu i Roztocza. Ze 

swojej strony staram się przy każdej 

okazji – a tych jest sporo – promować 
uroki Roztocza, a w sposób szczególny 

Krasnobrodu. 

 

M.Cz.: Zdaje sobie Pan sprawę, że Kra-

snobród, zwłaszcza w tym okresie ubie-

gania się o fundusze unijne potrzebuje 

lobbingu w Lublinie. 
W.Ż.: Nie tylko w Lublinie, ale i War-

szawie. Zresztą moi przyjaciele z Kra-

snobrodu nie pozwoliliby mi o tym za-

pomnieć. Dwie sprawy dla Miasta i 

Gminy mają wyjątkowe znaczenie: dro-

ga z Lipska do Krasnobrodu oraz zalew. 

Zdają sobie z tego sprawę władze samo-

rządowe i rządowe w Lublinie. Jestem 

przekonany, że nasza współpraca na 

rzecz tych inwestycji przyniesie oczeki-

wany sukces. 

 

M.Cz.: Krasnobród, to coraz bardziej 

popularna miejscowość turystyczno-

uzdrowiskowa. W najbliższych latach 

ma przybyć w naszym miasteczku ko-

lejna atrakcja turystyczna: Geologicz-

no-Archeologiczne Muzeum Roztocza. 
W.Ż.: Wielkim entuzjastą tej inicjatywy 

jest Dyrektor Instytutu Archeologii 

UMCS w Lublinie prof. Andrzej  

 

 

Kokowski. Jej realizacja jest również dla 

mnie bardzo ważna, dlatego wspieram 

wszystkie działania, które mogą przy-

czynić się do powstania Muzeum. Dzię-
ki współpracy i zaangażowaniu władz 

samorządowych Krasnobrodu i lubel-

skiej uczelni jest szansa, aby w najbliż-
szych latach Krasnobród wzbogacił się o 

kolejną atrakcję turystyczną. Jednak 

pełną satysfakcję miał będę dopiero w 

dniu otwarcia nowego muzeum w odre-

staurowanej „Starej Gminie”. Byłby to 

dla mnie zaszczyt, gdybym mógł 

uczestniczyć na zaproszenie Pana Bur-

mistrza w tej uroczystości. 

 

M.Cz.: Jakich spraw nie udało się do 

tej pory załatwić dla naszej gminy? 
W.Ż.: Wydawało mi się, że dzięki do-

brym kontaktom w Ministerstwie Kultu-

ry uda się pozyskać dotację na remont 

Kaplicy Objawień na Wodzie. Pomimo 

wielu deklaracji pomocy i zapewnień o 

powszechnym uznaniu olbrzymiego 

znaczenia tego miejsca, temat ten wciąż 
czeka na pozytywne załatwienie.  

Drugą, szczególnie mi bliską i oczekują-
cą na załatwienie jest sprawa regulacji 

rzeki Wieprz. Mam świadomość, że 

problem dotyka zwłaszcza mieszkańców 

Majdanu Wielkiego. Pozostaje mieć na-

dzieję, biorąc pod uwagę pisma i inter-

wencje mieszkańców, władz rządowych 

i samorządowych oraz polityków, że 

pieniądze na ten cel znajdą się w budże-

cie Zarządu Gospodarki Wodnej w War-

szawie na rok 2008. 

 

M.Cz.: Kończąc naszą rozmowę dzięku-

ję za wywiad dla „Gazety Krasnobrodz-

kiej” i życzę, aby wszystkie jeszcze nie-

załatwione sprawy, i te ważne dla gminy 

Krasnobród, i te ważne dla Lubelszczy-

zny doczekały się jak najszybszego po-

zytywnego rozwiązania.  

W.Ż.: Dziękuję za rozmowę i życzenia.  
 

 

Młodzi organiści 

w Warszawie 
 

 W dniu 14 października 2007 r. o godz. 20.00 w 

Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odbył się 
Koncert z okazji Dnia Papieskiego. Wykonawcami te-

go koncertu byli LAUREACI I Ogólnopolskiego Kon-

kursu Organowego I Festiwalu Muzyki Organowej i 

Kameralnej „Per Arte ad Astra” Krasnobród 2007. 

 Relację z koncertu, którego organizatorem była 

Fundacja Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej 

DIVERTIMENTO zamieścimy w kolejnym wydaniu 

G.K. 

M. Czapla 

 

Święto Niepodległości 
 W imieniu organizatorów obchodów Święta Niepodległości: Burmistrz 

Krasnobrodu, Proboszcz Parafii NNMP w Krasnobrodzie, Krasnobrodzki 

Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do źródeł” ser-

decznie zapraszają społeczność miasta i gminy Krasnobród do aktywnego 

udziału w Święcie Niepodległości, które odbędzie się w dniu 11 listopada 

2007r. 

 Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 Mszą św. w intencji Ojczyzny 

odprawioną w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie. Dalsza część uro-

czystości będzie miała miejsce na miejscowym cmentarzu przy pomniku 

Powstańców Styczniowych i Pomniku Żołnierzy Września 1939 roku. 

 W godzinach popołudniowych natomiast zapraszamy na koncert do 

Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Szczegółowe informacje dotyczące pro-

gramu Święta Niepodległości zostaną podane w późniejszym terminie na 

plakatach informacyjnych. 

M. Czapla 
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Tydzień Patrona w ZSP 
 

 

VIc ZSP im. 25 Pułku Ułanów Wielko-

polskich w Krasnobrodzie 

II miejsce – Jakub Łubiarz kl. VIc 

ZSP im. 25 Pułku Ułanów Wielkopol-

skich w Krasnobrodzie 

III miejsce – Jolanta Kłyż kl. Va ZSP 

im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w 

Krasnobrodzie 

 Komisja przyznała też wyróżnienia 

dla: 

•  Marii Koisz kl. Va ZSP im. 25 Pułku 

Ułanów Wielkopolskich w Krasno-

brodzie 

•  Magdaleny Kościńskiej kl. VIc ZSP 

im. 25 Pułku UłanówWielkopolskich 

w Krasnobrodzie 

•  Karoliny Wiatrzyk kl. VIc ZSP im. 

25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w 

Krasnobrodzie 

 Nagrody i dyplomy za najlepsze pra-

ce zostały wręczone w dniu obchodów 

święta patrona szkoły, zaś uczniom spo-

za gminy, ze względu na daleką odle-

głość dzielącą uczestników konkursu od 

miejsca jego organizowania, zostaną 
przesłane pocztą. 
 Tak w przybliżeniu wyglądały osta-

nie tygodnie w Zespole Szkół Podsta-

wowych w Krasnobrodzie, pracy i przy-

gotowań było, co nie miara, ale... warto 

było, zostały wspomnienia, satysfakcja i 

poczucie spełnionego obowiązku.  

 

Renata Nowosielecka  
 

 

 Święto Patrona Szkoły to nie tylko, 

jakby się mogło niekiedy wydawać, uro-

czystości przypadające na dzień 23 

września. Wszyscy nauczyciele i 

uczniowie angażują się w obchody dużo 

wcześniej i w różnej formie. 

 Wychowawcy klas VI wraz z 

uczniami przygotowali mogiły ułańskie, 

zadbali o porządek przy pomniku Pole-

głych Żołnierzy Września, na kwaterach 

żołnierskich oraz na trasie przemarszu. 

Klasy IV wraz z wychowawcami udały 

się na pieszy rajd „Szlakiem ułańskim”, 

którego autorem trasy jest pan Roland 

Wyrostkiewicz. Pani Marzenie Kuniec i 

pani Romanie Rżany zawdzięczamy nie-

typową, piękną dekorację korytarza przy 

wejściu głównym do budynku szkoły, a 

także tę, którą można było podziwiać w 

sali gimnastycznej przez cały czas trwa-

nia uroczystości. 

 Już od najmłodszych lat, bo od 

przedszkola począwszy, dzieci zapozna-

ją się z patronem szkoły poprzez naukę 
piosenek ułańskich i odwiedzanie Szkol-

nej Izby Pamięci i Tradycji. Starsze kla-

sy przez cały tydzień na różnych przed-

miotach przybliżają sobie informacje, 

poznają ciekawostki dotyczące 25 Pułku 

Ułanów Wielkopolskich podczas trwają-
cego w Zespole Szkół Podstawowych – 

Tygodnia Obchodów Patrona. 

 Podczas niego na godzinach wycho-

wawczych przygotowywali gazetki oko-

licznościowe w swoich salach lekcyj-

nych; przeprowadzali pogadanki na te-

mat patriotyzmu w życiu i działalności 

pułku.  

 Na lekcjach języka polskiego two-

rzyli własne utwory liryczne o tematyce 

patriotycznej, ułańskiej; redagowali list 

do ułana i kreślili jego „literacki” portret. 

W ramach godzin historii przeprowa-

dzony został konkurs wiedzy o 25 Pułku 

Ułanów wielkopolskich dla klas VI, z 

których najlepszą okazała się klasa VI b. 

Anglista na swoim przedmiocie nawiązał 

do związku pułku z polonią zagraniczną 
w Londynie, której kilkunastoma biule-

tynami dysponuje szkoła. Nauczyciele 

przyrody i matematyki skupili się na 

opisie bitwy pod Krasnobrodem, przed-

stawionej w książce „25 Pułk Ułanów 

Wielkopolskich” Jana Błasińskiego, na 

danych statystycznych, które posłużyły 

do opracowania zadań z tekstem oraz 

opisie miejsc- do pracy z mapą. Lekcje 

muzyki, na których śpiewano znane i 

uczono się nowych pieśni związanych z 

patronem, stały się inspiracją dla po-

krewnego przedmiotu – plastyki, gdzie 

w ramach korelacji międzyprzedmioto-

wej powstawały prace uczniowskie t.j. 

„wrzesień we wspomnieniach” i tradycje 

bojowe pułku. Pod okiem informatyków  

 

tworzono projekt zaproszeń na 20 rocz-

nicę obchodów święta patrona szkoły. 

 W tym roku odbył się też II Mię-
dzyszkolny Konkurs Plastyczno – Lite-

racki pt. „Oni walczyli za Ojczyznę” dla 

uczniów szkół podstawowych, które 

związane są z ułanami imieniem i histo-

rią. Podobnie jak w roku ubiegłym nade-

słano na konkurs wiele prac z terenu ca-

łej Polski. Najlepsze z nich zostały za-

prezentowane podczas wystawy zorgani-

zowanej w budynku szkoły. 

 W kategorii młodszej grupy wieko-

wej kl. I – III za pracę plastyczną portret 

lub postać ułana wykonany dowolną 
techniką: 
I miejsce – Dominika Dec z kl. IIIb 

ZSP im. 25 Pułku Ułanów Wielkopol-

skich w Krasnobrodzie 

II miejsce – Olga Kiewlak z kl. IIIa 

ZSS im. 1 Pułku Ułanów Krechowiec-

kich w Augustowie 

III miejsce – Aneta Słabecka z kl. III 

ze Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku 

Ułanów Wielkopolskich w Bielawach 

 Komisja postanowiła przyznać wy-

różnienia: 

•  Anna Bełz z kl. IIIb ZSP w Krasno-

brodzie im. 25 Pułku Ułanów Wiel-

kopolskich 

•  Marcin Płoński z kl. III ze Szkoły 

Filialnej w Wólce Husińskiej 

•  Klaudia Wojnicz z kl. IIIe z Zespołu 

Szkół Samorządowych im. 1 Pułku 

Ułanów Krechowieckich w Augu-

stowie 

•  Monika Baranowska z kl. IIIb Ze-

społu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lu-

belskich w Cycowie. 

W tej samej kategorii wiekowej w kon-

kursie literackim na najlepszą żurawiej-

kę komisja przyznała: 

I miejsce – Jakub Nowosielecki z kl. 

IIIa ZSP im. 25 Pułku Ułanów Wielko-

polskich w Krasnobrodzie 

II miejsce – Dorota Czapla z kl. III ze 

Szkoły Filialnej w Wólce Husińskiej 

III miejsce – Aneta Słabecka z kl. III 

ze SP im. 17 Pułku Ułanów Wielkopol-

skich w Bielawach. 

 W starszej grupie wiekowej w kl. IV 

– VI w konkursie plastycznym na album 

ukazujący ważne wydarzenia historycz-

ne decydujące o losach Polski. 

I miejsce – Karolina Truszkowska z 

kl. Vc ZSP w Krasnobrodzie im. 25 Puł-

ku Ułanów Wielkopolskich 

II miejsce – Aleksandra Kawka z kl. 

VIb ZSP im. 25 Pułku Ułanów Wielko-

polskich w Krasnobrodzie 

 W konkursie literackim na utwór li-

ryczny o tematyce patriotycznej, odno-

szący się do kultury i tradycji narodu 

polskiego: 

I miejsce – Karolina Trześniowska kl. 

 

Dyrekcja i społeczność uczniowska 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

 
serdecznie zapraszają 

na uroczystość 
 

Święta Patrona Szkoły 
która odbędzie się  

w dniach 15 i 16 października 2007 roku 

 

Porządek uroczystości: 
15.10.2007r. (poniedziałek) 

godz. 18.00 – Sofokles „Antygona” - 

przedstawienie teatralne przygotowane 

przez uczniów gimnazjum 

godz. 19.30 - Otwarcie wystawy pla-

stycznej ,,Jan Paweł II - Patronem Ko-

chających Boga’’ 

16.10.2007r. (wtorek) 
godz. 8.30 - Wymarsz uczniów sprzed 

szkoły 

godz. 9.00 - Msza św. w Kościele para-

fialnym  

godz. 10.00 - Złożenie wiązanki kwia-

tów pod pomnikiem Patrona 

godz. 10.15 - Przemarsz do szkoły 

godz. 10.45 - Otwarcie ekspozycji po-

święconej Patronowi szkoły 

godz. 11.00 - Uroczysta akademia ze 

ślubowaniem na sztandar szkoły 

uczniów klas I 
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Niechaj zstąpi Duch Twój  
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi... 

 

Drodzy Czytelnicy! 

 Oto 16 września br. byliśmy uczest-

nikami podniosłej uroczystości, jaką by-

ło objęcie nowej parafii p.w. Zesłania 

Ducha Świętego w Krasnobrodzie-

Podzamku przez pierwszego w jej histo-

rii Proboszcza – księdza Romana Sawi-

ca. 

 Wszystko rozpoczęło się, gdy wska-

zówki zegara wskazały godz. 17.00. 

Wtedy to przed drzwiami Kościoła 

ustawiła się procesja i tu odbył się ob-

rzęd wprowadzający – Ksiądz Probosz 

przyjął klucze do nowej świątyni z rąk 

Księdza Kanclerza, Adama Firosza. Gest 

ten w tradycji kościelnej symbolizuje ob-

jęcie pieczy zarówno nad kościołem-

budynkiem, jak i Kościołem-wspólnotą 
Ludu Bożego. Następnie procesja skie-

rowała się w stronę ołtarza, gdzie nastą-
piło okadzenie i tu rozpoczęły się powi-

tania. 

 Na wstepie Ksiądz Kanclerz wygło-

sił do wiernych krótkie słowo, przybliża-

jąc osobę Księdza Sawica, między in-

nymi przypominając nam skąd pochodzi, 

gdzie się kształcił i w jakich parafiach 

służył do obecnej chwili jako wikariusz. 

Tuż po bogatej w fakty biograficzne pre-

zentacji, głos zabrali parafianie, którzy 

powitali swojego nowego duszpasterza, 

a także władze samorządowe, przedsta-

wiciele z Ruchu Światło - Życie (którego 

Ks. Roman jest moderatorem diecezjal-

nym) oraz osoby prywatne.  

 Po tym miłym wprowadzeniu nastą-
piła Liturgia Słowa, podczas której Ks. 

Roman Sawic przyjął Ewangeliarz na 

znak, że przyjmuje Słowo Boże i będzie 

nauczał wiernych zgodnie z prawdą 
Ewangelii. Homilię wygłosił Proboszcz 

parafii macierzystej – Ksiądz Prałat Ro-

man Marszalec. Złożył on również ży-

czenia nowemu duszpasterzowi i obiecał 

dalszą pomoc oraz współpracę. 
 Po wygłoszeniu homilii odbyło się 
przy ołtarzu Pańskim złożenie wyznania 

wiary i przyrzeczenia oraz podpisu  

 

 

potwierdzającego oficjalne objęcie para-

fii przez Ks. Romana Sawica. Po tych 

obrzędach Msza Święta mogła być kon-

tynuowana i upłynęła w przesyconej du-

chową radością atmosferze. 

 Na zakończenie Eucharystii, przed 

udzieleniem błogosławieństwa Bożego, 

nowy proboszcz zabrał głos. Dziękował 

za pomoc, prosił o modlitwę i snuł 

pierwsze refleksje nad wizją pracy dusz-

pasterskiej, próbując nakreślić plany 

związane z życiem i funkcjonowaniem 

parafii p. w. Zesłania Ducha Świętego. 

Zaprosił także wszystkich obecnych na 

agape – „ucztę miłości”, która wywodzi 

się z pierwszych wieków chrześcijań-

stwa. Młodzież z Ruchu Światło-Życie 

częstowała ciepłym bigosem i słodko-

ściami. Chodziło o wspólną „ucztę” – o 

nasycanie się obecnością naszych bli-

skich i znajomych, o wspólną chwilę 
rozmowy – o czym dziś się zapomina, za 

szybko goniąc przez życie.  

 Napomknę jeszcze tylko, że cała 

Msza Święta była ubogacona oprawą li-
turgiczną dzięki Oazowiczom – jak do-

brze uczestniczyć w tak urozmaiconej 

Tajemnicy Wcielenia. 

 Wszystko zakończyło się wczesnym 

wieczorem, kiedy księżyc wypłynął już 
na niebo. Zewsząd słychać było radosne 

głosy – przed świątynią tłum ludzi „bę-
dących ze sobą” zachwycał i przypomi-

nał sceny z Ewangelii, kiedy to Pan Je-

zus gromadził wokół Siebie uczniów. 

 Kościół stoi, parafia została utwo-

rzona, ludzie z danych ulic i miejscowo-

ści do niej przydzieleni. Ale to jeszcze 

nie koniec – to dopiero początek! Teraz 

potrzeba naszych gorliwych serc – peł-

nych modlitwy i miłości, aby sprostać 
zadaniu, które zostało nam jako parafia-

nom powierzone w nadziei właściwego 

rozwoju wspólnego dobra. Nie przypad-

kiem mamy „Asa w rękawie” – Ducha 

Świętego... 

Maleńka 

Fotoreportaż - str. 10 

 

Proboszcz 
 Parafii Zasłania 

Ducha Świętego 
w Krasnobrodzie 

 
Ks. Roman 
Sawic urodził 

się 25.01.1971 

roku w Lubli-

nie.  

 Naukę roz-

począł w Szkole 

Podstawowej w 

Szczebrzeszy-

nie, a następnie 

kontynuował ją 
w miejscowym 

liceum. Po otrzymaniu świadectwa doj-

rzałości rozpoczął naukę w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Lublinie. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 

08.06.1996r. 

 Po ukończeniu studiów rozpoczął 
pracę duszpasterską i prowadził ją w na-

stępujących parafiach:  

1996-1999 – wikariusz w Parafii Niepo-

kalanego Poczęcia NNM w Józefowie, 

1999-2004 – wikariusz w Parafii Św. 

Michała Archanioła w Zamościu 

2004-2007 – wikariusz Parafii Katedral-

nej w Zamościu  

 Katecheta w Liceum Ogólnokształ-

cącym w Józefowie, I Społecznym Li-

ceum im. Unii Europejskiej w Zamościu 

oraz III Liceum Ogólnokształcącym im. 

C.K. Norwida w Zamościu. 

 Praca duszpasterska z ruchem Świa-

tło-Życie. Od 3 grudnia 2003 roku - mo-

derator diecezjalny Ruchu Światło-Życie 

i Domowego Kościoła. Od 2006 roku 

członek Diecezjalnej Rady ds. Powołań. 

 Związek ks. proboszcza Roman Sa-

wica z Krasnobrodem sięga roku 1983. 

Wówczas jako uczeń kl. VI szkoły pod-

stawowej rozpoczął coroczne pielgrzy-

mowanie do tutejszego Sanktuarium Ma-

ryjnego. Pielgrzymowanie to kontynu-

ował przez kolejne lata (tylko z jedno-

roczną przerwą) do chwili obecnej. 

 

 

Księdzu Proboszczowi Romanowi Sawicowi 
 

z okazji objęcia Parafii  
pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie 

wielu łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego i opieki Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 
w sprawowaniu nowych obowiązków kapłańskich  

 

życzy 
Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” 
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Pedagogia przez duszpasterstwo parafialne 
Na przykładzie biografii duszpasterzy krasnobrodzkich 

od drugiej połowy XIX w. do czasów współczesnych (cz. 6) 
 

Zapraszamy do lektury 6 części artykułu autorstwa ks. prof. dr 

hab. Edwarda Walewandra pt. „Pedagogia przez duszpaster-

stwo parafialne”, w którym publikujemy życiorys krasnobrodzkie-

go proboszcza ks. Kazimierza Wojtowicza. 

                                                          Redakcja 

  

 Ks. Kazimierz Stanisław Wójtowicz był proboszczem w 

Krasnobrodzie od  10 maja 1969 r. do 11 lipca 1982 r. 

 Urodził się 25 października 1930 r. w Lublinie. Jego ojciec, 

Józef, pełnił przez wiele lat obowiązki kościelnego w katedrze 

lubelskiej. Przeżył tzw. cud lubelski z 3 lipca 1949 r. i następu-

jące po nim trudne dla Kościoła lata. Kiedy jego ojciec został 

po tym zaaresztowany zastępował go przez rok. Gimnazjum i 

Liceum Techniczno-Chemiczne ukończył w Lublinie w 1951 r. 

Wyższe studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium 

Duchownym w Lublinie. Wyświęcony na kapłana przez bisku-

pa Piotra Kałwę 22 grudnia 1956 r. Po święceniach pracował  

w od stycznia 1957 do kwietnia 1958 r. w Bychawie jako wika-

riusz. Bezpośrednio po tym w latach 1958 do 1969 pełnił obo-

wiązki wikariusza w Krasnobrodzie.  

 14 kwietnia 1969 r. ks. Liwerski skierował do biskupa lu-

belskiego P. Kałwy specjalne pismo, które daje wgląd w atmos-

ferę i osiągnięcia w pracy w tamtym okresie w sanktuarium. „Z 

powodu podeszłego wieku i słabego zdrowia pokornie proszę 
Waszą Ekscelencję – podkreślał ks.Liwerski – o powierzenie 

administracji parafii krasnobrodzkiej ks. Kazimierzowi Wójto-

wiczowi.  

 Prośbę swoją uzasadniam następującymi motywami:  Ks. 

Kazimierz Wójtowicz w czasie 11 lat pracy w sanktuarium ma-

ryjnym w Kranobrodzie ma bardzo duży wkład w rozwój życia 

religijnego parafii oraz w kult NMP w Jej Cudownym Obrazie 

Krasnobrodzkim. 

 Punktem kulminacyjnym jego współpracy ze mną była ko-

ronacja Cudownego Obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. 

Tak w pracach przygotowawczych jak i w przeprowadzeniu 

uroczystości koronacyjnych ks. Kazimierz Wójtowicz okazał 

mi wielką pomoc, niektóre zaś zadania prowadził zupełnie sa-

modzielnie, jak np. ważny dział lokalizacji i dekoracyjny oraz 

porządkowy. To samo można powiedzieć i o odpustach, w 

urządzaniu których jego rola zawsze jest wybitną. 
 Nadto kontynuuje on umiejętnie rozpoczętą przez ks. An-

drzeja Jabłońskiego wystawę maryjną, uzupełniając stale no-

wymi eksponatami i czyniąc bardziej atrakcyjną przez pomy-

słowo urządzana co rok dekorację, w której w ogóle wykazuje 

duże zdolności, umiejętności i zamiłowanie. 

  Z jego inicjatywy powstała wystawa wieńców dożynko-

wych, które stanowią przedmiot zainteresowania pielgrzymów, 

licznych turystów oraz Wydziału Wojewódzkiego Kultury i 

Sztuki. Doniosła też była jego rola w urządzeniu ołtarza szczy-

towego na tarasie, zaprowadzenie elektrycznego ogrzewania 

kościoła, ufundowania nowych dzwonów i wielu innych pra-

cach przeprowadzonych w parafii. 

 W kościele filialnym w Potoczku odremontował i dostoso-

wał do wymagań Konstytucji o Świętej Liturgii całe wnętrze 

świątyni. W kościele filialnym w Potoczku odremontował i do-

stosował do wymagań Konstytucji o Świętej Liturgii całe wnę-
trze świątyni. 

Jest punktualny i obowiązkowy. W ciągu długoletniej pracy w 

Krasnobrodzie nie było wypadku zaniedbania czy spóźnienia w 

spełnianiu jakiegokolwiek obowiązku. Jego punkty kateche-

tyczne są doskonale zorganizowane i prowadzone, w ogóle jest  

on dobrym organizatorem życia organizacyjnego parafii i kultu 

Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, któremu szczególnie jest od-

dany. […] 

        Ponieważ nabyta w obozie koncentracyjnym choroba ser-

ca coraz bardziej utrudnia mi podejmowanie ciężkich prac, 

ośmieliłem się scharakteryzować sylwetkę ks. Kazimierza Wój-

towicza na tle długoletniej z nim współpracy, w przekonaniu, 

że może on sprostać włożonym nań obowiązkom, a ja mógł-

bym pozostać na posługiwaniu kapłańskim u stóp Matki Bo-

skiej Krasnobrodzkiej przy jego boku […]”1
. 

 Tak więc na wniosek ks. Liwerskiego ks. Wójtowicz został 

10 maja 1969 r. mianowany jego następcą.  
    Obowiązki proboszcza karsnobrodzkiego pełnił do 1982 r. 

Jego zasługi jako proboszcza w Krasnobrodzie są nie do prze-

cenienia. To, co ks. Liwerski w swym piśmie ledwie napo-

mknął, ks. Wójtowicz jako proboszcz krasnobrodzki rozwinął. 
Trudno tu omówić całą jego działalność. Przykładowo w 1974 

r. wybudowane zostały z jego inicjatywy nowe organy w ko-

ściele parafialnym. Dało mu to okazję, by zainicjować i rozwi-

nąć koncerty organowe2
.   

Za parkanem okalającym cmentarz przykościelny wybudował 

Kalwarię, poświęconą 1 lipca 1981 r. Wprowadził trwające od 

26 grudnia do 2 lutego każdego roku adoracje Bożego Dzie-

ciątka urządzane przez mieszkańców poszczególnych wiosek 

parafii. Jego dziełem są też okresowe msze święte odprawiane 

na cmentarzu grzebalnym. W latach 1972-1973 budował przy 

ogromnym sprzeciwie ówczesnych władz państwowych kaplicę 
dojazdową w Łuszczaczu, poświęconą 22 kwietnia 1973 r. 

przez biskupa P. Kałwę3
. 

 Później planował budowę innych kaplic dojazdowych w 

bardziej oddalonych od kościoła parafialnego miejscowościach.  

     Walnie przyczynił się do dalszego rozwoju kultu Matki Bo-

skiej Krasnobrodzkiej. O uroczystościach i odpustach maryj-

nych wysyłał zaproszenia z programem uroczystości do pro-

boszczów i wiernych wszystkich okolicznych dekanatów. Ini-

cjował różnorodne pielgrzymki do Matki Boskiej Krasno-

brodzkiej. Dbał o to, by przybywające do Krasnobrodu piel-

grzymki były zawsze witane przez miejscowego duszpasterza, 

a wszyscy chętni biorący udział w uroczystościach mogli przy-

stąpić do sakramentu pokuty. Jeśli tylko mógł, najchętniej sam 

słuchał spowiedzi. W swoim testamencie mocno podkreślił: 
„Dziękuję Tobie, Matko Najświętsza w katedralnym i krasno-

brodzkim obrazie, iż jako Twoje dziecko byłem świadkiem 

Twoich łez w katedrze lubelskiej 3 lipca 1949 r., a w krasno-

brodzkim sanktuarium kustoszem Świętego Wizerunku, a zara-

zem niegodnym Twoim sługą, oddanym całym sercem, że za-

stąpiłaś mi moją matkę ziemską po jej śmierci […]. Dziękuje 

Ci,  Matko, za Twoją opiekę w jakże dziwnych i niespokojnych 

losach mojego życia, tych łatwych oraz trudnych i bolesnych”. 

    W lipcu 1982 r. ks. Wójtowicz został proboszczem w Czer-

niejowie. Opuszczając Krasnobród uległ 12 lipca 1982 r. cięż-
kiemu wypadkowi drogowemu i nową parafię mógł objąć do-

piero po kilku miesiącach. W Czerniejowie pracował przez 18 

lat, do 15 sierpnia 2000 r., kiedy przeniesiony został w stan 

emerytalny. Zmarł w Diecezjalnym Domu Emerytów dnia 3 

stycznia 2006 r. Pogrzeb odbył się 5 stycznia w archikatedrze 

lubelskiej, rodzinnej świątyni zmarłego. Został pochowany na 

lubelskim cmentarzu przy ulicy Unickiej w grobie, w którym 

spoczywają jego rodzice. 8 stycznia 2006 odbyła się również 
msza święta pogrzebowa w Krasnobrodzie4. 12 listopada tego 

samego roku w kościele parafialnym w Krasnobrodzie została  

 

Ciąg dalszy na str. 12 
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Igraszki z historią 
   

Janusz Stanny, ur. 29 lutego 1932 roku w 

Warszawie - artysta, ilustrator, wychowawca kil-

kudziesięciu roczników studentów, promotor bli-

sko 250 prac dyplomowych. 

 
 W latach 1951-1957 studiował na Wydziale 

Grafiki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 

pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego, gdzie 

w 1957 roku uzyskał dyplom. Od tego też czasu 

aż do roku 2005 związany ze swoją macierzystą 

uczelnią. Początkowo asystent prof. Jana Marci-

na Szancera w Pracowni Książki i Ilustracji, 

później od 1971 roku jej kierownik. Tytuł profe-

sora otrzymał w roku 1986. Obecnie prowadzi 

pracownię ilustracji w Wyższej Szkole Humani-

styczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

 Janusz Stanny to twórca ilustracji, okładek i 

obwolut do ponad 200 książek (w większości dla 

dzieci). Na swoim koncie ma ilustracje do 

wszystkich ważnych dzieł literatury polskiej i 

światowej, min: Don Kichota M. Cervantesa, Ba-

śni Ch. Andersena, Bajek La Fonteine’a, Pana 

Tadeusza A. Mickiewicza, Fraszek J. Kochanow-

skiego, Dzieł Wszystkich H.Sienkiewicza.  

 W swoim dorobku artysta ma również trzy 

autorskie książki dla dzieci, do których napisał 

także teksty: Baśń o królu Dardanelu, O malarzu 

rudym jak cegła oraz utwór pod tytułem Koń i 

kot. Wydał także tom z własnymi rysunkami pt. 

„Melba z salmonellą”. Współpracował z wielo-

ma wydawnictwami m.in. Czytelnik, Nasza Księ-
garnia, Ossolineum, PIW. W 1952 roku debiuto-

wał także jako karykaturzysta na łamach tygo-

dnika „Szpilki”. Swoje rysunki publikował rów-

nież w czasopismach: „Dookoła Świata, 

„Świat”, „Wiadomości Kulturalne”, „Polska 

Zbrojna”, a ostatnio „Przegląd” i „Gazeta tele-

wizyjna” – dodatek do „Gazety Wyborczej”, 

gdzie od 2000 roku ma stałe rubryki. 

 Jego prace prezentowane były na wielu wy-

stawach indywidualnych w całym kraju. Ponadto 

brał udział w zbiorowych pokazach ilustracji i 

karykatury w kraju i za granicą. 
 Twórczość Janusza Stannego uhonorowana 

została wieloma nagrodami w dziedzinie ilustra-

cji, plakatu i rysunku satyrycznego. Nie sposób 

wymienić wszystkich. Oto niektóre z nich: Na-

groda „Premio Grafico” na Międzynarodowych 

Targach Książki Dziecięcej w Bolonii, Zloty Me-

dal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Edy-

torskiej IBA w Lipsku, „Złota Plakieta” na Mię-
dzynarodowym Biennale Ilustracji w Bratysła-

wie, „Premio Europeo dell Album” w Padwie, 

dwukrotnie przyznana Nagroda Prezesa Rady 

Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży. 

 18 września 2007 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się otwarcie 

wystawy znakomitego polskiego ilustratora – Janusza Stannego. Tym razem 

przybyli do KDK goście mogli podziwiać prace artysty opatrzone wspólnym tytu-

łem „IGRASZKI Z HISTORIĄ”.  

 Wystawa towarzyszyła odbywającym się w Krasnobrodzie w dniach 13-26 

września br. warsztatom ilustratorów. (Więcej na ten temat pisaliśmy we wrze-

śniowym wydaniu G.K.). Warto tu wspomnieć, że warsztaty są kontynuacją orga-

nizowanych w naszym mieście przez ponad 20 lat plenerów, w których uczestni-

czyli najwybitniejsi polscy ilustratorzy książek dla dzieci i młodzieży.  

 Wśród przybyłych na wernisaż gości oprócz, środowiska twórczego, któremu 

w szczególny sposób dziękujemy za przybycie byli także: Burmistrz Krasnobrodu 

Janusz Oś, z-ca Burmistrza Piotr Michalski, Dyrektor Samodzielnego Publiczne-

go Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka Wiesław Chmielowiec, z-ca 

dyrektora doktor Jacek Szpinda oraz komisarz warsztatów ilustratorów organizo-

wanych w Krasnobrodzie pani Grażyna Szpyra.  

 
 

 Kilka minut po 17-stej, to popołudniowe, artystyczne spotkanie rozpoczęła 

dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury pani Mariola Czapla, która powitała 

wszystkich przybyłych, a następnie skierowała wyrazy wdzięczności do autora 

prezentowanych prac, dziękując Panu Profesorowi Januszowi Stannemu za moż-
liwość organizacji wystawy w naszym miasteczku i przybycie na wernisaż. Były 

oczywiście gratulacje, kwiaty i życzenia dalszych sukcesów w pracy twórczej. 

 
  

 Głos zabrał również Autor, który krótko i z humorem powitał wszystkich 

przybyłych na otwarcie wystawy i zaprosił do obejrzenia prac. 

 W dalszej części spotkania Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś w kilku sło-

wach wyraził swoją wdzięczność za to, że to właśnie Krasnobród może szczycić 
się nie tylko możliwością ekspozycji prac Profesora Janusza Stannego, ale także 

obecnością samego Autora oraz obecnością licznego grona ilustratorów – uczest-

ników warsztatów. Burmistrz zwrócił się także do Pani Grażyny Szpyra, która już 
po raz kolejny zorganizowała warsztaty ilustratorów w naszym mieście, dziękując 

jej za trud i zaangażowanie.  

Ciąg dalszy na str. 13 
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Sportowo i kulturalnie w Majdanie Wielkim 
 

„XV Raz przez las” 
 

 W dniu 05.10.2007 roku w Szkole 

Podstawowej im. Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego w Majdanie Wielkim odbyły 

się XV Biegi Przełajowe o Puchar Szkoły 

w Majdanie Wielkim. 

 W imprezie sportowej wzięły udział 

reprezentacje następujących szkół: SP Hul-

cze, SP nr 4 Chełm, SP Bondyrz, SP Ka-

czórki, ZSP Krasnobród, SP Majdan Wiel-

ki. 

 Uczniowie startowali w 6-ciu katego-

riach: 

Kat. - Dziewczęta KL. IV, V, VI; 

Kat. - Chłopcy KL. IV, V, VI. 

 

 I tak w Kat. Dz. z  kl. IV zawodniczki 

zajęły następujące punktowane miejsca: 

I miejsce - Oszajca Sylwia - SP Hulcze  

II miejsce - Sołtys Angelika - SP Kaczór-

ki  

III miejsce - Gancarz Patrycja - SP Maj-

dan Wielki 

 

 W Kat. Chł. z kl. IV zawodnicy zajęli 
następujące miejsca: 

I miejsce - Guzik Kamil - SP Hulcze  

II miejsce - Kudełko Michał - ZSP Kra-

snobród  

III miejsce - Nędzyński Łukasz - SP Ka-

czórki  

 

 W Kat. Dz. z kl. V zawodniczki zajęły 

następujące miejsca: 

I miejsce - Wojczuk Joanna - SP Bondyrz 

II miejsce - Oszust Magda - SP nr 4 

Chełm 

III miejsce - Lis Katarzyna - SP Majdan 

Wielki 

 
      W Kat. Chł. z kl. V zawodnicy zajęli 
następujące miejsca: 

I miejsce - Piechnik Wojciech - ZSP Kra-

snobród  

II miejsce - Nawój Marek - ZSP Kra-

snobród  

III miejsce - Kostrubiec Rafał - SP Maj-

dan Wielki  

 

 W Kat. Dz. z kl. VI zawodniczki zajęły 

następujące miejsca: 

I miejsce - Grela Anna – SP Majdan 

Wielki 

II miejsce - Paciorkowska Magda - SP 

Hulcze  

III miejsce - Sawiak Ola - ZSP Kra-

snobród  

 

 W Kat. Chł. z kl. VI zawodnicy zajęli 
następujące miejsca: 

I miejsce - Kowalczuk Tomasz – ZSP 

Krasnobród 

II miejsce - Margol Przemysław – SP  

Kaczórki 

III miejsce - Słoński Rafał – SP Hulcze 

 

Za indywidualne miejsca uczniowie otrzy-

mali dyplomy i nagrody.  

W łącznej klasyfikacji drużynowej szko-

ły zajęły następujące miejsca: 
I miejsce – SP Majdan Wielki  

II miejsce – ZSP Krasnobród  

III miejsce – SP Hulcze 

IV miejsce – SP Kaczórki  

V miejsce – SP nr 4 Chełm 

VI miejsce – SP Bondyrz 

 

 Za zwycięstwo w „XV Biegach Przeła-

jowych ” drużyna z SP Majdan Wielki 

otrzymała Puchar.  

Tomasz Nizioł 

 

Urodziny 

Kubusia Puchatka 
 

 Koordynator akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” w Szkole Podstawowej im. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 

Wielkim pani Małgorzata Kawałek infor-

muje, że dnia 05.10.2007r. w godz. od 

10.00 – 12.00 w Majdanie Wielkim
 
odbyła 

się impreza plenerowa „VI Ogólnopolskie 

Urodziny Kubusia Puchatka” w której 

wzięło udział około 200 dzieci ze szkół 

podstawowych: Majdan Wielki, Kaczórki, 

Hulcze, Chełm, Bondyrz, Krasnobród. 

 Podczas 

imprezy odby-

ły się konkur-

sy: wiedzy o 

bohaterach 

książki „Ku-

busia Puchat-

ka”, konkurs 

przebierańców 

i plastyczny, 

inscenizacja pt: „Miód” oraz bal u Kubusia 

Puchatka. 

 Ponadto w trakcie imprezy plenerowej 

fragmenty książki pt. „Kubuś Puchatek” 

dzieciom czytali między innymi Pan Zbi-

gniew Michalski - Zastępca Burmistrza 

Krasnobrodu, Ksiądz Paweł Słonopas - 

Proboszcz z Bondyrza, Pani Mariola Cza-

pla - dyrektor Domu Kultury w Krasnobro-

dzie 

 

M. Kawałek 

 

Fotoreportaż – str. 20 

 

 

Konferencja  

archeologiczna 
 
 W dniach 18-22 września 2007r. w 

Krasnobrodzie odbyła się Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa pt. „Niespokojna 

epoka – nowe materiały do późnego okresu 

rzymskiego i okresu wędrówek ludów” zor-

ganizowana przez Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie. 

 W konferencji wzięło udział wielu wy-

bitnych specjalistów zajmujących się bada-

niem schyłku starożytności z całej Europy, 

od Półwyspu Iberyjskiego po Skandynawię 
i Europę Wschodnią. 
Uzupełnieniem części naukowej konferen-

cji była wycieczka po osobliwościach ar-

cheologicznych i przyrodniczych Roztocza. 

 Konferencja była też okazją do prezen-

tacji dorobku artystycznego zespołów folk-

lorystycznych z Krasnobrodu i gminy To-

maszów Lubelski. Krasnobród reprezento-

wany był przez Kapelę „Krasnobrodzkie 

Echo”. 

K. Gęśla 

 

Pedagogia  

przez duszpasterstwo parafialne 
 

Ciąg dalszy ze str. 8 
uroczyście poświęcona tablica ku pamięci ks. Wójtowicza jako „proboszcza tutejszej para-

fii, wielkiego czciciela Matki Bożej, który umiłował Krasnobrodzką Ziemię i jej wierny 

lud”. Natomiast położony przed kościołem parafialnym park miejski otrzymał jego imię. 
Przypomina to okazały obelisk wzniesiony z tej racji w parku

5
.  

 Warto też podkreślić, że „Gazeta Krasnobrodzka” poświęciła pamięci ks. Wójtowicza 

cały bogato ilustrowany numer 1 ze stycznia 2006, w którym wypowiada się szereg auto-

rów, zarówno duchownych jak i świeckich. 4 marca 2007 r. w „Galerii Krasnobrodzkiej” w 

gmachu Krasnobrodzkiego Domu Kultury uroczyście odsłonięto portret ks. Wójtowicza. 

Ciąg dalszy artykułu w kolejnym wydaniu G.K. 

_________________ 
1 
AAL, Akta personalne ks. L.Liwerskiego, bez numeracji stron. 

2 
Por. D. Pietrusiński, Organowy festiwal letni w Krasnobrodzie, WDL 1983, nr 2-3, s. 44. 

3 
Ks. Wójtowicz pisze o tym we wspomnieniu pt. Zwyciężymy Chryste przez Twój Krzyż. 

Historia powstania kaplicy p.w. Krzyża św. w Łuszczaczu, „Gazeta Krasnobrodzka”, 2006, 

nr 1, s. 13-14. 
4 

AAL, Akta personalne ks. Kazimierz Wójtowicza, 60 II b, W 92. Życiorys ks. Kazimierz 

Wójtowicza opracował ks. Eugeniusz Kazimierczak. Tenże, Ksiądz kanonik Kazimierz 

Wójtowicz (1930-2006), „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, 2006, nr 1, s. 171-178.  
5 

M. Czapla, Za trud pracy duszpasterskiej, „Gazeta Krasnobrodzka” 2006, nr 11, s. 5 i 11; 

M. Komisarczuk,  Perła w Koronie, tamże, s.  17-18. 
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Krajowa Konferencja 
 

 W dniach 8-12 października 2007r. w 

Krasnobrodzie odbyła się Krajowa Konfe-

rencja poświęcona problematyce grobow-

nictwa wojennego zorganizowana przez 

Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

w porozumieniu z Wojewodą Lubelskim. 

 W konferencji uczestniczyli dyrektorzy 

wydziałów urzędów wojewódzkich odpo-

wiedzialnych za wykonywanie zadań z za-

kresu grobownictwa wojennego oraz sekre-

tarze Wojewódzkich Komitetów Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa.   

 Podczas pobytu w Krasnobrodzie 

 

uczestnicy konferencji wizytowali cmen-

tarz parafialny w Krasnobrodzie, a dokład-

niej mówiąc miejsca pochówku poległych 

uczestników wojen i walk wyzwoleńczych. 

Odwiedzając Pomnik Powstańców Stycz-

niowych, kwatery z I wojny światowej, w 

których pochowani są żołnierze austriaccy 

i rosyjscy oraz kwatery żołnierzy września 

1939 roku, dla uczczenia pamięci pole-

głych zapalono znicze. Fakty historyczne 

związane z tymi miejscami przybliżył ze-

branym p. Adam Kałuża – przewodniczący 

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 

 

 

 Uczestnicy konferencji zwiedzili też 
Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie, 

Muzeum Wieńców Dożynkowych, Mu-

zeum Wsi Krasnobrodzkiej, Ptaszarnię 
oraz Kaplicę Objawień na Wodzie. W tych 

miejscach rolę przewodnika pełnił także p. 

Adam Kałuża. 

 Gośćmi honorowymi Konferencji byli 

Minister Andrzej Przewoźnik - Sekretarz 

Generalny Rady Ochrony Pamięci, Walk i 

Męczeństwa oraz Wojewoda Lubelski 

Wojciech Żukowski. 

M. Czapla 

 

 

 

 

 

Igraszki z historią 
Ciąg dalszy ze str. 9 

 Wyrazem podziękowania za dotych-

czasową współpracę i działalność mającą 
na celu popularyzację ilustracji, jak i popu-

laryzację krasnobrodzkiego sanatorium i 

samego Krasnobrodu były kwiaty, które 

wręczył Pani Grażynie Pan Jacek Szpinda. 

 Głos zabrała również Pani Grażyna 

Szpyra, która wyraziła swoją wdzięczność 

za wszystkie miłe słowa kierowane pod jej 

adresem. Podziękowała za miłą i owocną 
współpracę z Burmistrzem i Samorządem 

Gminy Krasnobród, Sanatorium, Krasno-

brodzkim Domem Kultury i Ilustratorami. 

 Po oficjalnych przemówieniach był 

czas na ucztę dla ducha, czyli obejrzenie 

wystawianych prac i indywidualne rozmo-

wy z autorem.  

 

 

 

  „IGRASZKI Z HISTORIĄ” – to wy-

stawa, która prezentuje 27 oryginalnych 

prac przedstawiających znane postacie z 

historii Polski. Każda z prac opatrzona jest 

dowcipnym tekstem autorstwa Profesora 

Janusza Stannego. 

 W dalszej części spotkania uczestnicy 

wernisażu zostali zaproszeni na uroczystą 
kolację, podczas której przygrywała Kape-

la „Krasnobrodzkie Echo”. Wieczór upły-

nął w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. 

 
 Mamy nadzieję, że Profesor Janusz 

Stanny dotrzyma złożonej obietnicy i bę-
dzie odwiedzał nasze miasto jeszcze nie 

raz, a my będziemy mogli podziwiać jego 

kolejne prace. Mamy również nadzieję, że 

odwiedzać nas będą również i inni znani 

ilustratorzy, którzy również zechcą prezen-

tować tu swoje prace.  

 

Wystawę prac Prof. Janusza Stannego pt. 

„Igraszki z historią” można było oglądać 
w KDK od 18 września do 15 października 

2007r. 

M.K. 
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Stańmy w obronie Kościoła i wiary w Boga 
 

 Jest dwudziesty pierwszy wiek. Na 

świecie zachodzą ciągłe zmiany w tech-

nice, w różnych gałęziach przemysłu, w 

Kosmosie a także w życiu społeczeństwa. 

Człowiek często stara się podporządko-

wać sobie Ziemię, a nawet sięga do Nie-

ba. Żyje po to, by dużo mieć – piękne pa-

łacyki, drogie samochody, a nawet samo-

loty, jachty i wszelkie dobra konsump-

cyjne. Musi zaspokoić żądania chciwej 

małżonki i rozkapryszonych dzieci. Jeśli 
ma zbyt mało zarobionych pieniędzy, to 

trochę ukradnie, a może wstąpi do mafii, 

która pomnoży jego zyski. Człowiek ten 

ma jednak sumienie, które od czasu do 

czasu puka, daje mu znać, że źle czyni nie 

zachowując Dekalogu. A Przykazania 

mówią: „Nie kradnij!, Nie zabijaj!, Nie 

cudzołóż!”, bo spotka Cię kara Boża, któ-

rą jest piekło. Wtedy osobnik „politycznie 

poprawny” śmieje się: „Piekło wymyślił 
klecha, więc niech się boi. Ja nie wierzę 
w piekło. Jestem człowiekiem wolnym i 

niezależnym, więc będę czynił to, co mi 

się podoba. Bóg nie może mi nic nakazać, 
ani zakazać. Ja też mogę być Bogiem i 

będę żył tak jakby Go nie było”. 

 Poglądy, które opisałam powyżej 

głoszą liberałowie. Moim zdaniem ludzie 

ci są jeszcze gorsi od komunistów. Ko-

muniści twierdzą, że Boga nie ma, świat 

powstał z materii, a człowiek pochodzi od 

małpy. Liberałowie nie negują istnienia 

Boga, lecz poprzez krytykę, bluźnierstwa 

i oszczerstwa pomniejszają Jego wiel-

kość. Libertyni Zachodu, którzy chcą za-

panować nad Europą, a może nawet nad 

światem wypowiedzieli chrześcijaństwu 

wojnę. Udało im się już częściowo osła-

bić wyznanie protestanckie. Osiągnęli to 

przez dopuszczenie do ołtarza kobiet i  

 

 

pełnienie przez nie funkcji duchownych. 

Teraz usilnie pracują nad tym, żeby prze-

nieść Kościół ze sfery publicznej do sfery 

prywatnej. Jedyną barierą jest dla nich 

Święty Kościół Katolicki. Protestantyzm 

okazał tu słabą odporność, katolicyzm jest 

bardziej odporny. Kościół Katolicki jest 

więc ostatnią linią oporu, o którą idzie bój. 

 Libertyni chcą objąć rządy dusz, a Ko-

ściół stoi im na przeszkodzie. Pytanie skie-

rowane do człowieka Zachodu brzmi: 

„Gdzie Ty stoisz, czy w chrześcijaństwie 

przeciwko libertyństwu, czy odwrotnie? W 

krajach Zachodu udało się libertynom, 

„wymieść” część ludzi z Kościoła. Obecnie 

zmasowane ataki skierowane są na Polskę, 
gdzie jest większość katolików modlących 

się i praktykujących. Tutaj wypełnione są 
świątynie, jest radio Maryja, Telewizja 

TRWAM, „Nasz Dziennik”. Te katolickie 

media niosą Światło Ewangelii na Polskę i 
cały świat. Libertyni nie mogą się z tym 

pogodzić i ciągle atakują te media, Kościół, 

duchowieństwo dążąc do podziałów, które 

osłabiają wiarę. 
 Wrogowie Kościoła w swoich atakach i 

zacietrzewieniu używają często bluź-
nierstw. Słynny polski filozof prof. Bogu-

sław Wolniewicz, który często zabiera głos 

na antenie Radia Maryja podał trzy przy-

kłady bluźnierstw: 

1) Reklama książki „Kod Leonarda da 

Vinci”, w której autor poddaje pod 

wątpliwość Bóstwo Jezusa Chrystusa i 

czyni go zwykłym człowiekiem. 

2) Pokazanie w TVP wystawy, na której 

Monstrancję z prezerwatywą w Glorii 

przedstawia się jako dzieło sztuki. 

3) Nazywanie przez „Trybunę” i inne 

gazety libertyńskie wyznawców 

chrześcijaństwa „katole”. 

 

 

Z podobnymi bluźnierstwami możemy 

spotkać się w różnych libertyńsko-

lewicowych mediach. Władze Katolickie 

Bawarii w ostatnim czasie postanowiły za-

ostrzyć przepisy przeciwko takim bluźnier-

stwom. My Polacy mamy prawo, które pod 

groźbą utraty wolności nie pozwala obra-

żać uczuć religijnych katolików. Powinni-

śmy częściej z tego prawa korzystać. 
 W obecnych czasach wielkość czło-

wieka wyznacza znajomość prawdy Ewan-

gelicznej. Duże znaczenie ma właściwe 

kształtowanie sumienia. Sumienie to Sank-

tuarium, należy go słuchać. Powinno być 
prawe, oparte na prawdzie i umiejące od-

różnić dobro od zła. 

Katolicy o tak ukształtowanych sumieniach 

potrafią znakomicie odeprzeć ataki i obro-

nić wiarę w Boga. Większe problemy są z 

katolikami, którzy wprawdzie uczęszczają 
w niedzielę i święta na Mszę Świętą, ale 

dają się bałamucić i kusić. Znany, angielski 

pisarz powiedział, że dawniej szatan bar-

dziej się napracował, gdyż musiał kusić 
każdego człowieka z osobna. Dzisiaj do 

pomocy ma libertyńskie media, za pomocą 
których wpływa jednocześnie na wielu lu-

dzi. Często nawet katolicy dają się zwieść i 
jak papugi powtarzają nieprawdziwe wia-

domości zasłyszane w telewizji. 

      Starajmy się więc rozpowszechniać 
prasę katolicką, czytać dobre książki, słu-

chać dobrych wykładów. Korzystajmy z 

katolickich mediów, których przekaz nie 

zaśmieci naszych umysłów i nie zagłuszy 

sumienia. Wtedy będziemy zdolni zwycię-
żyć zło, obronić Kościół i umocnić wiarę w 

Boga. 

 

Józefa Kusz 

 

 

Mieczysław Sieklucki 

Zasłużony dla Krasnobrodu 
 

 Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” i Komitet Organizacyjny 

powołany dla upamiętnienia pracy społecznej wieloletniego naczelni-

ka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie, farmaceuty i odda-

nego Krasnobrodowi społecznika Pana magistra Mieczysława Sie-

kluckiego zwraca się z prośbą o udostępnienie pamiątek, wspomnień i 
innych materiałów związanych z osobą mgr Mieczysława Siekluckie-

go. 

 Materiały te, poprzez publikację w „Gazecie Krasnobrodzkiej” 

pomogą nam przybliżyć postać zasłużonego mieszkańca Krasnobrodu 

młodym pokoleniom. Zapewniamy zwrot udostępnionych materiałów. 

 Komitet Organizacyjny zajmuje się też zgromadzeniem środków 

finansowych niezbędnych do realizacji zadania, jakim jest upamięt-
nienie Pan Magistra Mieczysława Siekluckiego.  

 Osobom, które chciałyby wesprzeć naszą inicjatywę przypomi-

namy numer konta bankowego, na którym gromadzone są środki fi-

nansowe:  

KREDYT BANK S.A. O/Zamość 
74 1500 1807 1218 0004 0765 0000. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas pozytywnie 

odpowiedzieli na naszą prośbę i już dokonali wpłat. 

M. Czapla 
 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

we współpracy z  
Krasnobrodzkim Domem Kultury 

 

ogłasza: 
 

KONKURS  
FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY 

 „WSPOMNIENIE LATA” 
 

Tematem konkursu są: Obiekty sakralne i 

przydrożne kapliczki 
 

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież szkolną,  
a także dorosłych. Technika dowolna: fotografia,  

rysunek, malarstwo; akwarele, pastele, olejne.  

Format dowolny.  

Termin składania prac – 30.10.2007r. 
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Poseł z naszej ziemi 
Rozmowa z Posłem na Sejm RP Sławomirem Zawiślakiem 

 

Mariola Czapla: Panie Pośle nie 
wszyscy o tym wiedzą, ale pochodzi 
Pan z okolic Krasnobrodu. Urodził 

się Pan w Krasnobrodzie w tzw. 
„Starej Porodówce”? 
S.Z. - Rzeczy-

wiście. Ta 

ziemia jest mi 

bardzo bliska 

ze względu na 

moje korzenie. 

Bardzo lubię 
przyjeżdżać 
właśnie do 

Krasnobrodu i 

jego okolic. 

Staram się być 
obecny na uroczystościach kościelnych, 

m.in. odpuście oraz dożynkach diece-

zjalnych. Cenię sobie bardzo współ-

pracę z Kustoszem Sanktuarium 

Krasnobrodzkiego ks. Romanem 

Marszalcem oraz Panem Burmistrzem 

Januszem Osiem. 

 
M.Cz.: Czy jako Poseł na Sejm po-
dejmował Pan działania na rzecz 
gminy i miasta Krasnobród? 
S.Z. - Obecnie wspólnie z Panem Bur-

mistrzem podejmujemy działania w 

sprawie inwestycji dotyczących melio-

racji w odniesieniu do rzeki Wieprz i 

jej dopływów. W tej sprawie poczynio-

ne zostały już kroki u Dyrektora Woje-

wódzkiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Lublinie. Myślę, że 

działanie to przyniesie konkretne ko-

rzyści. 

 
M.Cz.: Gmina Krasnobród oprócz 

tego, że jest gminą o walorach tury-
stycznych, to też jest typową gminą 
rolniczą. Pan w pracy poselskiej wie-
lokrotnie zgłaszał interpelacje posel-

skie w sprawach rolniczych. Proszę 
wymienić najważniejsze sprawy ja-
kie udało się zrealizować dla rolnic-
twa? 
S.Z. - Tak to prawda. Skutecznie dzia-

łałem na rzecz wsi i rolników jako 

członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, podkreślę jako jedyny reprezen-

tant Zamojszczyzny. Mogę powiedzieć, 
że udało się wiele, mimo skrócenia ka-

dencji Sejmu. Dla życia wielu rolników 

i ich rodzin najważniejsze jest na pew-

no utrzymanie Kasy Rolniczego Ubez-

pieczenia Społecznego przy resorcie 

rolnictwa i zabezpieczenie trwałości 

korzystnych warunków ubezpieczenia 

społecznego. Istotne jest także, że Rząd 

RP w ramach budżetu krajowego rady-

kalnie zwiększył wydatki na rolnictwo 

oraz pozyskał w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

 
Kolejnym przykładem jest ustawa z 

dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie 

2007-2013 ponad 17 mln euro. Na 

uwagę zasługuje uchwalenie w trybie 

pilnym ustaw o biopaliwach i biokom-

ponentach oraz  o zwrocie podatku ak-

cyzowego zawartego w cenie oleju na-

pędowego. organizacji rynku mleka i 

przetworów mlecznych oraz niektórych 

innych ustaw, która przewiduje możli-
wość zrzekania się Indywidualnej Ilości 

Referencyjnej w zamian za rekompen-

satę finansową. Zgodnie z przepisami 

ww. ustawy dostawcy hurtowemu lub 

dostawcy bezpośredniemu, który zobo-

wiąże się do zaprzestania produkcji i 

wprowadzania do obrotu mleka lub 

przetworów mlecznych oraz zrzeknie 

się prawa do indywidualnej ilości refe-

rencyjnej stanowiącej jego własność, 
przyznaje się z budżetu państwa, na je-

go wniosek, rekompensatę. 
 
M.Cz.: Istotne znaczenie dla rolnic-

twa mają grupy producenckie, czy i 
ten temat był przedmiotem obrad 
sejmu? 
S.Z. - Nie zapomnieliśmy w pracy par-

lamentarnej o grupach producenckich. 

Dzięki odpowiedzialnym parlamenta-

rzystom Komisja Europejska wyraziła 

zgodę by od 2008r, przez okres 5 lat 

plantatorzy truskawek i malin dla prze-

twórstwa zostali objęci wsparciem fi-

nansowym w formie płatności bezpo-

średnich. Będą to kwoty rzędu 230 eu-

ro/h, z możliwością dofinansowania ze 

środków krajowych do 400 euro/h. 

Grupy producenckie mogą otrzymywać 
refundację części kosztów kwalifikowa-

nych inwestycji. Przewidziane jest 

wsparcie na założenie i koszty admini-

stracyjne dla wstępnie uznanych grup 

producenckich do wysokości 10%, 8%, 

6%, 4% wartości produkcji sprzedanej. 

Wsparcie takie grupy będą otrzymywa-

ły przez 5 kolejnych lat planu docho-

dzenia do uznania. 

 

M.Cz.: Czy to wszystkie zmiany 
związane z polepszeniem życia rolni-
ków i ich rodzin na polskiej wsi? 

S.Z. - Kolejnym sukcesem parlamentu 

ubiegłej już kadencji jest wprowadzona 

na mocy ustawy z dnia 24 lutego 2006r 

możliwość wypłacenia zaliczkowych 

płatności bezpośrednich. Daje ona 

możliwość w szczególnych wypadkach 

wcześniejszego otrzymania płatności. 

Na uwagę zasługuje także zmiana 

ustawy o Agencji Rynku Rolnego i or-

ganizacji niektórych rynków rolnych. 

Dzięki temu rolnicy będą otrzymywać 
dopłaty do materiału siewnego kwalifi-

kowanego oraz wprowadzenie dopłaty  

 
z budżetu państwa do ubezpieczeń upraw i 

zwierząt gospodarskich. Jest to nie bez 

znaczenia w obecnej sytuacji gdy do-

świadczamy klęsk suszy, powodzi czy póź-
nych przymrozków, które to szczególnie w 

tym roku dotknęły sadowników. Na polską 
wieś trafiły pieniądze z Agencji Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, która to 

uruchomiła środki pozwalające bankom 

na udzielenie preferencyjnie oprocento-

wanych kredytów inwestycyjnych (opro-

centowanie od 1,54% do 1,78%) w łącznej 

wysokości 936,8 mln zł. Jest też gotowa 

dopłacić do oprocentowania kredytów klę-
skowych udzielanych przez banki w łącz-

nej kwocie 343,9 mln zł. Wymieniłem naj-

ważniejsze sprawy jakie udało się zreali-

zować dla polskiego rolnika.  

 
M.Cz.: Panie Pośle, nie zapomina Pan 

także o młodzieży? 
S.Z. Rzeczywiście obejmowałem wielo-

krotnie opiekę nad wycieczkami dzieci i 

młodzieży, która przyjeżdżając do stolicy 

miała dzięki temu możliwość zwiedzenia 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Mu-

zeum Powstania Warszawskiego. Cieszę 
się, że młodzież z Krasnobrodu i okolic 

również skorzystała z tej możliwości. 

Wspierałem także inne inicjatywy, np. 

sportowe.  

 

M.Cz.: Spotykamy Pana w wielu miej-
scach m.in. na zawodach strażackich. 
Czy to oznacza że jest Pan zaintereso-
wany działalnością Ochotniczej Straży 

Pożarnej? 
S.Z. - Jestem członkiem honorowym OSP 

Płoskie oraz członkiem Parlamentarnego 

Zespołu Strażaków. Dlatego też podejmo-

wałem wiele wspólnych działań na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa w naszym regio-

nie. Znam problemy zawodowe, które do-

tykają strażaków. Pomagałem w uzyski-

waniu środków finansowych na cele statu-

towe jednostek Ochotniczych Straży Po-

żarnych.  

 
M.Cz.: Na koniec jeszcze jedno pytanie. 

Jak ocenia Pan swoją pracę w zakoń-
czonej już kadencji Sejmu.  
S.Z. - Był to okres ciężkiej pracy. Przyzna-

ję, że w trakcie krótkiej, bo zaledwie dwu-

letniej kadencji Sejmu udało mi się wiele 

spraw załatwić. Niestety jeszcze wiele zo-

stało do zrobienia. To co udało się zrobić 
zamieściłem na mojej stronie internetowej, 

na która chciałbym wszystkich Państwa 

zaprosić - www.zawislak.net.pl. 

 

M.Cz.: Dziękuję za rozmowę. 
S.Z. – Dziękuję. 
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Święto Patrona 
w Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej 

 

 W program obchodów Święta Patrona w Zespole Szkół Podstawowych im. 25 

Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie wpisało się uroczyste ślubowanie 

uczniów klas I w Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej, wchodzącej w skład ZSP w 

Krasnobrodzie. 

 W ramach w/w 

uroczystości podej-

mowane było szereg 

działań związanych 

tematycznie z Patro-

nem Szkoły. Ucznio-

wie naszej szkoły bra-

li udział w II Mię-
dzyszkolnym Kon-

kursie Literacko-

Plastycznym „Oni 

walczyli za Ojczyzną” 

i zostali uhonorowani 

nagrodami. W celu 

przybliżenia uczniom 

tematyki ułańskiej 

uczniowie mieli również możliwość: 
- uczestnictwa w szkolnym konkursie plastycznym „Ułani Wielkopolscy”  

- obejrzenia wystawy pt. „Symbole narodowe” i „Nasze tradycje szkolne” 

- wysłuchania koncertu pieśni ułańskich 

- udziału w Poranku Poetyckim poprzez recytację wierszy historycznych o 25 Pułku 

Ułanów Wielkopolskich autorstwa p. A. Słoty, która napisała ponad 50 wierszy o 

ułanach oddając w ten sposób im hołd i wyrażając swą wdzięczność. 
 Kulminacyjnym 

wydarzeniem w ma-

łej szkole było: 

- ślubowanie na 

sztandar ZSP im. 25 

Pułku Ułanów Wiel-

kopolskich w Kra-

snobrodzie wprowa-

dzony do Sali przez 

poczet (P. Wiatrzyk, 

D. Czapla, J. Kudeł-

ka) 

- pasowanie na 

uczniów klas I za 

pomocą dużego sym-

bolicznego ołówka 

przepasanego biało-

czerwoną wstęgą przez dyrektora ZSP w Krasnobrodzie p. mgr D. Umińską 
- składanie gratulacji uczniom klasy I przez Mały Samorząd  

- wręczenie upominków uczniom klas I przez uczniów klas II 

- obejrzenie części artystycznej w wykonaniu uczniów klas II-III 

- poczęstunek 

 Uczniom klas I jako głównym bohaterom uroczystości towarzyszyły duże emo-

cje, a wszystkich uczestników to wydarzenie wprawiało w podniosły nastrój. Starsi 

uczniowie z godnością i chlubą wypełnili patriotyczny i szkolny obowiązek. Należy 

mieć nadzieję, że pierwszoklasiści i ich starsi koledzy będą sumiennie przykładać się 
do nauki w szkole, tak jak ułani do walki o wolność Ojczyzny i będą dbać o dobre 

imię szkoły. 

 Na zakończenie w imieniu kierownika szkoły pragnę podziękować dyrekcji ZSP, 

rodzicom i uczniom oraz nauczycielom za uświetnienie tej uroczystości. 

                                               

A. Słota 

Zdjęcia: 

1. Pasowanie na uczniów klas I z udziałem dyrekcji ZSP w Szkole Filialnej w Wólce 

Husińskiej. 

2. Uczniowie Szkoły Filialnej w Wólce Husińskiej prezentują prace plastyczne z kon-

kursu „Ułani Wielkopolscy” 

 

Szachy 
na Słowacji 

 W dniach 28-30 września 2007r. na 

zamku w Starej Lubowni na Słowacji 

odbył się III Międzynarodowy Turniej 

Szachowy GROFA JANA ZAMOY-

SKIEGO. W turnieju tym region zamoj-

ski reprezentowali członkowie zamoj-

skich klubów szachowych: OSiR Za-

mość i UKS VIKTOR działający przy 

Szkole Społecznej oraz Mariusz Rucz-

kowski z Krasnobrodzkiego Klubu Sza-

chowego.  

 
 Uroczystego otwarcia turnieju do-

konał Burmistrz Starej Lubowni Valent 

Jarzembovski, który rozegrał partię sza-

chów z mistrzynią świata Evą Rypkovą. 
Partia ta rozegrana została na zamko-

wym dziedzińcu szachami zamkowymi. 

Mistrzyni Świata rozegrała symultanę 
szachową, której uczestnikiem był także 

nasz reprezentant Mariusz Ruczkowski.  

 
 30 września rozegrany został turniej 

w kategorii powyżej lat 18, w której 

nasz szachista zmierzył się z innymi mi-

strzami zdobywając 3,5 punktu.  

 
 W czasie pobytu na Słowacji 

uczestnicy turnieju nie tylko grali w 

szachy. Czekały na nich także m. in. ta-

kie atrakcje jak zwiedzanie miasta, czy 

uczestniczenie w jarmarku. Wyjazd ten, 

to także okazja do nawiązania nowych 

kontaktów oraz poznania kultury narodu 

Słowackiego. 

M. Czapla 
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Jak nas widzą tak o nas piszą 
Wyniki ankiety dla turystów odwiedzających Miasto Krasnobród 

 
 Na początku sierpnia 2007r. Urząd 

Miejski w Krasnobrodzie rozesłał około 

1000 druków ankiet anonimowych skiero-

wanych do turystów wypoczywających w 

Krasnobrodzie. Informacje zebrane za jej 

pomocą będą służyć poprawie jakości wy-

poczynku na terenie Krasnobrodu oraz 

przy ubieganiu się o środki unijne. 

 Ankiety otrzymali wszyscy kwatero-

dawcy oraz ośrodki wypoczynkowe. Do 30 

września br. zwrócono do urzędu 121 wy-

pełnionych ankiet. 

 Oto jakie odpowiedzi padały na posta-

wione w ankiecie pytania: 

 

I. Miejsca lub obiekty, które są najwięk-
szą atrakcją Miasta. 
- najczęściej wymieniano zalew – 85 an-

kietowanych,  

- potem Sanktuarium NMP – 46 odpowie-

dzi,  

- Kapliczka na Wodzie – 39,  

- Kaplica Św. Rocha – 46 

- Wieża Widokowa – 24,  

- Rezerwat przyrody –13,  

- Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej – 10,  

- lasy i okolice – 8,  

- Ptaszarnia – 7,  

- ścieżki rowerowe – 5,  

- Wyciąg narciarski – 3,  

- Kalwaria – 1.   

 

II. Miejsca lub obiekty, które są naj-

mniej atrakcyjne (zaniedbane, niebez-
pieczne itp.). 
- Najczęściej podawano - Rynek – 14 od-

powiedzi,  

- wieża widokowa - 5 ,  

- brak chodników na ul. Partyzantów, któ-

ra jest niebezpieczna dla pieszych- 5,  

- dojazd do Kaplicy Św. Rocha – 3, 

- Podcienia – 2,  

- Cmentarz Żydowski – 2,  

- Podzamek – 1,  

- Kalwaria – 1, 

- Zalew w Hutkach – 1,  

- Trasy rowerowe – 1. 

 

 
III. Co przeszkadza w wypoczynku na 
terenie Krasnobrodu? 

 Wypoczywającym w Krasnobrodzie 

najbardziej przeszkadzała:  

- brudna plaża i woda w zalewie - 14,  

- słabe oznakowanie tras i szlaków tury-

stycznych -12,  

- brak dyskotek – 10,  

- słabe oświetlenie Miasta -10, 

- za mało map turystycznych – 8,  

- zbyt mała ilość chodników - 7,  

- zanieczyszczone lasy - 7,  

- zakłócanie ciszy nocnej  5, 

- brak możliwości płacenia kartą płatniczą 
- 5, 

- za mało tras spacerowych - 5. 

Padały również odpowiedzi:  

- brak placów zabaw dla dzieci - 4,  

- brak bankomatów – 4,  

- brak publicznych toalet – 4,  
- brak przejścia wzdłuż plaży – 3,  
- brak połączenia komunikacyjnego z Za-

mościem w godzinach wieczornych - 3, 
- brak barów z domowymi obiadami – 2,  

- brak imprez dla starszych osób - 1,  
- brak luster drogowych – 1. 

 

IV. Co należy zrobić, aby uatrakcyjnić 
pobyt turystów w Krasnobrodzie? 
Odpowiadano:  

- organizować więcej imprez kulturalnych 

i sportowych z udziałem znanych arty-

stów - 25, 

- zamieścić tablicę informacyjną w Cen-

trum Miasta - 9,  

- otworzyć więcej klubów dla młodzieży - 

8,  

- lepiej oznakować szlaki turystyczne -7,  
- rozbudować bazę gastronomiczną - 7, 

- udostępnić turystom kryte obiekty spor-

towe -3, 
- otworzyć wypożyczalnię rowerów -3, 

- umieścić natryski na plaży - 2,  
- dokonać remontu Kapliczki na Wodzie - 

2,  
- oczyścić lasy - 2,  

- uruchomić letni stok narciarski - 2, 

 

 
- organizować spływy kajakowe - 1,  
- zagospodarować zieleń w Centrum -1. 

 
V.  Proszę określić w skali 1-5 (1 - ocena 

najniższa, 5 - ocena najwyższa) 
a) bezpieczeństwo w mieście: 3,86 

b) czystość miasta: 3,72 

c) infrastruktura i zaplecze turystyczne: 

3,41 

 

VI. Źródło informacji o Krasnobrodzie. 
1. znajomi: 70 osób 

2. Internet: 65 osób 

3. foldery reklamowe, przewodniki: 23 

osoby  

4. prasa, radio, telewizja: 3 osoby 

5. inne źródła (jakie): przejazdy przez mia-

sto, praca. 

 

VII. Czy Krasnobród i Roztocze są w 
wystarczającym stopniu promowane? 
- TAK – 34 osób 

- NIE – 87 osób 

 

VIII. Województwo, z jakiego Państwo 
przybyli do Krasnobrodu. 
1. lubelskie: 54 osoby 

2. mazowieckie: 29 osób 

3. małopolskie: 14 osób 

4. śląskie: 8 osób 

5. łódzkie: 6 

6. kujawsko-pomorskie: 4 osoby 

7. świętokrzyskie: 2 osoby 

8. podkarpackie: 2 osoby 

9. wielkopolskie: 1 osoba 

 
 

 Burmistrz Krasnobrodu serdecznie 

dziękuje wszytkim kwaterodawcom i 

innym osobom, którzy zaangażowały się 
we współpracę przy rozpropagowaniu 

ankiety.  

 

A. Adamczuk 

 

SPEŁNIJMY MARZENIA TOMASZA !!! 
 
W imieniu rodziców 27 letniego Tomasza Skowronka zwracamy się z  prośbą o pomoc finansową, która 

pomogłaby zrealizować jego  marzenia o powrocie do aktywnego, samodzielnego życia. Tomasz uległ tra-

gicznemu wypadkowi komunikacyjnemu – wpadł pod pociąg i stracił obie nogi. Lekarze nie dawali mu 

szans przeżycia,  na szczęście silna wola  Tomasza zwyciężyła. Przed wypadkiem prowadził aktywne życie 

- pracował w zakładzie kamieniarskim, czynnie uprawiał koszykówkę. Obecnie porusza się wyłącznie na 

wózku inwalidzkim i dwa razy w tygodniu jeździ na treningi koszykówki dla osób niepełnosprawnych. 

Zwracamy się z gorącą prośbą do ludzi dobrej woli o stworzenie Tomaszowi szansy na lepsze samodzielne i 

aktywne życie, takie jak przed wypadkiem. Jego marzeniem są specjalistyczne protezy nóg, których koszt 

wynosi 94.000 PLN - co stanowczo przekracza możliwości finansowe.  

 
       Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”  
       81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A, tel./faks (058) 663-81-41 

       www.fundacjapomozity.sprint.pl 
                          

Nr konta na które prosimy dokonywać wpłat: 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 
z dopiskiem: Protezy nóg dla Tomasza Skowronka 
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„Euroregiony” 
 

 W dniu 20 i 21 września 2007r. Zastępca Burmistrza Krasnobrodu Piotr 

Michalski, uczestniczył w Kraśniku w Konferencji „Euroregiony – droga do 

zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych”. Celem konferencji było 

pokazanie roli i możliwości wspierania przedsięwzięć transgranicznych przez 

działające w Polsce euroregiony - m.in. Euroregion Bug i Karpacki - w nowym 

okresie finansowania UE oraz przedstawienie dostępnych źródeł finansowania 

przedsięwzięć polsko-ukraińskich.  

 Przed-

stawiciele 

Minister-

stwa Roz-

woju Re-

gionalnego 

i zapro-

szeni go-

ście zapre-

zentowali 

ponad 150 

uczestni-

kom kon-

ferencji 

nowe pro-

gramy i 

mechanizmy finansowania, takie jak: Programy transnarodowe na lata 2007-

2013, Program Europa Środkowa na lata 2007-2013, Program Współpracy 

Międzyregionalnej 2007-2013 - INTERREG IV C. Przedstawione zostały tak-

że: Norweski Mechanizm Finansowy, Program RITA Polsko Amerykańskiej 

Fundacji Wolność i Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz fundusze Minister-

stwa Spraw Zagranicznych RP.  

 Drugiego dnia Konferencji odbyły się warsztaty w grupach polsko-

ukraińskich na temat budowania międzynarodowych partnerstw i tworzenia 

projektów współpracy międzynarodowej.  

P. Michalski 

 

Kącik  
regionalisty 

Spotkanie członków Krasnobrodzkiego 

Towarzystwa Regionalnego 
 

 W dniu 28.07.2007r (sobota) o godz. 10.00 

w Krasnobrodzkim Domu Kultury miało miej-

sce spotkanie członków Krasnobrodzkiego 

Towarzystwa Regionalnego. Prezes KTR Mie-

czysław Kościński powitał zebranych i przed-

stawił harmonogram spotkania, na który złoży-

ły się następujące punkty: sprawozdanie z dzia-

łalności KTR za okres od sierpnia 2006 do lip-

ca 2007 r, dyskusja oraz wolne wnioski. 

 Sprawozdanie z działalności KTR zostanie 

zamieszczone w jednym z kolejnych numerów 

Gazety Krasnobrodzkiej. 

 W dalszej części spotkania wywiązała się 
dyskusja, w której głos zabrał z-ca burmistrza 

p. Zbigniew Michalski. Zaproponował wyko-

rzystanie środków z Unii Europejskiej do roz-

woju działalności KTR. Zebrani zaakceptowali 

ten pomysł. W planie jest włączenie do KTR 

członków, którym leży na sercu promocja Kra-

snobrodu i chcą aktywnie działać w tym kie-

runku. 

 Głos zabrał także ks. Roman Marszalec, 

który podał do wiadomości, że znowu podróż-
niczka Elżbieta Dzikowska jest autorką 3 

przewodników po Polsce pt. „Groch i kapusta”. 

W jednym z nich jest zamieszczony materiał 

tekstowo-zdjęciowy związany z Krasnobrodem 

i promujący naszą miejscowość w Polsce i za 

granicą. 
 Około godz.11.00 odbyło się spotkanie 

prezesa KTR Mieczysława Kościńskiego z 

władzami Krasnobrodu, w ramach którego 

rozmawiano o przyszłych działaniach towarzy-

stwa. 
A. Słota 

 

Co słychać 
w  KDK? 

 

Po wakacyjnej przerwie Krasnobrodzki Dom 

Kultury wznawia prowadzenie zajęć dla dzieci 

i młodzieży. Oto terminy spotkań poszczegól-

nych grup zainteresowań:  
Zajęcia świetlicowe 

w wtorki i czwartki w godz. 15.00 – 17.00, 

Klub Szachowy  
w środy godz. 14.00 – 17.00 

Kółko modelarskie  
w piątki o godz. 15.00 -17.00 

Zespół Tańca Nowoczesnego 
w soboty, godz. 17.00 (grupa początkująca)  

i godz. 18.00 (grupa zaawansowana) 

 

Ponadto w KDK przyjmujemy zapisy  

do Kółka muzycznego  

(nauka gry na instrumentach:  

gitara, pianino, keyboard, instrumenty dęte). 

M. Czapla 

 

Komunikat 
 

 Dnia 04.10.2007 r. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczór-

kach został rozegrany VII Towarzyski Turniej Piłkarski. W turnieju brały 

udział następujące drużyny: 3 Brygada Obrony Terytorialnej w Zamościu, 

Komenda Miejska Policji w Zamościu, Urząd Miejski w Krasnobrodzie, Za-

kład Karny w Zamościu, Absolwenci Szkoły Podstawowej w Kaczórkach. 

 Podczas turnieju padły następujące rezultaty: 

 

 
1 2 3 4 5 

Pun
kty 

Miej-
sce 

ZAKŁAD KARNY X 
0 

0:2 

0 

2:4 

3 

1:0 

0 

0:2 

3 

3:8 
V 

ABSOLWENCI 
3 

2:0 
X 

3 

2:1 

1 

2:2 

0 

0:3 

7 

6:6 
III 

SAMORZĄD 
3 

4:2 

0 

1:2 
X 

0 

0:1 

0 

0:1 

3 

5:6 
IV 

WOJSKO 
0 

0:1 

1 

2:2 

3 

1:0 
X 

3 

3:1 

7 

6:4 
II 

POLICJA 
3 

2:0 

3 

3:0 

3 

1:0 

0 

1:3 
X 

9 

7:3 
I 

 
 Serdecznie dziękuję, za udział w naszych zawodach. Cel turnieju został 

osiągnięty, tj. uczniowie mieli przykład, że dorośli również mogą zdrowo spę-
dzać czas. Specjalne podziękowania dla Wojska za pyszną grochówkę. 
 Zapraszamy za rok.  

Ze sportowym pozdrowieniem 

Krzysztof Szkałuba 
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Radosne i słoneczne świętowanie 
w Szkole Podstawowej im. AK w Kaczórkach 

 

 W ostatnią przepiękną niedzielę września odbyło się przy naszej 

szkole uroczyste świętowanie. Wspaniała uroczystość patriotyczno-

religijna. Na boisku szkolnym przy pięknej scenie, na której wisiało 

wielkie, wymowne hasło: „NA CHWAŁĘ POLEGŁYM, KU PA-
MIĘCI ŻYWYM”. W tej podniosłej scenerii odbyło się najpierw ślu-

bowanie klasy pierwszej, a następnie niezwykły spektakl słowno-

muzyczny przygotowany przez uczniów starszych klas. O godzinie 

12.00 proboszcz tutejszej parafii ksiądz Paweł Słonopas odprawił mszę 
świętą za poległych i ostatnio zmarłych kombatantów. Msza św. obsłu-

giwana była przez dzieci i rodziców.  

 Na tę uroczystość przybyli znakomici goście: Kustosz Sanktuarium 

NNMP w Krasnobrodzie Ksiądz Prałat Roman Marszalec, Dowództwo 

III Brygady Obrony Terytorialnej w Zamościu, przedstawiciele Nadle-

śnictwa Zwierzyniec, Straż Pożarna miejscowości Hutki, przedstawi-

ciele wszystkich okolicznych szkół, poczty sztandarowe organizacji 

kombatanckich oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy naszych miej-

scowości. Po oficjalnej uroczystości wszystkich zaproszono na gorący 

bigos i występ zespołu folklorystycznego z Gminy Adamów. 
 

            Ksiądz Paweł Słonopas 

Fotoreportaż – str. 20 
 

 W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej im. Armii 

Krajowej w Kaczórkach oraz Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej Okręg Zamość serdecznie dziękuję z udział w 

naszej uroczystości. Specjalne podziękowania za miłe słowa 

dla pana wojewody W. Żukowskiego, posła S. Zawiślaka i ks. 

prałata R. Marszalca oraz burmistrza Z. Michalskiego, do-

wództwa 3 Zamojskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

 Gorąco dziękuję przede wszystkim kpt. Bronisławowi Pia-

seckiemu za przekazane szkole pamiątki. Zdaję sobie sprawę 
jak bardzo są cenne. Zapewniam, że będą godnie wyekspono-

wane. 

 Ładna oprawa, a także pogoda jak zwykle nam dopisała. 

Bardzo również dziękuję wszystkim za pomoc organizacji; dy-

rekcji ZSO w Krasnobrodzie za bigos, leśnikom z Nadleśnic-

twa Zwierzyniec za książki, kierownictwu WTZ w Dominika-

nówce za dary na kiermasz, strażakom z Hutek za służbę, 
pocztom sztandarowy i wszystkim, którzy uświetnili to święto. 

Także ks. P. Słonopasowi, nauczycielom i pracownikom szko-

ły. 

K. Szkałuba 

 

„Do źródeł” 
 Powstanie Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego 

 

 W dniu 01 września 2007r. przy sta-

dionie w Krasnobrodzie odbyło się spotka-

nie zainicjowane przez Burmistrza Krasno-

brodu Janusza Oś. Celem spotkania było 

podjęcie działań zmierzających do powsta-

nia stowarzyszenia o charakterze społecz-

no-kulturalno-oświatowym. W spotkaniu 

wzięło udział 49 osób, przedstawicieli jed-

nostek z ternu Gminy Krasnobród; Urzędu 

Miejskiego, Krasnobrodzkiego Domu Kul-

tury, Warsztatu Terapii Zajęciowej, szkół 

oraz radni Rady Miejskiej i inne osoby, 

które wyraziły chęć pracy społecznej na 

rzecz Gminy. 

 Uczestnicy zebrania jednogłośnie pod-

jęli uchwałę o założeniu stowarzyszenia 

pn. Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe 

„Do źródeł” oraz uchwalono statut stowa-

rzyszenia. 

 Celem Stowarzyszenia jest promocja i 

wspomaganie rozwoju Gminy Krasnobród, 

Roztocza oraz regionu zamojskiego, w 

szczególności poprzez: 

1. Podtrzymywanie tradycji narodowej 

oraz wzmacnianie tożsamości 

narodowej; 

2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju 

rolnictwa i obszarów wiejskich oraz 

świadomości ekologicznej obywateli; 

3. Propagowanie idei samorządności; 

4. Inspirowanie różnorodnych inicjatyw 

społecznych, gospodarczych, 

naukowych i kulturalnych, a w 

szczególności w zakresie rozwoju 

edukacji, pomocy społecznej, zdrowia, 

działalności charytatywnej, aktywnej 

walki z bezrobociem, lokalnej 

przedsiębiorczości, sportu, kultury i 

turystyki oraz ochrony środowiska; 

5. Realizację zadań związanych z  

 

integracją europejską, a w szczególności 

rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

6. Upowszechnianie i ochronę wolności i 

praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich. 

7. Przeciwdziałanie patologiom społecz-

nym; organizację, rozwój i promocję 
turystyki, w tym agroturystyki; ochronę 
dziedzictwa kulturowego i ochronę 
zabytków. 

 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele w 

szczególności przez: 

1. Organizowanie i finansowanie przedsię-
wzięć edukacyjnych, kulturalnych, 

turystycznych i sportowych, w 

szczególności poprzez organizowanie 

kursów szkoleń i wykładów; 

2. Prowadzenie działalności informacyjnej 

i popularyzatorskiej, promowanie 

lokalnych osiągnięć i produktów; 

3. Prowadzenie działalności wydawniczej, 

wystawienniczej i prasowej; 

4. Pozyskiwanie funduszy; 

5. Realizację zadań publicznych 

powierzonych do realizacji przez organy 

administracji publicznej w zakresie 

określonym w § 5 statutu;  

6. Prowadzenie akcji charytatywnych; 

7. Prowadzenie działań z zakresu ochrony 

dzieci i młodzieży przed zjawiskiem 

patologii społecznych, w tym 

organizowanie i wspieranie letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży; 

8. Współpracę z placówkami oświatowymi, 

naukowymi, kulturalnymi i sportowymi, 

instytucjami państwowymi i 

samorządowymi, stowarzyszeniami i  

 
fundacjami, które zajmują się 
problematyką społeczną, gospodarczą, 
edukacyjną, turystyczną, kulturalno – 

sportową; 
8. Współpracę z organizacjami społeczny-

mi, politycznymi, samorządowymi oraz 

związkami zawodowymi; 

 Następnie dokonano wyboru organów 

stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewi-

zyjnej. W wyniku głosowania tajnego Pre-

zesem Zarządu Stowarzyszenia została 

Agnieszka Adamczuk. W glosowaniu jaw-

nym członkami Stowarzyszenia zostali Ra-

dosław Cios-Mairot – Wiceprezes, Małgo-

rzata Kawałek – Wiceprezes, Marta Lizut -

Sekretarz, Jarosław Jabłoński – Skarbnik, 

Edward Buczak – Członek, Kazimierz 

Misztal – Członek. 

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wy-

brani: Elżbieta Nizio, Jacek Gmyz, Marek 

Pawluk. 

 W dniu 10.09.2007r. złożono w Kra-

jowym Rejestrze Sądowym w Lublinie 

wniosek o rejestrację stowarzyszenia. 

 Jednym z pierwszych działań Stowa-

rzyszenia będzie włączenie się w organiza-

cję obchodów Święta Niepodległości. Pla-

nowane jest zorganizowanie w dniu 11 li-

stopada 2007r. wykładu okolicznościowe-

go pt. Krasnobród w Krainie Roztocza” 

oraz projekcja filmu o Krasnobrodzie. 

Szczegóły zostaną podane w późniejszym 

terminie na plakatach informacyjnych.  

 Lista członków stowarzyszenia jest 

otwarta. Osoby, które wyrażają chęć 
uczestnictwa w działaniach podejmowa-

nych przez stowarzyszenie prosimy o kon-

takt z Agnieszką Adamczuk, Urząd Miejski 

w Krasnobrodzie, pokój nr 8. 

A. Adamczuk 
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