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Wieści 
z 

Gminy 
 

 
Przetarg  

na punkt informacji turystycznej 
W lipcu bieżącego roku Gmina Kra-
snobród ogłosiła przetarg nieograniczo-
ny na budowę obiektu pod nazwą: 
„Punkt informacji turystycznej w Kra-
snobrodzie”. Obiekt został zaprojekto-
wany wraz z przyłączami gazowym, 
energetycznym oraz wodociągowo-
kanalizacyjnym na osiedlu Podklasztor 
przy skrzyżowaniu ulic: Tomaszowskiej 
i Al. N.M.P. Obiekt będzie jednokondy-
gnacyjny z podcieniem, niepodpiwni-
czony. W parterze budynku zlokalizo-
wano poczekalnię, informację turystycz-
na, bagażownię, pomieszczenie gospo-
darcze, kotłownię, WC damski i męski 
oraz WC dla osób niepełnosprawnych. 
Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 
110,57m2 a kubatura ogólna – 
363,77m3. 
Harmonogram inwestycji przewiduje 
wykonanie w roku bieżącym budynku w 
stanie surowym zamkniętym. Otwarcie 
nowego obiektu służącego zarówno 
pielgrzymom jak i turystom odwiedzają-
cym Krasnobród planowane jest w 
pierwszej dekadzie maja 2009 roku.  
 

Oferta dla inwestorów 
Burmistrz Krasnobrodu ogłosił drugi 
ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Krasnobród położonych w 
Krasnobrodzie-Podzamku w terenach 
budownictwa uzdrowiskowego – projek-
towane sanatorium z przychodnią 
uzdrowiskową.  
Przetarg odbędzie się w dniu 
04.09.2008r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie. 

 
 

Nowe prace projektowe 
 W lipcu br. Gmina Krasnobród roz-
strzygnęła przetarg nieograniczony na 
wykonanie nowych dokumentacji projek-
towych zadań inwestycyjnych drogowych 
na terenie miasta i gminy Krasnobród oraz 
sanitarnych związanych z rozbudową sys-
temu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w 
Krasnobrodzie. 
 Najkorzystniejszą ofertę na wykona-
nie projektu budowlanego ulic w Krasno-
brodzie: Sosnowej, Leśnej, Wiśniowej i 
Kalinowej złożył projektant inż. Franci-
szek Kawalec z Zamościa. Ten sam pro-
jektant wykona w ramach przyznanego 
mu kontraktu projekt budowlany drogi 
gospodarczej w Zielonym tj. drogi łączą-
cej drogę powiatową z drogą gminną 
przebiegającą przez tę miejscowość.  
 Najkorzystniejszą ofertę na wykona-
nie prac projektowych związanych z wy-
konaniem nowych projektów kanalizacji 
sanitarnej na osiedlu Podklasztor (dotyczy 
ul. Tomaszowskiej, Łąkowej, Słonecznej, 
Al. N.M.P. Sobieskiego) i Podzamek (bu-
dowa kolektora w ul. Wiśniowej) oraz ka-
nalizacji burzowej w ulicy Sosnowej zło-
żyło konsorcjum dwóch firm: AKTEX 
Antoni KOPYTKO z Tomaszowa Lubel-
skiego (Lider konsorcjum) oraz Biuro 
Projektów Wiejskich Wodociągów i Ka-
nalizacji „ROLWIK” s.c. w Lublinie.  
 Objęte przetargiem prace projektowe 
będą przekazywane Gminie Krasnobród 
sukcesywnie w terminach od lutego 
2009r. do grudnia 2009r. Zawarcie umów 
z wykonawcami projektów nastąpi w 
sierpniu bieżącego roku. 
 

Ku pamięci 
W dniu 27 lipca 2008r. w Krasnobrodzie 
odbyły się uroczystości patriotyczne 
związane z 65 rocznicą wysiedleń na Za-
mojszczyźnie. Organizatorem uroczysto-
ści był Polski Związek byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych Koło w Kra-
snobrodzie. 
Szczegółową relację z uroczystości opu-
blikujemy w kolejnym wydaniu „Gazety 
Krasnobrodzkiej”. 
 

 

 
 

Zakończenie budowy 
 ulic Kwiatowej i Różanej 

W lipcu br. został przeprowadzony od-
biór końcowy zmodernizowanych ulic 
Kwiatowej i Różanej w Krasnobrodzie. 
Roboty przeprowadziło na zlecenie 
Gminy Krasnobród Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Spółka z o.o. w Za-
mościu. Modernizację ulic przeprowa-
dzono w ramach pierwszego etapu 
przebudowy ciągów pieszo-jezdnych 
na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie. 
Przez okres trzech lat obie ulice objęte 
są gwarancją wystawioną przez Wyko-
nawcę robót.  
 Ulice w czasie prac budowlanych... 

 
 

 
 

 
 
... i po ich zakończeniu. 

 
 

 
Informacje zebrała: M. Czapla 
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Per Arte ad Astra 
II Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 

 
 Serdecznie zapraszamy do udziału w 
II Festiwalu Muzyki Organowej i Kame-
ralnej Per Arte ad Astra Krasnobród 
2008. Pozytywne opinie środowiska or-
ganowego po ubiegłorocznej edycji sta-
ły się dla nas zachętą do podjęcia wysił-
ku przygotowania tegorocznego Festi-
walu.  
 Pragnę poinformować, iż II Festi-
walu Muzyki Organowej i Kameral-
nej „Per Arte ad Astra” Krasnobród 
2008, który Fundacja Młodzieżowej Or-
kiestry Kameralnej DIVERTIMENTO 
organizuje we współpracy z Parafią Naj-
świętszej Marii Panny w Krasnobrodzie, 
Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie, 
Krasnobrodzkim Domem Kultury i Cen-
trum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” 
Sp. z o.o. w Krasnobrodzie odbędzie się 
od 17 do 28 sierpnia tego roku.  
 Patronat honorowy nad festiwalem 
objął Pasterz Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej Jego Ekscelencja Ksiądz 
Biskup Wacław Depo. 
 Podczas Festiwalu odbędą się kon-
certy muzyki organowej i kameralnej 
prowadzone przez wybitnych polskich 
organistów i kameralistów jak prof. Jó-
zef Serafin, Bartosz Jakubczak, Jadwiga 
Kowalska, Roman Szlaużys, Anna Pie-
chura-Gabryś i Katarzyna Bąkowska 
oraz warsztaty muzyki barokowej dla 
młodzieży szkół muzycznych II stopnia. 
 Na zakończenie Festiwalu Młodzie-
żowa Orkiestra Kameralna DIVERTI-
MENTO dokona prawykonania utworu 
młodego polskiego kompozytora Dariu-
sza Przybylskiego Concerto Festivo na 
organy dla dwóch wykonawców i orkie-
strę kameralną, utworu specjalnie skom-
ponowanego dla naszego Festiwalu  
 Festiwalowi towarzyszyć będzie 
szereg imprez kulturalnych, nie tylko 
muzycznych, m.in. projekcja filmu An-
drzeja Wajdy „Katyń”, program słowno-
muzyczny „Refreny Ref-Rena” w wy-
konaniu aktorów Teatru Polskiego w 
Warszawie, oraz imprezy związane z 
prezentacją piękna Ziemi Roztoczań-
skiej.  
 Oto szczegółowy program Festiwa-
lu: 
 

KONCERT  INAUGURACYJNY 

17 sierpnia 2008 r. godz. 20.30 
Sanktuarium Najświętszej Marii Panny 

w Krasnobrodzie 
 

Józef Serafin – organy 
Stanisław MORYTO [1947-] 

Veni Creator 
 

Johann Sebastian BACH  [1685-1750] 

Preludium i Fuga Es-Dur 

 
Cesar FRANCK [1822-1890] 

Chorał h-moll 
 

Jehan ALAIN [1911-1940} 
Lamento 

Postlude pour l'office de Complies 

 
Charles TOURNEMIRE [1870-1939] 

Te Deum 

 

RECITALE  ORGANOWE  
w Sanktuarium Najświętszej Marii  

Panny w Krasnobrodzie 
 

19 sierpnia 2008 r. godz. 19.00 
 

Roman Szlaużys – organy 
 

program 
Dietrich BUXTEHUDE [1637-1707] 

Toccata in F    BuxWV 156 

Nimmt von uns  BuxWV 207 

 
Johann Sebastian BACH [1685-1750] 

 V Sonata C-dur 

Fantazja i fuga c-moll 

 
Felix  MENDELSSOHN-BARTHOLDY 

[1809-1847] 

I Sonata f-moll 
 

21 sierpnia 2008 r. godz. 19.00 
 

Bartosz Jakubczak – organy 
 

program 
Nicolaus BRUHNS [1665-1697] 

Praeludium in e 

Johann Sebastian BACH [1685-1750] 
Trio in G BWV 1027a 

Justin Heinrich KNECHT [1752-1817]  
Toccata 

Moderato e patetico 

Cantabile 
Mit einem angenehmen Orgelregister: 

Larghetto 

Fantasie 
Mit Läufen und Arpeggien 

Lionel ROGG [1936-] 
Partita sopra 

Nun freut euch (1976) 
[Choral, Bicinium, Canon, Presto, Recit, 

Passacaglia, Toccata] 
Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY 

[1809-1847] 
Thema mit Variationen 

Johannes BRAHMS [1833-1897] 
Präludium und Fuge in g-moll (1857), 

WoO 10 

 
26 sierpnia 2008 r. godz. 19.00 

 
Jadwiga Kowalska– organy 

program 
Johann Sebastian BACH [1685-1750] 
 

Preludium i fuga Es- dur 

OMensch bewein’ dein Suende gross 

 

Franz LISZT [1811-1886] 
Preludium i fuga na temat 

B-A-C-H 

  

Max REGER [1873-1916] 
Wariacje i fuga na temat „Heil dir im 

Siegeskranz“ 

 
Louis VIERNE [1870-1937] 
„Pièces de Fantaisie”: 

Sur le Rhin op. 54 nr 5 

Andantino op. 51 nr 2 

Carillon de Westminster op. 54 nr 6 
 

KONCERT 

 MUZYKI KAMERALNEJ 
24 sierpnia 2008 r. godz. 20.30 

Kościół Świętego Ducha  
w Krasnobrodzie 

 
Anna Piechura – harfa 

 
program 

W.CROFT [1678-1727] 
Sarabanda  

 Ground 

  
Nicolo PAGANINI [1782-1840] 

La Caccia 
  

Gabriel PIERNE [1863-1937] 
Jmpromptu 

Capriccio 
  

Alphonse HASSELMANS [1845-1912] 
Źródło 

  
Georg Friedrich HAENDEL [1685-

1759] 
Concerto for harp in B-flat major 

Op.4,No.6 
Andante, allegro 

Larghetto 

Allegro moderato 

z towarzyszeniem zespołu kameralnego 
 

ZAKOŃCZENIE  FESTIWALU 
28 sierpnia 2008 r.   

Sanktuarium Najświętszej Marii Panny 
w Krasnobrodzie 

godz. 18.00 
Uroczysta Msza Święta Dziękczynna 

godz. 20.00 
UROCZYSTY  KONCERT  

II Festiwalu Muzyki Organowej  
i Kameralnej Per Arte ad Astra  

Ciąg dalszy na str. 14 
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Z darami Boga przez przyczynę Maryi 
 
 Tradycyjnie uroczystości odpustowe 
w naszym sanktuarium w Krasnobrodzie 
rozpoczęły się po południu 1 lipca. 
Pierwsi pielgrzymi przybyli już 30 
czerwca. Była to piesza pielgrzymka z 
Hrubieszowa. Gro pielgrzymów przy-
szło jednak pieszo we wtorek i bardzo 
wielu przyjechało autokarami ze swych 
parafii lub własnym transportem. Jako 
kaznodzieja odpustowy został zaproszo-
ny kapłan archidiecezji lubelskiej ks. 
kan. Aleksander Baca. O 18.00 piel-
grzymów powitał kustosz sanktuarium 
Pani Roztocza ks. prałat Roman Marsza-
lec. Po inauguracyjnej Eucharystii było 
nabożeństwo drogi krzyżowej na Kalwa-
rii Krasnobrodzkiej. Przez całe popołu-
dnie prawie dwudziestu księży posługi-
wało w konfesjonałach.  
 W godzinie Apelu Jasnogórskiego, 
po krótkim powitaniu Kustosza,  

 
rozpoczęła się procesja różańcowa, któ-
rej przewodniczył Pasterz Diecezji ks. 
bp Wacław Depo. Pięć stacji, jak pięć 
tajemnic radosnych różańca. Modlitwa i 
rozważanie nad tajemnicą Kościoła i 
obecności Matki Bożej. A zwieńczeniem 
była pasterka maryjna przy Kaplicy na 
Wodzie pod przewodnictwem księdza 
Biskupa. Wezwanie do wyrazistego 
chrześcijaństwa w dzisiejszym zamaza-
nym świecie było przewodnią myślą 
słowa wygłoszonego przez bpa Wacła-
wa. Zapatrzeć się jak Maryja, w Jezusa i 
uczyć się od Niej tego co najwarto-
ściowsze; by być z Jezusem na co dzień. 
W procesji i pasterce przy odnowionej 
pięknie kaplicy uczestniczyło ponad 7 
tysięcy pielgrzymów.  
 Po całonocnym czuwaniu, w środę 2 
lipca miały miejsce główne uroczysto-
ści. Sumie odpustowej w samo południe 
 

 
przewodniczył abp Józef Michalik Me-
tropolita Przemyski i przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski. W towa-
rzystwie wielu kapłanów i księży Bisku-
pów: bp Wacława i bp seniora Jana, 
uroczysta msza św. zgromadziła prawie 
10 tysięcy pątników z różnych zakątków 
naszej diecezji i spoza niej. Ksiądz Ar-
cybiskup w słowie mówił o głębokiej 
tożsamości ucznia Chrystusowego we 
współczesnym świecie. Niełatwe wy-
zwania, ale i odpowiedzialność wielka. 
Na tej drodze jest z nami Jezus i Jego 
Matka. Gody w sanktuarium Krasno-
brodzkim zakończyły się procesją eu-
charystyczną i błogosławieństwem.  
 Umocnieni darami Boga przez przy-
czynę Maryi powróciliśmy do naszej 
codzienności. Bogu dzięki za wszystko!  

x. Jacek Rak 

Fotoreportaż – str. 11 

 
 

KRASNOBRODZKA WIEŻA 
VI Otwarty Turniej Szachowy 

 
R E G U L A M I N 

I. MIEJSCE ROZGRYWEK 
Plac Siekluckiego w Krasnobrodzie. 
Uwaga! W razie niepogody turniej ro-
zegrany zostanie w sali Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury. 
 
II. TERMIN ROZGRYWEK 
02.08.2008r., (sobota) o godz. 10.00.  
 
III. TEMPO GRY  
15 minut dla zawodnika na rozegranie 
partii. 
 
IV. SYSTEM ROZRYWEK 
Szwajcarski, kontrolowany na dystansie 
7 rund. 
V. PROGRAM TURNIEJU  
- godz. 9.00-9.45 - potwierdzenie udzia-
łu w turnieju, 
- godz. 10.00 - początek turnieju, 
- godz. 15.00 - przewidywany koniec 
turnieju, 
- godz. 15.30 – poczęstunek  
 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Terminowe zgłoszenie zawodnika do 
dnia 01.08.2008r. ma adres organizato-
rów: 

Krasnobrodzki Dom Kultury 
ul. 3 Maja 26 

22-440 Krasnobród 
tel. (084) 660 71-17 

 

Andrzej Czochra 
ul. Szczebrzeska 100 B/4 

22-400 Zamość 
tel. 0606966403 

 
2. Wniesienie w 
dniu zawodów 
opłaty startowej 
w wysokości:  
– dzieci do lat 10 
zwolnione z 
opłaty 
– dzieci i młodzież od lat 10 do 18 – 5zł. 
– dorośli – 10 zł. 
 
VII. NAGRODY 
1. Pierwsza trójka (dzieci i dorośli) 
otrzyma puchary, nagrody rzeczowe i 
pamiątkowe dyplomy. 
2. Pozostali zawodnicy otrzymają pa-
miątkowe dyplomy za udział w turnieju. 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCO-
WE 
- Koszty organizacyjne pokrywa organi-
zator. 
- Koszty przejazdu pokrywają zawodni-
cy. 
- W sprawach spornych i nie ujętych 
powyższym regulaminem rozstrzyga na 
miejscu Sędzia Główny i Kierownik 
Turnieju. 
 
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SO-
BIE PRAWO DO INTERPRETACJI 
POWYŻSZEGO REGULAMINU. 
 

Kierownik Organizacyjny Turnieju 

„Krasnobrodzka Wieża” 

Andrzej Czochra 

 

Letnie 
koncerty  

organowe 
 
 Jak co roku w okresie wakacji w 
Sanktuarium Maryjnym w Krasnobro-
dzie odbywają się Letnie Koncerty Or-
ganowe. 
 Pierwszy koncert odbył się 13 lipca. 
Jego wykonawcą był Bogdan Narloch z 
Koszalina. 
 Program kolejnych koncertów 
przedstawia się następująco: 

 
27 lipca 

Jarosław Ciecierski (organy) 
 - Olsztyn 

 
10 sierpnia 

prof. Joachim Grubych 
 - Kraków/Warszawa 

 
24 sierpnia – 

Małgorzata Suchowierzch - róg 
Tomasz Suchowierzch - fagot 

Marek Kudlicki - organy 
 

Wszystkie koncerty  
rozpoczynają się  

o godz. 17.00. 
 

Serdecznie zapraszamy 
 

Kierownik Artystyczny 

Marek Kudlicki 

Austria-Wiedeń 
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Zdzisław Witwicki i jego ilustracje 
w Krasnobrodzie 

 
 „Krasnalek Gapcio”, „Z przygód 
Krasnala Hałabały”, „O wróbelku Ele-
melku” i wiele, wiele innych. Któż z nas 
nie pamięta tych bajek. Na początku 
czytali nam je rodzice lub dziadkowie, a 
potem to już znaliśmy je na pamięć. Ale 
najbardziej z tych dziecinnych książe-
czek pamiętamy ilustracje, które od razu 
kojarzyły nam się z odpowiednim tek-
stem. 
 I właśnie o tych ilustracjach i ich 
twórcy chciałabym wspomnieć. 
 Zdzisław Witwicki to osobowość 
nietuzinkowa - współtwórca „polskiej 
szkoły ilustracji”, laureat wielu nagród i 
wyróżnień, ilustrator nie tylko bajek dla 
dzieci, o których już wspomniałam, ale 
także dzieł polskiej literatury klasycznej, 
m.in.: A. Mickiewicza, J. Słowackiego, 
J. Kochanowskiego, H. Sienkiewicza 
czy B. Leśmiana, autor ilustracji do cza-
sopism dla dzieci. Więcej informacji o 
osiągnięciach, dorobku artystycznym i 
nagrodach Zdzisława Witwickiego mo-
gli Państwo przeczytać w majowym wy-
daniu „Gazety Krasnobrodzkiej”, do 
którego odsyłam.  
 A teraz kilka słów o bardzo ważnym 
dla naszej społeczności lokalnej wyda-
rzeniu kulturalnym, jakim było otwarcie 
retrospektywnej wystawy pt. „Zdzisław 
Witwicki – Ilustracje”, które miało miej-
sce 21 czerwca 2008r. w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury. Wernisaż odbył się 
w pierwszym dniu wakacji i rozpoczynał 
program „Powitania lata i otwarcia let-
nie sezonu turystycznego w Krasnobro-
dzie”.  
 Mieliśmy to szczęście i zaszczyt, że 
Zdzisław Witwicki - zasłużony dla pol-
skiej kultury artysta przyjął zaproszenie 
dyrektora KDK Marioli Czapli i przyje-
chał do naszego miasteczka, aby uczest-
niczyć w tym wydarzeniu.  
 Na spotkanie ze Zdzisławem Wi-
twickim i jego sztuką przybyły władze 
samorządowe Krasnobrodu - burmistrz 
Janusz Oś i jego zastępca Zbigniew Mi-
chalski, artyści z Zamościa, Zwierzyńca, 
Tomaszowa Lub. i Biłgoraja oraz przy-
jaciele Ilustratora i sympatycy jego 
twórczości, m.in.: Jolanta Pielach, Jacek 
Szpinda, Jerzy Tyburski – dyrektor Biu-
ra Wystaw Artystycznych Galeria Za-
mojska, Maria i Marek Rzeźniak, Elż-
bieta Hałasa, Gabriela Łyko, Urszula 
Olczyńska, Maria Krenz i Halina Ma-
tławska – regionalistka ze Zwierzyńca. 
 Na otwarciu wystawy nie mogło 
także zabraknąć pani Marii Grażyny 
Szpyra – kuratora wystawy oraz pomy-
słodawczyni i inicjatorki organizacji 
wystawy i wydania katalogu. 
 Sobotnie spotkanie rozpoczęła  

 
Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kul-
tury serdecznie witając wszystkich 
przybyłych i kierując szczególne słowa 
podziękowania za przybycie do autora 
prac Zdzisława Witwickiego. 
 Po powitaniu i oficjalnym otwarciu 
wystawy Mariola Czapla poprosiła o za-
branie głosu głównego bohatera spotka-
nia.  
 Zdzisław Witwicki ciepło i serdecz-
nie podziękował wszystkim za przyby-
cie, w kilku słowach opowiedział o swo-
jej pracy twórczej i wyraził słowa 
wdzięczności za zaangażowanie i pracę, 
której efektem jest wystawa ilustracji i 
towarzyszący jej katalog.  
 Na koniec swojego wystąpienia Au-
tor zaprosił do obejrzenia jego dorobku 
artystycznego prezentowanego w KDK. 
Ale zanim to nastąpiło głos zabrała pani 
Maria Grażyna Szpyra, która króciutko 
przybliżyła etapy pracy nad całym 
przedsięwzięciem i podziękowała za 
współpracę swojej „wspólniczce” i 
wszystkim osobom zaangażowanym w 
ten projekt.  
 Następnie głos zabrał burmistrz Kra-
snobrodu Janusz Oś. Nie kryjąc swojego 
zadowolenia podziękował Zdzisławowi 
Witwickiemu za chęć współpracy i moż-
liwość prezentowania jego prac w na-
szym miasteczku. Słowa wielkiego 
uznania Burmistrz skierował także do 
organizatorów wystawy i całego przed-
sięwzięcia. 
Potem były już tylko gratulacje, kwiaty i 
wiele ciepłych słów nie tylko dla Auto-
ra, ale także dla Pań, które zrealizowały 
ten wcale niełatwy projekt od początku 
do końca. 
 Ale to nie koniec tych kulturalnych 
przeżyć. Wszyscy goście przybyli na 
wernisaż oprócz tego, że mogli podzi-
wiać efekty wieloletniej pracy ilustrato-
ra, mogli z nim porozmawiać, osobiście 
mu pogratulować i zrobić pamiątkowe 
zdjęcie. Była jeszcze jedna niespodzian-
ka przygotowana przez organizatorów. 
Otóż każdy z uczestników wernisażu 
otrzymał świeżo wydany katalog towa-
rzyszący wystawie pt. „Zdzisław Wi-
twicki - Ilustracje” i mógł skorzystać z 
okazji, aby otrzymać dedykację i auto-
graf samego Autora prac umieszczonych 
w tej publikacji. 
 A teraz kilka słów o katalogu towa-
rzyszącemu wystawie. Katalog pt. 
„Zdzisław Witwicki – ilustracje” został 
zredagowany tak, aby mógł funkcjono-
wać również jako samodzielne wydaw-
nictwo. Katalog jest formatu A4, liczy 
48 stron, został wydany w nakładzie 
1500 egz. Zawiera 38 barwnych repro-
dukcji, fotografię Artysty, tekst autorski,  

 

wstęp prof. Janusza Stannego, informa-
cję o artyście zredagowaną przez kurato-
ra wystawy Marię Grażynę Szpyra, ka-
lendarium życia i twórczości Artysty, 
wykaz ważniejszych książek ilustrowa-
nych przez Zdzisława Witwickiego, bi-
bliografię oraz wykaz instytucji, które 
współpracowały z KDK przy realizacji 
projektu. 

 
 Tu warto dodać, że wydanie katalo-
gu „Zdzisław Witwicki - Ilustracje” zo-
stało zrealizowane ze środków Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach pro-
gramu Ministra Kultury Dziedzictwa 
Narodowego „Znaki czasu”. 
 
 Po zakończeniu oficjalnej części 
wernisażu odbyła się jeszcze uroczysta 
kolacja, podczas której czas umilał 
wszystkim zespół „Wójtowianie”. Była 
to również doskonała okazja do integra-
cji i do bliższych, indywidualnych roz-
mów z Autorem wystawy. 
 W bardzo miłej i serdecznej atmos-
ferze dobiegło końca sobotnie spotkanie 
z człowiekiem, który dla wielu z nas był 
tak naprawdę znany, choć sami nie zda-
waliśmy sobie z tego sprawy. Może nie 
znaliśmy jego nazwiska, twarzy, ale w 
naszej pamięci już od najmłodszych lat 
schowane były jego „obrazy”, które do 
dziś dnia kojarzą nam się z cudownymi 
latami naszego dzieciństwa. Czyż to nie 
długa i bliska znajomość z panem Zdzi-
sławem Witwickim? 
 Na koniec dodam tylko, że wystawę 
prac można było oglądać w Krasno-
brodzkim Domu Kultury do 24 lipca. 
Kto nie zdążył dotrzeć do Krasnobrodu 
będzie miał jeszcze szansę do obejrzenia 
tych prac w Zamościu, bowiem od 28  
 

Ciąg dalszy na str. 6 
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Powitanie lata 
 
 „Powitanie lata” to impreza plene-
rowa, która inauguruje otwarcie sezonu 
turystycznego w Krasnobrodzie. Tak jak 
w latach ubiegłych odbyła się ona nad 
krasnobrodzkim zalewem, gdzie można 
było posłuchać muzyki, wziąć udział w 
zielonym kuligu i w konkursie na naj-
ładniejszy wianek sobótkowy. 
 Ale może od początku. 
Otóż 22 czerwca w niedzielę o godzinie 
16.00, na scenie plenerowej rozpoczął 
się program artystyczny podczas, które-
go jako pierwsza zaprezentowała się 
„Kapela Szczebrzeska”. Tuż po niej na 
scenie pojawił się zespół estradowy 
HARMONIA z Tomaszowa Lubelskie-
go, który można było zobaczyć w kilku 
odsłonach. W jego wykonaniu można 
było usłyszeć znane utwory muzyki roz-
rywkowej w aranżacjach przygotowa-
nych specjalnie dla poszczególnych arty-
stów.  
 Potem znowu był powrót do tradycji 
i muzyki folklorystycznej, bowiem dla 
zgromadzonej publiczności zagrała i za-
śpiewała Kapela „Krasnobrodzkie 
Echo”. Podczas występów cały czas 
trwał konkurs na najładniejszy wianek 
sobótkowy, który został ogłoszony na 
początku imprezy. Można się było  
 

 
również o nim dowiedzieć z plakatów 
informacyjnych. 
 Kiedy kapela zabawiała zgromadzo-
ną na plaży publiczność organizatorzy 
wytypowali skład Jury, które miało wy-
dać werdykt odnośnie sobótkowych 
wianeczków. W skład komisji konkur-
sowej weszli: p. Janina Krawczyk z to-
maszowskiego zespołu „Harmonia”, Ma-
riola Kawecka z Krasnobrodzkiego Do-
mu Kultury i znakomity ilustrator Zdzi-
sław Witwicki, który w tym czasie prze-
bywał w Krasnobrodzie z racji otwarcia 
wystawy pt. „Zdzisław Witwicki – Ilu-
stracje” zorganizowanej w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury. (Ale o Tym mogą 
Państwo przeczytać na str...). 
 Powróćmy, zatem do wianuszków... 
Praca jury nie była bardzo wyczerpująca, 
bowiem do konkursu zgłoszonych zosta-
ło tylko kilka wianeczków. Jednak każdy 
z nich był bardzo starannie wykonany, 
kolorowy i co ważne tradycji mogło stać 
się za dość i wianuszki mogły być rzu-
cone na wodę. Ale zanim to nastąpiło 
najpierw nagrodzono uczestników kon-
kursu. Laureatami konkursu na najład-
niejszy wianek sobótkowy zostały: Anna 
Bełz - I miejsce, Karolina Wiatrzyk i Ola 
Sawiak – II miejsce, Izabela Bielawska –  
 

 
III miejsce. 
Następnie wszyscy chętni i wzięli udział 
w zielonym kuligu, którego trasa trady-
cyjnie już od trzech lat prowadziła znad 
zalewu, ulicami Krasnobrodu nad rzekę 
Wieprz. Tam, gdy była już odpowiednia 
sceneria wszyscy z uśmiechem na ustach 
odśpiewali odpowiednią na tę okazję, 
wszystkim znaną piosenkę. I tak przy 
słowach „Wiła wianki i rzucała je do fa-
lującej wody…” sobótkowe wianuszki 
wylądowały w Wieprzu. Kiedy to się 
stało nie pozostawało nic innego jak tyl-
ko udać się w drogę powrotną na plażę. 
Tam bowiem dla zgromadzonej publicz-
ności grał i śpiewał zespół EX AZJA  z 
Zamościa. 
 Wszyscy bawili się znakomicie i 
mimo chłodnej jak na te porę roku nocy 
atmosfera była gorąca. 
 Powitanie lata i otwarcie sezonu tu-
rystycznego w Krasnobrodzie już za na-
mi i miejmy nadzieję, że tegoroczny se-
zon będzie udany nie tylko dla gości 
odwiedzających nasze miasteczko, ale 
również dla nas wszystkich.  
 Wszystkim CZYTELNIKOM „Ga-
zety Krasnobrodzkiej” życzę pięknej po-
gody, uśmiechu na twarzy i czasu na 
wypoczynek w gronie najbliższych. 

 

M.K. 

Fotoreportaż – str. ... 

 

Koncerty na Placu Siekluckiego 
 
 W okresie wakacji Krasnobrodzki Dom Kultury organizuje letnie koncerty na 
Placu Siekluckiego w centrum Krasnobrodu. 
 W dniu 13 lipca br. koncertowała kapela ludowo-podwórkowa „Horodlacy” z Ho-
rodła. Na 25 lipca zaplanowano koncert zespołu folklorystycznego z Hiszpanii, ale 
niestety z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych koncert został prze-
niesiony do sali widowiskowej KDK. Więcej o tym koncercie – patrz str. 12. 
 Natomiast w niedzielę 3 sierpnia o godz. 18.00 na Placu Siekluckiego wystąpi 
Kapela Szczebrzeska. Serdecznie zapraszamy. 

M. Czapla 

 

 
Zdzisław Witwicki  

i jego ilustracje 
w Krasnobrodzie 

 

Ciąg dalszy ze  str. 5 

lipca do 25 sierpnia 2008r. wystawa bę-
dzie prezentowana w Książnicy Zamoj-
skiej im. Stanisława Kostki Zamoyskie-
go (dawniej w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Zamościu). 
 Zgodnie z projektem oraz nawiązaną 
współpracą z instytucjami kultury i gale-
riami z całej Polski, wystawa pokazywa-
na będzie w kilkunastu galeriach na te-
renie kraju. Przypomnę, że jako pierwsi 
prace prezentowane na wystawie mogli 
obejrzeć mieszkańcy Częstochowy. 
Wernisaż wystawy odbył się 9 maja 
2008r. w Miejskiej Galerii Sztuki w 
Częstochowie. 
 Kolejne terminy wystaw to: wrzesień 
– w Galerii Sztuki Współczesnej we 
Włocławku, październik – w Oświęcim-
skim Centrum Kultury, listopad – w Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Zielonej Górze, grudzień – w 
Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych 
w Lesznie. Terminy pozostałych ekspo-
zycji są w trakcie uzgadniania.  

M.K. 

Fotoreportaż – str. ... 
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Choć my nie Mazowsze 
Jubileusz 15-lecia działalności zespołu folklorystycznego „Wójtowianie” 

 
 W sobotę 28 czerwca 2008r. o godz. 
17.00 w sali widowiskowej Krasno-
brodzkiego Domu kultury rozpoczęło się 
spotkanie jubileuszowe z okazji 15-lecia 
działalności artystycznej zespołu folklo-
rystycznego „Wójtowianie”. 
 
  „WÓJTOWIANIE” to wokalno-
instrumentalny zespół folklorystyczny 
działający przy Krasnobrodzkim Domu 
Kultury.  
 

 
Na początku tego jubileuszowego spo-
tkania dyrektor KDK powitała wszyst-
kich przybyłych gości oraz Jubilatów. 
 Swoją obecnością zaszczycili nas: 
Arkadiusz Bratkowski – członek Zarzą-
du Województwa Lubelskiego, Bogumi-
ła Hildebrand - wicestarosta Powiatu 
Zamojskiego, Kazimierz Mielnicki –
przewodniczący Rady Powiatu Zamoj-
skiego, Jerzy Kołodziejczyk – kierownik 
Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury 

 
 
 W skład zespołu wchodzą:  
- Zbigniew Molenda - akordeon, śpiew, 
kierownik zespołu 
- Marek Molenda – kontrabas  
- Stanisław Olszewski – bębenek, śpiew 
- Marianna Olszewska – śpiew, konfe-
ransjerka, teksty, muzyka, była pierw-
szym kierownikiem zespołu, sprawowała 
tę funkcję do roku 1998 
- Elżbieta Piela – śpiew, solówki 
- Alicja Olszewska – śpiew, solówki 
- Alicja Parkitny – II głos, solówki 
- Zofia Molenda – śpiew, solówki 
 W ciągu 15 lat zespół występował 
367 razy w 66 miejscowościach poza 
Krasnobrodem, w 7 województwach 
oraz na Słowacji. Śpiewał na różnych 
imprezach, przeglądach i festiwalach. 
Zdobył wiele nagród i wyróżnień, na 
wielu przeglądach, konkursach i festiwa-
lach zdobywał tytuł laureata. 
 W swoim repertuarze „Wójtowianie” 
mają ok. 200 różnych utworów. Śpiewa-
ją piosenki ludowe i towarzyskie oraz 
pieśni religijne i patriotyczne. Bardzo 
chętnie wykorzystują stare piosenki lu-
dowe oraz pieśni religijne i patriotyczne, 
ale też tworzą sami, starając się nie tylko 
odtwarzać ale i tworzyć. 19 z wykony-
wanych przez zespół utworów to teksty 
własne, 15 z nich sławi uroki Roztocza i 
Krasnobrodu. Do 6 z tych utworów sami 
skomponowali muzykę. 

 
Fizycznej i Turystyki Starostwa Powia-
towego w Zamościu, Janusz Oś - Bur-
mistrz Krasnobrodu, Adam Kałuża – 
przewodniczący Rady Miejskiej w Kra-
snobrodzie, Agnieszka Adamczuk – pre-
zes Stowarzyszenia Kulturalno-
Naukowego „Do źródeł”, Elżbieta 
Ostrowska - prezes Fundacji Młodzie-
żowej Orkiestry Kameralnej „Diverti-
mento” z Warszawy, Andrzej Brzoska – 
reżyser dźwięku z Warszawy, Halina 
Szymańska – dyrektor GOK w Łasz-
czowie, Halina Martyniuk – dyrektor 
GOK w Sitnie, ks. prałat Roman Mar-
szalec – Proboszcz Parafii Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny w Krasnobro-
dzie, Wiesław Chmielowiec – dyrektor 
Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
w Krasnobrodzie, Małgorzata Kawałek - 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Majda-
nie Wielkim, Zdzisława Pakuła – wice-
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Krasnobrodzie, reprezentacja ka-
peli „Krasnobrodzkie Echo”, osoby, któ-
re wcześniej wchodziły w skład zespołu, 
rodziny i przyjaciele członków zespołu, 
mieszkańcy Krasnobrodu oraz turyści 
wypoczywający w naszej miejscowości. 
 Po oficjalnym powitaniu głos zabrała 
członkini zespołu „Wójtowianie” p. Ma-
rianna Olszewska, która przedstawiła hi-
storię zespołu i opowiedziała o jego bie-
żącej działalności.  

 

A potem... rozpoczął się koncert „Wój-
towian”. 
 Po jego wysłuchaniu przyszedł czas 
na składanie życzeń i gratulacji. Wszy-
scy zaproszeni goście, kolejno pojawiali 
się na scenie i osobiście wyrażali słowa 
uznania Jubilatom dołączając do nich 
życzenia i piękne kwiaty. Były też na-
grody finansowe od Zarządu Sejmiku 
Województwa Lubelskiego, nagrody 
rzeczowe od Starosty Powiatu Zamoj-
skiego i Burmistrza Krasnobrodu i in-
nych gości. Wypowiedzianych zostało 
wiele miłych słów kierowanych do ze-
społu, za które członkowie zespołu z 
uśmiechem na twarzach serdecznie dzię-
kowali. 
 Pisząc o prezentach warto wspo-
mnieć, że prezentem szczególnym dla 
Zespołu była płyta pt. „Wójtowianie – 
Choć my nie Mazowsze”. Płytę z 18 
utworami w wykonaniu „Wójtowian” 
wydał Krasnobrodzki Dom Kultury przy 
dofinansowaniu Urzędu Miejskiego w 
Krasnobrodzie i Starostwa Powiatowego 
w Zamościu. 
 

 
Płyta ukazała się w nakładzie 500 egz. 
 W wydanie płyty zaangażowane by-
ły następujące osoby: Andrzej Brzoska - 
reżyser nagrania, Marek Adamik - pro-
jekt graficzny okładki i płyty, Marcin 
Molenda – przygotowanie do druku 
okładki, Izabela Bełz – foto Zespołu, a 
także członkowie zespołu „Wójtowia-
nie” oraz pracownicy KDK.  
Okładkę wydrukował Zakład Poligra-
ficzny Krystyny Górskiej w Zamościu, a 
profesjonalnym nadrukiem na płycie, 
kopiowaniem płyty i jej opakowaniem 
zajęła się Firma Sylmat z Łodzi.  
 Serdecznie dziękuję wszystkim, oso-
bom i firmom, dzięki którym płyta zosta-
ła wydana. 
 Uczestnicy uroczystości jubileuszo-
wych otrzymali na pamiątkę spotkania 
płytę „Wójtowian” wraz z ze śpiewni-
kiem pt. „Pieśni malinowe, pieśni kali-
nowe” wydanym pod redakcją Marianny 

 Ciąg dalszy na str. 14 
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Wizyta Wicewojewody Lubelskiego 
 
 W dniu 21 lipca br. w Krasnobro-
dzie przebywała wicewojewoda lubelski 
Henryka Strojnowska. 
 Podczas, krótkiej wizyty w naszym 
mieście Pani Wicewojewoda przepro-
wadziła wizytację wybranych ośrodków 
wypoczynkowych. Były to: Ośrodek 
Wypoczynkowy „Roztocze” i Centrum 
Szkolenia i Rekreacji „Energetyk”. 
 Pani Wicewojewodzie podczas wi-
zytacji towarzyszyli kurator oświaty 
Krzysztof Babisz oraz wizytator Kurato-
rium Oświaty w Lublinie Maria Grusz-
ka.  
 W „Energetyku” Wicewojewoda 
Henryka Strojnowska wraz z Kuratorem 
i Panią Wizytator spotkali się nie tylko z 
przedstawicielami Ośrodka, ale również 
z dziećmi przebywającymi tutaj na ko-
loniach i ich opiekunami.  

 

 
 

 
 

 

 
Był to czas obiadu, a więc spotkanie 
odbyło się na stołówce. Potem cała 
delegacja udała się do części hotelo-
wej ośrodka, aby sprawdzić warunki 
mieszkaniowe uczestników kolonii. 
 

 
 Przed wizytą w Krasnobrodzie 
Pani Wicewojewoda odwiedziła De-
legaturę Kuratorium Oświaty w Za-
mościu.  
 Celem wizyty zarówno w Zamo-
ściu jak i Krasnobrodzie było spraw-
dzenie i ocena działań podejmowa-
nych przez Lubelskie Kuratorium 
Oświaty w Lublinie mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży wypoczywających w okre-
sie letnim na terenie województwa lu-
belskiego.  
 Wizyta na Zamojszczyźnie była 
okazją do podsumowania wyników 
kontroli przeprowadzonych przez Ku-
ratorium w ośrodkach wypoczynku 
letniego. 
 Wyniki wizytacji były pozytywne. 
Pani Wicewojewoda Strojnowska do-
ceniła profesjonalizm pracowników 
Zamojskiej Delegatury, a także pozy-
tywnie oceniła przygotowanie ośrod-
ków wypoczynkowych do organizacji 
letniego wypoczynku dzieci i mło-
dzieży.  

M. Czapla 
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Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie 
 

„Jeden Duch i jedno serce ożywiały 

wszystkich wierzących”  

        Dz 4,32a 

 
 Źródło jedności, z którego czerpać 
mogą chrześcijanie, bije nieustannie. Jest 
nim Duch Święty obecny w życiu tych, 
którzy wierzą, że Jezus prawdziwie zmar-
twychwstał. Ta jedność najpełniej objawia 
się we wspólnocie Kościoła. Doświadcze-
nie żywej, chrześcijańskiej wspólnoty sta-
je się siłą napędową życia wiary. W pro-
gramie rekolekcji oazowych Ks. Franci-
szek Blachnicki zwrócił szczególną uwa-
gę na tę siłę jedności, która jest tajemnicą 
obecności Ducha Świętego w Kościele.  
 Dlatego też trzynastego dnia rekolek-
cji, kiedy rozważa się tajemnicę Zesłania 
Ducha Świętego różne wspólnoty Ruchu 
Światło-Życie, gromadzą się, aby razem 
chwalić Pana, dzielić się radością oraz 
owocami przeżywanych rekolekcji. Do hi-
storii przeszły już słynne Dni Wspólnoty 
na górze Błyszcz, w których uczestniczył 
kard. Karol Wojtyła. Założyciel Ruchu 
Światło-Życie, ks. Blachnicki, nazywał tę 
górę Taborem, Górą Przemienienia.  
 

 
 Dla naszej Diecezji taką Górą Prze-
mienienia było wzniesienie, na którym le-
ży kościół parafialny p.w. Ducha Święte-
go w Krasnobrodzie-Podzamczu. 10 lipca 
zgromadziły się tam trzy grupy rekolek-
cyjne: Oaza Nowej Drogi II stopnia z 
Korchowa, Oaza Nowego Życia 0 stopnia 
z Huty Tarnawackiej oraz Oaza Nowego 
Życia I stopnia z Mokrego koło Zamościa. 
W sumie do Krasnobrodu przybyło prawie 

 
200 osób. Pierwszy punkt programu roz-
począł się o godzinie 10. Było to zawią-
zanie wspólnoty oraz prezentacja po-
szczególnych oaz. Przykościelny plac za-
wirował mnóstwem kolorów. Wspaniałą 
dekorację dla tego spotkania stanowiły 
wysokie dziewanny, które rosną na stro-
mym, przykościelnym trawniku. Po sło-
wie powitania, które wygłosił Ksiądz Mo-
derator Roman Sawic, poszczególne gru-
py rekolekcyjne przedstawiały się, prezen-
towały krótką scenkę, znak oraz piosenkę 
oazy. Pierwsza wspólnota pokazała piękną 
pantomimę, która w sugestywny sposób 
wyraża istotę zbawienia w Jezusie. Druga 
wspólnota wykorzystała konwencję baj-
kową i wydarzenie Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Pannie przemieszała z 
bajką o Kopciuszku. Natomiast trzecia 
wspólnota w symboliczny sposób przed-
stawiła pomysły na życie bez Boga, a jed-
nocześnie na to, jak odnajdywać ratunek 
w Jezusie. To spotkanie było bardzo rado-
sne. Świetne żarty, czy też po mistrzow-
sku wykonany taniec belgijski mieszały 
się z chwilami refleksji i wzruszenia. 
 Godzinę później wszyscy zgromadzili 
się w kościele, aby wysłuchać świadectw 
uczestników rekolekcji. To wspaniały 
moment, w którym można przekonać się 
jak wielkie dzieła Bóg realizuje w życiu 
tych, którzy idą za nim. Uroczysta msza 
święta rozpoczęła się w samo południe. 
Było to centralne wydarzenie Dnia 
Wspólnoty. Eucharystię pod przewodnic-
twem Księdza Romana Sawica  
 

 

 

 
 
celebrowało dziewięciu kapłanów. Piękno 
Liturgii oraz muzyki pomagało w głębo-
kim przeżyciu największej Tajemnicy na-
szej wiary. W homilii Ksiądz Moderator 
mówił o słabości człowieka, dzięki której 
objawia się moc Boża. Na końcu Eucha-
rystii odczytany został List Jedności. 
Wówczas uczestnicy rekolekcji wyrazili 
swoją solidarność z Pasterzem Diecezji, 
Księdzem Biskupem Wacławem Depo. Po 
mszy świętej wszyscy zgromadzili się na 
Uczcie - Agapie, długo wyczekiwanym 
punkcie programu.  
 Ostatni punkt programu Dnia Wspól-
noty to Nabożeństwo Odpowiedzialności i 
Misji, które poświęcone jest dziełu Kru-
cjaty Wyzwolenie Człowieka. Podczas 
nabożeństwa wielu młodych ludzi zobo-
wiązało się do abstynencji, która jest kon-
kretną odpowiedzią na jeden z najwięk-
szych problemów naszego społeczeństwa.  
 Późnym popołudniem wszyscy wróci-
li do miejsc, gdzie przeżywali rekolekcje. 
Hasło roku w Ruchu Światło-Życie: 
„Czyńcie uczniów” znalazło swe odbicie 
w przeżywaniu tegorocznego Dnia 
Wspólnoty.      

    Ks. Grzegorz Bartko  
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Spotkanie z hiszpańską kulturą i tradycją 
 

zdobywa wiedze o folklorze Galicji. 

 Program artystyczny zespołu po-

wstał przy pomocy starszych mieszkań-

ców galicyjskich wiosek, którzy wciąż 
pamiętają ich dawną duszę i styl. Zespo-

łowi towarzyszy kapela ludowa grająca 

na tradycyjnych galicyjskich instrumen-

tach. Zespół dużo koncertuje. Brał 

udział w wielu międzynarodowych festi-

walach folklorystycznych (m.in. w USA, 

Boliwii, Francji, Belgii. Brazylii, Portu-

galii, Grecji i na Tajwanie). Kierowni-

kiem zespołu jest Xavier Alvarez. 

 Zespół Castro Floxo koncertujący 
Krasnobrodzie był jednym z  
 

 
uczestników Międzynarodowego Festi-
walu Folklorystycznego "Eurofolk", któ-
ry odbył się w dniach 21-27 lipca 2008r. 
w Zamościu. Jego organizatorami byli: 
Zespół Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna", 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego 
Zespołu Pieśni i Tańca "Zamojszczy-
zna", Zamojski Dom Kultury oraz Urząd 
Miasta Zamościa. 
 Dzięki współpracy z organizatorami 
„Eurofolku” mieszkańcy Krasnobrodu 
oraz turyści wypoczywający w naszym 
miasteczku mieli okazję do spotkania z 
tradycją i kulturą hiszpańską.   

M. Czapla 

 
 Na piątkowe popołudnie 25 lipca 
2008r. zaplanowano koncert hiszpań-
skiego zespołu Folklorystycznego  
ESCOLA PROVINCIAL DE DANZA - 
CASTRO FLOXO. Pierwotnie koncert 
miał się odbyć na Palcu Siekluckiego w 
centrum Krasnobrodu, jednak niesprzy-
jające warunki atmosferyczne zmusiły 
organizatorów do przeniesienia koncertu 
do sali widowiskowej Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury.  
 Dopisała publiczność, tak więc kon-
cert mógł się odbyć bez żadnych prze-
szkód., a było na co popatrzeć.  
 Dla tych, którzy nie mogli przybyć 
na koncert kilka informacji o zespole 
zdjęcia z koncertu. 
 Escola Provincial de Danza - Ca-
stro Floxo to folklorystyczny zespół ta-

neczny, którego głównym celem jest od-

twarzanie i popularyzacja folkloru ro-

dzinnego regionu - Galicji. Zespół po-

wstał w 1977 roku. Od tego czasu jego 

członkowie wytrwale rekonstruują tra-

dycyjne galicyjskie melodie, tańce, pio-

senki, stroje i zwyczaje ludowe i prezen-

tują je na swoich koncertach. W ten spo-

sób członkowie zespołu wyrażają uzna-

nie dla tych, którzy doceniają dziedzic-

two kulturowe i pomagają w jego za-

chowaniu i popularyzacji. Doceniając 

działalność zespołu władze Ourense 

utworzyły w 1994 roku Szkołę Tańców 

Regionalnych, w której ponad 300 osób  
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Antygona 
w Zamościu 

 
 W ramach imprez towarzyszących 
tegorocznemu 33 Zamojskiemu Latu Te-
atralnemu, Teatr Uczniów Gimnazjum z 
Krasnobrodu przedstawił Antygonę So-
foklesa. Odbyło się to 3 lipca o godz. 
21.30 w podwórzu kamienicy przy ul. 
Bazyliańskiej 28 w Zamościu.  
 Spektakl zachwycił widzów, w 
związku z tym można mieć nadzieję, że 
nasi uczniowie, którzy w większości bę-
dą kontynuować teraz naukę w zamoj-
skich liceach, zostaną zauważeni przez 
tamtejszych nauczycieli i nie zakończą 
swojej teatralnej przygody.  

 
 

 

 

 
 

 
 
 Przedstawienie reżyserował Paweł Murdzek, nad scenografią i strojami czuwała 
Halina Gontarz, a muzykę do spektaklu specjalnie napisał Jakub Gontarz, uczeń trze-
ciej klasy krasnobrodzkiego liceum. 

                                        Mariola Czapla 

PS. Zdjęcia autorstwa Waldemara Brzyskiego z przedstawienia można zobaczyć na 
stronie internetowej www.zamosconline.pl. 
 

 

Odpust Św. Rocha 
 
 Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę 
po 15 sierpnia w Krasnobrodzie odbywa-
ją się uroczystości religijne ku czci Św. 
Rocha.  
   
Święty Roch urodził się w 1295 jako je-

dyny syn rządcy Montpellier. W wieku 19 

lat stracił oboje rodziców. Po sprzedaniu 

znacznego majątku rodziców, rozdał 

wszystko ubogim i wyruszył do Rzymu. 

We włoskim miasteczku Acquapendente 

zastała go epidemia dżumy. Tam w miej-

scowym szpitalu opiekował się zarażo-

nymi. W Rzymie spędził 3 lata, gdzie do-

konał wielu cudownych uzdrowień. 

 
 W czasie powrotu do Francji zaraził 

się dżumą w Piacenzie. By nie zarażać 
innych ukrył się w pobliskim lesie. We-

dług podania wytropił go tam pies, który 

przynosił mu pożywienie. Miał wówczas 

cudownie wyzdrowieć. Udał się w drogę 
powrotną do Francji, lecz na granicy 

wzięty został za szpiega włoskiego, umarł 

potem w więzieniu nierozpoznany.  

 
 W tym roku odpust św. Rocha odbę-
dzie się 17 sierpnia. Suma odpustowa w 
kaplicy św. Rocha na tzw. Zagórze roz-
pocznie się o godz. 12.00. Zgodnie z tra-
dycyjną poprzedzi ją koncert pieśni 

 

religijnych i patriotycznych w wykona-
niu zespołu folklorystycznego „Wójto-
wianie” z Krasnobrodu. Uroczystości re-
ligijne uświetni także krasnobrodzka or-
kiestra dęta. 

M. Czapla 
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 Tegoroczne „Dni Krasnobrodu” mamy już za sobą. Relację z imprezy opubliku-
jemy w kolejnym wydaniu GK. 

M. Czapla 

 

Choć my nie 
Mazowsze 

Ciąg dalszy ze str. 7 

Olszewskiej i Marka Molendy przez 
KDK. 
 Tych, którzy nie byli na koncercie 
informujemy, że płytę można nabyć w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury.  
 Po zakończeniu oficjalnej części, 
która miała miejsce w sali widowiskowej 
KDK wszyscy uczestnicy Jubileuszu zo-
stali poproszeni o udanie się na salę usy-
tuowaną piętro niżej, gdzie przygotowa-
no uroczystą kolację. Tam był czas na 
wspomnienia i wspólne rozmowy. Za-
chętą do wspomnień była wystawka 
przygotowana przez „Wójtowian”, na 
której prezentowano pamiątki z różnych 
występów zespołu, kolekcję dyplomów 
zebranych w ciągu 15 lat działalności 
oraz kroniki, na stronach których zano-
towane są informacje o wszystkich kon-
certach zespołu. 
 Kończąc relację z Jubileuszu w 
imieniu swoim i pracowników Krasno-
brodzkiego Domu Kultury dołączam do 
wszystkich życzeń i gratulacji słowa po-
dziękowania i wyrazy uznania za pracę 
Zespołu na rzecz propagowania i rozwi-
jania polskiej kultury ludowej na terenie 
gminy i poza jej granicami oraz promo-
wanie walorów naszego miasta. 
 Do podziękowań dołączam życzenia 
wielu sukcesów artystycznych  
i satysfakcji z prowadzonej działalności 
dla całego Zespołu oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym dla jego 
członków.  

M. Czapla 

Fotoreportaż – str. ... 

 

Per Arte ad Astra 

 

Ciąg dalszy ze str. 3 

Jarosław Wróblewski – organy 
Krzysztof Ostrowski – organy 

Młodzieżowa Orkiestra Kameralna   
DIVERTIMENTO 

Elżbieta Ostrowska – dyrygent 
program 

Dariusz PRZYBYLSKI [1984-] 
Concerto festivo (2008) 

Ouverture 

Air 

Fantasie 

Sarabande 

Toccata 
(prawykonanie) 

 

IMPREZY  TOWARZYSZĄCE 
22 sierpnia 2008 r. godz. 20.00 

Projekcja filmu „Katyń” 
film Andrzeja Wajdy 

Krasnobrodzki Dom Kultury 
 ul. 3 Maja 26 

 
23 sierpnia 2008 r. godz. 20.00 

Przedstawienie pt. „Refreny Ref-Rena” 
Krasnobrodzki Dom Kultury 

 
24 sierpnia 2008 r. godz. 15.00 – 18.00 
Krasnobrodzkie spotkanie z folklorem 

Plac Siekluckiego  
w centrum Krasnobrodu 

 

WYKŁADY I PRELEKCJE  
POŚWIĘCONE MUZYCE  

ORGANOWEJ I KAMERALNEJ 
Centrum Szkolenia i Rekreacji  

„Energetyk” Sp. z o.o.  
ul. Kościuszki 73 w Krasnobrodzie 

 
18 sierpnia 2008 r. godz. 19.00 

dr Roman Szlaużys:  
„Zagadnienia wykonawcze i interpreta-

cyjne w formach triowych Johanna Se-

bastiana Bacha” 

 
19 sierpnia 2008 r. godz. 11.00 

dr Jarosław Wróblewski: 

„Analiza barokowych utworów kameral-

nych w kontekście historycznej praktyki 

wykonawczej” 

 
20 sierpnia 2008 r. godz. 19.00 

dr Bartosz Jakubczak: 

„Interpretacja utworów organowych Jo-

hannesa Brahmsa” 

 

21 sierpnia 2008 r. godz. 11.00 
dr Katarzyna Bąkowska: 

„ Aplikatura w koncercie skrzypcowym 

a-moll J. S. Bacha w kontekście współ-

czesnych opracowań” 

 
25 sierpnia 2008 r. godz. 19.00 

dr Jadwiga Kowalska: 

„79 chorałów op. 28 Marcela Dupre - 

analogie z Orgelbüchlein Johanna Seba-

stiana Bacha”. 

Serdecznie zapraszam 

 

Elżbieta Ostrowska 

Dyrektor Festiwalu 
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Krasnobrodzkie reminiscencje 
 
 W życiu człowieka wszystko zaczy-
na się od gniazda rodzinnego. Na nasze 
domy, a więc na mój dom rodzinny w 
Niemirówku, promieniował od dawna 
odległy zaledwie o kilka kilometrów sta-
ry krasnobrodzki klasztor Dominika-
nów. W 1864 r. skasowała go ręka za-
borcy, biorącego odwet za Powstanie 
Styczniowe, ale duszpasterstwo w ko-
ściele przejęli księża diecezjalni. Czyż 
można zniszczyć spuściznę ducha, za-
pomnieć zdobiące świątynię podobizny 
świętych: Dominika, Czesława, Jacka, 
Wincentego Ferreriusza i innych, którzy 
tworzyli dominikański wzór życia? Biali 
ojcowie zasiali go jakoś w chłopskich 
duszach i towarzyszyli wiernemu ludo-
wi od kołyski aż do grobu. Oczy dziecka 
podczas sumy były wpatrzone w tajem-
nicze postaci na ołtarzach, przybliżające 
mu prawdy ledwo rozumiane, czerpane 
ze skarbnicy katolickiego ducha.  
 Wartości, jakie przekazywała świą-
tynia, której sercem jest cudowny obraz 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, utrwa-
lano w chatach. Mówiły o nich Boże 
Męki, świątki na rozstajach dróg, krzyże 
na miedzach, nazwy mijanych wsi: Do-
minikanówka, Jacnia. To wielkie bogac-
two, z którego trudno nie czerpać. Tra-
dycja życia Kościołem poprzez pokole-
nia wchodziła niejako w krew. Nawet 
jeśli nie pamiętano już po domach, skąd 
wywodzą się niektóre zwyczaje, modli-
twy, patronowie, to wiedziano, że są 
swoi, swojscy nawet. I chyba brano od 
nich coś z życia, jakąś cząstkę ich świę-
tości, nieudolnie zapewne odzwiercie-
dloną, ale obecną. To ważne. Jako 
dziecko czułem to tylko. Świadomość 
tego źródła przyszła później poprzez 
studium teologii.  
          Krasnobrodzki kościół mojego 
dzieciństwa był dla mnie zawsze najład-
niejszy. Nie widziałem jego braków. Po 
prostu był moją pierwszą młodością, 
której nie sposób ocenić obiektywnie. 
Rzucił na mnie swój duchowy urok i 
pozostaje do dziś we wspomnieniach. 
Do niego wracam często z głębokim 
wzruszeniem. Za psalmistą mogę po-
wtórzyć: „Jak miłe są przybytki Twoje, 
Boże Zastępów! Dusza moja usycha z 
pragnienia i tęsknoty do przedsionków 
Pańskich” (Ps 84, 2-3). 
        Świątynia to owoc gospodarowa-
nia. To miejsce spotkania człowieka z 
Bogiem oraz ludzi ze sobą. „Miejsce, na 
którym stoisz, jest ziemią świętą” – po-
wiedział podczas spotkania Bóg do 
Mojżesza (Wj 3, 5). Przestrzeń świątyni 
jest po to, by wydobyć z człowieka do-
bro i w ten sposób dać podstawę każde-
mu spotkaniu. Podobną wartość ma 
również czas świątyni. Ludzie przycho-
dzą do świątyni, by się uświęcić. Cały  

 
porządek miejsca świętego - nawet jego 
światła, cienie, znaki, symbole, obrazy, 
również jego zapach - ma im uprzytom-
nić, że Bóg jest blisko. Czas świątyni 
odsłania najgłębszy sens przemijania: 
czas jest czasem nadziei, drogą Boga 
powracającego ku człowiekowi (por. Rz 
5, 5).  
 W świątyni otwierają się horyzonty 
całkiem innej rzeczywistości. Dlatego 
nawiedzanie świątyni oznacza uświęce-
nie ludzi. Człowiek podlega w świątyni 
twórczemu oddziaływaniu wzajemności, 
głębokiemu poświęceniu. Poświęcić to 
znaczy ofiarować Bogu to, co się posia-
da, aby być tym, czym się naprawdę 
jest. W ofierze wyraża się przekonanie, 
że człowiek jest dla Kogoś. „Nikt z nas 
nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla 
siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy 
dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umiera-
my dla Pana” – uczy św. Paweł w Liście 
do Rzymian (14, 7-8).  
       Dla kogo jest człowiek? Tego czło-
wiek nie wie dokładnie. To przychodzi 
do niego dopiero przez wiarę. Odpowie-
dzią na ofiarę człowieka jest wiara, że w 
świątyni Bóg jest także dla niego. Był 
wcześniej niż człowiek dla Boga. Kore-
spondują z tą prawdą słowa umieszczo-
ne po prawej części głównego ołtarza 
krasnobrodzkiego kościoła, odnoszące 
się do objawień Matki Najświętszej w 
Krasnobrodzie:  

Opuściłaś las, wodę,  
Toś miejsce obrała. 
Znak to, iż nas kochasz 
I d a w n i e j [podkr. E.W.] kochała.  

       Matka Najświętsza jest zawsze z 
nami. To samo można odnieść do Boga, 
który nigdy nie opuszcza człowieka. Na 
ołtarzu Chrystus składa siebie w ofierze 
człowiekowi. Nic przez to nie traci. W 
ofiarnej wzajemności każda ze stron po-
zostaje sobą. Jednocześnie tworzy się 
coś istotnie nowego: wraz z synostwem 
człowieka wzrasta ojcostwo Boga, a po-
przez ojcostwo Boga – synostwo czło-
wieka. 
         Podobną wymowę, a może nawet 
urok, ma cmentarz krasnobrodzki1. Szu-
kamy nie tylko wspomnień i fotografii. 
Szukamy także grobów, bo one nas łą-
czą; ponieważ ci, którzy odeszli, są 
zawsze najbliżej. Cmentarz jest szcze-
gólnie bliski zwłaszcza od momentu, 
gdy spoczęli na nim rodzice – ojciec, 
matka. Należy przez to tak samo do 
świata jak dom, miejsce pracy i świąty-
nia. Nazywany jest czasem miejscem 
rozstania, choć całkiem niesłusznie. 
Miejscem rozstania jest dom. Cmentarz 
to miejsce spotkania ze zmarłymi. Ci, 
którzy odeszli, stają się tutaj naszymi 
prawdziwymi przodkami - tymi, którzy 
budowali dla nas nasze wsie, miasta,  

 
uprawiali rodzinne pola. Idąc na cmen-
tarz, powracamy do nich. Każdy z nich 
ma tu swój grób. Większość grobów jest 
oznaczona krzyżem, inne są nieozna-
czone. Są groby, które mają tabliczki z 
napisami, mówiącymi o ostatnich proś-
bach zmarłego. Odwiedzając cmentarz, 
człowiek spotyka tajemnicę śmierci. 
Sposób budowania cmentarza odzwier-
ciedla przeważnie to, co człowiek wie o 
śmierci.  
     Budować cmentarz i grób oznacza 
podejmować dziedzictwo. Człowiek jest 
istotą dziedziczącą. Przejmowanie dzie-
dzictwa jest formą wzajemności. Umarli 
mówią. Stanowią jakieś mniej lub bar-
dziej określone zobowiązania. Niekiedy 
zobowiązują mocniej niż żywi. Przy 
grobie zmarłego dochodzi się do prze-
konania, że jest się dziedzicem. Czło-
wiek idzie naprzód, rozpoznając drogo-
wskazy poprzedników. Co to znaczy? 
Przede wszystkim to, że mamy udział w 
godności tych, którzy nas poprzedzili. 
Podejmując dziedzictwo, kontynuujemy 
przede wszystkim godność. Jesteśmy 
spadkobiercami dzięki przodkom. Oni 
pozostają przodkami dzięki spadkobier-
com.  
      Nie można jednak zapominać, że 
mimo wszystko cmentarz jest miejscem 
tragedii. Tu dotyka człowieka ból i roz-
pacz po stracie najbliższych. Cmentarz 
głosi klęskę zadomowienia, zakorzenie-
nia, gospodarowania. Jest też fiaskiem 
przywiązania do ziemi. Dopiero na 
cmentarzu ziemia ukazuje się nam w 
pełni jako ziemia odmowy. Cmentarz 
mówi: to jeszcze nie tu. Nie tu dom, nie 
tu zakorzenienie. Cmentarna ziemia jest 
miejscem obietnicy niedopełnionej. Na 
ziemi cmentarnej rosną dopiero drogo-
wskazy2.    
     Wszystkie drogi wiodące ku spełnie-
niu serdecznych pragnień są długie. Czy 
jednak zawsze są czytelne? Czyż można 
zapomnieć kościół, stary cmentarz para-
fialny i całą bogatą tradycję kościelną? 
    Pamiętam z różnych wspomnień z 
domu ciekawe opowiadania o powro-
tach do rodzinnych stron. Jest też taka 
gawęda Władysława Syrokomli o Janku 
Cmentarniku, który wraca do swej ro-
dzinnej wsi z Ameryki, dokąd wyjechał 
za chlebem. Nie zastaje wśród żyjących 
nikogo, kogo znał przed wyjazdem.  

 

  Ciąg dalszy na str. 9. 
_______________ 
1 Por.: M. K o ś c i ń s k i, Za bramą ciszy. Na 

krasnobrodzkich cmentarzach, Lublin 2005, 
s. 15-125. 
2 Por. J. T i s c h n e r, Zło w dialogu kusze-

nia, „Znak”, 1982, nr 328, s. 14-16; K. W o y 
n a r o w s k a, Mówią ludzie, „Niedziela”, 
2004, nr 23, s. 25. 
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Drogi nam  
Ksiądz Piotr - zawsze nasz 

 
Bardzo rzadko piszemy i mówimy o 
młodych, wspaniałych kapłanach, peł-
niących posługę w naszych parafiach. 
Dlatego postanowiłam napisać o Księ-
dzu Piotrze Nogasie, który był opieku-
nem naszego Koła Przyjaciół Radia Ma-
ryja. Pod koniec czerwca został przenie-
siony do Biłgoraja (bardzo zazdrościmy 
Biłgorajowi). 
 Ksiądz Piotruś (tak nazywamy go 
nieoficjalnie), był z nami 3 lata. Kiedy 
Ksiądz Proboszcz przedstawił go jako 
opiekuna Koła, przyznaję, miałam mie-
szane uczucia. Myślałam: taki młodziut-
ki, dzielą nas dwa pokolenia, mógłby 
być moim wnuczkiem, czy uda nam się 
porozumieć we wspólnym działaniu? 
Ksiądz Piotruś patrzył na nas łagodnym, 
przyjaznym spojrzeniem i uśmiechał się 
życzliwie. Przystąpiliśmy do działania. 
Przez półtora roku na spotkaniach for-
macyjnych kontemplowaliśmy „Traktat 
o prawdziwym nabożeństwie do Naj-
świętszej Maryi Panny” Św. Ludwika 
Marii Grignion de Montfort. Następnie 
do comiesięcznych pierwszosobotnich 
Mszy Świętych dołączyliśmy Nabożeń-
stwo Wynagradzające Niepokalanemu  
 

 
Sercu Maryi. Nabożeństwa te były pięk-
nie prowadzone przez naszego opiekuna, 
a piętnastominutowe rozważania kon-
templował tak wspaniale, że cieszyły się 
one coraz większą popularnością i obec-
nością czcicieli Maryi. Odczuwaliśmy 
wszyscy, że Ksiądz Piotr jest prawdzi-
wym Rycerzem Niepokalanej. 
 Nasz wspaniały opiekun prowadził 
także ministrantów, którzy bardzo go lu-
bili. Kiedyś jeden z młodszej grupy wie-
kowej zagadnął do mnie: „Proszę pani, 
jutro Ksiądz Piotr nie będzie się z wami 
modlił, bo obiecał nam mecz piłki noż-
nej.” Pogłaskałam chłopca i powiedzia-
łam, żeby się nie martwił, bo nasz opie-
kun pogodzi wszystko, będzie modlitwa 
i będzie mecz. Tak też było. 
 Zdumiała mnie również wypowiedź 
mojego wnuka gimnazjalisty: „Babciu 
ten nasz Ksiądz Piotr jest całkiem w po-
rządku. Na lekcjach religii nie tylko uczy 
nas treści programowych, ale dużo z 
nami rozmawia na różne tematy. Przygo-
towuje nas do wejścia w dorosłe życie. 
Lubimy go za to”. Pięknie wypowiedział 
się również inny gimnazjalista po przy-
jęciu Sakramentu Bierzmowania:  

 

 
„Dziękujemy naszemu kochanemu Księ-
dzu Piotrowi, który przygotował nas do 
Sakramentu Bierzmowania. Bóg zapłać 
za dobroć, życzliwość i wyrozumiałość 
Księdza i za każdy serdeczny uśmiech, 
którym nas obdarza.” 
 Krasnobrodzcy parafianie także ko-
chają Księdza Piotra. Mówią o nim cie-
pło i życzliwe: „To nasz powiernik i 
przyjaciel, prowadzi nas do Jezusa Chry-
stusa przez Niepokalane Serce Maryi. 
Jest jej wiernym Rycerzem. Kiedy roze-
szła się wiadomość, że od nas odchodzi, 
ogarnął nas żal. Był z nami tylko trzy la-
ta, mógłby być dłużej, taki wspaniały 
Kapłan”. Ślubowałem posłuszeństwo 
Bogu i Pasterzowi, tłumaczył Ksiądz 
Piotr. 
 Jest szczupły, niskiego wzrostu, a 
jak Wielkiego Ducha. Jego kapłaństwo 
wymodliła babcia u Królowej Polski na 
Jasnej Górze, do której (już w starszym 
wieku), zdążała wiele razy z pieszą piel-
grzymką. Opowiadała mi o tym kiedy 
pielgrzymowałyśmy razem do Torunia, 
na kolejne rocznice powstania Radia 
Maryja. 
 W dniu wyjazdu Księdza Piotrusia 
składaliśmy mu życzenia imieninowe i 
dziękowaliśmy za wszelkie dobro, które 
dla nas uczynił. Nie mówiliśmy „żegnaj” 
lecz „do zobaczenia”, ponieważ pozo-
stanie na zawsze w naszej pamięci i w 
naszych sercach. 

Józefa Kusz 

 

Krasnobrodzkie reminiscencje 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. Jana Pawła II 
w Krasnobrodzie 

 
we współpracy z 

Krasnobrodzkim Domem Kultury 
 

ogłasza: 
 
 

KONKURS  
FOTOGRAFICZNO-

PLASTYCZNY 

 „WSPOMNIENIE LATA” 
 

Tematem konkursu są:  
Krasnobrodzkie pomniki  

przyrody – ciekawe drzewa,  
miejsca Krasnobrodu i okolic 

 
Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież 

szkolną, a także dorosłych. 
Technika dowolna: fotografia, rysunek,  

malarstwo; akwarele, pastele, olejne. 
 

Format dowolny.  
Termin składania prac:  

 30.10.2008r. 
 

 
Ciąg dalszy ze str. 15 

 
Sami obcy ludzie. Udał się na cmentarz, 
gdzie znalazł dawnych przyjaciół. W 
wierszu czytamy:  

A ojcowie dzielni, starzy 

Spoczywają u cmentarzy 

     Wiekuistym snem!... 

Pójdę do nich - na mogile 

Będę płakał rad; 

Do nich miodu dzban wychylę 
I pogwarzę słodko, mile 

Z ludźmi z dawnych lat3.  

     Pod koniec XIX stulecia badacz dzie-
jów regionalnych, Józef Dunin-
Karwicki, ubolewał, że „zwiedzanie 
stron obcych, podróże za granicę i w 
ogóle mała znajomość własnego kraju, 
były od dawna, i są jeszcze dotąd, jedną 
z głównych wad naszego narodu”4. Dla-
tego zachęcał, by we wszystkich, 
zwłaszcza młodych, wszczepiać miłość 
do stron rodzinnych. Wezwanie to jest 
obecnie bardzo aktualne. 
    Niewiele ocalało źródeł dotyczących 
naszych stron rodzinnych. Trzeba się 
śpieszyć, by je uratować i w porę wyzy-
skać. „Gdy przyjdzie czas, czerń pochło-
nie w milczeniu okruchy gwiezdnego  

 
blasku [...] i koniec nadciągnie bez jed-
nego westchnienia, bez dreszczu, bez 
żadnego szeptu. Nasze serca staną wów-
czas jak zegary [...]” - ostrzega Joseph 
Conrad w swej autobiograficznej powie-
ści Smuga cienia5. 
    Szukamy tego, co da się uratować i co 
nas łączy: tradycji, polskiej szkoły, reli-
gii. Tego, co szlachetne, co pozostało w 
nas szlachetnego; tego, co było niedobre, 
a staje się dobrem. Szukamy przede 
wszystkim Boga, który z tego, co prze-
mijające, wybiera to, co wieczne, nie-
śmiertelne. To wszystko może nas na-
prawdę połączyć w natłoku zdarzeń, któ-
re szybko giną.  
       I jeszcze jedno ważne słowo. Świat 
wczesnej młodości zawsze pozostaje w 
pamięci tak wspaniały i wyjątkowy, że 
nic nie jest w stanie go zatrzeć ani prze-
słonić. 

Ks. prof. dr hab. Edward Walewander 

_________ 
3 W. S y r o k o m l a [ Ludwik Władysław 
Kondratowicz], Janko Cmentarnik. Gawęda 

gminna, Przemyśl [ok. 1930], s. 2. 
4Tenże, Wędrówka od źródeł do ujścia Hory-

nia, Kraków 1891, s. 5. 
5 Warszawa 1976, s. 109. 
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Sesje Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
 

 W dniu 13 czerwca 2008 roku w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyła 
się XVIII sesja V kadencji Rady Miej-
skiej w Krasnobrodzie. W sesji uczestni-
czyło 14 radnych, Burmistrz, Z-ca Bur-
mistrza, Sekretarz Gminy, Przewodni-
czący Rady Powiatu Zamojskiego, Kie-
rownicy jednostek podległych, pracow-
nicy Urzędu Miejskiego, sołtysi, prze-
wodniczący zarządów osiedli. 
 Podczas sesji podjęto 11 następują-
cych uchwał:  
1. Uchwała ws.  wyrażenia zgody na 

przystąpienie przez gminę Krasnobród 

do przedsięwzięcia dotyczącego projektu 

szkoleniowego dla kadr urzędów admi-

nistracji samorządowej opracowanego 

dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” 

Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencja-

łu administracji samorządowej” Pod-

działania 5.2.1 „Modernizacja zarzą-

dzania w administracji samorządowej” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-

ki. 

Wstępną deklarację uczestnictwa w pro-
jekcie złożyły urzędy gmin z terenu Po-
wiatu zamojskiego oraz Starostwo Po-
wiatowe w Zamościu. Projekt obejmuje 
przeprowadzenie w najbliższych dwóch 
latach pakiet szkoleń dla pracowników 
administracji samorządowej w całości w 
ramach funduszy unijnych. Gmina po-
krywa  tylko koszty przygotowania pro-
jektu dla firmy (około 2 000,00 zł). 
 
2. Uchwała ws. wyrażenia zgody na od-

danie w dzierżawę części działki ozna-

czonej nr 1281/1 położonej w Krasno-

brodzie. 
Uchwała dotyczy dzierżawy nierucho-
mości dla RUCH S.A. w Warszawie 
Oddział w Lublinie, Zespół w Zamościu. 
Na przedmiotowej parceli zlokalizowany 
jest kiosk „RUCH”, w którym prowa-
dzona jest działalność handlowa 
w zakresie sprzedaży prasy i innych ar-
tykułów przemysłowych nad zalewem. 
Okres dzierżawy od 01 lipca 2008r. do 
30 września 2008 r. 
 

3. Uchwała ws. wyrażenia zgody na od-

danie w dzierżawę części działki ozna-

czonej nr 1281/1 położonej w Krasno-

brodzie nad zalewem na rzecz Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

w Zamościu. 

Gmina Krasnobród zawarła umowę z 
Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ra-
tunkowym w Zamościu na organizację 
kąpieliska i wypożyczalnię sprzętu pły-
wającego nad zalewem rekreacyjnym w 
Krasnobrodzie oraz zabezpieczenie bez-
pieczeństwa podczas kąpieli. Jednocze-
śnie WOPR posiada nad zalewem swoją 
bazę zlokalizowaną na części działki nr 
1281/1 stanowiącą własność gminy, 

 

która jest przedmiotem dzierżawy.  
Mając na względzie powyższe Rada wy-
raziła zgodę na oddanie w dzierżawę do 
31 grudnia 2008r. część działki o pow. 
1150m2 na rzecz WOPR w Zamościu. 
 
4. Uchwała ws. wyrażenia zgody na od-

danie w dzierżawę części działki ozna-

czonej nr 607/12 położonej 

w Krasnobrodzie. 
Rada wyraziła zgodę na oddanie w dal-
szą dzierżawę na okres 1 roku tj. od 
01.07.2008r. do 30.06.2009r. część 
działki oznaczonej nr 607/12 o po-
w.100m2 położonej w Krasnobrodzie 
przy ul. Tomaszowskiej. 
 
5. Uchwała ws.  wyrażenia zgody na 

zbycie niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność gminy 

Krasnobród poł. w miejscowości Zielo-

ne. 
Podjęta uchwała dotyczy zbycia nieza-
budowanej nieruchomości oznaczonej nr 
851  o pow. 0.7400ha  położonej  w  
miejscowości Zielone. Zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego dział-
ka w części tj. o pow. 0,17 ha położona 
jest w terenach zabudowy zagrodowej, 
jednorodzinnej oraz usługowej i w części 
w terenach upraw rolnych. Działka jest 
uzbrojona w sieć wodociągową, elek-
tryczną oraz urządzoną drogę. 
 
6. Uchwała ws. wyrażenia zgody na 

zbycie niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność gminy 

Krasnobród poł. w miejscowości Huci-

sko. 
Uchwała dot. zbycia niezabudowanej 
nieruchomości oznaczonej nr 160/1 o 
pow. 1.1000ha, położonej w miejscowo-
ści Hucisko stanowiącej własność gmi-
ny. Zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego działka w części około 
0,90 ha przeznaczona jest na utworzenie 
boisk do gier małych. Działka uzbrojona 
jest w energię elektryczną, wodociąg, 
sieć gazu ziemnego oraz posiada dostęp 
do drogi publicznej.  
 
7. Uchwała ws. wyrażenia zgody na od-

danie w najem budynku mieszkalnego, 

poł. w Majdanie Wielkim. 
Podjęta uchwała dotyczy oddania w na-
jem na okres 1 roku budynku mieszkal-
nego ( na rzecz osoby fizycznej) o łącz-
nej powierzchni użytkowej 62,00m2. 
Budynek usytuowany jest na działce 
gminnej oznaczonej nr 114/2 położonej 
w Majdanie Wielkim.  
 

8. Uchwała ws. udzielenia dotacji z bu-

dżetu gminy na prace konserwatorskie 

przy zabytku wpisanym do rejestru za-

bytków położonym na terenie gminy 

 

Krasnobród nie stanowiącym jej wła-

sności. 
Podjęta uchwała dotyczy udzielenia do-
tacji z budżetu gminy na prace konser-
watorskie drewnianej kaplicy pw. Św. 
Rocha w Krasnobrodzie. Wysokość do-
tacji 20.000 zł.  
 
9. Uchwała ws. udzielenia pomocy fi-

nansowej Miastu Zamość na realizację 
zadań publicznych z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. 
Na wniosek Komendanta Straży Pożar-
nej Rada udzieliła pomocy finansowej 
Miastu Zamościu na zakup samochodu 
ratowniczo – gaśniczego w wysokości 
10.000 zł.   
 
10. Uchwała ws. ustalenia wynagrodze-

nia dla Burmistrza Krasnobrodu. 
W kwietniu br. zostało opublikowane 
Rozporządzenie Rady Ministrów zmie-
niające rozporządzenie w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorzą-
dowych zatrudnionych w urzędach gmin, 
starostwach powiatowych i urzędach 
marszałkowskich. W rozporządzeniu 
tym m.in. zostały podniesione najniższe 
kwoty wynagrodzenia zasadniczego i 
dodatku funkcyjnego dla wójtów i bur-
mistrzów. W związku z tym, że Bur-
mistrz miał ustalone wynagrodzenie we-
dług najniższych stawek jeszcze 
w 2006r. zaistniała konieczność dosto-
sowania wynagrodzenia do wprowadzo-
nych zmian.  
Rada ustaliła następujące miesięczne 
wynagrodzenie (brutto): 
1/ wynagrodzenie zasadnicze  – 4.400 
zł. 
2/ dodatek funkcyjny - 1.700 zł. 
3/ dodatek specjalny - 25% tj. 1.525 zł. 
4/ dodatek za wieloletnia pracę - 20% 
 
11. Uchwała ws. zmian w budżecie 

gminy na 2008 rok.  
W uchwale Rady Miejskiej w Krasno-
brodzie z dnia 28 grudnia 2007r.w spra-
wie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2008 wprowadzono min. następujące 
zmiany:  
Zwiększono wydatki:  
- 188.000 zł. - na budowę drogi gminnej 
w Potoku Senderkach, 
- 105.000 zł. - na remont pokrycia dachu 
z blachy oraz remont elewacji budynku 
Urzędu Miejskiego, 
- 5.000 zł. - na zakup paliwa dla Poste-
runku Policji w Krasnobrodzie, 
- 10.000 zł. - dotacja dla Miasta Zamość 
na zakup samochodu ratowniczo – ga-
śniczego, 
- 40.000 zł. - na wykonanie dokumenta-
cji technicznej odbudowy koryta rzeki 
Wieprz, 

Ciąg dalszy na str. 18 
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Ciąg dalszy ze str. 17 

- 20.000 zł. - na inwestycje energetycz-
ne, 
- 20.000zł. - dotacja dla Parafii Rzym-
sko-Katolickiej na remont konserwator-
ski kaplicy drewnianej pw. Św. Rocha w 
Krasnobrodzie. 
 
 Kolejna XIX sesja V kadencji Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie odbyła w 
dniu 17 lipca 2008 roku się w lokalu 
OSP w Hutkach.  
 W sesji uczestniczyli wszyscy radni, 
Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz 
Gminy,  Przewodniczący Rady Powiatu 
Zamojskiego, Kierownik Posterunku Po-
licji, Kierownicy jednostek podległych, 
pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi, 
przewodniczący zarządów osiedli oraz 
mieszkańcy gminy. 
 Podczas sesji Rada podjęła 8  
uchwał. 
1.Uchwała ws. przystąpienia Gminy 

Krasnobród do stowarzyszenia Stowa-

rzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Nasze Roztocze”. Gmina Krasnobród 
przystąpiła do stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Nasze Roztocze”. Do 
stowarzyszenia przystąpiły również 
gminy: Adamów, Józefów, Zamość, 
Zwierzyniec. W miesiącu kwietniu br. 
Stowarzyszenie zostało wpisane do Kra-
jowego Rejestru Sadowego. Obecnie 
Stowarzyszenie przygotowuje się do 
aplikowania o środki unijne. 
 
2. Uchwała ws. budowy pomnika upa-

miętniającego poległych żołnierzy Armii 
Krajowej. 
W odpowiedzi na wniosek Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Kaczórkach Ra-
da podjęła uchwałę ws. budowy pomni-
ka upamiętniającego poległych żołnierzy 
Armii Krajowej w Kaczórkach. Pomnik 
zostanie wzniesiony na placu przy Szko-
le Podstawowej w Kaczórkach. 
W sprawie budowy pomnika zostały 
przeprowadzone konsultacje społeczne z 
wynikiem pozytywnym, inicjatywę bu-
dowy pomnika poparł również Zarząd 
Okręgu Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej w Zamościu. Koszty 
budowy pomnika (około 3 tys.zł.) zosta-
ną sfinansowane ze środków zebranych 
przez powołany Społeczny Komitet Bu-
dowy Pomnika oraz ze środków budżetu 
gminy.  
 
3. Uchwała ws. wyrażenia zgody na od-

płatne nabycie nieruchomości na wła-

sność Gminy Krasnobród, położonej w 

miejscowości Grabnik stanowiącej wła-

sność Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Rada wyraziła zgodę na odpłatne naby-
cie w trybie przetargowym na rzecz 
Gminy Krasnobród nieruchomości  

 
oznaczonej nr 208 o pow. 0,71 ha poło-
żonej w miejscowości Grabnik stano-
wiącej własność Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Przedmiotowa działka położo-
na jest wśród dwóch działek gminnych. 
Zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy działka położona 
jest w terenach upraw rolnych. 
 
4. Uchwała ws. wyrażenia zgody na 

zbycie zabudowanej nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność gminy 

Krasnobród poł. w miejscowości Kra-

snobród. 
Podjęta uchwała dot. zbycia zabudowa-
nej nieruchomości oznaczonej  
nr 1219/14 o pow. 0.1187ha, położonej 
w miejscowości Krasnobród stanowiącej 
własność  gminy. Działka oznaczona nr 
1234 stanowiąca własność osoby fizycz-
nej wraz z planowaną do zbycia działką 
stanowią zorganizowaną całość gospo-
darczą. Z uwagi na fakt, że na przedmio-
towej działce znajdują się nakłady inwe-
stycyjne o znacznej wartości poniesione 
przez osobę fizyczną – sprzedaż działki 
jest zasadna. 
 
5.Uchwała ws. przystąpienia do sporzą-

dzenia zmian w planie zagospodarowa-

nia przestrzennego  gminy Krasnobród.  
Podjęta uchwała dot. przystąpienia do 
sporządzenia zmian w planie zagospoda-
rowania przestrzennego gminy, w miej-
scowości Zielone tj. rozszerzenie terenu 
usług publicznych na działkę  1381. 
Działka położona jest w pobliżu istnieją-
cej świetlicy (pomiędzy terenami okre-
ślonymi w planie jako tereny budowla-
ne). Przeznaczenie jej na teren usług pu-
blicznych związany jest z planowanym 
w tym rejonie usytuowaniem świetlicy 
wiejskiej. 
 
6. Uchwała ws. przystąpienia do spo-

rządzenia zmian w planie zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Kra-
snobród.  
Zmiana dot. planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krasnobród 
obejmującego obszar działki oznaczonej 
numerem 2427 powstałej z połączenia 
dwu działek i polega na wprowadzeniu 
jednolitej funkcji dla całego obszaru 
przedmiotowej działki tj. budownictwa 
sakralnego z możliwością lokalizacji 
obiektów mieszkalnych z funkcją usług 
kulturalno- oświatowych. Zmiana daje 
możliwość realizacji w przyszłości in-
westycji budowlanych związanych z 
działalnością parafii.  
 

7. Uchwała ws. zmian w budżecie gminy 

na 2008 rok.  
W uchwale Rady Miejskiej w Krasno-
brodzie z dnia 28 grudnia 2007r. w  

 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
rok 2008 wprowadzono min. następujące 
zmiany;  
Zwiększono dochody budżetu gminy: 
- 30.000 zł. - darowizna Wspólnoty 
Gruntowej w Hutkach na budowę drogi 
gminnej w Hutkach, 
- 30.000 zł - dotacja z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych na budowę drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w Grab-
niku, 
- 133.600 zł – dotacja z PFRON na za-
kup samochodu do przewozu osób nie-
pełnosprawnych w ramach programu 
"Uczeń na wsi - pomoc w zdobywaniu 
wykształcenia przez osoby niepełno-
sprawne zamieszkujące gminy wiejsko-
miejskie". 
Zwiększono wydatki budżetu gminy: 
- 108.100zł. – na budowę drogi gminnej 
w Grabniku - 30.000 zł., w Hutkach - 
69.000 zł., budowę chodników - 9.100 
zł. 
- 1.500 zł - na budowę przy Szkole Pod-
stawowej w Kaczórkach pomnika upa-
miętniającego poległych żołnierzy Armii 
Krajowej,  
- 220.000 zł - na zakup samochodu do 
przewozu dzieci niepełnosprawnych w 
ramach programu "Uczeń na wsi - po-
moc w zdobywaniu wykształcenia przez 
osoby niepełnosprawne zamieszkujące 
gminy wiejsko-miejskie" współfinanso-
wany ze środków PFRON, 
- 143.900 zł - na modernizację wielo-
funkcyjnego boiska sportowego dla 
dzieci i młodzieży w Krasnobrodzie 
współfinansowaną ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki. 
 
8. Uchwała ws. zatwierdzenia projektu 

opracowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach pn. „Mała szkółka- dużo 

możliwości” oraz upoważnienia Burmi-

strza do podpisania umowy o dofinan-

sowanie projektu. Gmina Krasnobród 
złożyła wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego na dofinansowanie zajęć pozalek-
cyjnych oraz doradztwo edukacyjno-
zawodowe dla dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych z Gminy Kra-
snobród. Planowany okres realizacji pro-
jektu to 01.09.2008 – 30.06.2010r. W 
ramach projektu przeprowadzane będą 
zajęcia pozalekcyjne oraz wyrównawcze 
z takich przedmiotów: matematyka, in-
formatyka, przyroda, język niemiecki, 
angielski, a także zajęcia socjoterapeu-
tyczne, wychowawcze oraz zakresu pre-
wencji. Łącznie z zajęć skorzysta 675 
uczniów uczęszczających do szkół w na-
szej gminie. 
 Z treścią podjętych uchwał można 
zapoznać się na stronie internetowej 
www.krasnobrod.bip.mbnet.pl. 
 

oprac. E. Borek 
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VIII Gminny Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu 

 
 Tradycyjnie na początku lipca, a w 
tym roku w niedzielę 6 lipca odbył się w 
Krasnobrodzie VIII Gminny Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Kra-
snobrodu organizowany przez Burmi-
strza Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom 
Kultury. 
 Tegoroczna edycja turnieju przebie-
gała nieco inaczej niż dotychczas. 
Zmiany polegały na tym, że ze względu 
na prace związane z modernizacją na-
wierzchni trawiastej głównego boiska  
turniej rozgrywany był na mniejszym 
boisku stadionu sportowego w Krasno-
brodzie.  
 W związku z tym, każda z miejsco-
wości wytypowała do rozgrywek mniej-
sze liczebnie drużyny. Mecze rozgrywa-
ły drużyny 7-osobowe. Mecze trwały po 
20 minut. 
 W VIII Gminny Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu 
wzięło udział 9 drużyn z terenu miasta i 
gminy Krasnobród.  
 Turniej sędziowali sędziowie z Ko-
legium Sędziów w Zamościu: 

1. Radliński Sławomir 
2. Fidor Krzysztof  
3. Komisarczuk Eugeniusz 
4. Gancarz Andrzej 

 Ustalając system rozgrywek wszyst-
kie drużyny zostały podzielone na 3 
grupy. W wyniku losowania w poszcze-
gólnych grupach znalazły się następują-
ce drużyny: 

GRUPA A 
A1. STARA HUTA - POTOK SEN-
DERKI 
A2. DOMINIKANÓWKA 
A3. PODKLASZTOR 

GRUPA B 
B1. MAJDAN MAŁY 
B2. WÓLKA HUSIŃSKA 
B3. ZIELONE 

GRUPA C 
C1. HUCISKO 
C2. KRASNOBRÓD  
C3. MAJDAN WIELKI 
 

 
 W każdej z grup mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, a zwy-
cięzcy poszczególnych grup przechodzili do finału.  

Oto wyniki poszczególnych meczów: 
1. STARA HUTA-POTOK SENDERKI - DOMINIKANÓWKA  1 : 1 GR.A 
2. MAJDAN MAŁY      - WÓLKA HUSIŃSKA   3 : 0  GR.B 
3. HUCISKO        - KRASNOBRÓD   1 : 10 GR.C 
4. DOMINIKANÓWKA     - PODKLASZTOR  0 : 0 GR.A 
5. WÓLKA HUSIŃSKA     - ZIELONE    1 : 3 GR.B 
6. KRASNOBRÓD       - MAJDAN WILEKI  4 : 1 GR.C 
7. STARA HUTA-POTOK SENDERKI  - PODKLASZTOR  0 : 1  GR.A 
8. MAJDAN MAŁY      - ZIELONE    1 : 0  GR.B 
9. HUCISKO        - MAJDAN WIELKI   0 : 3  GR.C 
 

Do finału zakwalifikowali się: 
Z grupy A -  PODKLASZTOR  
Z grupy B - MAJDAN MAŁY 
Z grupy C  - KRASNOBRÓD 

Mecze finałowe: 
1. GR. A – B PODKLASZTOR – MAJDAN MAŁY  1 : 0 
2. GR. B – C MAJDAN MAŁY – KRASNOBRÓD 0 : 6 
3. GR. A – C PODKLASZTOR – KRASNOBRÓD  0 : 2 

 
Wyniki końcowe: 

I miejsce  - KRASNOBRÓD 
II miejsce  - PODKLASZTOR 
III miejsce - MAJDAN MAŁY 

 Zgodnie z wieloletnią tradycją najlepsze trzy drużyny otrzymały okolicznościo-
we puchary, a wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w 
postaci sprzętu sportowego i strojów sportowych.  
 Wręczono również dyplomy i drobne upominki dla króla strzelców turnieju, któ-
rym został  Marek Margol z Krasnobrodu i dla najmłodszego zawodnika  turnieju  - 
Piotra Ścirki z Huciska. Nagrody wręczali: Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś i Za-
stępca Burmistrza Zbigniew Michalski.  
 Organizatorzy zadbali też o zaplecze gastronomiczne, były zimne napoje i kieł-
baski z grila dla zawodników. Turniej przebiegł w miłej, sportowej atmosferze, choć 
nie obyło się bez drobnych urazów i interwencji służb medycznych. Dopisała też po-
goda, było słonecznie.  VIII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Kra-
snobrodu przeszedł już do historii.  
 Kończąc relację z tej sportowej imprezy serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
mieli swój udział w jej organizacji. Dziękuję Burmistrzowi Krasnobrodu za ufundo-
wanie atrakcyjnych nagród, Miejsko-Gminnemu Klubowi Sportowemu „IGROS” za 
przygotowanie boiska i zaplecza sportowego, Straży Miejskiej w Krasnobrodzie za 
pomoc organizacyjną i transport, Pani Elżbiecie Żółkiewskiej za opiekę medyczną, 
pracownikom KDK za organizację Turnieju. 
 Szczególne słowa podziękowania kieruję do zawodników oraz kapitanów i opie-
kunów drużyn za sportową rywalizację i stworzenie miłej atmosfery Turnieju. 
 Już teraz zapraszam do udziału w turnieju w przyszłym roku. 

M. Czapla 
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Akcja Krwiodawstwa 
 
 13 lipca 2008r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyła się akcja honorowego 
oddawania krwi zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Tomaszowie Lubelskim oraz Klub Honorowych Krwiodawców przy 
OSP w Krasnobrodzie.  
 W akcji wzięło udział 16 osób: Bałabuch Krzysztof, Kryk Piotr, Pol Ryszard, 
Skiba Bartłomiej, Skrzyński Sylwester, Wereski Krzysztof, Szpyra Antoni, Ściborska 
Zofia, Wereski Grzegorz, Szpyra Bożena, Dziedzić Andrzej, Berdzik Paweł, Anto-
niach Zbigniew, Łubiarz Paweł, Łubiarz Adam, Żuk Adam,. 
 W sumie oddano 7120 ml krwi, która została przekazana dla chorej na białaczkę 
Krystyny Bauman z Lubaczowa.  

 
 
  Serdecznie dziękuję księdzu prała-
towi Romanowi Marszalcowi oraz wika-
riuszom za rozpropagowanie akcji, 
wszystkim krwiodawcom za bezcenny 
dar, p. Marioli Czapli za udostępnienie 
sali oraz p. doktorowi Sebastianowi Ły-
siakowi oraz pielęgniarkom za konsulta-
cje medyczne i bezbolesne pobieranie 
krwi. 
       Adam Żuk 
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