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O G Ł O S Z E N I E 
 
 Burmistrz Krasnobrodu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na 

okres od 14 czerwca 2008r do 30 września 2008r. nieruchomości stanowiących własność 
gminy Krasnobród oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Krasnobród Nr działki 

1283/6 oraz część działek nr 1220/3 i 1220/3 i 1267/4 o pow . ogólnej 1.10 ha wraz z płat-

nym szaletem publicznym. 

 Wysokość wywoławcza czynszu za okres dzierżawy wynosi 10 000zł (słownie: dzie-

sięć tysięcy złotych) -brutto 

 Ustalona wysokość czynszu w wyniku licytacji płatna jednorazowo z góry w terminie 

do 15 sierpnia 2008r. 

 Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2008 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim  

w Krasnobrodzie pokój Nr. 14. 

 Wadium w wysokości 10% czynszu wywoławczego tj. kwotę 1000 zł /słownie :tysiąc 

złotych / należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 czerwca 2008r. na konto Urzędu Miejskiego 

nr 08 1500 1807 1218 0001 6744 0000 w Kredyt Bank O/Zamość.  
 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, po-

kój nr 9, tel. /0-84 / 660 7691. Przed otwarciem przetargu osoby, które wpłaciły wadium 

mogą zapoznać się z projektem umowy dzierżawy. 

 Osobie, która przetarg wygrała i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym 

terminie do zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu. 

Krasnobród 12 maja 2008r 

 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

Zawody strażackie 
W dniu 01 czerwca 2008 r o godz. 13.00 w 

miejscowości Majdan Mały odbędą się za-

wody sportowo-pożarnicze dla gmin Kra-

snobród i Adamów. Zawody rozegrane bę-
dą w dwu konkurencjach: sztafeta pożarni-

cza 7x50 m z przeszkodami i ćwiczenia bo-

jowe. Organizatorem zwodów jest Komen-

da Miejska Państwowej Straży Pożarnej w 

Zamościu i Zarząd Gminny Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Krasno-

brodzie. 

 

Nowe oświetlenie uliczne 
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie 

oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej i 

Zamojskiej. Wykonawcą powyższej inwe-

stycji będzie Przedsiębiorstwo Usługowe 

Leszek Sokołowski, 23-400 Biłgoraj ul. 

Zamojska 63. Koszt inwestycji wynosi 45 

827,04 zł. 

 

Kłopotliwy Wieprz 
Kontynuując działania mające na celu od-

mulenie rzeki Wieprz na 4-kilemetrowym 

odcinku od Majdanu Wielkiego do Kra-

snobrodu Burmistrz Krasnobrodu Janusz 

Oś udał się z wizytą do Regionalnego Za-

rządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

Podczas spotkania omówiono plany prac 

przygotowawczych, w których gmina Kra-

snobród zobowiązuje się wykonać doku-

mentację na odtworzenie koryta rzeki, a 

Regionalny Zarząd finansowanie tego za-

dania w etapach. Obecnie trwają negocja-

cje w sprawie wyłonienia wykonawcy do-

kumentacji. 

 

Pięknieje centrum Krasnobrodu 
Posiadanie przez Krasnobród statusu miej-

scowości turystycznej i uzdrowiskowej 

sprawia, że władze samorządowe zwracają 
większą uwagę na sprawy związane z po-

prawą estetyki naszego miasta. W tym celu 

już wczesną wiosną obsadzono kwiatami  

 
rabatki w centrum Krasnobrodu. W ostatnim 

czasie obok Placu Siekluckiego i przy klasz-

torze ustawiono dekoracyjne dzbany obsa-

dzone roślinnością. Najnowszymi elemen-

tami dekoracyjny Placu Siekluckiego są do-

nice z kwiatami zawieszone na słupach 

oświetleniowych. Dodatkowego uroku na-

szemu miasteczku dodają czerwono kwitną-
ce w centrum miasta głogi. 

 

Lepszy dojazd do pół 
Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Krasno-

brodzie w miejscowościach Zielone i Maj-

dan Mały prowadzone były prace mające na 

celu poprawę dojazdów do pół. Koszt wyko-

nanych robót wyniósł blisko 9 tys. zł.  

 

Budowa dróg 
Na ogłoszony przez Gminę Krasnobród 

przetarg nieograniczony na realizację zadań 
inwestycyjnych: 

1) Budowa ulicy Różanej i Kwiatowej na 

osiedlu Podzamek  w Krasnobrodzie. 

2) Budowa odcinka drogi gminnej nr 110 

948L w Grabniku 270m. 

3) Budowa odcinka drogi gminnej nr 110 

862L w Majdanie Małym 120m. 

Zainteresowanie przetargiem okazało aż  

 

 
osiem firm, które złożyły oferty na wy-

konanie tych zamierzeń. W wyniku prze-

prowadzenia oceny ofert wykonawcą bu-

dowy ulic Kwiatowej i Różanej na osie-

dlu Podzamek została firma Przedsiębior-

stwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z 

Zamościa. Wartość oferty firmy PRD 

wyniosła brutto 276.097,35 PLN. Na wy-

konawcę kolejnego etapu budowy drogi 

w Grabniku wybrano firmę Przedsiębior-

stwa Robót Drogowo- Mostowych z To-

maszowa Lubelskiego. Wartość oferty 

firmy PRDM wyniosła brutto 105.370,30 

PLN. Na wykonawcę Budowy odcinka 

drogi w Majdanie Małym zostało wybra-

ne przedsiębiorstwo Zakład Wapienno-

Piaskowy BEŁŻEC Spółka z o.o. z Bełż-
ca. Wartość oferty na budowę drogi w 

Majdanie Małym wyniosła 135.202,66 

PLN. Na 30 maja br. planowane jest za-

warcie umów na realizacje zamierzeń in-

westycyjnych z Wykonawcami, których 

oferty były najkorzystniejsze.  

 

Remonty dróg 
Intensywne opady deszczu i niskie tem-

peratury panujące w drugiej oraz trzeciej 

dekadzie maja spowodowały nieco póź-
niejsze niż w roku ubiegłym rozpoczęcie 

prac remontowych asfaltowych dróg 

gminnych masą mineralno-asfaltową na 

gorąco. Zawarty z firmą Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych Spółka z o.o. kontakt 

na zrealizowanie remontów zakłada wy-

konanie remontów cząstkowych na-

wierzchni przy użyciu masy mineralno-

asfaltowej na drogach gminnych gminy 

Krasnobród w miejscowościach: Majdan 

Mały, Hutków, Zielone oraz Kaczórki 

(dojazd do stacji tankowania gazem od 

strony drogi wojewódzkiej).   

Remonty dróg masą mineralno-asfaltową 
na gorąco mają zostać zakończone do 

dnia 15 czerwca 2008r. 

 

Informacje zebrała: 

M. Czapla 
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Mieć wielkie szczęście 
 

 Miałem chyba wielkie szczęście w życiu, że mogłem pracować w dziedzinie 

sztuki zwanej ilustracją - tymi słowami rozpoczyna się tekst autorski wprowa-

dzający do katalogu pt. „Zdzisław Witwicki – ilustracje” wydanego na początku 

maja br. przez Krasnobrodzki Dom Kultury. 

 Zapożyczając to zdanie i nieco je zmieniając mogę z całą pewnością stwier-

dzić, że Krasnobrodzki Dom Kultury miał i nadal ma wielkie szczęście, a także 

przyjemność mogąc współpracować z Panem Zdzisławem Witwickim – zna-

nym i cenionym ilustratorem oraz Panią Marią Grażyną Szpyra, która od 25 lat 

zajmuje się promocją polskiej ilustracji w Polsce i za granicą. Efektem tej 

współpracy jest projekt realizowany przez Krasnobrodzki Dom Kultury pod na-

zwą „Zdzisław Witwicki – ilustracje”. 

 Celem projektu jest rozwój, upowszechnianie i promocja polskiej sztuki 

współczesnej poprzez organizację wystawy i wydanie katalogu prezentującego 

dorobek wybitnego Artysty, nestora polskich ilustratorów Zdzisława Witwic-

kiego.  

 Zanim przedstawię bardziej szczegółowe informacje dotyczące wspomnia-

nego wyżej projektu chciałabym przybliżyć czytelnikom GK sylwetkę Artysty. 

Pozwolę sobie zacytować tekst autorki projektu i jednocześnie kuratora wysta-

wy p. Marii Grażyny Szpyra zawarty w katalogu: 
 

 Zdzisław Witwicki jest jednym z 

twórców znanej w świecie „polskiej 

szkoły ilustracji”, laureatem wielu na-

gród i wyróżnień, takich jak: Nagroda 

Prezesa Rady Ministrów za twórczość 
dla dzieci i młodzieży, wyróżnienie na 

Międzynarodowej Wystawie „Najpięk-

niejsze Książki Świata” we Frankfurcie 

nad Menem, wyróżnienie na Międzyna-

rodowej Wystawie Sztuki Edytorskiej 

IBA w Lipsku, Złoty Medal (w zespole) 

na VIII Biennale Sztuki w Sao Paulo, 

wyróżnienie na wystawie Współczesna Polska Sztuka Książki, Medal Polskiej 

Sekcji IBBY za całokształt twórczości i innych.  

 Przez 34 lata był redaktorem artystyczno-graficznym w Instytucie Wydaw-

niczym „Nasza Księgarnia” przyczyniając się pośrednio do rozwoju i świato-

wych sukcesów polskiej ilustracji. 

 Zdzisław Witwicki zilustrował ponad 70 książek dla dzieci, w tym tak znane 

i lubiane jak: „O wróbelku Elemelku” Hanny Łochockiej, „Z przygód krasnala 

Hałabały” Lucyny Krzemienieckiej, „Krasnalek Gapcio” Wiery Badalskiej, czy 

„Apolejka i jej osiołek” Marii Krüger. Wiele z nich wydano w językach obcych 

- czeskim, niemieckim, rosyjskim, węgierskim, fińskim, holenderskim i francu-

skim. Jest autorem ilustracji do dzieł klasyków literatury polskiej - Adama Mic-

kiewicza, Juliusza Słowackiego, Jana Kochanowskiego, Henryka Sienkiewicza, 

czy Bolesława Leśmiana. Ponadto wykonał kilkaset ilustracji do czasopism dla 

dzieci i młodzieży, kalendarzy, przeźroczy, projektował pocztówki okoliczno-

ściowe, plansze dla przedszkoli, koperty do płyt itp.  

 Prace swoje prezentował na ponad 200 wystawach indywidualnych i zbio-

rowych w kraju i za granicą. 

 Nadal pracuje twórczo, a jego ilustracje niezmiennie zyskują uznanie kryty-

ków i środowiska ilustratorów oraz budzą zainteresowanie odbiorców. 

 

 A teraz kilka zdań o projekcie.  

Jak już wcześniej było wspomniane projekt 

„Zdzisław Witwicki - ilustracje” składa się z 

dwóch części - organizacji i prezentacji wy-

stawy oraz wydania katalogu. 

 

W y s t a w a 
 Wystawa ma charakter retrospektywny i 

gromadzi 127 ilustracji z różnych okresów 

życia Artysty. Prace oprawione są w karton i 

przystosowane do eksponowania za szkłem.  

  

 
Zgodnie z projektem oraz nawiązaną współ-

pracą z instytucjami kultury i galeriami z ca-

łej Polski, wystawa pokazywana będzie w 

kilkunastu galeriach na terenie kraju. Jako 

pierwsi prace prezentowane na wystawie mo-

gli obejrzeli mieszkańcy Częstochowy.  

  
 

Wernisaż wystawy odbył się 9 maja 2008r. w 

Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. 

Oto zdjęcia z tej uroczystości. 

Ciąg dalszy na str. 4 
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Mieć wielkie szczęście 
Ciąg dalszy ze str. 3 

 W drugiej połowie czerwca wystawa 

będzie prezentowana w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury. Planowany termin jej 

otwarcia to 21 czerwca 2008r., wernisaż 
odbędzie się w ramach „Powitania La-

ta”. Już teraz serdecznie zapraszamy do 

KDK na spotkanie ze sztuką na wyso-

kim, światowym poziomie oraz na spo-

tkanie z autorem ilustracji Zdzisławem 

Witwickim. 

 Kolejne terminy wystaw to: lipiec-

sierpień - w Powiatowej i Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej w Zamościu, wrze-

sień – w Galerii Sztuki Współczesnej we 

Włocławku, październik – w Oświęcim-

skim Centrum Kultury, listopad – w 

Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Zielonej Górze, grudzień – 

w Miejskim Biurze Wystaw Artystycz-

nych w Lesznie. Terminy pozostałych 

ekspozycji są w trakcie uzgadniania.  

 

K a t a l o g 
 Wystawie towarzyszy katalog pt. 

„Zdzisław Witwicki – ilustracje” zreda-

gowany tak, aby mógł funkcjonować 
również jako samodzielne 

 

wydawnictwo. Katalog jest formatu A4, 

liczy 48 stron, został wydany w nakła-

dzie 1500 egz. Zawiera 38 barwnych re-

produkcji, fotografię Artysty, tekst au-

torski, wstęp prof. Janusza Stannego, in-

formację o artyście zredagowaną przez  

 

 

kuratora wystawy Marię Grażynę Szpy-

ra, kalendarium życia i twórczości Arty-

sty, wykaz ważniejszych książek ilu-

strowanych przez Zdzisława Witwickie-

go, bibliografię oraz wykaz instytucji, 

które współpracowały z KDK przy re-

alizacji projektu.  

 Z przyjemnością informujemy, że 

realizowany przez nas projekt „Zdzisław 

Witwicki – ilustracje” zyskał akceptację 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego. Nasz wniosek o dofinansowa-

nie tego zadania w ramach Programu 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego „Znaki Czasu” złożony w 

styczniu br. został pozytywnie rozpa-

trzony.  

 Zgodnie z ogłoszonymi wynikami 

Krasnobrodzki Dom Kultury otrzymana 

na realizację tego projektu dotację w 

wysokości 15.000 zł. Obecnie oczeku-

jemy na informację z Narodowego Cen-

trum Kultury - instytucji zarządzającej 

programem „Znaki Czasu”, dotyczącą 
terminu podpisania stosownej umowy. 

 O kolejnych działaniach związanych 

z realizacją projektu będziemy na bieżą-
co informowali w kolejnych wydaniach 

G.K. 

M. Czapla 

 

 

Dowód osobisty dla Stulatki 
 
 23 listopada 2007r. w Krasnobrodzie 

odbyła się niecodzienna uroczystość 100-

lecia urodzin pani Leokadii Katarzyny 

Sak (relację z tej uroczystości publikowa-

liśmy w GK Nr 12/136 z grudnia 2007r.). 

 Natomiast 24 kwietnia 2008r. Sza-

nowną Jubilatkę odwiedzili: Janusz Oś - 

Burmistrz Krasnobrodu, Alicja Parkitny – 

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w 

Krasnobrodzie oraz pisząca te słowa Ma-

riola Czapla reprezentująca „Gazetę Kra-

snobrodzką”.  

 Okazja do odwiedzin była także nie-

codzienna – wręczenie nowego dowodu 

osobistego najstarszej mieszkance naszej 

gminy. Burmistrz Krasnobrodu wręczając 

ten dokument Pani Leokadii złożył najser-

deczniejsze życzenia: dużo zdrowia, 

 

radości i wielu 

lat życia.  

 Dopełnia-

jąc formalności 

Kierownik 

USC poprosiła 

Szanowną Jubi-

latkę o złożenie 

podpisów na stosownych dokumentach. Tu 

warto podkreślić, że Pani Leokadia sama, 

bez niczyjej pomocy i bez okularów pięk-

nie je podpisała.  

 To krótkie, ale jakże niecodzienne spo-

tkanie sprawiło radość Pani Leokadii i 

wywołało łzy wzruszenia, a nam uczestni-

czącym w tym spotkaniu dostarczyło nie-

zapomnianych wrażeń. 
M. Czapla  
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VI Majówka Roztoczańska 
 

 Już po raz szósty, w Krasnobrodzie 

odbyła się Majówka Roztoczańska - im-

preza plenerowa, która ma już swoją 
tradycję i wiernych uczestników. Orga-

nizatorami imprezy byli: Urząd Miejski 

w Krasnobrodzie, Krasnobrodzki Dom 

Kultury i Centrum Szkolenia i Rekreacji 

„Energetyk”, a współorganizatorami 

Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe 

„Do Źródeł” i Ruch Światło Życie Die-

cezji Zamojsko-Lubaczowskiej.  
 W tym roku pierwszy dzień święto-

wania rozpoczął się Majówką Ewangeli-

zacyjną pod hasłem „Niespokojni na-

dzieją”, którą zorganizowano w ramach 

Diecezjalnych Obchodów Roku Mło-

dzieży.  

 O godzinie 11-stej w Kościele Ze-

słania Ducha Świętego rozpoczęła się 
msza święta, w której uczestniczyła 

młodzież przybywająca tutaj z całej die-

cezji. Po mszy św. młodzież wraz ze 

swoimi opiekunami udała się nad kra-

snobrodzkie stawy, gdzie w przepięk-

nym naturalnym otoczeniu pracowała w 

grupach nad tekstami Benedykta XVI. 

 Około godziny 15-stej młodzi 

uczestnicy „Majówki Ewangelizacyjnej” 

zaczęli gromadzić się na krasnobrodz-

kim Kamieniołomie. Tutaj, przy ogni-

skach mogli odpocząć i posilić się. Były 

oczywiście pieczone kiełbaski, wesołe 

śpiewy i moc radości, która rozlała się z 

ogromną siłą na cały kamieniołom, żeby 

nie rzec na cały Krasnobród. 

 O godzinie 16.00 na Kamieniołom 

przybył z niecierpliwością oczekiwany 

Gość - Pasterz Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej ks. bp. Wacław Depo, 

który został gorąco i serdecznie przyję-
ty. Oficjalnego powitania dokonał po-

mysłodawca i główny organizator spo-

tkania ks. Roman Sawic – proboszcz Pa-

rafii pw. Zesłania Ducha Św. Powitał 

przybyłych gości: Księdza Biskupa Wa-

cława Depo, kanclerza ks. Adama Firo-

sza, Burmistrza Krasnobrodu Janusza 

Osia, jego zastępcę Piotra Michalskiego 

i Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu 

Kultury Mariolę Czapla, a także mło-

dzież wraz z opiekunami. 

Następnie przedstawiciele młodego po-

kolenia ciepłym słowem i bukietem po-

lnych kwiatów podziękowali Pasterzowi 

za przyjęcie ich zaproszenia i przybycie 

do Krasnobrodu. 

 Po tych wszystkich powitaniach głos 

zabrał Ksiądz Biskup, który pozdrowił 

wszystkich i wyraził swoją radość z 

możliwości uczestnictwa w tym spotka-

niu, dziękując za zaproszenie. 

Potem rozpoczął się koncert zespołu 

„ORCHAJIM” z Ostrowa Wielkopol-

skiego, który porwał do wspólnej zaba-

wy nie tylko zgromadzoną młodzież, 

 

 ale także pozostałych członków spotka-

nia na czele z Biskupem Wacławem, 

który również został zaproszony do 

wspólnej zabawy. 

 Kiedy koncert zespołu dobiegł koń-

ca nadszedł czas na coś dla ducha, a 

mianowicie rozpoczęła się katecheza 

głoszona przez Księdza Biskupa. Padły 

mądre słowa – drogowskazy, słowa otu-

chy, zrozumienia i wiary w młodzież, 
która będzie budować NASZE jutro. Nie 

zabrakło też wspomnień i przykładów z 

życia, które chyba najmocniej trafiają do 

młodych odbiorców.  

 
Na koniec tego pierwszomajowego spo-

tkania wszyscy jego uczestnicy wzięli 
udział w nabożeństwie majowym z racji 

rozpoczęcia miesiąca Maryjnego. 

I tak oto pierwszy dzień Majówki Roz-

toczańskiej - Majówki Ewangelizacyjnej 

dobiegł końca. Miejmy nadzieję, że to 

pierwsze spotkanie młodzieży z całej 

diecezji na krasnobrodzkim Kamienio-

łomie będzie początkiem tradycji orga-

nizowania podobnych w kolejnych la-

tach. 

 2 maja, czyli drugi dzień Majówki 

Roztoczańskiej tylko dla niektórych był 

dniem odpoczynku. Nie wszyscy, bo-

wiem mogli korzystać z długiego week-

endu. Jednak organizatorzy imprezy 

pomyśleli i o tym. W tym dniu zaplano-

wane atrakcje rozpoczęły się dopiero w 

godzinach popołudniowych. 

O godzinie 18.00 odbył się ponad go-

dzinny koncert zespołu folklorystyczne-

go „Mladost” z Serbii, który mimo nie-

sprzyjającej aury zaprezentował się do-

skonale i rozgrzał zgromadzoną na Placu 

Siekluckiego publiczność. 
Natomiast późnym wieczorem, o godzi-

nie 21.00 rozpoczęła się plenerowa pro-

jekcja filmu pt. „U Pana Boga w ogród-

ku” gromadząc wiernych kinomanów, 

którym nie straszny był deszcz i panują-
cy chłód. 

 Kolejny dzień Majówki to poranne 

uroczystości religijno-patriotyczne z 

okazji święta Konstytucji 3 Maja, które 

rozpoczęły się mszą św. w intencji Oj-

czyzny w Sanktuarium Maryjnym w  

 

Krasnobrodzie a poprzedzone progra-

mem patriotycznym w wykonaniu dzieci 

ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach. 

Po mszy świętej tradycyjnie odbył się 
przemarsz pod pomnik Konstytucji 3 

Maja, gdzie okolicznościowe przemó-

wienie wygłosił z-ca Burmistrza Kra-

snobrodu Piotr Michalski. 

 Popołudniowa część programu roz-

poczęła się o godzinie 14.00 na stadionie 

sportowym, gdzie rozegrany został mecz 

towarzyski POLSKA - SŁOWACJA 

miedzy drużyną Krasnobrodu, a drużyną 
naszej partnerskiej miejscowości na 

Słowacji - Krasnego Brodu. Mecz za-

kończył się remisem 2:2 i mimo nie-

oczekiwanej kontuzji jednego ze sło-

wackich zawodników spotkanie odbyło 

się w bardzo sympatycznej atmosferze. 

 Kolejne punkty programu trzeciego 

dnia Majówki odbyły się już w centrum 

Krasnobrodu - na Placu Siekluckiego, 

gdzie wszyscy uczestnicy imprezy mogli 

posłuchać pierwszej części koncertu ze-

społu „ODYSSEYA”, obejrzeć występ 

kabaretu „SZARA EMINENCJA” z 

Werbkowic i o godzinie 20.00 powitać 
na krasnobrodzkiej scenie gwiazdę wie-

czoru panią IRENĘ JAROCKĄ, która 

przypomniała wszystkim swoje dawne 

przeboje i zaprezentowała utwory z naj-

nowszej płyty. 

 
 Występ Gwiazdy ściągnął do Kra-

snobrodu rzesze jej fanów, co sprawiło, 

że mimo chłodnej pogody w centrum 

naszego miasteczka było bardzo gorąco i 

wesoło. Po koncercie można było kupić 
płytę, otrzymać autograf pani Ireny i 

zrobić z nią pamiątkowe zdjęcie.  

Kiedy fani Ireny Jarockiej stali w kolej-

ce po autograf licznie zgromadzona pu-

bliczność bawiła się już z zespołem 

„ODYSSEYA”, który prezentował dru-

gą część swojego występu. 

I tak w tanecznych rytmach o godzinie 

23 zakończył się przedostatni dzień ma-

jowego świętowania. 

Ciąg dalszy na str. 6 
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VI Majówka Roztoczańska 
 

kierujemy do strażaków z Hutkowa, 

Dominikanówki, Majdanu Wielkiego i 

Wólki Husińskiej oraz Policji za pomoc 

w utrzymaniu porządku i bezpieczeń-

stwa podczas imprezy.  

 Dziękujemy Dyrektorowi i pracow-

nikom Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Krasnobrodzie za zabezpieczenie 

transportu, pomoc organizacyjną i 

utrzymanie czystości w czasie imprezy i 

po jej zakończeniu.  

 Dziękujemy członkom Stowarzysze-

nia Kulturalno-Naukowego „Do Źródeł” 

za pomoc w organizacji pokazów kuli-

narnych, a także Danucie Kozłowskiej, 

Bogumile Kostrubiec, Annie Gomułka i 

Mieczysławowi Dziura z Wólki Husiń-

skiej, Jadwidze Zub, Sylwii Grela, Edy-

cie Gęśla, Renacie Monastyrskiej, Mał-

gorzacie Dudek z Hutkowa oraz Rado-

sławie Kozieł, Halinie Nizio, Ewie Maj-

danik, Irenie Umińskiej i Dorocie Skóra 

z Zielonego za kulinarne prezentacje.  

 I na zakończenie dziękujemy 

wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili się do zorganizowania „VI 

Majówki Roztoczańskiej”. 
M.K. 

Fotoreportaż str. 10-11 i 20 

 

 

Ciąg dalszy ze str. 7 

 Ostatni dzień Majówki - 4 maja - to 

poranne uroczystości religijne Św. Flo-

riana Patrona Strażaków. Strażacy ze 

wszystkich jednostek OSP gminy Kra-

snobród, w uporządkowanym szyku z 

orkiestrą dętą na czele, spod strażnicy w 

Krasnobrodzie udali się do kościoła Na-

wiedzenia Najświętszej Maryi Panny w 

Krasnobrodzie, gdzie uczestniczyli we 

mszy świętej odprawionej w ich intencji. 

Potem również czwórkami, w marszo-

wym rytmie utworów granych przez 

Krasnobrodzką Orkiestrę Dętą powrócili 

do strażnicy. Po zakończeniu uroczysto-

ści religijnych mogli uczestniczyć w dal-

szej części majowego święta. 

 Od godziny 14.00 bowiem rozpoczął 
się Festyn na Placu Siekluckiego, które-

go główną atrakcją niewątpliwie była 

Biesiada Krasnobrodzka z udziałem go-

ści ze Słowacji. 

 Warto tu przypomnieć, że nasza 

współpraca z miejscowością Krasny 

Brod na Słowacji trwa już od ponad 4 

lat. W tym roku na zaproszenie Burmi-

strza Krasnobrodu przyjechała do nas 

46-osobowa reprezentacja tej niewielkiej 

miejscowości. Gościliśmy zespół folklo-

rystyczny „Krasnobrodčanka”, drużynę 
piłkarską oraz władze samorządowe 

Krasnego Brodu ze starostą Vladimirem 

Bajajem na czele.  

 Nasi goście w czasie weekendowego 

pobytu mieli okazję poznać uroki Kra-

snobrodu oraz Zamościa, uczestniczyli w 

spotkaniu integracyjnym z przedstawi-

cielami różnych środowisk naszej lokal-

nej społeczności, a także aktywnie włą-
czyli się w program VI Majówki Rozto-

czańskiej biorąc udział w meczu piłkar-

skim, prezentując taniec i muzykę sło-

wacką, czy też uczestnicząc w pokazie 

kulinarnym. 

 Powrócę do tego, co działo się 4 ma-

ja, w niedzielne popołudnie na Palcu 

Siekluckiego. Na początku odbył się po-

kaz tańca nowoczesnego w wykonaniu 

członków zespołu „FART” działającego 

przy Krasnobrodzki Domu Kultury oraz 

przeprowadzono konkursy z nagrodami 

dla naszych milusińskich. 

Następnie rozpoczęło się prawdziwe bie-

siadowanie. Na scenie można było zoba-

czyć nie tylko artystów ze Słowacji czyli 

zespół „Krasnobrodčanka”, ale także po-

dziwiać występy zespołów: „Hetmańscy 

Sarmaci”, „Kresowyj Ansamble Lońki 

Marczukijewa”, kapela góralska „Chy-

rocki” oraz zespół folklorystyczny 

„Wójtowianie” i kapela „Krasnobrodzkie 

Echo”.  

 Ale nie tylko na scenie cały czas się 
coś działo, bowiem na placu Siekluckie-

go już od godziny 15-stej odbywały się 
pokazy kulinarne pod hasłem „Gotuj 

 

razem z nami”. Wszyscy uczestnicy Ma-

jówki mogli spróbować i zobaczyć jak 

się przygotowuje, specjały przyrządzane 

przez gospodynie z Krasnego Brodu na 

Słowacji oraz z naszych miejscowości: 

Wólki Husińskiej, Hutkowa i Zielonego. 

Nasi goście z zagranicy gotowali pyszne 

słowackie pierożki. Pyszne w wykonaniu 

słowackim, ale także i polskim – wiem o 

tym, bo niektóre panie już na drugi dzień 
po Majówce sprawdziły przepis i swoje 

umiejętności kulinarne. Dla tych, którzy 

jeszcze nie próbowali tego słowackiego 

specjału przepis podajemy poniżej.  

Gospodynie z gminy Krasnobród goto-

wały pierogi ruskie, smażyły placki 

ziemniaczane i racuchy, które też 
wszystkim smakowały. Były też placki 

cebularze i swojski chleb ze smalcem 

przygotowane przez p. Halinę Adamo-

wicz wraz z córkami z Lasowiec. Na de-

gustację smacznych wędlin z Zakładu 

Przetwórstwa Mięsnego Wrębiak & 

Witkowski z Tomaszowa Lubelskiego 

serdecznie zapraszali przedstawiciele tej 

firmy. Oczywiście chętnych nie brako-

wało. Wszystko było bardzo smaczne. 

 Ponadto na Placu Siekluckiego przez 

cały czas imprezy trwał Jarmark Zyg-

muntowski, gdzie swoje stoiska mieli 

twórcy ludowi, którzy nie tylko sprze-

dawali swoje dzieła, ale także pokazy-

wali jak się je wykonuje. Prezentowały 

się też firmy i instytucje. Można było 

także skorzystać z piknikowej gastrono-

mii. 

 Około godziny 19-stej rozpoczął się 
koncert zespołu „POWER PLAY”, który 

swoją muzyką porwał do zabwy pu-

bliczność zgromadzoną na placu. I tak w 

tanecznym nastroju o godzinie 23 za-

kończyła się i przeszła do historii VI 

Majówka Roztoczańska.  

 Organizacja 4-dniowej imprezy nie 

byłaby możliwa bez zaangażowania wie-

lu osób i firm. Składamy serdeczne po-

dziękowania sponsorom, którymi byli: 

Zamojska Korporacja Energetyczna 

Spółka Akcyjna, Zakład Ceramiki Bu-

dowlanej „Markowicze” S.A, Bank PE-

KAO SA, Zakład Przetwórstwa Mięsne-

go Wrębiak & Witkowski z Tomaszowa 

Lubelskiego, Zakład Poligraficzny „At-

tyla” w Zamościu, Stacja Paliw „Kras- 

Tank” w Krasnobrodzie, Kazimierz 

Adamczuk – Market w Krasnobrodzie i 

Stanisław Borek – Sklep Spożywczy w 

Krasnobrodzie. 

 Dziękujemy redakcjom: Radia Lu-

blin, Katolickiego Radia Zamość, Kurie-

ra Lubelskiego, Tygodnika Zamojskiego, 

Kroniki Tygodnia i Dziennika Wschod-

niego za objęcie imprezy patronatem 

medialnym. 

 Słowa podziękowania za pomoc w 

organizacji tegorocznej Majówki  

 

Słowackie 

pierożki 
 
Składniki ciasta:  

•  1 kg mąki 

•  0,5 dkg drożdży 

•  1 łyżeczka sody  

•  ½ szkl. oleju 

•  sól do smaku 

•  1 szkl. śmietany 

•  1 szkl. maślanki 

 
Składniki farszu: 

•  ok. 30 dkg sera białego 

•  1 jajko 

•  1 łyżka mąki 

•  koperek lub pietruszka (posiekać) 
•  sól i pieprz do smaku 

Ser można przekręcić przez maszynkę i 
połączyć z pozostałymi składnikami. 

 
Sposób przygotowania: 
 Drożdże łączymy z maślanką i kefi-

rem i dodajemy pozostałe składniki. Wy-

rabiamy ciasto. Następnie rozwałkowu-

jemy je na stolnicy i kroimy na małe 

kwadraciki, na których kładziemy farsz. 

Potem składamy je na pół i lepimy małe 

trójkątne pierożki.  

 Tak przygotowane, smażymy na 

rozgrzanym oleju. 

 

Życzymy smacznego 
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„Aby wszyscy byli jedno” 
J 17, 21 

 Z okazji 25-lecia święceń kapłań-
skich z wdzięcznością w sercu błogo-

sławi Ks. Zbigniew Lewandowski SAC, 

Pallotyn. Te słowa czcigodny Jubilat 

umieścił na obrazku upamiętniającym tę 
piękną rocznicę.  
 Wśród wielu miejsc, w których Ks. 

Zbigniew, wraz z kolegami z rocznika 

święceń, dziękował Bogu za dar kapłań-
stwa, znalazło się również Sanktuarium 

Maryjne w Krasnobrodzie. Miejsce 

szczególnie bliskie Ks. Jubilatowi, gdyż 
to tu właśnie „życie się zaczęło i kapłań-

stwo się zaczęło”.  

 Ks. Zbigniew Lewandowski urodził 

się 1 stycznia 1957 roku w Krasnobro-

dzie. Ukończył Szkołę Podstawową w 

Adamowie. Następnie Liceum w Krako-

wie. W 1976 roku po zdaniu matury 

wstąpił do Nowicjatu, a od roku 1977 

podjął formację w Wyższym Seminarium 

Duchownym OO. Pallotynów w Ołta-

rzewie. 8 maja 1983 roku otrzymał świę-
cenia kapłańskie z rąk śp. Ks. Bpa Wła-

dysława Niziołka. Po święceniach podjął 

pracę duszpasterską w Chełmnie n. Wi-

słą w parafii św. Józefa Robotnika. Po 

roku podjął pracę w Parafii Miłosierdzia 

Bożego w Ożarowie Mazowieckim. W 

tym czasie odbył również kurs języka 

portugalskiego w Centrum Misyjnym w 

Warszawie. W 1985 roku wyjeżdża z kra-

ju do Brazylii, by tam głosić Dobrą No-

winę o Chrystusie. Czcigodny Ks. Jubilat 

poza Polską przebywa już 23 lata, z cze-

go 5 lat pobytu w Meksyku. Obecnie po-

sługuje w Parafii św. Benedykta Czarne-

go w Itaperunie. Na terenie tej parafii 

obsługuje 14 kaplic (najdalej położone w 

odległości 30 km). Msze święte w kapli-

cach odprawiane są raz w miesiącu. 

Każdego tygodnia zaś w poszczególnych 

kaplicach Szafarze świeccy przewodni-

czą Liturgii Słowa Bożego i udzielają 
wiernym Komunii Świętej. Wszelkie 

duszpasterstwo, katechezy, przygotowa-

nia do sakramentów świętych prowadzo-

ne są przez ludzi świeckich. Przy parafii 

jest ok. 60 katechetek.  

Na terenie całej parafii jest ok. 30000 

mieszkańców. Społeczność parafii to lu-

dzie biedni i to oni zazwyczaj uczęszcza-

ją do kaplic.   

 Dnia 11 maja 2008 roku o godzinie 

12.00 u Tronu Matki Bożej Krasno-

brodzkiej w otoczeniu licznie zgroma-

dzonych wiernych Ks. Zbigniew spra-

wował Eucharystię, w której wyraził 

swoje dziękczynienie za dar dwudziestu 

pięciu lat kapłańskiej posługi. Wraz z 

nim przy ołtarzu stanęli dwaj jego kole-

dzy z rocznika ks. Tadeusz Domański 

SAC, oraz ks. Jan Siwiec SAC, który 

wygłosił okolicznościowe kazanie. Po 

komunii świętej liczne delegacje wier-

nych złożyły na ręce Jubilata życzenia.  

 
 

 
Delegacje składają życzenia Jubilatom 

 

 Słowa serdecznych życzeń skierował 

również Kustosz Sanktuarium w Kra-

snobrodzie Ks. Prałat Roman Marszalec. 

Czcigodny Jubilat dziękując wszystkim 

za życzliwość przekazał na ręce ks. Pra-

łata figurkę Matki Bożej z Aperecida, 

która jest darem wiernych z Brazylii, 

gdzie ks. Zbigniew jest proboszczem. 

Warto wspomnieć iż historia Matki 

 
Bożej sięga 1717 roku, kiedy to trzech 

rybaków zostało wysłanych przez lokal-

ne władze do poszukiwania ryb w rzece 

Paraiba. Po nieudanych poszukiwaniach, 

przybyli do Porto Itaguacu. Jeden z nich 

zarzucił sieci i wyłowił rzeźbę Matki 

Bożej. Figurka nie była kompletna, gdyż 
nie posiadała głowy. Rybak zarzucił po-

nownie sieci i wyłowił głowę. Po tym 

zdarzeniu jak głosi legenda, rybacy zło-

wili wiele ryb. Figurka została wyrzeź-
biona około 1650 roku. Większość czasu 

spędziła pod wodą, dzięki czemu za-

wdzięcza swój ciemny kolor. Matka Bo-

ża z Aperecida jest świętą patronką Bra-

zylii. 

 Czcigodny Ks. Jubilat, po Bogu wy-

raża swoją wdzięczność Kustoszowi 

Sanktuarium Maryjnego w Krasnobro-

dzie Ks. Romanowi Marszalcowi, księ-
żom wikariuszom, Siostrom Imienia Je-

zus, i wszystkim ludziom dobrej woli, 

którzy okazali mu i wciąż okazują wiele 

życzliwości, którzy włożyli wiele trudu 

w przygotowania i przyczynili się do 

uświetnienia uroczystości 25 – lecia po-

sługi kapłańskiej. 

 
Ks. Jubilat Zbigniew Lewandowski 

 

 Kapłaństwo, to wielki dar i zadanie. 

Ks. Zbigniew stara się to zadanie wypeł-

niać całym sercem. Trzeba więc dzięko-

wać Bogu, że stawia nam kapłanów na 

naszej drodze. Ale trzeba również wciąż 
prosić, „bo robotników wciąż mało”, a 

ciągle jest potrzeba głoszenia Ewangelii 

tym, którzy jej jeszcze nie znają. Dostoj-

nemu Jubilatowi zaś pozostaje życzyć, 
Bożego błogosławieństwa, wielu obfi-

tych łask na dalsze lata kapłańskiej po-

sługi. Niech Maryja, Królowa Aposto-

łów wspiera kapłański misyjny trud. 

Ks. Sławomir Skowroński 

 

Ks. Zbigniew w otoczeniu kolegów z rocznika święceń 

 
Ks. Jubilat przekazuje na ręce ks. Prałata figurkę Matki Bożej 

 z Aperecida - dar parafian z Brazylii. 
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„Wiedza biletem do Brukseli” 
funkcjonowanie innych niezależnych 

miast. 

 Niezwykle interesujące były dla 

mnie spotkania ze sławnymi politykami 

z różnych krajów Unii Europejskiej. 

Siedzieli z nami w jednej sali i rozma-

wiali prawie jak z kolegami na różne,  

ważne tematy polityczne. Miło mnie to 

zaskoczyło, ponieważ kiedyś myślałam, 

że wiele osób, które mają ,,głębszy” 

kontakt z polityką (nie mówiąc już o 

pracownikach PE), traktują wszystkich 

,,zwykłych” obywateli z góry. Te spo-

tkania  wyprowadziły mnie z błędu. Do 

tego sam Profesor Zalewski umiał zna-

leźć z nami wspólny język, co znacznie 

zmieniło moje spojrzenie na osoby zaj-

mujące się polityką. To najlepszy spo-

sób na walkę z alienacją władzy. 

 

 
graniczą ze sobą. 
     Wyjazd do Brukseli pozwolił mi po-

znać kilka tajemnic ,,serca” Unii  

 

 

 Wycieczka do stolicy Belgii – „ser-

ca” Unii Europejskiej - wywarła na 

mnie ogromne wrażenie. Wyjechałam 

tam dzięki temu, że zostałam laureatem 

VI edycji konkursu „Wiedza biletem do 

Brukseli” organizowanego pod patrona-

tem profesora Zbigniewa Zaleskiego, 

posła do Parlamentu Europejskiego. 

 Konkurs był przeznaczony dla peł-

noletnich uczniów szkół średnich z ca-

łego województwa lubelskiego. Aby się 
tam znaleźć, należało być uczniem jed-

nej z wylosowanych szkół i pomyślnie 

przejść konkurs wiedzy o Unii Europej-

skiej w swojej szkole, a następnie test 

finałowy w Lublinie. Test dotyczył 

ogólnej wiedzy z zakresu działalności 

instytucji UE, historii Zjednoczonej Eu-

ropy oraz kultury jej poszczególnych 

członków. Egzamin był przeprowadzo-

ny w języku obcym, do wyboru: aniel-

skim, niemieckim i francuskim. 

 Gdy dowiedziałam się, że zostałam 

jednym z laureatów konkursu, począt-
kowo nie mogłam uwierzyć, że za kilka 

miesięcy  pojadę na bezpłatną wyciecz-

kę do Parlamentu Europejskiego w 

Brukseli. 

 I tak, w listopadzie 2007 roku, mo-

głam spędzić dwa dni w tym unikato-

wym mieście. Największe wrażenie zro-

biła na mnie miła atmosfera, jaką za-

pewniali nam organizatorzy w czasie 

wyjazdu. Pierwszy dzień spędziliśmy w 

Parlamencie Europejskim. 

 
 Nie sądziłam, że ludzie pracują na 

tak wielkiej powierzchni i nie mają pro-

blemu z wymianą informacji i wspólną 
pracą. Każdy pracownik znał świetnie 

swoje obowiązki, a można to było już 
zauważyć u osób, które oprowadzały 

nas po budynku. „Szklane miasto”- tak 

jest nazywane to miejsce z powodu tego, 

że jest zbudowane głównie ze szkła i 

aluminium oraz  funkcjonowania w nim 

niemalże wszystkich urzędów, sklepów, 

zakładów, które gwarantują samodzielne 

 

 Niespodzianką była dla mnie także 

liczna obecność młodych Polaków, bę-
dących na stażu lub pracujących na stałe 

w Brukseli. Dowiedziałam się wtedy, że 

dla młodych i wykształconych ludzi 

droga do pracy w Unii nie jest zamknię-
ta – a wręcz przeciwnie – jest duże za-

potrzebowanie na specjalistów, np. pra-

cowników lingwistów. 

 Program wycieczki nie skupiał się 
tylko na instytucjach europejskich. 

Przez kolejny dzień zwiedzaliśmy mia-

sto i jego zabytki. Najwięcej jednak zo-

baczyłam podczas, prawie codziennych, 

wieczornych spacerów ze znajomymi z 

wyjazdu, po ulicach miasta. Bruksela 

ma piękne stare miasto z milionem ma-

łych uliczek i przytulnych kawiarni, jest 

to naprawdę magiczne miejsce, a szcze-

gólnie urzekający ją Rynek Główny. 

Zadziwił mnie jednak ogromny kontrast   

pomiędzy starym miastem, a bardzo 

nowoczesną dzielnicą europejską, które 

 

 
Europejskiej jak również zachęcił do te-

go, aby jeszcze kiedyś odwiedzić po-

nownie to niezwykłe miejsce. 

Angelika Lewandowska 
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Pierwsza pielgrzymka strażaków 
 

 Niecodziennych gości miała w swoim 

Sanktuarium Matka Boża Krasnobrodzka. 

24 kwietnia, na kilka dni przed patronal-

nym świętem św. Floriana, w Krasnobro-

dzie spotkali się druhowie i druhny ze 

straży pożarnych ziemi krasnostawskiej, 

hrubieszowskiej, kraśnickiej i zamojskiej. 

Przedstawiciele straży zawodowej i 

ochotnicy stawili się przed tronem Matki 

aby podziękować za opiekę i łaski a prosić 
o wsparcie i pomoc w niełatwej służbie 

dla bliźniego. Inicjatorem był ks. kan. 

Waldemar Taracha, kapelan strażaków a 

zarazem proboszcz w Krasnymstawie.  

 Zbiórka pielgrzymów miała miejsce 

przy niedawno odnowionej Kaplicy na 

Wodzie, miejscu pierwszych objawień 
Maryi z 1640r. Wszystkich powitał ku-

stosz sanktuarium ks. prałat Roman Mar-

szalec. W marszowym rytmie wraz z or-

kiestrą przemaszerowali strażacy do świą-
tyni krasnobrodzkiej. Wszystkich zebrało 

się ponad 400 osób i prawie 20 księży ka-

pelanów z archidiecezji lubelskiej i diece-

zji zamojsko-lubaczowskiej. Przed obli-

czem Pani Roztocza był teraz czas na 

osobistą modlitwę i czas na nabożeństwo 

pokutne. Można było skorzystać z sakra-

mentu pokuty i pojednania. 

 Już po południu do wyjątkowych 

pielgrzymów dołączył pasterz diecezji 

 

 
 

ks. bp Wacław Depo, który przewodniczył uroczystej Eucharystii i komendant woje-

wódzki Państwowej Straży Pożarnej z Lublina, starszy brygadier Andrzej Gregorek. Pa-

sterz porównał służbę strażaka do dźwigania krzyża za Jezusem, który zbawia człowie-

ka. Strażak ma swój współudział w trosce o dobro osoby ludzkiej, nie tylko przez rato-

wanie mienia ale przez całą postawę służby wobec bliźniego.  

 Obdarowani błogosławieństwem Boga przez przyczynę Matki Bożej Krasnobrodz-

kie, druhny i druhowie powrócili do swoich domów, by czuwać nad naszą codzienno-

ścią.  
ks. Jacek Rak 
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ODESZŁA ŚWIĄTOBLIWA MATKA KAPŁANA 
  

 Ostatni dzień kwietnia, sanktuarium 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej, piękne 
wiosenne popołudnie. Kościół wypeł-

niony po brzegi wiernymi, którzy w 
modlitewnym skupieniu otaczają trum-
nę śp. Apolonii, Mamy ks. prof. Edwar-
da Walewandra, której Bóg pozwolił 

przeżyć 91 lat.  
 

 O godz. 15.00, w godzinie Bożego 

Miłosierdzia, rozpoczyna się liturgia po-

grzebowa, której przewodniczy ks. abp 

Bolesław Pylak, a współcelebrują: ks. bp 

Jan Śrutwa, ks. bp Mieczysław Cisło, ks. 

bp Mariusz Leszczyński, ks. inf. Stanisław 

Kowalczyk i blisko 200 kapłanów różnych 

stopni i godności. Dlaczego tak wielu zna-

komitych gości przybyło na pogrzeb? Co 

było nadzwyczajnego w Jej zwykłym, a 

jednocześnie niezwykłym życiu? 

 Apolonia Walewander z domu Sem-

czuk, przyszła na świat w 1917 r. w Kry-

nicach w licznej, bardzo religijnej rodzi-

nie, kultywującej polskie i kościelne tra-

dycje. Od wczesnego dzieciństwa była 

osobą niezwykle rozmodloną, miłującą 
Chrystusa i Jego Matkę w cudownym wi-

zerunku Pani Roztocza, co stanowić bę-
dzie fundament Jej życia małżeńskiego i 

rodzinnego. W 1937 r. wyszła za mąż za 

Józefa Walewandra. Z ich miłości zrodziło 

się troje dzieci: Halina, nieżyjący już Ry-

szard i Edward - znany kapłan, wycho-

wawca i profesor Katolickiego Uniwersy-

tetu Lubelskiego. Z wielką miłością i po-

święceniem wychowywali swoje dzieci 

przekazując im wartości, którymi przepeł-

nione było ich życie. Dom Państwa Wa-

lewandrów był zawsze otwarty dla ludzi a 

oni zawsze gotowi do niesienia pomocy. 

W 1986 r. umiera mąż, co Apolonia głę-
boko przeżyła. Jednakże nie pozostaje sa-

ma. Są z Nią Jej dzieci, które trwają służąc 

ukochanej Mamie i Babci do końca. Do-

czekała dziesięciorga wnuków i  

 

 

 

 

 

dziewiętnaściorga prawnucząt. Codziennie, 

aż do ostatnich chwil, trzymała w ręku ró-

żaniec w modlitewnym milczeniu przesu-

wając w słabnących dłoniach jego paciorki. 

Zasnęła w Panu 27 kwietnia w 6 Niedzielę 
Wielkanocną. 
 Nie da się w pełni przekazać wielkości 

tego pozornie zwyczajnego życia, nazna-

czonego charyzmą powołania do macie-

rzyństwa i życia rodzinnego. Zna je tylko 

Bóg i najbliżsi. 

 We wstępie do Mszy św. ks. bp Mie-

czysław Cisło, rodak i sąsiad śp. Apolonii, 

w niezwykle ciepłych słowach, podzielił 

się swoim świadectwem z dzieciństwa, 

kiedy często przebywał w Jej domu i na-

zywał Ją Ciocią. Podkreślił Jej nadzwy-

czajną dobroć i pobożność, które z Niej 

promieniowały. 
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 Przepiękną homilię opartą na ośmiu błogosławień-
stwach wygłosił ks. prof. Walerian Słomka. Mówca czę-
sto odwiedzał Zmarłą. Jej Osobą był zafascynowany. Na 

zakończenie homilii stwierdził: „Gdy dziś w Narodzie 

naszym dokonano tak wielkiego spustoszenia moralnego 

i religijnego, gdy trudno już spotkać człowieka o takiej 

jednoznaczności moralnej, gdy różne kanalie kreuje się 
na wzorce i autorytety. Twój Mąż i Ty, pozostawiacie 

nam wielki skarb na przyszłość, skarb stanowiący wy-

zwanie i drogowskaz, na jakiej drodze życia i na gruncie 

uznania jakich wartości człowiek staje się prawdziwie 

wielkim człowiekiem i nie fałszowanym, ale prawdzi-

wym autorytetem moralnym i religijnym, którego przy-

kład winien wzywać do twórczego naśladowania. Choć 
bólem napełniło Twe odejście z tego świata Twoich naj-

bliższych, to jednak mają prawo też do dumy i stawania 

się godnymi spadkobiercami tego dziedzictwa. Dzielimy 

z nimi ten ból, ale też i nas napełnia radość pozostawienia 

tego skarbu i zobowiązującego dziedzictwa. Niech Bóg 

będzie w Was uwielbiony, niech Bóg obdarzy Was 

wszelkimi błogosławieństwami, zgodnie ze słowami 

przeczytanej tu Ewangelii; niech Waszym udziałem sta-

nie się szczęśliwość nieba, uszczęśliwiająca Komunia z 

Bogiem Trójjedynym, z Matką Chrystusową i wszystkimi 

świętymi, niech przykład Waszego życia pociągnie in-

nych do kroczenia drogą takiej wielkości w wymiarze 

społecznym, moralnym i religijnym”. 

 Na zakończenie Mszy św. podziękowania, będące 

równocześnie świadectwami, wypowiedzieli m.in. ks. 

prał. Roman Marszalec, kustosz sanktuarium, a w imie-

niu kolegów z roku studiów ks. prof. Edwarda, ks. dr 

Czesław Galek.   

 Nie zabrakło też słów wdzięczności za strony syna 

śp. Apolonii, ks. prof. Edwarda Walewandra, który dzię-
kując, z wrodzoną sobie kulturą, nie pominął nikogo spo-

śród modlących się za Jego Mamę. Dziękował Jej, że by-

ła zawsze „dla nas Matką najlepszą: rozkochaną w Bogu, 

kochającą Matkę Najświętszą, rozmodloną, pracowitą, 
pokorną, rodzinną, rozumiejącą nas, przygarniającą 
wszystkich, gościnną. Omadlałaś nas wszystkich, czasem 

aż do upadku sił, jak Mojżesz”. 

 Pod przewodnictwem księży biskupów w kondukcie 

żałobnym śp. Apolonia została odprowadzona na krasno-

brodzki cmentarz, gdzie spoczęła obok swojego Męża, 

gdzie też wspólnie będą oczekiwać na Dzień Pana.  

 

 
Fot. ks. Sławomir Skowroński 

 

 Matka, to jedno z najpiękniejszych i najcieplejszych 

słów, jakie zna ludzki język. To słowo, które przywołuje 

najcieplejsze wspomnienia. A taka, świątobliwa Matka, 

jak Ją nazwał ks. prof. Słomka, to skarb nieoceniony i 

wzorzec do naśladowania w dzisiejszych czasach podwa-

żających wszelkie autorytety. 

Ks. Tomasz Bomba 

 

Konferencja naukowa KUL  
w Krasnobrodzie 

 W dniach od 13 do 15 maja 2008 roku w Centrum Szkolenia i 

Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie, odbyła się konferencja na-

ukowa zatytułowana „Bilateralizm w stosunkach państwowo – ko-

ścielnych”. Zorganizowana ona została w ramach V Ogólnopolskiego 

Zjazdu Katedr Prawa Wyznaniowego. Uczestnikami zjazdu było kil-

kudziesięciu profesorów i wykładowców największych w Polsce 

uniwersytetów i szkół wyższych, specjalizujący się w tematyce pra-

wa wyznaniowego, z Dziekanem Wydziału Zamiejscowego Nauk 

Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lub., ks. prof. dr 

hab. Tadeuszem Guzem na czele. 

 Asumptem do obrad, była przypadająca w tym roku 10- ta rocz-

nica ratyfikacji konkordatu. Uczestnicy zjazdu w swych wystąpie-

niach nie ograniczali się jednak wyłącznie do tekstu tego dokumentu, 

ale zagadnienie potraktowali wieloaspektowo przedstawiając również 
sytuację innych kościołów i związków wyznaniowych. Organizato-

rem całego przedsięwzięcia był Wydział Zamiejscowy Nauk Praw-

nych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, przy współpracy Urzędu Miej-

skiego w Krasnobrodzie. Patronat honorowy nad konferencją objął 
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś.  

 
 

 
 Odbyte spotkanie nie ograniczało się jedynie do naukowych dys-

put. 13 maja uczestniczący w konferencji księża, odprawili wspólną 
koncelebrowaną mszę świętą w Sanktuarium pod wezwaniem Na-

wiedzenia Najświętszej Marii Panny. Wszyscy goście zwiedzili Kra-

snobród, jego piękne okolice i największe atrakcje turystyczne. W 

programie wycieczki znalazł się także nieodległy Zwierzyniec.  

 Rolę przewodnika pełnił Pan Adam Kałuża – Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, który w bardzo ciekawy sposób 

opowiadał o historii i teraźniejszości Krasnobrodu.  

 Jak podkreślali niemal wszyscy uczestnicy spotkania, Kra-

snobród zachwycił ich swoim urokiem, a mieszkający tu ludzie ser-

decznością. Dlatego też wielu z nich, zadeklarowało powrót na zie-

mię krasnobrodzką, czy to w związku z wykonywaną pracą czy też w 

charakterze turysty.  

Marek Bielecki, Zbigniew Michalski 
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SANATORYJNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ 
warsztaty plastyczne w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym  

dla Dzieci im. J. Korczaka w Krasnobrodzie 
 

 Krasnobrodzkie Stowarzyszenie 

Korczakowskie w styczniu 2008r. 

złożyło wniosek do Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 

dofinansowanie zadania pn. 

„SANATORYJNE SPOTKANIA ZE 

SZTUKA - warsztaty plastyczne”, w 

ramach Programu Rozwoju Inicjatyw 

Lokalnych. 

 Wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie. W najbliższym czasie 

spodziewamy się podpisania umowy. 

 Celem warsztatów jest wspieranie 

procesu rehabilitacji dzieci 

przebywających na leczeniu 

sanatoryjnym terapią przez sztukę oraz 

przybliżenie dzieciom ilustracji jako 

dziedziny sztuki przez bezpośredni 

kontakt z twórcą i jego dziełem. 

 Spotkania prowadzić będą 
ilustratorzy książek dla dzieci, twórcy i 

kontynuatorzy znanej w świecie polskiej  

 

 

szkoły ilustracji. Swój udział w 

warsztatach zadeklarowali m.in. prof. J. 

Stanny, Z. Witwicki, K. Michałowska, 

H. Zakrzewska – Zaleska, H. Grodzka – 

Nowak, A. Sędziwy, H i B Kuźniccy, A. 

Gołębiowski, W. Kołyszko.  

 W programie warsztatów znajdą 
zastosowanie różne metody i formy 

edukacji kulturalnej: spotkania z 

ilustratorami i ich twórczością, gawędy 

o sztuce, pogadanki, gry, zabawy, 

konkursy, wspólne czytanie i 

ilustrowanie zakończone wystawą prac. 

Najciekawsze prace dzieci powstałe pod 

kierunkiem artystów dadzą początek 

galerii sanatoryjnej. 

 Tematem przewodnim działań 
plastycznych będzie patron Sanatorium 

– Janusz Korczak. 

 W okresie od maja do listopada b.r 

przeprowadzonych zostanie 10 edycji 

warsztatów. Na każdym turnusie (w  

 

 

każdej edycji) dwóch artystów przez 

tydzień prowadzić będzie blok zajęć, 
wykorzystując różne metody i formy 

pracy kulturalno – oświatowej. 

 Autorem projektu i kuratorem 

realizacji będzie Pani Maria Grażyna 

Szpyra – od ponad 20 lat zajmująca się 
promocją polskiej ilustracji w kraju i za 

granicą.  
 Wartość całego projektu wynosi 

13.000 zł, w tym 11.700 zł stanowi 

dotacja ministerialna. 

 Jesteśmy przekonani, iż kontakt 

dzieci z małych miejscowości 

oddalonych od centrów kultury ze 

sztuką i prawdziwymi artystami nie 

tylko uatrakcyjni pobyt w Sanatorium, 

dostarczy niezapomnianych wrażeń ale 

też wzmocni motywację do leczenia i 

podsunie inne wzorce spędzania 

wolnego czasu, bez komputera i 

telewizora. 

        M. Lizut 

 

Zaproszenie 
 

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

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim 
 

serdecznie zapraszają na  
 

Uroczystość obchodów 

Święta Patrona Szkoły 
 

która odbędzie się w dniu 28 maja 2008r.  
 

Program uroczystości: 
8.50 – Zbiórka przed budynkiem szkoły 
9.00 – Część artystyczna  
9.30 – Msza święta  
10.40 – Spotkanie w szkole, rozstrzygniecie konkursu  
  poetyckiego „Człowiek i przyroda”. 
 

 

Mieczysław Sieklucki 
Zasłużony dla Krasnobrodu 

  

 Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” ponawia swój apel o 

udostępnienie pamiątek, wspomnień i innych materiałów 

związanych z osobą mgr Mieczysława Siekluckiego. Zebrane 

materiały pomogą w przygotowaniu specjalnego wydania 

„G.K.”, w którym przedstawiona zostanie postać zasłużonego 

dla Krasnobrodu farmaceuty i społecznika. Prosimy o przeka-

zywanie informacji do Redakcji „Gazety Krasnobrodzkiej”. 

Zapewniamy zwrot udostępnionych materiałów.  

 Społeczny Komitet Organizacyjny powołany dla upamięt-
nienia założyciela i wieloletniego naczelnika Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Krasnobrodzie, farmaceuty i oddanego Krasno-

brodowi społecznika Pana magistra Mieczysława Siekluckiego 

zajmuje się też gromadzeniem środków finansowych niezbęd-

nych do realizacji zadania. Oto numer konta bankowego, na 

który można dokonywać wpłat:  

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

 Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas pozytywnie 

odpowiedzieli na nasz apel, innych zapraszamy do współpra-

cy. 

M. Czapla 

 

 

OGŁOSZENIE 
 

 Wspólnota Gruntowa w Krasnobrodzie zawiadamia, że 

dnia 1 czerwca 2008 roku o godzinie 16.00 w Krasnobrodz-

kim Domu Kultury odbędzie się zebranie Wspólnoty. 

 W programie zebrania zaplanowano wybór nowego zarzą-
du oraz omówienie spraw związanych z wydzierżawieniem 

parkingu przy ulicy Partyzantów. 

 Zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty. 

  

       Zarząd Wspólnoty Krasnobrodu 
 

 

Szkolny Dzień Dziecka 
 

 W dniu 2 czerwca 2008r. o godz. 9.00 w Szkole Podsta-

wowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpacznie się 
Szkolny Dzień Dziecka połączony z piknikiem rodzinnym.  

 W programie imprezy zaplanowano: otwarcie wystawy 

prac uczniów oraz inscenizację pt. „Bezpieczne wakacje, bez-

pieczne gospodarstwo”, pokaz tańców w wykonaniu uczniów, 

konkurs wiedzy dla dzieci i rodziców pt. „BHP w gospodar-

stwie domowym”, pokaz udzielania pierwszej pomocy, insce-

nizację z okazji Dnia Matki i Ojca, część artystyczną „Bez-

pieczne wakacje” oraz zawody sportowe. Impreza zakończy 

się wspólnym ogniskiem. 

 Organizatorami Szkolnego Dnia Dziecka i pikniku są: 
Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim, Państwowa Inspek-

cja Pracy w Zamościu, KRUS w Biłgoraju, Lubelska Izba 

Rolnicza i Rada Rodziców działająca przy miejscowej szkole.  

M. Kawałek 
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IV Gminny Konkurs 
Udzielania Pierwszej Pomocy 

 

 W dniu 22 kwietnia 2008 roku odbył 

się w Szkole Podstawowej im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 

Wielkim IV Gminny Konkurs Udzielania 

Pierwszej Pomocy dla szkół podstawo-

wych naszej gminy. Udział w konkursie 

wzięły następujące drużyny: 

•  Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 

Pułku Ułanów Wielkopolskich w Kra-

snobrodzie – Karolina Kawecka kl.V, 

Aleksandra Machalska kl.V (opiekun - 

Danuta Pawelec), 

•  Szkoły Podstawowej im Armii Kra-

jowej w Kaczórkach – Wojciech Mar-

czak kl.VI, Patryk Koza kl.VI (opiekun – 

Irena Kozłowska), 

•  Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w Majdanie  

Wielkim – Katarzyna Margol kl.V, Kata-

rzyna Lis kl.V (opiekun -  Tomasz Ni-

zioł, Krystyna Szozda). 

 Konkurs obejmował  pytania teore-

tyczne i jedno zadanie praktyczne dla 

każdego zespołu. Pierwsze miejsce zdo-

byli uczniowie z Zespołu Szkół 
 

 

Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów 

Wielkopolskich w Krasnobrodzie, drugie 

- uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 

Majdanie Wielkim a trzecie uczniowie 

Szkoły Podstawowej im Armii Krajowej 

w Kaczorkach. 

 Konkurs poprzedzony był pokazem 

udzielania pierwszej pomocy przeprowa-

dzonym przez uczniów kl. II pod opieką 
pani Marioli Czekirda, która od lutego 

2008 realizuje program „Ratujemy i 

uczymy ratować” we współpracy z fun-

dacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. 

 IV Gminny Konkurs Udzielania 

Pierwszej Pomocy propagował wśród 

uczniów właściwe postawy wobec sytu-

acji zagrożenia zdrowia i życia oraz 

stworzył uczniom możliwości do spraw-

dzenia własnego poziomu wiedzy i umie-

jętności z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy. 

 

Tomasz Nizioł 
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Zawody 

 wędkarskie 
 

 W dniu 11 maja br. na Zalewie Wypoczynkowym zo-

stały rozegrane zawody wędkarskie o Mistrzostwo Kra-

snobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego na rok 2008 

w dyscyplinie spławikowej. Po losowaniu zawodnicy 

udali się na stanowiska gdzie przygotowali sprzęt, zanęty 

i przynęty. Gatunkiem ryb, który był najczęściej łowiony 

to karaś srebrzysty, ale trafiały się również karpie. Co 

prawda nikomu nie udało się  złowić karpia wymiarowe-

go, ale fakt holowania podnosił adrenalinę u pozostałych 

zawodników.  

 Po czterogodzinnych zmaganiach i zsumowaniu wy-

ników z obu tur najlepszym zawodnikiem okazał się Ma-

rek Olszewski, który tym samym został Mistrzem Towa-

rzystwa na rok 2008. Drugą lokatę zajął Janusz Oś a 

miejsce trzecie wywalczył Bartłomiej Wikiera.  

 Wszyscy startujący zawodnicy otrzymali nagrody za 

udział w zawodach a najlepszym wręczono okoliczno-

ściowe dyplomy. 

Janusz Oś 
 

 

Podziękowanie 
 

 Paniom: Józefie Kusz, Marii Nawój i Krystynie Gu-

zowskiej serdeczne podziękowania za organizację i pro-

wadzenie pielgrzymki do Kalisza, Lichenia i Torunia – 

składają uczestnicy. 

  Dziękujemy za modlitewną atmosferę, bogate prze-

życia duchowe, słowa patriotyzmu i radości. 

 Ten wyjazd majowy umocnił nas w pięknie przeży-

wania Ewangelii.  

 To szczególnie miłe i wdzięczne, że byliśmy grupą 
modlitewną i rozśpiewaną, a dni majowe spędziliśmy na 

wspólnej modlitwie, a nie jak kreują obce narodowo me-

dia, na pikniku. 

 Długo pozostaną w naszej pamięci piękne pieśni, tu 

szczególny ukłon w stronę Pani Józefy Kusz. Jej piękny 

głos był z pewnością bogactwem naszej pielgrzymki. 

 Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 

 W imieniu grupy 

Anonimowa uczestniczka 

 

Co słychać w Kulturze? 
 

Majowy koncert dla rodziców 
 

W niedzielę 25 maja 2008r. o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury odbył się koncert z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. W kon-

cercie pt. „Majowy koncert dla rodziców” wystąpiły dzieci i mło-

dzież z kół zainteresowań działających przy KDK oraz uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim. Relację z koncertu opu-

blikujemy w czerwcowym wydaniu G.K. 
 

 

Wystawa prac Eweliny Mierzwa 
Od 2 czerwca 2008r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury będzie moż-
na oglądać prace plastyczne autorstwa Eweliny Mierzwa z Krasno-

brodu. Uroczysty otwarcie wystawy zaplanowano na 12 czerwca 

2008r. o godz. 13.00.  
 

XIII Gminny Konkurs 
Recytatorski Przedszkolaka 

 

W dniu 5 czerwca 2008r. o godz. 10.00 w KDK odbędzie XIII 

Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaka. Do udziału w konkur-

sie zapraszamy uczniów klas zerowych oraz przedszkolaki z terenu 

gminy Krasnobród. Zgłoszenia grupowe (ze szkół) i indywidualne 

przyjmujemy w KDK do dnia 2 czerwca br. 

 

Wernisaż wystawy Zdzisława Witwickiego 
Na 21 czerwca 2008r. zaplanowano otwarcie wystawy ilustracji jed-

nego z twórców znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”, laure-

ata wielu nagród i wyróżnień - Zdzisława Witwickiego. Wernisaż 
odbędzie się w Krasnobrodzkim Domu Kultury w ramach „Powitania 

Lata”. 
 

Powitanie lata i otwarcie sezonu turystycznego 
 

Na niedzielę 22 czerwca br. zaplanowano imprezę plenerową zwią-
zaną z otwarciem letniego sezonu turystycznego w Krasnobrodzie. 

Szczegółowy program będzie podany na plakatach w późniejszym 

terminie, ale już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w tej impre-

zie. 

 

15-lecie zespołu „Wójtowianie” 
 

28 czerwca 2008r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się 
uroczystość związana z jubileuszem 15-lecia działalności artystycz-

nej zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”. Trwają już przygoto-

wania do tej uroczystości polegające m.in. na nagraniu i wydaniu 

płyty z piosenkami w wykonaniu „Wójtowian”.  

 

Informacje zebrała: Mariola Czapla 

 

 

BARDZO PROSZĘ O POMOC !!! 
 

Nazywam się Marcin Czajka i pochodzę z Zawiercia. W maju 2006 roku zostałem bestialsko wepchnięty 

pod pociąg przez nieznanych sprawców. Na skutek wypadku amputowano mi lewą kończynę dolną. Po-

mimo niepełnosprawności wciąż mam wyznaczone ważne cele w życiu i potrafię uparcie do nich dążyć. 
Teraz najważniejszym z nich jest pozyskanie środków na protezę, gdyż uwielbiam aktywnie uprawiać 
sport. Chciałbym także podjąć studia informatyczne i pracę zawodową w tym kierunku. Zwracam się z go-

rącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mogliby pomóc mi uzbierać środki na protezę lewej 

nogi, a tym samym przyczynić się do lepszego i bardziej samodzielnego życia. Koszt nowej protezy wy-

nosi 25.000 PLN, co zdecydowanie przerasta możliwości finansowe moje i rodziny. 

 

   
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” 
www.fundacjapomozity.sprint.pl 

                          

 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 (z dopiskiem: „Proteza dla Marcina Czajki”) 
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O Stworzycielu, Duchu, przyjdź! 

 

Wiatr wieje tam, gdzie chce, 

i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, 

skąd przychodzi i dokąd podąża 

J 3, 8 

 
Historia uroczystości  

Zesłania Ducha Świętego 
 Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwsta-

niu Chrystusa Kościół katolicki obcho-

dzi uroczystość Zesłania Ducha Święte-

go – jest to dopełnienie Objawiania się 
Boga. W Dziejach Apostolskich, czyli 

„Ewanegelii Ducha Świętego” czytamy, 

że jest to narodzenie się Kościoła w Je-

rozolimie, ponieważ wtedy na Aposto-

łach spoczęły języki ognia i zostali oni 

napełnieni mocą, by być świadkami 

Chrystusa aż po krańce ziemi. Misja ta 

trwa do dziś. 
 Jan Paweł II tak pisze w Encyklice o 

Duchu Świętym (Dominum et Vivifican-

tem): „Czas Kościoła rozpoczął się wraz 

z «przyjściem», czyli zesłaniem Ducha 

Świętego na Apostołów, zgromadzonych 

w jerozolimskim Wieczerniku wespół z 

Maryją, Matką Pana”. Jest to i dla nas 

radosne uzasadnienie: skoro Zesłanie to 

początek Kościoła, to jak świetnie ma się 
to do naszej sytuacji lokalnej – z Du-

chem św., którego mamy w nazwie,  

 

 

poczęliśmy się do życia jako nowa 

wspólnota. 

 

Odpust w nowej parafii 
 11 maja, wraz z Kościołem po-

wszechnym, po raz pierwszy na 

Podzamku obchodziliśmy Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. O godzinie 

12.00 została odprawiona Msza Święta, 

której przewodniczył Ksiądz Kanclerz 

Adam Firosz wraz z Celebransem, Księ-
dzem Mariuszem Trojanowskim, Nota-

riuszem Kurii Diecezjalnej. Podczas 

Homilii Ksiądz Kanclerz nawiązywał do 

wydarzeń z Wieczernika, sprzed dwóch 

tysięcy lat, a także mówił o obecnej 

wspólnocie parafialnej, która dopiero 

powoli się tworzy. 

 Ponadto podczas Eucharystii został 

uroczyście poświęcony dzwon, który 

przed Wielkanocą zawisł na sygnaturce 

naszego Kościoła. Dzięki inicjatywie 

Księdza Proboszcza, Romana Sawica, 

miano, jakie otrzymał to jedno z imion 

Ducha Świętego – Pocieszyciel (gr. Pa-

raklet). Jest to niemal „optymistyczna” 

zapowiedź dla dynamicznie rozwijającej 

się parafii, bo w końcu – parafrazując 

biblijne słowa – jeśli Bóg z nami, któż 
przeciwko nam? 

 

 Liturgię uświetniał nam śpiewem ze-

spół z parafii św. Michała Archanioła w 

Zamościu, a i nasi wierni zaangażowali 

się owocnie w pomoc przy majowej uro-

czystości, czego doświadczyć mogliśmy  

wszyscy, uczestnicząc w duchowej 

uczcie. 

 
 Widać, że parafia kwitnie – i to nie 

tylko da się zauważyć w pięknych kwia-

tach okalających Ołtarz Ofiary, ale kwit-

nie przede wszystkim duchowo. Spora 

liczba wiernych, ale i kuracjuszy oraz tu-

rystów zebranych tamtego słonecznego 

dnia w „Duchu” unaoczniła nam, jak do-

brze się stało, że na nowym osiedlu w 

Krasnobrodzie został wzniesiony Dom 

Boży. Zesłany Dar z Nieba udowadnia, 

że potrzebny. 

maleńka 
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STAJEMY W OBRONIE NASZEJ UKOCHANEJ OJCZYZNY 

 

 Życie przynosi człowiekowi różne 

chwile: radosne, smutne, przyjemne i 

oburzające. W ostatnich tygodniach 

mnie również spotkały zarówno radości, 

jak i smutki. Radością było uczestnicze-

nie w spotkaniu z panem prof. Jerzym 

Robertem Nowakiem. Uraziła mnie i 

bardzo zasmuciła relacja z tego spotka-

nia zamieszczona w „Tygodniku Zamoj-

skim” z dnia 16. IV 2008 r., pt. „O Gros-

sie, Michniku i Dodzie”.  

 Już od wielu lat nie biorę do ręki te-

go pisma. Sprowokowała mnie jednak 

mieszkanka Krasnobrodu, która szczerze 

wynurzyła swoje myśli: „Widziałam pa-

nią na zdjęciu w „Tygodniku Zamoj-

skim”. Brała pani udział w spotkaniu z 

tym człowiekiem, który tylko przezywał 

i wymyślał”. Serce mi zatrzepotało i na-

tychmiast pomyślałam o pani, która na-

pisała ten artykuł. Udało się jej zrobić 
„pianę z mózgu” czytelnikom „Tygodni-

ka Zamojskiego”. Czułam żal i złość do 

tej pani, która tak jednostronnie, w spo-

sób karykaturalny i poniżający uczestni-

ków spotkania, wyrwała z kontekstu pa-

sujące jej wyrażenia. Najbardziej ulżyła 

sobie na ludziach starszych i „mohero-

wych beretach”. Na sali byli ludzie w 

różnym wieku, widać to nawet na za-

mieszczonym zdjęciu. Na przykład z 

nami był młody chłopiec, który interesu-

je się historią. Moim zdaniem wszystko 

wskazuje na to, że Radio Maryja, Tele-

wizja Trwam i wspierające „moherowe 

berety”, tak bardzo wyśmiewane przez 

autorkę tekstu, zapisane będą złotymi 

zgłoskami w historii Polski, jako obroń-

cy Wiary, Kościoła, Ojczyzny. A jak za-

pisze się pani z redakcji „Tygodnika 

Zamojskiego”? 

 Moi Kochani Czytelnicy, znacie 

mnie dobrze, często czytacie moje wy-

powiedzi na różne tematy. Napiszę teraz, 

co ja zamieściłabym w tekście relacjonu-

jącym spotkanie z panem prof. Jerzym 

Robertem Nowakiem. Przede wszystkim 

 

 

wszystkim zastanowiłabym się, dlaczego 

w „jesieni życia”, jeździ po całej Polsce, 

spotyka się także z Polonią, zamiast sie-

dzieć sobie w domowym ciepełku i pisać 
ulubione teksty. Otóż podczas spotkań z 

ludźmi, którzy słuchają, a nie śledzą i 

podsłuchują, przedstawia prawdziwą hi-

storię Polski na tle innych krajów. Jest 

przecież znakomitym historykiem. Poza 

tym broni Naród Polski przed fałszywy-

mi oskarżeniami wrogów naszej Ojczy-

zny. Na przykład Jan Gross w swojej 

książce, pt. „Strach” oskarża Polaków o 

to, że pomagali Niemcom mordować 
Żydów w czasie II wojny światowej. 

Przecież to okropne kłamstwo. Polacy 

ukrywali Żydów, chronili ich i przez to 

często ginęli. Pan prof. Nowak walczy 

także o właściwą nazwę obozów koncen-

tracyjnych. Nie były to Polskie Obozy 

Koncentracyjne, lecz Niemieckie Obozy 

Koncentracyjne, gdyż były założone 

przez Niemców na terenach okupowanej 

Polski. Wyobrażam sobie teraz, co było-

by, gdyby ten wielki patriota, pracowity 

i bardzo odważny człowiek, nie głosił 

prawdy historycznej. 

 Wtedy, po upływie może nawet nie-

wielu lat, młodym pokoleniom Polaków, 

wielkie koncerny prasowe i elektronicz-

ne, będące na usługach obcych państw, 

kreowałyby fałszywy obraz. Twierdziły-

by, że Polacy wywołali II wojnę i mor-

dowali Żydów. Przecież obecnie są 
przygotowane polsko-niemieckie pod-

ręczniki do nauczania historii. Obawy 

pana prof. Roberta Nowaka i innych 

wielkich patriotów są zupełnie słuszne. 

 W czasie spotkań z Polakami (w 

Zamościu było 25 z kolei, a ma być jesz-

cze 50) pan prof. Jerzy Robert Nowak 

krytykuje także ludzi, którzy walczą z 

Kościołem, fałszują historię i obniżają 
prestiż oraz wizerunek Polski poza gra-

nicami. Dlatego używa dosadnego języ-

ka, by położyć kres wrogiej działalności 

wobec naszego kraju. 

 

 

 Pan prof. Jerzy Robert Nowak nie 

jest sam. Stoją za nim murem polscy pa-

trioci i obrońcy Ojczyzny. Pan premier 

Donald Tusk złośliwie nazwał nas „mo-

herowymi beretami”. Wychodzi na to, że 

być „moherowym beretem”, to wielki 

zaszczyt. Do naszej bardzo licznej Ro-

dziny należą ludzie mądrzy, wykształce-

ni o wielkim sercu prawdziwego Polaka 

i gorącego katolika. Wymienię tu choćby 

znanych polskich artystów, takich jak: 

pan Krzysztof Krawczyk, pan Bernard 

Ładysz, pani Stefania Wojtowicz, pano-

wie Ryszard i Bogusław Morka, pan 

Andrzej Rosiewicz, pani Irena Kwiat-

kowska oraz inni Wielcy Rodacy. Modlą 
się z nami i wspierają polscy kapłani, bi-

skupi, arcybiskupi. Jesteśmy silni jedno-

ścią i będziemy walczyć o naszą uko-

chaną Ojczyznę.  
 Kiedy dziękowałam i wręczałam pa-

nu prof. Jerzemu Robertowi Nowakowi 

kopię cudownego obrazu Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej, wypowiedziałam te 

słowa: „Kochany Panie Profesorze, je-

steśmy z Koła Przyjaciół Radia Maryja 

przy Sanktuarium Nawiedzenia Naj-

świętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie. 

Z całego serca dziękujemy Panu za gło-

szenie prawdy historycznej, za obronę 
Kościoła, Ojczyzny i Narodu Polskiego. 

Przynosimy Panu kopię cudownego ob-

razu Matki Bożej Krasnobrodzkiej – 

Królowej Roztocza. Życzymy, by Maryja 

prowadziła Pana bezpieczną drogą, 

chroniła przed wszelkimi zagrożeniami i 

upraszała potrzebne łaski, szczególnie 

łaskę zdrowia i siły do dalszej pracy 

twórczej i głoszenia prawdy. Szczęść Bo-

że Panie Profesorze”. 

 Takie słowa potrzebne są dzisiaj na-

szemu Wielkiemu Rodakowi, by Go 

krzepiły i dodawały otuchy do dalszej 

walki o Polskę.  
 

Józefa Kusz 

 
Księdzu Profesorowi  

Edwardowi Walewandrowi  
 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

 

Matki 
Śp. Apolonii Walewander 

 

   składa 
 

Redakcja  
Gazety Krasnobrodzkiej 

 

  

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy  
 

Śp. Edwarda Adamczuka 
 

Członka Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 
 „Solidarność”,  

Wieloletniego Radnego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
 

Pogrążonej w smutku Rodzinie składamy  
wyrazy głębokiego współczucia 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, Radni  

oraz Burmistrz Krasnobrodu  
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MALI EKOLODZY 
 

Dzień Matki Ziemi  
w oddziałach przedszkolnych  

ZSP w Krasnobrodzie 
 

 Od wielu lat na całym świecie po-

dejmuje się najróżniejsze działania w ce-

lu podniesienia kultury ekologicznej lu-

dzi. Również nasza szkoła uczy swoich 

wychowanków ekologicznego myślenia 

oraz stara się kształtować właściwe po-

stawy wobec problemów naturalnego 

środowiska. Realizując treści zawarte w 

programie „Edukacja ekologiczno-
przyrodnicza 6-latków” w dniach od 18 

– 26 kwietnia 2008r. obchodzono w od-

działach przedszkolnych „Dni Ziemi”. 

Autorka programu p. W. Sachajko przy-

gotowała harmonogram imprez towarzy-

szących, który był realizowany w po-

szczególnych etapach przy współudziale 

nauczycieli przedszkola oraz innych 

osób z nami współpracujących. 

 W sali zajęć grupy III opiekujemy 

się rybkami akwariowymi oraz założyli-

śmy hodowlę kaktusów. Na zajęciach 

dydaktycznych dzieci poznawały natu-

ralne warunki życia tych zwierząt i ro-

ślin. Poprzez prezentację ilustracji, ksią-
żek i albumów dzieci poznawały różne 

ich gatunki. Zakładając takie kąciki, 

uczymy dzieci pielęgnacji, systematycz-

ności, odpowiedzialności za życie zwie-

rząt i roślin. Kolekcję kaktusów w kąci-

ku, wzbogacamy poprzez sadzonki i 

szczepy przynoszone przez dzieci z do-

mu, jak również poprzez rozmnażanie 

roślin w zielonym kąciku z nasion zaku-

pionych w sklepach. 

 

01.04.2008r. 
Nauczyciele klas „O” p. W. Sachajko  

oraz  p. M. Domańska  ogłaszają  w swo-

ich grupach w m-cu kwietniu zbiórkę 
makulatury, zużytych baterii oraz puszek 

aluminiowych, których finałem jest zdo-

bycie tytułu „Króla Grosika” oraz 

„Puszkowego mistrza”. 

 
 

18.04.2008 r. Dbamy o zdrowie 

Podczas zajęć dydaktycznych poświęco-

nych promowaniu zdrowia wykonywali-

śmy kanapki, wykorzystując m. in. 

wyhodowane przez dzieci w kąciku 

przyrody nowalijki. 

 
 

21.04.2008r. 
Finał konkursów plastycznych 

 Organizatorka konkursów p. W. Sachaj-

ko powołała komisję oceniającą, która 

wyłoniła laureatów konkursów plastycz-

nych na temat: „Ratujemy Ziemię” i 

„Wiosenne kwiaty chronione”. Finaliści 

otrzymali słodycze sponsorowane przez 

właścicieli Marketu Spożywczego P. 

Adamczuków, dyplomy i nagrody rze-

czowe, ufundowane ze środków pozy-

skanych przez M. Domańską oraz p. W. 

Sachajko z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie oraz Urzędu Miej-

skiego w Krasnobrodzie. 

 

22.04.2008r. „Kochamy Ziemię” 
W ramach obchodów Światowego Dnia 

Ziemi odbyła się w naszym przedszkolu 

akademia z udziałem zaproszonych go-

ści. Program o tematyce ekologiczno-

przyrodniczej zaprezentowała grupa III 

6-latków wraz z opiekunką p. W. Sa-

chajko. 

 
 

24.04.2008r.  
„Czysta woda – wielki skarb” 

W bloku imprez towarzyszących zapla-

nowano też spotkanie o tematyce „Czy-

sta woda – wielki skarb” z Dyrektorem 

Zakładu Gospodarki Wodnej w Krasno-

brodzie P. Jackiem Gmyzem. Organiza-

torką spotkania była p. B. Gmyz. 

 

25.04.2008r. „Eko - Turniej” 
W programie turnieju zaplanowano m.in. 

zabawy rekreacyjno-sportowe, konkursy, 

zagadki, a także konkurs „Piosenki 

ekologiczno-zdrowotnej”, które zostały 

przeprowadzone przez nauczycieli po-

szczególnych grup wiekowych. Panie G. 

Krzeszowska oraz M. Domańska przy-

gotowały stoisko, na którym znalazły się 
sałatki i ciasta własnej produkcji. W dniu 

tym wręczono również nagrody dla fina-

listów konkursów, jakie odbyły się w na-

szym przedszkolu. 

 

28.04.2008r. „Ratujemy lasy” 
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie 

dzieci klas „O” z inspektorem ds. leśnic-

twa P. Jarosławem Olszewskim oraz za-

jęcia w plenerze poświęcone zjawisku 

dewastacji obszarów leśnych przez ludzi 

oraz możliwości ich odradzania. Wspól-

nie z panem leśniczym posadziliśmy sa-

dzonki świerków przy budynku przed-

szkola. 

 
 

29.04.2008 r. Sprzątamy Świat 
Włączamy się do akcji „Sprzątanie 

Świata” – porządkujemy teren wokół 

przedszkola. 

 

07.05.2008r Wycieczka do jednostki 
OSP w Krasnobrodzie 

Jak co roku grupa III pod opieką Pani W. 

Sachajko wybrała się do jednostki OSP 

w Krasnobrodzie w celu złożenia życzeń 

strażakom z okazji ich święta. Wyciecz-

kę poprzedziły zajęcia dydaktyczne, któ-

rych celem było ukazanie dzieciom słu-

żebnej roli OSP w naszym mieście. 

Zwiedziliśmy remizę, oglądaliśmy wóz 

strażacki, jego wyposażenie, uczestni-

czyliśmy w pokazach a w nagrodę wró-

ciliśmy do przedszkola samochodem bo-

jowym straży. 

 
   Wanda Sachajko 
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