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Wniosek na budowę kanalizacji
w Krasnobrodzie
W dniu 01.06.2009r. Gmina Krasnobród złożyła wniosek na realizację projektu „Rozbudowa systemu gospodarki
ściekowej w miejscowości Krasnobród”.
Wniosek obejmuje budowę kanalizacji w
następujących ulicach: Zamojska, Wczasowa, Tomaszowska, Aleja NMP, Łąkowa, Królowej Marysieńki, Sobieskiego,
Konopnickiej, Łastowieckiego, Powstańców
Styczniowych,
Modrzewiowa,
Świerkowa, Lelewela. Ogólna wartość
projektu wynosi 4 773 783,60 zł, a Gmina
Krasnobród ubiega się o dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 w wysokości 2 934 702 zł.
Plany rozbudowy szkoły w Kaczórkach
Dobiegają końca prace związane z
opracowaniem wniosku na realizację
projektu „Rozbudowa i modernizacja
budynku Szkoły Podstawowej im. Armii
Krajowej w Kaczórkach”. Wniosek na
podstawie, którego Gmina Krasnobród
będzie ubiegała się o dofinansowanie z
Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj. Lubelskiego zostanie złożony na początku lipca br.
Oświetlenie nowego mola
Gmina Krasnobród ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania
„Oświetlenia mola spacerowego na zalewie”. Termin składania ofert upływa
w dniu 8 lipca 2009 r. o godz. 8.00. W
ramach realizacji zadania będzie zamontowane 8 szt. Słupów oświetleniowych.
Wykonane oświetlenie zostanie wpięte do
istniejącego oświetlenia terenu plaży.
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Krasnobrodu ogłasza, że w dniu 17 lipca 2009r. w Urzędzie Miejskim
w Krasnobrodzie przy ul.3 Maja 36, pok. nr 9 o godz.10.00 odbędzie się przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż działki przeznaczonej w części pod usługi sportu - boisko do gier małych: Hucisko – działka oznaczona nr 160/1 o powierzchni
1,10ha, cena wywoławcza 67 800,00zł, w tym VAT,
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce na
konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie nr 08 1500 1807 1218 0001 6744 0000
Kredyt Bank O/Zamość w terminie do 13 lipca 2009r.
Osobie, która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym
terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie pok.
nr 9 lub tel.084 6607691. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Odbudowa koryta rzeki Wieprz
W dniu 19 czerwca 2009 r. odbyło się
przekazanie terenu budowy pod realizację zadania „Krasnobród – Tarnawatka”
– odbudowa koryta rzeki Wieprz w km
293+180 do 294+380: Etap II”. Powyższe
zadanie będzie realizowała firma: Zakład
Instalacji Wodnej i Rekultywacji, Zygmunt Wójtowicz, 22-400 Zamość ul. Konopnickiej 8/18. Jest to wykonawca który
realizował etap I. W ramach etapu II zostanie odtworzony odcinek koryta rzeki o
długości 1200 m. Koszt realizacji zadania
wyniesie 109 000,00 zł. Zadanie to będzie
finansowane w 50% przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i po 25% przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie i Gminę Krasnobród.
Dni Krasnobrodu
Tegoroczne „Dni Krasnobrodu” odbędą się w dniach 25-26.07.2009r. W
ich programie zaplanowano m.in. piknik
militarny i oficjalne wprowadzenie do
obiegu Dukata Krasnobrodzkiego. Podczas dni naszego miasta będzie też dużo
muzyki - koncerty piosenki wojskowej i
włoskiej oraz koncert Grzegorza Wilka i
Jarosława Webera z programu „Jaka to
melodia”. Natomiast w niedzielę 26 lipca
odbędzie się Przegląd Orkiestr Dętych i
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Rozto-

cze z Tomaszowa Lubelskiego. Oprócz
muzyki i tańca będzie też wystawa agroturystyczna oraz konkursy na proekologiczny produkt regionalny, najciekawszą
ofertę agroturystyczną i ekoturystyczną
organizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Krasnobrodu podaje
do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Krasnobrodzie oraz na stronie internetowej www.krasnobrod.pl w dniu
04.06.2009r. na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży położonych w Starej Hucie i Krasnobrodzie
stanowiących własność Gminy Krasnobród.
Termin złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo /były właściciel lub jego spadkobiercy/ w nabyciu nieruchomości na
podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. /Dz.U
z 2004r. nr.261, poz.2603/ upływa z
dniem 20 lipca 2009r.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie.

Burmistrz
Krasnobrodu
i Krasnobrodzki Dom Kultury
organizują
IX Gminny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar
Burmistrza Krasnobrodu

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca: Krasnobrodzki Dom Kultury
Redakcja: Mariola Czapla (red. nacz.), Radosław Cios-Mairot (red. graf.)
Mariola Kawecka

który odbędzie się
w dniu 11 lipca 2009r.
na stadionie sportowym
w Krasnobrodzie
Do udziału w rozgrywkach zapraszamy
drużyny z wszystkich miejscowości gminy Krasnobród. Zgłoszenia przyjmuje do 03.07.2008r.
i szczegółowych informacji udziela Mariola Czapla, tel. (0-84) 660-71-17.
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Przygotowania do wizyty Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego w Krasnobrodzie
odpowiedzi na zaproszenie
Burmistrza Krasnobrodu oraz
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie w dniu
24 czerwca br. nasze miasto miał odwiedzić Prezydent RP Lech Kaczyński. Pan
Prezydent miał być Gościem Honorowym
Uroczystości Odsłonięcia Pomnika Powstańców Styczniowych poległych pod
Krasnobrodem w 1863 roku.
W związku z planowaną wizytą w dniu
15 czerwca br. odbyło się w Krasnobrodzie
spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Biura Ochrony Rządu, Wojewody Lubelskiego, Policji, a także ks. Prałat
Roman Marszalec i władze samorządowe
Krasnobrodu oraz pracownicy odpowiedzialni za organizację tej wizyty.
Spotkanie rozpoczęło się w Urzędzie
Miejskim w Krasnobrodzie, gdzie omówiono ogólny program wizyty. Następnie
wszyscy udali się do miejsc ujętych w programie, w których miał przebywał Gość
Honorowy Prezydent RP Lech Kaczyński.
Cały zespół organizacyjny był na punkcie
widokowym w kamieniołomie, na stadio-

W

nie sportowym, przy Pomniku Powstańców
Styczniowych, w Sanktuarium Maryjnym,
w Centrum Informacji Turystycznej oraz
w Ośrodku Wypoczynkowym „Natura”.
Podczas wizytacji omawiane były szczegóły przebiegu uroczystości oraz zasady
jej sprawnej organizacji.
Ustalony program uroczystości przedstawiał się następująco:
15.00 – Msza św. za Ojczyznę w Kościele
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
16.30 – Powitanie Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego
– Wspólna modlitwa
17.00 – Otwarcie i poświęcenie Centrum
Informacji Turystycznej
– Wystąpienie Burmistrza Krasnobrodu
– Przemówienie okolicznościowe Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
– Program patriotyczny w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
17.30 – Przemarsz pod Pomnik Powstańców Styczniowych
– Odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Powstańców Styczniowych

– Złożenie wiązanek przez Prezydenta
RP i Burmistrza Krasnobrodu.
W dniu 24 czerwca wszystko było gotowe na przyjęcie Głowy Państwa. Niestety na około 3 godziny przed planowanym
przylotem do Krasnobrodu Burmistrz Krasnobrodu otrzymał informację z Kancelarii Prezydenta RP, że Prezydent RP Lech
Kaczyński nie będzie mógł uczestniczyć w
uroczystościach. Przyczyną odwołania wizyty były niesprzyjające warunki atmosferyczne, które uniemożliwiały przelot prezydenckiego helikoptera.
W związku z tą informacją Burmistrz
Krasnobrodu odwołał planowane uroczystości. Nie odwołano jedynie mszy św.,
którą w intencji Ojczyzny odprawił ks.
prałat Roman Marszalec.
Jak informuje Kancelaria Prezydenta
RP czerwcowa wizyta została odwołana,
ale Prezydent Lech Kaczyński chce odwiedzić Krasnobród, dlatego też trwają
ustalenia mające na celu wyznaczenie nowego, lipcowego terminu wizyty Głowy
Państwa w Krasnobrodzie.
M. Czapla
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JURORZY
II Ogólnopolskiego Konkursu Organowego
prof. Józef SERAFIN
Przewodniczący Jury
Urodził się w 1944 roku w
Krakowie. Ukończył z odznaczeniem
studia w krakowskiej Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej w
klasie organów prof. Bronisława
Rutkowskiego i prof. Jana Jargonia.
W latach 1970-72 studiował
w Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst w Wiedniu
w klasie prof. Antona Heillera,
uzyskując dyplom z odznaczeniem i nagrodę specjalną. Jest laureatem
pierwszych nagród otrzymanych w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki
Dawnej w Łodzi (1964), Ogólnopolskim Konkursie Organowym w
Warszawie (1967) i Międzynarodowym Konkursie Organowym w
Norymberdze (1972).
Występował niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Japonii, Kanadzie i USA. Dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Motette,
Aulos, Dux). Brał udział w pracach Jury wielu międzynarodowych
konkursów organowych, m.in. w Norymberdze, Pradze, Manchester,
Beauvais i Gdańsku.
Jest profesorem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a także profesorem i kierownikiem Katedry Organów Akademii
Muzycznej w Krakowie. Był również wykładowcą uniwersytetów w
Japonii, Kanadzie i USA. W roku 1996 prowadził klasę mistrzowską
w Seulu (Korea Płd.). Pełni funkcję kierownika artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu
Pomorskim oraz Leżajsku.
dr hab. Radosław MARZEC
Urodził się w Białymstoku
w 1971 r. Studiował w Akademii
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie organów prof. Piotra Grajtera, gdzie
uzyskał dyplom z wyróżnieniem.
Umiejętności swoje doskonalił
w Konserwatorium Muzycznym
w Strasbourgu (Francja) w klasie
organów prof. André Stricker w
ramach studiów podyplomowych
zwieńczonych uzyskaniem „Diplôme de Specialisation d’orgue”.
W latach 1995-1996 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki za
wybitne osiągnięcia i sukcesy artystyczne.
Brał czynny udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez
takich organistów jak Marie-Claire Alain, Guy Bovet, Ferdinand Klinda, Herbert Wulf.
Był stypendystą kursu mistrzowskiego prowadzonego przez Jean
Guillou w Zürichu oraz Letniej Międzynarodowej Akademii Organowej
w Saint Bertrand de Comminges prowadzonej przez Michael Chapuis i
André Stricker.
W 1994 został laureatem Nagrody Głównej na Konkursie Organowym w Rumii, a w roku 1999 finalistą Międzynarodowego Konkursu
Organowego im. M. Tariverdieva w Kaliningradzie, gdzie otrzymał nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworów obowiązkowych.
W roku 2005 lubelskie wydawnictwo Polihymnia wydało jego
książkę pod tytułem „Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych”.
W 2006 roku dokonał premierowej rejestracji na płycie, muzyki organowej Adama z Wągrowca.
Obecnie jest doktorem habilitowanym, pracującym na stanowisku
profesora w klasie organów Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Występuje z recitalami w kraju i za granicą.

Marek VRABEL
Urodził się w 1973 r. w Koszycach.
Należy do czołówki reprezentantów młodej generacji słowackich interpretatorów
muzyki organowej. Jest absolwentem
koszyckiego konserwatorium, gdzie w latach 1987 – 1993 równolegle uczył się na
dwóch kierunkach – gry na organach w
klasie Emilii Dzemianowej i gry na fortepianie w klasie Petera Kaščáka. Studia
organowe u Jana Vladimira Michalka na
VŠMU w Bratysławie ukończył w 1998
roku. W ramach mistrzowskich kursów interpretacyjnych uczył się u
Jeana Guillou, Susan Landale a Reitze Smitsa. Podczas doktoratu prowadził go prof. Ivan Sokol.
Otrzymał wiele nagród i dyplomów uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych przeglądach i konkursach. Jako solista i członek orkiestry występował z Filharmonią Państwową w Koszycach pod batutą Bystrika Reżuchy, Petera Macury i Mariana Vacha, z Państwową Orkiestrą
Kameralną w Zlinie z Duszanem Stankovskym, ze Słowacką Filharmonią pod dyrekcją Ondreja Lenarda i Miroslava Valka. Wystąpił w ponad
100 recitalach słowackich i zagranicznych, odbył 38 zagraniczne tourne
koncertowe w 14 państwach europejskich, brał udział w różnych prestiżowych festiwalach i przeglądach muzyki organowej (Monachium,
Wiedeń, Praga, Budapeszt, Bukareszt, Lublana, Lublin, Katowice, Kiszyniów, Sztokholm…). Nagrał 3 płyty CD, np. dla Gratex International
własne kompozycje organowe i improwizacje. Niektóre dzieła autorów
współczesnych zostały mu dedykowane. Nagrywa dla Telewizji Słowackiej, Telewizji Czeskiej, dla Słowackiego Radia i Czeskiego Radia.
Równolegle z działalnością koncertową uczy gry na organach w
Konserwatorium Muzyki Kościelnej w Bratysławie, gdzie od 2000 roku
jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej i Organowej.
dr Jarosław WRÓBLEWSKI
W latach 1988-1993 studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie,
którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym w
klasie koncertowej organów prof. Józefa Serafina.
W latach 1993- 2002 studiował w Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst
„Mozarteum” w Salzburgu na „Wydziale
Koncertowym”, w klasie prof. Heriberta
Metzgera, który ukończył z wyróżnieniem i
nagrodą Ministra Republiki Austrii, a od roku
1995 na wydziale „Katolickiej Muzyki Kościelnej” zamkniętym dyplomem z wyróżnieniem w specjalnościach: organy, dyrygentura chóralna,
improwizacja organowa i kompozycja kościelna.
Brał udział w licznych konkursach organowych i został laureatem
następujących z nich: Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół
Średnich w Inowrocławiu (l miejsce), Międzynarodowy Konkurs Organowy w Kamieniu Pomorskim (IV miejsce), Międzynarodowy Konkurs
Organowy w Gdańsku (wyróżnienie), Konkurs Organowy „Bacha i Buxtehudego” w Szekszard (Węgry) (III miejsce), Konkurs Organowy w
San Elpido a Marę (Włochy) (runda finałowa). Jako solista, dyrygent i
muzyk kameralny występuje w Polsce, Austrii i Niemczech, Szwajcarii biorąc udział w licznych prawykonaniach utworów kompozytorów
współczesnych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud).
Od kilku lat współpracuje z Międzynarodowym Towarzystwem
im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, dla którego przygotowuje liczne
produkcje muzyczne (między innymi wykonanie wszystkich dzieł organowych Jehana Alaina). Obecnie jest asystentem w Instytucie Muzykologii KUL i wykładowcą w Akademii Muzycznej im. F. Chopina
w Warszawie.
Doktorat w dziedzinie „Instrumentalistyka” uzyskał w Akademii
Muzycznej w Krakowie.
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III Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”
Katarzyna BĄKOWSKA
Katarzyna Bąkowska urodziła się w
Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem
Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w
klasie prof. Henryka Keszkowskiego.
Obecnie jest adiunktem w tejże uczelni, a od 2006 roku pedagogiem klasy
skrzypiec ZSM II stopnia Bednarska w
Warszawie.
Doskonaliła swe umiejętności na
studiach podyplomowych w Indiana
University School of Music (Bloomington, USA) u prof. Henryka Kowalskiego i prof. Franco Gulli (1998-1999). Otrzymała
stypendia Ministra Kultury i Sztuki, Fundacji Kultury, Fundacji
Kościuszkowskiej, Dorothy Richard Starling Foundation, Warszawskiej Fundacji Kultury, Rządu Francuskiego, FAME Festival
& School oraz Fundacji przy Konserwatorium w Nicei i Lozannie. Była finalistką konkursu Tadeusza Wrońskiego na skrzypce
solo w Warszawie, gdzie otrzymała wyróżnienie (1995).
Brała udział w festiwalach muzycznych i koncertach kameralnych, m.in. w Festiwalu Mozartowskim we Wrocławiu, Koncercie Roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie, Filharmonii
Opolskiej, Filharmonii Krakowskiej, Łazienkach Królewskich,
Summer Festival w Bloomington, Fame Festival w Lawrenceville. Uczestniczyła w mistrzowskich kursach interpretacji muzycznych w Polsce, Francji, Szwajcarii oraz Stanach Zjednoczonych,
pracując pod kierunkiem wybitnych artystów: Henryka Keszkowskiego, Erica Friedmana, Gerarda Poulet, Dong-Suk Kanga, Pierre Amoyala i Pawła Giliłowa.
Pasjonuje ją również muzyka dawna. Swoje zainteresowania
w tym kierunku rozwijała u boku Agaty Sapiechy oraz Lucy van
Dael na kursach w Wilanowie i w Krakowie. Od 2006 roku jest
członkiem Polskiego Towarzystwa Bachowskiego. W działalności artystycznej Katarzyny Bąkowskiej szczególne miejsce zajmują recitale kameralne. W jej repertuarze znajdują się utwory od
baroku do muzyki XX wieku.
Andrzej OLEWIŃSKI
Urodził się w1983 roku w Warszawie. Edukację muzyczną
rozpoczął w wieku 13 lat w Konserwatorium Muzycznym Janusza Raczyńskiego pod kierunkiem mgr. Macieja Regulskiego.
Naukę kontynuował w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im.
J. Elsnera w Warszawie w klasach mgr. Janusza Raczyńskiego
oraz mgr. Marcina Siatkowskiego. W roku 2003 podjął studia w
Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie gitary
st.wykł. Ryszarda Bałauszko. W latach 2007-2008 jako stypendysta programu Socrates-Erasmus kontynuował studia w Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” w Granadzie
pod kierunkiem prof. Glorii Luque Mediny.
W czasie swej edukacji muzycznej Andrzej Olewiński brał
udział w licznych kursach oraz lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez słynnych pedagogów i wirtuozów gitary takich
jak: David Russell (Szkocja), Pavel Steidl (Czechy), Carlo Marchione (Włochy), Costas Cotsiolis (Grecja), Michał Nagy (Polska), Marco Socias (Hiszpania), Alexander Swete (Austria) czy
Janusz Strobel (Polska).
Jako solista i kameralista występował na licznych festiwalach w Polsce – min: Warszawski Festiwal Gitarowy, Nieustający
Festiwal Gitarowy w Lublinie, Festiwal „Pokolenie JP2”. Dokonywał również nagrań dla radia i telewizji. W latach 2003-2004
związany był z Piwnicą Artystyczną Andrzeja i Wandy Kurylewiczów. Andrzej Olewiński jest zdobywcą wielu nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach.

Aleksander WILGOS
Urodził się w 1984 w Warszawie. Naukę gry na gitarze rozpoczął
w wieku 8 lat w Państwowej Szkole
Muzycznej I st. w Grodzisku Mazowieckim pod kierunkiem Mirosława
Rogalskiego. Ukończył Liceum Muzyczne im. K. Szymanowskiego w
Warszawie, w klasie Krzysztofa Celińskiego. Podczas koncertu
dyplomantów wykonał z orkiestrą Concierto del sur Manuela
Ponce’a. W 2008 roku otrzymał dyplom Akademii Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie (klasa Ryszarda Bałauszko) wraz z
medalem Magna Cum Laude, przyznawanym najwybitniejszym
absolwentom uczelni. Jest laureatem licznych konkursów międzynarodowych. W duecie z Andrzejem Olewińskim zdobył I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. J. Rodrigo
w Bojano (Włochy, 2008r.) oraz I miejsca w Konkursach Zespołów Kameralnych w Świdnicy (2005r.) i w Lublinie (2006r.). W
roku 2004 brał udział w Kursie Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w klasie gitary, lutni i zespołów kameralnych
prowadzonej przez Williama Cartera. Ponadto pobierał lekcje mistrzowskie u takich pedagogów jak: Marcin Dylla, Andrzej Mokry, Gerhard Reichenbach, Philippe Villa, Simon Standage, Paolo
Pandolfo, i in. W roku akademickim 2007/2008 Aleksander Wilgos był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jest również laureatem programu stypendialnego Młoda Polska.
W maju 2008r. został przyjęty przez Carlo Marchione do Conservatorium Maastricht w Holandii bez konieczności zdawania
egzaminu wstępnego.
Stanisław MARKOWSKI
Urodził się 8 maja 1949 roku w
Częstochowie w rodzinie Alfredy i
Kazimierza Markowskich.
Dyplom magistra geografii uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim
w 1972 roku.
Debiutował wystawą fotograficzną „Klimaty Krakowa” w 1971 roku . Następna to „Przedmieście”, poświęcona dzielnicy jego dzieciństwa - Zawodzie, w
Częstochowie. Od 1977 roku jest członkiem Związku Polskich
Artystów Fotografików /nr leg. 463/
W latach 1980 – 89 współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” w Krakowie, a także do dziś z tygodnikiem „Niedziela” w
Częstochowie. W latach 80-tych wykonuje zdjęcia spektakli w
„Teatrze Starym” w Krakowie, współpracuje z Andrzejem Wajdą
przy filmie „Człowiek z Żelaza”. W latach 1980 – 81 w „Komitecie Porozumiewawczym Związków Twórczych i Naukowych”
oraz w „Komitecie Pomocy Więzionym za Przekonania”.
Organizator niezależnego życia fotograficznego i wydawniczego. Zbierał i ujawniał nieznane materiały fotograficzne i fonograficzne, zwłaszcza te z grudnia 1970 roku. Współtworzył i
prezentował w Polsce, cieszącą się olbrzymim zainteresowaniem,
wystawę „Fotografie z lat 1956, 1968, 1976, 1980...”, którą obejrzało kilkaset tysięcy osób. Za prace tę został uhonorowany w
1988 roku Nagrodą im. Eugeniusza Lokajskiego /fotografa Powstania Warszawskiego/ przyznaną przez Stowarzyszenie Niezależnych Dziennikarzy. A za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii Związek Polskich Artystów Fotografików uhonorował go
w 1977 roku medalem im. Jana Bułhaka.W 2000 roku otrzymał
odznakę Zasłużony Działacz Kultury z rąk Ministra Kazimierza
Ujazdowskiego.
ciąg dalszy na str. 8
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XIV Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaka

czerwca 2009 roku w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu
Kultury odbył się XIV Gminny Konkurs
Recytatorski Przedszkolaka. Tradycyjnie
już w konkursie tym wzięły udział przedszkolaki i dzieci z klas „zerowych” z terenu miasta i gminy Krasnobród.
Punktualnie o godzinie 10.00 oficjalnego rozpoczęcia konkursu dokonała pani
dyrektor domu kultury Mariola Czapla,
która serdecznie powitała wszystkich
przybyłych małych artystów oraz zgromadzoną publiczność w osobach pań nauczycielek opiekujących się dziećmi, rodziców
i dziadków, którzy przyszli podziwiać
swoje pociechy.
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W tym roku małych recytatorów było
bardzo dużo, bo w konkursie wzięło udział
ponad 120 wykonawców. Wszyscy uczestnicy tego spotkania prezentowali jeden
wiersz o dowolnej tematyce. Na scenie
można było zobaczyć i posłuchać solistów,
duety, tercety kwartety, a nawet większe
grupy, które prezentowały się znakomicie.
Przygotowane na konkurs utwory były
przeróżne, a mali artyści solidnie przygotowali się do występu, bowiem niektórzy
z nich mieli nawet odpowiednie do tematu
wiersza stroje. Po wysłuchaniu wszystkich
uczestników konkursu na scenie powitano
panią Marię Domańską, nauczycielkę krasnobrodzkiej szkoły i poetkę, która wła-

śnie wydała bajkę dla dzieci pt. „Kraina
tęczy”Autorka opowiedziała kilka słów
o powstaniu tej kolorowej książeczki dla
dzieci, po czym zapoznała zgromadzonych z jej treścią. Tak oto zaprezentowano najnowszą publikację pani Marii, która
skierowana jest właśnie do najmłodszych.
Potem nastąpił chyba najbardziej
oczekiwany przez małych artystów moment, wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków przygotowanych przez
Krasnobrodzki Dom Kultury.
Były również pamiątkowe zdjęcia i
obietnice, że spotkamy się za rok.
M.K.
Fotoreportaż – str. 20

Festyn Ludowy i Dzień Dziecka

nia 1 czerwca 2009r. w Krasnobrodzie na placu przy Sanktuarium Maryjnym odbył festyn z okazji
Święta Ludowego i Dnia Dziecka, którego
organizatorami byli: NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ”, Duszpasterstwo Rolników,
Parafia N.N.M.P i Urząd Miejski w Krasnobrodzie. Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godzinę 14, jednak z powodu
obfitych opadów deszczu impreza zaczęła
się z lekkim opóźnieniem.
Po powitaniu wszystkich zgromadzonych, przez Panią Mariolę Czaplę – dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury,
uroczystego otwarcia Święta Ludowego
i Dnia Dziecka dokonali przewodniczący
NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ” Jerzy Chróścikowski i zastępca Burmistrza Krasnobrodu Zbigniew Michalski.
Potem rozpoczął się program artystyczny dla najmłodszych.
Na scenie prezentowały się dzieci z
Dziecięcego Kółka Różańcowego z Kra-

snobrodu, Zespół Tańca Ludowego ze
Szkoły Podstawowej w Łabuniach „Łabuńskie Iskierki”, solistki ze Studia Piosenki przy Tomaszowskim Domu Kultury
oraz „Dziecięce Trio” ze Szkoły Podstawowej w Tarnawatce.
Oprócz występów artystycznych nie
zabrakło zabaw i konkursów, które przygotowali i poprowadzili wolontariusze
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Krasnobrodzie pod kierunkiem pań Danuty Korzeniowskiej i Alicji Pomaniec.
Chętnych do wspólnej zabawy było wielu,
tym bardziej, że każdy z uczestników na
zakończenie otrzymywał upominki ufundowane przez Krasnobrodzki Dom Kultury.
Po występach młodych wykonawców
w programie ludowym wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Białowoli, Zespół Śpiewaczy z Łukowej, „Kraśnianki”
z Krasnego, „Zagórzanki” z Łuszczacza,
Zespół Wokalny „BELL CANTO” z Ty-

szowiec, Chór „ZORZA” z Gminnego
Ośrodka Kultury w Skierbieszowie oraz
Zespół Folklorystyczny „Wójtowianie”
z Krasnobrodu, który zakończył ludowy
program artystyczny.
Podczas festynu na placu znajdowały
się stoiska twórców ludowych, na których
można było nabyć efekty ich pracy twórczej, stoisko Wojewódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Oddział w Sitnie oraz zjeżdżalnia dla dzieci.
Pieczone kiełbaski serwował Ośrodek Wypoczynkowy Natura.
Tuż przed godziną 18-stą, kiedy program na scenie dobiegł końca, wszyscy
zostali zaproszeni na uroczystości religijne, które miały miejsce w Kościele Nawiedzenia NMP, gdzie odbywało się spotkanie
Rodziny Radia Maryja.
Relacja z tego spotkania – str. 7.
M.K.
Fotoreportaż – str. 10

Koncerty Organowe

X Jubileuszowe Powiatowe Igrzyska LZS

Jak co roku w okresie wakacji w Sanktuarium
Maryjnym w Krasnobrodzie odbywają się Letnie
Koncerty Organowe.
Program tegorocznych koncertów przedstawia
się następująco:
5 lipiec - Tomasz Bębenek - Tomaszów/Kraków
19 lipiec - Earline Moulder - U.S.A.
2 sierpień - Adam Klarecki - Włocławek
23 sierpień - Jolanta Sosnowska - skrzypce
Józef Kolinek - skrzypce
Marek Kudlicki - organy

W dniach 18-19 lipca 2009r. w Krasnobrodzie odbędą się X Jubileuszowe Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi - Święto
Sportu Powiatu Zamojskiego. Do udziału w imprezie zaproszone zostały
reprezentacji wszystkich gmin z terenu Powiatu Zamojskiego.
X Powiatowe Igrzyska LZS odbędą się na obiektach sportowych miasta Krasnobród. W sobotę 18 lipca od godz. 9.00 na stadionie MGKS
„IGROS” w Krasnobrodzie odbędą się mecze piłki nożnej kobiet i mężczyzn. Natomiast w niedzielę 19 lipca od godz. 6.00 na zbiorniku wodnym
„Olender” odbędą się indywidualne zawody wędkarskie „spławikowe”.
Pozostałe konkurencje zarówno drużynowe jak i indywidualne będą rozgrywane na szkolnych obiektach sportowych. Uroczyste otwarcie igrzysk
zaplanowano na godz. 11.00.
Serdecznie zapraszamy wszystkie reprezentacje do udziału w tej sportowej imprezie, a mieszkańców Powiatu Zamojskiego i gości przebywających w Krasnobrodzie do kibicowania.
M. Czapla

Wszystkie koncerty rozpoczynają sie
o godz. 17.00
Kierownik art. - Marek Kudlicki – Austria - Wiedeń

Serdecznie zapraszamy
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Maryjo Gwiazdo Ewangelizacji prowadź nas,
prowadź Radio Maryja

zień 1 czerwca w Sanktuarium Maryjnym, był dniem niezwykłym, w
którym gościliśmy w naszej wspólnocie
Radio Maryja i Telewizję Trwam. Na to niecodzienne wydarzenie przybyło wielu gości
i pielgrzymów, by przeżywać modlitewne
spotkanie z Rodziną Radia Maryja.
Uroczystości rozpoczęły się już o godz.
14.00 – gdzie przeżywaliśmy Święto Ludowe
połączone z festynem z okazji Dnia Dziecka,
gdzie miały miejsce występy różnych zespołów jak i liczne konkursy i zabawy z udziałem dzieci.
Głównym punktem uroczystości było
spotkanie w kościele gdzie o godz. 18.00 –
rozpoczęliśmy wspólną modlitwę w parafii
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie. Swoją
obecnością zaszczycił nas O. Tadeusz Rydzyk – Dyrektor Radia Maryja i TV Trwam
oraz O. Piotr Andrukiewicz.
Po spotkaniu z naszymi gośćmi mieliśmy okazję wsłuchać się w audycję słowno-muzyczną pt. „Cuda i łaski doznane za
przyczyną Matki Bożej Krasnobrodzkiej”
w wykonaniu Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży „Emmanuel” działającego przy
parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, po czym Proboszcz tej Parafii i Dziekan
Dekanatu Krasnobród – Ks. Prałat Roman
Marszalec, przedstawił wszystkim historię
naszej parafii. Gościliśmy również p. Michała Grabiankę, który znany jest z audycji dla
rolników prowadzonych w Radiu Maryja,
który skierował kilka słów szczególnie do
ludzi ciężkiej pracy.
Punktem centralnym była uroczysta Eucharystia, dla Rodziny Radia Maryja. Mszy
Świętej przewodniczył Ks. Prałat Roman

Marszalec – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie i Kustosz
Sanktuarium Maryjnego. Homilię wygłosił
– rodak - Ks. Profesor Doktor Habilitowany
Edward Walewander – Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie,
Kierownik Katedry Pedagogiki Porównawczej w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk
Społecznych KUL (treść kazania publikujemy na str. 15-16 bierzącego wydania GK). W
koncelebrze wzięło udział wielu kapłanów,
m.in. O. Tadeusz Rydzyk, O. Piotr Andrukiewicz, jak i Diecezjalny Duszpasterz Rolników – Ks. Kanonik Grzegorz Świtalski
– proboszcz Parafii Trzeszczany, kapłani
rodacy oraz księża Dekanatu Krasnobród.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewni
chór parafialny, pod kierunkiem p. Józefa
Bąka. Na zakończenie Mszy Świętej, Ks.
Prałat skierował słowa podziękowań, tym
wszystkim, którzy przyczynili się do tego
pięknego wydarzenia w życiu naszej parafii.
Następnie swoją wdzięczność wyraziła pani
Józefa Kusz – z Koła Przyjaciół Radia Maryja w Krasnobrodzie. Po zakończeniu Mszy
Świętej, wraz ze słuchaczami, którzy łączyli się telefonicznie rozważaliśmy tajemnice
radosne różańca świętego. Modlitwę poprowadził Ks. Krzysztof Maj – wikariusz Parafii
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie.
O godz. 21.00 łącząc się z Duchową
Stolicą Naszego Narodu – z Jasną Górą, modliliśmy się słowami Apelu Jasnogórskiego.
Modlitwę apelową poprowadził – nasz rodak
- Ks. Prof. Dr Hab. Krzysztof Guzowski –
profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W modlitwie Apelowej
uczestniczył również – Pasterz Diecezji Za-

Wykonawcy

III Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
„Per Artem ad Astra”
ciąg dalszy ze strony 6
W 2003 wyróżniony został Nagrodą w
dziedzinie kultury przyznaną przez prezydenta Częstochowy. 3 maja 2008 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz
odzyskania przez Polskę niepodległości i demokracji.
W 2005 roku, na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w Bielsku Białej „Misterium Cierpienia, Misterium Odkupienia”,
otrzymał I Nagrodę za fotografię „Pieta Polska”, ukazującą matkę księdza Jerzego Popiełuszki, nad trumną, w dniu jego pogrzebu,
3 listopada 1984 roku. Prócz fotografii, jego
pasją jest muzyka. Komponuje, gra na pianinie, śpiewa. Tworzy muzykę głównie do poezji polskiej. Śpiewa również poezję własną.
W 1980 roku skomponował muzykę do słów
wiersza Jerzego Narbutta – „Solidarni”, która stała się oficjalnym hymnem Solidarności.
W 2003 roku wydał swoją pierwszą autorską
płytę „Tęsknota”. W listopadzie 2008 roku

z okazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości ukazała się nowa jego płyta zatytułowana „Bądź wierny, idź !”
Stanisław Markowski ma na swym
koncie wiele znaczących osiągnięć fotograficznych. Jego prace znajdują się m.in. w
zbiorach muzeów i galeriach w Lozannie,
Bostonie, Tel Avivie, Warszawie, Wrocławiu,
Łodzi, Krakowie, Częstochowie, Kielcach,
Bielsku Białej.
Głównym jednak miejscem prezentacji
zdjęć Markowskiego, są jego albumy autorskie. Zrealizował ich już ponad 20. Trzy
spośród jego albumów otrzymały tytuły Najpiękniejszej Książki Roku przyznanej przez
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.
Do najbardziej znanych należą: „Drogami
świętego Franciszka z Asyżu”, „Ziemia Zbawiciela”, „Ziemia Apostołów Pawła i Jana”,
„Pejzaż święty-polskie kościółki drewniane”,
„Świat, którego już nie ma - Krakowski Kazimierz, dzielnica żydowska”, „Dwór Polski” i
„Oblicza polskiego dworu”, , „Skarby Jury”,
„Katedra na Wawelu”, „Skarby Kielc”.

mojsko-Lubaczowskiej Ks. Bp Dr Wacław
Depo, który skierował do nas swoje słowo
oraz udzielił wszystkim zgromadzonym
pasterskiego błogosławieństwa. Po zakończeniu uroczystości w kościele. Odbyły się
rozmowy niedokończone na temat: „Rola
organizacji ludowych w kształtowaniu patriotyzmu i świadomości narodowej”, którym przewodniczył O. Piotr Andrukiewicz.
W rozmowach wzięli udział: Ks. Prałat
Roman Marszalec, p. Michał Grabianka, p.
Jerzy Chróścikowski, Senator RP, posłowie
na Sejm p. Sławomir Zawiślak, p. Mirosław
Piotrowski, przedstawiciel rolników – Antoni Skura.
Transmisja z Krasnobrodu zakończyła
się wspólną modlitwą na zakończenie dnia,
po czym oddano głos do Studia w Toruniu.
Radio Maryja i TV Trwam to wielkie dzieło,
dzięki któremu – jak powiedział w swoim podziękowaniu Ks. Prałat - utrzymujemy naszą
łączność w wierze i polskości. Dzięki temu
również wieść o Cudownym Miejscu – jakim
jest Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie
rozeszła się w dalekie zakątki naszej ziemi.
Dlatego po Panu Bogu należy się wdzięczność życzliwym ludziom, którzy przyczynili
się do zorganizowania tej pięknej uroczystości. Niech Maryja Pani Krasnobrodzka –
wspiera wszystkich swoimi łaskami i otacza
opieką na każdy dzień. Spotkanie z Rodziną
Radia Maryja, jest ważnym wydarzeniem w
historii naszej parafii i zapewne pozostanie
długo w naszej pamięci.
Ks. Sławomir Skowroński
Fotoreportaż – str. 11

Mieczysław Sieklucki
Zasłużony dla Krasnobrodu

Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” ponawia swój apel o udostępnienie pamiątek,
wspomnień i innych materiałów związanych
z osobą mgr Mieczysława Siekluckiego. Zebrane materiały pomogą w przygotowaniu
specjalnego wydania „G.K.”, w którym przedstawiona zostanie postać zasłużonego dla Krasnobrodu farmaceuty i społecznika, założyciela i wieloletniego naczelnika Ochotniczej
Straży Pożarnej. Prosimy o przekazywanie
informacji do Redakcji „G.K.”. Zapewniamy
zwrot udostępnionych materiałów.
Społeczny Komitet Organizacyjny powołany zajmuje się gromadzeniem środków
finansowych na wykonanie pomnika Mieczysława Siekluckiego. Jego uroczyste odsłonięcie planowane jest w sierpniu br.
Oto numer konta bankowego, na który
można dokonywać wpłat:
KREDYT BANK S.A. O/Zamość
74 1500 1807 1218 0004 0765 0000.
Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel,
innych zapraszamy do współpracy.
M. Czapla
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Do serca Maryi – Matki…
iesiąc maj, to czas w którym do
Matki Bożej Krasnobrodzkiej
przybywa wielu pielgrzymów – przede

M

Ks. Prałat wita przybyłych pielgrzymów

wszystkim dzieci I komunijne, dzieci
szkolne, młodzież, ale tradycyjnie na zakończenie tego Maryjnego miesiąca – stają przed Jej obliczem – chorzy i cierpiący.
W tym roku Diecezjalny Dzień Chorych
zgromadził wielu wiernych 30 maja br.
Tegorocznej pielgrzymce przewodniczył
Ks. Bp dr Mariusz Leszczyński, który na
początku spotkał się z chorymi i persone-

Ks. Bp Mariusz Leszczyński
przewodniczy uroczystościom

lem Domu Opieki Społecznej w Krasno- ność wyraził również Ks. Prałat Roman
Marszalec – Kustosz Sanktuarium Maryjbrodzie.
Głównym punktem tego dnia było spo- nego.
Po Mszy Świętej, wszyscy trwali na
tkanie chorych z naszej diecezji w Sanktumodlitwie modląc się słowami Litanii do
arium Maryjnym w Krasnobrodzie.
To modlitewne spotkanie rozpoczęło się Imienia Jezus, a Ksiądz Biskup przechonabożeństwem Drogi Krzyżowej, pod
przewodnictwem
Diecezjalnego Duszpasterza
Chorych
Ks. Dziekana Kan.
Stanisława Budzyńskiego, proboszcza
Parafii św. Mikołaja
w Grabowcu. Chorzy jednocząc się
z Chrystusem cierpiącym i wpatrując
się w Krzyż naszego
Zbawiciela z wielkim przeżyciem rozważali poszczególne
Chorzy zgromadzeni u Stóp Matki Bożej Krasnobrodzkiej
stacje. Teksty Drogi
Krzyżowej oparte na
fragmentach z życia
św. Joanny Beretty
Molla.
Po Drodze Krzyżowej, przybyli pielgrzymi mieli okazję
oczyścić swoje serca
w sakramencie pokuty i pojednania,
by godnie uczestniczyć w Eucharystii,
która była centralnym punktem pielgrzymki.
Mszy
Świętej
Młodzież bierzmowana
przewodniczył i homilię wygłosił Biskup
Pomocniczy naszej diecezji – Ks. Bp dr dząc z Najświętszym Sakramentem przez
Mariusz Leszczyński. W koncelebrze środek świątyni udzielił wszystkim zgrowzięło udział wielu kapłanów. Ks. Bi- madzonym błogosławieństwa.
W godzinach popołudniowych Ks.
skup zwracając się do licznie przybyłych
pielgrzymów i łącząc się ze wszystkimi Biskup odwiedził jeszcze mieszkańców
chorymi, którzy niosą swoje krzyże w Domu Opieki Społecznej w Majdanie
świetle krzyża Jezusowego, nawiązując Wielkim, po czym w kościele Parafialnym
do Orędzia Benedykta XVI do chorych, pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
prosił wszystkich o modlitwę w intencji udzielił sakramentu bierzmowania 115
rodzin i w intencji całego świata. Mówił: uczniom III klas gimnazjalnych.
Niech Maryja – Pani Krasnobrodzka,
„jeżeli rodzina jest chora, chore będzie
społeczeństwo, naród i wszystko. Miejcie wspiera swym potężnym orędownictwem
w ręku różaniec i módlcie się za nasze ro- wszystkich chorych szukających nadziei,
dziny, by byłe silne Bogiem, wtedy będzie oraz młodzież, by zawsze była wierna
inna nadzieja na przyszłość. Módlcie się Bogu i Kościołowi.
by odmieniło się oblicze naszych serc, by
Ks. Sławomir Skowroński
odmieniło się nasze myślenie”.
Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele osób chorych wyrazili swoją
wdzięczność Ks. Biskupowi i kapłanom
składając bukiet kwiatów. Swoją wdzięcz-

Świeto Ludowe
i Dzień Dziecka

01.06.2009r

Spotkanie Rodziny Radia Maryja
w Krasnobrodzie

01.06.2009r
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75 rocznica wizyty
Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego
w Krasnobrodzie

D

nia 7 lipca 1934r. odbyło się w
Krasnobrodzie w obecności Pre-

zydenta Ignacego Mościckiego poświęcenie i oddanie do użytku nowego budynku

szkolnego, który spłonął w czasie działań
wojennych w wrześniu 1939r.
Na uroczystość poświęcenia szkoły raczył przybyć Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Profesor Dr. Ignacy Mościcki, wraz ze swoją małżonką Panią Marią
Mościcką.
Panu prezydentowi towarzyszyli: Dyrektor Kancelarji Cywilnej Dr. Stanisław
Swierzawski, Szef Kancelarji Wojskowej
Pułkownik Głogowski, Przyboczny Adiutant Kapitan Hartman, oraz zaproszeni
goście: Prezes Banku Polskiego Wróblewski z małżonką i córką, Wice Minister Komunikacji Bobkowski z małżonką,
Dyrektorzy Banku Polskiego: Baranski,
Oczechowski i Szajer, Wojewoda Lubelski ,Dr. Rożniecki, Starosta Powiatowy,
Zamecznik co zastępstwie Kuratorjum Lubelskiego, Komornicka i Inspektor szkolny w Zamościu Szczepaniec.
W uroczystości brały udział wszystkie
miejscowe organizacje, jak straż pożarna, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej,
Drużyna Harcerska, Związek Strzelecki,
Przysposobienie wojskowe Kobiet i Związek pracy obywatelskiej Kobiet oraz straż
pożarna ze Zwierzyńca, która przybyła na
uroczystość z orkiestrą, Związek Strzelecki z Bondyrza i kilka drużyn Harcerskich
męskich i żeńskich, Zamość i Biłgoraj
obozujących w miejscowych lasach i ludność z całej Gminy Krasnobród w liczbie
około 3000 osób.
Z chwila gdy Pan Prezydent usiadł na
fotelu, specjalnie ustawionym na przybranych schodach szkoły, Przewodniczący
Komitetu budowy szkoły p. Fudakowski
Kazimierz wygłosił wobec Pana Prezydenta, oraz jego swity przemówienie, podając
między innemi sposób i wysokość poniesionych kosztów budowy, oraz świadczeń
dobrowolnych danych przez miejscowe
społeczeństwo, podkreślając ile można
zrobić nawet w okresie ciężkiego kryzysu sposobem gospodarczym gdy cała ludność w miarę możności okazuje pomoc i
wyraził jednocześnie podziękowanie p.
Zamecznikowi Staroście zamojskiemu za
przechylne ustosunkowanie się do budowy szkoły.
Koszt całkowicie wykończonego budynku wynosi około 25000 zł. Po przemówieniu i odczytaniu szczegółowego
sprawozdania z budowy szkoły Pan Fudakowski podziękowawszy Panu Prezydentowi R. P. za łaskę przybycia na uroczystość wzniósł okrzyk na cześć Pana
Prezydenta powtórzony trzykrotnie przez
zebrane organizacje i ludność.
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Przemawiał również Ks. prałat Wójcikowski Antoni jako Przewodniczący
Dozoru szkolnego, który między innemi
podał iż nowy budynek w Krasnobrodzie stanął dzięki ofiarności miejscowego
obywatela ziemskiego p. Kazimierza Fudakowskiego, który w znacznym stopniu
przyczynił się budowy szkoły, oraz pracy
miejscowego samorządu gminnego.
Po przemówieniu nastąpiło poświęcenie szkoły, którego dokonał Ks. Prałat Antoni Wójcikowski miejscowy proboszcz.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką i switą w obecności członków Komitetu budowy szkoły,
oglądał budynek wewnątrz, a następnie
zatrzymawszy się w jednej z sal szkolnych
specjalnie przybranej wpisał się do księgi
pamiątkowej do której wpisała się również
Pani Prezydentowa, oraz swita Pana Prezydenta i gości zaproszeni.
Poczem Pan Prezydent odjechał żegnany przez organizację i ludność które
wzniosły na jego cześć okrzyk.
Na tem akt poświęcenia został zakończony.
Dnia 7 lipca 1934 r. przy udziale Prezydenta Ignacego Mościckiego odbyło się
poświęcenie sanatorium na Belfoncie.
Aktu poświęcenia dokonał miejscowy
proboszcz Ks. Prałat Antoni Wójcikowski.
W czasie okupacji sanatorium zostało
spalone.
Relacja pochodzi z Kroniki Parafialnej
Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny w Krasnobrodzie.
Archiwalne zdjęcia – z prywatnych
zbiorów Krystyny Sokolnickiej z Poznania,
córki Kazimierza Fudakowskiego.
Materiały zebrała:
M. Czapla

Redakcja Gazety Krasnobrodzkiej składa serdeczne podziękowania
Pani Krystynie Sokolnickiej za udostępnienie zdjęć,
Panu Andrzejowi Sokolnickiemu za ich przekazanie,
Ks. Prałatowi Romanowi Marszalcowi za udostępnienie relacji z wizyty zapisanej
w kronice parafialnej
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W Zamościu powstanie Centrum dla Wysiedlonych

N

iedawno w „Rozmowach niedokończonych” w Telewizji Trwam
i Radiu Maryja uczestniczyli znakomici
goście z Zamościa. Byli to: poseł na Sejm
Rzeczpospolitej pan Sławomir Zawiślak,
pan Jerzy Zacharow – szef Stowarzyszenia
Internowanych Zamojszczyzny oraz pan dr
Przemysław Czarnek – wykładowca KUL.
Pan poseł Sławomir Zawiślak poinformował, że poczynił starania, by w Zamościu
powstało Centrum dla Wysiedlonych. W
tym celu został powołany Komitet w skład
którego weszli między innymi pan Jerzy
Zacharow – przewodniczący, pan dr Przemysław Czarnek – wspierający działalność
Komitetu od strony prawnej. Przyznaję, że
wiadomość ta sprawiła mi wielką radość,
którą z pewnością podzielą mieszkańcy
Zamojszczyzny i całej Polski. Myślę, że
będzie to muzeum, w którym znajdą się
wszelkie pamiątki z ponurych lat okupacji
niemieckiej, świadczące o tragicznych losach mieszkańców Zamojszczyzny.
Napiszę teraz o tym, dlaczego podjęłam ten temat i w jakim stopniu dotyka
mnie bezpośrednio. Urodziłam się w 1941
r. we wsi Suchowola, której mieszkańcy
bardzo dotkliwie przeżyli wysiedlenia
w latach 1941-1943. Na szczęście ten
okrutny los mnie ominął. Moja rodzina
mieszkała na końcu wsi przy lesie. Często
rozgrywały się tu bitwy Niemców z ukrywającymi się partyzantami. Mieszkańcy
kilkunastu gospodarstw (między innymi
mojego) nie zostali wysiedleni, ponieważ

„Czarni”, czyli ludzie, którzy zajmowali
budynki po wysiedlonych bali się w nich
zamieszkać. Pozostaliśmy więc w domu,
ale ciągle przeżywaliśmy koszmar, związany z potyczkami Niemców z partyzantami. Na te chwile mieliśmy przygotowany
schron, położony daleko w polu. Kiedy
Niemcy rozciągali kable i druty, mamusia szybko pakowała do węzełka coś do
jedzenia i uciekaliśmy do schronu. Tam
czekał na nas tatuś, który musiał ukrywać
się przed łapankami. Z tego okresu utkwił
mi w pamięci obraz, który musiałam bardzo przeżyć. Widzę mamusię dźwigającą
na plecach tobołek, a na rękach małego
braciszka. Ja przytulam szmaciana lalkę,
trzymam się sukienki mamusi i co chwila
potykając się upadam. Kiedy oglądam się,
widzę Niemca mierzącego do nas z karabinu. Płaczę tak głośno, że zdaje się, iż popękają mi bębenki w uszach. Obok mnie
idzie najstarsza siostra i prosi, bym nie
płakała, bo traci siły i nie doniesie koszyka
z mlekiem, który dla nas dźwiga. Ten mój
płacz, warkot samolotów, świst kul i huk
rozrywających się bomb, wyrywały mnie
z głębokiego snu jeszcze wiele lat po wojnie. Jednak kiedy później dowiedziałam
się o losie ludzi wysiedlonych i Dzieci
Zamojszczyzny – moje cierpienia wydały
się małe.
Niemcy w szczególnie okrutny sposób
mścili się na mieszkańcach Zamojszczyzny, ponieważ tutaj cały czas trwał ruch
oporu. Do walki z okupantem stawały

oddziały partyzanckie, których było wiele. Najeźdźcy palili wsie, mordowali ludzi na Rotundzie w Zamościu, wywozili
za druty do Lublina. Ojciec Święty Jan
Paweł II mówił, że ziemia zamojska przesiąknięta jest krwią Polaków. A przecież
jest taka piękna i nawet ptaki śpiewają tu
czysto po polsku. Dlatego też Centrum
dla Wysiedlonych, które z pomocą Bożą i
wszystkich Polaków powstanie w Zamościu, będzie pomnikiem upamiętniającym
ponure dni okupacji. Stanie w hołdzie dla
wszystkich mieszkańców wysiedlonych w
naszej Ojczyźnie. Zróbmy więc wszystko,
by się to udało. Niemcy chcą sobie wybudować Centrum dla Wypędzonych. Uważają siebie za pokrzywdzonych, również z
winy Polaków. Jednak bardzo się mylą. Po
pierwsze, to nie Polacy rozpętali II wojnę
światową. Po drugie, o granicach państw
po wojnie decydowały ówczesne mocarstwa, bez wpływu Polaków. Po trzecie,
nie musieli uciekać z Polski, mogli w niej
pozostać, stanowiąc mniejszość tak jak
na Śląsku. Chcieli, to wyjechali do swoich. Uważam, że niemieckie Centrum dla
Wypędzonych to czysta fikcja. Nie można
w żadnym stopniu porównywać go z Centrum dla Wysiedlonych, które powstanie w
Zamościu. Stanie ono na ziemi przesiąkniętej krwią niewinnych Polaków, wymordowanych przez Niemców.
Józefa Kusz

Zbliżają się lipcowe „Gody w Krasnobrodzie”, których, gospodynią jest
Matka Boża – Szafarka Łask Bożych – Pani Roztocza.

W pośrodku lasu mieszkasz
Tu rzeka łask płynie
Nie znana niegdyś w lesie
Tu obraz Twój słynie

W imieniu Pasterza Diecezji
Ks. Bpa Wacława Depo,
zapraszam drogich nam zawsze pielgrzymów, na wspólną modlitwę do
krasnobrodzkiego sanktuarium, które stanowi dom naszej Matki.
Program Odpustu Matki Bożej Krasnobrodzkiej 1-2 lipca 2009
1 lipca
Godz. 18.00 – Msza św. wieczorowa
Kazanie głosi ks. Prałat Karol Serkis – Archidiecezja Lubelska
Godz. 19.00 – Droga krzyżowa na Kalwarii Krasnobrodzkiej.
Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski –
Ks. Bp dr Mariusz Leszczyński
Po apelu procesja różańcowa do Kaplicy Objawień na Wodzie
– przewodniczy Ks. Bp dr Mieczysław Cisło
Rozważania przy poszczególnych stacjach prowadzi Ks. Prałat
Karol Serkis – kapłan Archidiecezji Lubelskiej
Godz. 23.00 – Pasterka Maryjna przy Kaplicy Objawień na
Wodzie – celebra i Słowo Boże – Ks. bp dr Mieczysław Cisło

2 lipca
Godz. 6.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Msze św. godz.: 7.00; 9.00; 10.30
Kazania głosi Ks. Prałat Karol Serkis
Godz. 12.00 – Suma odpustowa
Celebra i Słowo Boże – Ks. Abp prof. dr hab. Józef Życiński
Metropolita Lubelski.
Po sumie procesja eucharystyczna.
Godz. 18.00 – Msza św. wieczorowa
Kazanie głosi Ks. Prałat Karol Serkis
Ks. Prałat Roman Marszalec
Kustosz Sanktuarium Maryjnego
w Krasnobrodzie
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Oto Matka twoja (J 19, 27)

azanie wygłoszone przez ks.
prof. dr hab. Edwarda Walewandra na spotkaniu Rodziny Radia Maryja
1 czerwca 2009 r. w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
Nasze spotkanie odbywa się w szczególnym miejscu i czasie. Spotykamy się w
Domu Matki, w znanym daleko, a nam tak
bliskim sanktuarium maryjnym Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, w dniu 1 czerwca,
Dniu Dziecka. W bieżącym roku tak się
złożyło, że na tę datę przypada drugi dzień
Zesłania Ducha Świętego, od kilkudziesięciu lat obchodzony jako święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.
1. W 1900 r. znana szwedzka pisarka
i pedagog Ellen Key (1849-1926) rozpoczynający się XX wiek nazwała „stuleciem dziecka”. Pod takim tytułem wydała
książkę, która szybko zdobyła powszechne
uznanie i została przetłumaczona na wiele języków. Po polsku ukazała się już w
1904r, Zasłużona Szwedka optymistycznie przewidywała, że nadchodzące stulecie
będzie dla dzieci okresem szczęścia. Skąd
mogła wiedzieć, że człowiek tego wieku zaneguje istnienie Boga, wyrzuci Go
poza nawias życia. Wskutek tego zgotuje
dzieciom nieludzkie warunki życia. Nigdy
wcześniej dziecko nie przeżywało takiej
gehenny. Przyczyną krzywd, okrucieństw
i różnych nieszczęść, które dotknęły nie
tylko dzieci, były dwa systemy: niemiecki
nazizm i sowiecki komunizm.
Do dziś nie zabliźniły się jeszcze tu,
na tej szlachetnej, męczeńskiej ziemi, rany
zadane jej mieszkańcom. Znamy dobrze
- wielu z nas z autopsji – tragiczny los
Dzieci Zamojszczyzny i ich rodzin, które
podczas drugiej wojny światowej skazano
na przymusowe wysiedlenia, by na miejscu ich rodzinnych wiosek, często celowo niszczonych, założyć nowe osady dla
przywożonej ludności niemieckiej. Akcja
wysiedleńcza rozpoczęła się w listopadzie
1942 r. i trwała kilka miesięcy. Dzieci odebrane siłą rodzicom były przewożone w
bydlęcych wagonach do obozów zagłady
na Majdanku i w Oświęcimiu albo do fabryk na terenie Niemiec, gdzie były wykorzystywane do niewolniczej pracy. Część
z nich przeznaczano do germanizacji w
niemieckich rodzinach i domach dziecka.
Z kilkunastu tysięcy dzieci wyselekcjonowanych do zniemczenia po wojnie udało
się odzyskać zaledwie ok. 800.
Wrażliwy na cierpienia ludzi biskup
Edmund Ilcewicz z Lublina wspominał 30
lat po wojnie: „Ilekroć wypada mi przejeżdżać przez wysiedlane niegdyś wioski
Zamojszczyzny, wydaje się, że słyszę,
zwłaszcza przy starych chałupach chłopskich z tamtych czasów, płacz tak bardzo
krzywdzonych wtedy dzieci oraz nawoływania ich zrozpaczonych rodziców. To, co

oni przeżyli, trudno jest zamknąć tylko na
kartach wspomnień”1 .
Martyrologia zamojskich dzieci jest
tylko jednym z wielu przykładów bolesnych skutków negacji Boga. Czemu nie
wyciągamy wniosków z historii? Dlaczego chcemy znowu budować nową rzeczywistość bez Boga? Nie będzie szczęścia
dziecka, jeśli Bóg nie będzie w życiu człowieka na właściwym miejscu. Prognoza
Ellen Key nie sprawdziła się. Nie było stulecia dziecka, bo nie znalazło się miejsce
dla Stwórcy.
2. „Oto Matka Twoja!” - te słowa
Chrystus skierował z krzyża do św. Jana, a
tym samym do nas wszystkich. Wcześniej
w Kanie Galilejskiej Matka Najświętsza
powiedziała do gości weselnych zebranych na radosnym spotkaniu (takim, jak
nasze dzisiaj): „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie [mój Syn]” (J 2, 5). Nie
możemy zlekceważyć tego polecenia!
Jeżeli Bóg jest dla mnie Panem, jeżeli
staram się robić wszystko, co On powie,
moje życie staje się twórcze, przeniknięte
Duchem Bożym. Maryja dokonała szczególnej intronizacji Boga w swoim sercu.
Przyjmowała z pokorą Jego wolę, nawet
wtedy, gdy była dla Niej trudna i niezrozumiała. Filozofia życiowa Maryi była
jasna: Bóg najważniejszy. Oto ja służebnica Pańska. W Jej postawie uderza przede
wszystkim bezgraniczne zaufanie i posłuszeństwo, które zawsze jest początkiem
wszelkiej mądrości. W życiu chodzi o to,
by dokonywać wyborów zgodnie z Bożym
planem i kierować się ewangelicznymi nakazami. Tak czyniła zawsze Maryja aż do
krzyża. I nie zawiodła się
Nikt nigdy nie wie, co go czeka. Nie
wiadomo, jakie negatywne skutki przyniosą obecne próby eliminowania Boga
z wielu dziedzin życia, spychanie Go do
sfery prywatnej człowieka. Co możemy
robić? Jak przeciwdziałać? Tak jak Matka Najświętsza trzeba zaufać Bogu miłosiernemu, „zachowywać wszystkie [...]
sprawy i rozważać je w swoim sercu” (Łk
2, 19). Oprócz Boga ważny jest też drugi
człowiek. Oba wspomniane totalitaryzmy
zaprzepaściły to całkowicie. W budowaniu właściwej hierarchii wartości nie może
zabraknąć miejsca dla służby, która niesie
pokój. Jest on możliwy tylko wtedy, gdy
jeden dba o dobro drugiego. Maryja dawała nam najlepszy przykład, zawsze była
gotowa służyć bliźniemu. Świadczą o tym
wszystkie Jej wybory życiowe.
3. Oglądałem kiedyś wystawę prac
rzeźbiarskich w drewnie. Moją uwagę
zwrócił eksponat wyobrażający człowieka
z dużą głową, który w otwartej czaszce zamiast mózgu miał poplątane kable telewizyjno-radiowe. Artysta dał mu niekształtne dłonie, przesadnie duży nos i uszy, co

wskazywało, że człowiek ten nie może z
nich właściwie korzystać. Praca ta przypomina słowa z Psalmu 115, w którym natchniony autor pisze: „Mają usta, ale nie
mówią; oczy mają, ale nie widzą. Mają
uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają, ale nie
czują zapachu. Mają ręce, lecz nie dotykają: nogi mają, ale nie chodzą; z gardła swego nie wydobędą głosu” (5-7). Tekst ten
dotyczy wprawdzie bożków pogańskich,
ale można odnieść go do człowieka. To, że
wielu z nas - mimo silnej propagandy zła
i niemoralności, mimo fachowej manipulacji mediów - jeszcze mówi, widzi i słysz,jeszcze myśli, jest zasługą tego miejsca,
tego domu Bożego i czczonej tu od stuleci
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej.
Wyznajemy przed Jej obliczem, że ten,
kto nie rozwija swojej wiary, kto nie czyta, kto autentycznie nie kocha, a cały czas
od rana do wieczora spędza na nieustannej
krytyce wszystkiego dokoła i na użalaniu
się na własne nieszczęście, nie pozwala
sobie pomóc, powoli umiera. Obumiera
stopniowo ten, kto porzuca myśl, zanim
zacznie wprowadzać ją w życie, kto nie
stawia pytań na tematy, na których się
nie zna, ale i ten, kto nie odpowiada, kiedy jest pytany o coś, na czym się dobrze
zna. Unikajmy stopniowego umierania!
Pamiętajmy ciągle, że aby naprawdę żyć,
po Bożemu, potrzeba znacznego wysiłku!
Tylko nadzwyczajne zawierzenie Bogu i
wytrwałość w spełnianiu Jego przykazań
mogą doprowadzić nas do pełni szczęścia.
Miał rację gubernator Hans Frank, jeden
z niemieckich agresorów na Polskę, gdy w
marcu 1940 r. stwierdził, że „Katolicyzm
nie jest [...] w tym kraju żadnym wyznaniem, a tylko koniecznością życiową”2 .
4. Jesteśmy w domu Matki. Dla Maryi
bardzo ważna była rodzina. Życie każdego z nas przebiega torami wyznaczonymi
nam przez rodzinę, z której pochodzimy.
Zło lubi się powielać, czyli następuje reakcja łańcuchowa. Jeśli nie zahamuje się
eskalacji zła w rodzinie, wtedy możliwe i
dopuszczone przez sumienie staną się coraz większe niewierności i przestępstwa.
Chrystus wszystko wie o nas. Wie, „co się
kryje w człowieku” (J 2, 25). Widzi także
zagrożenia. Takie spotkanie rodzinne jak
dzisiejsze ma być okazją do wychodzenia
z mroków własnych ograniczeń i grzeszności.
Najgorsza ślepota jest wówczas, gdy
ktoś nie chce czegoś widzieć. Spotkanie
Ciąg dalszy na str. 16
Dzieci Zamojszczyzny, „Tygodnik Powszechny” nr
38 z 17.09.1978, s. 4
2
Dziennik, red. S. Piotrowski, Warszawa 1956, s.
147.
1
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Oto Matka twoja (J 19, 27)
Ciąg dalszy na str. 15
rodziny z Matką to możliwość znalezienia
źródeł zagrożenia dla wiary i moralności,
by może je potem zniszczyć. Rozpoznanie sytuacji jest niezbędnym warunkiem
szukania środków zaradczych. Każdy z
nas powinien zaplanować konkretne działania, które będą służyły dobru wszystkich domowników.
W przepięknej krasnobrodzkiej świątyni, gdzie z głównego ołtarza spoglądają
na nas nasi mocni święci patronowie: Dominik, Jacek, Tomasz z Akwinu, Wincenty
Ferreriusz, wspominamy swój rodzinny
dom. Może wspominamy go z nostalgią,
jak Stefan Żeromski, który w Dziennikach
tak pisał: „Mój Boże, jakże ta chata droga i
nienaruszalna jest dla mnie. Gdybym miał
majątek, dziś bym oddał, ile by chcieli tylko, by mi kąt mój oddali, a ja bym prochu
tam ruszyć nie dał – niechby tak skamieniało na wieki”3 . Opatrzność przeznaczyła ludziom na mieszkanie dom rodzinny
– symbol jedności i miłości, zwyciężający
wszystko, co tej jedności i miłości zagraża: nienawiść, okrucieństwo, ruinę czy nawet wojnę.
Na początku drugiej wojny światowej
wikariuszem w naszej parafii był młody
kapłan, ks. Marcin Bardel, który głosił patriotyczne kazania i umacniał na duchu załamanych ludzi. Zdawał sobie sprawę, że
naraża się Niemcom. Bał się aresztowania.
W swoim opublikowanym pamiętniku,
który jest tu czytany i znany, przywołuje
między innymi taką sytuację: „Cały drżący ze strachu wpadłem akurat na kapelana

[Wojska Polskiego – E. W.]. On do mnie:
‘Dziecko kochane, co się boisz? Masz
matkę?’ Szepczę, że mam. ‘No to widzisz,
że nic ci się nie stanie, bo ona modli się
za Ciebie’. Uspokoiłem się takim prostym
argumentem”4 . Kapelan miał rację. Ks.
Marcin został aresztowany, ale przeżył
niemiecki obóz koncentracyjny.
Mamy Matkę Najświętszą; nikt i nic
nie może nam Jej odebrać. Ona jest z nami
zawsze, wszystko rozumie i nieustannie
podpowiada, co mamy czynić. Każdy z
nas powinien cały do Niej należeć. Tak
uczył Jan Paweł II, Papież Polak, który
zawierzył do końca Maryi. Obrał za swe
hasło słowa: „Totus Tuus” – cały Twój.
5. Cyprian Kamil Norwid pisząc o
narodzie, dotknął między innymi sprawy
cierpienia, obecnego również w życiu
Matki Najświętszej. „Czego się [naród –
E. W.] pługiem nie dogrzebie – twierdził
poeta - nie domodli u krzyża i nie dopłacze
w cichym łkaniu, to przetoczy się nad nim,
jak uczoność łacińska”5 . To trafne słowa:
„dopłakać się”. Jest taka prawda, którą
człowiek poznaje wyłącznie przez dopłakanie. Nie odkryje jej żaden naukowiec,
żaden filozof się jej nie domyśli. Człowiek
sam musi się jej dopłakać. Błogosławieni
ci, którzy się dopłakują. A jeszcze bardziej
ci, którzy się już dopłakali.
Należy życzyć sobie nawzajem, aby to
dzisiejsze, wyjątkowe spotkanie Rodziny
Radia Maryja w Święto Matki Kościoła i
Dzień Dziecka przyczyniło się do tego, by
Imię Jezusa jako znak wiary i życia chrześcijańskiego powróciło na drzwi naszych

domów. A przede wszystkim wróciło do
ich wnętrza. Tutaj, u nas, w Polsce, ale
i na całym świecie. Prośmy o to ojców i
matki rodzin. Prośmy dzieci i młodzież, a
zwłaszcza młode pary małżeńskie. Wprowadźmy na powrót Imię Jezusa pod dachy
naszych domów!
Jak długo sił i życia nam starczy, nie
przestańmy głosić tej prawdy i na dachach
– jak mówił nasz Mistrz (por. Łk 12, 3) - że
Jezus Chrystus jest naszym Odkupicielem.
W Jego Imieniu jest nasze zbawienie. W
Jego Ewangelii jest droga, prawda i życie,
których potrzebuje każdy człowiek (por.
Dz 4, 12). Ewangelii potrzeba człowiekowi żyjącemu współcześnie, by nie było nowego stulecia kłamstwa i zniszczenia. By
na świecie nie zapanował totalny chaos
Sparafrazujmy na zakończenie słowa
psalmu 137: „Jeśli nie będę pamiętał o
Tobie, o Twoim Imieniu, Panie Jezu, niech
uschnie moja prawica! Niech język mi
przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę
pamiętał o Tobie, jeśli nie będę przedkładał Ciebie ponad największą moją radość”
(5-6). Amen.

T. 1, red. S. Pigoń, wstęp H. Markiewicz, Warszawa
1963, s. 253-254.
4
M. Bardel, Z Krasnobrodu przez obozy i obczyznę
do rodzinnych stron, red. E. Walewander, wyd. II, Lublin 1995, s. 55
5
Głos niedawno do wychodźtwa [sic!] polskiego
przybyłego artysty, w: tenże, Pisma wszystkie, zebrał,
tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył
J. W. Gomulicki, t. VII, Warszawa 1973, s. 7.
3

Święto Patrona Szkoły w Majdanie Wielkim
T

radycyjnie już koniec maja to
czas, kiedy Szkoła Podstawowa w
Majdanie Wielkim obchodzi swoje święto,
a raczej święto swego Patrona Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Tak też było i w tym roku.
29 maja w piątkowy, deszczowy poranek
w kaplicy Św. Brata Alberta rozpoczęły się uroczystości Święta Szkoły. Przed
mszą świętą wszyscy przybyli mogli posłuchać programu słowno-muzycznego
w wykonaniu uczniów tutejszej szkoły.
Część artystyczna pod wymownym tytułem „Monolog do Patrona” była znakomicie przygotowana. Piękne wiersze, teksty i
piosenki trafiały do odbiorców skłaniając
do refleksji.
Po występie dzieci odbyła się uroczysta msza święta, którą odprawił i kazanie
wygłosił ks. Krzysztof Maj.

Następnie uczestnicy uroczystości
udali się do budynku szkoły. Tam, po
krótkim powitaniu, którego dokonała pani
Dyrektor Małgorzata Kawałek ogłoszone
zostały wyniki konkursu plastycznego pt.
”Sceny z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.
Nagrody i dyplomy dla uczniów sąsiednich szkół zostały przekazane dyrekcji, bądź nauczycielom przybyłym na uroczystości.
W tym miejscu należy dodać, że
oprócz delegacji z poszczególnych szkół
z terenu miasta i gminy Krasnobród w
osobach dyrektorów i nauczycieli na uroczystości przybył Burmistrz Krasnobrodu
Janusz Oś, przedstawiciele jednostek samorządowych, rodzice i nauczyciele-emeryci, którzy kiedyś pracowali w murach tej
szkoły.

Po oficjalnym rozstrzygnięciu konkursu był czas na wspólne rozmowy, wspomnienia oraz na obejrzenie pokonkursowej wystawy. Ponadto zaproszeni goście
mogli uwiecznić swój udział w tegorocznych uroczystościach wpisując się do pamiątkowej „Księgi Gości”.
I tak mimo chmur i zimna za oknem uroczyste spotkanie w Majdanie Wielkim
przebiegło w bardzo ciepłej i miłej atmosferze.
M.K.

Fotoreportaż – str. 20
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Dzień Kapłański
Kapłan kartą Ewangelii
dla współczesnego świata
ługa Boży Jan Paweł II powiedział:
„Sanktuarium Maryjne to miejsce,
w którym człowiek w sposób szczególny
otwiera się dla Boga”. Dlatego do Krasno-

S

miejsce wykład Ks. Dra Janusza Lekana
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Prelegent uczynił wiele
refleksji dotyczących kapłaństwa. Ks.
Profesor mówił że: „Kapłani nie są ważni
z tego powodu co czynią, ale z tego kim

Pasterz Diecezji przewodniczy
modlitewnemu spotkaniu

Kapłani we wspólnocie Eucharystii

brodu przybywa bardzo wielu pielgrzymów, a wśród nich również i kapłani.
13 czerwca 2009 roku, przed Cudownym
Obliczem Pani Roztocza – Matki Bożej
Krasnobrodzkiej – Matki Kapłanów stanęli kapłani diecezji zamojsko – lubaczowskiej. Pielgrzymce przewodniczył Pasterz

są. (…) Do posługi kapłańskiej powołuje
sam Chrystus. Kapłaństwa nie można sobie samemu wybrać. Nie można dać sobie
samemu. Ono może być tylko na wezwanie Chrystusa. Nigdy nie może być naszą
własnością”.
Centralnym punktem była uroczysta

zarówno kartą radosną, jak i kartą pełną
sprzeciwu”. Ks. Biskup wołał: „Chrystus
ma prawo do naszego życia, ma prawo do
naszego serca. Uwierzcie w moc kapłaństwa, uwierzcie że jesteście obecni w sercu
Jezusa. Najpierw uwierzcie – a to jest podstawą wierności Chrystusowi, który jest
naszą Drogą, Prawdą i Życiem”

Ks. Dr Janusz Lekan - wygłosił referat

Kapłani na Drodze Krzyżowej

Diecezji Ks. Bp dr Wacław Depo.
Modlitewne spotkanie rozpoczęło się
o godzinie 10.00 – kiedy to kapłani, zgromadzili się na Krasnobrodzkiej Kalwarii,
by medytować poszczególne stacje Drogi
Krzyżowej. Rozważania zostały przygotowane przez księży poszczególnych
dekanatów naszej diecezji. Swoisty nastrój Kalwarii, przyczynił się do głębokiej
refleksji nad życiem i posługą kapłana.
Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej miał

Eucharystia, której przewodniczył i Słowo
Boże wygłosił Pasterz Diecezji Ks. Bp dr
Wacław Depo. W koncelebrze uczestniczyło ponad 150 kapłanów. W homilii ks.
Biskup zwracając się do kapłanów mówił,
że: „to Miłość Chrystusa przynagla nas.
Jakże to jest ciągle nowe dla każdego z
nas – żyć już nie dla siebie, ale dla tego,
który powołał – dla Chrystusa. Kto pozostaje w Chrystusie jest bowiem nową kartą Ewangelii dla współczesnego świata,

Dlatego wdzięczni Bogu za dar spotkania, pełni Bożego Ducha i treści wypływających z tego dnia oraz umocnieni
czułym, miłującym spojrzeniem naszej
Matki, powróciliśmy do obowiązków dnia
codziennego.
Powołanie to wielki dar, ale i wielkie
zadanie. A rozpoczynający się rok Kapłaństwa, niech skłania nas do jeszcze gorętszej modlitwy za kapłanów, za siebie nawzajem oraz do jeszcze głębszej refleksji
nad tajemnicą wybrania.

Ks. Sławomir Skowroński
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CO SŁYCHAĆ W SZKOLE FILIALNEJ W ZIELONEM?
ramach akcji ,,Cała Polska
Czyta Dzieciom” gościliśmy
w naszej szkole grupę przedszkolaków z
Krasnobrodu. Współorganizatorem niniejszego spotkania była pani Maria Domańska – koordynator akcji, wspierana przez
panią Grażynę Krzeszowską. Pod opieką
M. Domańskiej dzieci zaprezentowały inscenizację bajki pt. ,,Las królików”. Od
gości otrzymaliśmy kilka książek, które
wzbogaciły nasz kącik czytelniczy. Był
czas na czytanie bajek a także na wspólną
zabawę przy muzyce.
Zaprosiliśmy także do naszej szkoły przedstawicieli grupy poetów naszego
regionu p. Alinę Słotę i p. Marię Domańską. Panie zapoznały uczniów z procesem
powstawania książki. Czytały też dzieciom wiersze i bajki własnego autorstwa.
Uczniowie mieli możliwość czytania

W

książek o swojej miejscowości i o ziemi
krasnobrodzkiej. Dopełnieniem spotkania
z gośćmi było zorganizowanie wystawki
dziecięcych prac plastycznych nawiązujących do treści bajek.
Dla uczczenia Święta Mam zostało
zorganizowane spotkanie, podczas którego dzieci pod opieką pani Elżbiety Dec zaprezentowały część artystyczną i wręczyły

swoim mamom prezenciki.
W tym roku uczniowie naszej szkoły
w czasie obchodów Dnia Dziecka , mogli
uczestniczyć w niecodziennej atrakcji.
Przy budynku szkoły została ustawiona
dmuchana zjeżdżalnia i trampolina. Ze
wspaniałej zabawy miały możliwość skorzystać także te dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do szkoły. Rodzice zadbali o
słodki poczęstunek, były smażone pączki.
W miesiącu czerwcu nasi uczniowie
wyjechali na jednodniową wycieczkę do
stadniny koni w Dąbrowie Tomaszowskiej. Tam odpoczywając na łonie natury
obcowali z końmi. Przejechali się dorożką
po okolicznych lasach, jechali wierzchem
na kucykach, poznawali pracę garncarza a
także próbowali swoich sił w lepieniu wazoników z gliny.

PODZIĘKOWANIE
Rodzice, uczniowie i nauczyciele
Szkoły Filialnej w Zielonem
skladają serdeczne podziękowanie

Burmistrzowi Krasnobrodu
Panu Januszowi Oś,

Dyrektorowi ZSP w Krasnobrodzie
Pani Joannie Szykuła,

za przekazanie
naszej placówce laptopa.

za przekazanie
drukarki do komputera.
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Koncert dla Rodziców
niedzielę 24 maja 2009r. o godzinie 16.00 w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury odbył się Koncert dla Rodziców.
To już tradycja, że oprócz świętowania
Dnia Matki, dzieci kierują swój program
artystyczny także do Tatusiów, których
święto wypada 23 czerwca, czyli w wakacje.
Podczas tegorocznych świątecznych
występów jako pierwsze zaprezentowały się dzieci ze świetlicy działającej przy
KDK we współczesnej wersji „Czerwonego Kapturka”. Następnie na scenie wystąpili uczniowie ze Szkoły Filialnej w
Zielonem programie słowno-muzycznym
pt. „Kwiaty dla mamy”. Tuż po nich był
czas dla milusińskich, czyli najmłodszych

W

uczestników koncertu. Grupa przedszkolna „Przyjaciele Kubusia Puchatka”, bo
o nich mowa wraz ze swoją opiekunką
panią Marią Domańską przygotowała
dla rodziców króciutkie przedstawienie
pt. „Las królików”. „Dziękuję Ci Mamo,
dziękuję Ci Tato”, to tytuł kolejnego punktu koncertu, montażu słowno-muzycznego, w którym wystąpiły dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim. Potem
przyszedł czas na kolejną inscenizację,
której autorami byli uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce. Po
bajkach, wierszach i piosenkach nadszedł
czas na taniec. Członkowie zespołu tańca
nowoczesnego „Fart” zaprezentowali swoje umiejętności, które sądząc po reakcjach

publiczności bardzo się podobały.
Ostatnim punktem tego niedzielnego
koncertu były prezentacje muzyczne zespołów młodzieżowych działających przy
KDK. W tym miejscu należy wspomnieć,
że były to debiutowe występy młodych
artystów, którzy na scenie poradzili sobie
znakomicie. Mamy nadzieję, że po tak
udanym debiucie oba zespoły nadal będą
szlifowały swoje talenty a my będziemy
mogli ich podziwiać na kolejnych krasnobrodzkich imprezach. W muzycznych
rytmach zakończył się niedzielny Koncert
dla Rodziców, który był wyrazem miłości
i wdzięczności za to, że Mama i Tata po
prostu są...
M.K.

XIV Konkurs
Recytatorsk Przeszkolaka

04.06.2009r

Święto Patrona Szkoły w Majdanie Wielkim

29.05.2009r

