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***** 
W związku ze złożeniem wniosku o 
zakup gruntów wspólnoty pod 
przyszłą fabrykę budowy domów 
drewnianych wykonywanych na 
eksport do Francji i Irlandii, w dniu 
23.05.2004 r. odbyło się pierwsze 
spotkanie Wspólnoty Gruntowej 
Majdanu Wielkiego. Niska 
frekwencja podczas tego spotkania 
spowodowała, że nie można było 
podjąć wiążących decyzji, stąd też 
zaistniała ustalono termin kolejnego 
spotkania na dzień 13 czerwca 2004r. 
na godz. 10.30. Pozostaje mieć 
nadzieje, że przedstawiciele 
Wspólnoty podejdą do sprawy z 
rozwagą i odpowiedzialnością, co 
zaowocuje powstaniem w Majdanie 
wielkim kilkudziesięciu miejsc 
pracy. A środki finansowe pozyskane 
ze sprzedaży gruntów zostaną 
wykorzystane na potrzeby 
mieszkańców tej wsi. 
 
  
 

 Informacje zebrała:  
                         M. Czapla 
 

 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

***** 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie 
przygotował wniosek o dofinansowanie 
inwestycji – budowy kanalizacji w 
Krasnobrodzie na ulicy 3 Maja, od 
budynku UM w stronę Podklasztorzu. W 
przypadku przyjęcia wniosku i 
pozytywnego rozpatrzenia możemy 
otrzymać dofinansowanie w wysokości 
200 tys. zł., a wówczas prace 
rozpoczęłyby się na początku września, a 
zakończyły do 30 listopada br. 

 
***** 

Gmina Krasnobród w dniu 24 maja br. 
podpisała umowę z Agencją 
restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
na dofinansowanie w wysokości 104 tys. 
zł. budowy dwóch parkingów w centrum 
Krasnobrodu. Obecnie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych w Zamościu 
przystąpiło do realizacji zadania. Termin 
zakończenia prac według umowy 
określono na 31 lipca 2004r. 
 

***** 
Z dniem 1 czerwca 2004r. Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie zmienia swoją siedzibę. 
MOPS został przeniesiony z budynku UM 
do pomieszczeń w budynku Banku 
Spółdzielczego przy ul. Kościuszki. 
Zmiana lokalizacji związana jest z 
przejęciem przez gminę dodatkowych 
zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. 
 

***** 
 

 

 
***** 

Gmina Krasnobród uzyskała pozwolenie 
w postaci promes na podpisanie umów z 
wykonawcą na budowę wodociągu w 
Wólce Husińskiej i modernizację 
hydroforni w Huminach. Niebawem 
zostanie podpisana umowa o przyznanie 
środków finansowych z programu 
SAPARD na dofinansowanie tych 
inwestycji. 
 

***** 
W dniu 26 maja br. minął termin 
składania dokumentów przez osoby 
ubiegające się o stanowiska dyrektorów 3 
szkół terenu gminy Krasnobród. W 
przypadku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  w Krasnobrodzie 
oraz Szkoły Podstawowej w Kaczórkach 
niezbędne dokumenty złożyli tylko 
dotychczasowi dyrektorzy tych szkół, tj. 
Marek Pawlak z ZSO i Krzysztof 
Szkałuba ze SP w Kaczorkach. Natomiast 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie ubiegają 
się dwie osoby: dotychczasowy dyrektor – 
Rolad Wyrostkiewicz oraz Joanna 
Szypuła – pełniąca funkcję v-ce dyrektora 
ZSP. Wszystkie trzy konkursy na 
stanowiska dyrektorów odbędą się 8 
czerwca 2004r. 
 

***** 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie ogłosił 
przetarg na modernizacje remizy OSP w 
Majdanie Wielkim. Prace remontowe 
polegać będą na rozbiórce istniejącej 
konstrukcji dachu, wzmocnieniu 
betonowym wieńcem ścian i połączeniu 
ich belkami stalowymi oraz wykonanie 
nowej konstrukcji dachu dwuspadowego i 
pokrycie jej nową blachą. Zaplanowane są 
również prace elektryczne wewnątrz 
budynku, a na zewnątrz wykonanie 
odwodnienia. 

***** 

 

 
 

Co słychać w 
bibliotece? 

 
W poprzednim numerze „G.K.” był 
ogłoszony regulamin konkursu 
literacko-plastycznego, którego 
głównym organizatorem jest 
Powiatowa i miejska Biblioteka 
publiczna w Zamościu, a 
współorganizatorem MGBP w 
Krasnobrodzie. Termin składania 
prac upłynął 15 maja br. W konkursie 
wzięło udział 48 uczestników ze 
szkół podstawowych w 
Krasnobrodzie, Kaczorkach, 
Majdanie Wielkim oraz 2 uczniów z 
gimnazjum w Krasnobrodzie. 
Wszystkie prace zostały przekazane 
do PIMBP w Zamościu. 

**** 
13 maja br. bibliotekę odwiedziły 
dzieci z przedszkola z 
wychowawczynią p. Beatą Gryz. 
Podczas spotkania panie bibliotekarki 
czytał dzieciom bajki. 

**** 
4 czerwca br odbędzie się spotkanie 
dzieci z autorką „Dynastii 
Niziołków” panią Joanną Olech. Po 
spotkani będzie można kupić jej 
książki i otrzymać dedykację. 
S. Zdonek 
 



                                                                                                                                                     3                                 

 

 

 

Goście z Macedonii 
gminnych w zakresie ochrony 
środowiska oraz rozwojem i 
funkcjonowaniem turystyki. 
 Delegacja miała okazję podziwiać 
panoramę Krasnobrodu z punktu 
widokowego „Kamieniołom”, ośrodki 
wypoczynkowe na Pszczelińcu oraz 
Ośrodek „Energetyk”. Po obiedzie 
samorządowcy mieli okazję zwiedzić 
Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci.  
Po obiekcie oprowadzali nas dyrektor 
Wiesław Chmielowiec i zastępca 
dyrektora – Elżbieta Paszkowska. Miła 
atmosfera panowała także podczas 
wizyty w Domu Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie, gdzie na ręce dyrektora  

Wiktora Juszczaka goście przekazali 
drobne upominki. 
 Podczas kolacji naszych gości 
rozgrzewał Zespół „Wójtowianie”, który 
swoim występem i ciekawym 
repertuarem sprawił, że Macedończycy 
będą mile wspominać pobyt w 
Krasnobrodzie. Zastępca Burmistrza 
Krasnobrodu – Janusz Oś wręczył 
gościom upominki – prace wykonane 
przez uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dominikanówce. 
 Burmistrz Miasta i Gminy Kičevo – 
Vlado Korunovski dziękował wszystkim 
za miłe i życzliwe przyjęcie i zaprosił 
Zespół „Wójtowianie” z delegacją władz 
samorządowych do Macedonii. Wygląda 
na to, że kontakty pomiędzy regionem 
Kičevo a regionem zamojskim  będą się 
rozwijały z korzyścią dla mieszkańców.  

      
Kazimierz Gęśla 

 

   W dniach 10-15 maja br. przebywała 
z wizytą w regionie zamojskim delegacja 
władz samorządowych z Macedonii. 
Goście odwiedzili Tomaszów Lubelski, 
Zwierzyniec, Tarnogród oraz 
Krasnobród. 13 maja br. przedstawicieli 
władz samorządowych z Macedonii 
powitał Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie – Kazimierz 
Adamczuk i Sekretarz Miasta i Gminy – 
Kazimierz Gęśla. W skład  macedońskiej 
delegacji wchodzili: Burmistrz Miasta i 
Gminy Kičevo – Vlado Korunovski, 
Burmistrz Gminy Drugovo – Kiril 
Mojsoski, Sekretarz Gminy Kičevo – 
Marjan  Dimoski, Geodeta Miasta 
Kičevo – Ilčo Siljanowski oraz Vasko 
Djakowski – tłumacz i organizator 
wyjazdów z Macedonii. Vasko jest 
Macedończykiem urodzonym w Polsce, 
który od 1970 roku mieszka w 
Macedonii. Jest wielkim przyjacielem 
Polaków i naszym nieoficjalnym 
ambasadorem w Macedonii.   
 Warto przypomnieć, że trzy lata 
temu koncertował w Krasnobrodzie 
Zespół Pieśni i Tańca „Goce Delčev” z 
gminy Drugovo, którego prezesem jest 
Blagoja Despotoski, którego gościliśmy 
podczas wizyty. Również delegacja z 
regionu zamojskiego (przedstawiciele 
Powiatu Hrubieszowskiego, Tarnogrodu, 
Zwierzyńca i Krasnobrodu) była z 
wizytą w Macedonii. 
 Podczas spotkania w Urzędzie 
Miejskim goście interesowali się  
organizacją służb komunalnych w naszej 
gminie a także  realizacją inwestycji 

 
 
 

Z  okazji jubileuszu 

40-lecia św ięceń kapłańsk ich  

Czcigodnem u K siCzcigodnem u K siCzcigodnem u K siCzcigodnem u K siędzu Prałatow idzu Prałatow idzu Prałatow idzu Prałatow i    

R om anow i M arszalcow iR om anow i M arszalcow iR om anow i M arszalcow iR om anow i M arszalcow i    
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na każdy dzień posługiw ania w  naszej parafii  

oraz  zdrow ia, radości i satysfakcji 

z  pracy duszpastersk iej 

składają 
 

          R edakcja G K   

i K rasnobrodzcy P arafianie  

 

 
GMINNE 

CENTRUM 
INFORMACJI 

w Krasnobrodzie  
ul. 3 Maja 26 

tel./fax. 660-70-46 
 

SERDECZNIE  ZAPRASZA 
 

od poniedziałku do piątku  
w godz.  

10.00 – 18.00 
oraz w soboty  

w godz. 8.00 – 16.00 
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 Tradycyjnie już obchody 
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w 
Krasnobrodzie odbywają się bardzo 
uroczyście. Tak też było i w tym roku.  
 Już po raz drugi najdłuższy weekend 
maja był obchodzony pod nazwą 
„Majówka Roztoczańska” i tym samym 
stał się nie tylko świętem narodowym, 
ale także rodzinnym. Dlaczego 
rodzinnym? Otóż dlatego, że właśnie w 
tym czasie można było zaobserwować 
całe rodziny, które postanowiły 
wspólnie spędzić czas wolny od 
codziennych obowiązków i pracy. A 
było ku temu sporo okazji, ponieważ 
organizatorzy tegorocznej Majówki 
przygotowali sporo atrakcji. Przypomnę, 
że organizatorami byli: Urząd miejski w 
Krasnobordzie, Centrum Szkolenia i 
Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie 
i Krasnobrodzkie Stowarzyszenie 
Turystyczne. 
 I tak pierwszego dnia, czyli 
02.05.2004r. wszystkie imprezy 
kulturalno-rekreacyjne skupiły całe 
rodziny w Centrum Szkolenia i 
Rekreacji „ENERGETYK”, gdzie 
przygotowano bardzo ciekawy program 
dnia. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  

 

 
Krasnobrodzkim Sanktuarium 
Maryjnym. Msza Święta poprzedzona 
była programem patriotycznym w 
wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Kaczórkach. 
 Po uroczystościach kościelnych 
odbył się przemarsz wszystkich 
zgromadzonych, pod pomnik 
Konstytucji 3-go Maja. W pochodzie 
oprócz krasnobrodzkiej orkiestry dętej 
wzięły udział poczty sztandarowe, 
delegacje szkół i instytucji, strażacy 
oraz wielu mieszkańców naszego 
miasta. Na miejscu został odśpiewany 
Hymn Narodowy i zaraz po nim, 
nastąpiło Po uroczystościach 
kościelnych odbył się przemarsz 
wszystkich zgromadzonych, pod 
pomnik Konstytucji 3-go Maja. W 
pochodzie oprócz krasnobrodzkiej 
orkiestry dętej wzięły udział poczty 
sztandarowe, delegacje szkół i 
instytucji, strażacy oraz wielu 
mieszkańców naszego miasta. Na 
miejscu został odśpiewany Hymn 
Narodowy i zaraz po nim, nastąpiło 
okolicznościowe przemówienie, które 
wygłosił pan Marek Pasieczny - 
burmistrz naszego miasta. Następnie  
 

 
też konkurencje sprawnościowe, 
(oczywiście z nagrodami) 
zorganizowane i prowadzone przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Zamościu. 
 Nie zapomniano także o tym, że 
podczas zmagań sportowych tracimy 
wiele energii, dlatego też zadbano o 
punkt gastronomiczny, w którym 
serwowano głównie potrawy z grilla, ale 
nie tylko. Ponadto można było 
spróbować miejscowych specjałów 
przygotowanych przez członków 
Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia 
Turystycznego w postaci domowego 
chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym 
oraz pierożków z kaszą, które 
smakowały wyjątkowo tego dnia. 
 Bardzo ważnym wydarzeniem 
sportowym, szczególnie dla kibiców 
piłki nożnej, był mecz rozegrany 
pomiędzy reprezentacją dziennikarzy a 
reprezentacją Krasnobrodu. W przerwie 
meczu na boisko weszli sportowcy w 
białych kimonach, którzy pod 
kierunkiem trenera Radosława Niziołka 
zaprezentowali jedną ze wschodnich 
sztuk walki -  karate.  
Mecz piłki nożnej zakończył się 

II Majówka Roztocza ńska 
Było coś dla miłośników motoryzacji, 
literatury, folkloru, turystyki. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się różnego 
rodzaju konkursy z cennymi nagrodami. 
Przez cały czas, tej sobotniej imprezie, 
towarzyszyła muzyka. Oprócz 
wykonawców ludowych z Krasnobrodu, 
tj. Kapeli Krasnobrodzkiej i zespołu 
„Wójtowianie” na scenie można też 
było zobaczyć i usłyszeć zespół 
„Prząśniczki” z Ulowa. Bardzo wesoło 
bawili się wszyscy podczas wieczornego 
koncertu, w którym wystąpili 
wykonawcy znani nam ze szklanego 
ekranu, tj. zespoły: „Krywań”, „Kaczki 
z nowej paczki”, „Zajazd” oraz 
Krystyna Giżowska, która nie tylko 
śpiewała, ale także prowadziła ten 
popołudniowo-wieczorny koncert. 
 Można powiedzieć, że była to uczta 
dla duszy, ale nie zapomniano również o 
ciele. Podczas trwających na 
„Energetyku” imprez funkcjonowały 
cały czas punkty gastronomiczne, w 
których każdy mógł wybrać dla siebie 
coś samczego. Pierwszy dzień „II 
Majówki Roztoczańskiej” zakończył się 
pokazem sztucznych ogni. 
 Drugiego dnia tj. 3 maja, czyli w 
213 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, wzorem lat ubiegłych 
uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w 
intencji Ojczyzny, która odbyła się w 

wszystkie przybyłe delegacje na czele z 
weteranami złożyły wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem. Takim patriotycznym 
akcentem zakończona została oficjalna 
część uroczystości trzeciomajowych. 
 Popołudniowy program drugiego 
dnia Majówki rozpoczął się około 
godziny 14.30 na krasnobrodzkim 
stadionie sportowym. Obejmował on 
różnego rodzaju konkurencje i zawody, 
w których uczestniczyły zarówno dzieci 
jak i dorośli. Ponadto przygotowany był 
program estradowy, który rozpoczął się 
montażem słowno-muzycznym w 
wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie. 
Oprócz miejscowej młodzieży na scenie 
mogliśmy zobaczyć: występ Orkiestry 
Dętej, „Kapeli Krasnobrodzkiej” 
zespołu „Wójtowianie” oraz program w 
wykonaniu kabaretu „Szara Eminencja” 
przerwach Werbkowic. 
 W przerwach między występami 
odbyły się zawody i konkurencje 
sportowe dla wszystkich, którzy mieli 
ochotę na chwilę zabawy i emocji 
sportowych związanych z rywalizacją. 
Większość konkurencji przygotowali 
nauczyciele wychowania fizycznego z 
krasnobrodzkich szkół. Dla zwycięzców 
poszczególnych konkurencji Centrum 
Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 
przygotowało drobne upominki. Były  

remisem. Nie było, więc wygranych i 
przegranych. Po meczu członkowie obu 
drużyn spotkali się przy ognisku. Tam 
posilając się bigosem i pieczoną 
kiełbaską umówili się na spotkanie 
rewanżowe za rok.  
 Podsumowując, można stwierdzić, 
że mimo figla, którego już na początku 
popołudniowej części programu spłatała 
nam pogoda II Majówkę Roztoczańską 
możemy uznać za udaną.  
 Nie zawiodła publiczność, co 
potwierdza fakt, że tego typu imprezy są 
potrzebne i, że nasze społeczeństwo 
potrafi się nie tylko bawić, ale także 
szanuje i uroczyście obchodzi święta 
państwowe. 
 Kończąc relację z „II Majówki 
Roztoczańskiej” w Krasnobrodzie 
składam podziękowania wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do organizacji tej imprezy. W sposób 
szczególny dziękuję licznym 
sponsorom, dzięki którym majowa 
impreza w Krasnobrodzie mogła nabrać 
tak wielkich rozmiarów, a także 
patronom medialnym za promowanie 
naszej imprezy na łamach gazet i na 
antenie radiowej. 

M.K. 
 

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z 
„Majówki”.  Patrz  str. 10-11 
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Nawiedzenie  
Matki Boskiej Cz ęstochowskiej 
Krasnobrodzkiej ziemi w 1971r.  

 
Zachwyceni tym moi koledzy rzucili się 
w kierunku konia i tak go spłoszyli, że 
zdołałam zatrzymać go przed Szurem. 
Na szczęście udało mi się opanować 
sytuację i z duszą na ramieniu wracałam 
do domu. Można sobie wyobrazić 
zdumienie pana Stanisława Buraka, 
który ujrzał swój wóz bez konia, a 
jeszcze większe jego zdziwienie 
wywołał fakt, że to ja jego koniem 
odjechałam. Na szczęście był tak 
ucieszony, że nic mi się nie stało 
(podobno koń był narowisty), że nie 
robił mi wielkich wyrzutów i dał się 
szybko przeprosić. Gorzej było z mamą, 
która nigdy nawet głosu nie podnosiła, 
ale przez trzy dni musiałam 
wysłuchiwać, co można, a czego nie, co 
wypada, co nie, a co się w głowie nie 
mieści.  
 W takich okolicznościach uratować 
mnie mogła tylko piękna, biała klacz 
dziadków, którą trzeba było sprowadzić. 
Mój ojciec zrobił to z ochotą i nawet 
przywiózł mi ze stadniny z Janowa 
Lubelskiego, bardzo porządne siodło 
(zbawienna rzecz w przypadku 
całodziennej jazdy na koniu). 
 Był jeszcze jeden mały epizod 
podczas prób jazdy konnej, kiedy to 
moja koleżanka – Bogusia Łubiarz – 
spadła z konia i zdaje się straciła na 
krótko przytomność, któryś ze 
strażaków stwierdził wówczas, że z tymi 
panienkami, to więcej będzie kłopotu niż 
parady. Kłopotów od tej chwili nie było 
w ogóle, a parada a i owszem. 
 Pamiętam, że bardzo chciałam 
jechać w szarym płaszczu, aby nie 
wyróżniać się ze strażackiej braci, ale 
zadecydowano, że Bogusia pojedzie w 
stroju panny młodej – jak większość 
dziewcząt prowadzących banderie z 
poszczególnych wsi, natomiast ja 

 
pojadę w stroju królewskim, z tej racji, 
że królowa Marysieńka Sobieska jest 
fundatorką naszego kościoła. Piękny, 
biały płaszcz, wykończony złotą 
lamówką uszyły mi panie Cecylia 
Skrzypowa i Janina Dubińska, 
natomiast koronę wykonała, nieżyjąca 
już, niezapomniana, pani Feliksa 
Lewandowska. Przystroiła ją całą 
biżuterią, jaką posiadała. Żartowałam, 
żeby to przemyślała, bo jak mnie koń 
poniesie, to jak znajdziemy te 
kosztowności w roztoczańskich lasach? 
Ale wiadomo – z panią Feliksą nie było 
dyskusji, musiało być tak, jak 
zarządziła. Wiadomo również, jak wiele 
potrafiła poświęcić Bogu i Jego Matce; 
swój czas, swoje zdolności, swoje 
wielkie zaangażowanie i troskę. 
 4 grudnia rano mieliśmy zbiórkę 
przed kościołem. Gdy przybyłam tam w 
gotowym już stroju, na białym 
udekorowanym wiecem i kwiatami 
koniu, ujrzałam widok niesamowity – 
na całym placu przykościelnym i we 
wszystkich uliczkach stały 
udekorowane konie, a na nich pięknie 
ubrani jeźdźcy w kolorowych 
płaszczach i ułańskich czapkach 
(Łuszczacz) bądź w czapkach z biało – 
czerwoną opaską (Majdan Wielki) lub 
orłami (Majdan Mały). Dosłownie dech 
zaparło mi w piersi. Nagle z tej szarej, 
biednej, komunistycznej rzeczywistości 
wyłonił się barwny, dostojny i radosny 
pochód, który ok. godz. 11.00 ruszył na 
powitanie Matki Bożej i godne 
wprowadzenie Jej do parafii.  
 W jednej chwili zrozumiałam, że 
pomimo całej partyjnej propagandy i 
represji, tutaj w Krasnobrodzie i 
okolicach niepodzielnie króluje Matka 
Boża. 

Ciąg dalszy na str. 6 

 
W tamtym czasie Obraz Jasnogórski 

był aresztowany, w związku z czym 
Matka Boża przybyła do nas 4 grudnia 
1971 r. ok. godz. 1700 w swoich 
symbolach, a konkretnie w symbolu 
Ewangelii, świecy i z całą pewnością 
była obecna w pustych ramach – co 
przemawiało do nas ze zdwojoną siłą. 
 Sama uroczystość Nawiedzenia 
poprzedzona została licznych 
przygotowaniami. 
Dnia 15 listopada 1971 udała się na 
Jasną Górę pielgrzymka 
krasnobrodzkich parafian pod 
przewodnictwem ks. Aleksandra Biziora 
(ówczesnego wikariusza). Został 
wówczas przywieziony obraz MBCz, 
przed którym przygotowywaliśmy się 
do Nawiedzenia.  
27 listopada rozpoczęły się Misje 
Święte prowadzone przez ojców 
redemptorystów z Zamościa, które 
przygotowywały nas duchowo na 
spotkanie z Matką Bożą. Misje trwały 
do 4 grudnia 1971 r. Zakończyły się 
procesją z krzyżem misyjnym. Został on 
ustawiony przed kościołem i pamiętam, 
że był z czcią całowany. Krzyż misyjny 
ufundowali mieszkańcy Podklasztoru. 
Po zakończeniu misji wspomniany 
obraz MBCz z Jasnej Góry 
przywieziony przez ks. Biziora został 
przeniesiony na wystawę maryjną i jest 
tam do dziś. 
 Zanim opiszę samo nawiedzenie, 
chciałam wspomnieć przygotowania do 
dwóch wydarzeń, w których brałam 
udział. Pierwsze, niezapomniane – to 
jazda konna w banderii krasnobrodzkiej. 
Drugie – to udział w tzw. „godzinie 
młodzieżowej”, czyli adorującym Matkę 
Boską spektaklu poetycko – 
muzycznym.Konie lubiłam od zawsze, a 
miłość do nich spotęgowała dodatkowo 
lektura sienkiewiczowskiej trylogii. 
Moim marzeniem było, choć raz 
pomknąć przez pola i lasy jak 
Hajduczek. Jeździłam konno u 
dziadków, ale nie wolno mi było jeździć 
szybko. W Krasnobrodzie natomiast 
nikt nie chciał mi wypożyczyć konia, 
kwitując krótko: Panienka, nie 
gospodarska córka, a z koniem trzeba 
umieć. 
 Pewnego, więc razu - zdesperowana 
- sama sobie wypożyczyłam konia, kiedy 
to wracający z targu państwo 
Burakowie z Łuszczacza, zajechali 
wozem przed nasz dom. Wyprzęgłam 
cichutko konia, wsiadłam i na oklep 
ruszyłam w kierunku ul. Lelewela.   
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Nawiedzenie Matki Boskiej… 
 
Ciąg dalszy ze str. 5 
 
        Stało się dla mnie jasne, że serca i umysły tych ludzi należą 
wyłącznie do Boga i żadna siła nie jest w stanie ich złamać ani 
zdeptać w nich wolności dzieci Bożych. Dla Boga gotowi są zrobić 
wszystko, ponieść każdy wysiłek i trud. Poczułam taką radość w 
sercu, jedność z tymi ludźmi i z głęboki szacunek dla nich. Była to 
dla mnie ważna lekcja i religii, i historii, za którą wdzięczna jestem 
przede wszystkim Bogu, ale i ówczesnemu Proboszczowi – ks. 
Kazimierzowi Wójtowiczowi. Było rzeczą oczywistą i chyba nie 
powiem tu czegoś, czego ktoś z Krasnobrodzian nie wiedziałby, że 
takie powitanie Maryji, na takim poziomie i z takim rozmachem, 
było możliwe dzięki życiowej i kapłańskiej postawie ks. 
Wójtowicza, jego miłości do Matki Bożej i do tych ludzi wśród, 
których pracował oraz dzięki jego niebywałemu talentowi 
organizacyjnemu. Zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości 
religijnej było imponujące, ale i niebezpieczne. Za coś takiego 
władze komunistyczne w najlepszym wypadku nękały, upokarzały, 
ale również i eliminowały, czego mieliśmy  przykłady. 
 Z nieopisanym wzruszeniem i modlitwą na ustach jechaliśmy po 
naszą Panią i Królową; przez tereny zabudowane – wolno; przez 
pola i lasy - kłusem i galopem, aż do granic Szewni. Na wysokości 
Kolonii Potoczek jego mieszkańcy postawili bramę powitalną z 
napisem Przybądź nam miłościwa Pani – wiarą i miłością wita Cię 
parafia Krasnobród! Przez tę oto bramę wprowadziliśmy Matkę 
Bożą do naszej parafii i wiedliśmy Ją - wśród proporców i zieleni 
przez 26 następnych bram powitalnych z różnymi napisami, np.: 
Matko Chrystusowa pozostań z nami. (Adamów); Królowo pokoju 
obdarz nas pokojem. (Krasnobród) - do równie pięknie 
udekorowanego kościoła, przed którym czekał ks. proboszcz 
Kazimierz Wójtowicz w otoczeniu dzieci: Ani i Marioli 
Ożarowskich oraz Mariusza Parnickiego. A do naszych uszu 
dolatywał zapowiadający nas głos lektora: Jak ongiś rycerstwo z 
pieśnią „Bogurodzica” na ustach służyło Kościołowi i Ojczyźnie, tak 
dziś, w sposób symboliczny – konnica towarzyszy Królowej Polski w 
Jej duchowej wędrówce po królestwie Jej Syna. 
 Do konnicy dołączył szpaler barwnie przyozdobionych 
rowerów, motocykli i aut z włączonymi klaksonami. Słychać było 
orkiestrę, a nad wszystkim unosił się dźwięk kościelnych dzwonów i 
wszystko głosiło radosne Ave Maryja na krasnobrodzkiej ziemi. 
 Uroczystości przewodniczył ks. biskup Bolesław Pylak, 
ówczesny sufragan lubelski. Parafianie, na czele z ks. Proboszczem, 
przywitali Matkę Bożą na kolanach. Następnie ks. Proboszcz z czcią 
ucałował Ewangelię i wszystkie symbole zostały procesjonalnie 
wprowadzone do kościoła przed ołtarz główny i spoczęły na 
błękitnym tle, na którym dwa złocone anioły adorowały Matkę Bożą, 
a dwa srebrne podtrzymywały koronę. Pod sklepieniem kościoła 
zawisła korona z wypływającymi czterema wstęgami, na których 
widniały białe stylizowane orły oraz lilie. 
 W słowie powitalnym ks. proboszcz Kazimierz Wójtowicz 
nawiązał do tytułu naszego kościoła, który jest pod wezwaniem 
Nawiedzenia NMP, a także do obecności Matki Bożej w różnych 
kolejach życia naszej Ojczyzny. 
 Następnie hołd Maryji złożyła cała parafia w swoich 
przedstawicielach (dzieci, ministranci, ojcowie i matki, koła 
różańcowe, duchowni). 
 Głęboko przeżyłam mszę św. oraz godzinę pieśni maryjnych w 
wykonaniu chóru parafialnego. Potem była nasza tzw. godzina 
młodzieżowa  (w której udział wzięli: Jadwiga Szypra, Danuta 
Kończewska, Elżbieta Nawój, Waldemar Kostrubiec i pisząca te 
słowa). Adorowaliśmy Matkę Bożą słowami poezji Nowida, 
Makuszyńskiego, Brandsteattera. Wiersz Lechonia, który mówiłam 
pamiętam do dziś: 

O, Ty której obraz widać w każdej polskiej chacie 
I w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie, 
W  ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci, 
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci. 
Która perły masz od królów, złoto od rycerzy,  
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy, 
Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami, 

            Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami 
 

 
Poezja przeplatana była pieśniami scholi prowadzonej przez 
alumna Jerzego Ważnego, przebywającego wówczas na praktyce  
duszpasterskiej w Krasnobrodzie. 
 Do północy adorowały Matkę Bożą grupy modlitewne. O 
24.00 została odprawiona pasterka maryjna, a po niej adoracje do 
rana. Następnie, już w niedzielę msze św. dla pracujących, 
chorych, dzieci, młodzieży i inne, a po nich nabożeństwo kół 
różańcowych i uroczystości pożegnalne. 
 Pamiętam, że w niedzielę zrobiło się bardzo zimno i 
deszczowo, dlatego też pod koronę zmuszona byłam założyć 
woalkę chroniącą uszy i gardło, w związku z czym bardziej 
przypominałam królową Bonę, niż Marysieńkę Sobieską. 
Koń od początku zachowywał się niespokojnie. Na szczęście nie 
poniósł mnie. Muszę przyznać, że z wielką ulgą zakończyłam 
swoją rolę przed kościółkiem parafialnym w Bondyrzu, dokąd 
odprowadziliśmy Matkę Bożą. 
 Po całej uroczystości otrzymałam od ks. Proboszcza różaniec 
przywieziony z Rzymu, na którym modlę się do dzisiaj i uważam 
go za jedną z najcenniejszych pamiątek. Ktoś mnie zapytał - czy 
to za wiersz, czy za jazdę na koniu? Nie umiałam odpowiedzieć, 
ponieważ nasze relacje z ks. Proboszczem były dość oficjalne i 
pełne nacechowanego szacunkiem dystansu, choć każdy z nas 
wiedział, że Ksiądz nas lubi i jesteśmy mu bliscy. W formie 
przypominały musztrę wojskową – przygotować, zameldować, 
zreferować, odmaszerować, wykonać.Gdy mieliśmy coś 
przygotować na 20 min., to nie na 30, cięcia były bezlitosne. 
Trochę buntowaliśmy się, ale wewnętrznie, bo nikt z nas nie 
śmiał ust otworzyć i sprzeciwić się Księdzu. Miało to swój urok i 
sens, ale to się dostrzega dopiero teraz. 
 Niektórym wydaje się, że osoba wierząca to ta, która ma oczy 
w słup, buzię w dzió  i minę bardzo poważną, a ja chcę 
powiedzieć, że dzięki swojemu religijnemu zaangażowaniu 
przeżyłam jedną z najpiękniejszych przygód, jakie mogą się 
przydarzyć szesnastoletniej dziewczynie. 
 

Ciąg dalszy na str. 8 
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Dla naszych Mam 
 
Dnia 23.05 2004r.o godzinie piętnastej w 
Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbył się koncert z okazji 
Dnia Matki.   Już kilkanaście minut 
przed planowanym rozpoczęciem sala 
widowiskowa była zapełniona. 

 
wszystkim mamom siedzącym na 
widowni własnoręcznie wykonane 
kwiaty jako symbol pamięci i miłości. 
Drugim punktem ich występu była 
inscenizacja bajki pt. „Królewna 
Śmieszka” według książki Wandy 
Chotomskej, która znacznie różniła się   
 

 

 Przyszły nie tylko mamy, które chciały 
zobaczyć swoje pociechy występujące w 
tym dniu specjalnie dla nich, ale również 
można było zaobserwować całe rodziny, 
które także postanowiły spędzić to 
niedzielne popołudnie troszeczkę 
inaczej. 
 

treścią od dobrze nam znanej „Królewny 
Śnieżki”. Na zakończenie mogliśmy 
obejrzeć ukazane w humorystyczny 
sposób relacje rodzice – dzieci w 
krótkiej inscenizacji pt. „ My i dorośli”. 
    
  

 

Program tegorocznego koncertu 
obejmował występy dzieci i młodzieży, 
które chciały podziękować swoim 
mamom za miłość, trud i wychowanie. 
 Jako pierwsze na scenie pojawiły się  
dzieci i młodzież ze świetlicy działającej 
przy CKiS. Ich występ składał się z 
trzech części. Na początku 
zaprezentowali oni program 
zatytułowany „Za co kochamy nasze 
Mamy”, który kończył się słowami 
„...damy Ci łąkę z kwiatami...”i w tym 
momencie dzieci wręczyły 

Jako następni swój program  
zaprezentowali najmłodsi artyści 
niedzielnego koncertu czyli 
przedszkolaki, które wierszykami i 
piosenkami w swoim wykonaniu 
wzruszyły i doprowadziły do łez 
niejedną mamę . 
Po naszych milusińskich na scenie 
pojawił się artysta –muzyk, uczeń 
czwartego roku Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Tomaszowie 
Lubelskim Piotr Krzaczkowski, laureat 
I miejsca na Festiwalu Muzyki 
Akordeonowej im. Ryszarda Malickiego  

 

 
 
w Puławach oraz uczestnik 
Międzynarodowych Spotkań 
Akordeonowych „Sanok 2004”. W jego 
wykonaniu usłyszeliśmy Sonatinę 
Piccola Mirosława Niziurskiego oraz 
utwór „Małe nuty, duże troski” Alberta 
Vossena. Warto przy tej okazji dodać, że 
ten młody wykonawca uczy się pod 
kierunkiem pana Marcina Molendy. 
 Ostatnimi artystami tegorocznego 
koncertu dla mam byli uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce. Przygotowana przez 
nich część artystyczna składała się z 
trzech odsłon. Pierwsza z nich to 
inscenizacja bajki pt. „Kopciuszek”, w 
której mieliśmy okazję oglądać nie tylko 
dobrą grę aktorską ale również 
przepiękne stroje. Następnie na scenie 
pojawiły się dziewczęta, które 
zaprezentowały układ taneczny w 
rytmach muzyki dyskotekowej. 
 Na zakończenie mogliśmy usłyszeć 
piosenkę w wykonaniu wcześniej 
tańczących dziewcząt, która była 
jednocześnie ostatnim punktem 
koncertu. 
 Myślę, że wszyscy widzowie 
tegorocznego koncertu a w 
szczególności mamy zgodzą się ze 
stwierdzeniem, że warto było w to 
niedzielne popołudnie odejść od 
telewizora i wspólnie z rodziną obejrzeć 
i posłuchać wszystkich tych, którzy 
chcieli aby ten zbliżający się Dzień 
Matki był dniem wyjątkowym i nie 
pozostał kolejną, zwykłą kartką z 
kalendarza.   
            M.K 
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Mienie żydowskie 
 
 
 
 Jeżeli strony nie zawrą ugody to 
ostateczne decyzje podejmie Komisja 
Regulacyjna  
(złożona w równej liczbie z Polaków i 
przedstawicieli gmin żydowskich). Od 
orzeczeń w tych sprawach nie przysługuje 
odwołanie. 
 Dla wyjaśnienia dodam, że ustawa nie 
daje żadnych podstaw do zwrotu majątków 
prywatnych dla Żydów będących 
obywatelami polskimi przed wojną. 
Regulacji podlega tylko majątek będący w 
posiadaniu żydowskich gmin 
wyznaniowych.  
 Podstawą do zwrotu prywatnych 
majątków (lub wypłaty odszkodowań) 
byłaby z pewnością ustawa 
reprywatyzacyjna, o którą tak aktywnie 
zabiegają pewne środowiska. Jakie byłyby 
tego skutki dla Krasnobrodu? Najlepiej 
spytać o to starszych mieszkańców 
pamiętających Krasnobród z okresu 
przedwojennego. 

      
     Kazimierz  Gęśla 

 W ostatnim okresie sporo emocji 
wzbudza sprawa zwrotu mienia 
żydowskiego. 
W tym miejscu warto zapoznać 
mieszkańców gminy skąd nagle powraca 
ten temat i jakie to ma znaczenie dla 
naszego miasteczka 
 Jeszcze za czasów koalicji SLD-PSL 
20 lutego 1997r. została uchwalona ustawa 
o stosunku Państwa do gmin 
wyznaniowych żydowskich w 
Rzeczypospolitej Polskiej. Akt ten określa 
sytuację prawną i majątkową gmin 
żydowskich w Polsce, a w szczególności 
nadaje szereg przywilejów wyznawcom 
religii mojżeszowej. Dotyczy to 
zwłaszcza: swobody kultu religijnego, 
uzyskiwania  z  mocy prawa osobowości 
prawnej przez  gminy, prowadzenia szkół, 
zwolnień od pracy i nauki w okresie świąt 
religijnych, zwolnień podatkowych, 
celnych itp. 
 W przepisach przejściowych ustawy 
zostały określone zasady zwrotu 
przedwojennego mienia żydowskiego oraz 
wypłaty odszkodowań na rzecz gmin 
żydowskich. Są dwie grupy nieruchomości 
podlegające zwrotowi. Do pierwszej grupy 
należą cmentarze i synagogi istniejące w 
dniu 1 września 1939r. (nawet, jeśli na 
działkach istnieją dzisiaj inne obiekty). 
Zapis ten w odczuciu wielu osób wydaje 
się niesprawiedliwy. W okresie okupacji 
Niemcy zniszczyli wiele synagog, a przez 
60 lat w tych miejscach powstawały inne 
budowle, a nawet szkoły. Czy w takiej 
sytuacji słusznym jest zwrot działki, bądź 
wypłata odszkodowania!? Oczywistym 
wydaje się natomiast zwrot istniejących 
cmentarzy i synagog. Co ciekawe, bardzo 
często gminy żydowskie nie są 
zainteresowane przejęciem istniejących 
synagog, a zadawalają się wypłatą 
odszkodowania ze 
 

strony władz gminy albo Skarbu Państwa. 
 Drugą grupę nieruchomości 
podlegających zwrotowi stanowią: 
siedziby gmin żydowskich, budynki 
służące celom kultu religijnego (łaźnie 
rytualne, domy modlitwy), szkoły itp. 
Zwrot tych nieruchomości przysługuje 
tylko wtedy, jeśli wspomniane wyżej 
budynki istniały w dniu wejścia w życie 
ustawy ( tj. 10 maja 1997 r.). 

W dniu 4 maja 2004 r. wpłynęło 
do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 
siedem zawiadomień o złożeniu wniosków 
w sprawie zwrotu mienia żydowskiego na 
rzecz Związku Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich w Warszawie. Wniosek w 
sprawie zwrotu cmentarza żydowskiego 
nie budzi zastrzeżeń, pozostaje tylko do 
wyjaśnienia sprawa parkingu przy 
cmentarzu. Urząd Miejski w 
Krasnobrodzie podjął działania w 
zamojskiej Delegaturze Urzędu 
Wojewódzkiego i Starostwie Powiatowym 
w Zamościu mające na celu wydzielenie 
geodezyjne parkingu przy ul.Kościuszki i 
jego komunalizację na rzecz gminy. 
 Sześć pozostałych wniosków dotyczy: 
szkoły Tarbut przy ul. Ptasiej, łaźni 
rytualnej przy ul. Akacjowej, szkoły Jabne 
przy ul. Dąbrowskiego, synagogi przy ul. 
Mickiewicza, domu modlitwy przy ul. 
Mickiewicza, domu modlitwy przy ul. 
Rynek. W zgodnej opinii służb Wojewody 
i Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 
wszystkie te wnioski są niezasadne. Żaden 
z wymienionych obiektów w roku 1997 
nie istniał, a wnioskodawca nie 
potwierdził swoich praw własności 
żadnym dokumentem. Ponadto z relacji 
starszych mieszkańców Krasnobrodu, 
pamiętających okres przedwojenny 
wynika, że w obrębie miasta nie było 
takich ulic jak: Dąbrowskiego, 
Mickiewicza, Akacjowa, czy Ptasia. 
 

 

Literacki Nobel 
czeka,  

czyli złote myśli ze szkolnego kajecika 
 
Pisał on głównie o wojnie, lecz zaczepił 
także o wątek miłosny.  
 

***** 
Dzień Dziecka nazwaliśmy Dniem 
Sportu, aby się lepiej kojarzyło. 
  

***** 
„Pan Tadeusz” został napisany w Paryżu, 
gdyż Mickiewicz został tam eksmitowany 
z paroma tysiącami ludzi. 

 
 
Nawiedzenie Matki Boskiej… 
 
Ciąg dalszy ze str. 6 
 
Nieoczekiwanie z szarej rzeczywistości lat 70-tych, ku zdumieniu kolegów i 
sąsiadów, wyjechałam na białym koniu w królewskim płaszczu i pomknęłam 
na spotkanie z Matką Bożą, jakże radosne i wzruszające. Tylko Bóg jest w 
stanie tak poruszyć serce młodego człowieka i wypełnić je takim szczęściem 
i miłością. 
 Myślę, że nawet udział w filmie, o czym marzy prawie każda 
dziewczyna, nie byłby w stanie dostarczyć przeżyć tak głębokich. To się 
działo naprawdę. Rzeczywistość okazała się piękniejsza od iluzji. Być może 
dzięki tamtemu wydarzeniu bardziej rozumiem, decyzję Ojca Świętego, 
patrona naszej szkoły, kiedy to Jego fascynacje literaturą i sztuką teatralną 
bladły w konfrontacji z teologią i służbą Bogu, poprzez posługę kapłańską w 
życiu, nie w teatrze. Bo jak się okazuje, to życie jest bardziej porywające niż 
literacka fikcja. 
                                                                            
                                                                            Zofia Kończeswka-Murdzek 

 
Dyrekcja i pedagog szkolny  

Zespołu Szkół Podstawowych  
w Krasnobrodzie 

 
w imieniu rodziców 

składają gorące i serdeczne podziękowania 
 

pani El żbiecie Paszkowskiej 
 

za 
przekazanie „daru serca” w postaci  

swoich diet radnej  z tytułu udziału i prac  
w posiedzeniach  sesji Rady Miejskiej,  

na cele charytatywne z przeznaczeniem na 
stypendium dla dzieci najzdolniejszych, 

pochodzących z rodzin najuboższych, będących 
w trudnej sytuacji materialnej  

 

Dyrekcja, pedagog, rodzice i dzieci 
                        ZSP w Krasnobrodzie 
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Święto i zawody 
strażackie 

 
 

Wyniki dla jednostek OSP  
z gminy Adamów: 

 
W sztafecie pożarniczej: 
 

I 46,2 pkt. - OSP Jacnia  
II 46,9 pkt. - OSP Suchowola 
III 47,5 pkt. - OSP Feliksówka 

 
... i ćwiczeniach bojowych: 
 

I 35,7 pkt. - OSP Suchowola  
II 36,4 pkt. - OSP Szewnia Dolna 
III 37,9 pkt. - OSP Potoczek 

 
W klasyfikacji łącznej: 
 

I 82,6  pkt. - OSP Suchowola  
II 86,7  pkt. - OSP Potoczek 
III 88,4  pkt. - OSP Szewnia Dolna 
IV 96,7  pkt. - OSP Feliksówka 
V 96,9  pkt. - OSP Adamów 
VI 99,0  pkt. - OSP Bondyrz 
VII 100,8 pkt. - OSP Jacnia 
VIII 103,4 pkt. - OSP Rachodoszcze 
IX 124,8 pkt. - OSP Kol. Suchowola 
X 159,1 pkt. - OSP Bliżów 

 
W zawodach wzięły udział również 3 młodzieżowe drużyny 
pożarnicze, które zdobyły zdobyły odpowiednio: 80,6 pkt. – 
Suchowola, 93,6 pkt. – Jacnia, 93,8 – Adamów. 
 
 Zawody strażackie cieszyły się dużą popularnością. Na 
stadion w Krasnobrodzie przybyło bardzo wielu kibiców. 
Szkoda tylko, że nie dopisała pogoda. Oprócz wody, która 
płynęła wężami strażackim, co pewien czas, lały się 
strumienie wody z nieba. Najbardziej wytrwali kibice 
wytrzymali do końca i towarzyszyli swoim jednostkom, aż do 
chwili rozdania dyplomów dla najlepszych jednostek OSP.  
 

oprac. M. Czapla 
 

Zdjecia ze strażckiego dnia w Krasnobrodzie publikujemy 
 na 20 str. Bieżącego wydania „G.K.” 

 

 
 Można stwierdzić, że w tym roku niedziela 9 maja w 
Krasnobrodzie była dniem strażackim. Dlaczego? Już parę 
minut po ósmej rano druhowie z całej gminy, na czele z 
Orkiestrą Dętą z Krasnobrodu  przemaszerowali spod remizy 
do kościoła. Tam uczestniczyli w Mszy św. odprawionej o 
godz. 9 w intencji strażaków z okazji święta ich patrona – 
Świętego Floriana. Potem powrócili maszerując ulicą 3 Maja 
do swojej strażnicy. 
 Po niewielkiej przerwie, strażacy spotkali się ponownie, 
ale już w znacznie większym składzie, na stadionie 
sportowym w Krasnobrodzie, gdzie odbyły się gminne 
zawody sportowo-pożarnicze dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych.  
 Organizatorami zawodów byli: Burmistrz Krasnobrodu i 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. 
 Zawody rozegrane były w dwóch konkurencjach: 1) 
sztafeta pożarnicza 7x50m, 2) ćwiczenia bojowe, odrębnie dla 
jednostek OSP z Gminy Adamów i odrębnie dla OSP z Gminy 
Krasnobród. Sędzią głównym zawodów był asp. sztab. 
Ryszard Kijowski. 
      Z terenu Gminy Krasnobród w zawodach wzięło udział 11 
jednostek OSP (z wyjątkiem OSP Majdan Mały) oraz 3 
młodzieżowe drużyny pożarnicze, w tym: dziewczęta z Wólki 
Husińskiej oraz drużyny chłopców z Majdanu Wielkiego oraz 
Hutkowa.  
  

Wyniki dla jednostek OSP 
z gminy Krasnobród: 

 
W sztafecie pożarniczej: 
 

I 44,6 pkt. - OSP Majdan Wielki  
II 44,8 pkt. - OSP Krasnobród 
III 46,7 pkt. - OSP Stara Huta 

 
... i ćwiczeniach bojowych: 
 

I 35,4 pkt. - OSP Majdan Wielki  
II 36,7 pkt. - OSP Stara Huta 
III 37,4 pkt. - OSP Hutki 

 
W klasyfikacji łącznej wyniki przedstawiają się następująco: 
 

I 80,1  pkt. - OSP Majdan Wielki  
II 83,3  pkt. - OSP Krasnobród  
III 83,4  pkt. - OSP Stara Huta 
IV 85,0  pkt. - OSP Hutki 
V 90,2  pkt. - OSP Wólka Husińska 
VI 94,5  pkt. - OSP Dominikanówka 
VII 94,9 pkt. - OSP Hutków  
VIII 110,5 pkt. - OSP Malewszczyna 
IX 114,7 pkt. - OSP Zielone  
X 136,1 pkt. - OSP Hucisko 
XI dyskw. - OSP Grabnik 

 
Młodzieżowe drużyny zdobyły odpowiednio: 112,7 pkt. – 
dziewczęta z Wólki Husińskiej, 81,1 pkt. – chłopcy z Majdanu 
Wielkiego, 218,8 – chłopcy z Hutkowa. 
 

 

Nasz sukces 
 
 22-23 maja 2004r. w Puławach odbywały się mistrzostwa 
woj. lubelskiego w tańcach dyskotekowych.  
 My, „Akcent”, jako zespół reprezentujący Krasnobród, 
pod wodzą pana Tadeusza Luterka, w składzie: Ola Bui Quy, 
Ula Kowalczuk, Magda Nieśpiał, Kasia Nowak, Karolina 
Wszoła, Ala Łubiarz, Magda Nowak, Mela Olszewska i 
Karolina Maruszak również uczestniczyłyśmy w tej imprezie. 
Można powiedzieć, że odniosłyśmy wielki sukces. W 
konkurencji formacji disco freestyle seniorów wywalczyłyśmy 
drugie miejsce, a w miniformacji hip-hop czwarte. Z naszego 
zespołu startował również jeden duet w kategorii seniorów 
hip-hop (Magda Nowak i Mela Olszewska), oraz jedna 
solistka w kategorii seniorów hip-hop (Ala Łubiarz).  
 Było bardzo wielu uczestników i wspaniała, gorąca 
atmosfera. Przede wszystkim liczy się dobra zabawa, a tego 
nie brakowało.  

Akcent 
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Powiatowe Święto Strażaka 
  

 

 
 
 
  

 
 W niedzielę 16 maja 2004r. w 
Hutkach odbyły się Powiatowe Obchody 
Dnia Strażaka. Organizatorami święta 
byli: Starostwo Powiatowe w Zamościu, 
Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Zamościu, Zarząd Powiatowy 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Zamościu, Zarząd Miejsko-Gminny 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Krasnobrodzie oraz OSP Hutki i 
OSP Stara Huta. 
 W uroczystościach udział wzięli: 
strażacy z poszczególnych gmin Powiatu 
Zamojskiego, poczty sztandarowe 
strażackie i kombatanckie, wójtowie i 
burmistrzowie gmin, prezesi zarządów 
gminnych OSP i komendanci gminni 
OSP. Wśród zaproszonych gości 
uczestniczących w Powiatowych 
Obchodach Dnia  
Strażaka w Hutkach byli 
parlamentarzyści: senatorowie – Irena 
Kurzępa i Lesław Podkański, posłowie – 
Arkadiusz Bratkowski, Zdzisław 
Podkanski i Ryszard Stanibuła. 
Wojewodę Lubelskiego reprezentował 
dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego dr Krzysztof Daszyński, 
Urząd Marszałkowski był 
reprezentowany przez dyrektora 
organizacyjnego Eugeniusza 
Polakowskiego, Zamojską Korporacje 
Energetyczną reprezentował Krzysztof 
Kalinowski Ponadto w uroczystościach 
uczestniczyli: Witold Tkaczyk – dyrektor 
Oddziału Zamojskiego NFZ, Jerzy 
Derkacz – reprezentujący Szpital 
Wojewódzki im. Jana Pawła II w 
Zamościu, Stanisław Roczkowski z 
oddziału Zamojskiego Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Gerard 
Waszkiewicz – komendant Miejski 
Policji  w Zamościu, Henryka Łączka – 
dyrektor PZU i Teresa Kitka - z-ca 
dyrektora PZU, Jan Kozyra – kierownik 
Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. 
Starostwo powiatowe reprezentowali: 
Henryk Matej – starosta, Adam Bąk – 
wicestarosta, Jerzy Zawadzki – sekretarz, 
Jan Słomiany – członek zarządu oraz 
radni powiatowi. Obecni byli także 
przedstawiciele firm sponsorujących 
zakup samochodu pożarniczego dla OSP 
Hutki, tj. Fabryka Mebli „Zwierzyniec”, 
Fabryka mebli „Poznańscy”, Totalizator 
Sportowy Oddział Lublin, 
„Europarquet”. 
 

 
Powiatowe Obchody Święta Strażaka 
rozpoczęły się powitaniem gości, potem 
o godz. 10.30 rozpoczęła się uroczysta 
Msza św., którą sprawował ks. prałat 
Roman Marszalec. Muzyczną oprawę 
mszy zapewnili Józef Skóra i 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z 
Bialowoli. Po mszy św. dokonano 
poświęcenia samochodu pożarniczego i 
przekazanie kluczy do samochodu. Z rąk 
posła Zdzisława Podkanskiego, członka 
prezydium Zarządu Głównego Związku 
OSP RP klucze odebrał Jerzy Maruszak - 
v-ce prezes OSP w Hutkach, który 
następnie przekazał je kierowcy 
Tadeuszowi Bodysowi. 
 W dalszej części uroczystości 
brygadier Janusz Hycaj wręczył .............. 
akt włączenia OSP Stara Huta do 
Krajowego Systemu ................ Potem rys 
historyczny  OSP w Hutkach 
przedstawiła Maria Maruszak pełniąca 
funkcje kronikarza. 
 Podczas uroczystości odbyło się też 
wręczenie medali i odznaczeń dla 
zasłużonych strażaków. Następujące 
medale i odznaczenia otrzymali: 
Medal Honorowy im. Bolesława 
Chomicza – Maruszak Jerzy i Dąbrowski 
Ryszard z Hutek. 
      Złoty Znak Związku OSP RP – Jan 
Bucior z Wólki Husińskiej oraz Henryk 
Mielnicki i Stanisław Pakuła z Hutek 
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: 
Bodys Tadeusz, Skóra Jan, Mielnicki 
Kazimierz,Bodys Janusz, Jędruszczak 

 
Jerzy, Fila Kazimierz, Kurzempa 
Zbigniew z Hutek oraz Nizio Władysław 
i Korga Tadeusz z Zielonego. 
Srebrny Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa:  
Wolanin Krzysztof, Fila Jerzy, Kurzempa 
Józef, Fila Zdzisław, Mielnicki Wiesław, 
Fila Wiesław (wszyscy Hutek) oraz 
Dziura Tadeusz z Zielonego i Cisek 
Zenon z Dominikanówki. 
Brązowy Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa: 
Kurzempa Mariusz, Kwika Andrzej, 
Serafin Andrzej, Maria Maruszak z 
Hutek oraz Borek Zbigniew z Zielonego. 
 Wręczono także odznaki za 
wieloletnia służbę w pożarnictwie. 
Odznaki za 35 lat działalności w OSP 
potrzymali: Zub Antoni, Milczuk 
Czesław, Pakuła Stanisław, Bodys 
Stanisław, Mielnicki Henryk. Za 30-letni 
staż w OSP odznaczenia otrzymali: 
Kurzempa Józef, Skóra Jan, Fila Jerzy, 
Fila Zdzisław, Maruszak Jerzy, 
Jędruszczak Jerzy, Mielnicki Kazimierz. 
 Medale i odznaczenia wręczali: 
Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Zamościu brygadier Janusz 
Hycaj, posłowie i senatorowie oraz 
Kazimierz Mielnicki – v-ce prezes 
Zarządu Powiatowego Związku OSP w 
Zamościu.  
 Po oficjalnej części uroczystości 
miała miejsce część artystyczna, podczas 
której wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP w Białowoli oraz Kapela 
Krasnobrodzka. 

 (red.) 
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Serwis informacyjny 
Szkoły Podstawowej w Kaczórkach 

 

 
 

Szkolne Święto Matki 
 

 W dniu 23 maja na boisku szkolnym, 
na nowowybudowanej scenie odbyła się 
wielka uroczystość pod hasłem 
„Arcydziełem Boga jest serce matki” 
poświęcona wszystkim matkom z naszej 
całej społeczności. 
 Uroczystość ta rozpoczęła się 
piękną, wzruszającą akademią 
przygotowaną przez Samorząd 
Uczniowski wraz z uczniami tutejszej 
szkoły. 
 Pięknie deklamowane wiersze, 
wzruszające piosenki wprowadziły nas 
do zbliżającego się Święta Matki. 
Pojawiły się łzy i chwile zadumy. 
 Następnie odbyła się uroczysta Msza 
Św. poświęcona naszym Mamom. 
 Po Mszy Św. odbyły się pokazy 
tańców w wykonaniu naszych uczniów  
poprowadzone przez Państwa M. i J. 
Myka – nauczycieli tańca. 
 Dzieci młodsze otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, starsze zaś 
odznaki „Szkoły Tańca”, na które już 
zasługują. 
 Na koniec teatrzyk szkolny 
przedstawił bajkę pt. „Manuela w 
Krainie czarownic”. 
 Dopisała pogoda, wszyscy bawili się 
świetnie i wzruszyli niesamowicie. 
 

Anna Szkałuba 
 
 

 
Kaczórki górą 2 

 

 W ubiegłorocznym, czerwcowym 
numerze „Gazety Krasnobrodzkiej” 
ukazał się artykuł zatytułowany 
„Kaczorki górą”, a opisany był w nim 
sukces w postaci wicemistrzostwa 
województwa lubelskiego w mini piłce 
nożnej dziewcząt ze SP im. Armii 
Krajowej w Kaczórkach. Nie bez 
przyczyny przy nazwie artykułu istnieje 
liczba „2”. Dziewczęta ze szkoły w 
Kaczórkach w tegorocznej edycji tych 
rozgrywek odniosły taki sam sukces jak 
przed rokiem – ponownie zostały 
wicemistrzyniami województwa! 
Pokrótce przedstawimy ich drogę do 
tego sukcesu. Na szczeblu gminy 
dziewczęta rozegrały z drużyną ze SP 
Krasnobród i herbowym meczu 
zwyciężyły 1:0, i awansowały tym 
samym do mistrzostw powiatu. 
Mistrzostwa powiatu odbyły się w 
Kaczórkach. W mistrzostwach powiatu 
wystartowały, jako mistrzowie swoich 
gmin, reprezentacje szkół z: Komarowa, 
Horyszowa Polskiego, Gorajca i 
Kaczórek. Po rozegranych meczach 
kolejność drużyn była następująca: 
1. Kaczórki 7 pkt. – awans do 

mistrzostw rejonu, 
2. Horyszów Polski – 5 pkt. – awans,  
3. Komarów 4 pkt. 
4. Gorajec 0 pkt. 
 Następnym etapem były, rozegrane 
także w Kaczorkach, mistrzostwa rejonu 
- w naszym przypadku mistrzowie 
powiatów Hrubieszowskiego – SP 
Telatyn, Tomasowskiego- SP nr2, 
Krasnostawskiego – SP Krzywe, 
Zamościa – SP 10, oraz zwycięzcy z 
poprzedniego turnieju szkoły z 
Horyszowa Polskiego i Kaczórek. W 
finałowym meczu Kaczórki pokonały 
Horyszów  2 : 0 i awansowały do finału 
wojewódzkiego. Warto zwrócić uwagę 
na oprawę zawodów. Trzy pierwsze 
drużyny otrzymały piękne statuetki, 
podobnie jak królowa strzelców 
Agnieszka Jachymek, która strzeliła 5 
bramek. Piękne nagrody oraz napoje dla 
wszystkich drużyn ufundował właściciel 
firmy „Art. Ram” pan Edward Kudyba. 
 Finał wojewódzki rozegrany został 
17 maja w Krasnymstawie. Dziewczęta z 
Kaczórek pokazały swoją klasę. Po 
zwycięstwach nad SP Niedrzwica 6 ; 2, i 
nad szkołą SP nr1 z Łukowa 7 : 0 
awansowały do finału. Finał był 
rewanżem za rok ubiegły, w którym  

 
spotkały się te same zespoły. I tym 
razem minimalnie lepsza była drużyna z 
Brzeźnicy Książęcej, która wygrała po 
grze zaciętej, stojącej na wysokim 
poziomie 1: 0. Dzięki świetnej postawie 
dziewczęta wywalczyły dwa miejsca w 
przyszłorocznej kadrze wojewódzkiej 
piłki nożnej dziewcząt roczników 1992 -
1993. Małą cegiełkę do osiągnięć 
dziewcząt dołożył ich opiekun 
Eugeniusz Komisarczuk. Gratulacje dla 
wszystkich! 
 Nieco gorzej, choć wcale nieźle 
spisali się chłopcy w rozgrywkach mini 
piłki nożnej i w rozgrywkach Coca Cola 
– cup. W mini Piłce nożnej zajęli drugie 
miejsce w powiecie za Babuniami, a 
przed Skierbieszowem, Wysokiem, i 
Szczebrzeszynem. W pucharze Coca 
Coli po wygraniu eliminacji gminnych, 
w drugiej rundzie, grając trochę 
nieszczęśliwie zajęli trzecie miejsce i nie 
awansowali do dalszych rund 
rozgrywek. 
 

Z podwórka na stadion 
  

 7 maja w Szkole Podstawowej im. 
Armii Krajowej w Kaczórkach zostały 
rozegrane eliminacje gminne kolejnej 
edycji turnieju piłkarskiego chłopców i 
dziewcząt „Z podwórka na stadion”, w 
którym udział wzięły reprezentacje szkół 
podstawowych naszej gminy. 
 W kategorii chłopców zwyciężyła 
reprezentacja SP Krasnobród przed 
Kaczórkami i Majdanem Wielkim. 
Wśród dziewcząt zwyciężył także 
Krasnobród przed szkołą z Kaczórek. 
Zwycięskie drużyny zakwalifikowały się 
do dalszej fazy rozgrywek. Zwycięzcy 
otrzymali puchary ufundowane przez 
księdza Pawła Słonopasa, pozostali 
uczestnicy inne ciekawe nagrody oraz 
słodkie upominki. 
 Serdecznie dziękuję sponsorom, 
dzięki którym zawody zostały 
uatrakcyjnione: 

JOLANCIE ADAMCZUK 
z Marketu Spożywczego AMC 

w Krasnobrodzie, 
 

BOŻENIE NOWAK 
ze sklepu w DPS w Krasnobrodzie, 

 

MAŁGORZACIE SZKAŁUBA 
ze sklepu spożywczego 

w Malewszczyźnie. 
 

Marzena Przytuła 
 

 
 

OGŁOSZENIE 
 
 Dyrektor oraz społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Armii Krajowej w 
Kaczórkach zwraca się z prośbą do firm 
oraz osób prywatnych o wsparcie 
finansowe budowanej w szkole 
zadaszonej sceny. 
 W chwili obecnej zostały postawione 
konstrukcje nośne, brak jest natomiast 
środków w wysokości ok. 2,3 – 2.5 tys. 
zł. na blachę na jej zadaszenie. 
 Nadmieniam, że w widocznym 
miejscu obiektu będzie zainstalowana 
tablica informacyjna o tym, kto się 
przysłużył do jej powstania. 
 Bardzo proszę o przekazanie nawet 
niewielkich kwot, które razem 
spowodują dokończenie inwestycji. 
 Zainteresowane osoby proszę o 
kontakt telefoniczny z sekretariatem 
szkoły – tel. (0-84) 660 75 90. 

 
Krzysztof Szkałuba 
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 Sytuacja dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych stanowi przedmiot 
mojego zainteresowania od wielu już 
lat, z  racji zawodu oraz udziału i  pracy 
w  Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim 
w Krasnobrodzie. Rozmiary 
alkoholizmu w Polsce jak również na 
świecie sprawiają, że problem dzieci z 
tych rodzin jest jednym z najbardziej 
palących problemów wychowawczych. 
Dlatego też szkoły, zobligowane są do 
organizowania różnorodnych zajęć 
pozalekcyjnych o charakterze 
profilaktyczno-wychowawczych z 
myślą o tych dzieciach. Przykładem 
takich zajęć są zajęcia sportowe, 
socjoterapeutyczne, czy też opiekuńczo-
wychowawcze, których celem jest 
stworzenie takich sytuacji, by dziecko 
miało okazję do odreagowania napięcia 
i urazów, jakie doznaje w rodzinie.  
 Wychowywanie w rodzinie z 
problemem alkoholowym prowadzi 
dziecko do utraty zaufania do świata, w 
którym widzi źródło zagrożenie. Dom 
zaś u takiego dziecka postrzegany jest 
jako miejsce pełne fałszu, smutku, złej  
 

 
się przez rodziców z przynależnych im 
funkcji zmusza je do podejmowania 
obowiązków i zadań, wykraczających 
poza jego możliwości. Pomagając i 
troszcząc się o innych zaniedbuje 
własny rozwój i potrzeby. Efektem 
takiego postępowania może być brak 
umiejętności dbania o siebie i 
konstruktywnego korzystania z czasu 
wolnego, które z czasem prowadzą do 
różnych powikłań zdrowotnych. 
 Kozioł ofiarny pełni rolę osoby, w 
której pozostali członkowie rodziny 
często upatrują przyczyn nękającego ich 
problemu, obwiniając go za zaistniałą 
sytuację. Wyrzutek daje im często ku 
temu powody, przysparzając rodzinie 
szereg kłopotów np. w szkole (zły 
uczeń) w kontaktach z rówieśnikami 
(zachowania aspołeczne) Problemy te 
mają podłoże w domu i są wynikiem 
nienaturalnej sytuacji, jaka panuje, 
stanowiąc jakby próbę odreagowania.
 Kolejną typowa rolę jest Maskotka. 
Jak sama nazwa wskazuje jej zadaniem 
jest zabawianie innych, zwłaszcza w 
sytuacjach, które mają wspólnego ze 
śmiechem i zabawą. Często też takie 

 
placówek zinstytucjonalizowanych 
Najlepszym momentem do interwencji 
jest dzieciństwo, zanim jeszcze wzory 
zachowań utrwalą się na dobre. Mając na 
uwadze ważność sprawy, działająca przy 
naszym mieście Miejsko Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych opracowuje swój program 
profilaktyki z myślą o finansowanie tego 
typu działań m.in.: kolonii, wycieczek z 
programem profilaktycznym, 
prowadzonych przy szkołach zajęciach 
socjoterapeutycznych, sportowych oraz 
działalności klubów sportowych. 
 Na zakończenie pragnę wskazać 
określone zalecenia znajdujące 
zastosowanie do dzieci żyjących w 
rodzinach z problemem alkoholowym: 
 Co możesz robić w sprawie dzieci, 
gdy jesteś rodzicem? 
1. Mów dziecku prawdę odnośnie tego, co 
dzieje się w domu i tak wiedzą i 
rozumieją więcej nim nam się wydaje. 
Zatajenie prawdy jeszcze bardziej 
pogarsza sytuacje. 
2. Nie unikaj odpowiedzi na pytania, 
nawet gdy są one dla Ciebie trudne, 
bolesne i chciałbyś ich uniknąć. Niech  

Dzieci z rodzin  
z problemem alkoholowym 

 
atmosfery, chronicznego lęku, braku 
spokoju, a nawet agresji. Już od 
wcześniejszych lat swego życia u 
takiego dziecka zostają uruchomiona 
mechanizmy obronne mające charakter 
patologiczny. Dzieci takie są bardzo 
zauważalne w grupie szkolnej, na ich 
tle, są albo bardzo pobudzone z 
nadmierną ruchliwością, niekiedy 
agresją, lub też zalęknione, zaniżoną 
samooceną i niskim poczuciem swojej 
wartości. 
 Atmosfera i klimat panujący w 
domu rodzinnym nie sprzyjają ich 
prawidłowemu rozwojowi i socjalizacji. 
Dorastające dzieci próbują sobie radzić 
z bolesną rzeczywistością, przejmując 
określone wzorce funkcjonowania, które 
mają istotny wpływ na kształtowanie się 
ich osobowości, przy czym „role te w 
rodzinach alkoholowych są dzieciom 
narzucone, narzucone przez potrzeby 
rodziny”. Typologię ról, jakie pełnią 
dzieci w rodzinie alkoholowej opisała 
Sharon Wegscheider (1983). Wymienia 
ona następujące wzory funkcjonowania 
dzieci: rola bohatera rodziny, kozła 
ofiarnego, maskotki i dziecko we mgle – 
niewidzialne –aniołek. 
 Bohater rodziny zostaje najczęściej 
najstarsze dziecko. Sytuacja jaka panuje 
w domu, a zwłaszcza nie wywiązywanie 

 
dziecko jest zmuszane do tego by 
uspokajała agresywnego tatę i 
rozładowania napięcia w domu. 
 Ostatnim z charakterystycznych 
wzorów funkcjonowania jest „Aniołek” 
zwany też „ Dzieckiem we mgle – 
niewidzialnym”. Aniołek sprawia 
wrażenie zagubionego, odizolowanego, 
żyjącego we własnym świecie dziecka. 
W jego funkcjonowaniu widoczny jest 
deficyt umiejętności interpersonalnych. 
Ma trudności w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu bliższych relacji w 
kontaktach z rówieśnikami. 
 Opisując typowe wzory 
funkcjonowania dzieci z rodzinie 
alkoholowej podkreślenia wymaga 
zmienność w pełnieniu określonych ról. 
Znaczna część dzieci obiera jedną lub 
kombinację trzech możliwości: dziecka 
odpowiedzialnego, dopasowanego lub 
łagodzącego sytuację rodziny. Strategia 
ta pozwala w dzieciństwie sprawiać 
wrażenie prawidłowo funkcjonującego 
dziecka. 
 Dorastanie w dysfunkcyjnej 
rodzinie niesie ze sobą wiele 
traumatycznych wydarzeń, które 
odciskają piętno na psychice i dorosłym 
życiu człowieka. W rodzinach z 
problemem alkoholowym niezbędne 
jest, więc wsparcie i interwencja  

 
dorastają w przeświadczeniu, że 
zachowanie pytań nie jest niczym złym. 
3. Zadbaj o swoje emocje, poszukaj 
pomocy dla siebie. Twój lęk może 
potęgować zagubienie dzieci. Szukaj 
pomocy w grupach wsparcia, mityngach, 
intergrupach, komisjach, w szkole, 
kościele itp.  
4. Nie wciągaj dzieci do kontrolowania 
osoby nadużywającej alkoholu. Nie 
obarczaj ich odpowiedzialnością za to, co 
się dzieje w Waszym domu.  
5. Minimalizuj poczucie winy dzieci, 
jasno im komunikując: „to nie jest Twoja 
wina, nie z Twojego powodu tata, czy 
mama pije”. Nie musisz wszystkiego 
widzieć, słyszeć i kontrolować.  
6. Nie udawaj Pana Boga, po prostu 
bądź sobą, żyj dla dzieci, ale przede 
wszystkich pamiętaj o sobie, jesteś też 
ważna i masz prawo do życia.  
 

Opracowała: M.M 
 
Literatura wykorzystana do napisania 
artykułu:  
1. Cermak T. Rutzky J: „Czas uzdrowić 
swoje życie” , W-wa 1996 r 
2. Robinson B,E: ”Pomoc psychologiczna 
dla dzieci alkoholików”, PARPA , W-wa 
1998 r. 
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Krasnobrodzka 
Arkadia (2) 

 
 Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego wydania „G.K.” publikujemy kolejny opis 
parku (arkadii) – efekt pracy twórczej Karoliny Maruszak - uczennicy Gimnazjum w 
Krasnobrodzie. 

Redakcja G.K. 
 
Wejście do parku znajduje się po jego 

zachodniej stronie. Stamtąd prowadzą dwie 
ścieżki ułożone z drewnianych krążków. 
 Naszą wycieczkę rozpoczniemy ścieżką 
w kierunku północnym. Najpierw mijamy 
jedną z czterech drewnianych altanek 
znajdujących się w tym parku. Od wejścia i 
zachodniej ściany parku oddzielają ją tuje. 
Przy altance jest miejsce na rozpalenie 
ogniska. Jej południową ścianę zdobią pnące 
róże. 
  Idąc dalej, przechodzimy przez jeden z 
trzech niewielkich drewnianych mostków. 
Po ich poręczach pnie się dzikie wino, 
podobnie jak przy oparciach i poręczach 
stylowych ławek ustawionych blisko rzeczki. 
Przy niektórych z nich rosną wierzby 
płaczące i wszechobecne róże.  
 W północno-wschodniej części parku 
znajduje się duża drewniana (jak wszystkie 
budowle i sprzęty w parku) scena (obsadzona 
z dwóch stron różami) z ławkami, gdzie 
odbywają się koncerty. 

 
Kierując się na wschód, przechodzimy 
przez kolejny mostek. Ta część parku 
(południowo-wschodnia) jest niewielka, 
oddzielona z dwóch stron rzeką. Na środku 
ustawiono fontannę, blisko niej stoją 
ławki, rosną wierzby płaczące i róże. 
 Z drugiej strony fontanny mamy 
kolejny (ostatni już) mostek i wychodzimy 
na naszą „drewnianą” ścieżkę. 
 Od rzeki aż do końca południowej 
strony parku rosną tuje. 
 Idziemy ścieżką. Po lewej stronie 
mijamy kilka huśtawek (oczywiście 
drewnianych) ogrodzonych niewysokim, 
drewnianym płotkiem. 
 Poruszając się dalej w kierunku 
wschodnim, po prawej stronie mijamy 
klomb, a po lewej mamy trzy altanki 
oddzielone rzędem tuj i obsadzone różami. 
Podobnie jak pierwsza te również mają 
miejsce na ognisko. 
 To już koniec naszej wędrówki 
po„Arkadii Krasnobrodzkiej”. 

 

 
 

Kącik smakosza 

 
CIASTO 

CZEKOLADOWE 
 

Składniki:  
1,5 szklanki mąki 
1 szklanka cukru pudru 
150 g margaryny Kasi 
1 tabliczka czekolady mlecznej 
6 jajek 
2 łyżki kakao 
2 łyżki proszku do pieczenia 

Polewa: 
3 kostki czekolady  
2 łyżki margaryny 
3 łyżki cukru 
1 łyżka kakao 
1 łyżka mleka 

Przygotowanie: 
Margarynę z cukrem utrzeć na puch, 
dodawać po jednym żółtku. Mąkę 
wymieszać z proszkiem, kakao i startą 
czekoladą. Ubić białka na sztywną 
pianę. Do utartej masy dodać mąkę 
wymieszaną z kakao, czekoladą i 
proszkiem do pieczenia oraz z ubitymi 
białkami i wymieszać. Wlać do formy 
wysmarowanej tłuszczem (najlepiej 
keksówkę). Piec w  temperaturze 160-
170 stopni przez około 40-50 minut. 
Gdy ciasto wystygnie polać polewą. 
 

 
W 84 rocznicę urodzin 

Warto przeczytać, warto przemyśleć, 
warto przemodlić. 

 
 Wkrótce po swym wyborze Jan Paweł 
II na ręce Ks. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego skierował list "Do 
wszystkich Polaków" datowany na dzień 
23 października 1978r. Oto jego 
najciekawszy fragment: 
<<Czcigodny i Umiłowany Księże 
Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, 
co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piętrowej 
tego Papieża-Polaka, który dziś pełen 
bojaźni Bożej, ale i pełen ufności 
rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie 
było Twojej wiary, nie cofającej się przed 
więzieniem i cierpieniem, Twojej 
heroicznej nadziei, Twego zawierzenia 
bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było 
Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów 
Kościoła w Ojczyźnie naszej, które 
związane są z Twoim biskupim i 
prymasowskim posługiwaniem. Kiedy to 
mówię do Ciebie, mówię zarazem do 
wszystkich i do każdego z moich 
umiłowanych rodaków, braci i sióstr — w 
Polsce i poza Polską. Miłość Ojczyzny 
łączy nas i musi łączyć ponad wszelkie 
różnice. Nie ma ona nic wspólnego z  

 
ciasnym nacjonalizmem czy 
szowinizmem. Jest prawem każdego 
serca. Jest miarą ludzkiej szlachetności 
— miarą wypróbowaną wielokrotnie w 
ciągu naszej niełatwej historii. 

Drodzy Rodacy! 
Niełatwo jest zrezygnować z powrotu do 
Ojczyzny, „... do tych pól umajonych 
kwieciem rozmaiłem, pozłacanych 
pszenicą, posrebrzanych żytem" — jak 
pisał Mickiewicz, do łych gór i dolin, i 
jezior, i rzek, do tych ludzi umi-
łowanych, do tego Królewskiego 
Miasta. Ale skoro taka jest wola 
Chrystusa, trzeba ją przyjąć. Więc 
przyjmuję. Proszę was tylko, aby to 
odejście jeszcze bardziej nas połączyło i 
zjednoczyło z tym, co stanowi treść 
naszej wspólnej miłości. Nie 
zapominajcie o mnie w modlitwie na 
Jasnej Górze i w całej naszej Ojczyźnie. 
Niech ten Papież, który jest krwią z 
waszej krwi i sercem z waszych serc,  

 
dobrze służy Kościołowi i światu w 
trudnych czasach kończącego się 
drugiego tysiąclecia. Proszę was też, 
abyście zachowali wierność 
Chrystusowi, Jego Krzyżowi, 
Kościołowi i jego pasterzom. Proszę, 
abyście przeciwstawiali się 
wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej 
godności i poniża obyczaje zdrowego 
społeczeństwa; co czasem może aż 
zagrażać jego egzystencji i dobru 
wspólnemu, co może umniejszać jego 
wkład do wspólnego skarbca 
ludzkości, narodów chrześcijańskich, 
Chrystusowego Kościoła.>> 
Wierni tej prośbie Ojca Świętego 
gromadzimy się każdego 16-tego dnia 
miesiąca w naszej parafialnej Świątyni 
i za przyczyną Pani Roztocza zanosimy 
nasze modły do Boga. Staramy się też 
przybliżyć nauczanie Jana Pawła II. 
Serdecznie zapraszamy na nasze 
spotkania wszystkich chętnych, 
wszystkich wiernych temu wołaniu 
Papieża - Polaka.    

x. Jacek Rak 
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Wieści ze Szkoły  Podstawowej  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim 

 

 
Wycieczka 

                                                                 
 W dniach od 6-7 maja 2004r. została 
zorganizowana przez dyrektora szkoły i 
nauczycieli wycieczka do Warszawy i 
Okuninki nad Jeziorem Białym. 
 W pierwszym dniu wycieczki byliśmy w 
kinie trójwymiarowym i obejrzeliśmy film 
edukacyjny pt. „Królestwo owadów”. 
Zwiedziliśmy starówkę i ZOO. 
 W drugim dniu uczestniczyliśmy  w 
festyn kulturoznawczym w Okunince 
zorganizowanym przez Fundację ,,Wszystko 
dla Dzieci”. 
 Uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu konkursach organizowanych przez 
Fundację. W prezentacji multimedialnej przygotowanej pod opieką Pana Tomasza 
Nizioła nasi reprezentanci: Kamil Nizio i Agnieszka Mazurek zostali wyróżnieni (na 
450 uczestników) i otrzymali w nagrodę aparaty fotograficzne. W konkursie na 
najdłuższego smoka Tajwańskiego zajęliśmy trzecie miejsce zdobywając puchar. W 
konkursie plastycznym wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Tytuła, Diana Szozda, 
Darek Tytuła, i Kamil Kozłowski, którzy uczestniczyli w nim pod opieką p. Danuty 
Dzioba. Nasza reprezentacja okazała się najlepsza w konkursie ,,Grosik do grosika” 
(zebraliśmy 9,10 kg; najcięższa puszka z grosikami).  Zajęliśmy I miejsce na 9 szkół 
biorących udział w tym konkursie. W nagrodę otrzymaliśmy 1–dniową wycieczkę do 
Warszawy. 
 Wszyscy uczniowie uczestniczący w Festynie kulturoznawczym otrzymali nagrody 
pocieszenia, (gorący posiłek), a za udział w prezentacji szkoły: tańcu smoka, występie 
wokalno-artystycznym i wiedzy o Tajwanie - kieszonkowe radia. 
 W uroczystościach, wręczaniu nagród uczestniczył Ambasador Tajwanu i Zbigniew 
Janowski - prezes Fundacji „Wszystko dla dzieci”. 
 
Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wycieczki tj. 
Gminnemu Funduszowi Ochrony Środowiska, Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, rodzicom oraz nauczycielom. 
 

Dyrektor SP 
Małgorzata Kawałek 

 
 

 

                       Alert  
Ekologiczno-Zdrowotny 

 
 W roku szkolnym 2003\2004  
Szkoła Podstawowa im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim przystąpiła do XVI Edycji 
Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego 
którego jednym z głównych celów jest 
,,Podwyższenie poziomu wiedzy i 
świadomości wśród społeczności 
lokalnej a zwłaszcza dzieci i młodzieży 
oraz rodziców w zakresie zagrożeń 
cywilizacyjnych  w sferach: 
ekologicznej, zdrowotnej i 
społecznej”. 
 
Szkoła podjęła następujące działania: 
a) akcje charytatywne,  
b) udział uczniów w konkursach, 
zawodach, uroczystościach, apelach, 
pokazach, spotkaniach, z ciekawymi 
ludźmi na szczeblu powiatowym, 
gminnym, rejonowym,  
c) organizowanie wycieczek, rajdów, 
marszy ekologicznych, wyjazdy na 
krytą pływalnię, 
d) pomoc ludziom starszym, 
samotnym, 
e) pomoc rodziców w pracach na rzecz 
szkoły,  
f)  pozyskiwanie sponsorów, 
g) założenie akwarium, likwidacja 
dzikich wysypisk śmieci, sprzątanie 
ziemi, 
h) segregacja śmieci, 
i) zbiórka surowców wtórnych, 
j) utworzenie Mini Parku 
Ekologicznego przed szkołą,  
k) współpraca z różnymi 
organizacjami działającymi na rzecz 
ekologii, 
l) objęcie patronatu Ptaszarni księdza 
Prałata Romana Marszalca,  
m) napisanie przez nauczycieli 
programów np. Program Ekologiczno-
Zdrowotny kl. I-III; kl. IV-V, Program 
Wychowania Zdrowotnego, Program 
Bezpieczne Ferie Zimowe, 
n) utworzenie w szkole klubów: 
Wiewiórka, Przyrodniczy, Leśnicy, 
Przyjaciół  Zuzi, 
o) utworzenie przez SU sekcji: 
porządkowej, ekologicznej ,,,Bocian”. 
         Współpraca przez prawie rok 
szkolny wszystkich klientów szkoły tj. 
nauczycieli, uczniów, rodziców i 
dyrektora zaowocowała i zajęliśmy III 
miejsce w powiecie zamojskim na 15 
szkół podstawowych biorących udział 
w Alercie. 

Dyrektor SP 
Małgorzata Kawałek 
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Abilimpiada  
 
 W dniach 14-16 maja grupa uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej z Dominikanówki przebywała na VII 
Olimpiadzie Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. 
Doktora Piotra Janaszaka „Abilimpiada 2004” w Koninie 
organizowanej przez Fundację „Mielnica” oraz Polskie 
Towarzystwo Walki z Kalectwem.  
 Celem Abilimpiady jest rozwijanie zainteresowań i 
umiejętności osób niepełnosprawnych z Polski i zagranicy, 
konfrontacja umiejętności, współzawodnictwo, 
nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów oraz pokazanie 
społeczeństwu umiejętności osób niepełnosprawnych. 
Ponadto ukierunkowanie pracy terapeutycznej instruktorów, 
wymiana doświadczeń i przygotowanie do udziału w 
podobnych imprezach na terenie kraju i za granicą.  
 W Abilimpiadzie mogą brać udział osoby 
niepełnosprawne z Polski i zagranicy bez ograniczeń 
wiekowych. Każdy uczestnik ma prawo wziąć udział w 
jednej z 14 konkurencji indywidualnych tj: malarstwo, 
malowane ciało, malowanie na szkle, ozdabianie donicy 
ceramicznej, haft, krawiectwo, makrama, ceramika, rzeźba 
w drewnie, stolarstwo, popisy kulinarne, gastronomia i 
umiejętności informatyczne oraz dodatkowo w jednej z 
dwóch konkurencji drużynowych.  
 Reprezentanci WTZ Dominikanówka brali udział w 
pięciu konkurencjach tj.: 
Olimpia Garbacz – Haft – konkurencja przeznaczona dla 
osób, których pasją jest haft krzyżykowy i ścieg za igłą. 
Tematem pracy były „Owady”. 
Monika Gajewska - Bukieciarstwo – układanie kwiatów i 
ozdób roślinnych na Pierwszą Komunię Świętą. Tematem 
pracy były „Kwiaty na specjalne okazje”. 
Renata Boryło - Malowanie na szkle – zadaniem 
uczestnika było namalowanie na szkle pracy na wzór 
obrazu na szkle.  Uczestnik powinien wykazać się 
inwencją twórczą, a przede wszystkim wyobraźnią 
artystyczną. Tematem pracy był „Tajemniczy ogród”. 
Anna Bukała - Gastronomia – zadaniem konkurencji było 
wykonanie surówki, a następnie jej udekorowanie i ciekawe 
wyeksponowanie.  
Andrzej Skrzypa - Umiejętności informatyczne – praca w 
programie graficznym Corel Draw, projekt plakatu pt. 
„Osoba niepełnosprawna w Unii Europejskiej”. 
 Przygotowaniem poszczególnych uczestników zajęli się 
instruktorzy terapii zajęciowej tj. Katarzyna Nowosad, 
Urszula Olszewska, Jolanta Podolak i Radosław Cios. 
 Uczestnicy WTZ Dominikanówka, mimo iż po raz 
pierwszy brali udział w Abilimpiadzie zdobyli pewne 
osiągnięcia, uczestnik Andrzej Skrzypa otrzymał 
wyróżnienie w konkurencji Umiejętności Informatyczne. 
Dzięki temu nasz warsztat zaistniał na poziomie 
ogólnopolskim. Pobyt na Abilimpiadzie upłynął nie tylko 
na współzawodnictwie, ale także na spotkaniach 
integracyjnych tj. dyskoteka, grill itp.Dzięki temu 
uczestnicy WTZ Dominikanówka zawarli nowe znajomości 
z ludźmi z całej Polski. 
 Uwieńczeniem całego pobytu była wycieczka do 
Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, które położone jest 
15km od Konina. Miejsce to dostarczyło nam wielu 
emocjonalnych doznań, pozwoliło zastanowić się nad 
sensem życia i pracy. Długo pozostanie w naszej pamięci.  
I tak zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do naszych 
domów. 

Uczestnicy Abilimpiady 

 

O matce pieśń, 
to pieśń bez słów, to pieśń 

przez łzy... 
 
 Dnia 26 maja 2004 roku o godzinie 9.50. odbyła się w ZSO w 
Krasnobrodzie uroczysta akademia z okazji Dnia Matki, w której 
udział wzięli uczniowie gimnazjum i liceum. W montażu 
poetycko-muzycznym wykorzystano poezję, sentencje i pieśni 
poświęcone matce. 
 Całość zakończyła się przybliżeniem sylwetki pani Emilii 
Paderewskiej-Chrościckiej zwanej "matką tysiąca dzieci". 
 
 Matka, to ta, która daje życie, chroni je i pielęgnuje. To 
również ta, która nie będąc matką biologiczną realizuje swoje 
duchowe macierzyństwo poprzez czułość, dobroć, akceptację i 
miłość wszystkich dzieci. 
 W dzisiejszym świecie najbardziej zagrożone jest dziecko 
jeszcze nienarodzone, bo niektórzy kwestionują jego 
fundamentalne prawo do życia, które otrzymało od Boga. 
 Ratowanie tych dzieci staje się często walką wymagającą 
heroizmu i gotowości przeciwstawienia się nie tylko opinii 
publicznej, ale i nieludzkiemu prawu. 
 Na całym świecie można spotkać ludzi o wielkim sercu, którzy 
walczą o prawa dziecka do życia. Wszyscy obrońcy życia dziecka 
poczętego są przyjaciółmi Ojca Świętego, a On odwzajemnia tę 
przyjaźń, bo także stoi na straży świętości życia ludzkiego. 
 Jedną z takich osób była pani Emilia Paderewska-Chrościcka. 
Pani Emilia była wspaniałym lekarzem, specjalizowała się w 
położnictwie i ginekologii. Troszczyła się o zdrowie wielu kobiet i 
robiła wszystko aby i ich dzieci bezpiecznie i szczęśliwie 
przychodziły na ten świat. 
 Była niezwykle sumienna, oddana swoim pacjentom, kochała 
swoją prace. 
 Pomimo to, za odmowę wykonywania zabiegów przerywania 
ciąży, była szykanowana przez ówczesne władze a nawet 
zwolniona z pracy. 
 Po różnych interwencjach pracowała jeszcze przez kilkanaście 
lat jako lekarz, służąc najbardziej potrzebującym, ale za jej 
nieugięta postawę etyczna skierowano ją karnie na emeryturę. 
 Nie przeszkodziło jej to jednak uratować wiele dzieci. Dlatego 
nazwano „matką tysiąca dzieci”. 
 Propagowała odpowiedzialne postawy rodzicielskie, 
prowadziła kursy dla narzeczonych i opiekowała się młodymi 
rodzinami. 
 Całe życie starała się zawsze dochować wierności przysiędze 
Hipokratesa, którą złożyła w dniu otrzymania dyplomu. Pisała: W 
okresie okupacji niemieckiej moje pokolenie było światkiem 
obozów koncentracyjnych, prześladowań, dyskryminacji i polityki 
antynatalnej wobec ludności polskiej. Proces w Norynberdze 
ukazał światu ogrom zbrodni oraz uświadomił skalę różnych 
pseudonaukowych eksperymentów, wśród których znalazły się min. 
operacje ubezpładniające młode Polki. Po doświadczeniu wojny i 
okupacji uważała że nie wolno nam dalej niszczyć poczętego życia, 
podcinać własnych korzeni wprowadzać demoralizację w życie 
rodzinne społeczne. Należy wychowywać społeczeństwo, uczyć 
poszanowania godności człowieka, kultury osobistej i rodzinnej 
oraz poczucia odpowiedzialności za zdrowie fizyczne i psychiczne 
narodu.< Primum non nocere> i < Salus aegroti suprema lex 
esto>. 
 Akademia została przygotowana pod kierownictwem 
psychologa, pedagoga szklonego pani mgr Zofii Kończewskiej-
Murdzek. 

oprac. Kamila Roczkowska 
            Maria Murdzek 
            Justyna Czekirda 
            Jacek Parkitny 
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Liga trampkarzy 
młodszych 

 
 Meczem 22.05.2004r. zakończyła rozgrywki sekcja 
trampkarzy młodszych MGKS „Igros” Krasnobród. W 
deszczowe przedpołudnie nasi piłkarze ulegli gościom z 
Werbkowic 1:6. mecz prowadził pan Andrzej Garncarz 
(OKS  Zamość). Rundę rewanżową należy określić jako 
słabszą. Wyniki również, ale chyba nie zawsze w sporcie to 
jest najważniejsze. Dla wielu tych młodych ludzi jest 
prawdziwe przeżycie. Sport zaś ma wyzwalać te pozytywne 
emocje. 
 We wtorek 25.05.2004r. na obiektach sportowych odbyło 
się zakończenie sezonu. Nie zawiedli tradycyjni sponsorzy: 
Stanisław Kurantowicz, Kazimierz Adamczuk, Jarosław 
Rosiak, Waldemar Maruszak, Tomasz Kurantowicz oraz 
piekarnia państwa Kłyżów. 
Przy wspólnym ognisku z kiełbaską podsumowano całą 
rundę i sezon 2003/2004. Wyrażono nadzieję o kontynuacji 
szkolenia i zasadności prowadzenia w/w grupy jako 
bezpośredniego zaplecza juniorów, a w przyszłości  
seniorów, a także (o czym pisałem w G.K. nr 04/93 z 
kwietnia 2004r.) objęciem szkoleniem grupę 
wyselekcjonowanej młodzieży już od klas III.  
  Na zakończenie za pomoc w prowadzeniu w/w grupy 
pragnę podziękować swojemu asystentowi, a zarazem 
koledze z pracy p. Wojciechowi Kurantowiczowi. 

 
Trener trampkarzy MGKS „Igros” 
        Sławomir Radliński 
 

 

Szach Ekspres Nr 10 
 

Naj...  (rekordy szachowe) 
 
� Najdłuższa kariera turniejowa – 60 lat udziału Miesesa w 
turniejach (Lipsk 1888 –   Sztokholm 1948). 
� Najdłuższa partia turniejowa  - rozegrana została w Mar 
del Plata  w 1953r między Pilnikiem, Czerniakiem, trwała 23 
godziny i zakończyła się remisem po 191 ruchach. 
� Najdłuższa partia o wyniku rozstrzygniętym – wygrana w 
168 ruchu przez Wolfa z Durasem w Karlsbadzie w 1907r. po 
22 i pół godz. gry. 
�  Najdłuższa partia korespondencyjna – toczyła się między 
dwoma szachistami amerykańskimi w latach 1859-1875, trwała 
16 lat. 
� Najdłuższa passa gry bez porażki – należy do M. Tala, 
który w czasie od 15 VII 1972  do    26 IV 1973r. nie przegrał 
aż 86 partii z rzędu, wygrał 47, zremisował 39. 
� Najdłuższy pojedynek szachowy ,,non – stop” – stoczyli ze 
sobą dwaj młodzi szachiści kanadyjscy 14 letni R. Wood i 15 
letni O. Delie grając w 1974r. bez przerwy jedną partię za drugą 
w przeciągu 122 godzin. 
� Najdłuższa symultana – rozegrana została przez 
francuskiego szachistę J. Negro, który w 1976r. grał nie 
przerwanie 80 godz. i 3 min. Przeciw 317 przeciwnikom 
wygrywając 70 partii, przegrywając 13, remisując 34. 
� Najkrótsza partia turniejowa – rozegrana została w Paryżu 
w 1924r. między A.Gibaudem i F. Lazardem, kiedy białe 
poddały się po 4 posunięciach czarnych. 
� Najmłodszy mistrz świata – M. Tal, który został mistrzem 
w 1960r. w wieku 23 lat. 
 

Spotkanie z mistrzem 
 
    W sobotę 15.05.2004r. na Rynku Wielkim w Zamościu odbyła 
się II Zamojska Symultana Szachowa. W seansie gry 
jednoczesnej z Mistrzem FIDE uczestniczyło 50 osób. W 
zmaganiach wzięła również udział grupa szachistów z 
Krasnobrodzkiego Klubu Szachowego (11 osób): Karolina 
Bergieł, Ola Sawiak, Monika Kołtun, Katarzyna Sikora, Joanna 
Wyszyńska, Mariusz Ruczkowski, Krystian Korzeniowski, 
Tomasz Dziuba, Sebastian Kłyż, Damian Kawałek, Agnieszka 
Kostrubiec. W gronie osób, które zremisowały z Mistrzem 
znalazła się także zawodniczka z KK Szach Monika Kołtun, 
najmłodszą uczestniczką  symultany okazała się Ola Sawiak. 
 

   Oprac. Andrzej Czochra 
Instruktor i sędzia szachowy 
 

 

 

 

Wieści z Parafii 
 
Ważniejsze wydarzenia w parafii Nawiedzenia NMP w 
Krasnobrodzie przewidziane na czerwiec - sierpień 2004r.  
  6 czerwiec - I Komunia Święta dzieci klas II z całej parafii 
10 czerwiec - Boże Ciało 
19 czerwiec - Pielgrzymka Kapłanów Diecezji Zamojsko –  
Lubaczowskiej 
1-2 lipiec - Odpust główny Matki Bożej Krasnobrodzkiej - 
uroczystościom będzie przewodniczył Biskup Pomocniczy 
J.E. Ks. Bp Mariusz Leszczyński 
18-25 lipiec - misje parafialne przygotowujące do 
nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej. Poprowadzą je Ojcowie Redemptoryści.  
30-31 lipiec - Nawiedzenie Matki Bożej w Ikonie 
Jasnogórskiej 
15 sierpnia - Odpust Wniebowzięcia NMP 
22 sierpnia - Odpust św. Rocha 
 

Koncerty organowe  

w Sanktuarium Krasnobrodzkim 
zaplanowane na rok 2004: 

 
04 lipca - Witold Zalewski z Krakowa 
08 sierpnia - Zygmunt Krawiec z Zabrza 
22 sierpnia - Tomasz Ślusarczyk (trąbka) 

   i Marek Kudlicki (organy).  
 
Koncerty rozpoczynają się o godz. 17.00. 

Zapraszamy  
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Co słychać w kulturze? 
***** 

W sobotę 22 maja br. w Zamojskim 
Domu Kultury odbył się Przegląd 
Powiatowego Turnieju Sztuki 
Recytatorskiej im. Bolesława Lesmiana. 
Podczas tego przeglądu gminę 
Krasnobród reprezentowali: Manuela 
Przytuła ze SP w Kaczórkach oraz Paweł 
Kukuryka i Katarzyna Kowalczuk z 
Gimnazjum w Krasnobrodzie. Miło 
poinformować, że dwoje naszych 
reprezentantów, tj. Paweł Kukuryka i 
Katarzyna Kowalczuk zostali zauważeni 
przez jurorów i otrzymali wyróżnienia. 
Gratulujemy. 

***** 

***** 
W  dniu 26 maja 2004r. o godz. 17.00 w 
Instytucie Słowackim w Warszawie 
odbył się wernisaż wystawy Moniki 
Molendy.  Relację z wernisażu 
przekażemy na łanach kolejnego 
wydania G.K. 

***** 
W dniu 5 czerwca 2004r. o godz. 17.00 
w Centrum kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie odbędzie się wernisaż 
wystawy prac plastycznych słuchaczy 
Młodzieżowego Studium Plastyki w 
Mielnie powstałych pod kierunkiem 
Piotra Dziedzica. 

 

***** 
 

 
***** 

W dniu 9 czerwca w CKiS o godz. 10.00 
odbędzie się IX Gminny Konkurs 
Recytatorski Przedszkolaka 
zorganizowany dla przedszkolaków i 
uczniów klas „zerowych” z terenu 
Miasta i Gminy Krasnobród. 

 
***** 

W sobotę 26 czerwca br. nad 
krasnobrodzkim zalewem odbędzie się 
cykliczna impreza plenerowa pod nazwą 
„Sobótki”, która będzie jednocześnie 
otwarciem wakacyjnego sezonu 
turystycznego. Szczegółowy program 
imprezy będzie podany w późniejszym 
czasie na plakatach.  
 

***** 
Informacje zebrała: 
       M. Czapla 

 

Krzy żówka Nr 53 
 
       Litery kratek ponumerowanych od 1 do 20 utworzą rozwiązanie Krzyżówki  
Nr 52, które wraz z naklejonym na karcie pocztowej kuponem prosimy przesłać 
na adres Redakcji w terminie do 20.06.2004r.  

      
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę 

rzeczoawą.    Rozwiązanie Krzyżówki Nr 52:  
„BABA SWOJE A CZART SWOJE”.  

 

Za rozwiązane tej krzyżówki  nagrodę ufundowaną przez  
CENTRUM KULTURY I SPORTU  W KRASNOBRODZIE  otrzymuje: 

ARTUR TOMICZEK, ul. Zamojska 27a, 
22-440 Krasnobród 

Gratulujemy. Nagroda do odebrania w Redakcji 

 

Święto  
Patrona Szkoły 

 

 W dniu 28 maja 2004r., w 3 rocznicę 
nadania Szkole Podstawowej w Majdanie 
Wielkim im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego odbyło się Święto Patron 
Szkoły. Organizatorem święta byli: 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Samorząd 
Uczniowski i Rada Rodziców SP w 
Majdanie Wielkim. 
 Uroczystości rozpoczęły się zbiórką 
uczniów, nauczycieli, pocztów 
sztandarowych oraz zaproszonych gości 
przed szkołą. Potem wszyscy 
przemaszerowali do Kaplicy Św. Alberta, 
gdzie uczniowie SP w Majdanie Wielkim 
przedstawili część artystyczną poświęconą 
Prymasowi Tysiąclecia. Po części 
artystycznej ks. Piotr Gmiterek odprawił 
Mszę Św. w intencji całej społeczności 
szkolnej, a następnie wszyscy udali się do 
szkoły. Tam, odbyło się podsumowanie 
konkursu poetyckiego na temat „Rodzina, 
miłość, dobro”, zorganizowanego przez SP 
w Majdanie Wielkim. Wiersze napisane 
przez uczniów do konkursu zgłosiły szkoły 
podstawowe z następujących miejscowości: 
Biłgoraj, Siemień, Kaczórki, Krasnobród i 
Majdan Wielki oraz gimnazja z 
Aleksandrowa i Sitna.   
 Po wysłuchaniu recytowanych przez 
uczniów wierszy, upominki za udział w 
konkursie, ufundowane przez organizatorów, 
wręczył uczesnikom konkursu Janusz Oś - 
zastępca burmistrza Krrasnobrodu. 
 Potem był wspólny obiad, który 
zakończył Święto Patrona Szkoły  w 
Majdanie Wielkim.  

M. Czapla  
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