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Projekt o numerze  Z/2.06/III/3.1./512/05 pod nazwą  "Budowa II i III etapu sanitarnej sieci 
kanalizacyjnej w mieście Krasnobród" współfinansowany jest przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Priorytetu 3 – Rozwój 
lokalny oraz  działania 3.1-Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. 
 

 W ramach realizacji projektu zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna wraz z 
przyłączami w ulicach 3-go Maja, Andersa i Szkolna w Krasnobrodzie. 

 
UDZIAŁ ŚRODKÓW W REALIZACJI PROJEKTU 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 044 877,85 PLN 
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 910 098,69 PLN 
√ Udział  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach 

dofinansowania projektu wynosi 682 574,01PLN co stanowi 75% wydatków 
kwalifikowalnych Projektu. 

√ Współfinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 91 009,86 PLN co stanowi 10% 
wydatków kwalifikowalnych Projektu. 

√ Udział środków własnych Gminy Krasnobród w finansowaniu projektu wynosi 271 293,98 
PLN z tego na pokrycie  15% wydatków kwalifikowalnych projektu zarezerwowano kwotę 
136 514,82  PLN; na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych zarezerwowano kwotę 134 
779,16 PLN 

ZAKRES PROJEKTU 
•  Opracowanie studium wykonalności projektu 
•  Budowa II i III etapu sanitarnej sieci kanalizacyjnej w mieście Krasnobród 

� Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy fi 250mm – 
424,50m 

� Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy fi 200 mm – 
1086,00m 

� Wykonanie kolektora tłocznego z PE o średnicy fi 110 mm – 5,00m 
� Wykonanie przepompowni ścieków przy ulicy 3-go Maja wraz z zasileniem 

energetycznym  – 1,00szt 
� Przebudowa przepustu drogowego kolidującego z budowaną kanalizacją sanitarną 

przy ul. 3-go Maja – 1,00 szt. 
� Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy fi 160mm -  806,00m 

•  Usługa nadzoru inwestorskiego  

•  Promocja projektu 
INWESTOR 

Gmina Krasnobród ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród 
 

WYKONAWCA 
Zakład Remontowo Budowlany w Zamościu - Adam KUSTRA ul. Wyszyńskiego 55/19; 

22-400 Zamość 
 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 
rozpoczęcie: 31.10.2005r. zakończenie: 30.06.2006r. 

 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

 

Będzie czyściej  
 

W sezonie letnim na terenie gminy 

Krasnobród rozstawione zostaną zestawy 

do selektywnej zbiórki surowców 

wtórnych. W skład zestawu wchodzą 

dwa pojemniki typu dzwon do zbiórki 

szkła kolorowego i białego oraz 

kontenery siatkowe do zbiórki opakowań 

plastikowych. Dodatkowo siatkowe 

kosze zostaną ustawione na plaży nad 

krasnobrodzkim zalewem, dzięki czemu 

częściowo rozwiązany zostanie problem 

dużej ilości śmieci produkowanej na tym 

terenie w okresie wakacyjnym. Zestawy 

zamówione zostały przez Miasto i 

Gminę Krasnobród dzięki współpracy z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska, który udzielił na ten cel 

długoterminowej pożyczki na bardzo 

korzystnych warunkach, która częściowo 

podlega umorzeniu.  

 

Nowe otoczenie  
Kaplicy na Wodzie  

 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie podpisał 

umowę z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska o dofinansowanie 

realizacji zadania: Kompleksowe 

zagospodarowanie źródeł w Kaplicy na 

Wodzie w Krasnobrodzie. Kwota 

dofinansowania wyniesie 12 tys. zł. 

Planowany zakres prac obejmuje między 

innymi: udrożnienie cieków wodnych, 

wytyczenie przejść i ścieżek 

spacerowych, usunięcie posuszu. Dzięki 

współpracy Miasta i Gminy Krasnobród 

oraz WFOŚ, zarówno mieszkańcy jak i 

przybywający do nas turyści i pielgrzymi 

będą z pewnością zadowoleni z 

końcowych efektów prac 

modernizacyjnych.  

 

Remonty pozimowe dróg 
 

W miesiącu maju bieżącego roku 

wykonano pierwszy etap remontów 

cząstkowych dróg gminnych masą 

mineralno-asfaltową w następujących 

miejscowościach na terenie gminy 

Krasnobród: Majdan Mały, Zielone, 
Hutków, Kaczórki. Roboty zostały 

wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych Spółka z o.o. w 

Zamościu. W ramach podpisanego z 

firmą PRD kontraktu została 

wyremontowana między innymi droga 

dojazdowa do stacji tankowania gazem 

w Kaczórkach. 
 

Projekt współfinansowany 

przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

 i budżet państwa.  
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Projekt o numerze  Z/2.06/III/3.3.1./511/05 pod nazwą "Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego 
w ulicach Mickiewicza i Cicha w Krasnobrodzie"  współfinansowany jest przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Priorytetu 3 – 
Rozwój lokalny oraz  działania 3.3-Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i 
powojskowe Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 
2006. 
 

UDZIAŁ ŚRODKÓW W REALIZACJI PROJEKTU 
Całkowita wartość projektu wynosi 1 171 802,66 PLN  
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 1 163 965,11 PLN 
� Udział  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

dofinansowania projektu wynosi 872 973,83 PLN co stanowi 75% wydatków 
kwalifikowalnych Projektu. 

� Współfinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 116 396,51 PLN co stanowi 
10% wydatków kwalifikowalnych Projektu. 

� Wkład własny Gminy Krasnobród w finansowaniu projektu wynosi 182 432,32 PLN z 
tego na pokrycie  15% wydatków kwalifikowalnych projektu zarezerwowano kwotę 174 
594,77 PLN; na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych kwotę 7 837,55 PLN 

 
ZAKRES PROJEKTU 

•  Opracowanie studium wykonalności projektu 
•  Budowa kanalizacji burzowej  

� Wykonanie kanalizacji burzowej z rur PVC o średnicy 1000mm – 179,00m 
� Wykonanie materaca pod kolektor – 43,20m3 
� Studnie rewizyjne o średnicy fi 1200mm – 3,00szt 
� Studzienki ściekowe o średnicy fi 500mm – 7,00szt.  

•  Modernizacja ulicy Mickiewicza 
� Wykonanie podbudowy oraz  nawierzchni z kostki brukowej – 1791,10m  
� Wykonanie zjazdów i miejsc postojowych  – 342,40m2 
� Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ulicy Mickiewicza – 647,80m2 
� Budowa krawężnika ulicznego – 643,50m 
� Ustawienie znaków drogowych – 12,00 szt. 

•  Modernizacja ulicy Cichej 
� Wykonanie podbudowy oraz  nawierzchni z kostki brukowej – 2799,10m  
� Wykonanie zjazdów i miejsc postojowych  – 394,50m2 
� Budowa krawężnika ulicznego – 1123,50m 
� Ustawienie znaków drogowych – 31,00 szt. 

 

•  Przebudowa linii energetycznej przy ulicy Mickiewicza 
� Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego – 348,00m 
� Montaż słupów oświetleniowych – 8,00 szt. 

•  Usługa nadzoru inwestorskiego  

•  Promocja projektu 
INWESTOR 

Gmina Krasnobród ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród 
WYKONAWCA 

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Zamościu ul. Peowiaków 7; 22-400 
Zamość  

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 
 rozpoczęcie: 01.03.2006; zakończenie: 15.07.2006r. 
 

 
Przetarg rozstrzygnięty 

 
Rozstrzygnięty został przetarg 

nieograniczony na budowę chodnika 

przy ulicy Tomaszowskiej oraz 

modernizację chodników przy drogach 

powiatowych na terenie miasta 

Krasnobród to jest w ulicach 3-go Maja 

i Lelewela. 

 W odpowiedzi na ogłoszony przez 

Gminę Krasnobród przetarg 

nieograniczony na budowę chodnika 

przy ulicy Tomaszowskiej oraz 

modernizację chodników przy drogach 

powiatowych na terenie miasta 

Krasnobród (ul. 3-go Maja i Lelewela), 

oferty przetargowe złożyły dwa 

przedsiębiorstwa z Zamościa: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Spółka z o.o. w Zamościu oraz Zakład 

Remontowo – Budowlany TRAMES 

Piasecki i Małyszek - Spółka Jawna. 

Najkorzystniejszą cenowo ofertą 

okazała się oferta firmy TRAMES. 

Wartość przyznanego kontraktu dla 

firmy TRAMES wyniesie 201 694zł.  

 Przetarg należy uznać za udany. 

Spółka Jawna TRAMES podobnie jak 

firma PRD Spółka z o.o. znana jest z 

bardzo wysokiej jakości wykonywanych 

przez siebie robót budowlanych. 

Zgodnie z podpisanym kontraktem za 

około trzy miesiące mieszkańcy ulicy 

Lelewela oraz ul. Tomaszowskiej w 

Krasnobrodzie będą mogli korzystać z 

nowych chodników wykonanych z 

kostki brukowej. Łączna długość 
wyremontowanych oraz wybudowanych 

chodników wyniesie około 900m. 

  

Odwołanie 
 

Z dniem 10 maja 2006r. Burmistrz 

Krasnobrodu Marek Pasieczny odwołał 

Janusza Osia ze stanowiska zastępcy 

burmistrza. 
 

Zawody strażackie 
 

W niedzielę 4 czerwca 2006r. na 

stadionie sportowym w Krasnobrodzie 

odbędą się Gminne Zawody Sportowo-

Pożarnicze dla gmin Krasnobród i 

Adamów. Organizatorem zawodów jest 

Zarząd Gminny Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Krasnobrodzie. Zawody 

rozpoczną się o godz. 15.00. 

 

Nowe dokumentacje projektowe 
 

W miesiącu maju bieżącego roku 

zostały zakończone prace projektowe 

związane z opracowaniem 

następujących projektów budowlano-

wykonawczych: 

a) Zjazdu na ulicę Turzyniec wraz z 

parkingami dla samochodów 

osobowych i autobusów przy Kaplicy 

na wodzie. Projekt zakłada budowę 

dwóch parkingów dla samochodów 

osobowych 18 stanowiskowego oraz 25 

  

stanowiskowego natomiast dla autobusów przewidziano 3 stanowiska. Zjazd na ulicę 

Turzyniec zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej typu SMA – jest to typ 

nawierzchni bardzo odporny na koleinowanie stosowany obecnie przy modernizacji 

dróg krajowych. Nawierzchnię miejsc parkingowych zaprojektowano z 

wibroprasowanych betonowych płyt ażurowych typu MEBA.  

b) Zjazdu z ulicy Szkolnej na ulicę Lelewela w Krasnobrodzie. Zadaniem 

zaprojektowanego z kostki brukowej  zjazdu publicznego o szerokości 6m a długości 

27m będzie obsługa posesji położonych przy ulicy Szkolnej oraz umożliwienie 

dogodnej komunikacji pomiędzy  parkingiem dla samochodów osobowych dla gości 

Pensjonatu Marta a ulicą Lelewela.  
Informacje zebrała: M. Czapla 

Projekt współfinansowany 

przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

 i budżet państwa.  
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IV Majówka Roztoczańska 
w Krasnobrodzie 

 

 W bieżącym roku, już w ostatni 

dzień kwietnia rozpoczęła się Majówka 

Roztoczańska w Krasnobrodzie. 

Majówka jest imprezą plenerową 

organizowaną od czerech lat przy 

współpracy Centrum Szkolenia i 

Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie, 

Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie i 

Krasnobrodzkiego Towarzystwa 

Turystycznego. 

 W tym roku była imprezą 

dwudniową. W niedzielę, 30 kwietnia 

całość imprezy odbywała się na terenie 

Centrum Szkolenia i Rekreacji 

„Energetyk”. Program rozpoczął się o 

godz. 11.00. Przez cały dzień można 

było oglądać stoiska twórców ludowych. 

Prezentowane było: wikliniarstwo, 

koronkarstwo, garncarstwo, bednarstwo, 

było też stoisko z regionalnymi 

pamiątkami i malarstwo. Tradycyjnie też 

w organizację Majówki Roztoczańskiej 

włączyła się Miejsko-Gminna Bibliotek 

Publiczna w Krasnobrodzie, która 

przygotowała stoisko „Informacji 

turystycznej”. Można tam było kupić 

różnego rodzaju publikacje dotyczące 

Krasnobrodu i Roztocza oraz otrzymać 

materiały promocyjne dotyczące 

krasnobrodzkiej bazy turystycznej. 

 Tradycyjnie już na Majówkę 

Roztoczańska do Krasnobrodu 

przyjechał zespół „Prząśniczki” z 

Ulowa. Członkowie zespołu 

prezentowali stosowane dawniej na wsi 

przyrządy takie jak: kołowrotek, żarna, 

międlicę itp. Każdy z uczestników 

Majówki miał okazję spróbować jak 

wiele wysiłku trzeba było, aby 

posługiwać się tymi przyrządami. Ku 

zadowoleniu i organizatorów i członków 

zespołu chętnych nie brakowało. Przy 

stoisku „Prząśniczek” można było 

nauczyć się robić kwiaty z bibuły, a 

także degustować smaczny swojski 

chleb z masłem lub ze smalcem. Jeśli już 

o degustacji mowa, to warto też było 

udać się na stoisko Roztoczańskiego 

Związku Pszczelarzy. Tam oferowano 

różne rodzaje pysznych miodów. 

  Podczas Majówki nie zabrakło też 

atrakcji dla miłośników motoryzacji. 

Eksponowane były wybrane modele 

samochodów marki FIAT, OPEL i 

RENAULT. Zainteresowani mogli 

pooglądać je, usiąść w nich, uzyskać 

niezbędne informacje o danych 

technicznych danego modelu, a nawet 

pojeździć podczas jazdy próbnej. Były 

też konkursy z nagrodami o motoryzacji 

i producentach samochodów. 
Konkursów podczas pierwszego dnia 

Majówki było więcej. Dzieci 

uczestniczyły w konkursie piosenki w 

ramach eliminacji konkursu „Od 

przedszkola do Opola”.  

 

 Były też konkursy wiedzy o pieniądzu i 

bankowości, w którym nagrody 

fundowały zamojskie oddziały banków: 

PKO BP SA, Bank BPH, Bank Polska 

Kasa Opieki SA.  

 Podobnie jak w ubiegłym roku w 

„Energetyku” była też okazja do 

„robienia” pieniędzy, a dokładniej 

mówiąc do wybicia okolicznościowej 

monety pod nazwaną „Krasnobrodzki 

Energetyk”. Silni panowie mogli 

dokonać tego sami uderzając dużym 

młotem, w specjalnie przygotowane 

urządzenie. Natomiast dla pań i mniej 

odważnych panów, pamiątkę z IV 

Majówki Roztoczańskiej w 

Krasnobrodzie, w postaci miedzianej 

monety wybijali pracownicy CSiR 

„Energetyk”.  

 Prowadzony był również konkurs na 

temat znajomości walorów Krasnobrodu 

i Roztocza, w którym nagrodami były 

weekendowe pobyty w Krasnobrodzie 

ufundowane przez członków 

Krasnobrodzkiego Towarzystwa 

Turystycznego. Fundatorami tych 

nagród byli: Lidia Gielmuda – Pensjonat 

„Staś” oraz właściciele 

agroturystycznych pokoi gościnnych: 

Wiesława Nowosad, Celina Margol, 

Lucyna Truszkowska, Barbara 

Kowalczuk, Jadwiga Gromek. 

 Majówkowa niedziela w Centrum 

Szkolenia i Rekreacji „Energetyk”, to 

nie tylko prezentacje twórców ludowych, 

artystów plastyków, rzemieślników, 

regionalistów, ekspozycje samochodów i 

stoiska bankowe, ale także muzyka. 

Prezentowali się różni wykonawcy i 

rozbrzmiewały różne rodzaje muzyki. 

Jako pierwszy wystąpił zespół ludowy z 

Pawłowa (gm. Rejowiec Fabryczny). 

Następnie zebraną w „Energetyku” 

publiczność zabawiał zespół 

„Hetmańscy Sarmaci”, który wystąpił w 

barwnych strojach szlacheckich. W 

kolejnym wejściu, członkowie tego 

zespołu pojawili się na scenie w strojach 

góralskich i wystąpili jako kapela 

góralska „Chyrcoki”, oczywiście 

wykonując góralskie piosenki. W 

trzecim wcieleniu zespół w składzie: 

Leonard Marczuk, Ewa Pisiewicz, 

Katarzyna Figura, Grzegorz Szostak, 

Marian Hoduń, wystąpił w mundurach 

armii rosyjskiej. Zespół ten nazwany 

Kresowyj Ansamble Lońki 

Marczukijewa zabawiał uczestników 

„Majówki” różnymi piosenkami 

rosyjskimi. W ich występie nie mogło 

zabraknąć popularnej „Kalinki”. 

 Muzyczną gwiazdą niedzielnego 

wieczoru był zespół „Żuki”, 

popularyzujący największe przeboje 

Rock`a lat 60 i 70. Podczas koncertu, 

który rozpoczął się o godz. 18.00 można  

 

było posłuchać wielu utworów zespołu 

The Beatles, ale śpiewane były również 

piosenki własne zespołu „Żuki’. 

Po tym koncercie był jeszcze „majowy 

zawrót głowy”, czyli wspólna zabawa z 

muzyką POP. Program pierwszego dnia 

IV Majówki Roztoczańskiej zakończył 

się ok. godz. 22.00.  

 Drugi dzień „Majówki” to środa 3 

maja. Program rozpoczął się o godz. 

9.00 uroczystościami religijno-

patriotycznymi z okazji 115 rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Uczestnicy obchodów spotkali się w 

Kościele pw. Nawiedzenia NMP w 

Krasnobrodzie, gdzie uczniowie Zespołu 

Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 

wystąpili z patriotycznym programem 

artystycznym nawiązującym do 

wydarzeń sprzed 115 lat. Następnie ks. 

prałat Roman Marszalec odprawił Mszę 

św. w intencji ojczyzny.  

       Po mszy św. wszyscy uczestnicy, tj.: 

orkiestra dęta, poczty sztandarowe, 

strażacy, delegacje z wiązankami oraz 

społeczeństwo Krasnobrodu, w 

uporządkowanym szyku udali pod 

pomnik Konstytucji 3 Maja. Tam po 

odegraniu przez orkiestrę Hymnu 

Narodowego okolicznościowe 

przemówienie wygłosił zastępca 

burmistrza Krasnobrodu Janusz Oś. 
Następnie zgromadzone delegacje 

złożyły wiązanki pod pomnikiem, a 

potem na zakończenie uroczystości 

religijno-patriotycznych Orkiestra Dęta 

działającą przy Krasnobrodzkim Domu 

zagrała marsza. W rytmie marsza 

zakończyła się przedpołudniowa część 

majowego święta. 

 Popołudniowa część, drugiego dnia 

Majówki Roztoczańskiej miała miejsce 

na krasnobrodzki stadionie sportowym. 

Tam o godz. 13.30 przybywających na 

stadion powitał zamojski zespół „Ex 

Azja”. Zespół ten zagrał nie tylko na 

powitanie, ale popularnymi przebojami 

zachęcał do wspólnej zabawy 

wszystkich zgromadzonych podczas 

całego południowego spotkania. 

 Oprócz muzyki były też inne 

atrakcje. Z całą pewnością można do 

nich zaliczyć konkursy i zabawy z 

nagrodami. Dorośli mieli okazję 

spróbować swoich umiejętności za 

kierownicą. Wzorem lat ubiegłych odbył 

się bowiem konkurs sprawnościowy 

jazdy samochodem organizowany przez 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Zamościu przy 

współpracy z Komendą Miejską Policji 

w Zamościu i Starostwem Powiatowym 

w Zamościu, którzy byli jednocześnie 

fundatorami atrakcyjnych nagród 

rzeczowych. Konkurs cieszył się bardzo 

dużym zainteresowaniem, szczególnie 

wśród mężczyzn. Wzięło w nim udział 

21 osób, w tym tylko jedna kobieta. 

Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce  

 

Ciąg dalszy na str. 5 

 



                                        Maj  2006                  5                           
 

 

Harce majowe 2006 
 
 W dniach 29 kwietnia - 2 maja w miejscowości Błotnica (ok, 20 km od 

Skarżyska Kamiennej) odbyły się ogólnopolskie Harce Majowe dla chłopców 

należących do Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.  

 Tegoroczny biwak zorganizowali wędrownicy z hufca radomskiego. 

Tematem gier i zabaw były czasy Mieszka I i Chrzest Polski. Na biwaku nie 

zabrakło także chłopców z Krasnobrodu. Do Błotnicy wybrało się 11 harcerzy, 

w sumie trzy zastępy - Puchacz, Gepard i Ryś, pod okiem przybocznego 

drużyny Adama Topolskiego. 

Chłopcy wyjechali z Krasnobrodu ok. godziny 14.00, po prawie 

czterogodzinnej podróży dotarli na dworzec PKP w Skarżysku Kamiennej. 

Dworzec był miejscem spotkania, gdyż większość drużyn jako środka 

transportu używało kolei. Do ok. 19.00 zjechali się wszyscy uczestnicy, chłopcy 

przyjechali m.in. z Warszawy, Lublina, Puław, Radomia, Garwolina, 

Włoszczowa, Pionek, nie zabrakło także harcerzy ze Śląska. Tegoroczny 

komendant harców - Tomasz Kilian porozdzielał wszystkie zastępy do 4 

plemion, nasze zastępy trafiły: Gepard do Pomorzan, Puchacz do Ślężan, a Ryś 
do Goplan. Dowódcą każdego plemienia, składającego się z kilku zastępów był 

Kniaź (starszy wędrownik). 

 Z dworca zastępy zostały rozwiezione autokarami do czterech miejsc 

noclegowych. Tam chłopcy rozbili namioty, przygotowali kolację i położyli się 

spać. Rankiem kolejnego dnia kniaź przekazał zastępom list z zadaniami i mapę 

terenu gry. Zadaniem harcerzy było odnalezienie rzeczywistego obozu swojego 

plemienia. Po drodze atakowali ich wrogowie, za każdego „zabitego”, przez 

wyciągnięcie chusty za paska zastęp otrzymywał dukata. Po dotarciu na 

miejsce, chłopcy zjedli obiad, a wieczorem odbyło się ognisko. 

 W nocy harcerzy zbudził alarm, po którym zaatakowali ich wrogowie, 

których zadaniem było odebranie zastępom zdobytych za dnia dukatów. 

Kolejnego dnia chłopcy otrzymali następne zadania, których wykonanie mieli 

zanieść „kupcom”, którzy za każde wypłacali dukaty. O 16.00 odbyła się Msza 

Święta, a w nocy między 22.00 a 24.00 podchody. Po 24.00 wszystkie plemiona 

udały się nad pobliską rzekę. Przedstawiono tam scenę Chrztu Polski. Biwak 

zakończył się 2 maja o 11.30 uroczystym apelem, a potem wszyscy szczęśliwie 

wrócili do domów. Obecnie harcerze przygotowują się do wakacyjnego obozu, 

który odbędzie się w lipcu. 

drużynowy Damian Belina  

zastępowy Damian Kawałek   

 

 

IV Majówka 

 Roztoczańska 
 

Ciąg dalszy ze str. 6 

– Krzysztof Kurzępa, II – Edward 

Kuczyński., III – Mirosław Piela, IV -

Stanisław Swędra, V – Andrzej Mazurek. 

Jedyna uczestniczka konkursu p. Joanna 

Górnik, która otrzymała nagrodę pocieszenia. 

 Równie dużym zainteresowaniem ciszyły 

się konkursy dla dzieci, zarówno te 

sprawnościowe jak i konkursy wiedzy o 

bajkach oraz wiedzy o Krasnobrodzie i 

Roztoczu. Jako pierwszy odbył się bieg w 

workach. Zwycięzcami tego konkursu zostali: 

I miejsce - Magda Sobczak, II – Ola Sawiak, 

III Kamil Dulski. Potem dzieci bawiły się w 

wykonywanie mumii. W tym konkursie-

zabawie wzięły udział 4 dwuosobowe 

drużyny. Dwie drużyny: Patryk Szykuła i 

Waldek Kleniewski oraz Anika Grela i Kasia 

Tarłowska zajęły równorzędne I miejsca, II 

miejsce zajęli Piotr Wiatrzyk i Paweł 

Kowalczuk, a III Huber Pawelec i Maciek 

Misztal. 

 Dużo emocji, zarówno zawodnikom jak i 

kibicom dostarczył konkurs polegający na 

zjedzeniu (bez pomocy rąk) jabłka 

powieszonego na nitce. Z tym zadaniem 

najlepiej poradziła sobie Kamila Wiatrzyk, 

kolejne miejsca zajęli: II – Kuba Walaszek, 

III – Patrycja Kostrubiec, IV – Kasia Gałan i 

V Kasia Przytuła. Zwycięzcy poszczególnych 

konkursów dla dzieci otrzymali nagrody 

rzeczowe ufundowane przez Krasnobrodzki 

Dom Kultury, były też nagrody pocieszenia. 

 Podczas trzeciomajowego popołudnia 

oprócz konkursów i muzyki w wykonaniu 

zespoły „Ex Azja” były też atrakcje 

sportowe. Na miejscowym stadionie 

rozegrano, bowiem dwa mecze piłkarskie 

pomiędzy drużynami „Igros” Krasnobród i 

„Aleksandria” Aleksandrów. W obu meczach 

zdecydowanie lepsze okazały się drużyny 

gospodarzy. Mecz juniorów zakończył się 

wynikiem 6:0, natomiast seniorów 4:0 

 Podczas dwóch dni IV Majówki 

Roztoczańskiej, zarówno w CSiR 

„Energetyk” jak i na stadionie sportowym w 

Krasnobrodzie, dla uczestników imprezy 

przygotowano piknikową gastronomię. Były 

też atrakcje dla dzieci w postaci dmuchanych 

zamków i zjeżdżalni. 

 Dopisała też pogoda. Nie było zbyt 

ciepło, ale najważniejsze, że nie padał deszcz. 

Dzięki temu można było ten pierwszy 

majowy weekend spędzić w gronie rodziny i 

przyjaciół na świeżym powietrzu wśród 

budzącej się do życia przyrody. Majówka 

przeszła już do historii, można ją uznać za 

udaną imprezę. Dzięki współpracy 

organizatorów i licznych sponsorów miała 

tak bogatą oprawę.  

 Pozostaje mieć nadzieję, że zarówno 

organizatorzy jak i sponsorzy będą w 

przyszłości kontynuowali tą współpracę i za 

rok spotkamy się na kolejnej V Majówce 

Roztoczańskiej w Krasnobrodzie.  

M. Czapla 

Fotoreportaż str.12-13 

 

Wieści z Parafii  
N.N.M.P. w Krasnobrodzie 

 

31 maja środa w Liturgii Kościoła obchodzimy święto Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny. W naszym Sanktuarium Diecezjalny Dzień 

Chorych. Przewodniczy ks. Bp. dr Mariusz Leszczyński. Program: 

9.00 Dom Opieki Społecznej Krasnobród 

10.00 Droga Krzyżowa na Kalwarii krasnobrodzkiej 

11.30 Msza święta – celebra i słowo Boże Ks. Bp. Mariusz Leszczyński 
Około godziny 14.30 Dom Opieki Społecznej Majdan Wielki 

16.00 Msza święta i udzielenie Sakramentu Bierzmowania. 
 

04. czerwca Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na Mszy świętej o 

godzinie 9.00 rocznica I Komunii świętej dzieci klas III z całej parafii. 
 

11. czerwca Uroczystość Najświętszej Trójcy.  

Na Mszy świętej o godzinie 9.00 I Komunia święta dzieci klas II z całej parafii. 
 

15. czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.  

Po Mszy świętej o godzinie 11.00 procesja Bożego Ciała ulicą 3-go Maja. 
 

18. czerwca o godzinie 12.00 suma odpustowa ku czci Świętego Brata Alberta 

w Majdanie Wielkim.  
 

25. czerwca o godzinie 12.00 suma odpustowa ku czci świętego Jana 

Chrzciciela w Wólce Husińskiej. 

ks. Krzysztof Maj 
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U Królowej Roztocza 
 

 Maj ożywił przyrodę. Ten piękny 

miesiąc pełen wielobarwnych kwiatów 

na zielonych łąkach, ukazując krasę 

polskiej ziemi, oddaje cześć Królowej 

narodu polskiego. Sama przyroda 

rozbrzmiewa strofami: 

,,Jak szczęśliwa Polska cała, 
w niej Maryji kwitnie chwała. 

Od Bałtyku po gór szczyty, 
kraj nasz płaszczem Jej okryty. 

Matko Boska Królowo Polska…” 
 Każdego majowego dnia o 

zmierzchu, przychodzą ludzie do 

kościołów, do kaplic, do przydrożnych 

kapliczek i krzyży, aby śpiewać Matce 

Boga Litanię Loretańską. Taki jest u nas 

zwyczaj, przekazywany z dawien dawna, 

z pokolenia na pokolenie, że w całej 

Polsce rozbrzmiewa majowy śpiew 

chwały dla Maryi, wkomponowany w 

piękno przyrody, wyrażony hymnem 

pochwalnym na cześć Boga Stwórcy: 

,,Chwalcie łąki umajone, góry doliny 
zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła 

i kręte strumyki…”  
 Jest takie szczególne miejsce na 

mapie Roztocza Środkowego, gdzie 

nawet drzewa, pagórki i łąki umajone, 

rozciągające się nad wolno płynącą 

rzeką Wieprz, oddają hołd Bogu. Jest to 

miejsce wyjątkowe, bo wybrane przez 

Boga, aby człowiek mógł doświadczyć 

bliskości Wszechmogącego. Już z samej 

nazwy miasta emanuje piękno, czyli 

krasa roztoczańskiej przyrody. A jeszcze 

ten wyjątkowy Boży dar – nieustanna 

obecność Maryji w Sanktuarium Matki 

Bożej Krasnobrodzkiej. To właśnie 

Krasnobród posiada drogocenny Boży 

skarb, który jest jak ewangeliczna perła 

ukryta w ,,glebie”. Trzeba tą perłę 

wydobyć dla ludzi, trzeba ją w blasku 

majowego słońca odsłonić dla 

pielgrzymów i miejscowych, aby 

wszyscy poznali dziedzictwo maryjnego 

sanktuarium i jego interesującą, 

wielowiekową historię. Z pewnością 

wtedy, jak po uśpieniu zimowym, 

rozkwitnie na nowo kult Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej i ludzie z ufnością będą 

przychodzić tutaj, by doświadczyć 

orędownictwa Matki Boga. Ona w tym 

miejscu od 1640 roku nieustannie 

pomaga tym, którzy do Niej przychodzą.  

 Po raz pierwszy w dniu 6 sierpnia 

1640 r., Maryja przyszła z pomocą 

Jakubowi Ruszczykowi w Borze pod 

Krasnobrodem - tutaj, gdzie teraz 

znajduje się Kaplica na Wodzie. Przez 

pierwsze 100 lat Bożej historii w 

miejscu objawień, intensywnie rozwijał 

się kult Matki Bożej Krasnobrodzkiej i 

wtedy zanotowano bardzo wiele cudów. 

Dokumentowaniem cudownych zdarzeń 

skrupulatnie zajmowali się Dominikanie. 

Wszystkie dokumenty i relacje 

świadków zebrał i przepisał jeden z 

 

Dominikanów – ojciec Jacek Majewski, 

w książce ,,Pustynia w Ray zamieniona”, 

wydanej w Lublinie w 1753 roku. 

 Ks. Majewski nazwał miejsce 

objawień ,,Rajem” i podkreślał, że to, co 

wtedy działo się w Krasnobrodzie za 

przyczyną Maryji, znane było w całej 

Polsce. Oto dwa fragmenty z w/w 

książki, z ich oryginalną, staropolską 

pisownią: 

 

,,Dziedziczko Raiu w Krasnobrodzkim 

 lesie 
Głośne o Tobie z tąd się Echo niesie 
Po całey Polszcze, żeś Puszczę  

zmieniła 

W Wdzięczny Ray gdyś się tu Panno  
ziawiła” 

 
,,Tak z Ciebie Raiu Krasnobrodzki  

lesie 
Zrodło Cudne, łask Pani Nektar w  

Sobie niesie. 
Trudno by wierzyć zatym, że Ray w  

Krasnobrodzie, 
Gdy by tego dokument niebył w  

cudney wodzie.” 
 
 Krasnobród to miejsce wyjątkowe, 

bo jedyne na terenie Diecezji 

Zamojsko – Lubaczowskiej, gdzie 
objawiła się Maryja. Ksiądz Biskup Jan 

Śrutwa w 1992r., ogłosił Sanktuarium 

Matki Bożej Krasnobrodzkiej, głównym 

sanktuarium dla całej diecezji. 

 Sanktuarium jest miejscem, gdzie 

ludzie doświadczają szczególnej 

obecności Boga i doświadczają Jego 

pomocy. Przychodzą i przyjeżdżają z 

wiarą w Boże Miłosierdzie. 

„Sanktuarium to miejsce, w którym 

człowiek szczególnie otwiera się na 
Boga.” Te słowa powiedział Ojciec 

Święty Jan Paweł II.  

 W Krasnobrodzie od samego 

początku rozwinął się ruch 

pielgrzymkowy. Początkowo 

przychodzili ludzie do lasu w miejsce 

objawienia i z wiarą oddawali swoje 

problemy Matce Bożej w modlitwie. A 

ze źródełka wskazanego przez Maryję 

czerpali wodę i nadzieję.  

 Ostatnimi czasy utrwalił się piękny 

zwyczaj, że każdego roku w maju do 

Matki Bożej Krasnobrodzkiej 

pielgrzymują dzieci II klas z różnych 

szkół całej diecezji. Kapłani, katecheci, 

rodzice i wychowawcy przyjeżdżają z 

dziećmi do Krasnobrodu zaraz po I 

Komunii św., aby powierzyć dzieci pod 

opiekę Maryji. Takie pielgrzymowanie 

do Matki Bożej jest bardzo ważne dla 

rozwoju ich wiary i przyjaźni z Jezusem. 

Dobrze by było, aby dzieci mogły 

głębiej i owocniej przeżyć spotkanie z 

Matką Bożą Krasnobrodzką a w związku 

z tym trzeba odsłonić przed nimi orędzie 

 

objawienia, genezę kultu maryjnego i 

początki zaistnienia sanktuarium. Dla 

moich uczniów ze Szkoły Podstawowej 

nr 9 w Zamościu oraz dla wszystkich 

dzieci, które pojadą albo przyjdą do 

Krasnobrodu, by pokłonić się Matce 

Bożej oraz dla ich opiekunów, a także 

dla wszystkich zainteresowanych 

Królestwem Krasnobrodzkiej Pani, chcę 

odkryć ważne karty historii sanktuarium. 

 

Geneza kultu  
Matki Bożej Krasnobrodzkiej 

 

 Kochani Pielgrzymi przybywający 

do Sanktuarium Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej pomyślcie, że jesteście 

w miejscu wybranym przez Boga. A 

każdy, Kto tylko przyjdzie z wiarą do 

Maryji, jest już pielgrzymem.  

 Bóg, bowiem wybrał to piękne 

miejsce na zamojskiej ziemi położonej 

na Roztoczu, aby tutaj objawiła się 

Matka Boża. Z Bożej woli powstało w 

Krasnobrodzie sanktuarium maryjne i tu 

Maryja oręduje za ludźmi u Boga. 

Sanktuarium to miejsce święte. Tutaj 

wierni czują swoim sercem wyjątkową 

obecność Boga, Jezusa i Jego Matki. 

Pragną więc pielgrzymować z ufnością, 

że Matka Boża wysłucha ich próśb i 

pomoże w sytuacjach trudnych. A Ona z 

miłością wysłuchuje wszystkie prośby 

oraz modlitwy wypowiadane przez ludzi 

i zanosi je do Chrystusa. Maryja, 

podobnie jak  niegdyś w Kanie 

Galilejskiej, tak też teraz w 

Krasnobrodzie, oręduje za wszystkimi, 

którzy do Niej przychodzą. 

Krasnobrodzkie sanktuarium to nie tylko 

kościół i budynki klasztorne, to też 

Kaplica na Wodzie, źródełko bijące pod 

kaplicą, dróżki różańcowe i droga 

prowadząca z miejsca objawień do 

kościoła, zwana Aleją Najświętszej 

Maryji Panny. Ten obszar naznaczony 

przez Boga pięknem przyrody i Bożym 

klimatem, jest od wieków dziedzictwem 

Królowej Roztocza. Tak nazywa się 

Matkę Bożą czczoną w Krasnobrodzie. 

Miejscowi mówią o Niej: 

Krasnobrodzka Szafarka Łask, 

Pocieszycielka Zamojszczyzny, 

Panienka Krasnobrodzka lub Królowa 

Roztocza. 

 Krasnobród posiada bezcenny skarb. 

Tym skarbem jest Cudowny Obraz 

Matki Bożej Krasnobrodzkiej znajdujący 

się w głównym ołtarzu, który 

kształtował historię sanktuarium. 

 Obraz przedstawia Matkę Bożą 

adorującą Dzieciątko Jezus położone na 

ziemi. Duży obraz, ukazujący Matkę 

Bożą w granatowej sukni, jest 

powiększoną kopią cudownego obrazka 

o wymiarach 14 cm długości i 9 cm 

szerokości. Cudowny obrazek 

umieszczony jest w prawym górnym 

rogu jego powiększonej kopii. W 1965 

roku odbyła się koronacja Cudownego 

Obrazu i dla celów koronacyjnych, aby  

 



                                        Maj  2006                  7                           
 

 
W centrum był rynek w formie 

czworoboku z magistratem. Wszystkie 

budowle wokół rynku miały podcienia, 

gdzie mieściły się sklepiki i zakłady 

czeladnicze. Druga część miasta była 

tam, gdzie teraz jest sanatorium dla 

dzieci na Podzamku. Stał tam okazały 

dwór właścicieli Krasnobrodu i 

gospodarstwo zwane folwarkiem. W 

1640 roku właścicielem miasta był pan 

Adam Lipski. Teren Podklasztoru, gdzie 

znajduje się obecnie sanktuarium, był 

wtedy poza granicami miasta. Spójrzcie 

na zdjęcie poniżej przedstawiające 

obecnie kaplicę na wodzie i wyobraźcie 

sobie, że niegdyś rósł tutaj potężny 

sosnowy las nazwany Borem. Był to las 

Ordynacji Zamojskich. Właścicielami 

ziemi, na której objawiła się Matka Boża, 

byli Zamoyscy.  

 
doświadczył. Przystąpił do stawiania 

figury. Natrafił jednak na przeszkody, 

gdyż ówczesny leśniczy Krasnobrodu 

zabronił mu stawiać figurę, a nawet 

samego Ruszczyka zamknięto w 

więzieniu. Dopiero po interwencji 

Katarzyny Zamoyskiej, żony ordynata 

Tomasza, Ruszczyk odzyskał wolność. 

Sprawa Ruszczyka i objawienia oraz 

zdarzających się w lesie cudów nabrały 

rozgłosu wśród okolicznej społeczności 

Zainteresowały się tym również władze 

kościelne. Jakuba Ruszczyka poddano 

badaniom, które potwierdziły cudowne 

uzdrowienie, wobec czego Jakub mógł 

postawić figurę na miejscu objawień. U 

stóp figury często się modlił, a na 

rosnącej obok sośnie zawieszał obrazki 

przynoszone przez ludzi. Przybywało i 

modliło się wielu pielgrzymów na  

 

 

lu

dzie mogli z daleka oglądać Matkę Bożą, 

malarz z Krakowa Tadeusz Korpal 

powiększył wizerunek Krasnobrodzkiej 

Pani.  

      Na obrazku widoczna jest postać 

Maryi z rękami złożonymi na piersiach 

idącą ku Dzieciątku z zamiarem 

przyklęknięcia. Jezus przedstawiony jest 

jako nowonarodzone Dzieciątko 

położone na ziemi. Wyciąga On prawą 

rączkę i błogosławi. Tło obrazka 

wypełnia ogród kwitnących róż, na które 

sfruwa z góry gołąb symbolizujący 

Ducha Świętego. W głębi krajobrazu 

widoczne są duże drzewa i kościół. 

Ponadto ten mały cudowny obrazek 

(czego nie widać na powiększonej kopii) 

otoczony jest ozdobnym wzorkiem 

utworzonym z kwiatów róż i goździków. 

U dołu obrazka umieszczono łaciński 

napis: „Pulchior Infans sole ut sol Virgo 

refulgens. Spectate in caelis in orbe 

Deum”, co w tłumaczeniu na język polski 

brzmi: „Dziecię piękniejsze od słońca, 

Dziewica jak słońce jaśniejąca. 

Oglądajcie na niebie i na ziemi Boga”.  

 Wraz z rozwojem czci okazywanej 

Matce Bożej Krasnobrodzkiej, można z 

tego małego obrazka odkryć przesłanie 

Boże i orędzie, które przyniosła Maryja. 

Sam napis jest już wezwaniem: 

„Oglądajcie na niebie i na ziemi Boga”. 

Maryja oddała Syna Bożego tej 

roztoczańskiej ziemi. A On błogosławi 

tym wszystkim, którzy uczą się od 

Maryji, jak adorować i czcić Chrystusa. 

Ukazany ogród różany w tle obrazu 

wskazuje na ,,ogród” modlitwy 

różańcowej, którą upowszechniali 

zakonnicy, Dominikanie pracujący w 

Krasnobrodzie przez 200 lat. Idea Matki 

Bożej na tle gaju różańcowego 

„przemieniającej ciernie życia 

codziennego w szczęście i radość ducha” 

jest w Krasnobrodzie od 1648 roku wciąż 

aktualna.  

 Opowiem Wam interesującą historię 

tego miejsca naznaczonego Bożym 

przesłaniem. Trzeba nam teraz przenieść 

się czasowo do roku 1640 i wyobrazić 

sobie jak wyglądał wtedy Krasnobród. 

Miasto składało się z dwu części.  

 

 Historia objawienia maryjnego w 

Krasnobrodzie wiąże się z osobą Jakuba 

Ruszczyka, który pochodził ze wsi 

Szarowola, należącej do włości ordynata 

Tomasza Zamoyskiego. Jakub Ruszczyk 

miał 24 lata i wówczas cierpiał na 

chorobą opętania, co potwierdziła 

Komisja Kościelna badająca 

autentyczność objawienia. 

 Jakub odwiedzał różne świątynie 

prosząc o łaskę zdrowia. Od czasu do 

czasu przychodził do Krasnobrodu, bądź 

sam modlił się w lesie, bądź prosił ludzi 

o modlitwę wstawienniczą. Datą zwrotną 

w jego życiu był 5 sierpnia 1640 roku w 

święto Najświętszej Maryi Panny 

Śnieżnej. Gdy nękany bólem serca i 

bezradnością wszedł do gęstego lasu 

krasnobrodzkiego, ujrzał tam wielką 

jasność. Przestraszony tym widokiem 

padł na kolana i usłyszał łagodny głos 

niewiasty: „Postaw tu figurę, albowiem 

tu będzie chwała Syna mego się 
odprawiała, a na znak tego wiedz o 

tym, że jesteś od choroby uwolniony”. 
Uzdrowiony Jakub szybko pobiegł do 

miasta i opowiedział mieszkańcom 

Krasnobrodu o wszystkim, czego  

tym miejscu. Jeden z ojców 

Dominikanów w podzięce za odzyskane 

zdrowie zawiesił kilka srebrnych 

tabliczek. 

 Jesienią 1648 roku miało miejsce 

oblężenia Zamościa przez Kozaków 

Bohdana Chmielnickiego. Kiedy 

Kozakom nie udawało się zdobyć 

Zamościa, wyruszyli w kierunku 

Tomaszowa Lubelskiego i najechawszy 

na Krasnobród spustoszyli miejsce, gdzie 

objawiła się Matka Boża. Ścięli sosnę, 

cenniejsze wota zrabowali, a obrazki 

stratowali końskimi kopytami i wdeptali 

w ziemię. Od listopada 1648 roku do 

marca 1649 roku obrazki leżały w błocie 

na deszczu i w śniegu. Po ustaniu działań 

wojennych mieszkańcy Krasnobrodu 

wrócili z lasów do swoich domów. Aby 

podziękować Bogu i Matce Najświętszej 

za ocalenie, udali się na miejsce, gdzie 

stała figura postawiona przez Ruszczyka. 

Zdumienie ogarnęło wszystkich, kiedy na 

ziemi w błocie, przy ściętej sośnie, wśród 

zniszczonych obrazków znaleźli jeden 

mały obrazek, który zachował pierwotną 

świeżość i wyglądał jak nowy.  
        

       Ciąg dalszy na str. 8 
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U Królowej Roztocza 
Ciąg dalszy na str. 7 
 

W tym zdarzeniu odczytali niezwykły 

znak z nieba i otoczyli obrazek wielką 

czcią. Odnalezienie obrazka z Matką Bożą 

stało się odnowieniem i wzmocnieniem 

kultu maryjnego. Sława Krasnobrodu rosła 

bardzo szybko dzięki cudownym 

uzdrowieniom i wodzie wytryskującej ze 

zbocza wzgórza wskazanego przez Matkę 

Bożą. Opisał to w 1753 roku, zakonnik 

Dominikanin Jacek Majewski w książce o 

Krasnobrodzie:„Woda także blisko tegoż 

mieysca zostaię, która różne choroby, 
którzy iei zażywaią z ufnością w Panu 
Bogu tedy przez przyczynę Panny 
Przenajświętszej leczy i uzdrawia”. 
 Czternaście lat po objawieniach, a w 5 

rocznicę odnalezienia Cudownego 

Obrazka, w 1654 roku przyjechała do 

Krasnobrodu Komisja Kościelna z 

Księdzem Biskupem Mikołajem Świrskim 

na czele, aby zbadać czy Matka Boża 

autentycznie się objawiła i czy pomaga 

wiernym zwracającym się o pomoc. 

Należało wykluczyć historyjki wymyślone 

przez ludzi. Po dokładnym zbadaniu 

wszystkich spraw Kościół zatwierdził kult 

Matki Bożej Krasnobrodzkiej. A wtedy do 

Krasnobrodu coraz liczniej przybywali 

pielgrzymi nie tylko z najbliższych okolic, 

ale nawet z odległych stron Polski.  

 Ponownym badaniem rosnącego kultu 

Matki Bożej Krasnobrodzkiej zajęła się 

Komisja Teologiczna Akademii 

Zamoyskiej wysłana do Krasnobrodu 

przez Jana Zamoyskiego (trzeciego 

ordynata). Komisja ta w osobie Bazylego 

Rudomicza – rektora Akademii 

Zamojskiej oraz Czesława Sulickiego – 

doktora teologii tejże uczelni, zostawiła na 

piśmie pełny opis objawień Matki Bożej w 

Krasnobrodzie. Oto fragment napisany 

dawnym staropolskim językiem:„... 

znaleźli pod sosną obrazek niewielki, 
papierowy, Panny Przenajświętszej na 

ziemi leżący, w niczym nie naruszony, 
ani zepsowany, lubo w miesiącu 
listopadzie [...] na częstych deszczach, 
śniegach i innych niepogodach bez 

żadnego przykrycia z innymi 
obrazkami na ziemi zostawał, dla 
których deszczów wszystkie inne 
obrazki wniwecz się popsowały i 

obróciły. Ten tylko obrazek Panny 
Przenajświętszej w niczym 
nienaruszony został. Co musi być u 
każdego w wielkim podziwianiu, gdyż to 
nie mogło być bez szczególnej 

Opatrzności i protekcji boskiej”. 
 Trzeci ordynat Jan Sobiepan 

Zamoyski wniósł duży wkład w rozwój 

kultu Matki Bożej Krasnobrodzkiej, 

oddając ze swych włości dla kultu Maryji 

Górę Chełmiec (nazywaną dziś Księżą 

Górą). 

 W dniu 23 października 1664 roku, 

ordynat notarialnie przepisał 

Dominikanom ,,po wieczne czasy” ową  

 

górę, aby mogli działać na chwałę 

Maryji. To właśnie u podnóża tej góry 

wybudowano barokowy kościół i 

klasztor dla zakonników. Żona ordynata 

Maria Kazimiera Zamoyska znacząco 

przyczyniła się do rozwoju kultu 

maryjnego w Krasnobrodzie. Uczyniła 

to dopiero po śmierci ordynata, kiedy 

ponownie wyszła za mąż za króla Polski 

Jana III Sobieskiego. Królowa 

Marysieńka  zostawiła po sobie trwałe 

wotum wdzięczności za uratowane 

życie, kiedy ufundowała Kościół pod 

wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej 

Maryji Panny. 

 

 
 

 Trzeba dokładnie przyjrzeć się tej 

murowanej tablicy nad drzwiami 

wejściowymi do kościoła. Jest tam 

umieszczony napis po łacinie i 

przywołuje on ważne wydarzenie z 

życia królowej Marysieńki oraz wyraża 

jej wdzięczność dla Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej. W 1680 roku 

przywieziono do Krasnobrodu 

nieprzytomną i umierającą królową, w 

sytuacji, gdy pod jej sercem umarło już 

dzieciątko. Otoczono królową modlitwą 

i przyłożono do jej ust Cudowny 

Obrazek Krasnobrodzkiej Matki. 

Właśnie tutaj, w tym cudownym miejscu 

królowa Marysieńka odzyskała zdrowie. 

 
 

Ten łaciński napis, w tłumaczeniu na 

język polski brzmi:  

„Panu Najlepszemu i Największemu, 

 

kosztem i nakładem Najjaśniejszej 
Maryi Kazimiery, Królowej Polski, 

towarzyszki życia świętej pamięci 
Najjaśniejszego i Najpotężniejszego 
w świecie Jana III, Króla Polski, jako 
wypełnienie ślubów za odzyskane w 

tym miejscu przed cudownym 
obrazem, a już bezpowrotnie 
utracone zdrowie, ten święty 
przybytek został wzniesiony ku czci 

Najjaśniejszej Dziewicy Maryi i 
poświęcony w roku 1699”. 
 Po konsekracji nowo 

wybudowanego kościoła w dniu 12 

lipca 1699 roku, Cudowny Obraz 

znalazł się w nowej świątyni w ołtarzu 

głównym. Po prawej stronie w 

pozłoconej, owalnej ramie 

umieszczono napis:  

,,Opuściłaś las i wodę, 

Toś miejsce wybrała, 
Znak to jest, iż nas kochasz 

I dawniej kochała.” 
 Słowa powyższe z pewnością 

wyjaśniają wątpliwości wielu osób 

związane z miejscem objawienia się 

Matki Bożej. Wiele osób sugeruje, że 

kościół zbudowano w miejscu 

objawień. Słowa z napisu: ,,Opuściłaś 
las i wodę” dobitnie stwierdzają, że 

Maryja w Cudownym Obrazie opuściła 

miejsce, w którym pierwotnie się 

ukazała. 

 To są początki historii Bożej w 

Krasnobrodzie. Niemożliwością jest 

przedstawić wszystko, bo przecież 

każdy dzień w sanktuarium dopisuje 

nowe zdarzenia a każdy człowiek 

wnosi swój wkład modlitewny w 

duchowe dziedzictwo Krasnobrodu. 

Bóg nieustannie za pośrednictwem 

Maryji rozdaje ludziom obfite łaski. 

Bóg i ludzie od 1640 roku tworzą 

historię sanktuarium maryjnego w 

Krasnobrodzie. Dopiszcie i Wy 

Kochani Pielgrzymi swój wkład w 

dziedzictwo tego cudownego miejsca. 

Można to uczynić swoim 

zainteresowaniem, modlitwą, miłością i 

zaufaniem do Matki Bożej. Dołączmy 

do grona osób, które Królowej 

Krasnobrodu będą śpiewać sercem 

pieśń chwały.  
Bądź uwielbiona  

Bądź wysławiona  

Królowo Roztocza. 

Tobie naręcze kwiatów  

Z majowych łąk i ogrodów 

Tobie panoramę wzgórz  

I zachodów słońca 

Tobie rzeźbę pól pszenicznych 

Urodzonych na krasnobrodzkiej ziemi. 

A ja niosę Ci olśnienie 

I zachwyt wpisany 

W każdą chwilę istnienia 

I modlitwę mego serca. 

Bądź uwielbiona  

Pani Krasnobrodu, 

U Twych stóp pokornie składam 

Ogród różańcowej przestrzeni 

I majowy szept 

Litanii Loretańskiej. 

 

Czesława Babiarz 
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Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi  
w Zespole Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w 

Krasnobrodzie 
 

obowiązującymi na ich obszarze. Na 

zakończenie rajdu dzieci zorganizowały 

ognisko z pieczeniem kiełbasek i 

rozegrały mecz piłki nożnej.  

 Ostatnim dniem obchodów był 28 

kwietnia. Przedszkolaki oraz uczniowie 

klas zerowych uczestniczyli w „Eko – 

turnieju”, czyli zabawach i grach o 

tematyce przyrodniczo-ekologicznej 

przygotowanych przez panie Wandę 

Sachajko, Beatę Gmyz, Krystynę 

Gancarz i Marię Domańską. Odbyło się 

również podsumowanie konkursu 

plastycznego pt. „Ratujmy Ziemię”. 

Uczestnicy otrzymali upominki z rąk 

pani wicedyrektor Renaty 

Nowosieleckiej.   

 Wszystkie nagrody, które uczniowie 

otrzymali w rozegranych konkursach 

zostały ufundowane przez Urząd Miejski 

w Krasnobrodzie. Serdecznie za nie 

dziękujemy i wyrażamy nadzieję, że 

dzięki wsparciu władz Krasnobrodu 

będziemy mogli w następnym roku 

szkolnym przygotować równie uroczyste 

i bogate obchody Dnia Ziemi. 

Joanna Burda 
 

Fotoreportaż –str. 20 
 

 W dniach 21-28 kwietnia w ZSP w 

Krasnobrodzie odbyło się szereg 

ciekawych imprez zorganizowanych z 

okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. 

Społeczność szkoły rozpoczęła obchody 

od uporządkowania terenu wokół 

budynków szkolnych. Każdej klasie, 

począwszy od klas zerowych do 

szóstych, został przydzielony rejon, 

który posprzątała i którego porządku 

uczniowie będą stale pilnować.  

 21 kwietnia uczniowie klas IV-tych 

pod opieką pani Zofii Tyrka poszerzali 

swoją wiedzę przyrodniczą i ekologiczną 

podczas spotkania z leśniczym panem 

Piotrem Kwika. Uczniowie 

przeprowadzili wywiad ze swoim 

gościem oraz poznali tajniki pracy 

leśnika.  

 Najważniejszym dniem obchodów 

był 24 kwietnia. Na uroczystym apelu 

zgromadzili się uczniowie i nauczyciele 

naszej szkoły oraz zaproszeni goście: 

Zastępca Burmistrza Krasnobrodu pan 

Janusz Oś, Dyrektor Krasnobrodzkiego 

Domu Kultury pani Mariola Czapla, 

Inspektor ds. ochrony środowiska 

Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 

pani Katarzyna Kostrubiec, uczniowie ze 

szkół w Majdanie Wielkim, Kaczórkach 

i Suchowoli wraz z opiekunami oraz 

rodzice.  

Uroczystość rozpoczęła się od finału 

Międzyszkolnego Turnieju 

Ekologicznego zorganizowanego przez 

panią Joannę Burda z pomocą członków 

Szkolnego Koła LOP. Głównym celem 

tegorocznej edycji było przybliżenie 

uczniom problemu zagospodarowania 

odpadów. Podczas finału, który składał 

się z sześciu konkurencji, 3-osobowe 

drużyny ze szkół w Majdanie Wielkim, 

Kaczórkach, Suchowoli i Krasnobrodzie 

odpowiadały na różnorodne pytania oraz 

rywalizowały w konkurencjach 

sprawnościowych. Najwięcej emocji 

wzbudził wyścig z butelką plastikową 

umieszczoną między kolanami. 

Zwyciężyła drużyna z Krasnobrodu, 

drugie miejsce zajęła drużyna ze szkoły 

w Kaczórkach, trzecie z Suchowoli i 

czwarte z Majdanu Wielkiego. 

Uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor 

Joanny Szykuły i pana burmistrza 

Janusza Osia pamiątkowe dyplomy oraz 

nagrody w postaci książek i albumów.  

 Po zakończeniu turnieju uczniowie 

klasy VI a przedstawili inscenizację pt. 

„W królestwie surowca wtórnego”. 

Uroczystość uświetnił chór szkolny 

kierowany przez panią Magdalenę 

Antoniak. 

 Podczas apelu szkoła otrzymała z 

rąk Zastępcy Burmistrza pana Janusza 

Osia pojemnik przeznaczony do 

segregacji odpadów. Pojemnik został  

ustawiony na korytarzu szkolnym, aby 

uczniowie mogli z niego swobodnie 

korzystać. Wręczone zostały również 

dyplomy i nagrody dla uczniów klas I-III 

za udział w zbiórce makulatury.  

 Tego samego dnia zaproszeni goście 

oraz uczniowie naszej szkoły mogli 

obejrzeć wystawę ekologiczno-

przyrodniczą „Ratujmy skarby Ziemi” 

przygotowaną przez uczniów oraz panie 

Zofię Tyrka i Joannę Burda. Na 

wystawie zaprezentowane zostały 

różnorodne skały i minerały, 

skamieniałości, muszle, poroża, szyszki i 

wiele innych okazów roślinnych i 

zwierzęcych. W dziale ekologicznym 

zgromadzone zostały przedmioty 

wykonane prze uczniów klas IV- VI z 

surowców wtórnych. Zwiedzający mogli 

również poznać różne sposoby 

pozbywania się i zmniejszania ilości 

odpadów oglądając prezentację 

multimedialną wykonaną przez 

członków SK LOP.  

 Tego samego dnia uczniowie klas I-

III pod opieką pani Jolanty Borek i 

nauczycieli kształcenia zintegrowanego 

przemaszerowali ulicami Krasnobrodu. 

Kolorowy pochód, zaopatrzony w 

transparenty, rekwizyty oraz 

instrumenty, przeszedł ulicami naszego 

miasta głośno śpiewając piosenki o 

tematyce ekologicznej i skandując hasła: 

„Szanujmy zieleń”, „Bardzo nam bliska 

– ochrona środowiska”, „Ziemię mamy 

jedną” itp. Podobny happening odbył się 

28 kwietnia w wykonaniu uczniów klas 

zerowych i przedszkolaków. Dzieci w 

„Korowodzie motyli” zaprezentowały 

przepiękne wiosenne przebrania. 

25 kwietnia uczniowie 

uczestniczyli w sprzątaniu Krasnobrodu. 

Uporządkowali ulice naszego miasta, 

okolice cmentarza i Góry Chełmowej. 

Tego samego dnia dzieci posadziły przed 

szkołą ozdobne drzewka i krzewy, które 

zakupione zostały w konkursie o tytuł 

Ekologicznej Klasy. Każda klasa objęła 

opieką posadzone przez siebie drzewko 

lub krzew. Dzięki tym działaniom 

zadbaliśmy o swój kawałek Ziemi, z 

czego zarówno uczniowie jak i 

nauczyciele byli bardzo dumni.  

 Członkowie SK LOP oraz uczniowie 

klasy VI a 26 kwietnia uczestniczyli w 

rajdzie pieszym do źródlisk w Husinach. 

Celem rajdu było poznanie walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych lasów 

Roztocza Środkowego oraz poznanie 

pomnika przyrody nieożywionej. 

Uczniowie przy źródłach wykonali 

szereg badań, pomiarów i opisów, które 

następnie zostały udokumentowane na 
potrzeby programu „Ochrona źródeł 

wody”. Zapoznali się także z zasadami 

ochrony źródeł i zakazami 

 

Ekologiczne 
 hasła 

 

Śmieci mniej – Ziemi lżej! 

*** 

Kto śmieci unika,  

temu gra leśna muzyka! 

*** 

Zbierając makulaturę 

chronisz las i naturę! 

*** 

Powszechna zbiórka złomu, 

 to porządek wokół domu! 

*** 

Nie rób wysypiska ze środowiska! 

*** 

Zbiórka papieru i tektury 

 nie czyni w lesie dziury! 

*** 

Zbieram makulaturę,  

bo mam taka naturę! 

*** 

Cieszą się dzieci widząc mniej śmieci! 

*** 

Złom znika, gdy wrzucasz 

go do pojemnika! 

*** 

My sprzątamy, wy śmiecicie,  

czy to pomysł jest na życie? 

*** 

Szanujmy przyrodę! 
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100-lecie figury w Majdanie Wielkim 

 

 W dniu 15 maja 2006r. w Majdanie 

Wielkim miała miejsce niecodzienna 

uroczystość – obchody 100-lecia 

ufundowania figury przedstawiającej 

Pana Jezusa. O godz. 19.00 pod tą figurą 

ks. Piotr Gmiterek odprawił Mszę św. w 

intencji jej fundatora Ludwika Zuba. 

 Organizatorem obchodów 100-lecia 

figury był wnuk Ludwika Zuba 

mieszkający w Pile p. Franciszek 

Maruszak, który przyjechał do Majdanu 

Wielkiego wraz z małżonką i dwoma 

synami. 

 Specjalnie na tę okazję figura została 

odpowiednio udekorowana kwiatami, na 

figurze umocowana została również 

fotografia fundatora, a na ogrodzeniu 

widniał napis: „Stulecie ufundowania 

figury1906-2006”. Na tą uroczystość pan  

 

Maruszak zaprosił również Orkiestrę 

Dętą z Krasnobrodu, która zapewniła 

oprawę muzyczną Mszy św.  

 Po Mszy św. pod figurą ufundowaną 

przez Ludwika Zuba odprawione zostało 

nabożeństwo majowe, popularnie 

nazywane „Majówką”. 

 Była to kameralna uroczystość 

religijna, w której uczestniczyło około 

40 osób. Jej jubileuszowy charakter, 

zachęcał do spojrzenia wstecz, do 

sięgnięcia do historii sprzed wieku. 

 W odpowiedzi na moją prośbę p. 

Franciszek Maruszak przygotował 

informacje o swoim dziadku, fundatorze 

figury i krótka historię figury, które 

publikujemy obok. 

M. Czapla  
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O moim Dziadku 

 

 
Ludwik Zub 

 Ludwik Zub urodził się w 1883 r. we 

wsi Hutków. W młodości stracił całkowicie 

wzrok (prawdopodobnie utrata wzroku 

była spowodowana jaglicą, chorobą, która 

nieleczona doprowadzała do całkowitej 

ślepoty). Około 1903r. dziadek zawarł 

związek małżeński z Petronelą z domu 

Pokrywka. 

 Małżeństwo moich dziadków trwało 

do 1939r., kiedy to babcia wiosną tego 

roku zmarła (z przekazów rodzinnych 

wiem, że bezpośrednią przyczyną śmierci 

babci był ogromny strach przed II wojna 

światowa, która w tym okresie, jak wiemy 

z historii wisiała już w powietrzu. 

Domyślam się, że miało to związek z 

bardzo bolesnymi niezabliźnionymi 

doświadczeniami z I wojny światowej. 

 Dziadkowie mieli czworo dzieci: 

dwóch chłopców i dwie dziewczynki. 

Jeden z chłopców - syn pierworodny w 

wyniku urazu okołoporodowego zmarł po 

kilku miesiącach. Pozostałą trójkę 
wychowali na „porządnych ludzi”. Dziadek 

mimo swego wielkiego kalectwa zadbał 

oto aby mieć własny dom i rodzinę,  którą 
potrafił utrzymać zapewniając  normalny 

byt. Dzieci chodziły do szkoły 

powszechnej w Krasnobrodzie i ukończyły 

ją. 

 Dziadek był muzykiem samoukiem, 

posiadał akordeon, który pozwalał mu 

zarobkować. Zarobkowanie polegało na 

tym, że dziadek był zapraszany na różne 

uroczystości rodzinne: wesela, chrzciny, 

imieniny a także grał na odpustach. 

Największym problemem dziadka było 

przemieszczanie się z miejscowości do 

miejscowości. Dopóki nie było potomstwa 

to babcia chodziła z dziadkiem, później 

podwozili lub podprowadzali go dobrzy 

ludzie, następnie dzieci i w dalszej 

kolejności wnuczęta. 

Kiedy zmarł syn pierworodny dziadka, w 
 

 

wyniku urazu okołoporodowego dziadek w 

1906r. ufundował figurę w intencji 

doczekania się zdrowego potomstwa. 

 

F. Maruszak 

 

Historia figury 
 Figura została ufundowana przez mojego dziadka Ludwika Zuba w 1906r. 

początkowo była ustawiona w innej lokalizacji niż obecnie. Stała ona mianowicie na łące, 

przez którą prowadził szlak pieszy biegnący przez kładkę na rzece Wieprz do kościoła w 

Krasnobrodzie.  

 Figura była ustawiona około 

300m w linii prostej od obecnej 

lokalizacji w kierunku zachodnim. 

Mieszkańcy Hutkowa chodzili tym 

szlakiem całymi grupami i 

rodzinami na msze niedzielne do 

kościoła w Krasnobrodzie. W 

ówczesnym czasie nie było dróg 

bitych tylko drogi polne, latem 

ludzie szli na bosaka. Przy figurze 

piesi zatrzymywali się, spożywali 

posiłek, odpoczywali, modlili się, 
następnie obmywali nogi, zakładali 

obuwie i szli do kościoła.   

Ponieważ po II wojnie światowej zaczęto utwardzać 
szlaki komunikacyjne, wprowadzać komunikację 
autobusową, szlak pieszy stracił swoje znaczenie i 

ludzie przestali tamtędy wędrować. Z czasem o 

figurze zapomniano, zaczęła ona niszczeć, stała na 

łące opuszczona.  

 Pewnego roku (nie wiem którego), gdy była 

wielka susza społeczność Majdanu Wielkiego 

postanowiła przenieść figurę do wsi, wyremontować ją i odprawić mszę w intencji 

ustąpienia suszy. Od tego czasu mieszkańcy Majdanu Wielkiego, a w szczególności 

najbliższej okolicy na czele z panią Wiesławą Kolano i jej mamą Franciszką dbają o figurę 
i jej otoczenie. Obecnie każdego roku odbywają się tam msze w intencji deszczu i dobrych 

plonów, zbiorowe modlitwy, majówki i inne uroczystości religijne. 

         F. Maruszak 

 

41 Ogólnopolski Zlot 

Turystów LZS 
 

 W dniach 25-28 maja 2006r. w 

Krasnobrodzie odbędzie się 41 

Ogólnopolski Zlot Turystów LZS. 

Organizatorami zlotu są Krajowe 

Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 

LZS w Lublinie przy współudziale 

Ministerstwa Gospodarki – Departament 

Turystyki, Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego 

w Lublinie, Starostwa Powiatowego w 

Zamościu, Urzędu Miejskiego w 

Krasnobrodzie, Powiatowego Zrzeszenia 

LZS w Zamościu, zarządu Okręgowego 

PZM w Lublinie, Klubu Motorowego 

„Pionier” 

 Cele zlotu to: promocja turystyki 

kwalifikowanej wśród młodzieży szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych oraz 

mieszkańców wsi, promocja walorów 

turystyczno-krajoznawczych 

Lubelszczyzny, propagowanie turystyki 

rodzinnej, propagowanie wiedzy o ekologii 

i ochronie przyrody. 

 Podczas zlotu zaplanowano 

następujące konkursy: 1) Konkurs rodzinny 

– turystyczno-rekreacyjny tor przeszkód, 2) 

Konkurs na najlepszy program artystyczny 

związany z problematyką krajoznawczą, 

środowiskiem wiejskim., 3) Konkurs 

wiedzy o ekologii i ochronie przyrody, 4) 

Konkurs otwarty na temat Unii 

Europejskiej, 5) 

Konkurs wiedzy 

krajoznawczej o 

Lubelszczyźnie, 

6) Konkurs 

wiedzy na temat 

przepisów ruchu 

drogowego. 

 

M. Czapla 
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Konkurs papieski 
 w Kaczórkach 

 

 W naszej pamięci ciągle żywą pozostaje postać Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Pozostaje nadal osobowością nadzwyczajną na nasze czasy i na przełomie tysiącleci. 

Przez obchody milenijne wprowadził On ludzkość w trzecie tysiąclecie. Jak apostoł 

narodów pielgrzymował do wielu krajów całego świata. Przekazywał orędzie miłości 

i pokoju młodemu pokoleniu. Przekazywał wartości chrześcijańskie pomimo różnic 

religijnych istniejących między narodami. Przekazywał po ojcowsku prawdę Bożą 

pielgrzymując do świata. Potrafił wysłuchać każdego człowieka niezależnie od tego, 

kim był i ile miał lat. Nie dziwi zatem fakt, że pozostaje ciągłym natchnieniem, a jego 

 

 
Komisja konkursowa podczas ustalania wyników 

 

 

nauka inspiracją szczególnie dla 

młodego pokolenia i dla dzieci. Dlatego 

właśnie dzieci i młodzież pod 

kierunkiem swoich nauczycieli i 

wychowawców podejmują liczne 

inicjatywy mające na celu 

rozpowszechnianie dzieł i postaci tego 

Największego z Polaków i Słowian. 

 Także w Szkole Podstawowej w 

Kaczorkach został zorganizowany na 

kilka dni przed pierwszą rocznicą 

odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II 

konkurs plastyczny pod hasłem „Dzieci 

w hołdzie Ojcu Świętemu”.  

 Uczniowie mieli za zadanie 

przedstawić prace plastyczne 

przedstawiające Ojca Świętego i jego 

dzieło. W konkursie wzięły udział dzieci 

z gminy Krasnobród z miejscowości: 

Kaczorki, Wólka Husińska, Majdan 

Wielki, Zielone i Krasnobród. 

Uczestnicy byli podzieleni na dwie 

kategorie wiekowe: od klas 0-3 oraz od 

4-6. W skład jury weszli: pani Maria 

Maruszak, pani Anna Adamowicz, pan 

Eugeniusz Komisarczuk, pani Izabela 

Odrzywolska, ks. Marcin Jakubiak z 

Józefowa. Patronat nad konkursem objął 

ks. Paweł Słonopas proboszcz parafii 

Opatrzności Bożej w Bondyrzu. 

Konkursowi towarzyszyła radość dzieci 

nagrodzonych i wyróżnionych. Jednak 

trzeba wspomnieć, że dla wszystkich 

uczestników konkursu była to niezwykła 

okazja do zastanowienia się nad postacią 

Ojca Świętego. 

Ks. Paweł Słonopas 

 

 

Recytatorskie  

sukcesy 
 

 W ostatnim wydaniu G.K. informowaliśmy o 

laureatach eliminacji gminnych XXX Turnieju 

Sztuki Recytatorskiej im. B. Leśmiana, które odbyły 

się w dniu 6 kwietnia 2006r. w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury. Przypomnijmy, iż troje najlepszych 

recytatorów wyłonionych przez komisję 

konkursową miało reprezentować gminę 

Krasnobród podczas eliminacji powiatowych. 

Eliminacje te odbyły się w dniach 22-23 kwietnia br. 

w Zamościu.  

 Z przyjemnością informujemy, że dwie 

reprezentantki naszej gminy bardzo dobrze 

zaprezentowały się podczas konkursu w Zamościu. 

Klaudia Górnik – uczennica kl. I d Gimnazjum w 

Krasnobrodzie zdobyła wyróżnienie. Natomiast 

Ewelina Handora – uczennica Szkoły Podstawowej 

im. Armii Krajowej w Kaczórkach zdobyła nagrodę 

i zakwalifikowała się do Finału XXX Turnieju 

Sztuki Recytatorskiej im. Bolesława Leśmiana. 

Laureaci konkursu, w tym również Klaudia i 

Ewelina, otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe w postaci książek. Finał Turnieju 

odbył się w dniu 14 maja 2006r. w Zamojskim 

Domu Kultury. Cieszymy się, że odbył się on z 

udziałem naszej reprezentantki. Serdecznie 

gratulujemy sukcesów.  

M. Czapla 

 

Gramy o uśmiech 

dzieci! 
 

 1 czerwca 2006 odbędzie się losowanie Zakładów Specjalnych z 
okazji Dnia Dziecka. Zakłady te są szczególne dla Krasnobrodu, a 

zwłaszcza dla krasnobrodzkiego sanatorium. Dlaczego? Zysk z 

tegorocznych Zakładów Specjalnych przeznaczony będzie na budowę 
basenu w Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w 
Krasnobrodzie.  
 Temat budowy basenu w Sanatorium Rehabilitacyjnym w 

Krasnobrodzie oraz zakłady specjalne organizowane przez Totalizator 

Sportowy były tematem konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 17 

maja 2006r. w krasnobrodzkim sanatorium. 

 Podczas tej konferencji dyrektor sanatorium Wiesław Chmielowiec 

przedstawił historię sanatorium i plany jego rozwoju z uwzględnieniem 

budowy basenu rehabilitacyjno-sportowego wraz z zapleczem 

hydroterapii. Zachęcał do wsparcia idei budowy basenu poprzez 

propagowanie w mediach tych szczególnych zakładów specjalnych.  

 Biorąc udział w Zakładach Specjalnych, których losowanie odbędzie 

się w dniu 1 czerwca 2006r. mamy okazję wygrać podwójnie. Można 

wygrać „piątkę”, „czwórkę” lub „trójkę”, można też pomóc dzieciom, 

które przyjeżdżają po zdrowie do krasnobrodzkiego sanatorium niemalże 

z całej Polski.  

 Zapraszamy więc do kolektur. Nawet jeśli nie trafimy żadnej 

wygranej, to przynajmniej sprawimy dzieciom upominek z okazji ich 

święta i będziemy mieli swój wkład w poprawę bazy terapeutycznej w 

krasnobrodzkim sanatorium. 

M. Czapla 
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Ziemianin, społecznik, polityk (cz. 5) 
Działalność społeczno-polityczna Kazimierza Bogdana Fudakowskiego w świetle wspomnień rodzinnych 

  

 W 1923 roku Kazimierzowi 

Fudakowskiemu powierzono prezesurę 

Związku Polskich Organizacji 

Rolniczych, skupiającego wszystkie 

związane z rolnictwem instytucje w 

Polsce, a więc Towarzystwa Rolnicze 

łącznie z kółkami rolniczymi, 

spółdzielczością rolniczą, organizacje 

branżowe. 

 Najważniejszym zadaniem 

Fudakowskiego jako prezesa CTR było 

przygotowanie Pierwszego Kongresu 

Rolniczego w Polsce. Fudakowski w 

powitalnym wystąpieniu poinformował, 

że celem Kongresu jest ustalenie zasad 

polityki rolniczej w Polsce, których do tej 

pory nasz kraj nie posiadał. Aby takie 

zasady mogły zostać wypracowane jego 

zdaniem należy zastanowić się czym jest 

rolnictwo dla państwa, na jakich danych 

swój rozwój i istnienie opiera i co ogółowi 

daje? Zadając takie pytania Fudakowski 

jednocześnie podkreślał, że rolnictwo w 

swym rozwoju opiera się na zasadach jak 

najszerzej pojętej samowystarczalności. 

Samo tworzy surowiec i przetwarza go na 

produkt, lub półprodukt, dzięki 

przemysłowi rolniczemu. Rolnik w swojej 

pracy pisał Fudakowski "...nie zna 

ograniczeń poza te, jakich wymaga 

największy plon i najuczciwsza praca na 

roli, a we współpracy z przyrodą i jej 

zmiennymi pracami przechodzi szkołę 

radzenia sobie samemu w ciężkich 

chwilach.  

Tym elementem samowystarczalności 

zawdzięczać należy, że rolnictwo polskie, 

ku zdumieniu swoich i obcych, po 

niezmiernych zniszczeniach wojennych, 

odrodziło się i odradza". Celem polskiego 

rolnictwa zdaniem Fudakowskiego 

powinno być bezpieczeństwo 

żywnościowe całego narodu, co z kolei 

gwarantuje bezpieczeństwo Polski 

 Organizacja Kongresu Rolniczego 

była próbą znalezienia przez 

Fudakowskiego platformy zawodowej, 

która by pozwoliła na znalezienie 

wspólnego języka w społeczeństwie 

rolniczym w oderwaniu od różnic w 

poglądach politycznych. Niestety, próba 

ta się nie udała, ponieważ jego zdaniem w 

społeczeństwie swą silną pozycję 

polityczną zdobyła idea walki klasowej, a 

rozwiązanie zagadnienia agrarnego w 

oparciu o idee solidaryzmu społecznego 

były odrzucane. Fudakowski nie poparł 

propozycji ministra Janickiego utworzenia 

jednolitej organizacji pod nazwą 

Polskiego Towarzystwa Rolniczego. 

Postąpił więc wbrew wnioskowi 

uchwalonemu na Kongresie Rolniczym. 

Powodem tej odmowy były niejasne 

zasady, na jakich miała się opierać 

działalność nowej organizacji rolniczej, 

zmierzającej do głębszych zmian 

ustrojowych na wsi polskiej, sprzecznych 

z poglądami Fudakowskiego. 

 

Dlatego wzmacniał działalność 

dotychczasowych organizacji, uznających 

współpracę większej i mniejszej 

własności ziemskiej. Popierał również 

rozwój samorządu rolniczego w postaci 

tworzenia Izb Rolniczych i włączenia ich 

do Związku Polskich Organizacji 

Rolniczych. W wyniku połączenia tych 

dwóch organizacji powstał Związek Izb i 

Organizacji Rolniczych, na których czele 

stanął. 

Fudakowski nie pojmował postawy 

własnego ugrupowania Związku Ludowo 

-Narodowego, w którym za krytykę 

ziemiaństwa dokonaną przez Zamorskiego 

za prowadzenie szkodliwej polityki dla 

samych ziemian jak i całego rolnictwa 

polskiego. Zarzuty koncentrowały się 

wokół egoizmu stanowego, bierności 

społecznej i politycznej, niezrozumienia 

doniosłości zmian zachodzących w 

Polsce. Wobec takiej krytyki w stosunku 

do ziemian oraz niezrozumieniu celów, 

jakie sobie postawili Fudakowski razem z 

J. Steckim wystąpił z szeregów ZLN. Od 

tego czasu Fudakowski w swoim 

działaniu stał się jak pisał 

"...bezpartyjnym narodowcem". 

Tymczasem przyjęta przez sejm 28 

grudnia 1925 roku ustawa zakładała, że 

najważniejszymi instrumentami 

przebudowy ustroju rolnego będą: 

parcelacja, komasacja, likwidacja 

serwitutów, likwidacja wspólnot 

gruntowych, regulacja stanu hipoteczno-

prawnego gospodarstw, oddłużenie 

producentów rolnych. W ustawie tej 

znalazło się wiele aktów, mającym za 

zadanie nie tylko upełnorolnienie 

gospodarstw chłopskich, lecz również 

sanację gospodarki ziemskiej. 

Fudakowski pozytywnie odniósł się do tej 

ustawy. Szczególnie w odniesieniu do 

likwidacji wszelkich obciążeń 

spoczywających na majątkach z tytułu 

służebności serwitutowych, pisząc: "Kto 

nie przeżył jako leśnik i hodowca lasu 

okresu serwitutów, nie jest w stanie 

ocenić w pełni doniosłości tej reformy". 

Ważnym elementem tej ustawy była 

komasacja gruntów, która jego zdaniem 

powinna przyczynić się do likwidacji tzw. 

"szachownicy pól" czyli nadmiernego 

rozdrobnienia gospodarstw włościańskich, 

która uniemożliwiła efektywne 

gospodarowanie. 

 Kolejnym ważnym instrumentem tej 

reformy było przeciwdziałanie 

rozdrabnianiu gospodarstw chłopskich. 

Był to dla ziemian środek nie tyle 

poprawiający strukturę agrarną, co 

zapobiegający dalszemu jej 

rozdrobnieniu. Fudakowski pisał, że "...to 

dzielenie, w praktyce nie znało granic, 

wywołując coraz większy zamęt w 

stosunkach prawnych na wsi polskiej". 

Mimo, że to dzielenie było ustawowo 

ograniczone w dawnym zaborze 

rosyjskim do 6 morgów, to w praktyce nie  

 

było przestrzegane, bowiem 

przeprowadzane były działy 

nieuprawnione, ale była to konieczność 

rodzinna. Zakaz dzielenia gospodarstw 

poniżej granicy samowystarczalności 

wydawał się ziemianom konieczny. Miał 

to być środek neutralizujący tendencje 

decentralistyczne w strukturze 

gospodarstw rolnych. 

 Ziemianie twierdzili również, że 

zmiany stosunków własnościowych 

powinny następować ewolucyjnie, drogą 

dobrowolnej parcelacji. Nie byli 

przeciwni parcelacji majątków 

ziemiańskich, jeżeli zachodziła bez 

przymusu i pod warunkiem uzyskania 

przez właścicieli odpowiedniej ceny. 

Ustawa o reformie rolnej z 1925 roku w 

ocenie Fudakowskiego była racjonalną 
próbą ewolucyjnej zmiany ustroju rolnego 

w Polsce. Miała ona na celu tworzenie na 

osi silnych i zdrowych gospodarstw 

rolnych o charakterze rodzinnym, przy 

równoczesnym utrzymaniu gospodarstw 

ziemiańskich. Wreszcie ustawa ta w 

głównych swych zapisach nawiązywała 

do zasad opracowanych przez RNOZ. 

 Wraz z prowadzoną działalnością w 

krajowych instytucjach i organizacjach 

gospodarczych Fudakowski aktywnie 

uczestniczył również w działalności na 

arenie międzynarodowej. Przez 18 lat był 

wybierany na wiceprezesa 

Międzynarodowej Konferencji Rolniczej 

w Paryżu. W skład tej instytucji 

ogólnoświatowej wchodzili 

przedstawiciele central organizacji 

rolniczych z 35 państw. Konferencja 

rolnicza organizowała międzynarodowe 

konferencje rolnicze, na które delegowani 

byli również przedstawiciele rządów 

poszczególnych państw. Wśród czterech 

wiceprezesów Konferencji rolniczej prof. 

dr Angelini (Włochy), prof. Laur 

(Szwajcara) i Jules Menhat (Belgia), K. 

Fudakowski faktycznie był pierwszym 

spośród wymienionych. W 1936 roku 

podczas nieobecności przewodniczącego 

markiza de Vogue prowadził obrady 

Konferencji rolniczej w Oslo. 

 Jako prezes polskich organizacji 

rolniczych Fudakowski reprezentował 

Polskę jako delegat rządu polskiego na 

posiedzeniu Międzynarodowego Instytutu 

Rolniczego w Rzymie w kwietniu 1926 

roku. Był  również delegatem rządu do 

Komitetu Higieny przy Lidze Narodów. 

W uznaniu zasług jakie położył w 

dziedzinie rozwoju rolnictwa polskiego i 

ogólnoeuropejskiego wybrano go na 

członka Akademii Rolniczych we Francji 

i Czechosłowacji. Poza tym prowadził 

wykłady we Francuskim Instytucie 

Agronomicznym. 
 

Ciąg dalszy na str. 16 
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Ziemianin, społecznik,  

polityk (cz. 5) 
 

Ciąg dalszy ze str. 15 

 Interesujący jest jego pogląd na 

przewrót majowy J. Piłsudskiego w 1926 

roku, gdy pisał: "Każda dyktatura miała 

ściśle opracowany plan przebudowy 

ustroju społeczno-gospodarczego, 

opartego o wzmocnioną władzę 

państwową kosztem wolności 

obywatelskich, o stare zasady kultury 

zachodnio-europejskiej [...]. Każda z 

nich dążyła do rozwiązywania 

nabrzmiałych zagadnień społecznych, 

nie na drodze walk klasowych, lecz na 

ich współpracy".  

W swym działaniu J. Piłsudski znalazł 

poparcie części organizacji 

gospodarczych reprezentujących interesy 

rolnictwa, jak również i samych 

przedstawicieli ziemiaństwa- zwanych 

konserwatystami, którzy za cenę 

możliwości oddziaływania na władzę w 

państwie poparli działania J. 

Piłsudskiego. 

 Fudakowskiemu, kierującemu 

największymi organizacjami 

gospodarczymi działającymi w sferze 

rolnictwa coraz trudniej było zachować 

ich apolityczność. Przykładem była 

postawa prezesa RNOZ Kazimierza ks. 

Lubomirskiego, którego Fudakowski tak 

scharakteryzował: "Był to człowiek 

zręczny, układny, który obejmując to 

stanowisko, postanowił wykorzystać je 

dla celów politycznych, z myślą o 

związaniu ziemiaństwa z obozem 

sanacyjnym. Twierdził, że ziemiaństwo 

potrafi spełnić wszystkie obowiązki, 

które na nim spoczywają.  

W postępowaniu Kazimierza ks. 

Lubomirskiego Fudakowski dostrzegał 

wzrastającą krytykę wobec swojej 

postawy w stosunku do władz 

państwowych. Przejawem takiego 

postępowania było nawiązanie 

kontaktów z Walerym Sławkiem, 

zwalczanie wpływów stronnictwa 

narodowego. Całą tę działalność 

Fudakowski uważał: "za błędną i 

politycznie szkodliwą [...] bo była wodą 

na młyn tych wszystkich w narodzie, 

wrogo do ziemiaństwa nastrojonych, 

którzy właśnie pragnęli wyodrębnić go z 

zespołu narodowego". W swym 

działaniu dążyli do przeciwstawiania 

politycznemu idealizmowi, jakie 

reprezentował Fudakowski - 

politycznemu realizmowi. Zdaniem 

Fudakowskiego już samo założenie tego 

przeciwstawienia było błędem, 

ponieważ: "realizm powinien być 

wielowymiarowy, to znaczy, że opierać 

się winien nie tylko na tym, co było, lecz 

na tym co jest w ścisłym związku z 

przeszłością i na tym co będzie w 

związku z teraźniejszością". To winno 

być drogowskazem dla ziemiaństwa  

 

podejmującego współpracę z obozem 

sanacyjnym. Wobec takiego pojmowania 

roli ziemiaństwa oraz podpisania przez 

RNOZ układu z obozem sanacyjnym, w 

którym zobowiązał się do popierania 

akcji wyborczej BBWR Fudakowski 

zrezygnował z funkcji prezesa 

Warszawskiego Związku Ziemian. Ale 

nadal aktywnie pracował w CTR oraz w 

Związku Izb i Organizacji Rolniczych. Z 

jego inicjatywy profesorowie Bujak i 

Staniewicz utworzyli Instytut Badań 

drobnych Gospodarstw w Puławach. 

Znaczenie tej instytucji dla rozwoju 

rolnictwa był ważny, bowiem w CTR 

utworzono osobny referat badań 

gospodarstw włościańskich, którego 

kierownikiem został prof. Ponikowski. 

 Tymczasem obóz sanacyjny 

postanowił podporządkować sobie 

największą organizację rolniczą 

Centralne Towarzystwo Rolnicze. Pod 

groźbą cofnięcia subwencji na bieżącą 

działalność Fudakowskiego naciskano 

do przeprowadzenia wyboru nowych 

władz towarzystwa, wśród których 

znalazły się osoby, które podejmą 

współpracę z władzami państwowymi. 

Po początkowym zdecydowanym 

sprzeciwie, rozpoczęły się jednak 

rozmowy, które prowadził osobiście 

Fudakowski z przedstawicielem BBWR 

płk Pierackim, co do możliwości 

zawarcia porozumienia.  

W wyniku tych rozmów podjęto decyzję 

o utworzeniu w 1929 roku jednej 

ogólnopolskiej organizacji rolniczej pod 

nazwą Centralne Towarzystwo 

Organizacji i Kółek Rolniczych. Nowo 

powstała organizacja miała 

trzystopniowe organa: Radę Główną, 

Komitet i Prezydium. 

Fudakowski został wybrany prezesem 

Prezydium, a wiceprezesami zostali 

Wąsowicz i Przedpełski. Stałymi 

urzędującymi członkami prezydium 

wybrano Mulskiego i Rudowskiego. 

 Tworzona pod presją nowa 

organizacja rolnicza, była zlepkiem ludzi 

mających różne poglądy na temat roli do 

rolnictwa. Część działaczy z 

wiceprezesem Mulskim na czele 

nieufnie odnosiła się do Fudakowskiego, 

dążąc by stanowisko prezesa objął 

włościanin, członek jego grupy. W tej 

sytuacji Fudakowski nie mając zaufania 

dla swojej działalności złożył rezygnację 

ze stanowiska prezesa. 

Składając mandat prezesa CTO i KR 

Fudakowski pełnił funkcję prezesa 

Związku Izb i Organizacji Rolniczych. 

Na walnym zjeździe tej organizacji 

Fudakowski nakreślił podstawowe 

zadania polskiej polityki rolnej. 

Wskazywał na załamanie się 

 

dotychczasowego systemu gospodarki i 

życia społecznego. Powiedział, że w tej 

"...wielkiej przemianie, przed którą stoi 

świat, rolnictwo ma doniosłą rolę do 

spełnienia, było bowiem i jest tą 

dziedziną, która na szczęście potrafiła 

zachować więzi łączącego człowieka z 

ziemią. Dziś, na rozstaju dróg powinno 

się stać źródłem odrodzenia". Przyznając 

tak wielką rolę rolnictwu Fudakowski 

wskazywał na konieczność oparcia 

państwa na rolnictwie i prowadzenia 

polityki gospodarczej zapewniającej 

opłacalność produkcji rolnej. Podstawą 

organizacji gospodarczej winna być 

według niego działalność jednostki. 

Dlatego za celowe uważał 

wprowadzenie ustroju korporacyjnego, 

który opierając się na wartościach, jakie 

przedstawia jednostka "...poddaje się 

dyscyplinie i każe liczyć się z nakazami, 

jakich wymaga interes zbiorowy". 

Fudakowski wyrażał również opinię, że 

powrót do indywidualizmu jest możliwy 

tylko poprzez oparcie się na rolnictwie. 

Istoty indywidualizmu szukał w 

"fachowości rolniczej", w typie 

izolowanego gospodarstwa rolnego. 

 W swym działaniu w tym okresie 

Fudakowski nie mógł liczyć na 

zorganizowane poparcie ziemian, ani 

obozu rządowego. Jedyną osobą, z którą 

utrzymywał kontakty był prezydent 

Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. 

Prezydent, korzystając z uprawnień 

konstytucji z 1935 roku powołał 

Fudakowskiego w skład Senatu. Będąc 

senatorem Fudakowski najwięcej czasu 

poświęcał pracy w Komisji Spraw 

Zagranicznych. Z jego inicjatywy 1937 

roku utworzona została Polsko-

Francuska Izba Rolnicza, która obok 

działań związanych z rozwojem 

współpracy gospodarczej między obu 

krajami, dostarczała rządowi różnego 

rodzaju analiz o sytuacji wewnętrznej 

Francji i Niemiec. Wreszcie Fudakowski 

doprowadził do współpracy w 

powiększeniu zasobów leśnych dyrekcję 

lasów państwowych i właścicieli lasów 

prywatnych.  

 Tak liczne obowiązki, które 

wykonywał Fudakowski sprawiały, że 

większość czasu spędzał w Warszawie. 

Tutaj mieszkał na ulicy Wiejskiej 5. Nie 

zaniedbywał swoich obowiązków 

względem majątku oraz gminy 

Krasnobród. Jak wspomina Krystyna 

Sokolnicka Fudakowski od poniedziałku 

do czwartku pracował w Warszawie, zaś 
piątek, sobota i niedziela to był czas na 

pracę w majątku. Wszelkie prace 

podejmował po konsultacji z żoną 

Marią, która podczas nieobecności męża 

nadzorowała funkcjonowanie majątku.  

 Fudakowski zasiadał w zarządzie 

Gminy Krasnobród, pełniąc funkcję 

ławnika. Brał również aktywny udział w 

pracach samorządu powiatowego. Z 

inicjatywy Fudakowskiego samorząd 

powiatowy w 1929 roku   zdecydował 
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o budowie szosy wiodącej z Zamościa do Krasnobrodu z odgałęzieniem do stacji 

kolejowej Krasnobród. Przy budowie zatrudniani byli chłopi ze wsi należących do 

gminy, którzy dostarczali podwody do przewozu kamienia z miejscowości 

"Szopowo - Borowina" w ramach podatku zwanego "szarwarkiem". 

W tym czasie dzięki zabiegom Fudakowskiego gmina Krasnobród otrzymała 

zapomogę na budowę dwóch szkół w Starej Hucie i Majdanie Nepryskim. Poza tym 

przekazał drewno ze swoich lasów na budowę 7-mio klasowej szkoły w 

Krasnobrodzie.  

Otwarcie 7-klasowej szkoły w Krasnobrodzie przez Prezydenta Ignacego Mościckiego. 

 

 Dzięki jego staraniom na terenie gminy wybudowany został dom 

wypoczynkowy - sanatorium dla najbiedniejszych dzieci z Warszawy. Na tę budowę 

Fudakowski przekazał 5.88ha placu położonego w lesie w pobliżu uroczyska 

"Belfont".  

Sanatorium i szkoła w Krasnobrodzie zostały otwarte osobiście przez prezydenta 

Ignacego Mościckiego, który przybył w tym celu do tej miejscowości w dniach 7 i 8 

lipca 1934 roku. Sanatorium nadano imię pierwszej żony prezydenta Michaliny 

Mościckiej. 

 
Sanatorium w Krasnobrodzie im. Michaliny Mościckiej 

 

 Inną równie ważną inicjatywą, którą propagował Fudakowski była uprawa 

tytoniu. Roślina ta, doskonale nadawała się do uprawy na lekkich i słabej jakości 

glebach. Dlatego w Państwowym Monopolu Tytoniowym zakontraktował dla 

gospodarstw wiejskich gminy 100 ha plantacji tytoniu. Przyczyniło się to do 

podniesienia dochodowości drobnych gospodarstw wiejskich. Za tę działalność na 

rzecz społeczności gminnej Fudakowski otrzymał od władz tytuł "honorowego 

obywatela gminy". 

Aktywną działalność Fudakowskiego dla państwa, narodu polskiego, jak również 

swej "małej ojczyzny" jaką był Krasnobród przerwał wybuch drugiej wojny 

światowej. Mimo zagrożenia jakiego spodziewał się ze strony okupanta 

hitlerowskiego pozostał na straży swego majątku, służąc z narażeniem życia pomocą 

tym wszystkim, którzy jej potrzebowali. 

dr Janusz Korga 

 

Co słychach 
w Kulturze? 

 

Majowy koncert dla rodziców 
 

Na niedzielę 28 maja 2006r. o godz. 

15.00 Krasnobrodzki Dom Kultury 

zaplanował koncert z okazji Dnia Matki 

i Dnia Ojca. W koncercie pt. „Majowy 

koncert dla rodziców” wystąpią dzieci  i 

młodzież z kół zainteresowań 

działających przy KDK oraz uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Majdanie 

Wielkim. W programie koncertu będą 
inscenizacje piosenki, muzyka i taniec 

oraz życzenia dla rodziców. Relację z 

koncertu opublikujemy w czerwcowym 

wydaniu G.K. 
 

Dzień Dziecka 
 

Z okazji Dnia Dziecka Krasnobrodzki 

Dom Kultury organizuje ognisko dla 

dzieci uczęszczających na zajęcia 

prowadzone w kołach zainteresowań 

działających w KDK. Ognisko odbędzie 

się w dniu 1 czerwca o godz. 16.00. W 

przypadku deszczowej pogody 

spotkanie przy ognisku zostanie 

przełożone na inny termin. 

 

Wystawa 
 

Od dnia 24 maja 2006r. w świetlicy 

KDK czynna jest wystawa prac 

plastycznych wykonanych przez 

uczniów Zespołu Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie. Tematem 

prezentowanych prac są zabytki 

Krasnobrodu i miejsca, które warto 

zobaczyć.  

 

XI Gminny Konkurs 
Recytatorski Przedszkolaka 

 

W dniu 9 czerwca 2006r. o godz. 10.00 

odbędzie w KDK XI Gminny Konkurs 

Recytatorski Przedszkolaka.  

Do udziału w konkursie zapraszamy 

uczniów klas zerowych oraz 

przedszkolaki z terenu gminy 

Krasnobród. Zgłoszenia grupowe (ze 

szkół) i indywidualne przyjmujemy w 

KDK do dnia 6 czerwca 2006r. 

 

Sobótki 
 

W sobotę 24 czerwca br. na plaży nad 

krasnobrodzkim zalewem odbędą się 

„Sobótki”. Tradycyjnie już sobótkowa 

impreza będzie jednocześnie otwarciem 

letniego sezonu turystycznego w 

Krasnobrodzie. Szczegółowy program, 

„Sobótek” będzie podany na plakatach. 

 

oprac. M. Czapla 
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Szanuj piękną Ziemię jak siebie samego (cz.5) 
 
Rzek nie byle jakich! 

 

- Wieprza, który z Wieprzowa  

z Wieprzowego bagnistego Jeziora  

rodowód swój wywodzi. 

O świcie – z Zamojszczyzny, jak słoneczko wschodzi,  

pół dnia przez Hetmańską Ziemię płynie,  

po południu – Wyżynę Lubelską przerzyna,  

Lubelszczyznę żegna o słońca zachodzie,  

o zmierzchu – z Wisłą splata ramiona. 

 

Od źródła chudziutki osesek płynie,  

śmiechu warta rzeczułka,  

po prostu rowek – nieśmiało łąki ryjący. 

Lecz powoli, powoli napoje chciwie chłepcze  

z rowów łąkowych i strumyków Tarnawackiej Ziemi,  

z topniejących śniegów, deszczów ulewnych,  

podniebną wodą go wspomagających! 

 

Dalej, przed Krasnobrodem – Kryniczanką pojony  

od Kryniczek pradoliną rozlewiska płynącą,  

koło Zachoinia do Wieprza wpadającą. 

Jacynką dokarmiany od Suchowoli ciekącą. 

Ze źródeł – perłową wodę tłoczących:  

– tych cudownych – Objawień na wodzie,  

gdzie Najświętsza Panienka, przed kilku wiekami  

swe piękne oblicze Ruszczykowi ukazała  

nad źródełkami i tu pośród zdrojów, pomiędzy lasami,  

jako Pani Roztocza z nami, na zawsze pozostała. 

– Uroczyska leśno-wodnego Belfontu,  

które Marysieńka Sobiepanowa tak upodobała,  

że to miejsce na flirty z chorążym orszańskim obrała,  

a jako późniejsza królowa – fundatorką: 

świątyni, obrazu Rocha i kaplicy pod górką w lesie  

w pamięci wiernego Narodu została,  

– perłowymi, zdrojowymi wodami strumyków  

już prosiątko – karmiących 

i świętą, czystą wodą – jeszcze rzeczkę – święcących. 

   

W Hutkach, Obroczy  

już warchlaczek – ssie z cycka  

podskórnych cieków wywierzysk wapiennych  

orzeźwiający, obfity i zdrowy,  

tuczący napój perłowy. 

Powoli warchlaczek w warchlaka urasta. 

 

Od Kaczórek przez bondyrskie  

i Wolińskie za Guciowem mokradła,  

aż po Rudkę, jak z gąbki wodą sycony. 

Gdy Świerszcz mu w Zwierzyńcu  

swe wody do ryjka wpompuje,  

na pokaźnego wieprzaczka  

w oczach rosnącego – zostaje tuczony. 

Dalej z rowów łąkowych, źródeł wody chciwie pije, 

aż za Szczebrzeszynem na wieprzka utyje. 

 

Tu, w sławetnym Szczebrzeszynie,  

gdzie brodami po nizinie  

nasz wieprzaczek wolno płynie,  

nawet chrząszcz na Wieprzu  

basem – smyczkiem na basetli  

co południe – niczym hejnał  

brzmi tubalnie w trzcinie. 

 

To poeta chrząszcza stworzył,  

„Grodowi w Brodach” – sławy tym przysporzył. 

Pisał Brzechwa: 

„W Szczebrzeszynie chrząszcz  

brzmi w trzcinie  

i Szczebrzeszyn z tego słynie”. 

Od niedawna w całej Polsce  

szczebrzeszyński gród poznano,  

a nad szybką składnią wiersza  

języki łamano. 

Rzadko kto se radę dawał,  

no i powstał z tego kawał. 

Mówiąc szybko bez potknięcia  

bez żadnego zająknięcia  

choć by nie chciał – wychodziło: 

„W Szczebrzeszynie chszącz bździ w czinie”. 

 

W Szczebrzeszynie – mądrym mieście,  

tym się jednak nikt nie zżymał,  

po naradach, po dysputach  

chrząszcz tam pomnik swój otrzymał. 

Wcale dawno rzeźbiarz Zygmunt  

tak powiedział – „mam tą wolę,  
by nad źródłem chrząszcz drewniany  

na kamiennym stał cokole”. 

No i proszę,  
chrząszcz u furtek miasta stoi,  

miasto z chrząszczem – dobrze stroi. 

 

Wcześniej Szczebrzeszyn Sobieski promował,  

bo tutaj słynną konfederacyję  
wojsk koronnych zrychtował.  

Później licealiści gród w Imperium rozsławili, 

kiedy w Kongresówce pierwsi imperatora portret  

w rynku, na szubienicy powiesili. 

Zeźlił się batiuszka Mikołaj na ucznie „psubraty”,  

i jak na groźnego cara – pryncypała przystało  

Sybirem im odpłacił, zamknął w kazamaty. 

 

Pod Nieliszem, Łętownia i Por 

wieprzka „warzywem” dokarmia. 

Gdy Łabuńka pod Podstarym Zamościem  

wieloma wodami go wesprze,  

a dalej Wolicę, Wojsławkę,  
Żółkiewkę pochłonie, 

to pod Krasnymstawem  

– już opasłe wieprze,  

Wieprz nie lada jaki!  

 

Gdy wiosną śniegi stopnieją,  
lub deszcze ulewne „czterdzieści” dni leją,  

wtedy wody wezbrałe, mętne groźnie szaleją,  
pod skarpą wysoką, Wieprz nie byle jaki 

nie miłe ludziom uskutecznia „draki”. 

 

Wieprz coraz dalej i dalej, na północ  

koryto coraz szersze wciąż ryje,  

przez Ziemie Lubelską – wodami tuczony,  

zielonkawą grubą wstęgą wije. 

Pod Kockiem, gdy Tyśmienicę wypije  

na zachód nagle ryjem koryto wykręci, 

Szkołę Orląt w Dęblinie  

nawiedzić miał chęci. 

Lecz pilotem nigdy nie zostanie, 

bo gdzie rzece pod niebem latanie? 

 

Więc pod Skokami orlęta omija,  

już za Borową na wprost Zajezierza   

z potężną Wisłą o zmierzchu „dnia”,  

odwieczne zawiera przymierza. 

Wspólnie z wielką rzeką  

do Bałtyku zmierza!  

 

Warszawa 02.11.2005r., Krasnobród 18.05.2006r. 

Komisarczuk Mieczysław 

                                              Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 
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Minął rok 

 

 Już minął rok od czasu kiedy 

zaczęłam pisać artykuły do „Gazety 

Krasnobrodzkiej” i „Naszego 

Dziennika”. Początkowo przyczyną 

mojego pisania była śmierć naszego 

Ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła 

II, która była dla mnie ogromnym 

przeżyciem. Pisałam dużo o tym 

Wielkim Papieżu Polaku. Później 

tematyką moich artykułów była różna. 

Poruszałam sprawy historyczne, 

patriotyczne, obyczajowe, religijne. 

Pisałam również o bieżących 

wydarzeniach w kraju i w naszej 

krasnobrodzkiej społeczności. 

 Treść artykułów, na którą składały 

się prawdziwe wydarzenia, przemyślenia 

i refleksje wypływa z głębi mojego 

serca. Może dlatego była zrozumiała dla 

dużej rzeszy czytelników. Dawali temu 

wyraz w rozmowie bezpośredniej i 

telefonicznej. Otrzymuję bardzo miłe 

telefony od osób świeckich i duchowych 

z całej Polski. Najbardziej wzruszyły 

mnie wypowiedzi kobiet z Majdanu 

Małego i Majdanu Wielkiego. W czasie 

spotkania mówiły: „Czytamy pani 

artykuły w „Gazecie Krasnobrodzkiej”, 

są bardzo ciekawe. Przechowujemy je 

dla naszych wnuków i prawnuków. 

Kiedyś będą je  

 

czytali”. Tak bardzo cieszy fakt, że 

ludzie na wsi czytają dobre pisma. Gdy 

jestem w sklepiku parafialnym widzę jak 

coraz częściej kupują katolickie 

czasopisma i książki. W każdej 

katolickiej rodzinie powinno być na stałe 

przynajmniej jedno takie pismo dla 

dzieci i młodzieży, gdyż to do nich 

należy przyszłość Polski. Jest wielka 

nadzieja, że obecny Rząd zadba o 

właściwe nauczanie w szkole, odegra 

również ważną rolę w wychowaniu 

młodych Polaków. 

 „Nasz Dziennik”, w którym również 

drukowane są moje artykuły, to jedyny 

polski, katolicki dziennik, gdzie możemy 

poznać prawdę. Jest on podobnie jak 

Radio Maryja i Telewizja Trwam bardzo 

atakowany przez liberalne i 

postkomunistyczne media jakimi są 

telewizja komercyjna i publiczna. Media 

te zajadle atakują Ojca Dyrektora 

Tadeusza Rydzyka i wszystkich ojców 

współpracujących. Powielają kłamliwe 

oszczerstwa, by zniesławić 

redemptorystów i zniszczyć te jedyne, 

katolickie media w Polsce. Jeśli im się to 

uda to znowu będą „wypłukiwać mózgi” 

Polakom i walczyć z Kościołem, aż 

„zamkną Go w Zakrystii”. Wtedy zaczną 

żyć według sobie pojętej wolności w 

stylu „Róbta co chceta”. Człowiek, który 

nie słucha Radia Maryja, nie ogląda 

Telewizji Trwam, nie czyta „Naszego 

Dziennika” ma  

 

 

Rodzina Radia Maryja modli się 

jednostronny i dalece nieprawdziwy 

obraz Polski i świata. Dlatego tak bardzo 

trudno jest mu się porozumieć ze 

słuchaczami Radia Maryja.nieustannie 

za pośrednictwem Ojca Świętego Jana 

Pawła II i poprzez ręce Matki 

Najświętszej zanosi te modlitwy do 

Boga Ojca. Ufamy, że Miłosierny Bóg 

nie pozwoli zniszczyć tych Wielkich 

Dzieł, które oddziałują na cały świat. 

Wielki Papież, Polak, Jan Paweł II 

bardzo kochał Radio Maryja, wspierał je 

i umacniał swoją modlitwą. Jego 

wypowiedzi na temat radia można 

przeczytać w książce pt. „Docieracie do 

ludzkich serc” dostępnej w Fundacji 

Nasza Przyszłość. Teraz oręduje za nimi 

w niebie.  

 Jestem bardzo wdzięczna 

Miłosiernemu Bogu za to, że pozwolił 

mi wypowiadać myśli, odczucia, snuć 

refleksje i przedstawiać niekłamane 

fakty. Jeśli trafię do serc chociaż części 

czytelników, będę dziękować za to, że 

czas nie był stracony. Nie wiem jak 

długo jeszcze będę mogła pisać, gdyż 

wzrok mam coraz słabszy. Wszystko w 

ręku Boga. 

A na obecny czas serdecznie dziękuję 

tym, którzy drukują moje artykuły oraz 

wszystkim, którzy je czytają. 

 

Józefa Kusz 

 

Rozwój człowieka w okresie prenatalnym (cz.2) 
 

Drugi miesiąc  
Rosnący organizm dziecka 

poczętego mimo swoich maleńkich 

rozmiarów jest już wyposażony we 

wszystkie narządy i tkanki. W jego 

twarzy można dostrzec zawiązki oczu, 

uszu, nosa, warg, języka a nawet 

zawiązki mlecznych zębów. Tułów 

pokryty cieniutką skórą, zaokrągla się a 

ponieważ skóra jest przezroczysta 

przeświecają przez nią narządy 

wewnętrzne. 

Należy zaznaczyć, że pod koniec 

tego miesiąca proces organogenezy, 

czyli formowania narządów jest 

zakończony. Tworzące się narządy 

natychmiast podejmują swoje funkcje, i 

tak: żołądek rozpoczyna wytwarzanie 

niewielkich ilość soku trawiennego9 

wątroba zaczyna produkcje komórek 

krwi a nerki wydalają kwas moczowy. 

Tak samo równolegle z tworzeniem się 

płuc jest podejmowana czynność 

oddechowa. Serce jest już czynnościowo 

w pełni rozwinięte, można nawet zrobić 
elektrokardiogram płodu. Czynności 

organów są koordynowane przez mózg. 

Już w tym okresie można wykonać 

elektroencefalogram mózgu. W szóstym 

tygodniu układ nerwowy kontroluje 

ruchy mięśni, gdyż powstały zasadnicze 

zespoły mięśniowe. 

 

Pojawiają się również pierwsze odruchy 

/ruchy ramion, rąk, twarzy, ruchy 

treningowe ssania/. Są one bardzo 

delikatne i niewyczuwalne przez matkę 

ani badającego lekarza. Ta ludzka istota 

ma teraz tylko rosnąć i ćwiczyć się w 

wykonywaniu swoich funkcji. 

Wyglądem przypomina 

trzycentymetrową laleczkę o dużej 

główce i skośnych wąskich oczach, 

maleńkich uszkach, szczupłych 

rączkach, nóżkach i wypukłym 

brzuszku. Twarz dziecka przypomina 

twarz człowieka przed zaśnięciem. Ręce 

zaczynają chwytać a nogi próbują 

pierwszych delikatnych ruchów. 

 
Dziecko około 10 tyg. od poczęcia 

 

W ósmym tygodniu dziecko mierzy 3 

cm. i waży 1 g.(mogło by się zmieścić w 

łupince od orzecha). Nie jest to łatwy 

okres dla dziecka. W tym czasie a ściśle 

w czasie pierwszych sześciu tygodni 

(gdy większość matek nie wie jeszcze o 

istnieniu swojego dziecka),płód jest 

najbardziej podatny na uszkodzenia 

fizyczne i chemiczne, wywołane przez 

alkohol, nikotynę, leki, narkotyki, 

promieniowanie. Im młodsza struktura 

tym ryzyko uszkodzenia jest większe, 

dlatego kobieta która może zostać matką 

nie powinna pić, palić papierosów, leki i 

badania konsultować z lekarzem. 

Dobrze jest też znać fizjologię swojego 

organizmu, aby móc świadomie 

decydować się na dziecko i od 

pierwszego dnia ciąży dbać o siebie a 

tym samym o dziecko. Rozwój nauki 

daje dzisiaj taką możliwość. A cóż 

ważniejszego od zdrowego dziecka, jak 

widać można mieć w tym swój udział. 

Nie jest to łatwe, jednakże możliwe do 

osiągnięcia. Wymaga jedynie wiedzy, 

wewnętrznej dyscypliny, rozumnego 

kierowania swoją płodnością, i 

pragnienia godnego przeżywania swojej 

egzystencji. 

Zofia Kończewska-Murdzek  

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 
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Bogactwo naszego serca 
 

Należy wyraźnie zaznaczyć to, że 

istnieje zasadnicza różnica między 

grzechem i wadą. Grzech jest czynem, 

jest jednorazowym aktem, natomiast 

wada jest stałą skłonnością do czynienia 

zła, jest bezsilnością, która zmusza 

człowieka do tego, by karmił swe 

pożądliwości. Grzech można porównać 

do zranienia. Ten, kto rozbił głowę bądź 

złamał rękę, może w stosunkowo 

krótkim czasie wyleczyć ranę.  

Wada natomiast jest chorobą, 

chronicznym stanem zapalnym; 

posiadający ją człowiek jest ustawicznie 

chory; z dnia na dzień, z tygodnia na 

tydzień, z roku na rok i dlatego wada, 

podobnie jak choroba, kształtuje 

wszystkie jego czyny, słowa a nawet 

postawę. Leczenie wady jest znacznie 

trudniejsze niż leczenie grzechów. 

Rachunki sumienia robimy najczęściej z 

grzechów, ale każdy, komu zależy na 

kształtowaniu osobowości, winien 

pamiętać, że rachunek sumienia, który 

się liczy w perspektywie rozwoju, musi 

dotyczyć wad. Człowiek musi odkryć, 

które wady najczęściej doprowadzają go 

do grzechu.  

Istnieje także różnica między czynem 

dobrym i cnotą.  

Ktoś może być dobry jednorazowo, 

może być nawet bardzo dobry, ale z tego 

wcale nie wynika, że on posiada cnotę. 

Wiemy, że łatwo jest być dobrym przez 

godzinę, trudniej jednak być dobrym 

przez 24 godziny; łatwo jest być dobrym 

jeden dzień, ale bardzo trudno jest być 

dobrym przez 365 dni. Właśnie w tym 

kryje się owa zasadnicza różnica. 

Człowiek z wielkimi wadami potrafi 

zdobyć się jednorazowo nawet na 

heroicznie dobre czyny, lecz one wcale 

nie świadczą o jego cnocie. Cnota jest, 

bowiem stałą sprawnością czynienia 
dobra w każdej sytuacji. Człowiek, 

posiadający cnotę, może jednorazowo 

popełnić grzech; nawet grzech ciężki, 

podobnie jak świetny kierowca może 

spowodować wypadek. Jeden wypadek 

nie świadczy jednak o tym, że on jest 

złym kierowcą; jeden grzech człowieka 

kochającego cnotę nie świadczy także o 

tym, że on ową cnotę stracił.  

 W Ewangelii Chrystus poświęca  

 

wiele miejsca ukazaniu zarówno wad, 

jak i cnót. Sam nie posiada żadnej wady. 

Jego serce jest zbudowane z samych 

cnót. Natomiast pozwala na to, aby 

ludzie, podchodzący do Niego, objawiali 

swoje wady. Wśród wrogów Chrystusa 

możemy łatwo rozpoznać ludzi 

opanowanych przez nienawiść, zazdrość, 

pychę i chciwość. W swoich 

pouczeniach Jezus poświęcił wiele 

uwagi zarówno wadom, jak i cnotom. 

Udzielił nam także łaski, potrzebnej do 

tego, byśmy podjęli trud wygrywania w 

walce z własnymi wadami i trud 

kształtowania własnych cnót. Św. Paweł 

powiada, że dokonuje się to przez 

zrzucenie z siebie starego człowieka, 

ubranego w wady, i przez przyodzianie 

się w nowego człowieka, ubranego w 

cnoty. W tym tkwi istota naszego 

nawrócenia. To jest właśnie owa dobroć, 

na którą oczekuje świat i której my 

naszym sercem pragniemy.  

 Chciałbym, aby nasze rozważania na 

łamach naszej Gazety Krasnobrodzkiej 

wyszły poza granice refleksji; one winny 

się stać wezwaniem do pracy nad sobą. 

Znamy z katechizmu siedem wad 

głównych. Omawianie ich w jednej 

ciągłości wprowadziłoby do rozważań 

ciężką atmosferę. Dlatego postanowiłem 

przedstawiać kolejno wadę i jej 

przeciwieństwo, czyli cnotę. Pozwoli 

nam to utrzymać równowagę, a 

równocześnie nikogo nie przerazi. Z 

łatwością, bowiem każdy z nas odkryje, 

że posiada w sobie zarazki prawie 

wszystkich wad; że niektóre z nich 

nawet opanowały już jego serce i 

paraliżują mu życie.  

 Sądzę, że jeśli Bóg nam 

pobłogosławi, zobaczymy całe 

wyposażenie naszego wnętrza, a 

równocześnie będziemy mogli 

wprowadzić do swego serca Bożą 

harmonię. Praca nad opanowaniem wad i 

nad doskonaleniem cnót obowiązuje 

każdego człowieka (nie tylko 

chrześcijanina) do ostatniej minuty jego 

życia i dlatego nikt z nas nie może 

powiedzieć, że nasze rozważania są dla 

niego nieaktualne. Wszyscy 

zatroszczymy się o to, aby przyoblec 

nowego człowieka, bo tylko nowy 

człowiek będzie mógł wejść do nieba.  

Artykuł napisany na podstawie książki 

ks. Edwarda Stańka pt.; „Wady i cnoty”.  

 
Ks. Krzysztof 

 

 

 Jak mogliśmy już zauważyć po 

ostatnich naszych artykułach 

poświeconych cnocie życzliwości i 

wadzie zazdrości, że człowieku są 

wielkie pokłady dobra, ale także ten sam 

człowiek jest miotany przez siły zła. Jak 

napisał św. Paweł w liście do Rzymian; 

„Jestem, bowiem świadom, że we mnie, 

to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; 

bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co 

dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię, 

bowiem dobra którego chcę, ale czynię 

to zło, którego nie chcę” (Rz 7 18-19).  

Każdy na swój sposób zapewne podziela 

to Pawłowie doświadczenie. Dlatego też 

spróbujemy w naszym rozważaniu 

wspólnie zastanowić się, dlaczego tak 

się dzieje. 

 W człowieku są pewne siły, 

pochodzące od Stwórcy, które 

nazywamy pożądaniem. Do nich należy 

pożądanie jedzenia, posiadania, 

znaczenia czy też pożądanie cielesne o 

zabarwieniu erotycznym. Owe siły 

pochodzą od Boga i są dobre. Ale gdy 

znajdą się w rękach wolnego człowieka, 

mogą być, tak jak wszystkie dary Boga, 

wykorzystane twórczo dla dobra albo też 

mogą być wykorzystane źle.  

Rozum i wola, osłabione przez grzech 

dziedziczny, nie zawsze mądrze 

kontrolują owe siły. Bywa nawet tak, że 

człowiek sam je karmi i wtedy z racji 

ulegania ich apetytom zamieniają się one 

w pożądliwości.  
Pożądanie pochodzi od Boga i jest 

dobre. Ale źle ustawione pożądanie 

staje się pożądliwością, nad którą 

człowiek przestaje panować, i w ten 

sposób powstają wady. U ich podstawy 

jest zawsze dar Boga; następnie zjawia 

się pewne przyzwyczajenie do czynienia 

zła, a jeśli ono jest mocne, może się w 

człowieku utrwalić. Wiemy, że potrafi 

nawet wpływać na jego geny i wędrować 

drogą dziedziczenia z pokolenia w 

pokolenie. Tak jest na przykład z 

uzależnieniem się od alkoholu. Siły te, 

mogą być bardzo groźne; wówczas 

boleśnie ranią otoczenie i potrafią 

całkowicie zniszczyć swego właściciela.  

Mogą być również opanowane. Jeśli 
człowiek w sposób mądry potrafi owe 

siły wykorzystać tak, jak pragnie tego 

Bóg, stają się one motorem czynienia 

dobra, ubogacają człowieka. 

Opanowanie sił pożądania nazywamy 
cnotą. Fundamentami cnoty są zatem: 

siła jako skarb otrzymany od Boga, trud 

człowieka, przyzwyczajenie w czynieniu 

dobra. W pewnej mierze tak jak wady 

możemy dziedziczyć cnoty. Ktoś może 

np. w jakimś stopniu dziedziczyć 

łagodność. Są więc dwie drogi wiodące 

do wykorzystania bogactwa, 

otrzymanego od Boga. Najbliższe nasze 

spotkania będą szczegółową refleksją 

nad tymi drogami, czyli nad wadami i 

nad cnotami.  
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Konkursy w ZSP 
 w Krasnobrodzie 

 

 W kwietniu odbyły się w ZSP w Krasnobrodzie dwa 

międzyszkolne konkursy: konkurs informatyczny „Kartka 

Wielkanocna” z wykorzystaniem grafiki komputerowej, oraz 

konkurs matematyczny dla klas czwartych – „Maraton 

matematyczny”. 
 W konkursie informatycznym przygotowanym przez 

nauczycieli informatyki wzięło udział 29 uczniów ze szkół 

podstawowych w Krasnobrodzie, Kaczórkach, Majdanie 

Wielkim oraz Szkół Filialnych w Wólce Husińskiej i Zielonem. 

Zaprezentowano pomysłowe kompozycje, niektóre z nich 

można było podziwiać na specjalnie przygotowanej wystawce. 

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca: 

I miejsce Dominika Szymczuk kl. I SP w Majdanie Wielkim 

   Mateusz Jarszak kl. VI b ZSP w Krasnobrodzie 

II miejsce Damian Bukała kl. III SF w Wólce Husińskiej 

    Szymon Jabłoński kl. IV b ZSP w Krasnobrodzie 

III miejsce Agata Skóra kl. III SF w Zielonem 

Monika Słota kl. V b ZSP w Krasnobrodzie 

Jakub Czapla kl. VI c ZSP w Krasnobrodzie  

 Konkurs dla klas czwartych – „Maraton matematyczny” 

organizowany przez nauczycieli matematyki odbył się już po 

raz trzeci. Miał on na celu popularyzowanie wiedzy 

matematycznej, rozwijanie zainteresowań matematycznych 

uczniów oraz umiejętności pracy w grupie.   
 Do konkursu przystąpiło 10 dwuosobowych drużyn ze 

szkół w Krasnobrodzie, Kaczórkach i Majdanie Wielkim. 

Uczniowie mieli za zadanie w czasie 90 minut rozwiązać jak 

najwięcej zadań, punktowanych w zależności od stopnia 

trudności. 

 

Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów komisja 

konkursowa wyłoniła zwycięzców: 

I miejsce – Beata Nędzyńska  

Mateusz Wróbel – SP w Majdanie Wielkim 

II miejsce – Aleksandra Maruszak 

              Joanna Działa – ZSP w Krasnobrodzie 

III miejsce – Aleksandra Powroźnik  
   Hanna Gęśla - ZSP w Krasnobrodzie 

 
Konkurs matematyczny 

 Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe 

dyplomy, a zwycięzcy – nagrody rzeczowe ufundowane przez 

panią dyrektor Joannę Szykułę. 

 Dziękujemy uczniom i nauczycielom z wyżej 

wymienionych szkół za zaangażowanie oraz zapraszamy do 

uczestnictwa w konkursach organizowanych przez ZSP w 

Krasnobrodzie. 

 

Organizatorzy konkursów:  

M. Jabłońska, Z. Gąbka. 

R. Koperwas, R. Rżany 

 

 

Zawiadomienie 
   
 Burmistrz Krasnobrodu informuje, że prowadzony jest kolejny etap kanalizacji 

Krasnobrodu, mający na celu przyłączenie mieszkańców całej miejscowości do sieci 

kanalizacyjnej.  

 Zgodnie z art. 5 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz 622 z późn. zm) do 

obowiązków właścicieli nieruchomości należy przyłączenie nieruchomości o 

istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przyszłości do oczyszczalni ścieków w Hutkach 

nie będą przyjmowane ścieki bytowe z szamb, które ze względu na skład chemiczny 

wywołany procesami gnilnymi w znaczący sposób obciążają złoże biologiczne 

oczyszczalni. 

 W przypadku braku współpracy mieszkańców i chęci włączenia do kanalizacji 

miejskiej prawo nakłada na burmistrza obowiązek wydania decyzji nakazującej 

wykonanie indywidualnego przyłącza na koszt właściciela posesji (Art. 5 pkt 7 cyt. 

Ustawy). 

 Burmistrz wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zlecił wykonanie 

dokumentacji technicznej na wykonanie kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w ul. 

3-go Maja, Andersa oraz na ulicy Sosnowej. Przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej 

wiąże się z podpisaniem umowy partycypacyjnej, która obejmuje zaledwie około 5% 

poniesionych kosztów na: wykonanie projektu, roboty, inwentaryzację przyłącza. 

Ustalona wartość indywidualnego przyłącza to 1.600zł w rozbiciu na korzystne i 

dowolne, nawet kilkuletnie raty. Późniejszy koszt wykonania indywidualnego 

przyłącza stanowi kwotę co najmniej 3.000zł.  

 Turystyczny charakter gminy Krasnobród oraz posiadany status uzdrowiska 

wymusza na wszystkich mieszkańcach gminy szczególną dbałość o stan środowiska 

naturalnego, które jest jedną z największych atrakcji naszego terenu, dlatego też 
prosimy o przyłączenie się do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej.  

Burmistrz Krasnobrodu 

      Marek Pasieczny 

 

Zaproszenie 
 

 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Samorząd Uczniowski oraz Rada  
Rodziców Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Majdanie Wielkim 

 

serdecznie zapraszają 

na  
 

Uroczystość  

  Patrona  

   Szkoły 
 

która odbędzie się  
w dniu 26 maja 2006r.  

o godz. 9.00 
 

Program uroczystości: 
9.00 – część artystyczna w wykonaniu 
uczniów SP w Majdanie Wielkim 
9.30 – Msza święta w kaplicy św. Alberta 
w Majdanie Wielkim 
10.30 – Spotkanie w szkole, 
rozstrzygniecie konkursu. 
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Długa Debra  (Cz. 3) 
 

 

 

wiosną, latem, zapewne jesienią, 

chyba źródło życiodajne ciecze. 

Teraz odpoczywa mroźnym snem zaklęte. 

 

Ktoś betonową cembrowinę wstawił, 

deklem drewnianym, okrągłym przycisnął, 

zima to nakryła wielką czapą śniegu. 

Tylko dziurkę dałem na wyciek 

wody nadmiaru zostawił. 

Jak się później dowiedziałem Buczko to  

sprawił. 

Zima, więc wody nie płynęła strużka, 

lecz ślad jej cieku latem, 

wąziutka wyznaczała dróżka. 

 

Jak się za kilka dni, od Saka dowiedziałem 

dawni i obecni mieszkańcy Grabnika  

Górnego, 

a nawet zza wzgórza Grabnika Dolnego, 

stąd wodę czerpali do życia codziennego. 

Dawno, dawno nosiłkami na ramionach, 

najpierw w cebrzykach drewnianych, 

następnie w wiadrach blaszanych, 

wodę do odległych domów noszono. 

Później beczkami drewnianymi, 

z drewnianym szpuntem, 

a następnie blaszanymi – latem na wozach, 

zimą zaś na saniach – konno dowożono. 

 

Schodziłem pod attykami wykrotów, 

wiatrołomów drzew padniętych w poprzek  

stoków, 

 
uschniętych i spróchniałych powalonych  

szkieletów, 

nagiętych do ziemi łuków drzew wysmukłych 

w coraz głębszą, długą ziemną szczelinę. 

 

Komisarczuk Mieczysław 

     Krasnobród 15/16.01.2006r. 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 

 

Czy ktoś sobie takie bajdy wyobrazi? 

O Harym Poterze bajki – to się rozumie! 

A słowiańskie plemię o dawnych 

słowiańskich bajaniach, opowieściach, 

dziś mówić się wstydzi? – nie chce? – nie  

umie? 

 

Dzieciom te opowieści do głowy 

i serca głęboko wpadały. 

Wieczorem i nocą wyjść na dwór 

wysiusiać się bały. 

Łazienek nawet w miastach wtedy nie było, 

a cóż dopiero mówić o wsiach, 

była bieda, oraz powszechnie uważano, 

że w domu „załatwiać” się nie wypada. 

Więc tylko słynne „sławojki” 

za stodołą na uboczu stawiano. 

 

Po wsiach generalnie strachów się bano. 

Dlatego dzieciom i ułomnym starcom na noc, 

w lecie do sionki, zimą do kuchni 

tylko różne cebrzyki, wiaderka, stare saganki 

dla spokoju dzieci i wygody starców  

stawiano. 

 

Te stare, dawne – dziś młodym słowianom 

przypominam bajdy, opowieści, 

by im dawnych czasów przybliżyć zaszłości. 

 

Wiedziony grzybiarza instynktem 

kierowałem się na północ, ku Bródkom 

dotąd mi jeszcze nie znanym. 

Nie szukałem szlaków kolorem 

na drzewach pisanym. 

Schodząc ze szczytu górki w dół 

pod jodeł, sosen, buków sklepieniem, 

 
doświadczony zostałem miłym zadziwieniem. 

Zagłębiałem się w wąwóz jeszcze mi nie  

znany, 

jego urodą, wspaniałością byłem urzekany. 

 
Ponad kopę lat przecież przeżyłem, 

liczne, przeróżne wędrówki piesze, 

po lasach i wzgórzach Roztocza odbyłem,  

ale w ten bliski mego domu wąwóz, 

dlaczego dotąd nigdy nie trafiłem? 

Gdy w coraz głębszym wąwozie, 

jak mrówka maleńka znikałem, 

jego urokiem oczy i rozum napawałem. 

 

Było to dla mnie nowe, miłe odkrycie 

zagłębiać się coraz głębiej i dalej 

w pięknego wąwozu długaśnym korycie. 

 
Nad głową wysoko wisiało jodeł, buków 

mocno już podarte sklepienie. 

Na stromych, pofałdowanych stokach 

pięknie rzeźbionych – starczały 

drzew wykroty, wiatrołomy, 

 
wysmukłe, cienkie, młode drzewka 

wygięte ciężkimi okiściami śniegu, 

jak łuki napięte, gotowe do strzału. 

 

Potężnych drzew dawno wyciętych 

w pniach zaklęte spoczywało wspomnienie. 

Pełno tu rozgałęzień dopływów  

 
pomniejszych, równie pięknych jarów. 

Trzeba je będzie kiedyś poznać, 

ilość odnóg ponownie zbadać. 

 

Schodziłem bez końca wąziutkim, 

okrytym śniegiem, jak białą pierzyną 

korytem na szerokość końskiego zaprzęgu. 

Po lewej stronie, w zakolu, pod skarpą, 

gdzie rzeźba jakaś z czaszką stoi, 

 

 

Sprostowanie 
 

Z kwietniowego wydania G.K. w wierszu 

„Długa Debra” (cz. 2) 12 – tą zwrotkę 

uzupełniam istotną brakującą treścią. 

                                     Autor 

 

A pod wieczór, lub przed nagłym deszczem  

lejącym jak z cebra, z jaśniutkiego nieba 

do snopów dorodnych ściągania, śpieszyć  

było trzeba. 

Na koniec dziesiątków w rzędy równiutkie 

stawiania  

i czapami ze snopów szybko nakrywania. 

Kiedy dziesiątki i kopy zboża 

szkolne pokolenie dokładnie policzyło 

i w rachunkach błędu nie zrobiło, 

(inaczej poprawnej algebry, co niektóry tata 

uczył aż do skutku przy pomocy bata) 

wtedy dopiero po robocie było. 

Mimo zmęczenia, jakoś szło się do domu. 
 

Komisarczuk Mieczysław 
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Międzynarodowy Dzień Dziecka 
 

„Taki dzień jest tylko raz w roku: 

 roześmiany, pachnący latem.  

Niech się mnoży wiele, wiele razy 

 i uśmiecha jak słońce pyzate!” 

 

 Międzynarodowy Dzień Dziecka 

obchodzony jest w Polsce 1 czerwca. O 

dacie tej pamiętają doskonale dzieci, 

które w tym dniu już od wielu, wielu lat 

traktowane są w sposób szczególny, ale 

nie zapominają o niej także dorośli, 
dzięki którym właśnie 1 czerwca staje 

się wyjątkowy i pełen radości. Warto, 

zatem znać kilka informacji o historii 

tegoż święta.       

 Tradycja obchodzenia 

Międzynarodowego Dnia Dziecka w 

dniu 1 czerwca sięga 1949 roku, kiedy to 

Światowa Federacja Kobiet 

Demokratycznych uznała, że jest to 

odpowiedni dzień na święto ochrony 

dzieci przed wojną, krzywdą i głodem. 

 W Polsce i w innych krajach 

bałtyckich (Czechy, Słowacja, Rosja) 

Międzynarodowy Dzień Dziecka 

obchodzony jest 1 czerwca od roku 

1952. Jego inicjatorem była organizacja 

zwana „The International Union for 

Protection of Childhood”, której celem 

było zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom z całego świata. Jednak nie we 

wszystkich krajach świata święto dzieci 

obchodzone jest tego samego dnia.  

ONZ obchodzi „swój” Dzień Dziecka 20 

listopada w rocznicę uchwalenia 

Deklaracji Praw Dziecka, francuski 

odpowiednik Dnia Dziecka to Święto 

Rodziny i celebrowane jest 6 stycznia, w 

Japonii natomiast chłopcy świętują  

 

 

5 maja, a dziewczynki 3 marca a w 

Turcji święto to obchodzone jest 23 

kwietnia. Dzień Dziecka to nie tylko 

życzenia i prezenty, ale również 

przypomnienie o prawach, jakie 

posiadają dzieci na całym świecie. „W 

Polsce Konstytucja RP, Konwencja o 

Prawach Dziecka oraz Ustawa o 

Rzeczniku Praw Dziecka stanowią 

najważniejsze odnoszące się do dziecka 

stanowione akty prawne. Dzięki tym 

dokumentom dzieci posiadają 

szczególne prawa. Jest to oczywiście 

podyktowane bezsprzecznym faktem, że 

dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, 

nie potrafi samodzielnie oceniać 

swojego rozwoju oraz nie jest w stanie 

zadbać o swoje bezpieczeństwo. 

Potrzebuje do tego przede wszystkim 

rodziców lub opiekunów, czyli 

naturalnych obrońców jego praw. 

Dziecko prócz tego potrzebuje również 

specjalnego zabezpieczenia w prawie 

stanowionym. Dobre prawo stanowione 

może i powinno pomagać rodzicom i 

opiekunom w rozwoju dziecka, a przede 

wszystkim powinno być gwarantem jego 

bezpieczeństwa.”  

 Ponadto każdy mały obywatel 

naszego państwa, gdy jego prawa 

zaczynają być zagrożone może liczyć na 

profesjonalną pomoc specjalistów z 

różnych dziedzin życia. W tym miejscu 

należy oczywiście przypomnieć, że 

najważniejszą instytucją, która dba o 

prawa wszystkich dzieci jest Urząd 

Rzecznika Praw Dziecka. W razie 

potrzeby, pomoc można także uzyskać w 

Komitecie Ochrony Praw Dziecka, który 

istnieje po to, by interweniować wtedy, 

gdy dzieje się mu krzywda i naruszane 

są jego  

 

 

podstawowe prawa. 

 Zatem czego można życzyć naszym 

milusińskim? Myślę, że na to pytanie 

pomoże nam odpowiedzieć wiersz M. 

Terlikowskiej: 

 

„Czego wam życzyć” 
Czego życzyć Dzieciom w Dniu Dziecka: 

czarnych kotów na białych przypieckach, 

burych kotów - 

a może i białych... 

byle były 

i byle mruczały. 

 

Życzę także Wam niskich okien 

ze słonecznym, zielonym widokiem 

a nad oknem - gałęzi kasztana 

żeby kos miał gdzie śpiewać od rana. 

 

Życzę rzeki i piasku przy rzece 

na wspaniałe, piaskowe fortece. 

I poziomek w leśnych kotlinach 

drzew, na które dobrze się wspinać. 

 

Życzę także wam koca, nie-koca, 

który sny Wam przynosi po nocach 

taki koc spełnia wszystkie życzenia: 

to się w okręt, to w wyspę przemienia... 

bywa też latającym dywanem 

by się znowu stać kocem nad ranem. 

 

I co jeszcze? 

Już chyba niewiele: 

śmiechu w domu 

i lodów w niedzielę 
i przyjaciół najlepszych na świecie 

i wszystkiego, wszystkiego, co chcecie. 

 

M. K. 

 

Zawody 
Wędkarskie  

w KTW 
 

 21 maja br. w Krasnobrodzkim 

Towarzystwie Wędkarskim odbyły się 

spławikowe zawody wędkarskie o 

mistrzostwo Towarzystwa na rok 2006r. 

 Po czterogodzinnych zmaganiach w 

łowieniu ryb podzielonych na dwie tury 

najlepszymi zawodnikami okazali się 

Janusz Oś, Tomasz Olszewski i Roman 

Gradziuk.  

 Cała trójka otrzymała od Zarządu 

Towarzystwa okolicznościowe dyplomy 

i puchary. 

 

PS. Zarząd KTW składa serdeczne 

podziękowania dla Stanisława 

Maruszaka za sędziowanie podczas 

zawodów. 

J. Oś 

 

„Razem w Europie” 
 

 „Razem w Europie” to hasło 50 Jubileuszowego  Międzynarodowego Wyścigu  

Kolarskiego Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej organizowanego pod Honorowym 

Patronatem Marszałka Senatu RP – Bogdana Borusewicza. Główne cele rajdu jest to 

umocnienie przyjaźni i pokoju na świecie oraz propagowanie kolarstwa. 

 Organizatorami wyścigu są: Rada Główna Krajowego  Zrzeszenia Ludowe 

Zespoły Sportowe, Ukraińska Federacja Kolarska, Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe w Lublinie, Urząd Miasta  Zamość, Urząd Miasta Sandomierz. 

 Wyścig jest organizowany w okresie od 4 do 10 czerwca 2006r. i składa się z 8 

etapów, w tym 4  etapy na Ukrainie (3-7.06.2006) i 4 w Polsce (8 - 10.06.2006).  

 Na terenie Polski trasa wyścigu prowadzić będzie m. in. przez takie miasta jak 

Sandomierz, Zamość, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski. Uczestnicy wyścigu 

przejeżdżać będą również przez Krasnobród, gdyż VII etap tego wyścigu prowadzi 

przez naszą miejscowość. Na trasę VII etapu wyścigu zawodnicy wystartują o godz. 

15.00 na ul. Akademickiej w Zamościu i przejeżdżać będą przez Łabunie, Krynice, 

Tomaszów Lub. Susiec, Józefów, Jacnię, Krasnobród, Suchowolę i zakończą etap w 

Zamościu. Tam też o godz. 20.00 na Rynku Wielkim odbędzie się uroczyste 

zakończenie wyścigu. 

 W imieniu organizatorów zapraszamy do kibicowania kolarzom na całej trasie 

rajdu, a w sposób szczególny zapraszamy mieszkańców Krasnobrodu do kibicowania 

zawodnikom przejeżdżającym przez Krasnobród w dniu 10 czerwca 2006r.  

M. Czapla 
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