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wyremontowano ławki. Natomiast w 
pierwszej dekadzie czerwca ustawiono 
nowe kosze uliczne przy ulicy Tomaszow-
skiej, Al. N.M.P i Mickiewicza. 

 
Kontrole 

W miesiącach: czerwcu, lipcu oraz sierp-
niu prowadzone będą kontrole posesji od-
nośnie sposobu pozbywania się odpadów 
stałych oraz opróżniania zbiorników bez-
odpływowych (tzw. szamb). W pierwszej 
kolejności kontrolowane będą posesje w 
miejscowościach: Hutki, Kaczórki oraz 
w Nowej Wsi. Prosimy o przygotowanie 
odpowiednich dokumentów tj. umów na 
w/w usługi oraz zbierania dowodów pła-
cenia za nie. 
 

Dokumentacja na Wczasową 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie prowa-
dzi prace związane z opracowaniem 
kompleksowej dokumentacji na posze-
rzenie ulicy Wczasowej w Krasnobro-
dzie. Dokumentacja będzie obejmowała: 
projekt sieci kanalizacyjnej, oświetlenia 
ulicznego oraz projekt branży drogowej 
dotyczący poszerzenia drogi do szeroko-
ści 6 m, budowy chodnika o szerokości 
1,5 m i dwukierunkowej ścieżki rowe-
rowej. W projekcie przewiduje się po-
szerzenie około 400 mb. ul. Wczasowej 
oraz modernizację parkingu przy stadio-
nie sportowym. Realizacja tego zadania 
znacznie wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa w turystycznej dzielnicy Kra-
snobrodu. 

Oprac. BGKOS  

 

 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

Nowa droga na Kamieniołom 
Przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego 
Gmina Krasnobród działając wspólnie z 
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych 
Spółka z o.o. w Zamościu zakończyła re-
alizację inwestycji związanej z wykona-
niem podjazdu do punktu widokowego do 
krasnobrodzkiego kamieniołomu. W ra-
mach inwestycji wykonano 80 metrowy 
odcinek drogi asfaltowej wraz z nowym 
chodnikiem z kostki brukowej typu KO-
KARDA.  
Nowy utwardzony dojazd poprawił do-
stępność komunikacyjną punktu widoko-
wego dla ruchu turystycznego. Z uwagi, że 
nowa droga stanowi jednocześnie dojazd 
do ośrodka wypoczynkowego PRD Spółka 
z o.o. w Zamościu przedsiębiorstwo to 
zdecydowało się pokryć część kosztów ro-
bocizny związanej z wykonaniem nowej 
drogi. Gmina Krasnobród oprócz wkładu 
finansowego przekazała Wykonawcy robót 
kostkę brukową do wykonania nowego 
chodnika.  

 
 

Wygodny dojazd do Sanatorium 
Z początkiem miesiąca czerwca 2007r. od-
dano do użytkowania zmodernizowany 80 
metrowy odcinek drogi dojazdowej do Sa-
natorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci w 
Krasnobrodzie. Modernizację drogi prze-
prowadziło Przedsiębiorstwo Robót  

 
Drogowych Spółka z o.o. w Zamościu. 
Roboty budowlane wykonano z 
wykorzystaniem istniejącej zniszczonej 
nawierzchni z kostki betonowej trylinki 
którą zaadoptowano jako warstwę 
podbudowy. Metoda ta pozwoliła na 
zaoszczędzenie środków finansowych bez 
ujemnego wpływu na parametry 
wytrzymałościowe konstrukcji drogi. 
Zmodernizowany odcinek drogi 
pozytywnie wpłynie na wizerunek 
Sanatorium oraz poprawi jego dostępność 
komunikacyjną. 

 
 

Nowe słupy ogłoszeniowe 
W dniu 5 czerwca 2007 roku Urząd Miej-
ski zakupił słupy ogłoszeniowe. Do końca 
czerwca zostaną one rozmieszczone na te-
renie Krasnobrodu w następujących miej-
scach: przy placu Siekluckiego, na 
Podzamku u zbiegu ulic Wiśniowej i Sana-
toryjnej, na Podklasztorze i przy Urzędzie 
Miejskim. Natomiast stare słupy zostaną 
poddane oczyszczeniu i rozstawione w in-
nych miejscach. 
 

Remont schodów 
Na przełomie 2 i 3 dekady czerwca prowa-
dzone będą prace naprawcze schodów przy 
kaplicy św. Rocha. Prace wykona ZGK w 
Krasnobrodzie we współpracy z Nadle-
śnictwem Zwierzyniec i będą one polegały 
na stabilizacji i częściowej wymianie stop-
ni oraz wbudowaniu uszkodzonych porę-
czy. Zapewni to większe bezpieczeństwo 
dla licznie odwiedzających to miejsce tu-
rystów i zwiedzających. 

 
Poprawa estetyki i czystości 

Pod koniec maja odnowiono przystanki w 
Krasnobrodzie, na osiedlu Podklasztor i 
Podzamek. Odmalowano ściany oraz  
 

 

 

Ogłoszenie 
 

Burmistrz Krasnobrodu 
ogłasza nabór  

na wolne stanowiska pracy  
w Urzędzie Miejskim  

w Krasnobrodzie 
 

1. Młodszy  referent  ds. podatków i opłat 
lokalnych w Referacie Finansowym. 
2. Młodszy  referent  ds. księgowości po-
datkowej  w Referacie Finansowym. 
3. Młodszy  referent  ds. funduszy unij-
nych  w Referacie Budownictwa, Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
Termin składania dokumentów mija 3 lip-

ca 2007 r. 
Szczegółowe informacje dotyczące m.in.: 
niezbędnych wymagań, zakresu wykony-
wanych zadań na poszczególnych stanowi-
skach oraz wymaganych dokumentów, 
znajdują się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie 
www.krasnobrod.bip.mbnet.pl w za-
kładce Informacja w urzędzie/Komunikaty, 

ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej 
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.  
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Krasnobrodzki Festiwal Pieśni Pielgrzymkowej  

i Dzień Papieski w Zamościu  
 

jednocześnie refleksyjną muzyką. Taki 
sam jest kompozytor – gdy dyryguje, daje 
z siebie wszystko, jego energia i żywioło-
wość współtworzą te melodię. Koncert 
Piotra Rubika TY JESTEŚ PIOTR uświa-
domił nam jeszcze raz, kim był dla nas Jan 
Paweł II- Piotr naszych czasów. Był tym, o 
czym mówi muzyka Rubika: wiarą, na-
dzieją, miłością. Jan Paweł II-jego życie, 
czyny i nauka to najpiękniejszy psalm, jaki 
zabrzmiał w naszych czasach, a jego echa 
odzywały się w tym koncercie. Wszyscy 
czekaliśmy również na lżejsze utwory Ru-
bika, które stały się już szlagierami: 
”Niech mówią ze to nie jest miłość”, 
„Psalm dla Ciebie” i inne. One też pasowa-
ły do tego wieczoru- Jan Paweł II kochał 
młodzież, rozumiał ją i jej muzykę. Piotr 
Rubik podziękował słuchaczom za stwo-
rzenie niepowtarzalnego klimatu i długo 
bisował. 
 Był to wielki dzień, wielki koncert bo 
dedykowany Janowi Pawłowi II Wielkie-
mu.  
 

W imieniu uczestników z Krasnobrodu  

Danuta Korzeniowska 

 

Fotoreportaż z festiwalu – str. 11 

 

 

Koncerty Organowe 
w Sanktuarium Maryjnym 

 w Krasnobrodzie 
 

Terminy i wykonawcy – LATO 2007 

1 lipiec 
Michał Markuszewski – Warszawa 

15 lipiec 
Piotr Rojek – Wrocław 

29 lipiec 
Gail Arche – Nowy Jork 

19 sierpień 
Dariusz Niemirowicz – bas 
Marek Kudlicki – organy 

Wszystkie koncerty rozpoczynają się o 
godz. 17.00. 

Serdecznie zapraszamy. 
 

 
 12 czerwca 2007 r. w Krasnobrodzie 
przy „Kaplicy na Wodzie” odbył się Festi-
wal Pieśni Pielgrzymkowej. Rozpoczął się 
ok. godz. 12:00 złożeniem kwiatów pod po-
mnikiem Patrona Jana Pawła II. Na wstępie 
powitano J. E. Biskupa Wacława Depo, któ-
ry w krótkiej przemowie uświadomił nam 
sens zgromadzenia się w miejscu cudowne-
go objawiania się Matki Boskiej Krasno-
brodzkiej. Rozwinął on znaczenie pojęcia 
„jestem” w kontekście tego wydarzenia: „je-
stem, to znaczy wiem, że istnieję, chcę tu 
być, bo kocham Patrona, a poprzez tę miłość 
wyrażam moją wiarę”. Prostota a jednocze-
śnie głębia myśli Pasterza naszej diecezji 
budzi podziw, w Jego wypowiedzi uwidocz-
nił się również element myśli personali-
stycznej – ważność każdego z nas jako istoty 
posiadającej swą nazwę, imię. Za słowami 
Jego Ekscelencji poszły czyny – honorowy 
gość festiwalu podchodził do uczestników, 
pytał o imię, rozmawiał i wręczał pamiąt-
kowe obrazki. Prawdziwy Pasterz naszej 
diecezji. 
 Proboszcz, ksiądz prałat Roman Marsza-
lec przywitał zgromadzonych opowieścią o 
historii tego miejsca. Władze samorządowe 
reprezentował Burmistrz Krasnobrodu Pan 
Janusz Oś. Gości przywitała Dyrekcja ZSO 
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie – Zdzi-
sława Pakuła i Marek Pawluk. 
 Festiwal prowadził Pan Andrzej Czapla. 
Podziękowania należą się również Panu 
Markowi Molendzie, który czuwał nad 
sprzętem i jakością brzmienia muzyki. Sta-
łymi gośćmi naszych imprez lokalnych są 
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce, którzy nie zawiedli i tym 
razem ze swoimi opiekunami. Najważniejsi 
jednak uczestnicy tej imprezy, to ci, którzy 
przyjechali, by modlić się podwójnie – „Kto 
bowiem śpiewa, modli się podwójnie” mó-
wił św. Augustyn. Śpiewający goście to 
uczniowie szkół im. Jana Pawła II: SP w 
Podhorcach, SP w Mienianach, Samorządo-
wa SP w Goździe Lipińskim, ZSP w Monia-
tyczach, SP w Bełżcu, Katolickie LO w Bił-
goraju, Zespół Szkół w Płoskiem, Gimna-
zjum nr 4 w Zamościu,ZSP w Oleszycach, 
Gimnazjum nr 3 w Zamościu, ZSS w Tere-
szpolu – Zaorendzie, Publiczne Gim. W 
Łaszczowie, Gimnazjum nr 3 Hrubieszowie. 
Pieśniom przysłuchiwały się również repre-
zentacje szkół: Gimnazjum w Dereźni, SP w 
Uchaniach. Wszystkie utwory były przygo-
towane i wykonane perfekcyjnie, zostały na-
grodzone gromkimi brawami a wykonawcy 
otrzymali dyplomy i pamiątki. O upamięt-
nienie tej imprezy w mediach postarali się 
Pani Mariola Czapla - dyrektor Domu Kultu-
ry w Krasnobrodzie i ksiądz Jacek Rak – z-
ca dyr. Katolickiego Radia Zamość.  
Niezapomnianym przeżyciem była też 
wspólnie odmówiona modlitwa różańcowa – 
jej Część Bolesna odbyła się przy kamien-
nych figurach różańcowych. 
 12 czerwca 2007r. to również ważny  

 
dzień dla mieszkańców całej Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej. Tego dnia przypa-
da ósma rocznica pobytu sługi Bożego Ja-
na Pawła II w Zamościu. Uroczystości 
rozpoczęły się o godz. 16. 30 w kościele 
Matki Boskiej Królowej Polski, w miejscu, 
gdzie osiem lat temu homilię głosił nasz 
Patron. Mszy św. przewodniczył J.E. Bi-
skup Wacław Depo, celebrowało ją ok. 
pięćdziesięciu księży. ZSO im. Jana Pawła 
II reprezentowali uczniowie z pocztem 
sztandarowym, Dyrekcja – P. Zdzisława 
Pakuła i P. Marek Pawluk oraz grupa 
uczniów pod opieką P. Haliny Gontarz 
oraz Danuty Korzeniowskiej. Uroczysta 
msza  poświęcona była również 29-tej 
rocznicy święceń kapłańskich J. E. Wa-
cława Depo, dla którego śpiewał chór z ro-
dzinnego Szydłowca. Po mszy św. złożono 
wieńce i kwiaty pod pomnikiem Jana Paw-
ła II. 
 J. E. Wacław Depo, wojewoda Woj-
ciech Żukowski, prezydent Zamościa Mar-
cin Zamojski, senatorowie, posłowie, ty-
siące mieszkańców Zamościa i okolic – nie 
sposób wymienić wszystkich znamienitych 
gości przybyłych na koncert poświęcony 
Janowi Pawłowi II. A wśród nich my – 
uczniowie i nauczyciele ZSO im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie; na krzesełkach 
dla VIP- ów, wśród tłumu na Rynku i pod 
sceną, na której stał portret Jana Paweł II i 
krucyfiks, ten sam, który Ojciec św. trzy-
mał w ręku w Wielki Piątek 2005 r., ty-
dzień przed odejściem do Domu Ojca. 
 Koncert na Rynku w Zamościu  roz-
począł się od rozważań słowno - muzycz-
nych w wykonaniu znakomitego aktora Je-
rzego Zelnika i solistki operowej. Myślami 
o cierpieniu, wierze, miłości i pokoju zo-
staliśmy wprowadzeni w nastrój tego dnia, 
w którym wspominaliśmy pobyt Patrona 
na ziemi zamojskiej oraz Jego zasługi dla 
Ojczyzny i świata. Spektakl ten zatytuło-
wany był „Dar i tajemnica”. Został odczy-
tany list Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego skierowany do organizatorów i 
uczestników uroczystości w Zamościu. 
 TU ES PETRUS – Ty jesteś Piotr - to 
tytuł koncertu wykonanego przez 150- ciu 
muzyków pod batutą Piotra Rubika. Nie 
ma co ukrywać, na ten koncert czekali 
wszyscy zgromadzeni w Zamościu. Piotr 
Rubik to świeży powiew w muzyce na-
szych czasów. Trudno scharakteryzować i 
wyrazić słowami laika muzycznego feno-
men tej twórczości, ale jej kwintesencją 
jest to, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy na 
Rynku w Zamościu w ten niepowtarzalny, 
ciepły czerwcowy wieczór 2007 r. Koncert 
składał się z recytacji i śpiewu tekstów bi-
blijnych, tekstów Karola Wojtyły oraz au-
torskich kompozytora. Mówiąc o wyjąt-
kowości tej muzyki mam na myśli dosko-
nały sposób, w jaki Rubik łączy poważne 
treści religijne, starotestamentowe, egzy-
stencjalne z żywiołową, radosną a  

 

Powitanie Lata 
 W dniu 24 czerwca 2007r. nad krasno-
brodzkim zalewem odbędzie się impreza 
plenerowa „Powitanie Lata” połączona z 
otwarciem letniego sezonu turystycznego.  
 W imprezie zaplanowano występy ze-
społów ludowych i młodzieżowych, kon-
kursy z nagrodami, zielony kulig wraz z 
puszczaniem wianków sobótkowych na 
rzece Wieprz, pokaz sztucznych ogni oraz 
zabawę nocną na plaży. Szczegóły podane 
są na plakatach. Serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w tej imprezie. 

M. Czapla 
 



4                                                           Czerwiec  2007                           Gazeta     rasnobrodzka 
 

 

Konsekracja Kościoła Ducha Świętego 
 
 W dniu 27 czerwca 2007r., w uroczy-
stość Zesłania Ducha Świętego, w Krasno-
brodzie miała miejsce niecodzienna uroczy-
stość religijna – poświęcenie Kościoła Du-
cha Świętego na Osiedlu Podzamek. Nieco-
dzienna, bo podobna miała miejsce ponad 
300 lat temu, w 1699 roku kiedy to konse-
krowany był kościół pw. Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny. 
 Na uroczystość poświęcenia Kościoła 
Ducha Świętego przybyło wielu zaproszo-
nych gości piastujących ważne funkcje za-
równo kościelne jak świeckie. Liturgii po-
święcenia przewodniczył Pasterz Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej J.E. Ks. Bp dr 
Wacław Depo. Przybyli także: były Pasterz 
Diecezji Ksiądz Biskup prof. dr hab. Jan 
Śrutwa, Kanclerz Kurii Diecezjalnej Ksiądz 
Prałat Adam Firosz, liczni księża dziekani i 
kapłani (około 30) z Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej i Archidiecezji Lubelskiej. 
Swoją obecnością uroczystość poświęcenia 
świątyni zaszczyciła także Matka Generalna 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imie-
nia Jezus z Warszawy dr Barbara Konarska 
oraz liczne siostry, także tutejsze rodaczki.  
 Władze świeckie reprezentowali: poseł 
RP Sławomir Zawiślak, Wojewoda Lubel-
ski Wojciech Żukowski, Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego Andrzej Olbor-
ski, Starosta Powiatu Zamojskiego Henryk 
Matej, Przewodniczący Rady Powiatu Ka-
zimierz Mielnicki, Burmistrz Krasnobrodu 
Janusz Oś, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie Adam Kałuża.  
 Byli też projektanci, architekci i wyko-
nawcy - przedstawiciele firm, którzy swoją 
pracą przyczynili się do powstania okazałej 
świątyni. Na uroczystości nie zabrakło też 
pocztów sztandarowych związków komba-
tanckich i szkół z terenu miasta i gminy 
Krasnobród oraz licznie zgromadzonych 
parafian krasnobrodzkich i przedstawicieli 
innych parafii. Oprawę muzyczną na godzi-
nę przed uroczystością i podczas jej trwania 
zapewnił Chór Parafialny i Krasnobrodzka 
Orkiestra Dęta. 
 Uroczysta Liturgia Eucharystyczna, 
podczas której Ordynariusz Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej Ksiądz Biskup Wa-
cław Depo wraz z koncelebransami: Księ-
dzem Biskupem Seniorem Janem Śrutwą i 
Kanclerzem Kurii Diecezjalnej Księdzem 
Prałatem Adamem Faroszem, dokonał po-
święcenia kościoła rozpoczęła się o godz. 
16.00.  
 Księża biskupi wraz z całą asystą pro-
cesyjnie przeszli z zakrystii bocznym wyj-
ściem na zewnątrz kościoła i weszli głów-
nym wejściem, przez nawę główną do pre-
zbiterium. Tam budowniczy kościoła - Ks. 
Prałat Roman Marszalec powitał uczestni-
ków uroczystości, przedstawił pokrótce hi-
storię budowy, przekazał „Kronikę budowy 
Kościoła Ducha Świętego w Krasnobro-
dzie” Pasterzowi Diecezji i poprosił o do-
konanie poświęcenia kościoła. 
 Ksiądz Biskup Wacław Depo pozdro-
wił wiernych i rozpoczął Liturgię Euchary-
styczną oraz obrzęd poświęcenia, na który  

złożyły się:   
- obrzęd poświecenia wody 
- litania do Wszystkich Świętych 
- modlitwa poświęcenia kościoła i ołtarza 
- namaszczenie, okadzenie i oświetlenie oł-
tarza i kościoła. 
 
Poświęcenie wody: 
Główny Celebrans poświęcił wodę, pokro-
pił nią ołtarz, a następnie idąc przez nawę 
kościoła pokropił ściany świątyni i wszyst-
kich wiernych w niej zgromadzonych. To 

pokropienie zastępuje znak pokuty i jest 

równocześnie przypomnieniem naszego 

chrztu, dzięki któremu zostaliśmy włączeni 

do Kościoła, który tworzymy zjednoczeni z 

Chrystusem. 

 
Litania do Wszystkich Świętych: 
Litanię do Wszystkich Świętych śpiewali 
ks. Krzysztof Maj i ks. Adam Dworzycki – 
wikariusze krasnobrodzkiej parafii. 
Poprzez słowa litanii prosiliśmy Świętych 

Pańskich o wstawiennictwo za nami. Przez 

tę modlitwę wyrażamy naszą wiarę w świę-
tych obcowanie i ukazujemy więź pomiędzy 

Kościołem ziemskim, a Kościołem w niebie.  

 
Poświęcenie i namaszczenie Kościoła: 
Pasterz Diecezji Ksiądz Biskup Wacław 
Depo odmówił modlitwę poświęcenia ko-
ścioła i ołtarza, która w swej treści przed-
stawia, czym jest kościół jako budowla. W 
imieniu zgromadzonych przekazał świąty-
nię Bogu i prosił o jej uświęcenie. Następ-
nie dokonał namaszczenia ołtarza olejem 
Krzyżma Świętego. Ołtarz stał się symbo-

lem Chrystusa, który przed wszystkimi zo-

stał namaszczony i tak jest nazwany. Ojciec 

namaścił Go Duchem Świętym i ustanowił 

Najwyższym Kapłanem, aby siebie złożył w 

ofierze dla zbawienia wszystkich ludzi.  
Następnie Ksiądz Biskup Senior Jan Śrutwa 
dokonał namaszczenia czterech ścian ko-
ścioła. Dokonanie tego namaszczenia wska-

zuje, że budynek kościelny jest obrazem 

świętego miasta Jeruzalem. Tak namasz-

czony kościół będzie przeznaczony na stałe 

dla sprawowania kultu bożego. 
 
Okadzenie ołtarza i kościoła: 
Kadzidło, które zostało spalone na ołtarzu, 

oznacza, że ofiara Chrystusa, która w sa-

kramentach jest wciąż uobecniana, wznosi 

się do Boga jako słodka woń. Wznoszący się 
dym kadzielny jest także znakiem modlitw 

wiernych, które docierają do tronu Boga.  

Ksiądz Biskup Wacław Depo okadził oł-
tarz, a następnie diakon Paweł Czerwonka 
okadził Ks. Biskupa, a później wiernych 
zgromadzonych na uroczystości oraz ściany 
kościoła. 
Okadzenie wnętrza kościoła wskazuje, że 

przez poświęcenie stał się on domem modli-

twy. Przede wszystkim okadza się lud Boży, 

gdyż jest on świątynią żywą, w której każdy 

wierny jest duchowym ołtarzem. 
 
Nakrycie ołtarza: 
Po okadzeniu nastąpiło wytarcie ołtarza i  

nakrycie go obrusem. Na ołtarzu ustawiono 
krzyż i świece. Nakryty ołtarz wskazuje, że 

jest on miejscem Ofiary Eucharystycznej 

oraz stołem Pańskim. Dookoła niego stoją 
kapłani i wierni; choć spełniają różne funk-

cje, sprawują Pamiątkę śmierci i zmar-

twychwstania Chrystusa oraz spożywają 
Wieczerzę Pańską.  
 
Oświetlenie ołtarza i kościoła: 
Ceremoniarz podał zapaloną świecę Głów-
nemu Celebransowi, który trzymając ją w 
rękach wypowiedział słowa modlitwy, a na-
stępnie przekazał ją diakonowi. Diakon od 
tej świecy zapalił świece na ołtarzu. W tym 
też momencie zapalone zostały wszystkie 
światła w kościele.  
Oświetlenie ołtarza i kościoła przypomina, 

że Chrystus jest Światłem, którego blaskiem 

jaśnieje Kościół, a dzięki niemu także cała 

ludzkość. 
 
Procesja z darami: 
Procesja z darami ukazuje to, co całe 

zgromadzenie w sposób symboliczny pra-

gnie złożyć w ofierze: chleb i wino to znaki 

wskazujące cel budowy tego kościoła i ołta-

rza, jakim jest sprawowanie Eucharystycz-

nej Ofiary. Ona uświęca człowieka i miej-

sce, gdzie jest sprawowana. Wraz z nimi 

złożone zostały dary, które ofiarowano na 

rzecz poświęconego  Kościoła: 
1. Dzieci I-komunijne ofiarowały kwiaty, 
ampułki, kadzielnicę i łódkę na kadzidło. 
2. Młodzież przygotowująca się do przy-
jęcia Sakramentu Bierzmowania ofiarowały 
kwiaty, 7 komż, 2 obrusy ołtarzowe, po-
krowiec na ołtarz i sukienkę na puszkę. 
3. Ks. Kanonik Leon Rogalski kapelan 
Domu Pomocy Społecznej w Krasnobro-
dzie ofiarował 2 ornaty koloru czerwonego, 
w których Ks. Biskup Jan Śrutwa i Ks. Pra-
łat Adam Firosz sprawowali liturgię. 
4. Nauczyciele i pracownicy Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła 
II w Krasnobrodzie ofiarowali kwiaty i 
gong używany podczas Mszy św. 
5. Nauczyciele i pracownicy Zespołu 
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie i 
Legion Maryi ofiarowali kwiaty i krzyż 
procesyjny z podstawą. 
6. Szkoła Sanatoryjna i pracownicy Sana-
torium ofiarowali kwiaty i krzyż ołtarzowy 
mosiężny posrebrzany i 2 ołtarzowe świece. 
7. Pracownicy Terapii Zajęciowej w Do-
minikanówce ofiarowali kwiaty, tackę, la-
waterz i bieliznę kielichową. 
8. Radni Gminy Krasnobród ofiarowali 
kwiaty, 7 tomów lekcjonarza mszalnego, 
kociołek na wodę święconą i kropidło.  
9. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kra-
snobrodzie ofiarowali kwiaty, mszał i pulpit 
pod mszał. 
10. Koło Przyjaciół Radia Maryja ofiaro-
wało kwiaty i sygnaturkę oznajmującą roz-
poczęcie Mszy św.  
11. Mieszkańcy Osiedla Podzamek ofiaro-
wali kwiaty i 3 fotele dla celebransów. 
 

Ciąg dalszy str. 5 
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Konsekracja Kościoła 
Ducha Świętego 

 
Ciąg dalszy ze str. 4. 

12. Starostwo Powiatowe w Zamościu ofiarowało 
kwiaty, puszkę i patenę do udzielania Komunii św. oraz 
bieliznę kielichową. 
13. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Krasno-
brodzie ofiarowali kwiaty i 4 ornaty: złoty, zielony, fio-
letowy i czerwony, w którym liturgię poświęcania 
sprawował Ks. Biskup Wacław Depo. 
14. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Majdanie 
Wielkim ofiarowali kwiaty i 2 dzwonki używane pod-
czas Mszy św. 
15. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie 
ofiarował kwiaty, ornat i albę. 
 Po przekazaniu darów ołtarza nastąpiła dalsza 
część Liturgii Eucharystycznej.  
 Po Komunii Św. krótkie przemówienie wygłosił 
Ks. Biskup Senior Jan Śrutwa. Następnie podziękowa-
nie za poświęcenie świątyni Pasterzowi Diecezji, a za 
wybudowanie kościoła Księdzu Prałatowi Romanowi 
Marszalcowi złożyły: delegacja dzieci przebywających 
na turnusie w Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie oraz delegacja 
mieszkańców osiedla Podzamek. Następnie wiersz na-
pisany na tę okazję przez Teresę Tytoń zarecytowała 
Beata Korzeniowska z Krasnobrodu. 
 Na zakończenie uroczystości głos zabrał budowni-
czy kościoła ks. prałat Roman Marszalec, który podzię-
kował wszystkim którzy przyczynili się do powstania 
nowej świątyni. Słowa podziękowania skierowane były 
również do organizatorów i wszystkich uczestników 
uroczystości poświęcenia Kościoła Ducha Świętego w 
Krasnobrodzie-Podzamku. 
 Uroczystość poświęcenia świątyni przeszła już do 
historii. Nowe miejsce kultu religijnego służy już kura-
cjuszom z krasnobrodzkiego sanatorium, mieszkańcom 
Domu Pomocy Społecznej, mieszkańcom osiedla 
Podzamek i innym krasnobrodzkim parafianom oraz 
wiernym przybywającym tu z różnych miejscowości.  
 W niedziele i święta msza św. w Kościele Świętego 
Ducha odprawiana jest o godz. 11.00, a w święta ko-
ścielne nie uznawane przez władze państwowe i przy-
padające w dni powszednie o godz. 17.30. 
 
W relacji wykorzystano fragmenty komentarzy - tekstów 

czytanych podczas uroczystości poświęcenia kościoła. 
 

M. Czapla 
 

Fotoreportaż - str. 10 

 

 

„Per Arte ad Astra” 
I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 

Krasnobród 2007 

pod honorowym patronatem 

Małżonki Prezydenta RP Pani Marii Kaczyńskiej 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Kazimierza Michała Ujazdowskiego 
Marszałka Województwa Lubelskiego 

Jarosława Zdrojkowskiego 
Burmistrza Krasnobrodu Janusza Osia 

Katedry Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii  
Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie 

 

PROGRAM 
Sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie 

 
KONCERT INAUGURACYJNY 

19 sierpnia 2007 r.  godz. 20.30 
Jarosław  Wróblewski – organy 

Młodzieżowa Orkiestra Kameralna DIVERTIMENTO 
Elżbieta Ostrowska – dyrygent 

W programie m.in. Alicja GRONAU:  
SUITA KRASNOBRODZKA 2007 (prawykonanie) 

 
I  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  ORGANOWY 

I ETAP 
21 sierpnia 2007 r. godz. 14.30 – 17.00 

22 sierpnia 2007 r. godz. 9.00 – 11.30 i 14.30 – 17.00 
II ETAP 

24 sierpnia 2007 r. godz. 9.00 –12.00 i 14.00 – 17.00 

 

KONCERT LAUREATÓW 
25 sierpnia 2007 r. godz. 20.00 

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE: 
19.08.2007 r. godz. 17.00 

Koncert Organowy w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny 
20.08.2007 r. godz. 14.00 – 18.00 

Krasnobrodzkie spotkanie z folklorem na Placu Siekluckiego 
22.08.2007 r. godz. 19.00 

„Karol – papież, który pozostał człowiekiem” - projekcja filmu w KDK 
 

Organizator:  
Fundacja Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO 
Dyrektor Festiwalu: Elżbieta Ostrowska 
Dyrektor Artystyczny: Jarosław Wróblewski 

Koordynator Festiwalu: Mariola Czapla 

 

Matki Boskiej Jagodnej 
 
 Zbliżają się lipcowe Gody w Krasnobrodzie, których jak co roku Gospodynią jest 
Matka Boska - Szafarka Łask Bożych - Pani Roztocza. 
 W imieniu Pasterza Diecezji Ks. Bpa Dr Wacława Depo, który będzie przewodniczył 
w pobożnym spotkaniu czcicieli Pani Krasnobrodzkiej, zapraszam drogich nam zawsze 
pielgrzymów na wspólną modlitwę do Krasnobrodzkiego Sanktuarium, które od niemal 
400 lat stanowi dom naszej Matki. 

Program odpustu Matki Bożej Krasnobrodzkiej 1-2 lipca 2007 

l lipca 
- Msze św. godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00. 
- Godz. 17.00 Koncert organowy 
- Godz. 18.00 Msza św. wieczorowa 
- Kazania głosi Ks. prałat Karol Serkis - Archidiecezja Lubelska 
- Godz. 19.00 Droga Krzyżowa na Kalwarii Krasnobrodzkiej 
- Godz. - 21.00 Apel Jasnogórski - przewodniczy Ks. Bp dr Wacław Depo; po apelu  

 
procesja różańcowa do Kaplicy Objawień 
na Wodzie. Przy poszczególnych stacjach 
homilie głosi Ks. prałat Karol Serkis 
- Godz. 23.00 - Pasterka Maryjna przy Ka-
plicy Objawień na Wodzie; 
Celebra i Słowo Boże Ks. Bp Dr Wacław 
Depo  

2 lipca 
- Msze św. godz. 7.00; 9.00 - kazania Ks. 
prałat Karol Serkis; 
- Msza św. godz. 10.30 - kazanie Ks. Bp 
Dr Wacław Depo 
- Suma odpustowa - godz. 12.00 Celebra i 
Słowo Boże Ks. Bp Dr Edward Materski z 
Radomia. Po Sumie procesja euchary-
styczna. 
- godz. 18.00 Msza św. wieczorowa - ka-
zanie Ks. prałat Karol Serkis 
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Pedagogia przez duszpasterstwo parafialne 
Na przykładzie biografii duszpasterzy krasnobrodzkich 

od drugiej połowy XIX w. do czasów współczesnych (cz. 2) 
 

 Kontynuujemy, rozpoczętą w ostatnim wydaniu G.K., publi-

kację artykułu pt. „Pedagogia przez duszpasterstwo parafial-

ne” autorstwa  ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandera. 

Redakcja 

 
 Ks. Ignacy Mech, bezpośredni następca ks. Popławskiego, 
obowiązki duszpasterskie w Krasnobrodzie pełnił bardzo krót-
ko. Od 16 kwietnia 1867 r. był tu najpierw wikariuszem, a 
przez miesiąc maj pełnił obowiązki proboszcza.  
 Urodził się 26 lipca 1840 r. w Hrubieszowie. W dziesiątym 
roku życia zaczął uczęszczać do miejscowej szkoły powiato-
wej, którą ukończył w 1854 r. Przez następne trzy lata kształcił 
się dalej i przygotowywał do wstąpienia do seminarium du-
chownego. Dnia 2 lipca 1857 r. zdał egzamin i został przyjęty 
do Seminarium Duchownego w Lublinie. Po ukończeniu dwu-
letniego kursu filozofii został przez władze diecezjalne wysłany 
na dalsze studia w Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej w 
Warszawie, gdzie po czterech latach nauki i publicznym egza-
minie przeprowadzonym 6 lipca 1863 r. otrzymał tytuł nauko-
wy kandydata świętej teologii. Wcześniej (20 grudnia 1862 r.) 
arcybiskup warszawski Zygmunt Szczęsny Feliński udzielił mu 
święceń niższych, a 4 stycznia 1863 r., również w Warszawie, 
biskup sufragan warszawski Henryk Plater święceń subdiako-
natu. Krótko po tym nastąpiły święcenia diakonatu z rąk arcy-
biskupa Felińskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 lipca 
1863 r., prawdopodobnie w Lublinie, z rąk ówczesnego sufra-
gana lubelskiego Walentego Baranowskiego. 
 Zaraz po otrzymaniu święceń ks. Mech został skierowany 
do Turobina, gdzie pracował do czerwca 1864 r., po czym 
otrzymał prawie dwumiesięczny urlop dla podreperowania 
zdrowia. Od 5 lipca 1864 r. przez niespełna rok pracował jako 
wikariusz w Garbowie, a od 28 marca 1865 r. w takim samym 
charakterze w kolegiacie zamojskiej. Stąd po prawie roku pracy 
18 kwietnia 1866 r. przeniesiono go do Hrubieszowa na stano-
wisko nauczyciela religii w szkole powiatowej, której był ab-
solwentem. Kiedy w marcu 1867 r. władze zaborcze prze-
kształciły ją w szkołę rosyjską, został 16 kwietnia tego roku 
mianowany wikariuszem w Krasnobrodzie. Przez następny 
miesiąc pełnił tu obowiązki proboszcza, ale od początku 
czerwca, kiedy probostwo objął ks. Tomasz Garlicki, powrócił 
na dawne stanowisko. W sanktuarium krasnobrodzkim ks. 
Mech przebywał do 12 marca 1868 r. Tego dnia został wika-
rym we Frampolu. W piśmie do Kurii z 31 kwietnia 1870 r. 
ubiegał się o stanowisko proboszcza w Częstoborowicach. We 
Frampolu ujawniła się choroba, której w swej prośbie do Kurii 
w Lublinie o udzielenie urlopu zdrowotnego bliżej nie scharak-
teryzował. Ze względu na miejsce kuracji można wnioskować, 
że chodziło o chorobę płuc. „W ciągu lat kilku – podkreślał w 
piśmie z 22 lutego 1870 r. – używałem wszystkich środków le-
karskich do polepszenia stanu zdrowia, gdy to okazało się bez-
skuteczne, stanowcza decyzja lekarska jest, abym się udał do 
wód zagranicznych. W tym celu upraszam Prześwietną Władzę 
o wyjednanie mi paszportu na dwa miesiące do Szczawnicy w 
Galicji. Nadto, gdy dotychczas spełniałem i spełniam obowiąz-
ki wikariusza z bardzo szczupłym wyposażeniem, nie byłem w 
możności zaoszczędzić funduszu na tę kurację potrzebnego. 
Ośmielam się, więc upraszać o wyjednanie mi zasiłku tak nie-
zbędnie mi potrzebnego”. Prośba została spełniona w kwietniu 
1870 r. Kapłan otrzymał wsparcie finansowe i paszport. Na 
stanowisku wikariusza we Frampolu zastąpił go na czas nie-
obecności ks. Wiktor Krawiec z Biłgoraja.  
 Dnia 28 sierpnia 1871 r. ks. Mech został administratorem 

parafii Sitaniec. Po sześciu latach (15 maja 1877 r.) biskup Ba-
ranowski mianował go wikariuszem parafii św. Mikołaja w 
Lublinie na Czwartku. Tu nie pracował długo. Pod koniec 
kwietnia 1878 r. został administratorem parafii w Częstoboro-
wicach, o co ubiegał się już w 1870 r. Nie zdążył się tu jeszcze 
dobrze zagospodarować, gdy 25 listopada 1878 r. przeniesiono 
go na takie samo stanowisko do parafii w Bobrownikach w 
ówczesnym dekanacie puławskim. Dnia 15 czerwca 1882 r. zo-
stał administratorem parafii w Gołębiu. Od 12 grudnia 1883 r. z 
nominacji biskupa Kazimierza Wnorowskiego pełnił obowiązki 
proboszcza i dziekana w Lubartowie. Od 21 lutego 1896 r. był 
proboszczem lubelskiej parafii pw. św. Agnieszki na Kali-
nowszczyźnie. Jednocześnie aż do śmierci w dniu 6 listopada 
1921 r. pełnił obowiązki dziekana lubelskiego17. Pochowany na 
cmentarzu parafialnym na Kalinowszczyźnie. 
 
 Ks. Tomasz Garlicki proboszczem krasnobrodzkim został 
31 maja 1867 r. Pełnił te obowiązki aż do śmierci, tj. do 7 paź-
dziernika 1878 r. 
 Urodził się 15 grudnia 1806 r. w Majdanie Wielkim, zwa-
nym wówczas Krasnobrodzkim. Po ukończeniu gimnazjum w 
Szczebrzeszynie18 wstąpił do Seminarium Duchownego w Lu-
blinie, które ukończył w 1830 r. W tym samym roku przyjął 
święcenia kapłańskie.  
 Pracował na różnych stanowiskach, m.in. był proboszczem 
w Żółkiewce, a zarazem dziekanem krasnostawskim. W 1864 r. 
został proboszczem w Szczebrzeszynie19, a później – od 31 ma-
ja 1867 r. do 7 października 1878 r. - pełnił obowiązki pro-
boszcza w rodzinnym Krasnobrodzie.  
 Do Krasnobrodu wrócił już jako 61-letni kapłan, co uważa-
no wówczas za wiek podeszły. Przedstawiciel warszawskiego 
Wydziału Zarządzającego Sprawami Obcych Wyznań w Króle-
stwie w piśmie z 21 kwietnia 1867 r. pisał do Kurii Biskupiej w 
Lublinie - na pewno nie kierując się dobrem Kościoła, ale po 
to, by w ten sposób próbować utrącić dobrego kandydata - że 
ks. Garlicki  „nie będzie w stanie uczynić zadość obowiązkom 
duchownym tak licznej jak krasnobrodzka parafii, składającej 
się z 43 wiosek i jednego miasta”. Powołując się na opinie ka-
płanów znających Garlickiego, m.in. dziekana zamojskiego ks. 
Antoniego Szydoczyńskiego, pracownik Kurii Biskupiej ks. 
Władysław Koglarski20 odpowiedział władzom zaborczym: 
„Zapewniam, że ks. Tomasz Garlicki, dotychczasowy admini-
strator kościoła parafialnego w Szczebrzeszynie, poprzednio 
proboszcz parafii Żółkiewka i dziekan foralny krasnostawski, 
pomimo podeszłego wieku używa najczerstwiejszego zdrowia i 
z tego względu do każdego z obowiązków kapłańskich posiada 
wzorową zdolność i takowej z pożytkiem dla Kościoła Bożego, 
a dla siebie z zasługą i zaszczytem godnie używa”21.  
 Po tym wyjaśnieniu nic nie stało już na przeszkodzie, by 
ks. Tomasz Garlicki objął uroczyście parafię. Stało się to 2 lip-
ca 1867 r., w dzień głównego odpustu parafialnego w święto 
Matki Bożej Nawiedzenia. W sprawozdaniu do Kurii Bisku-
piej, dotyczącym przyjęcia władzy w sanktuarium, zaznaczono, 
że dokonało się to „w obecności licznie zebranych wiernych” 
oraz księży: proboszcza Aleksandra Zakrzewskiego z Wożu-
czyna, Michała Garlickiego z Dzierążni oraz proboszcza z Ła-
buń ks. Antoniego Szydoczyńskiego, pełniącego jednocześnie 
obowiązki dziekana zamojskiego. 

 Warto zaznaczyć, że ks. Tomasz Garlicki nie zabiegał za 
wszelką cenę o nową placówkę w Krasnobrodzie, mimo iż 
władze zaborcze zaklasyfikowały ją jako parafię I klasy 22. 

Ciąg dalszy na str. 7 
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 Innym niewątpliwym atutem parafii było to, że znajdowało 
się tu sanktuarium maryjne. Ciekawe świadectwo na bieg życia 
oraz duchowość Garlickiego rzuca jego list z 4 września 1866 
r. do ówczesnego administratora diecezji lubelskiej ks. Kazi-
mierza Sosnowskiego. „Kto w życiu swoim zaznał walki, bole-
ści i cierpień, nie uchwycił promyka szczęścia, co może kiedy 
zaświeciło, czyż dziwić się można, że gdy mu przyjdzie uczy-
nić krok jaki dla zdobycia stanowiska – stawi go nieśmiało, ni-
by oględnie, bo nie wie, co go spotkać może na tej drodze. Tak 
i ze mną się dzieje. Podaję się na kandydata probostwa w Kra-
snobrodzie, zmuszony twardymi okolicznościami szukać po-
lepszenia bytu. Bóg tylko sam wie, azali znajdę tam czego szu-
kam. Lecz cóż robić? Opuścić ręce, marzyć i łudzić się. Czas 
złudzeń przeszedł dla mnie – a gdy dotknie się realności – i nad 
nią postawia uwagę, smutek owłada duszę. […] Obecnie, mimo 
mej woli, czynię to, iż wylewam na papier, co w głębi duszy 
ukryte być winno, wezbrane boleści może są tego powodem. 
[…] Jeśli Jaśnie Wielmożny Pan uzna prośbę moją, iż może 
odnieść skutek pożądany, to proszę niech raczy łaskawie po-
przeć ze stanowiska swego, ale to w takim tylko razie, gdy bę-
dę mógł być zamianowanym proboszczem w Krasnobro-
dzie”23.  
 Jako proboszcz pełnił swoje obowiązki gorliwie. Nie 
oszczędzał się. Zmarł nagle, 7 października 1878 r., w wieku 
71 lat, gdy jechał bryczką do Ciotuszy, by zaopatrzyć chorego 
parafianina. Prawdopodobnie przyczyną śmierci był atak serca. 
Pochowany został w samym środku cmentarza parafialnego, w 
Krasnobrodzie. Pamięć o ks. Garlickim ożywiła się w Krasno-
brodzie, kiedy obok niego na własne życzenie został pochowa-
ny jeden z jego następców, ks. Ludwik Liwerski.  
 Po śmierci Tomasza Garlickiego zarząd parafii przejął 
tymczasowo ks. Feliks Leszczyński.  
  
 Ks. Feliks Leszczyński pełnił obowiązki proboszcza w 
Krasnobrodzie od śmierci ks. Garlickiego, tj. od 7 października 
1878 r., do 3 marca 1879 r. 
 Urodził się 14 maja 1845 r. w Tworyczowie, gdzie jego oj-
ciec był ekonomem w dobrach Zamoyskich. Do 9 roku życia 
uczył się w domu, po czym został oddany do szkółki elemen-
tarnej w Szczebrzeszynie. Uczył się tam trzy lata. Później 
uczęszczał do szkoły powiatowej w Hrubieszowie. Po jej ukoń-
czeniu przez dwa lata był guwernerem. W 1865 r. wstąpił do 
lubelskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie 
przyjął 16 kwietnia 1870 r. 
    Bezpośrednio po święceniach skierowano go na wikariat do 
Goraja. Po dwóch miesiącach został przeniesiony do Krasno-
brodu. Po nagłej śmierci ks. Tomasza Garlickiego jako młody 
kapłan pełnił przejściowo obowiązki proboszczowskie. Dnia 4 
czerwca 1879 r. został wikariuszem przy kościele parafialnym 
w Szczebrzeszynie. Dwa lata później, 22 sierpnia 1881 r., zo-
stał mianowany wikariuszem w Lubartowie, a 7 marca 1882 r. 
otrzymał probostwo w Puchaczowie. Na tym stanowisku nie 
pozostawał długo. Już 27 listopada 1886 r. został proboszczem 
w Pawłowie. 20 września 1887 r. zgłosił swą kandydaturę na 
probostwo krasnobrodzkie. Trudno ustalić, dlaczego po nie-
spełna dwóch latach proboszczowania w Pawłowie generał gu-
bernator warszawski zwolnił go 22 lutego 1888 r. z obowiąz-
ków duszpasterskich w tej parafii.  
Nie można wykluczyć, że przyczyną mogła być gorliwość ka-
płańska zaangażowanie patriotyczne ks. Leszczyńskiego. W tej 
sytuacji biskup Franciszek Jaczewski mianował go powtórnie 
wikariuszem w Lubartowie, tym razem w kościele pokapucyń-
skim, gdyż klasztor ten został tam zniesiony w 1864 r.24. Dnia 
11 listopada 1891 r. ks. Leszczyński otrzymał nominację na 
proboszcza w Krasieninie. Pracował aż do śmierci w dniu (zm. 
24 marca 1909 r.) tj. 18 lat25. Pochowany na cmentarzu para-
fialnym. 

 
 
 Ks. Adolf Majewski pełnił obowiązki proboszcza krasno-
brodzkiego prawie dwa lata: od 13 marca 1879 do 27 stycznia 
1881 r. 
 Urodził się 3 sierpnia 1841 r. Studia filozoficzno-
teologiczne odbył w Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej 
w Warszawie. Dyplom ukończenia, nadający mu stopień kan-
dydata nauk, otrzymał 26 lipca 1867 r. Zaraz po święceniach 
kapłańskich, które przyjął wkrótce po otrzymaniu dyplomu, 
ubiegał się o wikariat w Radzyniu Podlaskim, ale 9 września 
tego roku został wikariuszem w Łukowie. Do Radzynia został 
skierowany później. 19 października 1872 r. podjął obowiązki 
wikariusza w kościele parafialnym w Siedlcach. Dnia 12 grud-
nia 1873 r. awansował na wiceregenta26 i profesora w Semina-
rium Duchownym w Lublinie. Rok później (12 października 
1874 r.) przejął funkcję wikariusza katedralnego w Lublinie, 
którą pełnił prawie do końca grudnia 1875 r. - 29 grudnia tego 
roku został „wikariuszem kościoła filialnego św. Ducha w Lu-
blinie”. Nadal pozostawał profesorem w Seminarium Duchow-
nym. 
 Dnia 3 marca 1879 r. skierowano go do pracy duszpaster-
skiej w Krasnobrodzie. Pracował jako proboszcz do 27 stycznia 
1881 r., kiedy otrzymał nominację na probostwo w Wilkowie 
nad Wisłą. Kilka miesięcy później (20 września 1881 r.) został 
proboszczem w Opolu Lubelskim. Sprawował tę funkcję 20 lat. 
Z powodu braku kapłanów 25 czerwca 1884 r. przyjął dodat-
kowo obowiązki duszpasterskie w Kluczkowicach. Było to 
bowiem konieczne po śmierci kluczkowickiego proboszcza, ks. 
Eustachego Szotta. W 1904 r. (20 września) ks. Majewski wró-
cił na teren skasowanej przez carat diecezji podlaskiej i został 
proboszczem w Korytnicy. Pracował tu ledwie rok - 1 września 
1906 r. był już proboszczem i dziekanem w Krasnymstawie. 
Dnia 13 lutego 1911 r. został przeniesiony do Czemiernik, 
gdzie proboszczował aż do śmierci. Zmarł 8 grudnia 1919 r. 
Został pochowany na miejscowym cmentarzu27. W tym samym 
grobowcu spoczywa jeden z jego następców, ks. Jan Poddęb-
niak (1907-1994). Pamięć o ks. Majewskim w parafii czemier-
nickiej jest żywa do dzisiaj28. 
 

Ciąg dalszy w następnym wydaniu G.K. 

_________________ 
17 AAL, Akta osobiste ks. Ignacego Mecha, Rep 60 II b, M 37. 
18 O znaczeniu tego gimnazjum pisze m.in. jego absolwent, ks. Czesław 
Stanisław Bartnik. Por. tenże, Mistyka wsi.  Z autobiografii młodości 

1929-1956,  Źrebce 1999, s. 59-60. 
19 Świadczono o nim, że jako proboszcz w Szczebrzeszynie „oddawał 
się głównie właściwemu powołaniu, zawsze i wszędzie odznaczał się 
wzorowym postępowaniem”. Pismo ks. Antoniego Szydoczyńskiego z 
25.08.1866 r. w: AAL, Akta osobiste ks. Tomasza Garlickiego (z lat 

1866-1878), Rep 60 II b, G 11, s. 3. 
20Por.: A. Baca, Wzorowy kapłan i obywatel. Ksiądz Władysław Ko-

glarski (1841-1931), w: W duchu i prawdzie. Wybrane sylwetki Kościo-

ła lubelskiego (1805-2005), red. ks. H. Misztal, Lublin 2005, s. 393-
396. 
21 AAL, Akta osobiste ks. Tomasza Garlickiego (z lat 1866-1878), Rep. 
60 II b, G 11, s. 13-14. 
22 Ukaz Mikołaja I z 25 grudnia 1841 r. wszelki majątek nieruchomy 
należący do duchowieństwa obcych wyznań, tzn. nie prawosławnego, 
w zachodnich guberniach Rosji przekazał administracji państwowej. 
Dobrze prowadzone i zadbane dobra oraz kapitały duchowieństwa po 
przejściu w administrację dóbr państwowych miały przynosić duże zy-
ski. Reformę tę traktowano jako sposób osłabienia finansowego du-
chowieństwa, uzależnienie go i pozbawienie niezależności. Rząd rosyj-
ski chciał mieć w nim tylko urzędników, zagrożonych utratą pensji w 
przypadku najmniejszego wykroczenia. Diecezje, kurie biskupie (zwa-
ne wówczas konsystorzami) i klasztory zostały podzielone na trzy kla-
sy. Ustanowiono etaty płac, przyznawanych duchowieństwu w różnych 
kategoriach. Na mocy ukazu wydanego 13 grudnia 1843 r. parafie zo-
stały podzielone na pięć klas w zależności od zajmowanego terytorium 
oraz liczby parafian. Proboszczom oraz wikariuszom, w zależności od 
klasy parafii, wypłacano pensje ze skarbu państwa. M. Loret, Kościół 

katolicki w początkach panowania Aleksandra I, „Biblioteka  
Ciąg dalszy przypisów str. 8 
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Cudownych Rodziców Mam 
  
 26 maja 2007 roku o godzinie 17.00. 
na sali widowiskowej Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury odbył się koncert dla ro-
dziców zatytułowany „Cudownych Ro-
dziców mam”. 
 Koncert ten zorganizowany został z 
okazji Dnia Matki, który szczęśliwie w 
tym roku wypadał właśnie w sobotę, 
oraz Dnia Ojca, który świętujemy 23 
czerwca. 
 Imprezę tradycyjnie rozpoczęła pani 
dyrektor KDK Mariola Czapla, która 
powitała wszystkich zgromadzonych na 
tym sobotnim spotkaniu.  
Słowa szczególne skierowała do wszyst-
kich rodziców przybyłych na tę uroczy-
stość.  
 Po oficjalnym rozpoczęciu i powita-
niu wszystkich przybyłych, na scenie ja-
ko pierwsi zaprezentowali się uczestnicy 
zajęć świetlicowych organizowanych w 
KDK, którzy przedstawili wesoły mon-
taż słowno-muzyczny zadedykowany 
wszystkim mamusiom i tatusiom. 
 

 
Następnie na scenie zabrzmiała muzyka i 
publiczność mogła obejrzeć pierwszą 
część pokazów tanecznych w wykonaniu 
członków zespołu tańca nowoczesnego  
„Fart”. Tuż po nich zaprezentowali się 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Maj-
danie Wielkim, którzy również wystąpili 
z montażem słowno-muzycznym po-
święconym rodzicom. 
Po wierszach i piosenkach nadszedł czas 
na występy wokalno-instrumentalne i 
przed krasnobrodzką publicznością za-
prezentował się duet gitarowy: Martyna 
Gontarz, Edyta Kurantowicz w wykona-
niu, którego można było usłyszeć dwa 
piękne utwory z repertuaru „ Starego 
Dobrego Małżeństwa”. Tuż po dziew-
czętach wystąpił kolejny duet, tym ra-
zem męski: Dawid Kusiak grający na 
keyboardzie i Mariusz Herda na trąbce. 
Na zakończenie zespół „FART” po raz 
kolejny pojawił się na scenie i w szyb-
kich rytmach tańca nowoczesnego za-
kończył to sobotnie spotkanie. 
 

 
Dzień Matki i Dzień Ojca to szczególne 
święta, które są wyczekiwane przez 
dzieci (szczególnie te najmłodsze) przez 
cały rok. Właśnie w tych uroczystych 
dniach nasze pociechy w sposób szcze-
gólny okazują nam rodzicom swoją mi-
łość.  
Szkoda tylko, że podczas koncertu zor-
ganizowanego 26 maja na sali widowi-
skowej więcej było małych artystów niż 
rodziców, którzy mogliby po występie 
podziękować swoim dzieciom, uściskać i 
przytulić. 
 Wprawdzie jesteśmy zajęci i zabie-
gani, ale pamiętajmy, że w życiu trzeba 
dokonywać wyborów a chwile, które 
moglibyśmy spędzać z naszymi pocie-
chami są najcenniejsze i niepowtarzalne, 
bo czy uśmiech naszego dziecka „nie 
jest lekiem na całe zło?”. 
 
                                           M.K. 

Fotoreportaż – str. 11 
 

 

XXI Lubelski Rajd Pojazdów Zabytkowych 
 

z 1938 roku. Zdecydowaną większość stanowiły pojazdy wy-
produkowane po roku 1950. Oprócz wyżej wymienionych były 

też samochody wielu znanych i popularnych marek takich jak 
Mercedes, Volvo, Porche, Seat, Skoda. Nie zabrakło też samo-
chodów polskiej produkcji takich jak Warszawa 223 K z 
1965r., czy Syrenka 105 LUX z 1979r. 
 Auta prezentowane podczas rajdu wyglądały tak jakby do-
piero zeszły z taśmy produkcyjnej. Zachwycały swoją sylwet-
ką, kolorystyką, wyposażeniem. Rzeczywiście było na co popa-
trzeć. 
 Dziękujemy organizatorowi XXI Lubelskiego Rajdu Po-
jazdów Zabytkowych Automobilklubowi Lubelskiemu za do-
starczenie nam niezapomnianych wrażeń.  
 Dla tych, którzy pomimo tak sprzyjających warunków nie 
mieli jednak okazji zobaczyć zabytków motoryzacji, zaprasza-
my do obejrzenia zdjęć z prezentacji w Krasnobrodzie, które 
publikujemy na stronie 20 bieżącego wydania G.K. 
 

M. Czapla 

 

 

 Podczas czerwco-
wego długiego weeken-
du, tj. w dniach 7-10 
czerwca 2007r. gościli-
śmy w Krasnobrodzie 
uczestników XXI Lubel-
skiego Rajdu Pojazdów 
Zabytkowych – III Run-
dy Mistrzostw Polski.  
 Uczestnicy rajdu 
przyjechali do Krasnobrodu w czwartek, a w kolejne dwa dni 
wyruszali z naszego miasta na wcześniej przygotowane trasy 
rajdu prowadzące do Biłgoraja i Zamościa. 
 Dzięki temu, że bazą dla uczestników rajdu był Ośrodek 
Wypoczynkowy „Pszczeliniec” mieszkańcy Krasnobrodu i tu-
ryści przebywający w tym okresie w naszym mieście mieli 
okazję podziwiać piękne zabytkowe samochody przez wszyst-
kie dni rajdu.  
 Główną okazją do tego było spotkanie w piątek, 8 czerwca 
na Placu Siekluckiego w centrum Krasnobrodu, gdzie zgroma-
dzili się uczestnicy rajdu. Wówczas można było spokojnie 
pooglądać piękne samochody z bliska, zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcie, a tuż przed godz. 9.30 rozpoczęła się prezentacja 
samochodów i załóg. Pojazdy uczestniczące w rajdzie prezen-
towane na centralnym placu Krasnobrodu wzbudziły duże zain-
teresowanie. 
 Po indywidualnej prezentacji każdego uczestnika rajdu, co 
minutę kolejne auto wraz z załogą wyruszało na trasę rajdu. Ci, 
którzy nie mogli być w tym czasie na Palcu Siekluckiego mieli 
możliwość podziwiać zabytkowe samochody zarówno podczas 
ich wielokrotnych przejazdów ulicami Krasnobrodu jak też 
odwiedzając Ośrodek Wypoczynkowy „Pszczeliniec”.  
 A było co podziwiać. W rajdzie uczestniczyło 40 pojaz-
dów. Najstarszy z nich to Tatra 12 z 1928 roku oraz BMW-
Dixi z 1929 roku. Było też kilka samochodów z lat 30-tych, m. 
in. Opel 2L cabrio z 1934, Fiat 508 z 1936, czy też MG TA 

 

Pedagogia przez... 
 

Ciąg dalszy przypisów ze str. 7 
Warszawska”, t. I, 1913, s. 520; F. Sznarbachowski, Początek rzymsko-

katolickiej diecezji łucko-żytomierskiej, obecnie łuckiej, w zarysie, 
Warszawa 1926, s. 237; A. Boudou, Stolica Święta a Rosja. Stosunki 

dyplomatyczne między niemi w XIX stuleciu, t. 1, Kraków 1928, s. 329.  
23 Tamże, s. 2.  
24 Powrót oo. kapucynów do Lubartowa, „Wiadomości Diecezjalne 
Lubelskie” (dalej: WDL), 1938, nr 10, s. 309. 
25 AAL, Akta osobiste ks. Feliksa Leszczyńskiego, Rep 60 II b, L 14. 
26 Na stanowisku wiceregensa pozostał do 1876 r. 
27 AAL, Akta osobiste ks. Adolfa Majewskiego, Rep 60 II b, M 32. 
28 Z relacji ks. Józefa Chorębały, obecnego proboszcza w Czemierni-
kach. 
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Brydżowe spotkania w Krasnobrodzie 
  
 W dniach 6-10 czerwca br. w Krasnobrodzie odbył się III 
Zlot Roztoczański, w którym uczestniczyli miłośnicy gry w 
brydża.  W zlocie wzięło udział 40 osób z całej Polski.  
 Zlot zorganizowany przez Tomasza Piotra Gutowskiego z 
Zamościa (Kot_czarny) odbył się pod Patronatem Honorowym 
Burmistrza Krasnobrodu oraz Terenowego Oddziału Polskiego 
Związku Brydża Sportowego w Zamościu. 
 Celem zlotu była nie tylko nauka gry w brydża i doskona-
lenie umiejętności w tym zakresie, ale także poznawanie uro-
ków Roztocza i promocja naszego regionu. Stąd też w progra-
mie zlotu oprócz rozgrywek turniejowych były także atrakcje, 
takie jak: poznawanie okolic, zielony kulig, spotkania przy 
ognisku, czy też tańce przy muzyce w wykonaniu miejscowej 
kapeli. 
 Wyniki III Zlotu Roztoczańskiego przedstawimy poniżej. 
Jako ciekawostkę dodam, że uczestnicy zlotu występowali tutaj 
pod wybranymi przez siebie pseudonimami.  
 

7 czerwca - Turniej par – maxy 
1. Naba (Warszawa) - Kazek44 (Wadowice) 
2. DarekSA  (Zamość) – Darekstern (Lublin) 
3. Tojada (Wraszawa) - Fjodor_gks (Katowice) 
 

8 czerwca - Turniej par- impy x2 
1. Naba (Warszawa) - Kazek44 (Wadowice) 
2. Tojada (Warszawa) - Fjodor_gks (Katowice) 
3. DarekSA (Zamość) – Darekstern (Lublin) 
 

9 czerwca  - Turniej par – miksty 
1. Alma1 (Białystok) - Blima (Łódź) 
2. Bulajm (Poznań) - Inka11 (Chełm) 
3. Kot_czarny (Zamość) – MyLadyBlue (Warszawa) 
 

 

Turniej indywidualny 
1. Kosówka (Włocławek) 
2. Bulajm (Poznań)  
3. Sofnar (stargrad Szczeciński) 

10 czerwca  - Turniej teamow 

1. Pasikoty 
2. Sofnarciątka 
3. Darkomani 

Punktacja długofalowa 
1. Naba 
2. Darekstern 
3. Kazek44 
 Zwycięzcy rozgrywek w poszczególnych kategoriach 
otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. 
 W niedzielę 10 czerwca uczestników zlotu odwiedził Z-ca 
Burmistrza Krasnobrodu Zbigniew Michalski oraz pisząca te 
słowa Mariola Czapla. Zastępca Burmistrza powitał zebranych, 
podziękował im za udział w turnieju i wręczył upominki ufun-
dowane przez Burmistrza Krasnobrodu zwycięzcom punktacji 
długofalowej. Kończąc krótkie spotkanie z sympatykami gry w 
brydża zaprasił do odwiedzania naszego miasta. Zadeklarował 
również współpracę przy organizacji kolejnych tego typu spo-
tkań. 
 W odpowiedzi na zaproszenie i deklaracje współpracy wy-
powiedziane przez Zastępcę Burmistrza organizator zlotu p. 
Tomasz Piotr Gutowski poinformował, że kolejny zlot plano-
wany jest w Krasnobrodzie w dniach 6-9 września br.  
 W imieniu organizatora i własnym już teraz zapraszamy 
wszystkich sympatyków brydża, w tym również i z Krasnobro-
du, do uczestnictwa we wrześniowym spotkaniu. O szczegó-
łach będziemy informowali na łamach G.K. 

M. Czapla 

 
 

 

 

Burmistrz Krasnobrodu 
i Krasnobrodzki Dom Kultury 

 

organizują 
 

VII Gminny Turniej Piłki Nożnej 
 o Puchar Burmistrza Krasnobrodu 

 

który odbędzie się w dniach 7-8 lipca 2007r. 

na stadionie sportowym w Krasnobrodzie 
 

      Do udziału w rozgrywkach zapraszamy drużyny z wszystkich miej-
scowości gminy Krasnobród. Zgłoszenia przyjmuje do 30.06.2007r. i 
szczegółowych informacji udziela Mariola Czapla, tel. (0-84) 660-71-17.  
 

 

Koncerty na skwerku 
 Po rocznej przerwie spowodowanej rewitaliza-
cją centrum Krasnobrodu od lipca br. Krasnobrodz-
ki Dom Kultury powraca do tradycji organizowania 
tzw. letnich niedzielnych koncertów na skwerku. W 
związku ze zmianą wyglądu miejsca organizacji 
koncertów od tego roku będą to „Koncerty na Placu 
Siekluckiego”.  
 Pierwszy koncert odbędzie się w niedzielę 8 
lipca o godz. 19.00. O tym, jaki zespół zainauguruje 
cykl tegorocznych koncertów poinformujemy w 
późniejszym terminie poprzez plakaty.   

M. Czapla 
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Święto Patrona SP w Majdanie Wielkim 
 
 W dniu 28 maja 2007r. w Szkole 
Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim od-
była się uroczystość Święta Patrona 
Szkoły. 
 W uroczystości wzięli udział: Bur-
mistrz Krasnobrodu Janusz Oś, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Krasno-
brodzie Adam Kałuża, dyrektorzy szkół i 
instytucji z terenu gminy Krasnobród, 
radny z Majdanu Wielkiego Jan Nizio 
miejscowy sołtys – Krzysztof Cisek, 
poczty sztandarowe, uczniowie,  
 

 
nauczyciele i pracownicy Szkoły Pod-
stawowej w Majdanie Wielkim oraz spo-
łeczność lokalna.  
 Święto Patrona Szkoły rozpoczęło 
się zbiórką uczestników przed budyn-
kiem szkoły. Następnie wszyscy prze-
maszerowali do Kaplicy Św. Alberta, 
gdzie uczniowie przedstawili program 
artystyczny pt. „Moralitety współcze-
snego nastolatka”. Po wysłuchaniu i 
obejrzeniu tego pouczającego przedsta-
wienia rozpoczęła się Msza św. w inten-
cji uczniów, nauczycieli i pracowników  

 
miejscowej szkoły. Mszę św. odprawił i 
homilię wygłosił ks. Krzysztof Maj. 
 Po zakończonej Mszy św. uczestnicy 
uroczystości udali się do szkoły. Tam 
odbyło się podsumowanie gminnego 
konkursu plastycznego pt. „Cnoty i 
grzechy współczesnego nastolatka” oraz 
poczęstunek, który zakończył tegoroczne 
Święto Patrona Szkoły Podstawowej w 
Majdanie Wielkim 
 

M. Czapla 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

Gminny Konkurs Plastyczny 
 
 Szkoła Podstawowa im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wiel-
kim zorganizowała Gminny Konkurs Pla-
styczny pt. ,,Cnoty i grzechy współczesne-
go nastolatka. Celem konkursu było ukaza-
nie dobra i zła współczesnego świata oraz 
pozytywnych i negatywnych skutków ta-
kich oddziaływań na dzieci i polską mło-
dzież, rozwijanie umiejętności manual-
nych, uwrażliwienie na preferowane we 
współczesnym świecie wartości chrześci-
jańskie i kształtowanie postaw zgodnych z 
wartościami głoszonymi przez Patrona – 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.   
 Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie 
nagród odbyło się 28 maja 2007 roku w 
dniu Święta Patrona Szkoły. 
 Komisja powołana przez dyrektora 
szkoły mgr Małgorzatę Kawałek dokonała 

 
oceny prac plastycznych w trzech katego-
riach. 
 Przy ocenie prac punktowane były: 
technika, stopień trudności, oryginalność, 
zgodność kompozycji z tematem. 
Najciekawsze prace w poszczególnych ka-
tegoriach zostały nagrodzone.  
Na konkurs wpłynęło 51 prac; z klas I-III 
21 prac, z klas IV-VI 17 prac, gimnazjum i 
liceum 13 prac.  
 

W kategorii klas I-III nagrody otrzymali 
za: 
I miejsce - Monika Tytuła  SP Majdan W. 
II miejsce - Dawid Gałka  SP Kaczorki 
III miejsce - Joanna Kudełka SF Wólka 
Husińska  
Wyróżnienie - Agnieszka Prus SF Wólka 
Husińska 

 

Klasy IV-VI 
I miejsce - Anna Czapla ZSP Krasnobród 
II miejsce - Aleksandra Powroźnik ZSP 
Krasnobród 
III miejsce - Diana Szozda SP Majdan W. 
Wyróżnienie - Marta Adamowicz SP Ka-
czórki 
 
Gimnazjum i Liceum 
I miejsce - Angelika Lewandowska ZSO 
Krasnobród 
II miejsce - Małgorzata Tytuła ZSO Kra-
snobród 
III miejsce - Jolanta Witkowska ZSO Kra-
snobród 
Wyróżnienia: Wojciech Adamczuk, Marle-
na Kleniewska ZSO Krasnobród. 
 

Krystyna Gęśla 
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Doktor  Lena 
 Dzień Matki i zaraz po nim następujący 
Dzień Dziecka, skłania do refleksji nad tym, 
co powinna dać dziecku matka. Jak i w jaki 
sposób, przygotować je do życia we współ-
czesnym świecie. Co mu ofiarować, aby było 
szczęśliwe i realizowało swoje możliwości, 
którymi Pan Bóg je obdarzył. Powstało już 
na ten temat i powstaje coraz więcej artyku-
łów i książek. Jedne są bardzo wartościowe, 
inne niby nowatorskie. Mam na myśli tutaj 
kobiece i młodzieżowe czasopisma, które 
odkąd pamiętam, wypełnione są poradami 
dotyczącymi mody, sztuki uwodzenia, troski 
o paznokcie, makijaż, itd., jakby to było w 
życiu najważniejsze i gwarantowało szczę-
ście. Lansowane jest, tym samym płytkie, 
powierzchowne i konsumpcyjne podejście do 
życia, które w efekcie kreuje przede wszyst-
kim próżność, a to z kolei rodzi pustkę i roz-
czarowanie. Gdy ktoś wypełni sobie umysł 
sztuką uwodzenia, to nie będzie miał pojęcia 
o prawdziwej miłości. A przecież jedynie mi-
łości i przyjaźni potrzebuje każdy z nas jak 
powietrza. Ktoś, kto nie doświadczył głębo-
kości tych uczuć nie zna najlepszego smaku 
życia. 
 Powstaje więc, warte rozważenia, pyta-
nie, jak kształtować nasze dzieci, aby do-
świadczyły rzeczy pięknych, wzniosłych i 
szlachetnych, które w naszym życiu są, bo 
kochający nas Bóg rzuca je przed nas, trzeba 
się tylko po nie schylić. Co więc robić, aby 
nasze dzieci zabiegały o te właściwe dobra, a 
nie zadawalały się zwodniczymi błyskotka-
mi. 
 Wiadomo, że najmocniej działa przykład 
życia; klimat, w którym dziecko wzrasta. I o 
takim życiu, godnym naśladowania, chciała-
bym opowiedzieć.  
 Pragnę opowiedzieć o szlachetnej kobie-
cie, jaką była doktor Helena Gulanowska, o 
osobie, która wypełniła swoje życie sprawa-
mi ważnymi i potrzebnymi innym. 
Nie tylko sumiennie leczyła, ale służyła lu-
dziom, pomagając im w różny sposób. Bu-
dziła przy tym powszechny szacunek. 
Broniła dzieci poczętych, udzielała niezbęd-
nej pomocy ich matkom. Ta idea nas połą-
czyła. Doktor Lena - bo tak ją nazywaliśmy - 
była przy tym osobą pogodną, taktowną i 
niezwykle nam życzliwą. Zawsze skromna, 
zarówno w swoim zachowaniu jak i ubiorze. 
Może przez to właśnie- elegancka. Jej gładko 
zaczesane do tyłu włosy i uśmiechnięte błę-
kitne oczy nadawały całej postaci dyskretne-
go uroku. Jakże potrzebne są dzisiaj takie 
wzorce, aby nie zalała nas bylejakość. 
Po śmierci Doktor Gulanowskiej uświadomi-
łam sobie, jak ważne są wspomnienia, które 
pozostają po człowieku.Warto pięknie żyć. 
Ile razy wspomnę dr Lenę - przypływa fala 
ciepła - powraca to, czym ona nas obdarzała. 
To pomaga, Pani Lena nadal nas wspiera. 
Dr nauk medycznych Helena Gulanowska 
urodziła się 26.01.1927 r. w Wilnie. Tutaj 
spędziła dzieciństwo i młodość. Jej ojciec 
Hipolit Pilść był współtwórcą i wykładowcą 
Państwowej Szkoły Technicznej. Matka 
Malwina z domu Charko, pochodziła z ro-
dziny ziemiańskiej, pielęgnującej tradycje 

powstańcze. Doktor Lena wzrastała w domu 
z pięknym ogrodem spadającym wysoką 
skarpą do Wilenki, w sąsiedztwie Cmentarza 
Bernardyńskiego i wzgórz Belmontu. Z okien 
domu patrzyła na wieże kościołów: Misjona-
rzy, Wizytek, św. Kazimierza, a w dole 
wzruszała ją Ostra Brama. Myślę, że to pięk-
ne otoczenie w dużym stopniu kształtowało 
jej wrażliwość. Nosiła je w sercu do końca 
swoich dni. Potrafiła ciekawie o tym mówić. 
Pamiętam jej poruszającą opowieść o Wilnie 
- najpiękniejszym mieście na świecie i jego 
mieszkańcach - w lipcu 2004 r. w domu pań-
stwa Marii i Janusza Nawojów. Wspólnie z 
ks. Wójtowiczem byliśmy pod dużym wraże-
niem. 
Pamiętam również, że Pani Lena emanowała 
dużym spokojem choć, gdy opowiadała, mia-
ła przy sobie czworo rozrabiających wnucząt. 
Zawsze wiele można się było od niej na-
uczyć. 
Tak samo spokojnie bez większych emocji 
zareagowała, gdy po wyjściu z wykładu dla 
prelegentów Duszpasterstwa Rodzin - na 
Podwalu w Lublinie - zobaczyła powybijane 
szyby w swoim samochodzie. Sądzę, że dy-
stans wobec strat materialnych, jest cechą lu-
dzi dużego formatu. Piszę o tym wszystkim, 
bo mam takie poczucie, że w dzisiejszym 
wychowaniu poświęca się tym zagadnieniom 
(potrzebnym przecież do godnego przeżywa-
nia świata) za mało czasu. 
Dr Lena cierpienia, przyjmowała pokornie. A 
było ich wiele, jak w życiu każdego z nas. 
Bardzo bolesne wydarzenia to, ciężka choro-
ba i śmierć siostry, potem matki i rozstrzela-
nie przez gestapo szesnastoletniego brata 
Henryka. 
 Przeciwności losu nie załamywały jej, 
tylko mobilizowały do jeszcze większego 
wysiłku. I tak, aby podjąć wymarzone studia 
medyczne na Uniwersytecie Wileńskim, mu-
siała najpierw nauczyć się języka litewskie-
go. A studia ukończyła z wyróżnieniem.  
 Zawód lekarza wykonywała przez blisko 
50 lat. Najpierw pracowała w Wilnie, na ra-
dioterapii. Po przyjeździe do Polski w Bia-
łymstoku jako ordynator onkologii ginekolo-
gicznej, potem wicedyrektorka szpitala, na-
stępnie służyła swoim pacjentkom w Lubli-
nie. Warunki w jakich pracowała, narażały ją 
na promieniowanie izotopowe, co doprowa-
dziło do białaczki szpikowej. 
I tutaj ujawnia się kolejna warta naśladowa-
nia cecha jej charakteru, niezwykłe męstwo i 
hart ducha w znoszeniu ciężkiej choroby. 
Przez 12 lat zmagania się z białaczką nigdy 
się nie skarżyła, lecz mówiła: ”Dziękuję Bo-
gu za każdy dzień, za to, że tyle piękna dane 
mi było w chorobie przeżyć.”  
Okres lubelski to poza pracą zawodową i ro-
dziną, czas bezinteresownej działalności spo-
łecznej na wielką skalę. W końcu lat 70-tych 
zaangażowała się w dzieło obrony życia od 
poczęcia do jego naturalnej śmierci. Współ-
tworzyła nieformalną grupę Troska o Życie, 
która miała na celu ochronę poczętego dziec-
ka. Udzielała pomocy medycznej i material-
nej swoim kochanym pacjentkom, szczegól-
nie rodzinom wielodzietnym. Troska o Życie 

 
 
służyła potrzebującym, ale również kształto-
wała charaktery osób w niej skupionych, bo 
nic tak nie rozwija duchowo jak bezintere-
sowne działanie na rzecz najbardziej bez-
bronnego człowieka. 
Dr Gulanowska organizowała materiały edu-
kacyjne. Jeździła na kongresy i sympozja z 
wykładami, ale również z prelekcjami (do 
małych szkół i parafii) na temat poszanowa-
nia życia, etyki życia małżeńskiego i metod 
naturalnych. Żyła według wyznawanych za-
sad.  
 Z mężem Kazimierzem Gulanowskim, leka-
rzem chirurgiem, przeżyli 54 lata, doczekali 
się trójki dzieci i jedenaściorga wnucząt. Dali 
piękny przykład swoim dzieciom, każda z 
córek ma po czworo dzieci, chociaż obie wy-
konują trudne i czasochłonne zawody. Jedna 
poszła w ślady ukochanej we wszystkim 
Mamy i jest równie dobrym lekarzem, druga 
zaś cenionym psychologiem. 
 Pani dr Gulanowska była członkiem Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Re-
spektujących Życie Ludzkie. Jako osoba głę-
boko religijna była zaangażowana w po-
wstawanie duszpasterstwa służby zdrowia 
oraz Lubelskiego Oddziału Lekarzy Katolic-
kich. 
Żywo reagowała na potrzeby innych. Pod-
czas wojny w Chorwacji, wiedziona odru-
chem solidarności, zorganizowała 3 transpor-
ty pomocy dla Chorwatów. Charakterystycz-
ną jej cechą było to, że kiedy zapaliła do 
działania inne osoby, które mogły kontynu-
ować jej pracę, usuwała się w cień. 
 Pani Doktor rozumiała też problemy Po-
laków na Wschodzie. W różnorodny sposób 
pomagała rodakom przetrwać i zachować 
tożsamość. Organizowała staż w Lublinie le-
karzom wywodzącym się z polskich rodzin a 
mieszkającym w krajach byłego ZSRR. Po-
szukiwała sponsorów, służyła własnym do-
mem i środkami. Dla nas również jej dom był 
szeroko otwarty, nieraz doświadczyliśmy jej 
gościnności. Tak sobie myślę: ile matek uczy 
swe dzieci prowadzenia domu zgodnie z 
piękną polską tradycją gościnności i kulty-
wowania świąt kościelnych oraz patriotycz-
nych? Co pozostanie we wspomnieniach 
współczesnych dzieci z ich dzieciństwa, z 
domu rodzinnego. W ilu polskich domach, 
(które mają być wzorem dla ubożejącej du-
chowo Europy), odmawia się wspólny pa-
cierz, różaniec i śpiewa pieśni. 
 Jakże wzruszyły nas dźwięki ulubionej 
pieśni maryjnej, które żegnały dr Gulanow-
ską 11 marca 2007r. na lubelskim cmentarzu, 
przy ulicy Lipowej. Piękne życie, kończyła 
piękna uroczystość, bo tak przeżyłam jej po-
grzeb, z wiarą, że jest już spokojna i szczę-
śliwa w Domu Ojca, do którego wszyscy 
zdążamy. Wiem, że ona sama nie bała się 
śmierci. Godziła się z losem. Słaba i cierpią-
ca wszystkim za wszystko dziękowała. Do 
końca myślała o innych i dla wszystkich mia-
ła dobre słowo. Przy niej, każdy czuł się lep-
szy, mądrzejszy i piękniejszy, bo ona tak pa-
trzyła na nas i tak nas kształtowała. Przyjaźń 
z nią była wyjątkowym darem. Wdzięczni je-
steśmy Bogu, że postawił ją na drodze nasze-
go życia.  
 

Zofia Kończewska-Murdzek 
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IV festiwal Piosenki Ekologicznej 
 

 5 czerwca 2007 r. w Szkole Podstawo-
wej im. Armii Krajowej w Kaczórkach od-
był się IV Festiwal Piosenki Ekologicznej 
pod patronatem Burmistrza Krasnobrodu 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubli-
nie. 
W Festiwalu tym brało udział w kategorii 
młodszej (kl. 0-III) 8 zespołów, natomiast 
w kategorii starszej (IV-VI) 8 zespołów. 
 Piosenki wykonane przez te zespoły 
oceniało następujące Jury w składzie: 
1. Pan Piotr Stopa- nauczyciel- muzyk ze 

Szkoły Muzycznej w Zamościu 
2. Pani Joanna Przekocińska - nauczyciel 

muzyki w MDK w Zamościu 
3. Pan Piotr Pieniak - nauczyciel muzyki 

ze Szkoły Muzycznej w Zamościu 
4. Pan Marek Molenda - muzyk z Kra-

snobrodzkiego Domu Kultury 
Komisja ustaliła następujące wyniki: 
 Kategoria młodsza klas 0-III: 
I miejsce: SP w Suchowoli; 
II miejsce:  SP w Kaczórkach - Zespół 
„Promyczki”; 

III miejsce: SP w Wychodach. 
 W kategorii tej przyznano również wyróż-
nienia dla: Szkoły Podstawowej w Majdanie 
Wielkim; Szkoły Podstawowej w Stanisławowie 
- Zespół „Wesołe Nutki”; Szkoły Filialnej w 
Wólce Husińskiej oraz Szkoły Filialnej w Zie-
lonym.  
 Kategoria starsza klas IV-VI: 
I miejsce: ZSP i Przedszkola w Kalinowicach 
- Zespół „Kalinka”; 
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Aleksan-
drowie - Zespół Wokalny „Piccolo”, Szkoła 
Podstawowa w Horyszowie Polskim; 
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Kaczórkach- 
Zespół „Gwiazdeczki”. 
W kategorii tej przyznano również wyróżnienie 
dla Szkoły Podstawowej w Wychodach.  
 Najsympatyczniejszą nagrodę - nagrodę 
publiczności otrzymała Szkoła Podstawowa w 
Stanisławowie, którą ufundowali właściciele 
Krasnobrodzkiego Centrum Handlowo-
Przemysłowo-Usługowego AMC – Market 
Spożywczy. 
 

 
 Dziękujemy wszystkim uczestnikom i 
ich opiekunom za dobrą zabawę, miłą at-
mosferę i wspólnie spędzony czas. 
 Szczególne podziękowania kierujemy 
wszystkim sponsorom oraz szanownej ko-
misji. Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy 
za rok! 

  Izabela Odrzywolska 

 

Zdjęcia z Festiwalu – str.20 

 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek 
w Sanatorium w Krasnobrodzie 

 

historia Koła Zamojskiego – Przewodnicząca Koła PTP w Zamościu – piel. spec. Grażyna 

Strachota. 
 Celem Konferencji było: wymiana doświadczeń, poglądów w obszarze zawodów pie-
lęgniarki i położnej oraz miejsca w systemie opieki zdrowotnej. Wyeksponowano znajo-
mość zakresu i umocowań prawnych odpowiedzialności zawodowej, które gwarantują w 
czasie realizacji opieki nad człowiekiem zdrowymi i chorym w różnych sytuacjach zdro-
wotnych i społecznych. W konferencji uczestniczyło 170 pielęgniarek i położnych z po-
wiatu zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego tomaszowskiego.  
Zakończeniem Konferencji było ognisko integracyjne z udziałem kapeli krasnobrodzkiej. 
 W opinii uczestników spotkanie było bardzo owocne i pozostawiło miłe wspomnienia. 
Na zakończenie na ręce Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Zamościu Joanny Walewander przekazali podziękowania za zorganizowanie konferencji. 

mgr Elżbieta Kończewska 
  

 Pod Patronatem Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Zamościu w dniach 20 -21 ma-
ja 2007 r. odbyła się w Sanatorium Rehabilita-
cyjnym dla Dzieci w Krasnobrodzie Konferencja 
Naukowo – Szkoleniowa. Połączono ją z obcho-
dami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Po-
łożnej. 
 W konferencji uczestniczyli zaproszeni go-
ście: Henryk Matej – Starosta Powiatu Zamoj-
skiego, Janusz Oś – Burmistrz Krasnobrodu, Be-
ata Żółkiewska – wiceprezes Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Warszawie, Joanna Wa-
lewander – przewodnicząca Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Zamościu, Anna Za-
krocka – Kierownik Wydziału Zdrowia w Staro-
stwie Powiatowym.  
 Przedstawiciele władz samorządowych oraz 
samorządów zawodowych pielęgniarek i po-
łożnych przekazali na ręce uczestników konfe-
rencji życzenia z okazji Dnia Pielęgniarki i Po-
łożnej. 
 Sesja wykładowa obejmowała następujące 
tematy: 
1. Jakość opieki pielęgniarskiej w świetle stan-
dardów akredytacyjnych i norm ISO – dr n. med. 

Anna Piątek. 
2. Rozwój pielęgniarstwa w podstawowej opie-
ce zdrowotnej – Wojewódzki Konsultant ds. Pie-
lęgniarstwa Rodzinnego – dr n. med. Hanna Ko-

chaniuk. 
3. Odpowiedzialność zawodowa Pielęgniarek i 
Położnych – Przewodnicząca Komisji ds. Etyki 
NRPiP w Warszawie – Hanna Paszko. 

4. Kształcenie przed i podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych w Polsce i Europie – V-ce Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – mgr 

Beata Żółkiewska.  
5. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie –  

 

Na zdjęciu od lewej: Joanna Walewander, Beata Żółkiewska, Henryk Matej, Elżbieta Kończew-

ska, Jacek Szpinda – z-ca Dyrektora Sanatorium ds. Lecznictwa, Anna Zakrocka, Janusz Oś. 



 Gazeta     rasnobrodzka                            Czerwiec  2007               15                
 

  

CCoośś  oo  ppoożżąąddlliiwwoośśccii…… 
 
 Spróbujmy dziś dostrzec tajemnicę, 
ukrytą w godności człowieka, w godno-
ści mężczyzny i kobiety. Oto spróbujmy 
wspólnie podjąć chwilę refleksji nad 
wadą nieczystości, a w przyszłym arty-
kule nad cnotą czystości.  
Wszystkie wady, jak wiemy, są niewła-
ściwym wykorzystaniem Bożych darów. 
 Ta, nad którą zatrzymamy się oparta 
jest na darze pożądania, w który Bóg 
wyposaża dojrzałego człowieka. Dar ten 
posiada trzy zasadnicze cele.  
Pierwszym jest magnetyczna siła, przy-
ciągająca mężczyznę do kobiety. A więc 
jest to dar, który łączy mężczyznę z ko-
bietą.  
Drugim ważnym celem jest przekaz ży-
cia. Z połączenia rodzi się nowy czło-
wiek. 
Trzeci cel to uszczęśliwienie drugiego 
człowieka.  
Mężczyzna uszczęśliwia kobietę; kobieta 
uszczęśliwia mężczyznę. Piękny dar, 
który pochodzi od Boga. Dar fundamen-
talny, decydujący o przekazie życia na-
stępnym pokoleniom, o przetrwaniu i o 
rozwoju ludzkiej rodziny. Ten dar z woli 
Boga został ujęty w ramy małżeństwa. 
 Istnieją dwie tendencje niewłaściwe-
go podejścia do tego daru Pierwsza po-
lega na tym, by odrzucić dwa pierwsze 
cele i zachować tylko ostatni, przyjem-
ność; i to jeszcze przyjemność skoncen-
trowaną na sobie, by poszukiwać przy 
pomocy tego daru chwil przyjemności, 
chwil własnego szczęścia.  
 Druga tendencja to próba oderwania 
owego daru od więzi małżeństwa, czyli 
wykorzystywanie go poza małżeństwem. 
Bóg nie chce tego, by ów dar został od-
sunięty na bok albo też zniszczony. Sko-
ro go udziela człowiekowi dojrzałemu, 
należy on do pełnego wyposażenia 
człowieka. Stwórcy zależy tylko na peł-
nej, stuprocentowej odpowiedzialności 
przy wykorzystywaniu tego daru. Owa 
odpowiedzialność jest wykładnikiem 
godności mężczyzny i kobiety. Dar 

otrzymany od Boga to pożądanie, a je-
go złe wykorzystanie to pożądliwość. 
Pożądliwość, czyli niewłaściwe wyko-
rzystanie wspaniałego daru Stwórcy, jest 
wadą człowieka.  
Zwróćmy uwagę na etapy przechodzenia 
od pożądania, czyli od daru Bożego, do 
jego niewłaściwego wykorzystania, czyli 
do pożądliwości.  
 Pierwszym etapem jest sfera myśli i 
wyobrażeń, sfera pragnień. W wielu wy-
padkach stany te nie zależą od człowie-
ka. Pojawienie się myśli i wyobrażeń 
erotycznych, a w pewnych sytuacjach 
nawet i poruszeń, jest związane z ciałem 
i nie jest żadnym grzechem. 
Grzech ma, bowiem swe miejsce tylko  

 
tam, gdzie zapada decyzja człowieka; 
wtedy, gdy sam szuka albo sam dąży do 
tego, by myśleć o seksie i by nim karmić 
swoją wyobraźnię. To jest etap pierwszy. 
Jeśli ten etap nie zostanie przez człowie-
ka przeżyty pozytywnie, czyli gdy świa-
domie i dobrowolnie zacznie on współ-
pracować z pożądliwością, wtedy wej-
dzie w drugi etap, w etap poszukiwania 
obiektu pożądania. Ów obiekt zaczyna 
przyciągać do siebie. Człowiek zaczyna 
krążyć wokół niego, szukając możliwo-
ści spotkania. Na tym etapie rozwoju po-
żądliwość jest już widoczna dla otocze-
nia. 
Trzeci etap polega na karmieniu pożą-
dliwości w czasie spotkania. Człowiek 
potrafi tak zainteresować się erotyzmem, 
że ta myśl w jego mózgu dominuje i 
opanowuje wszystko. Ci, którzy przeszli 
przez ten etap, twierdzą, że jest to coś w 
rodzaju opętania. Seks potrafi tak podpo-
rządkować sobie całość życia, że czło-
wiek zniszczy wszystko, byle tylko mógł 
karmić swoją pożądliwość. Opanowanie 
pożądliwości jest możliwe w jej pierw-
szym etapie, w drugim można jeszcze 
człowiekowi pomóc w opanowaniu po-
żądliwości. Na trzecim etapie płonie już 
ogień, który zamienia się w pożar i który 
bardzo trudno ugasić. Pomoc jest prawie 
niemożliwa. 
 Biorąc pod uwagę skutki nieopano-
wanej pożądliwości, pragnę zwrócić 
uwagę na słabość moralną. Ponieważ 
pożądanie jest potężną siłą, ma ona 
zdolność podporządkowania sobie woli. 
Człowiek, więc staje się słaby. I to jest 
największe niebezpieczeństwo w kar-
mieniu pożądliwości. Słabość woli rzu-
tuje na całość życia. Wszystkie decyzje 
człowieka stają się coraz słabsze 
 Drugim groźnym skutkiem rozwinię-
tej pożądliwości jest niepokój sumienia. 
On przeszkadza w pracy, w kontaktach z 
ludźmi, niszczy nawet odpoczynek i za-
czyna paraliżować całe życie. Z punktu 
widzenia praktycznego należy rzec, iż 
czasem sam upadek nie jest tak groźny, 
jak ów niepokój; paraliżuje on dni, tygo-
dnie i miesiące, a niekiedy nawet lata. 
Doprowadza człowieka do wielu napięć; 
w otoczeniu rodzi konfliktowe sytuacje. 
 Trzecim skutkiem nieopanowanej 
pożądliwości jest poczucie winy i fał-

szywy wstyd. Łączy się z nim negatyw-
na ocena samego siebie. Ludzie, którzy 
są pod wpływem tej wady, nie umieją się 
zaakceptować. Kiedy podejmują z nią 
walkę, nienawidzą siebie, nienawidzą się 
z powodu każdego upadku. Nienawiść i 
brak akceptacji siebie są niezwykle 
groźne przy kontrolowaniu postawy ży-
ciowej. Jeśli człowiek chce uzyskać doj-
rzałość, musi siebie zaakceptować; 

 
nawet z taką słabością. Fałszywy wstyd 
na to się nie zgadza. Jest on szczególne-
go rodzaju pychą. Jeśli człowiek wstydzi 
się samego siebie, pycha potrafi to wy-
korzystać, by trzymać go w komplek-
sach, zabiegając o to, by człowiek nie 
zaakceptował siebie. 
 Czwarty skutek to okrucieństwo. 
Jest rzeczą znamienną, że kiedy do głosu 
dochodzi pożądliwość, często towarzy-
szy jej agresja i okrucieństwo. Odkąd w 
Polsce pozwolono, prawie bez ograni-
czeń, na przekaz publikacji pornogra-
ficznych odnotowano stuprocentowy 
wzrost gwałtów. To jest wystarczający 
wykładnik; trzeba się zastanowić nad te-
go typu decyzjami w skali społecznej. 
 Chcę wyraźnie zaznaczyć, że skutki, 
które posiadają wymiar indywidualny, (o 

którym wspomniałem), są i tak jeszcze 
niewielkie w porównaniu ze skutkami 
nieopanowanej pożądliwości w skali 
społecznej. To właśnie ona jest głównym 
źródłem rozbicia małżeństw i rodzin 
oraz przyczyną wszystkich łez, które z 
tego powodu zostały wylane. To właśnie 
ona w stu procentach jest odpowiedzial-
na za każde morderstwo nie narodzone-
go dziecka. Małżonkowie wielokrotnie 
sygnalizują, że źle jest ustawiona cała 
sprawa. Tam, bowiem, gdzie jest szacu-
nek, gdzie jest prawdziwa miłość, gdzie 
małżonkowie potrafią tym darem Boga 
posługiwać się właściwie, nigdy te pro-
blemy nie występują. I od tego należało-
by zacząć. Obserwujemy również od-
wracanie uwagi od spraw zasadniczych i 
manipulowanie, zwłaszcza młodymi 
ludźmi, przy pomocy pożądliwości. Na 
pornografię, która płynie na tej fali, 
karmi, bowiem pożądliwość człowieka, 
trzeba również spojrzeć od strony finan-
sowej. To jest najłatwiejsze źródło do-
chodu. Ten problem powinien być rów-
nież uwzględniony z punktu widzenia 
społecznego. 
Jak leczyć pożądliwość?  
Są trzy wskazania praktyczne. Człowie-
ka, który mówi, że jak dostanie do ręki 
książkę pornograficzną to jej nie odkłada 
do chwili, aż całą przeczyta. Były nawet 
takie sytuacje, że wchodził do mieszka-
nia i nie zdejmował płaszcza, tylko w 
przedpokoju na stojąco czytał książkę od 
deski do deski. Nie potrafił zamknąć, nie 
potrafił zrezygnować z jej czytania. Po-
dobnie jest z video-kasetą. Zapytany: - I 
co się dzieje później? - A no właśnie. 
Później przez dwa tygodnie mam kłopo-
ty z sobą i wszyscy mają kłopoty ze 
mną. Bo jeżeli lekarz zachęcał, aby pa-
cjent nie jadł surowych owoców, ponie-
waż jest chory na wątrobę, a pacjent je 
zjada, to, co się wtedy dzieje? – Pacjent 
choruję przez kilka dni.  
 To samo dzieje się tutaj. Jeśli książ-
ka jest niewłaściwa, nie wolno jej czy-
tać, a jeśli ją czytamy, to nie dziwmy się, 
że jesteś duchowo chorzy. 
                        Ciąg dalszy na str. 14 
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Polska – nasza umiłowana Ojczyzna 
  
 My, Polacy jesteśmy dumni z tego, że 
żyjemy w naszym kraju. Coraz częściej 
możemy usłyszeć wspierające nas głosy 
mieszkańców z różnych krajów i kontynen-
tów. Między innymi mówią Meksykanie: 
„Jesteśmy z Wami Polacy, podziwiamy 
Was i wspieramy, czyńcie tak dalej”. Oj-
ciec Święty Benedykt XVI okazuje nam 
swoją miłość, błogosławi i wspiera modli-
twą. Być może zaczynają spełniać się sło-
wa Jezusa Chrystusa, które wypowiedział 
do swojej Sekretarki Świętej Faustyny: 
„Polskę szczególnie umiłowałem, jeśli po-
słuszna będzie woli mojej wywyższę ją w 
potędze i chwale, z niej wyjdzie iskra, któ-
ra przygotuje świat na przyjście moje”. 
 Obecnie odbywa się „oczyszczanie” 
naszej Ojczyzny. Zmiany przebiegają bar-
dzo powoli, ponieważ napotykają na wiel-
kie przeszkody ze strony zwolenników III 
Rzeczpospolitej i Okrągłego Stołu. Siły te 
wspierane przez media, które okazują się 
najemnikami lewicy i liberałów. W tych 
środkach przekazu możemy zauważyć wie-
le manipulacji i kłamstwa. Mimo to Polacy 
nauczyli się używać własnego rozumu i po-
trafią odróżnić dobro od zła. Wielkie rze-
sze prawdziwych katolików wyznają, że 
najważniejsze wartości to Bóg, Honor i Oj-
czyzna.   

  
Oprócz miłości do Boga i Ojczyzny okazu-
ją także miłość bliźniemu. Wyznają rów-
nież iż życie od poczęcia do naturalnej 
śmierci jest darem Bożym. A rodzina opar-
ta na sakramentalnym związku małżeńskim 
kobiety i mężczyzny, jest podstawą egzy-
stencji wszystkich narodów. Prawdziwi 
polscy katolicy wspierają wszystkie dobre 
działania obecnego katolickiego Rządu 
Rzeczpospolitej i Prezydenta. Mamy 
ogromną nadzieję, że uda się oczyścić pań-
stwo i zbudować zdrowe fundamenty pod 
budowę IV Rzeczpospolitej. Musimy pro-
sić Boga, aby oświecił Polaków i wskazał 
im właściwą drogę do pomnażania dobra. 
 W naszej małej Ojczyźnie – Krasno-
brodzkiej Parafii dzieje się także dużo do-
brego. 27 maja odbyła się Konsekracja Ko-
ścioła PW. Świętego Ducha. Wielu dostoj-
nych gości i rzesze wiernych uczestniczyło 
w tej niecodziennej uroczystości. Odtąd w 
nowej świątyni sprawowana jest chwała 
trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej – 
Ducha Świętego, który jest dla katolików 
źródłem mocy i potrzebnych darów. Dzię-
kujemy Księdzu Proboszczowi Romanowi 
Marszalcowi za to, że włożył dużo serca, 
trudu i poświęcenia w powstanie tego 
wspaniałego Dzieła. Niech Bóg błogosławi 
i obdarza Księdza Prałata potrzebnymi 
  

 
łaskami za wszystkie starania i prace, które 
wykonał na rzecz naszej parafii. Bóg za-
płać także dobrym ludziom, którzy modli-
twą i darami serca wspierali Jego poczyna-
nia.  
 My, krasnobrodzcy parafianie starajmy 
się pomnażać dobro w naszej parafii, a tym 
samym w Ojczyźnie. Modlitwą i dobrym 
słowem wspierajmy Księdza Proboszcza 
oraz wszystkich naszych kapłanów. Niech 
dobroć i podziękowanie dla Nich staną się 
naszą codziennością. Jest także wielka po-
trzeba, aby nowi członkowie zasilili koła i 
grupy działające przy Sanktuarium Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej. Nie bójmy się pra-
cy, która przyczyni się do powiększenia 
chwały Bożej. Chętnie bierzmy udział w 
pielgrzymkach organizowanych przez po-
szczególne grupy i koła. Serdecznie zapra-
szamy do udziału w najbliższej pielgrzym-
ce na Jasną Górę, która odbędzie się 7 lip-
ca. Właśnie swoim uczestnictwem i dzia-
łalnością ugruntujemy postawę prawdzi-
wego katolika i Polaka. A przecież w 
obecnych czasach dobrzy ludzie, gorący 
katolicy, prawdziwi patrioci, są bardzo po-
trzebni naszej umiłowanej Ojczyźnie. 

 

Józefa Kusz  

  

CCoośś  oo  ppoożżąąddlliiwwoośśccii…… 
 
Ciąg dalszy ze str. 14 

Całe ustawienie postu jest ściśle połączone 
z podejściem do tego wielkiego daru, jakim 
jest pożądanie. Jest to wolność w podejściu 
do tego daru. Człowiek musi być panem 
siebie i nie może się zgodzić na to, by po-
żądliwość nad nim panowała. Tu potrzebna 
jest siła woli; ona winna decydować o do-
borze programów telewizyjnych, a także 
video-kaset, które są dla wszystkich do-
stępne; ona winna dominować w spotka-
niach. Nie trzeba chować głowy w piasek; 
nie! Ale należy zachować wolność. Trzeba 
wiedzieć, że jeśli coś mi szkodzi, gdyż jest 
to pokarm szkodliwy dla ducha, nie mogę 
go jeść, choćby nie wiem jak mi smakował, 
choćby nie wiadomo jak mi się podobał. 
Na tym zasadza się moc człowieka.  
 Drugim ważnym wskazaniem jest po-
szukiwanie ludzi odpowiedzialnych, aby w 
kontakcie z nimi można było spokojnie 
złożyć siebie w ich ręce wiedząc, że nie 
wykorzystają godzin naszej słabości. 
Prawdziwa przyjaźń jest nastawiona na 
spotkanie duchowe, jest normą, według 
której ocenia się inne spotkania.  
Przyjaźń wypełnia ludzkie serce i ono 
nie potrzebuje już innych spotkań, jest 
od nich wolne. Dorastanie do przyjaźni 
oto druga droga opanowania pożądliwo-
ści.  
 Dla człowieka wierzącego taką drogą 
jest modlitwa, czyli umiejętność otwarcia 

 
się na działanie Boga. Jest rzeczą znamien-
ną, że ludzie, uwikłani w pożądliwość, nie 
lubią się modlić.  
Aby móc się modlić, trzeba przyjść do Bo-
ga i trzeba wyciągnąć do Niego ręce; a jeśli 
owe ręce są przylepione do ciała, człowiek 
nie chce ich wyciągnąć do Boga i dlatego 
unika modlitwy. Ten, kto chce, aby jego 
serce było wolne i aby umiało prawdziwie 
posługiwać się tym darem Boga, którym 
jest pożądanie, powinien zanurzyć swoje 
serce w Bogu, który jest Miłością i od któ-
rego ten dar pochodzi; Bóg chce nam po-
móc w jego właściwym wykorzystaniu. 
 Zdajemy sobie sprawę z tego, że obec-
nie przez nasz kraj przechodzi wysoka fala 
niewłaściwego zainteresowania się ciałem. 
Ta fala musi przejść. Trzeba zrobić 
wszystko, aby nas nie pociągnęła za sobą. 
Wskazania, które podaję, są szczególnie 
aktualne. Módlmy się, zatem za naszych 
bliskich, zwłaszcza za młodzież, która 
ma słabą wolę a mocną siłę pożądania. 
Módlmy się, by Bóg udzielił jej mądrości 
i by pomógł właściwie wykorzystać ów 
dar, który stanowi jeden z istotnych ele-
mentów prawdziwej miłości między męż-
czyzną i kobietą. 
 
Artykuł napisany na podstawie książki ks. 

Edwarda Stańka pt.; „Wady i cnoty”. 
 

Ks. Krzysztof 

 

Kolarze 
w Krasnobrodzie 
 
 W dniu 30 maja br. mieliśmy okazję 
przez krótki czas poczuć smak kolarskiej 
przygody. Stało się tak za sprawą 51 Mię-
dzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej im. Płk. Sko-
penko, którego trasa przebiegała w tym 
dniu przez Krasnobród 
 Przy Urzędzie Miejskim w Krasnobro-
dzie zlokalizowana była lotna premia. Dla 
trzech najlepszych zawodników, którzy ja-
ko pierwsi przekroczyli linię lotnej premii 
w Krasnobrodzie Burmistrz Krasnobrodu 
ufundował nagrody. Zwycięzcami lotnej 
premii byli: I miejsce - Nowosad Dymytro 
(Ukraina), II miejsce - Paterski Maciej – 
(Polska, Kalisz), a III miejsce zajął Lagkuti 
Sergiey (Ukraina) – zwycięzca całego wy-
ścigu. Gratulujemy zwycięstwa. 

M. Czapla 
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DZIEŃ OTWARTY z ZSEE 
 Od października 2005 roku obowią-
zuje w Polsce nowa ustawa o ZSEE 
(Zużyty Sprzęt Elektryczny lub Elek-

troniczny), która za wyrzucanie elektro-
śmieci do zwykłych kontenerów prze-
widuje wysokie kary. Wiedza Polaków, 
jak należy prawidłowo postępować z 
elektronicznym złomem, jest niepokoją-
co niska, dlatego ElektroEko Organiza-
cja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i 
Elektronicznego jako jedyna prowadzi 
w Polsce szerokie działania edukacyjne. 
Jedną z jej inicjatyw stanowi program 
dla szkół podstawowych. Partnerem me-
rytorycznym tego przedsięwzięcia jest 
Wydział Inżynierii Środowiska Poli-

techniki Warszawskiej, patronat zaś 
sprawuje Ministerstwo Środowiska, De-

partament Gospodarki Odpadami. 
Uczniowie klas piątych ZSP w Krasno-
brodzie pod opieką M. Jabłońskiej reali-
zowali program „Każdy uczeń wie, co 

robić z ZSEE”. Od organizatorów 
otrzymali bogate pakiety edukacyjne, z 
których dowiedzieli się, jakie zagroże-
nie dla zdrowia człowieka oraz środo-
wiska może stanowić sprzęt porzucony 
w lesie lub wyrzucony do śmietnika ra-
zem z innymi odpadami. 
 

 Dodatkową atrakcją programu był 
konkurs na Dzień Otwarty, który stwa-
rzał okazję, by piątoklasiści przekazali 
świeżo zdobytą wiedzę swoim kolegom, 
rodzicom, a także pośrednio lokalnej 
społeczności. 
 W przeprowadzenie Dnia Otwartego 
zaangażowali się wszyscy uczniowie 
klas V pod opieką nauczycieli: M. Ja-

błońskiej, M. Kuniec, Z. Gąbki, D. 

Umińskiej. Wykonali gazetkę, plakaty 
edukacyjne oraz roboty z wykorzysta-
niem niepotrzebnego sprzętu elektro-
nicznego, zbierali też zużyte baterie. 
Społeczność szkolna obejrzała prezen-
tację multimedialną dotycząca problemu 
ZSEE oraz badań przeprowadzonych 
przez uczniów (wykresy i zestawienia z 
analizy ankiet, które uczniowie wypeł-
niali wspólnie z rodzicami, wywiady, 
hasła promujące akcję). Odbyła się „de-
bata naukowa” z udziałem uczniów klas 
V. Zaproszony na spotkanie pracownik 
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie- 

pan Wojciech Wyszyński odpowiadał na 
pytania dzieci.. Dotyczyły one sposobu 
realizacji w naszym mieście ustawy o 
ZSEE, problemów i utrudnień, jakie 
stwarza realizacja tej ustawy, sposobu, 

uświadamiania społeczności lokalnej 
planowanych działań związanych ze 
zbiórką zużytego sprzętu. 
 W dalszej części obchodów ucznio-
wie pod opieką nauczyciela Z. Gąbki 
udali się do miasta, przeprowadzali 
wśród mieszkańców Krasnobrodu son-
daż dotyczący wiedzy na temat sposo-
bów pozbywania się elektrośmieci, roz-
dawali przygotowane ulotki i broszury.  
 Na stronie internetowej szkoły 
www.zspkrasnobrod.neostrada.pl (gale-
ria) umieszczono fotograficzną doku-
mentację z imprezy oraz link do strony 
ElektroEko – Program edukacyjny dla 
szkół. 
 Działania przeprowadzone przez 
klasy V z pewnością wpłynęły na pod-
niesienie świadomości ekologicznej 
wśród uczniów jak i rodziców w zakre-
sie postępowania ze zużytym sprzętem 
elektronicznym i elektrycznym.  
 Program „Każdy uczeń wie, co zro-
bić z ZSEE” był bardzo ważnym ele-
mentem działań w ramach XIX Edycji 
Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego. 

Sprawozdanie z Dnia Otwartego zgłosi-
liśmy do ogólnopolskiego konkursu. 

 

                       M. Jabłońska 

  
 

 

Przedszkolaki recytują 
 

 6 czerwca 2007 roku w Krasno-
brodzkim Domu Kultury odbył się XII 
Konkurs Recytatorski Przedszkolaka. 
Konkurs ten zorganizowany był dla 
przedszkolaków i uczniów klas „zero-
wych” z terenu miasta i gminy Kra-
snobród. 
 W tym roku małych recytatorów by-
ło znacznie mniej niż w latach ubie-
głych (77 osób), co nie oznacza, że bra-
kowało emocji zarówno u recytatorów 
jak i publiczności.  
 Punktualnie o godzinie 10.00. ofi-
cjalnego rozpoczęcia konkursu dokona-
ła pani dyrektor Domu Kultury Mariola 

 
Czapla, która serdecznie powitała 
wszystkich przybyłych małych artystów 
oraz zgromadzoną publiczność w oso-
bach pań nauczycielek opiekujących się 
dziećmi, rodziców i dziadków, którzy 
przyszli podziwiać swoje pociechy. 
 Wszyscy uczestnicy tego spotkania 
prezentowali jeden wiersz o dowolnej 
tematyce.  
 Na scenie recytowali soliści, duety, 
tercety a nawet kwartety. Jedni z wro-
dzoną pewnością i wdziękiem arty-
stycznym pojawiali się na scenie, inni 
zaś z bardziej lub mniej widoczną tremą 
prezentowali wybrane przez siebie  

 

utwory. 
 Po wysłuchaniu wszystkich uczest-
ników konkursu nastąpił chyba najbar-
dziej oczekiwany przez małych artystów 
moment, wręczenie pamiątkowych dy-
plomów i skromnych upominków.  
Nie obyło się również bez pamiątkowe-
go grupowego zdjęcia oraz wielu fotek 
robionych na scenie małym recytato-
rom. 
 I tak oto w blasku fleszy przeszedł 
do historii kolejny Gminny Konkurs 
Recytatorski Przedszkolaka.  
 Zapraszamy za rok!!! 

M.K. 

 

Fotoreportaż – str. 20. 
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Jak dobrze w domu Twoim, Panie 
 
Tam, kędy ongiś przez wieki, pańskie łany zbóż wiatry kołysały, 
na stoku, gdzie za górką jodły Wilczej Jamy arie śpiewały, 
pod słońcem łany bujane, jak fale oceanu grzywami falowały,  
a słońca radością życia roześmianego promienie, co roku kłosy złociły, 
plony zaś – nie zawsze bogate, pańskie oko cieszyły, 
za sprawa Ducha Świętego, ludzkie ręce od lat kilku mury świątyni  

wznosiły. 
 
Jak kiedyś fornal ręką twardą od radła, wideł i kosy, 
rzucał ziarno czyste szeroko w glebę spulchnioną 
z nadzieją, że pozbiera plony obfite – tysiąckrotne kłosy 
i nakarmi rodzinę kochaną i czeladź chleba powszedniego spragnioną, 
tak wkrótce kapłan od nowego ołtarza Pańskiego 
siał będzie ziarno czyste prawdy do serca chętnego. 
 
Gdy błogosławione będą kapłańskie zasiewy, 
Bóg zbierał będzie żniwo, gdy ziarno obumarłe, łanem złotym  

powschodzi. 
Wiejadłem sprawiedliwym pooddziela plewy, 
a ziarno celne w śpichlerzu niebieskim zgromadzi. 
Jak na Pana Wielkiego Serca przystało, miłe Mu będą zasiewy i żniwa, 
te ugory dusz ludzkich spulchnione i obsiane, jako kiedyś ta Niwa. 
 
Jan – „Wilgoć” go zwano – kiedyś przed laty, w kąciku pod lasem, 
gdzie drogi do Grabnika trójkąt polny tworzyły, 
gdzie przy figurze przydrożnej dzieci modliły się czasem, 
kędy wiatr szalony nad lasem, dołem już dokuczliwie nie hula, 
gdzie jeno łany żyta, jęczmienia i owsa się mnożyły, 
kędy szybują i polują myszołowy i jastrzębie podniebne, 
pozbierał stare niedołężne Graty – nikomu niepotrzebne, 
których już nikt w domu rodzinnym nie „używa” – do piersi nie  

przytula. 
 
Dał staruszkom chromym obojga płci wikt i opierunek, 
nocleg pod dachem, godnym człowieka i medyczny opatrunek. 
Taki był wtedy opiekuńczego Państwa trend i kierunek. 
Ale poskąpił tego, co człowiekowi u życia proga 
do bytu, godnego człowieka, przed i przy śmierci niezbędne – BOGA!  
Leczeni, obmyci, okryci, strawą codzienną nakarmieni 
dożywali przodkowie kresu dni swoich – wiatyku spragnieni, 
o duszy niespokojnej i głodującej, bo zbawienia w Chrystusie złaknieni. 
 

Rodzina czasem tylko ciało ojca, matki do pochówku odbierała, 
w większości przypadków tylko na „kasę” za „skórę” czekała. 
Ci, o których rodzina – dziw, że zapomniała, 
lub ci, których serce i dusza bliskich nie kochała, 
spoczywają na cmentarzu, pod laskiem w małych kurhanach, bez  

marmurów i kwiatów. 
Nikt im kagańca nie zapali, o pokój duszy nie szepce modłów. 
 
Tylko ksiądz czasem za wszystkich zmarłych modły odprawi, 
ale czy te dusze opuszczone i zapomniane Bóg miłosierny zbawi? 
Czy dostaną dla siebie pokój w mieszkań bożych wielu? 
Czy zasiądą kiedyś z rodziną wyrodną, na wspólnym niebiańskim  

weselu? 
Tobie tylko Panie wszechświata odpowiedzi są znane. 
Ale tym staruszkom lżej umierać, gdy czują, że są choć przez Ciebie 

 kochane. 
„Jak dobrze jest przebywać w domu Twoim, Panie.” 
 
Bóg zesłał wreszcie czasy, kiedy zaczęły padać mury i pękać betony, 
kiedy na tron Piotrowy Polak został wywyższony, 
kiedy zachwiały się i padły czerwone bastiony, 
kiedy z głów zbójów pychą nadętych spadły czerwone korony, 
otwarto wreszcie furty dotąd dla Boga „zakluczone”, do staruszków 

 nadzieja zawitała, 
kiedy najpierw tylko na piersi księdza – Boga do „bidulca” wpuszczała. 
 
Cieszyły się wtedy spragnione Boga serca i dusze staruszków 
z tych maleńkich, ale jakże smacznych i pożywnych białych okruszków. 
Kiedy na „deser” ich dusze ciałem Jezusa karmiono, 
kiedy o Trójcy Przenajświętszej i Pannie Maryi odważnie mówiono, 
radowały się serca i dusze Pana Boga złaknione, 
spokojnie czekały dusze na odejście do Ojca Niebieskiego, 

 
na ostatnią drogę przeprowadzki – wiatykiem opatrzone. 
Nie obyło się też bez głębokich przemyśleń niejednego – dotąd  

głuchego. 
 

To było tak mało, ale to było już tak wiele. 
Później były Msze w kapliczce firmowej dla staruszków w niedziele. 
Ale marzyło się już owieczkom, aby strawę Bożą 
spożywać na co dzień w prawdziwym kościele. 
Zwierzył się kiedyś Wiki na ucho do księdza Romana:  
„tym ludziom u kresu dni Boga potrzeba przez ręce kapłana”, 
Boga przez ręce kapłana bardziej, niż z masłem pajdki chleba 
w godzinie ostatniej tym biednym ludziom potrzeba. 
 
Za natchnieniem Ducha Świętego ludzie wielkie czyny tworzą, 
kiedy swe serca szczerze na oścież i dobrą wolę otworzą. 
A kiedy uczciwe i zbożne zamiary Bóg pobłogosławi, 
to cud dla oka prawie niepostrzegalny na Ziemi się objawi. 
Miejsce pod nową świątynię po ludzkich targach, Stwórca przezornie  

zatrzymał, 
tylko Pleban na oszałamiającą propozycję, najprzód trochę się zżymał.  
 
Ale kiedy Biskup Jan dla sprawy okazał serce otwarte, 
buty, gumofilce i portki cywilne Prałata okazały się – niezdarte. 
Bierz się bracie Romanie ostro od roboty 
pozałatwiaj papierkowe formalności i kop pod fundamenty kościoła  

wykopy. 
Podczas czerwcowej pielgrzymki do Zamościa Papież Polak kamień  

węgielny poświęcił. 
Biskup Jan kupą stali z ołtarza papieskiego księdza do budowy zachęcił. 
Gdzie budować? – już wiadomo. Ale hola, hola – jak budować? 
To wielka niewiadoma. Podróże podobno kształcą. Trzeba podróżować! 
 
Jeżdżono, patrzono, pytano, liczne kościoły podziwiano, 
z niczym powrócono. Nic nie wybrano. 
Drapał się ukradkiem Proboszcz po czarnej czuprynie miejscami  

jaśniejącej, 
różne wariacje myślowe przetaczały się po głowie, jak wiosenne burze, 
po głowie upartej, ciągle myślącej, ciągle pracującej, 
aż zawitali artyści witrażyści na plebanii podwórze. 
 
Dobre rady, jak prorocy księdzu Prałatowi dali  
adresy znakomitych architektów, jak na złotej patenie podali. 
Tak zaczynało się obok bidulca na stoku dzieło budowlane, 
ze znakami zapytania, lecz przez Ducha Świętego wspierane. 
Ale czy wyzwaniu temu podołam Boże? To jednak też było nieznane.  
Boże błogosław, niech się dzieje nie moja, ale Twoja wola Panie. 
 
I tak powoli tam, kędy ongiś łany kłosów życiodajnych w słońcu się  

kąpały 
ręce ludzi, ludzką mądrością i wspólnym wysiłkiem portfeli i serc wielu 
dom boży pod wezwaniem Ducha Świętego, dzień po dniu wytrwale  

budowały. 
Pracowite ręce – przecież tak nie wielu, wznosiły świątynię dla pokoleń 

 – ilu? 
Patrzył ksiądz dobrodziej, jak z ziemi mury kiełkują, 
doglądał, jak ręce murarzy, każda cegiełkę misternie pod sznurek  

fugują. 
 
Już stanęły ściany, a już pod stropy „niebo” trzeba szalować, 
a potem już cieślów do więźby dachowej trzeba werbować. 
Już sygnaturka pod niebo wysoko się drapie, 
a kto krzyż srebrzysty w koronie królewskiej na szczycie ustawi? 
Ooo, Wielebny, a kto jak nie ty, w tym wszystkim się połapie? 
Rozczyniłeś chleba powszedniego na zakwasie bożym – Bóg  

pobłogosławi!  
 
Świdnik jesienią przysłał „helipokter”, krzyż pod niebo będzie dźwigał. 
Eee, ufnie gadano, napewno sprawnie to pójdzie, w górę będzie tylko 

 śmigał. 
Krążył rozpoznawczo śmigłowiec nad okolicą, nad świątynia się bujał, 
wszyscy w dole do nieba głowy ciekawsko zadzierali, 
majstrowie śmiałkowie na sygnaturce gotowi, ze śrubami czekali, 
jak pisklęta orle w gnieździe nad skalną przepaścią, czekając na  

krzyż – dzioby  otwierali. 
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Insi, ci złośliwi, pokątnie w złym duchu się cieszyli, 
że Proboszcz może wreszcie gadać przestanie. 
Ale ręka Matuchny czuwała, rany po „kuśnierza” szyciu szybko się  

goiły, 
a ksiądz gaduła uzyskał jeszcze lepsze gadanie. 
Rekonwalescent – budowniczy, do dalszych akcji w zaciszu ptaszarni  

kurował siły. 
 
Nieraz na budowlańców deszcz i żar lał się z nieba. 
Rozmyślał Proboszcz: – dla wyższych celów dom boży stawiam, 
a tu całkiem przyziemna troska: – ile tej mamony jeszcze potrzeba? 
Boże, czy zdrowia i życia starczy? Lud jest teraz w dołku – biedny. 
Zaraz się jednak kornie w piersi uderzy, Panie, Ty jesteś tu, czegóż się  

obawiam? 
Sługo boży miej ufność w Panu, jesteś tu potrzebny. 
 
Tak przez lata powstawało powoli dzień po dniu, dzieło po dziele, 
piękniało powoli wielkie dzieło ludzkiego rozumu i wysiłku, 
pomyślunku, ludzkiej dobrej woli, w nowym pod górką kościele. 
Pięknym, jak laurka – na zewnątrz i ze smakiem godnym mistrza – 

wystrojonym wewnątrz. 
Zaledwie sześć latek tej wiosny było u schyłku, 
a świątynię gotową do konsekracji, parafialne ogłoszenie otrąbiło. 
Dary ołtarza przez mały haimat ufundowane, wszystko  

Wychuchane – iżby się lśniło. 
 
A kiedy pierwszy ordynariusz Diecezji, Biskup Jan –Profesor 
i jego godny od roku następca, Biskup Wacław – Doktor 
wspólnie, uroczyście kościół Ducha Św. w Niedzielę Zesłania Ducha 

 Św. święcili 
ściany olejami świętymi znakiem krzyża maścili, 
kadzidłami wonnymi ołtarz i wiernych okadzili, 
wszyscy z tego historycznego dzieła bardzo radzi byli. 
Było to wielkie Boga i ludzi dobrej woli, naszych czasów zwycięstwo. 
Chwała Marszałkowi za pomysł, trud, wytrwałość, cierpienia i  

męstwo! 
 
Uroczystość uświetniali kantorzy mistrza Bąka 
i brzmiała donośnie strażacka orkiestra dęta, 
radowały się serca wiernych i Proboszcza z podniosłego święta. 
I ja, śkryba też tam, nie chwaląc się „raczyć byłem”, 
wprawdzie miodów i mszalnego nie piłem, 
ale wszystko co wiedziałem, słyszałem, widziałem, 
w tym maratonie wierszowanym sumiennie spisałem. 

Komisarczuk Mieczysław 

 
Utwór dedykuję Księdzu Prałatowi Romanowi Marszalcowi –
Proboszczowi Parafii N.N.M.P w Krasnobrodzie – budowniczemu 
Kościoła Ducha Świętego w Krasnobrodzie – Podzamku. 
 
Niech Wielebny raczy spojrzeć na nieudolne rymy, jak orzeł z wysoka  
i przyjąć, jako votum uznania od autora – z przymrużeniem oka. 
 
Zarys wiersza zrodził się w kościele N.N.M.P w Krasnobrodzie 20 
maja 2007r. podczas dyżuru. Dokończono 28 maja 2007r., w drugi 
dzień Święta Zesłania Ducha Św., po konsekracji nowego kościoła. 
 
P.S. Przepraszam Szanownych Czytelników za długie czytanie, ale 
wypada, by maraton był długi. 
 

 
Serce Proboszczowi z klatki uciekało, więc je prawicą do piersi  

przytulał. 
 
A serca wszystkich na dole i w górze w rytmie młota waliły, 
a na dole ręce pomocników z bidulca, naprędce wiechę z ziół na  

tyczce uwiły, 
aby hlawni inwestor mógł ją kropidłem poświęcić 
i po montażu krzyża, robotników do dalszego wysiłku, łykiem  

mszalnego zachęcić. 
Za chwilę śrubami krzyż na wieki zakotwiczą, radość można będzie  

święcić, 
tam wysoko, wysoko ręce sprytne gotowe krzyż śrubami i  

przewrósłem do nieba wiechę przykręcić. 
 
Ale „helipokter” się wysilał, jak atleta bicepsy, łopaty śmigła  

nadymał, 
na lewo, na prawo, w dół, bujał się do góry, 
cenne minuty, godziny umykały, przetaczały się nad lasy chmury, 
ale krzyż śniący w koronie, jak zaklęty nie trafiał do właściwej dziury. 
Podobno żyroskop napiętej sytuacji, jak sztubak nie wytrzymał. 
Marszalec na sercu łomocącym, jak cepem, kurczowo, jak krugulec  

zaciskał pazury. 
 
Bidulec cały zastygł w oczekiwaniu w niemym bezruchu, 
nie ważne dziadków opatrywanie, nie ważne, że już burczy im w 

brzuchu. 
Dziadkowie i babcie na tarasy, jak pszczoły w upał na oczka uli  

wyległy, 
pielęgniarki, salowe z mopami, jak słupy soli zastygły, 
praczki, kucharki, kadrowe i buchalterki swą mrówczą pracę  

przerwały, 
serca wszystkich na sukces helikoptera, tam w górze – czekały. 
 
Wiki – dyrektor, ważny duch budowy, krok w krok obok księdza 

 człapie, 
Edward – inspektor przy drugim boku Wielebnego wiernie asystuje, 
jeden, po skąpej łysienie frasobliwie się drapie, 
drugi, rady niezastąpione Prałatowi, duchem nieobecnemu – udzielać  

usiłuje. 
Proboszcz zdumiony w głowę zachodzi, serce na ramieniu ledwie już 

 sapie. 
Oj, oj, nie popisał się „helipokter”.  
Z bagażem krzyża wziętym do nieba , z powrotem na ziemi ląduje, 
po czym zły i skonfundowany, w niesławie do domu odlatuje. 
 
Co nie zrobiła wspaniała, lecz niesforna maszyna, 
zrobić musiała dziarska cieślów z Bajem na czele – drużyna. 
Pogadali, pomyśleli, jak na fachowców przystało w dłonie splunęli, 
chwycili za liny, jak tytani, atleci bicepsy napięli 
i zdumieli się wszyscy, bo centymetr po metrze krzyż do nieba leci, 
jak by to było nowe Chrystusa z krzyżem do Nieba  

Wniebowstąpienie, 
a w dole wokół sygnaturki, zadziwionych gapiów wielkie  

zgromadzenie. 
Tam w górze ciężko pracowali dzielni majstrowie – herosi, atleci. 
 
Powoli, powoli piął się krzyż w koronie do góry, 
aż zniknął z oczu gapiów, obłok go osłonił i zakryły chmury. 
Ale jaka radość we wszystkie serca wstąpiła, 
kiedy obłok nad lasy odpłynął. Patrzcie!- drużyna zuchwalców, już 

 krzyż ustawiła. 
Na dole, na wiwat kaszkiety z głów męskich w górę frunęły 
piersi Prałata i Baja i Wiktora i Edwarda i małego haimatu, dumą się 

rozdęły. 
 
Przeżywał Proboszcz – budowniczy te chwile turbulencji i napięcia, 
dopiero na plebanii w lustrze odkrywał na skroniach, nowej siwizny  

muśnięcia. 
Były blaski, radości, napięcia i cienie, modlitwy i pauzy na „kasy” 

 zbieranie. 
Były ludzkie kąśliwości i było przykre cierpienie. 
Kiedyś, niespodzianie psia bestia w opłotkach na księdza skoczyła, 
gdy do waty rozładunku, jak zwykle ochotników werbował, 
jak smok kłami, na buzi księdza groźny szwank uczyniła. 
Lud bardziej przestraszony, jak poturbowany, delikwenta w szpital  

ekspediował. 
 
Parafianie, ci pobożni bardzo się martwili 
współczując Wielebnemu w bólu, z wikarymi modły zanosili. 

 

Pojazdy Zabytkowe 
 Przed nami kolejna okazja do podziwiania historii motoryza-
cji, czyli zabytkowych samochodów. W dniach 26-29 lipca 2007r. 
będziemy gościli w Krasnobrodzie uczestników Rajdu Pojazdów 
Zabytkowych CAAR „Mielec-Zamość 2007”. 
 Bazą rajdu będzie Ośrodek Wypoczynkowy „Jolanta”, tak 
więc będziemy mieli możliwość oglądać zabytkowe auta podczas 
ich przejazdów ulicami Krasnobrodu. Ponadto planowana jest też 
prezentacja samochodów w centrum Krasnobrodu na Placu Sie-
kluckiego. O dokładnym jej terminie poinformujemy w później-
szym czasie poprzez plakaty. Podobna prezentacja odbyła się na 
początku czerwca br. Wówczas zabytkowe auta cieszyły się du-
żym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców jak i tury-
stów. Mamy nadzieję, że tak będzie również i tym razem. 

M. Czapla 
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