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 WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

***** 
 
Po remontach dachów na obiektach 

oświatowych w Krasnobrodzie 

polegajacych na zmianie konstrucji ze 

stopodachu na dach dwuspadowy oraz 

pokrycie dachu blachą, przyszedł czas na 

dalszy ciąg modernizacji. Etap ten polega 

na wymianie starych, drewnianych okien 

na nowoczesne plastikowe. W pierwszym 

etapie, tj. w terminie do 30 czerwca br. 

zostało wymienionych 84 okien od strony 

zachodniej za kwotę 98 tys. zł. drugi etap 

wymiany zaplanowano na sierpień br. 

Planowana jest wymiana 92 okien w 

budynkach od strony południowo-

wschodniej za kwotę 78 tys. zł. 

Przeprowadzone prace modernizacyjne 

zapewnią odpowiednia temperaturę w 

salach lekcyjnych, poprawią 

bezpieczeństwo i w znacznym stopniu 

wpłyną na zmniejszenie zużycia gazu na 

ogrzewanie, co spowoduje oszczędności 

finansowe. W przyszłych latach należaloby 

dokonać wymiany okien w budynku 

przedszkola, sali gimnastycznej i 

łącznikach oraz docieplić ściany budynków 

szkolnych. 
 

***** 
Po wielomiesięcznych staraniach 

Burmsitrza Krasnobrodu o podpisanie 

porozumienia ws. wyrażenia zgody na 

wykonanie przez gminę chodników z 

kostki brukowej przy drogach, których 

właścicielem jest powiat zamojski, w 

końcu taką zgodę udało się uzyskać. Po 

uzyskaniu zgody Rada Miejska podjełą 

uchwałę o wsparciu materialnym 

przeznaczjąc na ten cel środki budżetowe 

w wysokosci 190 tys. zł. Zmodernizowano 

2000m
2
 zniszczonych chodnikow w 

miejscach najbardziej uczęszczanych. Po 

wyższe prace  po odebraniu zostaną 

przekazane na majątek powiatu. Udział 

powiatu w tej inwestycji to przekazanie 

200m
2 
kostki.

 

 

***** 
Rada Miejska w Krasnobrodzie 

zdecydowała o przekazaniu Starostwu 

Powiatowemu w Zamościu  50 tys. zł. na 

dofinansowanie  budowy drogi powiatowej 

do miejscowości Szur. Z porozumienia 

zawartego pomiędzy Burmistrzem 

Krasnobrodu, a Zarządem Gród 

Powiatowych w Zamościu wynika, że 

Zarząd sfinansuje zadanie w takiej samej 

kwocie. Z w/w środku planowane jest 

wykonanie ok. 200 m drogi powiatowej z 

nawierzchnią asfaltową.  

 

***** 
Rada Miejska w Krasnobrodzie 

wyasygnowała kwotę 40 tys. zł. na 

zakończenie remontu remizy strażackiej w 

Majdanie Wielkim. Za powyższą kwotę 

wykonane zostaną sufity, ocieplenie, 

rozprowadzenie kabli elektrycznych, 

malowanie ścian oraz ułożenie wykładziny 

na podłodze. 

 

***** 
W Majdanie Wielkim oddano do użytku 

przystanek autobusowy. Został on 

usytuowany naprzeciwko budynku szkoły 

podstawowej.  Podobnie jak przystanki w 

Hutkach i Hutkowie tak i ten w Majdanie 

Wielkim jest wykonany z bali drewnianych 

i pokryty blachą. Wykonawcą przystanku 

jest Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Krasnobrodzie.  
 

***** 
Miasto i Gmina Krasnobród wyemitowała 

kolejną serię obligacji komunalnych w 

kwocie 300 tys. zł. Z powyższych środków 

finansowane są następujące inwestycje: 

wymiana okien w budynkach: Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół 

Podstawowych w Krasnobrodzie oraz 

wymiana chodników w ulicach:  

Tomaszowskiej, Alei NMP, Lelewela i 3 

Maja. 

Zebrała: M. Czapla 

 
Inwestycyjna jesień na terenie 

miasta i gminy Krasnobród. 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie ogłosił 

duży przetarg nieograniczony na realizację 

następujących zadań inwestycyjnych na 

terenie miasta i gminy Krasnobród. 

Zakończenie wszystkich zadań zgodnie z 

warunkami przetargu nastąpi do 10 

listopada bieżącego roku. 

 

 
Zadania na terenie miasta Krasnobród 

 
1) Budowa odcinka ulicy Jaśminowej na 

Osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie. 150 

metrowy odcinek ulicy otrzyma nawierzchnię 

z  kostki betonowej trylinki. 

2) Remont zatoki autobusowej na osiedlu 
Podklasztor w Krasnobrodzie. 
Już wkrótce przestanie odstraszać 

pielgrzymów i turystów istniejąca zatoka 

autobusowa przy Sanktuarium Maryjnym w 

Krasnobrodzie. Z placu manewrowego dla 

autobusów usunięte zostaną uszkodzone płyty 

betonowe oraz płytki betonowe tzw. Trylinka. 

Plac manewrowy na  zatoce otrzyma solidna 

nową podbudowę, nowe krawężniki uliczne 

oraz nawierzchnię z kostki brukowej typu 

starobruk. Chodniki wokół zatoki również 

zostaną przebudowane i wykonane z nowej 

kostki brukowej typu starobruk. Po 

modernizacji w obrębie zatoki zostaną 

wydzielone oraz oznakowane trzy stanowiska 

parkingowe zarezerwowane wyłącznie dla 

wycieczkowych autokarów turystycznych. 

Wody deszczowe z terenu zatoki zostaną 

zebrane do dwóch wpustów ulicznych 

wykonanych w systemie rur strukturalnych 

PROCOR produkcji firmy PROFIL.   

3) Wykonanie nowej nawierzchni boiska z 

asfaltobetonu przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.  
Na całej szerokości  istniejącej  betonowej 

płycie boiska przy ZSO w Krasnobrodzie 

zostanie ułożona nowa nawierzchnia z 

asfaltobetonu. Nowa płyta zabezpieczy przed 

wpływami atmosferycznymi wykonaną w 

latach wcześniejszych płytę betonową.   

4)  Kontynuacja remontu chodników przy 

ulicy 3 –go Maja w Krasnobrodzie. 
Z powierzonej przez Powiat Zamojski kostki 

brukowej typu holland zostanie 

zmodernizowany  chodnik wraz ze zjazdami 

przy ulicy 3-go Maja na odcinku 100m przy 

dawnym pawilonie  handlowym GS. Łączna 

powierzchnia nowego  chodnika to 200m2. 
 

Zadania na terenie gminy Krasnobród 
1) Modernizacja drogi gminnej przez 

miejscowość Hutków 
Na istniejącej stabilizacji betonowej w 

miejscowości Hutków na 300 metrowym 

odcinku drogi gminnej przebiegającej przez 

wieś wykonana zostanie nowa nawierzchnia 

asfaltowa. Przed ułożeniem nawierzchni 

istniejąca podbudowa zostanie  wzmocniona 

kruszywem kamiennym.   

2) Budowa  drogi gminnej przez  
miejscowość Majdan Mały. 
W miejscowości Majdan Mały wykonany 

zostanie nowy odcinek drogi z kostki 

brukowej trylinki na odcinku 150m. Roboty 

budowlane zostaną wykonane przy 

współudziale środków finansowych z 

Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych.   

3) Modernizacja odcinka drogi dojazdowej 
do miejscowości Majdan Mały. 
Ze względu na bardzo zły stan techniczny  

głównej drogi dojazdowej do Majdanu 

Małego  wykonany zostanie remont  200 

metrowego odcinka jezdni asfaltowej w 

Majdanie Małym, włącznie z zatoką 

autobusową. Wraz z nawierzchnią wykonane 

zostaną dwa urządzone zjazdy wyposażone w 

przepusty rurowe. 

Oprac. S. Lizut 
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Weekendowe spotkanie z kulturą 
 Takie właśnie hasło przyświecało 

imprezom plenerowym w dniach 25 i 26 

czerwca 2005 roku organizowanym 

przez Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie. Jak pamiętamy co roku 

tradycyjnym Sobótkom towarzyszy 

otwarcie sezonu turystycznego i 

zazwyczaj impreza ta odbywa się nad 

zalewem. Tradycji stało się zadość i 

tegoroczne puszczanie wianków i 

koncert z tej okazji, również miał 

miejsce na scenie nad wodą. Ale nie 

były to jedyne powody do świętowania, 

ponieważ  26 czerwca odbyły się także  

obchody 30-lecia Domu Kultury.  

 Ale zacznijmy od początku.  
 

Sobótki 
 

      W sobotę 25 czerwca nad 

krasnobrodzkim zalewem o godzinie 

16-stej rozpoczął się koncert sobótkowy 

połączony z otwarciem sezonu 

turystycznego w naszym miasteczku. 

Wzięły w nim udział nie tylko zespoły 

folklorystyczne, ale można było także 

posłuchać piosenek w wykonaniu dzieci 

ze świetlicy działającej przy CKiS, 

zespołu „Morton” oraz chóru „Kalina” z 

Ukrainy.  

 To sobótkowe spotkanie rozpoczęła 

pani dyrektor Centrum Kultury i Sportu 

Mariola Czapla, która powitała 

wszystkich bardzo serdecznie, 

powiedziała kilka słów o tradycjach 

nocy świętojańskiej i pokrótce 

zapoznała z programem imprezy. 

Należy w tym miejscu dodać, że pogoda 

tego dnia była typowo plażowa i ludzi 

korzystających z tych pierwszych dni 

lata było dużo. 

 Po oficjalnym rozpoczęciu 

plenerowego, a raczej plażowego 

spotkania na scenie pojawili się pierwsi 

wykonawcy. Była to „Kapela 

Krasnobrodzka”, która swoim wesołymi 

i skocznymi piosenkami zachęcała do 

wspólnej zabawy.  

     Po szczypcie folkloru przyszedł czas 

na inny rodzaj muzyki, i pod hasłem 

„Piosenki zawsze na czasie”, mogliśmy 

usłyszeć takie utwory jak: „Nie 

zadzieraj nosa”, „Serduszko puka w 

rytmie cza cza”, „Autostop”, 

„Kasztany”, „Dozwolone od lat 18” i 

wiele innych. Wykonawcami tych 

szlagierów były dzieci ze świetlicy 

działającej przy CKiS, które 

prezentowały się w trzech wejściach.  

 Kiedy wysłuchaliśmy pierwszych 

trzech utworów przed publicznością 

stanął dobrze wszystkim znany zespół  

„Wójtowianie”, który w pierwszym 

swym wejściu zaprezentował sześć 

piosenek. Następnie znów mogliśmy 

posłuchać przebojów zawsze na czasie i 

wraz z młodymi wykonawcami 

wspólnie je zaśpiewać. Potem zabawiał 

nas zespół Morton z Zamościa, a tuż po 

nim na scenie ponownie pojawili się 

„Wójtowianie” i dzieci z dobrze 

wszystkim znanymi przebojami.  

 Jednak nie samą muzyką człowiek 

żyje. Kiedy swój występ zakończyli nasi 

najmłodsi wykonawcy na scenie 

pojawiła się gospodyni wieczoru pani 

Mariola Czapla, która poprosiła trzy 

panie wybrane z publiczności, które 

zostały jurorami w konkursie na 

najładniejszy wianek sobótkowy. Gdy 

komisja debatowała nad werdyktem 

czas umilał nam zespół Morton, który 

starał się porwać publiczność do 

wspólnej zabawy.  

 Wreszcie nadszedł długo 

oczekiwany moment i mogliśmy poznać 
laureatów konkursu. Z sześciu 

wianuszków biorących w nim udział 

wyłoniono trzy główne nagrody, 

których fundatorem była pani Jolanta 

Adamczuk z Marketu Spożywczego w 

Krasnobrodzie. Pierwsze miejsce zajęła 

Ola Powroźnik, drugie Karolina 

Wiatrzyk i Magda Kościńska, zaś 
trzecie Ola Sawiak. Pozostali uczestnicy 

konkursu otrzymali nagrody 

pocieszenia. 
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     Kiedy wszystkie upominki zostały 
wręczone zgromadzona publiczność 

powitała honorowych gości wieczoru, a 

mianowicie chór „Kalina” z Ukrainy, 

który właśnie dotarł nad krasnobrodzki 

zalew.  

Oficjalnie zapowiedziała i przedstawiła 

grupę pani Mariola Czapla, która 

przekazała również kilka najbardziej 

istotnych informacji o naszych 

sąsiadach z Ukrainy. Nie pozostawało 

nic innego jak oddać się kulturalnej 

uczcie. 

 „Kalina” zaprezentowała się 

wspaniale, oprócz przepięknych pieśni 

ludowych były i występy solowe 

poszczególnych członków chóru. 

Ponadto mogliśmy zobaczyć tradycyjne 

tańce w wykonaniu najmłodszych 

członków tej grupy.  
Kiedy wszyscy skupieni byli na 

występach pracownicy CKiS rozpalili 

ogniska na plaży oraz pochodnie na 

molo. Po zakończonym występie nasi 

goście z Ukrainy zostali zaproszeni na 

pieczone kiełbaski, zaś pozostali Potem 

wszyscy wrócili na plażę, gdzie 

rozpoczęła się zabawa z zespołem 

„Morton”, z którym mogliśmy się bawić 

do godziny 1.00. Tak też się stało. W 

miarę upływu czasu miłośników dobrej 

muzyki przybywało i już o godzinie 

21.30. zespół miał swoje stałe grono 

miłośników tańca i dobrej muzyki i 

nawet piasek nie przeszkadzał nikomu 

w dobrej zabawie. Punktualnie o 

godzinie 1.00  Sobótki 2005 r. 

zakończyły się i tym samym przeszły do 

historii.  

 Podsumowując można stwierdzić, 

że była to udana impreza. Pogoda 

dopisała, publiczność początkowo 

nieliczna także stanęła na wysokości 

zadania i sadząc po reakcjach wszyscy 

dobrze się bawili.  
 

Jubileuszowy 

koncert 
 

 I tak doszliśmy do niedzieli 26 

czerwca 2005 roku, dnia wyjątkowego 

przede wszystkim dla pracowników 

Centrum Kultury i Sportu, ale nie tylko.  

Otóż właśnie tego dnia zorganizowany 

został koncert z okazji 30-lecia 

krasnobrodzkiego Domu Kultury. 

Szczególna to była rocznica dla wielu 

osób, dawnych dyrektorów, 

pracowników, ale także dla wszystkich 

tych, którzy w jakikolwiek sposób 

związani są z tą instytucją.  

 Koncert zaplanowany został na 

godzinę 15-stą na scenie usytuowanej 

na parkingu przy zbiegu ulic 

Partyzantów i Kościuszki.   

Ciąg dalszy na str. 4. 
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Weekendowe spotkanie 
 z kulturą 

Ciąg dalszy ze str. 3 
 

Organizatorzy byli pełni obaw, 

ponieważ pogoda tego dnia była 

kapryśna, wiał silny wiatr i co jakiś czas 

z nieba kapały krople wody. 

Jednak wypogodziło się i punktualnie o 

15-stej na scenie pojawiła się Dyrektor 

Centrum Kultury i Sportu Mariola 

Czapla, która rozpoczęła koncert 

powitawszy przybyłych gości. 

Krasnobrodzki samorząd 

reprezentowali: burmistrz Krasnobrodu 

Marek Pasieczny, z-ca burmistrza 

Janusz Oś wraz z małżonką, 

przewodniczącego Rady Miasta 

Kazimierza Adamczuka, który także 

przybył w towarzystwie żony oraz radni 

Rady Miejskiej.  Następnie Pani 

Dyrektor gorąco przywitała dyrektorów 

jednostek samorządowych, dyrektorów 

sąsiednich domów kultury oraz  

wszystkich tych, którzy byli lub nadal są 

związani z krasnobrodzkim Domem 

Kultury, czyli dawnych dyrektorów i 

pracowników tej placówki, zespoły 

biorące udział w koncercie i oczywiście 

naszą wierną publiczność, którą 

stanowią przede wszystkim mieszkańcy 

naszego miasteczka. 

Po oficjalnym powitaniu rozpoczął się 

koncert, który miał na celu przybliżyć 

wszystkim dorobek kulturalny Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

Na początku mogliśmy posłuchać 

Orkiestry Dętej, która działa pod 

kierunkiem kapelmistrza Marka 

Molendy. Potem na scenie pojawiły się 

dzieciaki ze świetlicy działającej przy 

naszym Domu Kultury, które wystąpiły 

w przedstawieniu pt. „Wojna Domowa”. 

Oglądając ich występ mogliśmy 

przekonać się, że nie tylko są dobrymi 

aktorami, ale także nieźle śpiewają. A 

po muzyce i szczypcie teatru przyszedł 

czas na taniec. Przed zgromadzoną 

publicznością pojawił się zespół „Fart”, 

który zaprezentował się w kilku 

wejściach. 

 

W grupie starszej mogliśmy obejrzeć 
występ solowy, duet, oraz układ 

przygotowany przez formację i mini 

formację, natomiast maluchy 

zaprezentowały jeden układ, w którym 

wystąpiły w troszeczkę okrojonym 

składzie. Było bardzo energicznie i 

nowocześnie jak przystało na grupę tańca 

nowoczesnego. Niejeden z oglądających 

podziwiał nie tylko grację i rytmikę z 

jaką poruszały się członkinie zespołu, ale 

także ich niesamowitą kondycję. Jednym 

słowem „Fart” spisał się na medal. 

Potem nadszedł czas na zmianę rytmów i 

na scenie pojawił się zespół 

„Wójtowianie”, który nawiązując do 

tradycji zaprezentował nam kilka 

utworów prawdziwego polskiego 

folkloru, tuż po nich z takim samym 

gatunkiem muzycznym wystąpiła 

„Kapela Krasnobrodzka”.  

    Po występach ludowych powróciliśmy 

do muzyki współczesnej i przed 

publicznością stanął zespół młodzie-

żowy, który przy Centrum Kultury i 

Sportu działa od niedawna, a który zagrał 

i zaśpiewał dla wszystkich trzy utwory 

tzw. rockowego brzmienia. I tym 

mocnym akcentem zakończyły się 

prezentacje dorobku kulturalnego 

krasnobrodzkiego Domu Kultury. Na 

scenie pojawiła się znowu pani Mariola 

Czapla, która zaprosiła do siebie 

burmistrza Krasnobrodu Marka 

Pasiecznego oraz przewodniczącego 

Rady Miasta Kazimierza Adamczuka. 

Przedstawiciele samorządu wręczyli 

okolicznościowe podziękowania z okazji 

jubileuszu 30-lecia wszystkim osobom, 

które kiedyś tworzyły historię tej 

instytucji oraz tym, którzy w chwili 

obecnej są związani z poszerzaniem jej 

dorobku kulturalnego. Były gratulacyjne, 

kwiaty i listy oraz słowa wdzięczności 

dla tych, którzy kiedyś pracowali „dla 

kultury” i dla tych, którzy w chwili 

obecnej są z nią związani.  

 

 

 

Jubileusz 30-lecia Domu Kultury był też 

doskonałą okazją, aby w obecności 

mieszkańców naszego miasta podpisane 

zostało porozumienie o współpracy 

miast Wielki Lubiń (Ukraina) i 

Krasnobród. Tak też się stało. Po 

emocjach związanych z rocznicą  

powstania Domu Kultury przed 

zgromadzoną publicznością burmistrz 

Krasnobrodu Marek Pasieczny oraz 

burmistrz Wielkiego Lubinia Bogdan 

Bublik oficjalnie podpisali porozumienie 

o współpracy naszych miast. Byliśmy 

zatem świadkami historycznych decyzji, 

które będą miały wpływ na rozwój 

kontaktów pomiędzy  partnerskimi 

miastami.  

  Kiedy na scenie składane były znaczące 

podpisy wśród publiczności pojawili się 

najmłodsi członkowie naszych gości z 

Ukrainy, chóru „Kalina”, którzy 

rozdawali pomarańcze na znak 

pomarańczowej rewolucji, którą my 

Polacy popieraliśmy. Był to niejako 

wyraz wdzięczności za to, że byliśmy z 

nimi. 

 I tak oto doszliśmy do ostatniego 

punktu tego niedzielnego koncertu a 

mianowicie występu chóru „Kalina”, 

który przez około godzinę poprzez swój 

występ przybliżał nam kulturę swojego 

kraju. Po ostatnim utworze w ich 

wykonaniu ten jubileuszowy koncert 

zakończyła pani dyrektor Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

Mariola Czapla, która podziękowała 

wszystkim za przybycie. W ten sposób 

zakończyła się oficjalna część obchodów 

30-lecia Domu Kultury.  

 Na drugą, już mniej oficjalną jej 

część, zaproszeni zostały władze 

samorządowe oraz osoby związane z 

działalnością krasnobrodzkiego Domu 

Kultury i wszyscy oni spotkali się w 

budynku CKiS, gdzie odbyła się dalsza 

część uroczystości związana z tym wcale 

niemałym jubileuszem. Oczywiście 

gośćmi honorowymi tego spotkania byli 

nasi sąsiedzi z Ukrainy.  

 Spotkanie to odbyło się w bardzo 

serdecznej i miłej atmosferze. Było 

integracyjne śpiewanie polskich 

piosenek, wspólne rozmowy i wymiana 

doświadczeń oraz tańce, podczas których 

okazało się, że członkowie chóru 

„Kalina” nie tylko doskonale śpiewają 

ale także tańczą. Czas mijał bardzo 

szybko i nadeszła chwila pożegnania z 

naszymi gośćmi. Ze śpiewem na ustach 

opuszczali nas nasi ukraińscy sąsiedzi 

obiecując, że niedługo znów odwiedzą 

nasze miasto.  

 Tak więc „trzydzieści lat minęło i 

jeden dzień” i miejmy nadzieję, że te 

kolejne, nadchodzące lata będą dla 

Centrum Kultury i Sportu coraz bogatsze 

w wydarzenia kulturalne, a wszystkim 

pracownikom tej instytucji nie zabraknie 

sił i zapału do tworzenia i realizacji 

przez kolejne lata projektów, którymi 

będą mogli się pochwalić podczas 

kolejnego jubileuszu.  

M.K. 
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Uroczystości religijne w Krasnobrodzie 
1-3 lipca 2005r. 

 

 Pogoda tego roku była piękna i 

słoneczna. Pielgrzymki i kompanie, 

które przychodzą pieszo musiały 

pokonać swą trasę w spiekocie i upale. 

Ale, jak zawsze, na trasie byli gorąco 

witani i częstowani napojami. Wielu 

przyszło na nasze gody Krasnobrodzkiej 

Pani. Bardzo wielu przybyło w grupach 

zorganizowanych autokarami i bardzo 

wielu przybyło swoimi samochodami.  

 O godz. 17.00 rozpoczęła się 

pierwsza msza św., która 

zainaugurowała tegoroczne uroczystości 

odpustowe w Krasnobrodzie. Potem 

odbyło się nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej na Kalwarii. Kilkudziesięciu 

kapłanów posługiwało w 

konfesjonałach, była więc okazja do 

spowiedzi. Kiedy nadeszła godz. 21 

wszystkich zgromadzonych powitał 

kustosz sanktuarium ks. prałat Roman 

Marszalec. Modlitwy poprowadził 

Metropolita Szczeciński ks. arcybiskup 

Zygmunt Kamiński. Obecni byli 

obydwaj nasi księża biskupi: Jan Śrutwa 

i Mariusz Leszczyński.  

 Po modlitwach obraz spoczął na 

barkach kapłanów, którzy wynieśli go 

przy śpiewie pieśni maryjnych przed 

bramę sanktuarium. Tu przejęli go 

mieszkańcy Krasnobrodu. Oni, bowiem 

przygotowali tego roku stacje 

różańcowe na wieczorną procesję. 

Pośród 15–17 tysięcznego tłumu 

falowały chorągwie, obrazy, feretrony. 

Ponad głowami rozchodził się śpiew 

pieśni i rozważania różańcowe, które w 

tym roku przygotował i poprowadził ks. 

kanonik Józef Dudek, proboszcz z 

Lipska. Było już po 23, gdy dotarliśmy 

do Kaplicy na Wodzie, aby sprawować 

pasterkę maryjną. Ks. Arcybiskup 

przypomniał drogę wiary Maryi, Matki 

Boga i naszej Matki. Zachęcał nas do 

złożenia naszych losów w dłonie tak 

czułej i kochającej Matki. Wielu 

pielgrzymów podjęło całonocne 

czuwanie przed słynącymi łaskami Pani 

Roztocza.  

 Sobota, 2 lipca, rozpoczęła się 

Godzinkami do Najświętszej Maryi 

Panny. W tym dniu zaplanowano 

Maryjne uroczystości odpustowe i 

obchody jubileuszu 40-lecia koronacji 

cudownego Obrazu Matki Boskiej 

Krasnobrodzkiej. Po Godzinkach 

sprawowane były msze św., w porządku 

świątecznym. Mszy św. o godz. 9.00 

przewodniczył były proboszcz 

krasnobrodzki ks. kanonik Kazimierz 

Wójtowicz. Podczas wygłoszonej 

homilii ks. Wójtowicz jako organizator i 

uczestnik uroczystości koronacyjnych 

sprzed 40 lat przywołał piękne 

wspomnienia z tamtego okresu. 

 

Główna suma Odpustowa na szczycie 

zgromadziła wielotysięczne tłumy. 

Ofierze Eucharystii przewodniczył i 

słowo Boże wygłosił ks. arcybiskup 

Zygmunt Kamiński. Obecny był Pasterz 

Diecezji ks. biskup Jan Śrutwa i ks. 

biskup Mariusz Leszczyński. 

Naświetlając dzisiejszą sytuację 

Ojczyzny, naszych rodzin, ks. Biskup 

zachęcał do zaufania Bogu przez 

wstawiennictwo Maryi. Po komunii na 

placu przykościelnym odbyła się 

wielobarwna a uroczysta procesja 

eucharystyczna.  

 W godzinach popołudniowych 

rozpoczęły się uroczystości związane z 

Diecezjalnym Kongresem 

Eucharystycznym. Przeżywamy Rok 

Eucharystii w całym Kościele. Kongres 

ma nam przypomnieć o tej wielkiej 

tajemnicy i uwrażliwić na rzeczywistą 

obecność Chrystusa w znakach 

sakramentalnych. Dlatego miał miejsce 

wykład ks. prałata Czesława Grzyba, 

proboszcza Katedry Zamojskiej, a 

potem modlitwy i czuwanie. Między 

innymi przez pewien czas modlitwy 

prowadziła młodzież naszej parafii 

zgromadzona w Katolickim 

Stowarzyszeniu Młodzieży.  

 Niedziela 3 lipca to ciąg dalszy 

uroczystości kongresowych. Tego dnia 

modlitwom przewodniczył ks. biskup 

Roman Marcinkowski, biskup 

pomocniczy w Płocku. Uroczysta Suma 

rozpoczęła się o 12.00. Obecny wśród 

nas Chrystus pod postaciami Chleba i 

Wina słucha nas, umacnia i uświęca; to 

główne myśli z homilii księdza Biskupa. 

I jak zawsze na zakończenie procesja po 

placu przykościelnym z Najświętszym 

Sakramentem. Uroczyste 

błogosławieństwo i rozesłanie 

zakończyło trzy dni godów w 

sanktuarium krasnobrodzkim. 

 Do wielu osób zaangażowanych w 

przygotowanie uroczystości religijnych, 

a dokładniej mówiąc, w przygotowanie 

obchodów 40-lecia Koronacji Obrazu 

Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 

włączyły się także takie instytucje jak: 

Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie oraz Poczta Polska i 

Urząd Pocztowy w Krasnobrodzie.  

 Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie i Redakcja „Gazety 

Krasnobrodzkiej” przygotowali 

specjalne wydanie pisma poświęcone, 

tym bardzo ważnym dla 

Krasnobrodzkiego Sanktuarium 

wydarzeniom religijnym sprzed 40 lat. 

Okolicznościowe wydanie „G.K.” było 

wydaniem szczególnym ze względu na: 

treść, objętość i nakład. Specjalne 

wydanie „G.K.” zawierało: opis  

 
przygotowań i przebiegu uroczystości 

koronacyjnych, osobiste odczucia i 

wspomnienia osób, które w nich 

uczestniczyły, bogatą dokumentację 

fotograficzną, teksty pieśni maryjnych, a 

także twórczość literacką związaną 

tematycznie z postacią Matki Boskiej 

Krasnobrodzkiej. Znaczna część 

artykułów zawartych w „G.K.” to 

przedruk z archiwalnych materiałów 

źródłowych. Specjalne wydanie naszego 

pisma, to nie tylko kronika wydarzeń 

historycznych sprzed 40 lat, ale także 

fotograficzna prezentacja Sanktuarium 

Maryjnego w Krasnobrodzie i innych 

miejscach kultu religijnego, a także 

prezentacja fragmentów ekspozycji 

muzealnych istniejących przy 

Sanktuarium.  Te wszystkie materiały 

zostały opublikowane na 32 stronach 

„G.K.”, która ukazała się w 

rekordowym nakładzie 1500 

egzemplarzy. Jak się w trakcie 

uroczystości religijnych okazało gazeta 

rozeszła się bardzo szybko i nie wszyscy 

chętni zdołali ją nabyć. Stąd też 

Redakcja zdecydowała o dodrukowaniu 

jeszcze 500 egz. 

 Poczta Polska wydała 

okolicznościową kartę pocztową oraz 

przygotowała specjalny stempel 

okolicznościowy. Natomiast pracownicy 

Urzędu Pocztowego przygotowali 

stoisko przy Sanktuarium, gdzie można 

było nabyć tą kartę opatrzoną 

okolicznościowym stemplem oraz 

wysłać ją z pozdrowieniami do 

najbliższych. 

  

Redakcja „G.K.” 
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Integracyjny Dzień Dziecka 

 

 Tradycyjnie już od kilku lat Dzień 

Dziecka w Centrum Kultury i Sportu 

organizowany jest w plenerze, a 

konkretnie na krasnobrodzkich 

kamieniołomach. Tak też stało się i w 

tym roku. 

 Tuż przed godziną 16-stą stali 

bywalcy zajęć świetlicowych oraz 

członkowie kół  zainteresowań 

działających przy Centrum Kultury i 

Sportu zebrali się przed budynkiem 

Domu Kultury i wraz z opiekunami 

wyruszyli w kierunku Podzamku. 

Droga minęła w bardzo miłej i wesołej 

atmosferze i po niedługim czasie 

wszyscy dotarli na miejsce, gdzie 

czekało przygotowane ognisko. 

 Jednak tegoroczne obchody Dnia 

Dziecka miały nieco inny charakter, a to 

z tego względu, że do świętowania 

miała dołączyć grupa dzieci z 

krasnobrodzkiego sanatorium. Tak więc 

zgodnie z wcześniejszą umową wszyscy 

mieli się spotkać na miejscu czyli na 

krasnobrodzkim punkcie widokowym o 

godzinie 16.15.  

 Na kamieniołomach okazało się, że 

kuracjuszy jeszcze nie ma. Ale nie 

musieliśmy długo czekać na ich 

przyjście, ponieważ po kilku minutach 

pojawiła się ich grupa, która przyszła 

pod opieką pani Urszuli Lizut - 

inicjatorki tego spotkania i 

towarzyszących mam. 

 

 Krasnobrodzianie przywitali gości tradycyjną piosenką pt. „ Na powitanie 

wszyscy razem”. Po oficjalnym powitaniu nadszedł czas na integrację. Było wspólne 

pieczenie kiełbasek, zabawy i nawet czytanie przy ognisku, które było kontynuacją 

akcji IV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. 

 Kiedy już wszystkie punkty zaplanowanego programu były zrealizowane, to 

znaczy wszyscy byli najedzeni, zmęczeni wspólną zabawą, nie pozostawało nic 

innego tylko zrobienie pamiątkowego zdjęcia, które będzie dowodem tych, mamy 

nadzieję, mile spędzonych chwil. 

M.K. 
 

 

 

Koncert dla naszych mam 
 

 5 czerwca 2005r. w krasnobrodzkim 

Centrum Kultury i Sportu odbył się 

koncert z okazji Dnia Matki. Jak co 

roku wzięły w nim udział dzieci i 

młodzież ze świetlicy działającej przy 

Domu Kultury oraz zaproszeni goście. 

A byli to: uczniowie ze szkoły 

podstawowej w Kaczórkach, maluchy z 

miejscowego przedszkola oraz formacja 

taneczna „Fart”.  

 Po krótkim powitaniu, którego 

dokonała tradycyjnie pani dyrektor 

Mariola Czapla na scenie pojawili 

pierwsi się artyści, czyli stali bywalcy 

zajęć świetlicowych. Ich występ 

zaprezentowany był w dwóch 

odsłonach. 

 Pierwszą część przygotowanego 

programu, która swą formą 

przypominała koncert poprowadziły 

dwie urocze konferansjerki: Katarzyna 

Maruszak i Agata Lizut, które 

zapowiadały poszczególnych 

wykonawców. Można było posłuchać 

wierszy i piosenek, których adresatkami 

były wszystkie mamy, nie tylko te 

siedzące na widowni, ale również te, 

które nie mogły w tym dniu obejrzeć 

swoich pociech.  

 
 Po mini koncercie nadszedł czas na 

drugą część przygotowanego programu 

czyli przedstawienie pt. „Wojna 

domowa”. Oprócz dowcipnych tekstów 

zawierało ono wiele znanych piosenek, 

które sądząc po reakcji publiczności 

bardzo się podobały. Można było 

usłyszeć takie szlagiery jak; 

„Dozwolone od lat osiemnastu”, 

„Kasztany”, „Parasolki”, „Cudownych 

rodziców mam” i jeszcze kilka innych.  

 Jako drudzy na scenie pojawili się 

uczniowie szkoły podstawowej z 

Kaczórek, którzy przygotowali dla 

wszystkich mam montaż słowno-

muzyczny nawiązujący swą treścią do 

nauki Jana Pawła II, który nade 

wszystko cenił sobie rodzinę jako 

podstawowe środowisko, w którym 

kształtuje się i rozwija świadomość 

moralna każdego człowieka oraz 

wrażliwość i miłość do bliźnich.  

 Potem nadeszła kolej na 

najmłodszych artystów niedzielnego 

koncertu. Przed zgromadzoną 
publicznością pojawiły się maluchy, 

które radośnie i z wielkim entuzjazmem 

zaprezentowały swój program. 

 Tuż po nich po raz drugi na scenie 

 
pojawili się uczniowie z Kaczórek. Tym 

razem było kolorowo i bardzo wesoło, 

ponieważ zaprezentowali oni bajkę o 

swojsko brzmiącym tytule „Królewna 

Śmieszka”.    

 Jako ostatni tego dnia wystąpił 

zespół tańca nowoczesnego „FART”, 

który bardzo rytmicznie i z wielką 

energią zatańczył dla zgromadzonej 

publiczności. Tak oto zakończył się 

koncert, dedykowany wszystkim 

mamom.  

 Oczywiście na pożegnanie zabrała 

głos pani Mariola Czapla, która 

podziękowała wszystkim wykonawcom 

za występ, mamom i publiczności za 

przybycie i przypomniała, że Dzień 

Matki to wyjątkowe święto, ale o 

naszych mamusiach, mateńkach, 

matulach powinniśmy pamiętać 

każdego dnia. Zatem starajmy się, aby 

nasze mamy czuły się wyjątkowo 

każdego dnia w roku, bo w końcu matkę 

ma się tylko jedną.  

 

M. K. 

 

Zdjęcia z koncertu – str. 20 
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W hołdzie Papieżowi  
- koncert pieśni żałosnych 

 

 18 maja 2005r. w rocznicę urodzin 

Jana Pawła II – patrona naszej szkoły, 

grupa uczniów pod opieką nauczyciela j. 

polskiego p. Pawła Murdzka i psychologa 

szkolnego p. Zofii Kończewskiej-

Murdzek, udała się na koncert 

symfoniczny poświęcony Papieżowi. 

 Przed koncertem złożyliśmy kwiaty i 

zapaliliśmy znicz pod pomnikiem Ojca 

Świętego na dziedzińcu KUL-u. W 

gmachu tej katolickiej uczelni 

zwiedziliśmy sale, w których pracował 

ks. prof. Karol Wojtyła. Mieliśmy 

niezwykłe szczęście,  

 

gdyż spotkaliśmy jedną z osób 

współpracujących z ks. prof. Karolem 

Wojtyłą – mianowicie Siostrę prof. Zofię 

Zdybicką wybitnego znawcę filozofii 

chrześcijańskiej. Siostra była tak miła, że 

poświęciła nam swój czas i z 

życzliwością opowiedziała nam o Janie 

Pawle II, którego znała od 1956r. Mówiła 

nam, że Ojciec Święty był człowiekiem 

głębokiej wiary i żarliwej modlitwy. 

Modlitwa była dla Niego bardzo ważna, 

potrafił długie godziny poświęcać na 

rozmowę z Bogiem. 

 Ubogaceni kontaktem z siostrą  

 

 

przybyliśmy na koncert, na który złożyła 

się III Symfonia Mikołaja Henryka 

Góreckiego, przeplatana fragmentami 

„Tryptyku rzymskiego” w wykonaniu 

znanego aktora – Jerzego Zelnika. 

Filharmonią Lubelską dyrygował – p. 

Piotr Wijatowski, partie solowe śpiewała 

sopranistka – p. Izabela Kłosińska.  

 Każdy ze słuchaczy był pod wielkim 

wrażeniem tak przenikającego do głębi    

i pasjonującego wystąpienia. Tego 

wieczoru spotkaliśmy jeszcze ks. prof. 

Tadeusza Stycznia, wielkiego przyjaciela 

Papieża i jego bliskiego 

współpracownika.  

 Bez wątpienia dzień ten dostarczył 

nam wielu pięknych duchowych przeżyć, 

dlatego zapamiętamy go na długo. 
 

 

 

Spotkanie z pisarzem 
 

pracy i nauki w obcym mu dotąd kraju i 

powrotu do Polski jako człowieka 

wykształconego i zamożnego, zdolnego 

do wybaczania krzywd i poświęcenia się 

najbardziej potrzebującym. „Exodus” to 

książka o zwycięstwie dobra nad złem, 
miłości nad nienawiścią, szczodrości nad 

 

chciwością. To także książka o duchowej 

więzi człowieka z Bogiem i o 

postępowaniu zgodnym z uniwersalnymi 

zasadami etyki. Ze względów 

poznawczych i etycznych jest warta 

przeczytania.  

 Serdecznie zachęcamy do lektury. 

Obie pozycje znajdują się w 

księgozbiorze Miejsko–Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie. 

B. Skiba 

 

 Dnia 30.06.2005 r. w Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie odbyło 

się spotkanie z pisarzem Arkadiuszem 

Sann.  

 Spotkanie odbyło się w ramach 

Zamojskich spotkań z literaturą, 

zorganizowane zostało przy współpracy 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy i Miejsko-

Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Krasnobrodzie Na spotkanie przybyli 

nieliczni mieszkańcy Krasnobrodu oraz 

dzieci i młodzież przebywająca w 

Sanatorium w Krasnobrodzie. Spotkanie 

poprowadził Waldemar Taurogiński z 

Chełmskiego Wydawnictwa Tawa. 

 Pan Arkadiusz Sann opowiadał o 

swoim życiu, pasjach i twórczości. 

Zebrani mieli okazję wysłuchać kilku 

fragmentów jego dwóch dzieł, a 

mianowicie fragment „Przygód 

Szaraczka Filozaczka” (humoreska 

filozoficzno-poetycka) oraz fragmenty 

powieści „Exodus”. 

 „Exodus” ma literacki kształt 

pamiętnika. Główny bohater Rafał jest 

jednocześnie narratorem całości. 

Relacjonuje w niej własny los od 

skrajnego upadku i utraty rodziny, 

ciężkiego pobicia, nędzy, poprzez 

wędrówkę na zachód, aż do 
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III Edycja Konkursu Wiedzy  
o Janie Pawle II 

 

 W dniu 20 maja 2005r. w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła 

II w Krasnobrodzie odbyła się III Edycja 

Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II 

organizowana przez naszą szkołę pod 

patronatem pasterza diecezji zamojsko-

lubaczowskiej ks. biskupa prof. Jana 

Śrutwy. W tej edycji konkursu wzięło 

udział 63 uczniów z gimnazjów z terenu  

naszej diecezji. Hasło tegorocznego 

konkursu było związane z pokojem i 

brzmiało: „Jak budować pokój na świecie? 

Czy osoba Jana Pawła II może w tym 

pomóc.” Konkurs składał się z dwóch 

części - literackiej i testu wiedzy. W 

przerwie uczestnicy spoza Krasnobrodu 

mieli okazję zwiedzić naszą miejscowość i 

zobaczyć jej najciekawsze miejsca 

i zabytki. Konkurs tegoroczny stał na 

bardzo wysokim poziomie. Komisja 

oceniła, że poziom konkursu z każdym 

rokiem wzrasta i coraz trudniej jest 

wybrać najlepsze spośród prac. Prace te 

były często bardzo osobistymi refleksjami 

autorów, wywołującymi wiele wzruszeń u 

członków komisji. Najciekawsze z nich są 

dostępne w szkolnej bibliotece.  

 

 

 Nagrody  i dyplomy laureatom i 

wyróżnionym w konkursie wręczyli 

ks. Prałat Roman Marszalec i zastępca 

burmistrza Krasnobrodu  Janusz Oś. W 

części literackiej komisja konkursowa 

nagrodziła następujących uczestników: 

Kingę Rzeszutko z Gimnazjum w 

Krasnobrodzie,  Annę Bloch z 

Gimnazjum w Szczebrzeszynie i 

Katarzynę Kotwis  z Gimnazjum w 

Aleksandrowie, które zajęły trzy 

równorzędne  I miejsca.  Wioletta Mazur 

z Gimnazjum w Szczebrzeszynie, Diana 

Piasecka z Gimnazjum nr 2 w 

Tomaszowie Lub. – zajęły II miejsca, 

natomiast dwa równorzędne III miejsca 

zajęły: Monika Gontarz z Gimnazjum w 

Aleksandrowie, Anna Zając z 

Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie. 

Przyznano również wyróżnienia, które 

otrzymały: Sylwia Wasąg z Gimnazjum 

w Tereszpolu, Magdalena Martyna i 

Małgorzata Karpińska z Gimnazjum w 

Szczebrzeszynie, Aleksandra Szykuła z 

Gimnazjum nr 7 w Zamościu, 

Agnieszka Różańska z Gimnazjum w 

Aleksandrowie i Aleksandra Maciocha z  

 

Gimnazjum w Księżpolu. 

 W części testowej sprawdzającej 

wiedzę o Janie Pawle II jako 

pielgrzymie pokoju komisja 

konkursowa nagrodziła następujących 

uczestników, którzy zajęli 

odpowiednio: I miejsca - Agnieszka 

Molas i Gabriela Czubacka z 

Gimnazjum nr 7w Zamościu oraz 

Natalia Kawalec z Publicznego 

Gimnazjum w Krynicach, II miejsca -  

Agnieszka Śliwa z Gimnazjum nr 7 

w Zamościu i Aleksandra Jastrzębska z 

Gimnazjum w Aleksandrowie. 

 Podsumowaniem konkursu była 
uroczysta akademia z okazji urodzin 

Jana Pawła II, którą przygotowali 

uczniowie  kl. IIc i IIIc gimnazjum, 

oraz kl. I i II liceum – pod kierunkiem 

p. Zofii Kończewskiej-Murdzek i p. 

Magdaleny Antoniak.   

 Fundatorami nagród i sponsorami 

konkursu byli: Państwo 

Adamczukowie z Marketu  
Spożywczego, Pan Stanisław Borek, 
Pani Krystyna Mielnicka, Pan 

Ryszard Gontarz, Pan Henryk 
Gielmuda i Pan Mirosław Peć.  
 Organizatorzy konkursu bardzo 

dziękują za wsparcie wszystkim 

darczyńcom. 
 

Członek komisji konkursowej: 

Bogusława Pawluk 
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I Diecezjalny Festiwal Pieśni Pielgrzymkowej 
 
 W dniu 21 maja 2005 miała miejsce pielgrzymka szkół noszących imię Jana 

Pawła II do sanktuarium NMP w Krasnobrodzie. Udział w pielgrzymce wzięło 

siedem szkół z diecezji zamojsko-lubaczowskiej.  

 Po mszy świętej i zwiedzeniu zespołu poklasztornego uczestnicy pielgrzymki 

udali się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

gdzie odbył się I Diecezjalny Festiwal Pieśni Pielgrzymkowej. Zmagania młodych 

artystów oceniała komisja sędziowska złożona z nauczycieli szkół biorących udział w 

festiwalu pod przewodnictwem pana Józefa Bąka.  

 W kategorii zespoły dziecięce pierwsze miejsce zajęły dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Bełżcu pod opieką p. Doroty Karwańskiej-Mazurkiewicz. Pierwsze 

miejsce wśród solistów zajęła przedstawicielka Zespołu Szkół Publicznych w 

Łukawcu. Wśród zespołów młodzieżowych laur pierwszeństwa przypadł zespołowi 

przygotowanemu przez naszego prefekta księdza Adama z ZSO w Krasnobrodzie. 

 

 

Punktem kulminacyjnym spotkania było 

zasadzenie pamiątkowych dębów przed 

Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. 

Jana Pawła II w Krasnobrodzie  

poświęconych naszemu patronowi . 

 Cel spotkania jaki nam przyświecał 

podczas tego spotkania to integracja 

środowiska szkół, którym patronuje nasz 

wielki rodak Jan Paweł II . Działania 

podjęte w bieżącym roku będą 
kontynuowane w latach następnych, na 

spotkanie to już dzisiaj zapraszamy. 

Andrzej Czapla 
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Kształtowanie patriotyzmu 
 

 Wszyscy wiemy o roli wychowania 

patriotycznego w kształtowaniu 

osobowości człowieka, szczególnie 

dzieci i młodzieży. Bardzo dobrze dzieje 

się, że w naszej gminie dzięki 

działalności Kościoła i prawicowych 

Władz Samorządowych, w uroczystości 

patriotyczne angażuje się coraz więcej 

dzieci, młodzieży, nauczycieli i 

członków naszej społeczności.  

 Wychowanie patriotyczne, to jeden z 

głównych celów wychowawczych w 

szkole. Najwięcej okazji do realizacji 

tego celu ma nauczyciel języka 

polskiego i historii. Umysł ucznia, 

szczególnie w szkole podstawowej jest 

chłonny jak „gąbka”. Dzieci (w 

większości) nie mają jeszcze problemów 

z dojrzewaniem. Mogłyby więc 

poznawać historię Polski i świata. 

Szkoda tylko, że tak mało jest lekcji 

historii, szczególnie w kl. V i VI. 

Żyjemy w czasach, kiedy treści zawarte 

w podręcznikach do nauczania tego 

przedmiotu są w większości odkłamane. 

Niektóre ważne fakty są jednak w 

dalszym ciągu przemilczane lub 

manipulowane. Z tym mogą sobie 

poradzić nauczyciele historii.  

 Ważną rolę w kształtowaniu 

patriotyzmu u dzieci mają również 

rodzice. Powinni interesować się 

postępami w nauce, rozbudzać 

zainteresowania i zamiłowania poprzez 

rozmowy, wspólne oglądanie ciekawych, 

dobrych filmów historycznych, czytanie 

książek. Bardzo ważna jest przy tym 

postawa rodziców wobec Ojczyzny, 

symboli narodowych, uroczystości 

patriotycznych. Dzieci pilnie obserwują 

mamę i tatę, a nawet dziadków. Starają 

się ich naśladować. Można pokusić się 

na twierdzenie, że dzieci w większości 

są odbitką fotografii rodziców i rodziny 

nie tylko zewnętrzną.  

  
 

Wspominam czasy, kiedy uczęszczałam 

do szkoły podstawowej (naukę 

rozpoczęłam w 1947 r). Miałam wielkie 

szczęście, że moim Tatusiem był 

człowiek, dla którego najważniejsze w 

życiu były: Bóg, Honor, Ojczyzna. Nie 

miał ukończonej nawet przedwojennej 

szkoły podstawowej, ale historię znał 

doskonale. Umiał kolejno wymienić 

wszystkich królów Polski, ich zasługi i 

błędy. To on nauczył mnie historii, bo 

szkoła wtedy uczyła nas jak mamy 

kochać batiuszkę Stalina, a historia była 

bardzo załamana. Kiedyś słuchał jak 

uczyłam się życiorysu Konstantego 

Rokossowskiego. Po pewnym czasie 

powiedział: „Moje dziecko, Konstanty 

Rokossowski nie jest synem szewca 

warszawskiego, on jest zza wschodniej 

granicy. W Polsce jest dużo takich ludzi, 

oni nas pilnują, my Polacy im 

podlegamy”. Tatuś przekazał mi prawdę 

o 17 września i o Katyniu. Opowiedział 

mi także o tym jak Ubecy po wojnie 

wymordowali członków AK i zakopali w 

lesie niedaleko Jacni. Tajemnica ta 

ujrzała światło dzienne dopiero w czasie 

„odwilży” w Polsce w latach 

osiemdziesiątych. Do szkoły 

podstawowej uczęszczałam w Potoczku. 

Języka polskiego uczyła mnie pani 

Feliksa Kułaj,  wspaniała nauczycielka – 

patriotka. Na lekcjach z pamięci 

opowiadała o życiu i twórczości 

wielkich pisarzy i poetów. Recytowała 

fragmenty utworów z takim przejęciem, 

że słuchaliśmy z otwartą buzią, a ciałem 

naszym wstrząsał dreszcz emocji. 

Najbardziej podobała nam się „Rota” 

Marii Konopnickiej. Nuciliśmy ją 

cichutko (szczególnie III zwrotkę), bo 

głośno nie było można. Wówczas 

ogarnęła mnie pasja, by nauczyć się na 

pamięć jak najwięcej wyjątków poezji i 

prozy naszych Wieszczy. Uczyłam się 

najczęściej w czasie, gdy pasłam krowy.  

Wtedy głośno mogłam wyrecytować, 

wyśpiewać, wykrzyczeć. W polu było 

cichutko, tylko lasek rosnący w pobliżu 

odpowiadał mi echem. Znajomość 

wiedzy o życiu twórców literatury i 

wyuczone wyjątki bardzo mi się 

przydały w pracy nauczycielskiej, kiedy 

uczyłam języka polskiego. Nie musiałam 

zaglądać do książki, w czasie 

odpytywania wierszy. Dzieci często 

pytały: 

- Tylu utworów musiała się pani uczyć 

na pamięć? 

- Nie musiałam, lecz bardzo chciałam – 

odpowiadałam. 

 Drugą wspaniałą osobą, którą 

dokładnie pamiętam ze szkoły 

podstawowej była Siostra Szczęsna. 

Przywożono ją furmanką z Krasnobrodu, 

by uczyła nas religii. Oprócz wiedzy 

programowej nauczyła nas wielu pieśni 

religijnych i patriotycznych. 

Organizowała Jasełka, z którymi 

objeżdżaliśmy pobliskie kościoły. 

Siostra bardzo kochała dzieci i nie 

musiała nas do pracy zachęcać. Ucząc 

się pilnie odwzajemnialiśmy Jej miłość. 

W dalszej edukacji, zarówno w szkole 

średniej, jak i na studiach spotkałam się 

z wielką ateizacją. Próbowano mnie, 

przyszłej nauczycielce „wypłukać 

mózg”. Nie udało się to im jednak. 

Miłość do Boga i do Ojczyzny miałam 

głęboko w sercu. A tam już nie mieli 

dostępu.  

 Piszę o tym wszystkim dlatego, by 

młodzi ludzie zrozumieli jak trudno było 

kiedyś poznać prawdę historyczną. A 

jednak znajdowali się ludzie, którzy ją 

przekazywali tym samym kształtowali 

uczucia patriotyczne dzieci. Dzięki 

takiemu wychowaniu dzisiaj mamy w 

Polsce wiarę w Boga największą w 

Europie, a nawet na świecie. Mamy też 

wolną Ojczyznę. Musimy żyć i 

pracować tak, by trwało to zawsze. 

                                 

Józefa Kusz 
 

Kto nie gra ten nie wygrywa! 
 Chyba już wszyscy wiedzą, że 28 czerwca 2005 roku w naszym miasteczku padła 

wygrana 100 tysięcy złotych! W końcu takie wieści rozchodzą się lotem błyskawicy 

    Tak, to właśnie w naszej kolekturze, która mieści się w sklepie Pana Kazimierza Kuli 

został nadany szczęśliwy kupon. Wszyscy zastanawiają się kto jest tym szczęśliwcem, do 

którego uśmiechnęło się szczęście. Teorii na ten temat jest wiele. Jest jednak oczywiste to, 

że kto nie gra ten nie wygrywa. I nie mu tu żadnej reguły czy gramy regularnie, czy 

pojawiamy się w kolekturze tylko wtedy, gdy jest kumulacja, czy też nasze wizyty w 

punktach Lotto są czysto przypadkowe. Jak się okazuje z dnia na dzień można stać się 
bardzo bogatym człowiekiem. 

 Może fakt, że to właśnie w Krasnobrodzie padła tak duża wygrana sprawi, że u pana 

Kazimierza Kuli pojawi się więcej klientów liczących na łut szczęścia.  

Jak dotychczas kolekturę, która w naszym mieście funkcjonuje już kilka lat, odwiedzają 
zarówno osoby, które regularnie skreślają cyferki licząc, że to te właściwe, ale odwiedzają 
także osoby, które wolą aby te liczby wytypowała maszyna. W końcu co ma być to będzie.  
Nie brakuje także turystów, którzy nie rezygnują ze swoich przyjemnych przyzwyczajeń i 

chętnie odwiedzają krasnobrodzką kolekturę, w której mogą nadać swoje cyferki licząc 

na to, że to właśnie one zostaną wylosowane. 

 

 Tak właśnie mogło się stać z tą 

największą krasnobrodzką wygraną. Do 

dziś nie wiadomo, czy szczęśliwy 

posiadacz kuponu to turysta czy też dobrze 

kamuflujący swoje szczęście mieszkaniec 

naszego miasta. Ale nie to jest istotne. 

Ważne jest przede wszystkim nasze 

podejście i stosunek do potencjalnej 

wygranej. Żeby wygrać trzeba grać i nie 

ma lepszej na to recepty. Dlatego też nie 

zakładajmy z góry, że nam się to nie 

przytrafi, „bo nie znasz dnia ani 

godziny...”. A jak wiadomo szczęściu 

trzeba pomagać. 

 Zatem skreślajmy cyferki, wysyłajmy 

nasze kupony, to może któregoś dnia to my 

będziemy tymi tajemniczymi ludźmi, 

którzy w jednym momencie wzbogacą się 
o tak dużą kwotę. Tego sobie i Państwu 

życzę. 
M.K 
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Cała Polska czyta dzieciom 
 

 

takie spotkania z osobami, które zwykle 

są widywane w innych miejscach i 

okolicznościach. Gościem, który sprawił 

dzieciom najwięcej radości był św. 

Mikołaj. Rozdawał dzieciom słodkie 

prezenty, a także czytał dzieciom bajki. 

Podczas spotkania dowiedział się od 

dzieci, że nie wszystkie mają w domu 

własne książeczki. Dzieci pisały listy z 

prośbą o książeczkę na gwiazdkę. 

Marzenie wielu dzieci spełniło się. 

 Zachęcaliśmy dzieci do korzystania 

z biblioteki szkolnej i publicznej. 

Organizowaliśmy konkursy plastyczne 

„Ilustracja  do mojej ulubionej książki”, 

„Baśniowy świat Andersena”. 

Szukaliśmy ciągle nowych pomysłów, 

aby nasze dzieci miały codzienny 

kontakt ze słowem pisanym. 

Organizowaliśmy czytanie baśni przy 

ziołowej herbatce. Poczynione przez nas 

działania stwarzają szansę na 

przełamanie niechęci do  

 

 

czytania oraz kształtowania nowego 

sposobu spędzania wolnego czasu  w 

środowisku rodzinnym. 

          W dniach 29 maja do 5 czerwca 

odbył się IV Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom, największe 

doroczne święto czytania dzieciom 

organizowane przez Fundację ABC XXI 

pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom  

Andersena”, w związku z powyższym 

grupa dzieci z naszej szkoły 

uczestniczyła w „Paradzie Pana 

Andersena”- polegającej na przemarszu 

ulicami Starówki w Zamościu postaci z 

baśni Andersena. Nasze dzieci wystąpiły 

w strojach: Calineczki, chrabąszcza, 

ropuchy, dziewczynki z zapałkami, była 

wśród postaci również królewna na 

ziarnku grochu i królowa śniegu. 

Organizatorem akcji był MDK w 

Zamościu. 

                                   Maria Kończewska 
 

 

 

 Od roku 2003 Szkoła Podstawowa w 

Majdanie Wielkim współpracuje z 

Fundacją ABCXXI. W ramach tej 

współpracy przystąpiliśmy do kampanii 

„Cała Polska czyta dzieciom”, ponieważ 

uznaliśmy, że w obecnej dobie, gdzie 

komputery i telewizja dominują należy 

„walczyć” o książkę. 
 Rola książki  w wychowaniu spadła 

na dalszy plan, dzieci czytają  wtedy, 

gdy muszą. W szkole realizujemy „mini-

program” opracowany przez panie: 

Marię  Kończewską  i Krystynę Gęśla. 

W programie ujęte są ważniejsze 

wydarzenia, którym towarzyszy głośne 

czytanie dzieciom przez nauczycieli oraz 

zaproszonych gości. Codziennie 

wykorzystujemy 10-15 minut na 

czytanie dzieciom baśni. Po wysłuchaniu 

dzieci oglądają ilustracje, rozmawiają  

na temat przedstawionych wydarzeń, 

starają się dokonać oceny postępowania 

bohaterów. Dzieci przy tej okazji uczą 

się poprawnie wypowiadać, nabywają 

umiejętności słuchania drugiej osoby. 

 Celem akcji jest również 

zainspirowanie ideą czytania rodziców. 

W ramach akcji zostało zorganizowane 

spotkanie z rodzicami, na którym 

nauczyciele: pani Maria Kończewska i 

pan Tomasz Nizioł wygłosili referaty 

dotyczące korzyści płynących z czytania 

książek i zagrożeń jakie niesie komputer 

dla dziecka. Rodzice chętnie 

uczestniczyli w kampanii, towarzyszyli 

podczas ważniejszych wydarzeń i 

uroczystości szkolnych. Dzięki tym 

wszystkim działaniom mogli bardziej 

zrozumieć potrzebę głośnego czytania. 

 Do szkoły zapraszaliśmy różnych 

gości, ciekawych ludzi, którzy 

okazywali swoją pomoc, czytając 

dzieciom książki. Dzieciom bardzo 

podobały się   
 

Współpraca z Fundacją 
„Wszystko dla Dzieci” 

        Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim od kilku lat współpracuje z Fundacją 
„Wszystko dla Dzieci”. Każdego roku Fundacja, której prezesem jest poseł Zbigniew 

Janowski organizuje wypoczynek: kolonie dla dzieci, zielone szkoły, konkursy, 

wycieczki dla dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2004/2005 dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Majdanie Wielkim w miesiącu wrześniu zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze odbyły na zielonej szkole w Okunince nad Jeziorem Białym. 

 Uczniowie włączyli się do akcji  „Grosik do grosika”, dzięki której nasza szkoła 

wygrała wycieczkę do Warszawy. Fundacja  „Wszystko dla Dzieci” zorganizowała 

konkurs plastyczny pt . „Dzieci Niepełnosprawne w Unii  Europejskiej”, w którym 

uczniowie z naszej szkoły wzięli udział, a laureatem został Łukasz Tytuła z klasy II. 

11 czerwca br. uczniowie naszej szkoły udali się na festyn integracyjny, który odbył 

się w ośrodku SANVIT w Okunince nad Jeziorem Białym. Tam dzieci wesoło 

spędziły czas biorąc udział w licznych konkursach i zabawach zorganizowanych 

przez Fundację „Wszystko dla Dzieci”. 

                                                                                 Mariola Czekirda 

 

GMINNE CENTRUM 
INFORMACJI 

(Internet) 
w Krasnobrodzie 

ul. 3 Maja 26 

tel./fax 660-70-46 
 

SERDECZNIE  

ZAPRASZA 
 

od poniedziałku do piątku 

w godz. 10.00 – 18.00 

oraz soboty 

w godz. 8.00 – 16.00 
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XVII edycja Alertu 
Ekologiczno-Zdrowotnego 

 
 W roku szkolnym 2004/2005 już po 

raz drugi Szkoła Podstawowa w 

Majdanie Wielkim przystąpiła do Alertu 

Ekologiczno-Zdrowotnego. 

Ubiegłoroczne rywalizacje doprowadziły 

nas do III miejsca w etapie powiatowym, 

natomiast obecnie zajęliśmy II miejsce w 

etapie powiatowym i zostaliśmy 

zakwalifikowani do etapu okręgowo-

wojewódzkiego z powiatu zamojskiego, 

obok trzech innych placówek 

oświatowych. 

 Droga do sukcesu nie była łatwa, 

realizowaliśmy wiele zadań z ekologii i 

ochrony przyrody, propagowaliśmy 

zdrowy styl życia i żywienia 

organizowaliśmy spotkania z ciekawymi 

ludźmi, wyjścia poza szkołę i wycieczki 

po najbliższej okolicy, także poza rejon 

powiatu: Warszawa, Okuninka. Byliśmy 

organizatorami I edycji Gminnego 

Konkursu Wiedzy Ekologicznej. 

Obserwujemy z dziećmi otaczającą 

przyrodę, chcemy, aby one dostrzegły 

otaczające  piękno.  

 

 
Prowadziliśmy monitoring wód i 

powietrza, obserwujemy bocianie 

gniazda, liczymy młode pisklęta 

bocianów białych. Organizowaliśmy 

sprzątanie ziemi i świata, 

likwidowaliśmy dzikie wysypiska śmieci 

i propagowaliśmy segregację śmieci 

wśród mieszkańców Majdanu 

Wielkiego. Nawiązaliśmy współpracę z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska, z którego otrzymaliśmy 

wsparcie finansowe. Nasza szkoła 

zmieniła wygląd; pojawiło się mnóstwo 

kwiatów doniczkowych, które sami 

posadziliśmy i pielęgnowaliśmy, dużo 

gazetek o treści przyrodniczej. Pięknie i 

pomysłowo urządziliśmy naszą Zieloną 
Klasę, która  wzbudziła podziw i 

zachwyt komisji alertowej. Wokół 

budynku urządziliśmy mini-park 

ekologiczny, w którym uczniowie 

chętnie przebywają w czasie wolnym od 

zajęć dydaktycznych. Spotkania z 

ciekawymi ludźmi dały okazję do 

poznania hodowli płazów i gadów  

 

 

oraz terenu najbliższej okolicy, w której 

są rzeczy cenne dla przyrodnika. Pan 

Stanisław Jachymek uświadomił nam, że 

posiadamy w najbliższej okolicy skarby 

przyrodnicze - starodrzew, który może 

być pomnikiem przyrody. Poczyniliśmy 

już starania, mające na celu uznanie go 

za pomnik przyrody. Nie ma takiej 

możliwości, aby wymienić wszystkie 

nasze działania. Obecnie oczekujemy na 

wyniki etapu okręgowo-wojewódzkiego, 

13 czerwca 2005 roku gościliśmy 

komisję oceniającą realizację zadań na 

etapie okręgowo-wojewódzkim. 

            Poprzez realizację zadań 

alertowych nasza społeczność szkolna i 

lokalna uświadomiła sobie jak ważną 

rolę w życiu człowieka odgrywa czyste, 

zdrowe i pozbawione zanieczyszczeń 

środowisko. Mamy nadzieję, że nasi 

uczniowie przez uczestnictwo w szeregu 

działań ekologiczno-zdrowotnych nabyli 

umiejętności i wiedzę, które będą 

procentować w przyszłości. 

 

Krystyna Gęśla 

 

 

Szkoła z Klasą 
       „Szkoła z klasą” to akcja społeczna 

przygotowana przez „Gazetę 

Wyborczą”, Centrum Edukacji 

Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. 

Honorowy patronat objął prezydent RP 

Aleksander Kwaśniewski. Program 

finansowany jest przez Agorę SA i 

Polsko-Amerykańską Fundację 

Wolności. 

 Szkoła Podstawowa Majdanie 

Wielkim przystąpiła do tej akcji w roku 

szkolnym 2004/2005. Cele tej akcji to: 

promowanie zasad wspierających 

nowoczesną, efektywną edukację, 

podnoszenie poziomu edukacji, poprawa 

kultury wychowawczej, ożywienie 

współpracy szkoły z  bliższą i dalszą 

okolicą, zasianie nowego sposobu 

myślenia  o oświacie. 

 Program akcji obejmował sześć 

głównych zasad dobrej, mądrej, 

przyjaznej uczniom, nauczycielom i 

rodzicom szkoły. Każda z sześciu zasad 

miała po pięć zadań do wyboru. Nasza 

szkoła wybrała następujące zadania, za 

które odpowiedzialni byli powołani 

szefowie zespołów realizujących 

poszczególne zadania. 

Zasada 1. Szkoła dobrze uczy każdego 

ucznia. Zadnie 1D: Lepiej przygotować 

do egzaminu - szef zespołu Tomasz  

Nizioł – nauczyciel matematyki i 

informatyki. 

Zasada 2. Szkoła ocenia sprawiedliwie.  

Zadanie 2B: Poprawiamy ocenianie z 
poszczególnych przedmiotów - szef 

zespołu Danuta Dzirba - nauczyciel 

kształcenia zintegrowanego. 

Zasada 3. Szkoła uczy myśleć i 

rozumieć świat. Zadanie 3C: Festiwal 

nauki – szef zespołu zadaniowego 

Krystyna Gęśla - nauczyciel języka 

polskiego i historii. 

Zasada 4. Szkoła rozwija społecznie, 

uczy wrażliwości. Zadanie 4D: Nasza 

mała i wielka ojczyzna. Szefem zespołu 

była Grażyna Kawalec – nauczyciel 

języka polskiego.  Zasada 5. Szkoła 

pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry 

klimat. Zadanie 5F: Rodzice bliżej 

szkoły - szef zespołu Maria Korczewska 

– nauczyciel kształcenia 

zintegrowanego.  

 Zasada 6. Szkoła przygotowuje do 

przyszłości. Zadanie 6C: Więcej kultury 

- szef zespołu Mariola Czekirda - 

nauczyciel kształcenia zintegrowanego. 

Koordynatorem akcji w szkole był pan 

Tomasz Nizioł. 

           Realizacja poszczególnych zadań 

wymagała od całej społeczności szkolnej 

współpracy i współdziałania. Tych zadań 

nie można zrealizować w ramach 

jednego zespołu, to solidna praca 

wszystkich uczniów, nauczycieli i 

rodziców. Ich realizację rozpoczęliśmy 

od ankiety skierowanej do uczniów i ich 

rodziców pt. ”Jaka jest nasza szkoła?” w 

klasach I-VI.  

 
 
Okazało się, że uczniowie i ich rodzice 

dobrze postrzegają szkołę lecz chcą, aby 

bardziej wykorzystywać komputer i 

Internet w procesie dydaktycznym.  

 Następnie przystąpiliśmy do 

realizacji wybranych zadań i 

sporządzania sprawozdań z ich 

realizacji. Do chwili obecnej mamy 

zaliczone pięć zadań, a szóste jest w 

trakcie sprawdzania. Szczegółowe 

sprawozdania poszczególnych zespołów 

z realizacji zadań oraz inne informacje o 

akcji w naszej szkole są zamieszczone 

na szkolnej stronie internetowej 

www.spmajdan.republika.pl. 
 Akcja „Szkoła z klasą” zaowocowała 

w nowe doświadczenia i osiągnięcia: 

udało się nam uzyskać wyższą średnią ze 

sprawdzianu szóstoklasisty, 

poprawiliśmy nasz WSO dzięki 

ciekawym pomysłom ze strony uczniów 

i rodziców, nastąpiło zintegrowanie 

środowiska szkolnego dzięki partnerskiej 

współpracy nauczycieli, uczniów i ich 

rodziców, nauczyliśmy się, że należy 

mobilizować rodziców do podejmowania 

działań. Rodzice zdali sobie sprawę z 

faktu, że to oni są pierwszymi 

wychowawcami i nauczycielami 

swojego dziecka. Okazało się, że mamy 

duże grono uczniów uzdolnionych 

literacko, plastycznie, muzycznie: 

pomysłowość i jakość prezentowanych 

przez nich prac często zaskakiwała 

nauczycieli i rodziców, pozwoliło to 

spojrzeć na ucznia z innej perspektywy. 

 

Krystyna Gęśla 
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Pierwsza pomoc 

 
  

       W dniu 19 maja 2005 odbył się  

I gminny konkurs udzielania pierwszej 

pomocy dla szkół podstawowych naszej 

gminy pod hasłem" Pierwsza pomoc " .    

Organizatorem konkursu było Szkolne 

Koło PCK przy Szkole Podstawowej im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Majdanie Wielkim. Nieocenioną pomocą 

służyli pielęgniarka szkolna - pani 

Danuta Gielmuda, opiekunowie SK 

PCK: pan Tomasz Nizioł i pani Krystyna 

Szozda oraz członkowie SK PCK. 

Udział w konkursie wzięły 2-osobowe 

zespoły: 

1. Zespołu Szkół Podstawowych im. 

25 Pułku Ułanów Wielkopolskich  

w Krasnobrodzie (1 zespół), 

2. Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w 

Majdanie Wielkim (2 zespoły). 

 

     Szkoda tylko, że nie dotarł zespół ze 

Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej 

w Kaczórkach. Po powitaniu przez panią 

dyrektor Małgorzatę Kawałek zespoły 

przystąpiły do konkursu. Konkurs 

obejmował 5 pytań teoretycznych i 1 

zadanie praktyczne dla każdego zespołu 

(łącznie 15 pytań i 3 zadania 

praktyczne). W trakcie konkursu pani 

pielęgniarka przeprowadziła gimnastykę 

dla uczniów „zerówki”.  

 

      

       I miejsce zdobył zespół z Zespołu 

Szkół Podstawowych im. 25 Pułku 

Ułanów Wielkopolskich w Krasno-

brodzie, którego uczestniczki zdradziły, 

że w przyszłości planują zostać 

lekarzami. Wszystkie zespoły otrzymały 

dyplomy. 

      Po konkursie na uczestników i 

opiekunów czekały słodycze 

ufundowane przez panią dyrektor.  

 Instytucjami współpracującymi w 

organizacji konkursu były: 

1. Zarząd Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Zamościu  

- patronat honorowy, 

2. Centrum Kultury i Sportu  w 

Krasnobrodzie – „Gazeta 

Krasnobrodzka” - patronat 

medialny. 

     

     Konkurs rozpoczął się o godz. 9.00 i 

trwał do godz. 10.30. Myślę, że konkurs 

osiągnął następujące cele: propagował 

wśród młodzieży zasady udzielania 

pierwszej pomocy, właściwe postawy 

wobec sytuacji zagrożenia zdrowia i 

życia, kształtował umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach oraz stworzył uczniom 
możliwości do sprawdzenia własnego 

poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy. 

 

                                        Tomasz Nizioł 
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Pierwsze zawody w KTW 

 

 Zawody wędkarskie o Mistrzostwo 

Krasnobrodzkiego Towarzystwa 

Wędkarskiego w dyscyplinie 

spławikowej zorganizowane zostały w 

Towarzystwie po raz pierwszy (KTW 

zostało zarejestrowane 10.11.2004r.).   

 Rozegrano je w dniu 19 czerwca 

2005r. nad Zalewem Wypoczynkowym 

w Krasnobrodzie w dwóch turach po 

dwie godziny każda. Zawody rozpoczęły 

się o godzinie 6.00 i uczestniczyło w 

nich 10 zawodników, którzy po 

losowaniu stanowisk, zajęli je, 

przygotowując zanęty i przynęty oraz 

akcesoria i sprzęt do wędkowania.  

 Po czterogodzinnych zmaganiach w 

zachęcaniu ryb do żerowania oraz 

stosowaniu przeróżnych tajników i 

technik wędkowania, tymi,  co najwięcej 

złowili ryb i tym samym zajęli w trzy 

najlepsze miejsca byli: I miejsce - 

Janusz Oś, II miejsce - Marek Olszewski 

i III miejsce - Tomasz Olszewski.  

 Najlepsi zawodnicy zostali 

uhonorowani okolicznościowymi 

dyplomami, a zwycięzca okazałym 

pucharem ufundowanym przez Zarząd 

Towarzystwa. 

 

 

 Po zawodach wszystkie ryby wróciły do wody w zalewie a wędkarze po 

wykonaniu wspólnego zdjęcia pamiątkowego spotkali się w miłej atmosferze na 

kiełbasce przy ognisku. 

 

Prezes KTW Janusz Oś 

 

Sukces szachowy 
 

 W sobotę 11 czerwca 2005r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu 

odbyła się III Zamojska Symultana Szachowa. Jej uczestnikami byli między innym 

członkowie Krasnobrodzkiego Klubu Szachowego działającego przy Centrum 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie.  

 Z przyjemnością informuję, że reprezentant naszego klubu Mariusz Ruczkowski 

z Krasnobrodu jako jedyny w tych zawodach pokonał mistrza szachowego Michała 

Pruszaka. Gratulujemy. Było jeszcze trzech zawodników, którym udało się 

zremisować z mistrzem. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i upominki.  

 Na zdjęciu najlepsi zawodnicy III Zamojskiej Symultany Szachowej wraz z 

Mistrzem (pierwszy z lewej: Mariusz Ruczkowski). 

Mariola Czapla 

 

Wakacyjna akcja 
oddawania krwi 

 
 W niedzielę 17 lipca 2005r. w 

Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie odbyła się kolejna już akcja 

oddawania krwi zorganizowana podobnie 

jak poprzednie przy współpracy  Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Tomaszowie Lub. oraz Stowarzyszenia 

Honorowych Dawców Krwi w 

Krasnobrodzie. 

 W akcji wzięło udział 20 osób, które w 

sumie oddali około 9 litrów krwi. Krew 

oddały następujące osoby: Marta Szpyra, 

Magdalena Greszta, Zofia Ściborska, 

Zuzanna Bełz, Urszula Kowalczuk, 

Bożena Swędra, Sławomir Gałan, Ryszard 

Pol, Andrzej Dziedzic, Grzegorz Ratyna, 

Radosław Cios, Mieczysław Szlendak, 

Czesław Bodys, Antoni Szpyra, Franciszek 

Szpyra, Piotr Salski, Paweł Roczkowski, 

Mariusz Zbyret, Marcin Susłow, Adam 

Żuk.  

 Dziękuję wszystkim, którzy wzięli 
czynny udział w akcji oraz p. Marioli 

Czapli – dyrektor CKiS za udostępnienie 

sali na przeprowadzenie akcji, Księdzu 

Prałatowi Romanowi Marszalcowi wraz z 

Wikariuszami za rozpropagowanie akcji, 

doktorowi Sebastianowi Łysiakowi i 

Paniom pielęgniarkom z RCKiK w 

Tomaszowie Lubelskim za sprawną i miłą 
obsługę pobierania krwi, Panu 

Jarosławowi Rosiakowi za sponsoring.  
Adam Żuk 
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Święto szkoły 30 maja 2005 roku 
  

W bieżącym roku szkolnym 

obchodziliśmy IV rocznicę nadania 

Szkole Podstawowej w Majdanie 

Wielkim imienia Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. Uroczystość ta 

połączona była z wizytacją biskupa 

Jana Śrutwy kaplic i kościoła 

parafialnego.  

 Święto szkoły w Majdanie 

Wielkim rozpoczęło się uroczystą 

akademią poświęconą patronowi 

szkoły i jednej z wartości, jakie głosił, 

a mianowicie – przyjaźni. Następnym 

punktem uroczystości było zasadzenie 

„dąbka”, noszącego imię patrona 

szkoły. Posadzenie dębu dokonali 

przedstawiciele społeczności: 

lokalnej, szkolnej i gminnej.  

 Nasza szkoła realizując zadania 

Alertu ekologiczno-zdrowotnego 

podjęła się zorganizowania I edycji 

Gminnego Konkursu Wiedzy 

Ekologicznej. Właśnie na święcie 

szkoły nastąpiło rozstrzygnięcie 

konkursu i wyłonienie laureatów w 

konkursie wiedzy o Roztoczańskim 

Parku Narodowym i na najciekawszy 

album o Roztoczu. Spotkanie w 

budynku szkoły zaproszonych gości, 

rodziców  uczniów i przedstawicieli 

społeczności uczniowskiej przy 

wspólnym obiedzie, w miłej 

atmosferze zakończyło uroczystość. 

Odświętny wystrój szkoły, zieleń i 

mnóstwo kwiatów to elementy, które 

były tłem wydarzeń z 30 maja 

2005.r.w Szkole Podstawowej w 

Majdanie Wielkim. 

                              Krystyna Gęśla 
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Jubileuszowe recytacje 
 

 Prawie setka najmniejszych mieszkańców miasta i gminy Krasnobród 

przybyła w dniu 9 czerwca 2005r. do sali widowiskowej Centrum Kultury i 

Sportu w Krasnobrodzie, aby wziąć udział w jubileuszowym X Gminnym 

Konkursie Recytatorskim Przedszkolaka. Dzieci przybyły wraz z rodzicami, 

babciami i dziadkami oraz nauczycielkami. 

 Po powitaniu, którego dokonała dyrektor CKiS uczestnicy konkursu 

prezentowali przygotowane przez siebie wierszyki. Były wiersze króciutkie, 

kilkuwersowe, były też wiersze długie. Tematyka wierszy była także  

zróżnicowana.  

 Sami recytatorzy też byli różni. Jedni odważni, głośno i zdecydowanie 

mówiący swoje wierszyki, inni z ogromnym trudem wkraczali na scenę i 

cichutko szeptali swoje rymowanki. I jednych i drugich słuchało się z ogromną 

przyjemnością, a czasami uśmiechem na twarzy. 

 Gdy wszyscy już zaprezentowali swoje wiersze przyszedł, bardzo 

oczekiwany przez recytatorów moment, tj. czas rozdawania nagród i dyplomów. 

Zanim to jednak nastąpiło, wszyscy zostali zaproszeni na scenę do wspólnego 

pamiątkowego zdjęcia. Z okazji, iż to był X, a więc szczególny, jubileuszowy 

konkurs, przed wykonaniem zdjęcia zostały zapalone fajerwerki. Dopiero wtedy 

rozświetliły  się flesze aparatów fotograficznych i miała miejsce prawdziwa 

sesja zdjęciowa. 

 Po tych emocjach wszyscy recytatorzy otrzymali upominki ufundowane 

przez Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie oraz pamiątkowe dyplomy, a 

panie nauczycielki podziękowania za współpracę przy organizacji konkursu. 

 Jubileuszowy konkurs przeszedł już do historii. Kolejny już za rok, ale już 

teraz serdecznie zapraszamy naszych milusińskich do udziału w nim. 

M. Czapla 

Zdjęcia z konkursu – str. 20 

 
 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

we współpracy z 
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

 

ogłasza: 

 

KONKURS  

FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY 

pod hasłem  

„WSPOMNIENIE LATA” 
 

Tematem konkursu są: kwiaty - roztoczańskich pól i łąk, kwiaty 
ogrodowe, jednym słowem ulotne piękno szybko mijającego lata. 

 
Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież szkolną, a także 

dorosłych miłośników kwiatów, fotografii,  
wszystkich którzy mają w sobie odrobinę chęci twórczych. 

 
Technika dowolna: fotografia, rysunek, malarstwo; akwarele, pastel, 
olejne oraz kompozycje kwiatowe (suche bukiety). Format dowolny. 

 
Termin składania prac - 26 września 2005r.  

w Centrum Kultury i Sportu  
i Zespole Szkół Ogólnokształcących u pani H. Gontarz. 

 
Otwarcie wystawy planowane jest na 1 października 2005r.  

w Centrum Kultury i Sportu.  
Przewidziane nagrody,  udział w wystawie, aukcje prac, poczęstunek, 

 dobra muzyka i poezja o tematyce kwiatowej. 
 

Szczegółowe informacje u pani Marioli Czapli w CKiS  
oraz w ZSO u pani Haliny Gontarz lub Marzeny Tarłowskiej. 

 
 

 

Co słychać  

w kulturze? 
 

Koncerty  
gości z zagranicy 

W okresie wakacji mięliśmy przyjemność 

gościć w Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie zespoły taneczne z Białorusi i 

Turcji. Relacje z tych koncertów zamieścimy 

w kolejnym wydaniu G.K. 

 
Dni Krasnobrodu 

W tym roku „Dni Krasnobrodu” obchodzone 

były w dniach 15-17 lipca. Relacja z dni 

naszego miasta w sierpniowej G.K.  

 
Koncerty na skwerku 

Zgodnie z kilkuletnią tradycją w okresie 

wakacji Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie jest organizatorem letnich 

niedzielnych koncertów na skwerku w centrum 

miasta. W tym roku pierwszy koncert 

zaplanowano dopiero na 31 sierpnia, godz. 

19.00. Dla zebranej publiczności grać i 

śpiewać będzie Zespół Ludowy 

„ADAMOWIACY”.  Serdecznie zapraszamy. 
 

Szachy w plenerze 
7 sierpnia 2004r. (niedziela) odbędzie się 
III Otwarty Turniej Szachowy „Krasnobrodzka 

Wieża”. Miejscem rozgrywek szachowych 

będzie Kamieniołom – punkt widokowy w 

Krasnobrodzie. W przypadku niesprzyjających 

warunków atmosferycznych turniej odbędzie 

się w sali CKiS. Szczegółowe informacje: 

CKiS w Krasnobrodzie, tel 660-71-17 i p. 

Andrzej Czochra instruktor gry w szachy, tel.  

639-63-38. 
 

Pożegnanie wakacji 
„Pożegnanie wakacji” w Krasnobrodzie 

odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia. Podczas 

festynu wystąpią zespoły muzyczne, 

prowadzone będą różnego rodzaju konkursy. 

Odbędzie się też VI Turniej Piłki Plażowej o 

Puchar Burmistrza Krasnobrodu oraz VI 

Zawody rowerowe. Serdecznie zapraszamy. 

Szczegóły będą podane na plakatach. 

 

Modernizacja budynku CKiS 
Burmistrz Krasnobrodu ogłosił przetarg na 

modernizacje budynku, będącego siedzibą 

Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. 

Termin składania ofert upływa w dniu 

18.08.2005r. Otwarcie ofert nastąpi w tym 

samym dniu o godz. 12.05. 

Modernizacja polegać będzie na dobudowie 

klatki schodowej (od strony ul. Mickiewicza), 

która połączy obie kondygnacje i umożliwi 

komunikację wewnątrz budynku pomiędzy 

pomieszczeniami zlokalizowanymi na obu 

poziomach. Ponadto modernizacja ta rozwiąże 

sprawy bezpieczeństwa i drogi ewakuacyjnej z 

sali widowiskowej CKiS.  

 Informacje zebrała: M. Czapla 
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V Gminy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu 

 

 
 Głównym organizatorem turnieju 

było Centrum Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie. Od strony sędziowskiej 

turniej obsługiwali delegowani 

sędziowie OKS Zamość: Radliński S., 

Gancarz A i Zbyret  M. 

 Do turnieju w tym roku przystąpiła 

rekordowa liczba drużyn, bo aż 10.  

 Zawody w rundzie eliminacyjnej i 

finałowej rozgrywane były zgodnie z 

przedstawionymi i zaakceptowanymi 

przez opiekunów (kierowników) drużyn 

zasadami gry i przepisami gry PZPN.  

Grano  systemem „pucharowym”. 

 

Oto wyniki I rundy: 
Wólka Husińska–Podzamek   0:10 

Hutków – Podklasztor    0: 0  

(w rzutach karnych 2-4) 

Kaczórki – Malewszczyzna 0:4 

Dominikanówka – Krasnobród-Centrum 

0:0 (w rzutach karnych 5:4) 

Zielone - – Majdan Wielki        0:3 

 

Wyniki II rundy: 
Malewszczyzna - Podzamek             1-0 

Majdan Wielki - Dominikanówka     2-0 

Podklasztor awansem do finału. 

 Los uśmiechnął się do piłkarzy z 

Podklasztoru, którzy po drugiej rundzie 

z drużynami Malewszczyzny  i Majdanu 

Wielkiego utworzyli grupę finałową, 

której wyniki podaję poniżej: 

 

Podklasztor - Majdan Wielki  1:0 

Majdan Wielki - Malewszczyzna 2:1 

Malewszczyzna – Podklasztor  0:1 

 

Kolejność końcowa: 

I miejsce - Podklasztor 

II miejsce - Majdan Wielki 

III miejsce – Malewszczyzna 

 

 W turnieju nie było przegranych 

gdyż wszystkie drużyny z rąk 

Burmistrza otrzymały nagrody rzeczowe 

zgodne z zapotrzebowaniem danych 

 

miejscowości i okolicznościowe 

dyplomy. Królem strzelców turnieju 

zostali zawodnicy Paweł Mitura i 

Jarosław Mazur (obaj po 4 bramki).  

 Nie obyło się bez sprawdzania 

tożsamości , które było rozstrzygane na 

bieżąco.  

 Zasadne okazało się zaostrzenie 

kryterium przynależności do danej 

miejscowości czy dzielnicy z 

posiadaniem dokumentu ze zdjęciem 

potwierdzającym tożsamość gdyż 

uniknięto wielu nieporozumień co 

wpływa na uczciwość rozgrywek a o to 

przecież chodzi 

 Wszelkie uwagi dotyczące kolejnej 

edycji turnieju będą przez organizatorów 

rozważone i uwzględnione w 

przyszłości. Serdecznie za nie 

dziękujemy. 

 Dopisała pogoda, organizator nie 

zapomniał o napojach i gorącej 

kiełbasce, natomiast uczestnicy 

zapowiedzieli udział za rok. 

 

   Relację przedstawił: 

 Sławomir Radliński. 

 

 

 

ZARZĄD MGKS   
„IGROS KRASNOBRÓD” 

 
informuje, że mecze naszej drużyny  

w sezonie 2005/2006 

runda jesienna odbędą się  
na stadionie sportowym  

przy ul. Wczasowej w następujących 
terminach i godzinach: 

 

07.08.2005 
„IGROS” – „KRYSZTAŁ” Werbkowice 

godz.15.00 juniorzy 

godz. 17.00 seniorzy 

 

21.08.2005 
„IGROS” –  „SPARTAKUS” Szarowola 

godz.15.00  juniorzy 

godz.17.00 seniorzy 

 
 Pozostałe terminy podamy w 

wydaniu sierpniowym „GK”. 

 Informujemy również,że w dniu 

03.08.2005r. (środa) w sali kinowej 

CKiS Krasnobród o godz. 18.00. 

odbędzie się otwarte zebranie 

sprawozdawczo – informacyjne klubu 

MGKS „Igros” Krasnobród, na które 

serdecznie zapraszamy członków, 

sympatyków , osoby deklarujące chęć 

wstąpienia do klubu, sponsorów oraz 

wszystkich zainteresowanych 

mieszkańców naszego miasta i gminy. 

   

Zarząd 

MGKS „IGROS” Krasnobród 
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