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J.E. Ks. Biskup Jan Śrutwa podczas uroczystość poświęcenia placu pod budowę  

Kościoła pw. Ducha Św. na Podzamku. (patrz str. 8)    
                                                                                                    fot. M. Czapla 
 

 
 

„Dni Krasnobrodu” 

21-23 lipca 2000r. 
 

Serdecznie zapraszamy 
Mieszkańców Gminy Krasnobród 

oraz Gości przebywających na wypoczynku 
w Krasnobordzie 

do wzięcia udziału w tegorocznych obchodach 
„Dni Krasnobrodu” 

 
(szczegółowy program na str. 15 „G.K” oraz na plakatach informacyjnych) 

 

 

 

 
 

 

 

      Pod tym tytułem Redakcja „Gazety 

Krasnobrodzkiej” przygotowała dodatek 

specjalny który zawiera najważniejsze 

informacje związane z turystyką i 

wypoczynkiem w Krasnobrodzie.  

       Dodatek ten został wydany z myślą o 

odwiedzających Krasnobród turystach. 

Sądzę jednak, że również i mieszkańcy 

Krasnobrodu znajdą w nim coś 
interesującego dla siebie. Często bowiem 

jest jak w przysłowiu: „Cudze chwalicie, a 

swego nie znacie, sami nie wiecie, co 

posiadacie”. Zachęcamy więc i turystów, i 

mieszkańców naszej gminy do nabywania, 

i do lektury tego informatora. Można go 

kupić w punktach sprzedaży „Gazety 

Krasnobrodzkiej” oraz w Punkcie 

Informacji Turystycznej, ul. 3-go Maja 18 

w cenie 1 zł. 

       

Drogi Czytelniku! 
 

       Oddając do Twych rąk kolejny, 

lipcowy numer „Gazety 

Krasnobrodzkiej”,  z przykrością 

informujemy, że  związku z 

wzrastającymi kosztami wydawania 

naszego Pisma jesteśmy zmuszeni 

podnieść jego cenę, która od tego 

wydania wynosić będzie 1 zł. 

      Mamy jednak nadzieję, że nie 

zniechęci to naszych stałych 

Czytelników do nabywania i czytania 

„Gazety Krasnobrodzkiej”. 

                          Redakcja 
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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 
 

***** 
Miasto i Gmina Krasnobród otrzymała 

130 tys. zł. dotacji z Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie z 

przeznaczeniem na budowę kanalizacji 

sanitarnej w Krasnobrodzie oraz 40 tys. 

zł. z przeznaczeniem na budowę drogi 

w miejscowości Grabnik. 

 
***** 

Rozpoczęto prace związane z budową 

węzła sanitarnego, tzn. łazienki wraz z 

szambem w Szkole Podstawowej w 

Starej Hucie. Prace prowadzone są 

systemem gospodarczym, a ich 

zakończenie planowane jest przed 

rozpoczęciem roku szkolnego 

2000/2001. Nareszcie najmłodsze 

dzieci uczęszczające do tej szkoły będą  

mogły korzystać z toalet wewnątrz 

budynku.  

 

***** 
 

 

 

***** 
Areał mienia gminnego powiększył się o 

około 4 ha gruntów, które zostały 

zakupione od Agencji Własności Rolnej 

Skarbu Państwa za kwotę 6100 zł. 

 

***** 

 

Przybywających do Krasnobrodu od 

strony Zamościa i Tomaszowa Lub. witają 

nowe „witacze”, wyglądem bardziej 

dopasowane do charakteru naszej 

miejscowości. Miejmy nadzieję, że swoim 

wyglądem będą przez kolejne lata zachęć 

do odwiedzenia naszej miejscowości i 

będą jej dobrą wizytówką. 

 

***** 

Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Krasnobrodzie przystąpił do regeneracji 

hydrantów ppoż. na terenie całej gminy. 

Przypomnijmy, że w niektórych 

miejscowościach nie było sprawnego 

choćby jednego hydrantu. 

 

***** 

 

Pięknieje otoczenie zalewu. Zakończono 

budowę pasażu spacerowo-handlowego, 

okablowano obiekty zlokalizowane przy 

plaży nad zalewem oraz wykonano nowe 

estetyczne oświetlenie plaży 

 

***** 

 
 

 

 

***** 

Zarząd Miasta i Gminy Krasnobród 

przystąpił do opracowania 

dokumentacji na budowę drogi gminnej 

w miejscowości Hutki, prowadzącej do 

oczyszczalni ścieków.  

 

***** 

Dobiegają końca prace związane z 

grodzeniem miejscowego stadionu 

sportowego, które są realizowane przez 

pracowników COKiS oraz 

pracowników interwencyjnych. Nowe 

ogrodzenie pozwoli na zabezpieczenie 

płyty boiska przed bezmyślnym jego 

niszczeniem przez wjeżdżające tam 

samochody. 

 

***** 
 

             Informacje zebrała:  

                      M. Czapla 

 

 

Konkurs 

 
       Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie uprzejmie informuje, że wzorem 

ostatnich lat organizowany jest konkurs na zwiększenie estetyki, czystości i poprawy 

wyglądu zewnętrznego posesji na terenie naszej gminy. 

       Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie swoich posesji do konkursu w 

terminie do dnia 21 lipca 2000r. w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w 

Krasnobrodzie. Komisyjna ocena posesji zostanie dokonana w terminie do dnia 28 

lipca 2000r. 

           Burmistrz  

Miasta i Gminy Krasnobród 

        Marek Pasieczny 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OODD  RREEDDAAKKCCJJII  

 

Zapraszamy 

do reklamowania 

na łamach 

„Gazety Krasnobrodzkiej” 
zakładów 

firm, przedsiębiorstw 

oraz prowadzonej przez 

Państwa działalności. 

 
Szczegółowe informacje 

w Redakcji 

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie 

Wydawca: Centrum Kultury i Sportu  w Krasnobrodzie 

Skład redakcji Andrzej Czapla, Mariola Czapla (red. nacz.),  

Współpracownicy 

wydania: 

Alina Słota,  Antoni Gancarz, Danuta Korzeniowska 

Adres redakcji: CKiS, ul. 3-go Maja 26, 22-440 Krasnobród, 

 tel. (0-84) 660- 75-23 

Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.   

Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Przedruk dozwolony za podaniem źródła. 

 

Ogłoszenie 
 

       Urząd Miasta i Gminy w 

Krasnobrodzie zaprasza zaintere-

sowanych podjęciem pracy 

mieszkańców Krasnobrodu do 

składania wstępnych ofert 

dotyczących zimowego utrzymania 

chodników na terenie m. 

Krasnobród w sezonie zimowym 

2000/2001.  

      Oferty należy składać w 

sekretariacie UMiG Krasnobród do 

dnia 15 sierpnia 2000 roku. 

Oferenci, którzy złożą najciekawsze 

propozycje zostaną zaproszeni do 

dalszych rozmów. Bliższe 

informacje można uzyskać w 

UMiG w pokoju nr 4.  
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Coraz więcej przyjaciół 

Krasnobrodu 
 

Powstałe 3 lipca ubiegłego roku 

Krasnobrodzkie Towarzystwo Regio-

nalne uzyskało już osobowość prawną. 

Na początku br. (3 stycznia) Sąd 

Okręgowy w Lublinie dokonał 

rejestracji stowarzyszenia. 

      Obecnie liczy ono ponad 20 

członków. Są wśród nich 

przedstawiciele różnych instytucji i 

zawodów, a wstąpić może każdy, 

bowiem lista jest otwarta. Trzeba jednak 

najpierw zapoznać się ze statutem 

stowarzyszenia i wypełnić odpowiednią 

ankietę. Zapisy członków przyjmuje 

skarbnik towarzystwa Adela Zdonek – 

kustosz Biblioteki Publicznej w 

Krasnobrodzie. Naszą działalność 
wspierają m.in.: członek zarządu 

towarzystwa, kustosz miejscowego (od 

blisko 20 lat) Sanktuarium Maryjnego, 

proboszcz krasnobrodzkiej parafii ks. 

Prałat Roman Marszalec i burmistrz 

miasta Marek Pasieczny. 

      Wszyscy chcą promować 

Krasnobród i jest to główny, 

długofalowy cel naszego towarzystwa 

regionalnego. W ciągu krótkiego okresu 

działalności wspólnie z Centrum 

Upowszechniania Kultury w 

Krasnobrodzie zorganizowaliśmy 

wystawę zdjęć (format A4) pn. „Dawna 

architektura Krasnobrodu”. Zdjęcia 

głównie z 1935 roku przedstawiały 

starą, drewnianą, nie istniejącą już 
zabudowę zabytkowego rynku w 

Krasnobrodzie oraz inne obiekty, które 

pozostały tylko na fotografii. Wystawa 

czynna była przez kilka miesięcy, 

cieszyła się dużym powodzeniem nie 

tylko wśród obecnych mieszkańców 

Krasnobrodu, ale i tych, którzy 

przyjeżdżają od czasu do czasu w 

rodzinne strony oraz wczasowiczów. 

Członkowie stowarzyszenia, m.in. 

Adela 

  

 

 

Zdonek, Zdzisław Gałka, artysta 

rzeźbiarz Andrzej Gontarz oraz inicjator 

powołania stowarzyszenia regionalnego 

wraz z przebywającą w sierpniu w 

Krasnobrodzie rodziną odnowili trzy 

zabytkowe pomniki, położone w 

najstarszej części krasnobrodzkiego 

cmentarza. Kryją one prochy m.in. 

rodziny Żelawskich, Barbary 

Piskorskiej i Macieja Piskorskiego 

(organisty w latach 1873-1874). W lecie 

br. akcja ratowania zapomnianych 

pomników będzie kontynuowana. Być 

może uda się nam powiększyć grono 

sponsorów. Już teraz zwracamy się o 

pomoc do murarzy, tynkarzy i innych 

ludzi dobrej woli o „złotych rączkach”. 

Konserwacja pomników odbywa się za 

wiedzą i zgodą Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Lublinie 

Haliny Landeckiej i przy aprobacie ks. 

prałata R. Marszalca. 

       Na tegoroczne „Dni Krasnobrodu”, 

które zaplanowano w lipcu, 

przygotujemy kolejną wystawę 

fotograficzną. Będą to również duże, ale 

tym razem już kolorowe fotografie 

(formatu A4), przedstawiające ulicę 
Krasnobrodzką w Warszawie na 

Bródnie. Ponad 30 zdjęć wykonano 

latem i zimą ubiegłego roku. Sądzimy, 

że ekspozycja spodoba się przede 

wszystkim mieszkańcom Krasnobrodu. 

W zamyśle są kolejne wystawy np. 

„Ulica Krasnobrodzka w Zamościu”, 

gdzie pozostało już niewiele dawnego 

budownictwa. Gromadzimy również 

zdjęcia do galerii sławnych ludzi, którzy 

w jakiś sposób związani byli z 

Krasnobrodem. Wśród nich są m.in. 

Marysieńka Sobieska, Jan III Sobieski, 

trzech kolejnych prymasów Polski 

(kardynałowie August Hlond, Stefan 

Wyszyński, Józef Glemp).  
 

 

Ponadto w galerii (konkurs na jej nazwę 

ogłosimy) znajdą się fotografie 

uczestników walk 

narodowowyzwoleńczych: braci Jana i 

Stanisława Olszewskich, a także lek. 

med. Konstantego Łastowieckiego (z 

Wilna), dyrektora szkoły Hipolita Gietki 

(z Rudnika nad Sanem), lek. med. 

Zygmunta Klukowskiego (autor 

„Dziennika z lat okupacji”), prezydenta 

Ignacego Mościckiego, Romana 

Dmowskiego, mgr Mieczysława 

Siekluckiego (właściciel apteki, 

założyciel w 1925 roku OSP) 

Kazimierza Fudakowskiego (właściciel 

dóbr krasnobrodzkich), Jana Koszczyca 

Witkiewicza (architekt) i wielu innych 

sławnych ludzi. Gromadzenie portretów 

wymaga pracy i zabiegów. A może ktoś 
w Krasnobrodzie pamięta sławnych 

ludzi, którzy u nas kiedyś przebywali? 

Chętnie skorzystamy z informacji. 

Planujemy w przyszłym roku (jeśli będą 
odpowiednie gabloty) otwarcie wystawy 

książek autorów wywodzących się z 

Krasnobrodu bądź innych, piszących o 

Krasnobrodzie lub o okolicznych 

miejscowościach. Zgromadziliśmy już 

kilkanaście pozycji wydawniczych, 

które zechcemy pokazać. 

     W niedalekiej przyszłości 

zamierzamy powołać sekcję lubelską 

KTR. W stolicy województwa mieszka, 

bowiem wielu krasnobrodzian, których 

pragniemy włączyć do pracy w naszym 

najmłodszym na Lubelszczyźnie 

towarzystwie regionalnym. O innych 

planach i zamierzeniach naszego 

towarzystwa poinformujemy w 

stosownym czasie. 

 

Łączę pozdrowienia 

Prezes Zarządu KTR 

Mgr Mieczysław Kościński 
 

 

D r o g i   C z y t e l n i k u ! 
 

 

Masz ciekawy pomysł, 
nurtujący Cię problem. 

Napisz. 
Postaramy się wydać Twój artykuł na łamach 

„Gazety Krasnobrodzkiej” 
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Użytek ekologiczny 

„Belfont” 

 

Informujemy społeczeństwo Krasnobrodu, że region nasz 

wzbogacił się o nowy Obiekt Przyrodniczy podlegający ochronie 

prawnej. 

W dniu 26 maja 2000r. Wojewoda Lubelski w oparciu o art. 13 

ust. 1 pkt 6 lit. „c’, art. 30 

ust. 1 i art. 32 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody wydał rozporządzenie nr 

103 w którym uznał za użytek ekologiczny pod nazwą „Belfont” obszar o powierzchni 5,06 ha położony na terenie gminy 

Krasnobród. 

        Celem objęcia w/w terenu ochroną prawną jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego krajobrazu 

Roztocza Środkowego z zasługującym na ochronę źródłem, śródleśnymi oczkami wodnymi i bogatą roślinnością bagienną, jak 

również terenu, na którym dogodne warunki siedliskowe znalazł bóbr europejski. Wszystkie te walory przyczyniły się do objęcia 

w/w terenu ochroną prawną. Aby ta ochrona była skuteczna na terenie użytku ekologicznego „Belfont” zabrania się: 

1. Pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin 

2. Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz 

powietrza. 

3. Używania, użytkowania, uszkadzania i zanieczyszczania przedmiotów i obszarów objętych ochroną. 

4. Zmiany stosunków wodnych regulacji rzek i potoków. 

5. Niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania. 

6. Ruchu pojazdów. 

7. Zakłócania ciszy. 

8. Umieszczania na określonych przedmiotach lub obszarach objętych ochroną tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i 

innych znaków nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa. 

Ochrona prawna użytku ekologicznego „Belfont” oraz zrozumienie społeczeństwa mają przyczynić się do zachowania piękna tego 

terenu dla lokalnej społeczności, odwiedzających nasz region turystów, jak i dla przyszłych pokoleń.        

             Sławomir Umiński 
 

 

W  dniu 4 lipca br. w Centrum Oświaty 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

odbyła się XVII sesja Rady Miasta i 

Gminy Krasnobród. 

       Po otwarciu sesji Przewodniczący 

Rady MiG Józef Wryszcz  powitał, 

wybranego podczas wyborów 

uzupełniających w dniu 11 czerwca br. 

radnego p. Adama Kałużę. Po złożonym 

przez radnego ślubowaniu przystąpiono 

do dalszego porządku obrad.  

       Zaproponowany porządek obrad 

został przyjęty bez zmian. Również do 

protokołu z poprzedniej sesji nie 

wniesiono żadnych uwag i został 

przyjęty. Następnie Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Krasnobród Janusz Oś 
przedstawił informację o pracy Zarządu 

MiG w okresie międzysesyjnym. 

Przedmiotem obrad XVII sesji Rady 

MiG było podjęcie uchwał w 

następujących sprawach: 
 

1. Zmian w budżecie gminy na rok 

2000. 

Skarbnik Jadwiga Niedźwiedź  omówiła 

przedstawiony projekt uchwały 

informując że jest on wynikiem 

otrzymanych dotacji z funduszy 

celowych na realizację zadań bieżących 

i zwiększeniem wydatków na zadania 

własne oraz dotacje dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej na remont 

hydroforni i hydrantów i modernizację 

gminnego składowiska odpadów w 

Grabniku. 

Poinformowała, też że została 

przesunięta spłata pożyczki na budowę 

oczyszczalni z roku bieżącego na rok 

2001 przez NFOSiGW w Warszawie. 

Ponadto zaplanowano zaciągnięcie 

pożyczki na modernizację składowania 

gminnych odpadów w Grabniku. 

 

Informacje 

z XVII Sesji 
Rady Miasta i Gminy 

Krasnobród 
 

2. Zamiaru nadania Zespołowi Szkół 

Ogólnokształcących w Krasnobrodzie  

imienia Jana Pawła II. 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił 

Dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Marek Pawluk, 

który  poinformował radnych, że w 

skład Zespołu Szkól 

Ogólnokształcących wchodzi Liceum i 

Gimnazjum. Powiedział, że w 

pierwszym semestrze bieżącego roku 

została przeprowadzona wśród rodziców 

i uczniów szkoły anonimowa ankieta, w 

której zdecydowana większość  tj.70% 

rodziców i 60% uczniów 

wypowiedziało się za wyborem na 

patrona szkoły  Papieża Jana Pawła II. 

Rodzice i uczniowie zdecydowali także, 

że wychowanie w naszej szkole będzie 

oparte na systemie wartości 

chrześcijańskich. 

Dyrektor ZSO poinformował też, że w 

dniu 17 maja br. została podjęta przez 

Radę Pedagogiczną uchwała o podjęciu 

starań w sprawie nadania imienia Jana 

Pawła II dla Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących.  

Następnym krokiem było wystąpienie 

do Proboszcza Parafii Krasnobrodzkiej 

o zaopiniowanie tego wniosku. 

Proboszcz poparł ten wniosek. Ksiądz 

Prałat zaproponował aby ten wniosek  

 

 
skierować do wyższych władz 

kościelnych. Stąd też delegacja władz 

ZSO udała się do Księdza  Biskupa, który 

bardzo ciepło ich przyjął opiniując 

wniosek pozytywnie. Ksiądz Biskup 

zaproponował żeby wystąpić z prośbą do 

Watykanu o odniesienie się do propozycji 

nadania imienia Jana Pawła II dla Zespołu  

Szkół Ogólnokształcących w 

Krasnobrodzie. Na zakończenie swojej 

wypowiedzi Dyr. Marek Pawluk poprosił 

radnych o podjęcie proponowanego 

projektu uchwały. Dodał też, że po 

uzyskaniu opinii pozytywnej dotyczącej 

nadania ZSO imienia Jana Pawła II 

planowane jest aby świętem Szkoły  był 

dzień kiedy to kardynał Karol Wojtyła 

został wybrany na Papieża, tj. dzień 16 

października . 

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie. 

 

3. Zaciągnięcia pożyczki na modernizację 

gminnego wysypiska w Grabniku. 

       Projekt uchwały omówił Z-ca 

Burmistrza Janusz Oś, który 

poinformował zebranych, że w chwili 

obecnej inspekcje sanitarne kontrolujące 

wysypisko nakładają dość duże kary. 

Warunkiem odstąpienia od ich płacenia 

jest podjęcie prac związanych z 

modernizacją wysypiska. Całkowity koszt 

inwestycji opiewa na kwotę 5 miliardów 

200 tys. starych złotych, stąd też 
modernizacja wysypiska będzie robiona 

etapami. W br. przeznaczyliśmy 60 tys. 

zł., z czego 10 tys. - z budżetu, 20 tys. - z 

rezerwy budżetowej i 30 tys. – to 

pożyczka zaciągnięta na ten cel. 

    Po dyskusji uchwała została podjęta. 
 

Oprac. M. Czapla 
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U z d r o w i s k o (4) 

 
 Od lipca w pełnym zakresie zostały 

podjęte prace związane z 

uzdrowiskiem. W dniach 3-6 lipca 

przebywał w Krasnobrodzie Zespół 

Ekspertów Izby Gospodarczej 

„Uzdrowiska Polskie” na czele z 

Dyrektorem Zarządu prof. Andrze-

jem Madeyskim. Był to pracowity 

okres zarówno dla Zespołu jak dla 

całej administracji gminnej.  

       Po przeprowadzeniu ostatecz-

nych negocjacji została podpisana 

umowa pomiędzy Zarządem Miasta 

i Gminy Krasnobród a Izbą Go-

spodarczą „Uzdrowiska Polskie” w 

Warszawie w sprawie prowadzenia 

prac nad uzyskaniem statusu 

uzdrowiska. Przypomnę, że w wy-

niku przetargu Izba wykona całość 

prac ( przygotowanie dokumentacji 

niezbędnej do złożenia wniosku w 

Ministerstwie Zdrowia) za kwotę 

86.000 zł w terminie do 30 września 

2001 roku. Pracownicy Urzędu 

przekazali Izbie niezbędne materiały 

( dokumentacja, mapy, opracowania 

popularno-naukowe i promocyjne) z 

zakresu zagospodarowania 

przestrzennego, ochrony 

środowiska, gospodarki wodnej i 

turystyki  . 

       Ustalono wstępnie program i 

termin sympozjum naukowego doty-

czącego Krasnobrodu, jako przy-

szłego uzdrowiska. Sympozjum od-

będzie się 29 października br. Ak-

tywny udział w sympozjum dekla-

rują również przedstawiciele 

naszego środowiska. Głównym 

celem sympozjum jest przedstawie-

nie mieszkańcom Krasnobrodu całej 

problematyki uzdrowiskowej. 

         W dniu 6 lipca odbyło się 

wspólne posiedzenie Zarządu Miasta 

i Gminy i Komisji Rady d)s zmian 

planów zagospodarowania prze-

strzennego. W spotkaniu uczestni-

czyli: wykonawca studium uwarun-

kowań zagospodarowania prze-

strzennego Firma „Widok” z 

Lublina oraz Zespół Izby Gospo-

darczej „Uzdrowiska Polskie”. 

 
Głównym celem spotkania było 

przedstawienie stanu prac nad no-

wymi planami zagospodarowania 

przestrzennego oraz wypracowanie 

wstępnych propozycji dotyczących 

funkcjonowania uzdrowiska. Zespół 

projektantów pod kierownictwem 

arch. Anny Muzyki przedstawił 

aktualny stan prac nad studium 

uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego odnosząc się do  

niektórych propozycji i wniosków 

zgłaszanych przez mieszkańców i 

instytucje. Prof. Andrzej Madeyski 

omówił w zarysie koncepcję funk-

cjonowania uzdrowiska  

Krasnobród. Według tej koncepcji 

nasze miasteczko, to małe uzdro-

wisko klimatyczne, wykorzystujące 

naturalne zasoby lecznicze ( boro-

wina) o liczbie miejsc w sanatoriach 

ok.400. Interesująca wydaje się 

propozycja , aby baza turystyczna ( 

pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe) 

stała się w naturalny sposób bazą 

noclegową i rekreacyjną dla 

kuracjuszy. Kuracjusze mieszkający 

w pensjonatach korzystaliby z usług 

jednego zakładu 

przyrodoleczniczego utworzonego 

na bazie obecnego Sanatorium (do-

celowo przewidziana jest budowa 

odrębnego zakładu przyrodoleczni-

czego). W ten sposób udałoby się 

połączyć interesy turystyki z funkcją 

uzdrowiskową oraz wydłużyć okres 

sezonu turystycznego (uzdrowisko 

jako czynnik rozwoju turystyki w 

gminie). 

      W toku dyskusji zastanawiano 

się na przyszłą lokalizacją parku 

zdrojowego, obiektów sanatoryjnych 

oraz dzieleniem stref ochrony 

uzdrowiskowej. 

Z uwagi na fakt, że park zdrojowy 

służyłby również mieszkańcom, 

najwięcej zwolenników uzyskała 

propozycja usytuowania parku w 

centrum Krasnobrodu (teren łąk). Za 

najbardziej korzystną lokalizację 

przyszłego sanatorium na około 100 

– 150 miejsc (lub dwóch 

 

 
obiektów sanatoryjnych) uznano 

tereny sąsiadujące z obecnym sa-

natorium (w kierunku płn. – zach).  

       Wszyscy byli zgodni, aby strefy 

ochrony uzdrowiskowej ograniczyć 

do niezbędnego minimum. Strefa A 

obejmowałaby tereny obiektów 

sanatoryjnych; strefa B – w kierunku 

płn.-zach. od Krasnobrodu, strefa C 

(najmniej uciążliwa dla 

mieszkańców) – do uzgodnienia. 

      Zarówno przedstawiciele Izby 

Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie” 

jak również projektanci z firmy 

„Widok” uważają, że plany w 

zakresie uzdrowiska opracowane w 

latach osiemdziesiątych są nierealne 

(docelowo miało  być ok. 2000 

miejsc w sanatoriach?!) i nie byłyby 

do zaakceptowania ( ze względu na 

uciążliwości) przez mieszkańców. 

       Teren Doliny św. Rocha jako 

unikalny pod względem krajobrazo-

wym i klimatycznym postanowiono 

całkowicie wyłączyć z terenów 

inwestycyjnych (w tym również 

budownictwa sanatoryjnego). 

         Ostateczne rozwiązania plani-

styczne będą przyjęte przez Radę 

Miasta i Gminy Krasnobród pod 

koniec br. roku. 

        Równocześnie prowadzone są 

też prace związane z uzdrowiskiem. 

Instytut Klimatologii Polskiej 

Akademii Nauk pod kierownictwem 

doc. Barbary Krawczyk prowadzi 

badania bioklimatyczne w 

Krasnobrodzie. 

        Firma „Balneoprojekt” opra-

cowuje dokumentację złoża boro-

winy (wstępnie wybrano złoża bo-

rowiny w Majdanie Wielkim). 

Pełniejszy obraz i więcej konkret-

nych rozwiązań będzie znanych 

jeszcze przed planowanym w dniu 

29 października sympozjum na-

ukowym. 

 

   Kazimierz Gęśla 
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Narodziny 
 

  06.06. – Górnik Maciej 
                Wólka Husińska 
  16.06. – Siwak Justyna 
                Majdan Wielki 
  16.06. – Działa Karol 
                Wólka Husińska 
  22.06. – Kawka Weronika 

         Dominikanówka 
  22.06. – Gębala Bartłomiej 
                Krasnobród 
  24.05. – Klich Katarzyna 
                Krasnobród 
  24.06. – Kurantowicz Łucja 
                Krasnobród 
  27.06. – Nadłonek Mateusz 
                Majdan Wielki 
  29.06. – Jakus Karol 
                Majdan Wielki 

 
    

 

XVI Wojewódzki 
Przegląd Orkiestr Dętych 

 
       Wyjątkowo w tym roku w ramach „Dni Krasnobrodu” nie będzie 

organizowany przegląd orkiestr dętych. Chcemy jednak uspokoić miłośników 

tego typu muzyki, że będą mieli okazję wysłuchania orkiestr dętych w innym 

terminie. 

       Zmiany te wynikły w związku z wyborem Krasnobrodu na miejsce 

organizacji XVI Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych, który odbędzie się 
12 sierpnia 2000r. 

     Głównym organizatorem Przeglądu jest Zarząd Wojewódzki Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP w Lublinie, a wystąpią w nim najlepsze orkiestry 

wyłonione w przeglądach powiatowych. 

      W imieniu organizatorów już dzisiaj serdecznie zapraszamy na Przegląd, 

którego program przedstawiamy poniżej. 

 

Program: 
  

1000 - przyjazd orkiestr do Centrum Oświaty Kultury 

   i Sportu w Krasnobrodzie 

1030 - odprawa z kapelmistrzami, losowanie kolejności 

  występu w koncercie 

1100 - wymarsz spod budynku COKiS i przemarsz 

  ulicami Krasnobrodu nad zalew 

1200 - koncerty konkursowe 

1800 - zakończenie – ogłoszenie wyników,  

  wręczenie nagród 

 
                                                                         M. Czapla 

 

 

 

Odeszli z naszej 
społeczności 

 

 
 

01.06 – Kawka Tadeusz – Kranobród 
05.06 – Wojniak Wacław – DPS Krasnobród 

07.06 – Tytoń Feliksa – Krasnobród 
12.06 – Kowalczuk Czesław - Hutki 
15.06 – Roć Rozalia – DPS Krasnobród 

17.06 – Gałan Zofia – Hucisko 
19.06 – Teterycz Helena – DPS Krasnobród 

19.06 – Mokrzecki Wiesław – DPS Krasnobród 
20.06 – Nadłonek Julian – Majdan Wielki 
23.06 – Ścirka Jan – Hucisko 

25.06 – Stecko Bronisław - DPS Krasnobród 
26.06 – Dworniczak Adam – Hutków 

28.06 – Podolak Katarzyna - DPS Krasnobród 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

03.06.2000r. 
 

Cieplak Sławomir i Berdzik Justyna 
 

Piwko Mirosław i Słupska Marzanna 
 

Kulas Mirosław i Blońska Agata 
 

10.06.2000r. 
 

Rybak Tomasz i Kwika Monika 
  

Piwko Adam i Grzesiak Ewa 
 

Wnuk Mariusz i Grela Małgorzata 
 

Tabor Dariusz i Goleń Barbara 
 

17.06.2000r. 
 

Roczkowski Sławomir i Roczeń Sylwia 

 

24.06.2000r. 
 

Naklicki Wojciech i Adamowicz Dorota 
 

Bucior Mariusz i Żuk Marzanna 
 

Zub Mirosław i Schab Anna 
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Felieton  

krasnobrodzianki (5) 
 

310 lat temu mieszkańcy Krasnobrodu przeżywali podobną chwilę.......... 

................................................................................................................. 

Przynajmniej od 400 lat wierni krasnobrodzianie gromadzą się tutaj przed 

obliczem  

Matki Boskiej dziękując za opiekę i prosząc o dalsze łaski....  . 
 

 

  Słowa te padły przy okazji dwóch 

ostatnich wydarzeń ważnych dla naszej 

lokalnej społeczności. Pierwsze z wyżej 

przytoczonych zdań wypowiedział 

ksiądz biskup Jan Śrutwa podczas 

uroczystej mszy, kiedy to zostało 

poświęcone miejsce pod budowę 

kościoła na Podzamku. Drugim wyżej 

przywołanym zdaniem, ten sam 

wielebny ks. biskup otworzył 

uroczystość „Jagodnej”- tak nazywała to 

święto moja babcia i jej sąsiadki (a było 

to jedno z ważniejszych świąt, 

porównywalne nawet z Bożym 

Narodzeniem lub Wielkanocą).   

      Dlaczego akurat te słowa tutaj 

przywołuję?; przecież podczas dwóch 

kazań wygłoszonych z okazji obydwu 

uroczystości padło wiele ważnych i 

głębokich myśli .Jednak to te właśnie 

zdania uprzytomniają mi, w jakim 

szczególnym miejscu żyjemy i to, co 

powtarzałam wcześniej - w jakich 

wyjątkowych czasach. A może tak samo 

mówili lub pisali ludzie z Krasnobrodu 

400 lat temu, gdy święcono na 

Podklasztorze miejsce pod budowę 

kościoła pod wezwaniem N.M.P.? 

Myślę, że tak, na pewno czuli wyjąt-

kowość chwili, radość, zaciekawienie; 

ciekawe, czy mieli świadomość historii- 

przeminą wieki, ludzie odejdą, a 

budowla trwa, pięknieje poprzez swoją 

przeszłość oraz troskę współczesnych 

gospodarzy. I tutaj pora przywołać 

słowa kolejnego znakomitego gościa 

mszy odpustowej- biskupa Bolesława 

Pylaka, który stwierdził, że zmienia się 

technika, moda, obyczaje, ale człowiek 

pozostaje taki sam.  

        Patrząc na biskupa obchodzącego 

za święconą wodą plac pod nowy 

kościół myśleliśmy o tym, jak będzie on 

wyglądał, kiedy odbędzie się w nim 

pierwsza msza, kto będzie ją odprawiał. 

I w tych myślach podobni jesteśmy do 

krasnobrodzian sprzed wieków; 

naprawdę przeżywaliśmy wyjątkową 

chwilę – nie każde pokolenie miało 

okazję uczestniczyć w takim 

wydarzeniu. 
 

 

Tutaj przypomina mi się jeszcze jedna 

refleksja, tym razem autorstwa ks. 

prałata, naszego proboszcza R. 

Marszalca, który nawiązując do 

pięknego zwyczaju święcenia w oktawę 

Bożego Ciała dzieci oraz wianuszków, 

stwierdził, że bardzo dawno, czynił to 

ksiądz biskup. A w tym wyjątkowym 

roku nasze dzieci i wianuszki zostały 

poświęcone właśnie przez tak szanowną 

osobę.  

       Wydaje mi się, że nasze miasto w 

kontekście wypowiedzi biskupów 

wypadło bardzo dobrze, szczególnie ks. 

Biskup J. Śrutwa zwrócił uwagę na 

piękny wygląd odnowionego kościoła i 

jego otoczenia, mówił również o 

rozwijającym się szkolnictwie, kulturze, 

zachowywaniu zwyczajów i obrzędów 

.Zresztą każdy krasnobrodzianin 

świetnie o tym wie, wystarczy rozejrzeć 

się po wnętrzu pomalowanego kościoła, 

obejrzeć odrestaurowany obraz, 

pospacerować po mieście, nie tylko w 

okolicy klasztoru. Dobrze, że inni to też 

widzą i doceniają. 

      „Będąc w temacie” pochwał, nie 

pominę jeszcze jednej ważnej myśli, 
która nasuwa mi się podczas 

nieciekawej, jak na razie, wakacyjnej 

pogody. Wielu z nas przeżywało, jeżeli 

nie osobiście to dzięki przekazom 

medialnym, uroczystości związane z 

Narodową Pielgrzymką Polaków do 

Watykanu. Piękny to akcent roku 

milenijnego i naszej miłości do Ojca 

Świętego, wzruszające podziękowanie 

za Jego wieczne pielgrzymowanie do 

serc i krajów. Prasa włoska, i nie tylko 

włoska, dostrzegła piękną, modlitewną, 

kulturalną postawę naszych rodaków 

podczas tych gorących dni w Wiecznym 

Mieście. „Polacy zaprezentowali to, co 

mają najpiękniejszego – religijność, 

skupienie modlitewne, tradycję” – takie 

zdanie pojawiło się w świeckiej gazecie 

włoskiej. To jedna z najlepszych 

wizytówek Polaków w Europie, czy nas 

chcą, czy nie chcą w Unii – poprzez 

takie świadectwa na pewno podnosimy 

nasz prestiż na arenie 

międzynarodowej. 

 

 

      I tak z Krasnobrodu, od naszych 

lokalnych wydarzeń i uroczystości 

zawędrowaliśmy do Rzymu, ale 

przecież wakacje to czas wędrówek; a 

ta dzisiejsza, wprawdzie tylko myślami 

i marzeniami, napawa jakoś 
optymistycznie. Tylko takich 

radosnych podróży i wrażeń życzę 
krasnobrodzianom i turystom podczas 

tegorocznej kanikuły.  

 

Krasnobrodzianka 

 

P.S. 

      Pojawiło się w tym felietonie 

pytanie, czy można przewidzieć 

przyszłe losy i wydarzenia. Nie 

każdemu jest to dane, może tylko 

wielkim ludziom?. Myśl taka nasunęła 

mi się, gdy przeczytałam w ”Magazynie 

Literackim” artykuł pt: „Drugie 

narodziny „Renesansowego psałterza”. 

Jest to zbiór wierszy Karola Wojtyły, 

które napisał jako student a następnie 

ukrył przed światem uważając, że są 

zbyt niedojrzałe, młodzieńcze. Oprócz 

piękna, oryginalności, entuzjazmu, 

uderza w nich to, że Karol Wojtyła 

przemawiając w nich jako Dawid – 

pasterz i Dawid – poeta i przede 

wszystkim Dawid – król, już wtedy czuł 

swoje wielkie powołanie; doskonale 

przewidział to, że zasiądzie na tronie i 

to na potężniejszym od królewskiego 

tronu. Niech zresztą poezja mówi sama 

za siebie. 

 

Karol Wojtyła 
„Pieśń poranna” świadectwa 

 

Panie, jam Dawid, syn Izai, 
Piastowy jestem syn. 
Ty mi na sercu znak wypalisz – 
Zasłucham się w Twój rym. 

 
Wiosną-ś przyoblókł, 

wiosną tęsknot 
Ciało i siłę bark- 
Niechaj jesienią nie rozpękną 
Tęskniące struny harf. 

 
Ja jestem Dawid, jam jest pasterz- 
Błagalna, wiodę pieśń, 
Byś się zmiłować chciał nad 
Piastem, 
Byś żniwo zwolił zwieść. 

 
A gdy powstanie olbrzym Goliath, 
By złamać młodość mą- 
Błagają Ciebie Syjon, Moria: 
Ku wspomożeniu zstąp! 

 
Taka jest pieśń poranna 
Dawida-pasterza.  
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Święto  
Piotra i Pawła 

 

Druga połowa czerwca i początek lipca br. 

to czas ważnych wydarzeń religijnych w 

Krasnobrodzie. 

18 czerwca odbyła się Pierwsza Komunia 

św. dzieci klas II z parafii Krasnobród; 22 

czerwca miały miejsce uroczystości 

Bożego Ciała.  

     Natomiast 29 czerwca obchody święta 

Piotra i Pawła połączone zostały z 

obchodami oktawy Bożego Ciała, kiedy to 

odprawia się mszę św., podczas której 

święci się wianeczki uplecione z ziół oraz 

jest błogosławieństwo dzieci. 

     W tym szczególnym, jubileuszowym 

2000 roku w święto Piotra i Pawła miało 

miejsce wydarzenie szczególne dla 

mieszkańców Krasnobrodu, a przede 

wszystkim dla mieszkańców osiedla 

Podzamek. Otóż po raz pierwszy 

poświecenie wianeczków i 

błogosławieństwo dzieci nie odbyło się 

tradycyjnie w kościele parafialnym, a 

właśnie na Podzamku. Związane to było z 

poświęceniem terenu pod budowę nowego 

kościoła, kościoła pw. Ducha Świętego na 

osiedlu Podzamek. 

     Uroczystościom tym przewodniczył ks. 

Biskup Jan Śrutwa, który wygłosił homilię 

nawiązał do słów Ewangelii mówiących o 

opoce i budowie kościoła. 

 

 

Słowa te idealnie pasowały do danej 

chwili, sytuacji i miejsca. Spoglądając 

na głęboki wykop w kamiennym 

podłożu, z którego z biegiem czasu 

wyrosną mury nowej świątyni, można 

doszukać się analogii pomiędzy tym 

co mówi Ewangelia, a wydarzeniami 

mającymi miejsce współcześnie. To 

twarde, kamieniste podłoże, na 

którym zostanie wybudowany kościół 

na Podzamu kojarzy się z 

ewangeliczną Opoką 

       W uroczystościach religijnych w 

dniu 29 czerwca wzięli też udział 

przedstawiciele władz gminy, powiatu 

i województwa, ks. Wiesław Oleszko, 

ks. Leon Rogalski, księża pracujący w 

naszej parafii z ks. prałatem 

Romanem Marszalcem na czele oraz 

krasnobrodzcy parafianie. 

     Podczas mszy św. ks. Biskup Jan 

Śrutwa poświęcił krzyż na placu 

budowy, a następnie obchodząc 

dookoła plac budowy dokonał jego 

poświęcenia. 

Poświęcano też wianeczki i odbyło się 

błogosławieństwo dzieci.  

       Na zakończenie uroczystości 

mieszkańcy Domu Pomocy 

Społecznej w Krasnobrodzie wręczyli  

 

 

wszystkim dostojnym gościom bukiety 

pięknych kwiatów. Pisząc o 

uroczystości poświecenia terenu pod 

budowę kościoła myślę, iż należałoby 

wspomnieć o genezie tego 

wydarzenia. 

       Inicjatywa budowy kościoła na 

Podzamku wyszła od Ks. Prałata 

Romana Marszalca – proboszcza 

Parafii Krasnobród, a spotykając się z 

aprobatą biskupa Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej Jana Śrutwy mogła być 

realizowana. Dlatego też 

pomysłodawca budowy kościoła – ks. 

Prałat Roman Marszalec rozpoczął 

prace w tym kierunku.  Należało 

znaleźć plac pod budowę, wybrać 

projektanta i załatwić wiele 

formalności oraz znaleźć środki 

finansowe na ten cel. Powoli jednak 

działania ks. Prałata Romana 

Marszalca przynosiły konkretne 

efekty.  

      Kościół zostanie wybudowany na 

byłych gruntach DPS-u. Został już 
opracowany projekt kościoła. Podczas 

wizyty w Zamościu w czerwcu 1999r. 

Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił 

tablicę pamiątkową pod  budowę tego 

kościoła. 

       Uroczystości poświecenia placu 

pod budowę kościoła na Podzamku 

zamykają pewien etap prac 

związanych z budową.       O 

kolejnych postaramy się informować 

na bieżąco na łamach „G.K.”. 

M. Czapla 
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Odpust  
Matki Boskiej Jagodnej 

 

 

 

    Największą uroczystością religijną w 

Krasnobrodzie jest niewątpliwie Odpust 

Matki Boskiej Kranobrodzkiej w 

nazewnictwie zwyczajowym określany 

Odpustem Matki Bożej Jagodnej. 

      Odpust ten odbywa się corocznie 1 i 

2 lipca. Uroczystości religijne 

rozpoczynają się w godzinach 

popołudniowych 1 lipca, a głównym 

wydarzeniem tego dnia jest procesja 

nocna. Procesja rozpoczyna się zwykle 

o godz. 2100 odśpiewaniem Apelu 

Jasnogórskiego.  

     Podczas procesji niesiony jest 

cudowny obraz Matki Boskiej 

Krasnobrodzkiej. Tradycyjnie z 

kościoła do bramy wejściowej obraz 

niosą księża pracujący w naszej parafii, 

a następnie mieszkańcy Krasnobrodu, 

którzy przygotowali ołtarze na trasie 

procesji nocnej. 

      Uroczystościom odpustowym w 

roku bieżącym przewodniczył 

Arcybiskup – Senior Bolesław Pylak z 

Lublina. 

   

 

Homilie przy ołtarzach głosił ks. mgr 

Tomasz Bomba z Grabowca. 

       Procesja nocna obsługiwana jest 

tradycyjnie przez pielgrzymów. Trasa 

procesji prowadzi Aleją Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny do Kaplicy 

Objawień na Wodzie, gdzie około 

północy odprawiono uroczystą Mszę św., 

podczas której homilie wygłosił 

Arcybiskup Bolesław Pylak. 

      W drugi dzień święta Matki Bożej 

Jagodnej odprawiane są nabożeństwa, a 

centralną uroczystością jest uroczysta 

suma odpustowa odprawiana na ołtarzu 

polowym usytuowanym na placu 

przykościelnym. 

       Tegoroczną sumę odpustową 

celebrowali: Arcybiskup–Senior Bole-

sław Pylak z Lublina oraz Biskup 

Zamojsko-Lubaczowski Jan Śrutwa. 

Uroczystości odpustowe uświetniali: 

Orkiestra Dęta oraz Chór Parafialny z 

Krasnobrodu. 
 

 

 

W trakcie sumy sumy odpustowej 

odbyła się procesja, podczas której 

obsługujący ją wierni wystąpili w 

barwnych strojach ludowych. 

     Uroczystości odpustowe Matki Bożej 

Jagodnej gromadzą corocznie ogromne 

rzesze pielgrzymów. Gospodarz 

Sanktuarium Maryjnego w 

Krasnobrodzie ks. prałat Roman 

Marszalec ocenia, że w tegorocznych 

uroczystościach odpustowych wzięło 

udział około 20 tys. pielgrzymów. 

     Obecność tak dużej liczby 

pielgrzymów wymaga odpowiedniej 

organizacji. 

Stąd też dla pielgrzymów 

przygotowywane są gorące posiłki, nad 

zdrowiem fizycznym czuwa miejscowa 

służba zdrowia, a porządku pilnuje 

policja oraz strażacy z poszczególnych 

jednostek OSP działających na terenie 

parafii. 

     Kolejne uroczystości odpustowe 

odbędą się 15 i 20 (Św. Rocha) sierpnia. 

 

M. Czapla 
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Nie rzucim ziemi ... 
 

 

      Są to słowa pieśni napisanej przez 

znaną polską poetkę śpiewaną przez 

naród  polski podczas zaborów. 

Wracając do historii sprzed kilku 

stuleci, kiedy to zwaśnione rody 

magnackie walczyły ze sobą o zdobycie 

władzy w kraju, tworząc tzw. familie 

aby mieć większą siłę władza centralna 

była bezradna. Ciągłe kłótnie w 

parlamencie uniemożliwiały uchwale-

nie poważniejszych ustaw. Brak 

pieniędzy w budżecie uniemożliwiał  

utrzymanie  silnej armii do obrony 

polskich granic. Król z konieczności 

obsadzał stanowiska ministerialne i 

senatorskie ludźmi  

nieodpowiedzialnymi aby tylko mieli 

pieniądze, co jeszcze gorzej  

zrujnowało kraj, bo dla nich nie ważna 

była silna i zamożna Rzeczpospolita, 

tylko tzw. „prywata”. Bardzo szybko 

wykorzystały to kraje sąsiednie. 

Widząc w Polsce bezradny rząd, 

skłóconych posłów i senatorów, bez 

wielkiego trudu rozpoczęły rozbiory 

Polski. Po pewnym czasie Polska znikła 

z mapy Europy. Zrozumieli ci, którzy 

doprowadzili do tego stanu. Utracili 

stołki senatorskie, ich majątki zostały 

splądrowane przez wojska okupantów. 

Sprawdziło się stare przysłowie: 

„Mądry Polak po szkodzie”. 

Sprawdziły się przestrogi i upomnienia 

patriotów polskich, że z samych panów 

zguba Polski. 

       Późniejsze powstania narodowe 

pogorszyły jeszcze i tak trudną sytuację 

narodu. Okupanci zaś za wszelką cenę 

chcieli wymordować ludność polską. 

Za udział w powstaniach konfiskowano 

majątki i rozdawano dowódcom 

poszczególnych oddziałów, którzy 

wsławili się okrucieństwem w 

tłumieniu powstania. 

      W zaborze pruskim używano 

wszelkich możliwych sposobów, aby 

wywłaszczyć polskich chłopów z 

posiadanej ziemi. Nie przychodziło im 

to łatwo, bo polski chłop trzymał się 

twardo tej ziemi, skąd był jego ród. 

      Po odzyskaniu  niepodległości 

ziemia była największym 

bogactwem. Zrujnowany przemysł 

nie mógł zatrudnić, przeludnionej 

polskiej wsi. W przeszłości, większe 

gospodarstwa dzielono na wąskie 

działki, karczowano lasy i 

zamieniano na pola uprawne. Liczył 

się ten, kto miał ziemię. Jak z wielką 

zazdrością a zarazem nienawiścią 

chłop polski spoglądał na sąsiednią 

 

 

 

niwę pańską, jak w luksusowych 

warunkach żył właściciel, a jego dzieci 

przymierały głodem. W sezonie letnim 

ludność wiejska wyjeżdżała ze wsi na 

tzw. „bandochy” do Prus Wschodnich 

do prac w polu. Młode bezrolne lub z 

wielodzietnych rodzin dziewczęta 

wychodziły za mąż za starych bogatych 

wielodzietnych wdowców, które do 

końca życia traktowane były jak roboty 

i znienawidzone macochy, ale to nie 

miało znaczenia. Ważne było to aby 

było z czego żyć. 

       W czasie drugiej wojny światowej 

Niemcy dali do zrozumienia polskim 

chłopom ile warta jest ziemia, kiedy to 

wysiedlano całe wsie Zamojszczyzny i 

przywożono swoich osadników. Po 

zakończeniu drugiej wojny światowej 

ziemia nie straciła na wartości. Chłopi 

z wielką radością przyjmowali działki 

po reformie rolnej i zakładali 

gospodarstwa i jak skutecznie bronili 

się przed przymusową kolektywizacją. 

        Niestety po pewnym czasie 

wartość ziemi zaczęła spadać, szybki 

rozwój przemysłu, ośmiogodziny dzień 

pracy, ubezpieczenia zdrowotne i inne 

świadczenia socjalne, które mieli 

pracownicy przedsiębiorstw i instytucji 

państwowych zniechęciły młodzież 

wiejską do pozostania na wsi. 

Dodatkowo obowiązkowe dostawy 

płodów rolnych za bardzo niską cenę 

powodowały ubożenie rodzin 

chłopskich do granic wytrzymałości. 

Bardzo często dochodziło do tego, że 

starzy rolnicy nie mieli następców, 

gospodarstwa zaczęły podupadać. 

Ziemię zaczęto oddawać w dzierżawę 

lub sprzedawano za bardzo niską cenę 

zamożniejszym rolnikom. Po pewnym 

czasie ówczesny rząd zrozumiał, że 

dalej tak rządzić się nie da. Zniesiono 

obowiązkowe dostawy, wprowadzono 

bezpłatną opiekę lekarską, rolnicy 

otrzymali renty i emerytury. Warunek 

był taki: stosowny wiek emerytalny i 

zdanie gospodarstwa na następcę lub 

skarb państwa. Jednocześnie 

zapewniono rolnikom długoletnie 

pożyczki niskooprocentowane, 

zniesiono progresję podatkową. Na 

kilka lat ziemia znowu nabrała 

wartości. Dobrze uprawiana i 

nawożona dawała niezłe plony i 

dochody rolnikom. Płody rolne można 

było sprzedać do państwa o każdej 

porze roku i nigdy nie było za dużo. 

Każdy kłos był na wagę złota, tak  

 

 

mówili przywódcy narodu. 

Kontraktacje roślin przemysłowych 

dawały niezłe dochody. Niestety nie 

trwało to długo, coś zaczęło się źle 

dziać w kraju. Nastąpiło 

rozregulowanie rynku. Ziemia polska 

dobrze zagospodarowana, a w kraju nie 

ma żywności. Nastąpiły burzliwe lata 

stanu wojennego, kartki żywnościowe, 

okrągły stół i zmiana ustroju. W 

rolnictwie jeszcze nie było najgorzej., 

choć dawało się odczuć, że coś 
niedobrego się zanosi. I stało się coś, 
czego nikt się nie spodziewał. Płody 

rolne mają tak niską cenę, że nie 

pokrywają kosztów produkcji i trudno 

je sprzedać. Kontraktacja roślin 

przemysłowych prawie nie istnieje. 

Maszyny rolnicze, których jest pod 

dostatkiem w składnicach nikogo nie 

interesują. O powiększaniu produkcji 

prawie nikt nie myśli, dzieje się 

odwrotnie. Na polach, gdzie niedawno 

rosło dorodne żyto, teraz rośnie las i 

jeszcze mówi się o nadprodukcji.  

       Ziemia, która kiedyś była 

bogactwem narodu, staje się 

bezwartościowa. Na wsi postępuje 

coraz gorsza bieda i powtarza się to, co 

było przed rozbiorami naszego kraju, 

słaby rząd, skłócony sejm, wykorzystali 

to sąsiedzi. Teraz jest podobnie, słaby 

rząd i też skłócony sejm. Kraje 

sąsiednie zasypują nas tanim 

dotowanym zbożem, aż całkiem 

upadnie polskie rolnictwo i wtedy 

pokażą co potrafią. 

Przyszedł czas, że słowa tej pieśni „Nie 

rzucim Ziemi skąd nasz ród” stracą na 

znaczeniu. Kiedyś polski chłop bronił 

tej ziemi do ostatniej kropli krwi, a 

teraz z konieczności, nie bez żalu, 

zostawiają ją bezpowrotnie. 

Panowie politycy zbliża się kampania 

prezydencka, a później z pewnością 

przyśpieszone wybory parlamentarne, 

co teraz będziecie obiecywać chłopom? 

Reformy już są, a jakie są to wszyscy 

wiedzą, chyba, że reformowanie już 

istniejących reform - wystarczy to na 

następną kadencję. 

        Czy to nie hańba dla naszego 

kraju, że znowu polska młodzież 

wyjeżdża do tego samego kraju do 

zbierania płodów rolnych, a swoją 

ziemię zostawia odłogiem. Za 

odłogowanie ziemi u nas nikt nie płaci, 

nie liczmy na podwójną pensję. 

 

 A. Gancarz 

 

 



  Gazeta Krasnobrodzka                        15.07.2000r                                          11                      

 

       Zgodnie z zapowiedzią z ostatniego wydania „Gazety 

Krasnobrodzkiej” przedstawiamy księży pracujących w 

krasnobrodzkiej parafii. Przypomnę tylko, że księża diecezjalni 

opiekują się Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie od 1864r., 

wcześniej klasztorem opiekowali się Dominikanie, którzy w wyniku 

represji po powstaniu styczniowym zostali wypędzeni z 

Krasnobrodu. Stąd też lista zawiera nazwiska księży od początku 

ich pracy w naszej parafii, tj. od roku 1864: 
 

 

Krasnobrodzcy 

Wikariusze 

Ks. Henryk Zieliński         (1960-1962) 

Ks. Andrzej Tokarzewski (1962-1966) 

Ks. Bogumił Telejko          (1964-1967) 

Ks. Franciszek Ostrowski  (19.06.1967 

– 08.09.1967) 

Ks. Aleksander Bizior    (1966-1974) 

Ks. Wiesław Rzepecki    (1967-1975) 

Ks. Alfred Gorajczyk     (1970-1973) 

Ks. Tadeusz Gąbka         (1972-1973) 

Ks. Grzegorz Franaszek    (1973-1976) 

Ks. Edward Więcław       (1973-1974) 

Ks. Jan Krupński             (1974-1975) 

Ks. Marcin Charczuk      (1973-1975) 

Ks. Edward Franczak      (1974-1977) 

Ks. Bronisław Osuch       (1976-1979) 

Ks. Franciszek Kamiński (1977-1982) 

Ks. Henryk Nogalski        (1977-1979) 

Ks. Kazimierz Stelmaszczuk  
                                            (1977-1982) 

Ks. Wiesław Rosiński       (1979-1982) 

 

Ks. Tadeusz Kawala          (1981-1984) 

Ks. Marek Krzyżan           (1981-1982) 

Ks. Franciszek Kasprzyk  (1982-1984) 

Ks. Bolesław Zwolan         (1982-1989) 

Ks. Tomasz Fałkowski      (1983-1986) 

Ks. Józef Godzisz               (1984-1987) 

Ks. Marek Czerko             (1985-1990) 

Ks. Piotr Podborny            (1987-1992) 

Ks. Marek Kuśmierczyk   (1987-1994) 

Ks. Wiesław Polewany      (1989-1992) 

Ks. Wiesław Oleszek         (1992-1995) 

Ks. Piotr Lenart                 (1992-1993) 

Ks. Grzegorz Chabros       (1990-1996) 

Ks. Grzegorz Hałas     (1993 i obecnie) 

Ks. Stanisław Gorczyński (1994-1999) 

Ks. Krzysztof Jankowski  (1995-1997) 

Ks. Jerzy Piasecki              (1996-1998) 

Ks. Piotr Gmiterek      (1998 i obecnie) 

Ks. Mariusz Rybiński (1999 i obecnie) 

Ks. Maciej Nizio          (1999 i obecnie) 

 

 

Ks. Stefan Chamerski (był wikariuszem 

prawdopodobnie od czasu zniesienia    

dominikanów do śmierci w 1870r.) 

Ks. Hipolit Dworakowski  (1870-1871) 

Ks. Piotr Szuszkowski       (1870-1872) 

Ks. Feliks Leszczyński       (1871-1880) 

Ks. Wincenty Przesmycki  (1872-1873) 

Ks. Onufry Lorych             (1873- 1874) 

Ks. Teofil Marczewski       (1875-1887) 

Ks. Tomasz Kotowski        (1880-1882) 

Ks. Antoni Nojszewski      (1880-1892) 

Ks. Paweł Wronka             (1882-1886) 

Ks. Ignacy Kwiatkowski    (1887-1889) 

Ks. Władysław Solnicki     (1889-1891) 

Ks.Stanisław Abramowicz (1891-1901) 

Ks. Józef Jędruszko           (1893-1894) 

Ks. Eugeniusz Pacewski    (1899-1904) 

Ks. Józef Śmieciński          (1901-1905) 

Ks. Józef Kocyk                 (1904-1905) 

Ks. Czesław Grzymała      (1905-1907) 

Ks. Stanisław Nojszewski  (1905-1907) 

Ks.Franciszek Łukaszewski(1907-1909) 

Ks. Antoni Skowronek      (1907-1911) 

Ks. Andrzej Dziubiński     (1909-1917) 

Ks.Bronisław Zakrzewski (1909-1917) 

                                      oraz (1918-1919) 

Ks. Stanisław Kołodziejczyk 

                                             (1912-1916) 

Ks. Longin Szubartowski  (1916-1917) 

Ks. Władysław Goliński    (1917-1918) 

Ks. Nikodem Murawski (1917 do śmierci 

w 1921r., pochowany na cmentarzu w 

Krasnobrodzie) 

Ks. Edward Tymiński (1918 do śmierci w 

1919r., pochowany na cmentarzu w 

Krasnobrodzie) 

Ks. Jan Walniczek             (1919-1924) 

Ks. Jan Bukowski              (1924-1927) 

Ks. Julian Jakubiak           (1924-1928) 

Ks. Aleksander Krawczyk (1927-1930) 

Ks. Józef Perskiewicz        (1930-1932) 

Ks. Andrzej Kostrzewa     (1932-1933) 

Ks. Andrzej Busiuk           (1934-1939) 

Ks. Michał Popielec           (1938-1943) 

Ks. Marcin Bardel             (1939-1940) 

Ks. Feliks Przysucha          (1943-1945) 

Ks. Bolesław Mazurek       (1945-1947) 

Ks. Edward Mikołajun      (1947-1948) 

Ks. Stanisław Kultys          (1949-1950) 

Ks. Witold Mazurkiewicz  (1948-1951) 

Ks. Henryk Pasieczny        (1950-1955) 

Ks. Kazimierz Kot              (1951-1952) 

Ks. Kazimierz Dąbski        (1952-1953) 

Ks. Franciszek Haładyj      (1953-1957) 

Ks. Andrzej Jabłoński        (1955-1957) 

Ks. Jan Stryjecki                 (1957-1960) 

Ks. Antoni Czapliński         (1957-1960) 

Ks. Kazimierz Wojtowicz (1958-1969), 

później proboszcz (1969-1982) 

Ks. Władysław Lachowski (1959-1967) 

 

Klemens Nowacki OP (1845 – 17.11.1849) 
Gwalbert Ćwik OP (18.11.1849 –3.02.1856) 

B. Pajorek OP (4.02.1856 – 20.07.1856) 
Alojzy Niezabitowski OP (8.11.1856 – 19.11.1857) 

Ludwik Turzyniecki OP (19.11.1857 – 21.03.1864) 
Ks. Franciszek Steciński (24.03.1864 – 30.12.1864) 
Ks. Antoni Szychoczyński (1.01.1865 – 1.07.1866) 

Ks. Leon Popławski (7.07.1866 –15.05.1867) 

Ks. Ignacy Mech (20.05.1867 – 4.07.1867) 
Ks. Tomasz Garlicki (4.07.1867 do śmierci 6.10.1878,  

pochowany na cmentarzu w Krasnobrodzie) 
Ks. Feliks Leszczyński (7.10.1878 –13.03.1879) 

Ks. Adolf Majewski (14.03.1879 – 17.02.1881) 
Ks. Roman Pankowski (20.02.1881 – 12.05.1887) 

Ks. Ignmacy Kwiatkowski (12.05.1887 –11.04.1888) 
Ks. Adam Decjusz (14.04.1888 –16.08.1891) 

Ks. Karol Wojtasiewicz 919.08.1891 – 30.04.1893) 
Ks. Satnisław Abramowicz (6.05.1891 – 30.01.1895) 

Ks. Antoni Gryczyński (2.02.1893 – 30.01.1895) 
Ks. Józef Boguszewski (29.08.1907 do śmierci 6.04.1916, 

 pochowany na cmentarzu w Krasnobrodzie) 
Ks. Władysław Goliński (7.04.1916 – 13.11.1916) 

Ks. Antoni Wójcikowski (14.11.1916 do śmierci 4.10.1945, 

Pochowany na cmentarzu w Krasnobrodzie) 
Ks. Franciszek Gduliński (5.10.1945 – 1.11.1945) 

Ks. Ludwik Liwerski (2.11.1945 – 10.05.1969) 
Ks. Kazimierz Wójtowicz (10.05.1969 – 11.07.1982) 
Ks. Roman Marszalec  - od 18.07.1982r. i obecnie 

Oprac. M. Czapla 

 
       Sprostowanie  
W czerwcowym numerze „Gazety Krasnobrodzkiej” omyłkowo podaliśmy datę 

urodzenia Ks. Andrzeja Pakuły. Właściwa data to: 20.09.1964r. Za tą pomyłkę 

przepraszamy.  

Redakcja 
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25 lat 
koncertów organowych 

 

 

  W bieżącym roku mija ćwierć wieku od pierwszego koncertu organowego, który 

odbył się w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie. 

       Koncert organowy inaugurujący cykl letnich koncertów organowych 

organizowanych w Krasnobrodzie miał miejsce 12 października 1975 r. i związany 

był z poświęceniem nowych organów. Wykonawcą koncertu był prof. Feliks 

Rączkowski z Warszawy.   

        33-głosowe organy firmy Z. Kamińskich z Warszawy, które poświęcił J.E. ks. 

bp. ordynariusz  były „...darem Matki Bożej na dziesięciolecie Jej koronacji. 

Wspaniały bukiet złożony  u stóp Pani Krasnobrodu – składający się z tysięcy 

piszczałek na chórze i za Jej ołtarzem. Dar niezrównanego w swej hojności i oddaniu 

Matce Najświętszej Ludu Krasnobrodu, dar tylu nieprzespanych nocy, tylu wyjazdów 

i trudu Księdza proboszcza ...”[Kazimierza Wójtowicza] -  (cytat z Księgi 

Pamiątkowej Krasnobrodzkich Koncertów Organowych). 

      W tamtym okresie były to najlepsze organy w Diecezji Lubelskiej. ”Wspaniały 

instrument” – jak go oceniali specjaliści, a później również występujący tu wirtuozi 

oraz koncert z okazji poświęcenia organów zachęcił ówczesnego księdza proboszcza 

ks. Kazimierza Wójtowicza do organizowania koncertów cyklicznie. 

       Kolejny koncert odbył się 13 czerwca 1976r., jego wykonawcą był Leszek 

Werner z Krakowa, który po koncercie wpisując się do Księgi Pamiątkowej napisał 

m. in.: „Atmosfera i zainteresowanie koncertem świadczy o tym, że należy tu grać, 

tak jak koncertujemy ... w Leżajsku, Fromborku czy Oliwie.” 

     Rzeczywiście organizowane w okresie wakacji koncerty cieszyły się i cieszą 

nadal dużą popularnością wśród mieszkańców, a szczególnie wśród odwiedzających 

Krasnobród turystów. Z biegiem lat koncerty stawały się coraz bardziej popularne, a 

z czasem stały się koncertami międzynarodowymi, gdyż oprócz wirtuozów z Polski 

występowali tu organiści z wielu krajów, nawet tak odległych jak Japonia, Australia 

czy Wenezuela. 

    W kilku koncertach organistom towarzyszyli śpiewacy, np. Stefania Woytowicz – 

sopran i Kazimierz Pustelak – tenor oraz muzycy grający na innych instrumentach, 

np. Marta Kudlicka – skrzypce. 

    Ogromny wkład w organizację koncertów ma  kierownik artystyczny koncertów 

organowych w Krasnobrodzie - pełniący od początku tę funkcję – Marek Kudlicki, 

pochodzący z Tomaszowa Lub., a obecnie mieszkający w Wiedniu, który w ciągu  

25-letniej historii koncertów kilkakrotnie był wykonawcą recitali organowych w 

Krasnobrodzie. 

    Po odejściu ks. Proboszcza Kazimierza Wójtowicza inicjatywę organizacji 

koncertów organowych przejął obecny proboszcz ks. Roman Marszalec, który 

kontynuuje tradycje koncertowe rozpoczęte w 1975r. 

     Z racji jubileuszu 25-lecia koncertów organowych chciałabym miłośnikom 

koncertów przypomnieć artystów występujących w Sanktuarium Maryjnym w 

Krasnobrodzie. Oto oni: 

      
12.10.1975r. Feliks Rączkowski Warszawa 

13.-6.1976r. Leszek Werner Kraków 

18.07.1976r. Andrzej Stępień Warszawa 

08.08.1976r. Marek Kudlicki Kraków 

05.09.1976r. Urszula Ptaszyńska-Grahm Warszawa 

12.06.1977r. Józef Serafin Warszawa 

10.07.1977r. Stefania Woytowicz - sopran 

Marek Kudlicki - organy 

 

17.08.1977r. Robert Ampt Autralia 

04.09.1977r. Hans Fagius Szwecja 

18.06.1978 Jerzy Rosiński Kielce 

09.07.1978r. Romuald Sroczyński Wrocław 

06.08.1978r. Karol Gołębiowski Warszawa 

03.09.1978r. Lisa i Gustav Auzinger  

08.07.1979r. Wiktor Łyjak Warszawa 

22.07.1979r. Stefania Woytowicz - sopran 

Marek Kudlicki - organy 

Warszawa 

Wiedeń 

05.08.1979r. Jacek Kulig Kraków 

26.08.1979r. Mirosław Pietkiewicz Łódź 

06.07.1980r. Robert Brodacki Warszawa 

20.07.1980r. Ben van Oosten Holandia 

10.08.1980r. Hildegrd Holland-Kunz Wenezuela 

24.08.1980r. Bernard Heininger Szwajcaria 

05.07.1981r. Stefania Woytowicz - sopran 

Marek Kudlicki - organy 

Warszawa 

Wiedeń 

20.07.1981r. Kim Kasling  

09.08.1981r. Brett Leighton Australia 

23.08.1981r.  Julian Gembalski Katowice 

25.07.1982r. Robert Brodacki Warszawa 

 

 

 

 
 

15.08.1982r. Jarosław Malanowicz Warszawa 

10.07.1983r.  Magdlena Czajka Warszawa 

24.07.1983r. Mirosława Semeniuk-Podraza Ktaków 

07.08.1983r. Michał Dąbrowski Warszawa 

28.08.1983r. Bogusław Grabowski Gdańsk 

01.07..1984r. Urszula Grahm Szwecja 

15.07.1984r. Andreas Mitisek Austria 

05.08.1984r. Krzysztof Latała Kraków 

26.08.1984r. Ruth Engelhardt-Ren Norymberga 

02.09.1984r. Jan van Mol  Belgia 

07.07.1985r. Stefania Woytowicz - sopran 

Marek Kudlicki - organy 

Warszawa 

Wiedeń 

21.07.1985r. Joahim Grubich  

11.08.1985r. Karich Sachers RFN 

25.08.1985r. Gijsbert Lellerkerker Holandia 

10.09.1985r. Feliks Rączkowski – organy 

Kazimierz Pustelak - tenor 

 

13.07.1986r. Kaoru Hijama Japonia 

27.07.1986r. Wacław Kubicki Koszalin 

10.08.1986r. Christoph Lorenz RFN 

24.08.1986r. Zygmunt Antoniak Katowice 

02.08.1987r. Marek Kudlicki Wiedeń 

30.08.1987r. Gabriela Rzechowska-Klauza Lublin 

03.07.1988r. Anna Buczek Gdynia 

24.07.1988r. Massimo Nosetti Włochy 

07.08.1988r. Wiktor Łyjak Warszawa 

21.08.1988r. Mieczysław Tuleja Kraków 

09.07.1989r. Margareta Hurholz RFN 

23.07.1989r. Zbigniew Kruczek Bruksela 

06.08.1989r. Sławomir Kamiński Poznań 

20.08.1989r.   Marek Kudlicki Wiedeń 

08.09.1990r. Stefania Woytowicz – sopran 

Marek Kudlicki - organy 

Warszawa 

Wiedeń 

22.07.1990r. Marta Szoka Łódź 

05.08.1990R. Roman Perucki Gdynia 

26.08.1990r. Grzegorz Kościński Kraków 

07.07.1991r. Stanisław Moryto Warszawa 

21.07.1991r. Marek Kudlicki Wiedeń 

11.08.1991r. Piotr Grajter Łódź 

25.08.1991r. Elżbieta Włosek Rybnik 

05.07.1992r. Andrzej Ginko Olsztyn-

Wiedeń 

19.07.1992r. Jerzy Kukla Bielsko-Biała 

02.08.1992r. Colin Andrews Wielka 

Brytania 

16.08.1992r. Mari Kodoma Japonia 

04.07.1993r. Marek Toporowski Warszawa 

18.07.1993r. Elżbieta Karolak Poznań 

08.08.1993r. Jerzy Dziubiński Warszawa 

22.08.1993r. Wiesław Delimat Kraków 

10.07.1994r. Marek Stefański Kraków 

24.07.1994r. Witold Zaborng Katowice 

07.08.1994r. Marta Kudlicka – skrzypce 

Marek Kudlicki - organy 

Wiedeń 

21.08.1994r. Piotr Klemenski Gdynia 

09.07.1995r. Przemysław Jakub Kapituła Warszawa 

23.07.1995r. Ruth Engelhardt Norymberga 

13.08.1995r. Marek Kudlicki Wiedeń 

27.08.1995r. Janette Fishell  

Colin Andrews 

USA 

Wielka 

Brytania 

07.07.1996r. Leszek Werner Kraków 

21.07.1996r. Zbigniew Lampart Kraków 

04.08.1996r. Anna Dramowicz  

18.08.1996r. Stefania Woytowicz – sopran 

Marek Kr.udlicki - organy 

Warszawa 

Wiedeń 

06.07.1997r. Paweł Cabała  

20.07.1997r. Nikodem Goławski  

24.08.1997r. Marek Wolak  

12.07.1998r. Robert Grudzień Radom 

26.07.1998r. Krzysztof Wilkus Poznań 

09.08.1998r. Urszula Rojek – sopran 

Marek Kudlicki - organy 

 

Wiedeń 

23.08.1998r. Wojciech Różak Gliwice 

11.07.1999r. Andrzej Szadejko Gdańsk 

25.07.1999r. Tomasz Orlow Jasło 

08.08.1999r. Waldemar Sommer  

22.08.1999r. Wołodymir Koshuba Ukraina 

09.07.2000r. Irena Wisełka-Cieślar Łódź 

       
Kolejny koncert zaplanowano na 23 lipca, w którym 

wystąpi Robert Brodowski z Lublina. Szczególnie 

uroczysty charakter, związany z 25-leciem koncertów 

będzie miał recital Marka Kudlickiego w dniu 6 sierpnia.  

Na powyższe koncerty już dzisiaj, w imieniu 

organizatorów zapraszam wszystkich miłośników muzyki 

organowej. 

Mariola Czapla 
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W związku z tym, że miesiąc maj 

obfitował w wiele różnorodnych 

imprez kulturalnych, a i informacje o 

niektórych imprezach nie były 

umieszczone w czerwcowym wydaniu 

„Gazety Krasnbrodzkiej”, dlatego też 

teraz podzielimy się z Państwem 

informacjami o tych, w których 

uczestniczyliśmy. 

 

S p o t k a n i a 

z kulturą 
 

 

Spotkanie z pisarzem 
     Z przyjemnością pragnę poinformować czytelników „G.K.”, że dnia 20 maja br. w sali 

widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury niektórzy mieszkańcy  Krasnobrodu, a konkretnie 

uczniowie Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie – najlepsi recytatorzy wierszy 

polskich poetów oraz ich opiekunowie – nauczyciele, mieli zaszczyt spotkać się z poetą, znanym 

przede wszystkim w województwie lubelskim – ze Zbigniewem Dmitrocą – jakże prostolinijnym, 

małomównym, spokojnym, jakby żyjącym na flopie, mądrym, wrażliwym człowiekiem. 

       Zbigniew Dmitroca jest autorem zbioru wierszy dla dzieci pt. „Zezowata beza” oraz zbioru 

wierszy dla młodzieży i dorosłych, mówiących o sensie życia i o refleksjach jakie narzuca samo 

życie. Wszyscy uczestnicy spotkania byli podekscytowani, a szczególnie recytatorzy, którzy 

popisywali się swoimi umiejętnościami recytatorskimi na scenie z prawdziwego zdarzenia i w 

obecności samego autora wierszy. Pan Dmitroca z zainteresowaniem, w zadumie słuchał różnych 

interpretacji swej twórczości, czasem podrapał się po brodzie, czasem uśmiechnął się 
ekstremalną sytuacją. 

      Generalnie w spotkaniu brało udział około 80 osób, w tym 45 uczniów z wielu miejscowości 

regionu zamojskiego. Niektórzy uczniowie reprezentowali gminny Ośrodek Kultury, np. 

Skierbieszów, albo Bibliotekę Publiczną w Sułowie. A mi się zdawało, że panie pracujące w 

bibliotece mogą tylko wypożyczać książki, dopiero po tym spotkaniu doszłam do wniosku, że 

panie bibliotekarki czy pracownice GOK mogą być bardziej kreatywne, tak jak w Sułowie lub 

Skierbieszowie, ciekawe tylko czy za wyższą pensję. W Krasnobrodzie jak dotąd nauka sztuki 

recytatorskiej spoczywa na barkach nauczycieli nauczania początkowego i j. polskiego w klasach 

IV-VI, gimnazjum i liceum. 

      Uważam, że czas spędzony w sobotnie popołudnie w takim gronie głęboko i na długo zapisał 

się w pamięci każdego uczestnika i nie był czasem straconym, ale pożytecznym dla ducha. 

Myślę, że młodzi interpretatorzy sztuki recytatorskiej złożyli swoimi występami podziękowanie 

poecie Z. Dmitrocy oraz wyrazili wdzięczność i podziw za jego twórczą pracę. 

      Bardzo ucieszył organizatorów spotkania fakt, że wokół sztuki recytatorskiej skupia się coraz 

większa rzesza dzieci i młodzieży. Z każdym rokiem coraz więcej instytucji kulturalnych i 

ośrodków prowadzi działalność recytatorską z dziećmi i młodzieżą. 

       Uważam, że więcej powinno być takich spotkań z autorami książek, nawet w małych 

miejscowościach, bo dzieci w dobie komputerów coraz mniej korzystają z książek. Dlatego też 

należy stworzyć dzieciom warunki do rozwoju artystycznego, do rozwoju wrażliwości u dzieci 

oraz stworzyć warunki do pracy twórczej, artystycznej czy teatralnej oraz recytatorskiej. 
 

Nieśmy innym radość 
     Aby uatrakcyjnić pobyt kuracjuszom pobyt w Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, 

w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych i zintegrowanych oraz zabiegów terapeutycznych za 

zgodą Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum p. mgr Lucyny Gielmuda i z-cy mgr Zofii 

Palak duet taneczny „Lamba” z Wólki Husińskiej wystąpił ze swoim tanecznym programem 

artystycznym, na który złożyły się interpretacje taneczne dla dzieci i młodzieży.  

      Sądzę, że prezentacja umiejętności tanecznych dziewcząt: Kasi Czapli i Kasi Kozłowskiej 

podobała się, bo po programie rozległy się gromkie brawa i długotrwałe oklaski. Niewątpliwie 

miłym akcentem ze strony gospodarzy był próbny, spektakularny występ taneczny Oli i Karoliny 

z Lublina, które także ciekawie się zaprezentowały na scenie. 

      Po występach miało miejsce spotkanie towarzyskie przy herbatce i ciastkach z udziałem 

dyrekcji placówki i liderami spośród młodzieży przebywającej w sanatorium na turnusie. W 

czasie spotkania panowała miła i sympatyczna atmosfera. Następnie dzięki życzliwości p. 

dyrektor szkoły zwiedziliśmy obiekty oświatowe, terapeutyczne, rekreacyjne i wypoczynkowe. 

Obie strony były zadowolone ze spotkania i wyraziły chęć dalszej współpracy i podtrzymywania 

kontaktów artystyczno-towarzyskich. 

      W imieniu swoim i „Lamby” chciałam na ręce dyrekcji szkoły złożyć podziękowania za miłe 

przyjęcie i zaaprobowanie naszych chęci niesienia radości innym. Licząc na dalszą współpracę 

życzę sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym wszystkim pracownikom 

tutejszego sanatorium, które jest chlubą Krasnobrodu. 

Dzięki takiej formie spędzania wolnego czasu kuracjusze zapomnieli na jakiś czas o swoich 

dolegliwościach chorobowych, dzięki różnym formom działalności rekreacyjno-kulturalnej 

tęsknota za domem rodzinnym i walka ze stresem staje się łatwiejsza do zniesienia. 

       Mam nadzieję, że częstsze i różnorodne programy artystyczne serwowane kuracjuszom w 

trakcie pobytu przyciągać będą większe rzesze dzieci, a to z kolei będzie korzystne dla miasta 

Krasnobrodu i dla pracowników tutejszego sanatorium. 

 

„Świat 
moich marzeń” 

 

       Uczniowie ZSP w 

Krasnobrodzie mieli możliwość 

obejrzenia wystawy pokonkursowej 

otwartej 19 maja br. w Zamojskim 

Domu Kultury. 

       Podziwialiśmy prace plastyczne 

malowane na płótnie, tekturze, 

styropianie, płycie, szkle oraz 

wyroby ceramiczne i prace z 

użyciem różnych materiałów 

przyrodniczych (szyszek, gałęzi, 

nasion), prace ze sznurka, tkanin i 

innych materiałów. 

       Ta wystawa była zorganizowana 

na bazie X Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci i 

Młodzieży Niepełnosprawnej – 

Zamość 2000, którego głównym 

organizatorem jest Fundacja 

„Zdrowie Publiczne”. Były też 

eksponowane prace dzieci ze 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego z Zamościa, 

Hrubieszowa oraz Tomaszowa Lub., 

a także innych palcówek od 

Warszawy aż po Szczecin. Stąd 

wniosek, że w ciągu kilku godzin 

można było poznać prace i 

możliwości dzieci i młodzieży 

sprawnej inaczej, ale wartościowej, 

zasługującej na uznanie i podziw, 

prawie z całej Polski. 

      Myślę, że wszyscy uczestnicy 

wystawy doznali wielu miłych 

wrażeń i byli oczarowani kolorytem, 

kompozycją, techniką oraz 

wyobraźnią artystów-amatorów oraz 

mogli porównać swoje możliwości i 

umiejętności plastyczne z innymi 

dziećmi. 

        Pragnę nadmienić, że 

Krasnobród miał także niemały 

wpływ na tworzenie idei tego 

konkursu. Otóż od 1994r. warsztaty 

plastyczne Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego „Świat 

Moich Marzeń” mogły się odbywać 

dzięki życzliwości Zakładu 

Energetycznego w Zamościu, który 

udostępnił na ten cel Centrum 

Szkolenia i Rekreacji w 

Krasnobrodzie, w którym młodzi 

artyści tworzyli, wypoczywali, 

bawili się, odkrywali uroki Roztocza 

i korzystali z krasnobrodzkiego 
mikroklimatu. 

oprac. A. Słota 
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Sobótkowy Wieczór 

         W dniu 24 czerwca br. odbył się „Wieczór Sobótkowy” zorganizowany przez Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie. Impreza rozpoczęła się przemarszem korowodu spod siedziby COKiS na most, na rzece Wieprz. Na czele 

korowodu szła Orkiestra Dęta z Krasnobrodu, tuż za orkiestrą osoby niosące uplecione wianki, które zgodnie z tradycją miały być 

puszczone na rzekę. W dalszej kolejności w korowodzie szły zespoły: Zespół „Wójtowianie”, Kapela Krasnobrodzka, Kapela 

„Rzemyki” z Józefowa, a następnie grupa kolonijna z Ośrodka Wypoczynkowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz nieliczni 

przedstawiciele naszego społeczeństwa. Do mostu dotarliśmy jednak w znacznie większym składzie, bo podczas przemarszu 

dołączały się do nas kolejne osoby.  

      Na moście wszyscy z dużym zainteresowaniem oczekiwali chwili, kiedy przygotowane wianki znajdą się na wodzie. Co 

prawda na wodzie znalazło się tylko pięć wianków, ale większość obecnych tam osób patrzyło na nie z podziwem, kiedy dość 
szybko płynęły z nurtem rzeki. Bardzo ciekawie prezentowały się wianki przyozdobione płonącymi świeczkami, których blask 

odbijał się w lustrze wody. Obserwując płynące po rzece wianki słuchaliśmy piosenki w wykonani Zespołu „Wójtowianie”, której 

słowa cytuję:  

„Jakem była panną, 

panną, panieneczką  

przychodzili do mnie 

chłopcy 

pod me okieneczko 

 

A teraz już nie chcą, 

bom się zestarzała,  

Alem wianka nie zgubiła,  

bom się mamy bała 

 

 Te dzisiejsze panny 

To są bardzo modne –  

Wszystkie wianki pogubiły 

Bo są niewygodne. 

 

A gdy przyjdzie chłopiec 

O wianek zapyta –  

Urwie kwiatów  i uwije 

 Poda mu – i kwita! 

 

Dzisiaj każdy chłopak,  

chociaż jest uczony,  

byle jaki wianek weźmie,  

choćby i ze słomy. 

 
        Myślę, iż warto tu przypomnieć, co oznaczało puszczanie wianków. Otóż jak mówi tradycja puszczanie wianków na wodę w 

„kupalnockę” czy inaczej mówiąc „noc świętojańską”, zwaną też „sobótką” ma swoją symboliczną wymowę.  

Rzucały je dziewczęta „gwoli wróżbom zamążpójścia”. Dziewczęta wiły je z bylicy świeżo zebranej na leśnych polanach 

dobierając po trzy gałązki i o zmroku, zaopatrzywszy swe dzieło w zapaloną świeczkę i przeżegnawszy na drogę, puszczały z 

prądem rzeki. 

Młodzieńcy czekający na brzegu wskakiwali po wianki „choćby i z narażeniem życia” lub gonili je na łódkach. Wianek wyłowiony 

przez chłopca stawał się jego własnością i stanowił obietnicę małżeństwa, a ten, który nie złapany odpłynął w dal, zapowiadał 

dziewczynie opuszczenie rodzinnych stron lub staropanieństwo. Zdarzało się, że chłopcy goniąc za jednym upatrzonym wiankiem 

pozwolili innym, łatwym do wyłowienia, przepłynąć dalej. Najgorzej gdy wianek szedł na dno – wróżyło to dziewczynie śmierć w 

kwiecie wieku, ale kawalerowie czuwający na brzegu, starali się do tego nie dopuścić, bo utonięcie wianka byłoby ujmą dla ich 

rycerskości. 
    W dalszej kolejności „Wieczoru Sobótkowego” wszyscy z orkiestrą na czele przemaszerowaliśmy nad krasnobrodzki zalew, 

gdzie przy dużym wspólnym ognisku zaplanowana była zabawa do białego rana. Niestety nasze plany pokrzyżowała pogoda. Co 

prawda udało się jeszcze rozpalić ognisko, dwie piosenki zaśpiewał Zespół „Wójtowianie’, rozpoczęła koncert Kapela „Rzemyki” 

z Józefowa, niektórzy zaczęli piec kiełbaski przy ognisku, a potem przy rozświetlających ciemności błyskawicach i wśród kropel 

padającego deszczu wszyscy byliśmy zmuszeni do przeniesienia imprezy na zadaszoną sceną i kryć się pod parasolami. Niektórzy, 

mniej odważni udali się do domów, inni pozostali i kryjąc się przed strugami ulewnego deszczu do końca wysłuchali występów 

zespołów. Impreza zakończyła się około godz. 23. 

       W ramach imprezy „Wieczór sobótkowy” był ogłoszony konkurs na najładniejszy wianek. Organizatorzy postanowili 

przyznać I miejsce p. Krystynie Roczkowskiej, która uwiła najokazalszy wianek – nagrodą był karnet na 10 przejazdów dowolnym 

sprzętem wodnym – nagroda ufundowana przez RWOPR Zamość. Ponadto postanowiono przyznać wyróżnienia dla: Ani 

Kurantowicz, Łucji Oś, Oli Sawulskiej oraz szczególne wyróżnienie dla grupy kolonijnej przebywającej na wypoczynku w 

Ośrodku Wypoczynkowym Komendy Wojewódzkiej Policji, za aktywny udział w imprezie i pomysłowość w wykonaniu 

„wianka”. 

       Impreza nawiązująca do tradycji „Nocy świętojańskiej” organizowana była w Krasnobrodzie po raz pierwszy. Mamy nadzieję 

jednak, że z czasem będzie się rozwijała, a na przyszły rok będzie więcej wianków i warunki atmosferyczne pozwolą 

przeprowadzić imprezę zgodnie z planem. W imieniu organizatorów, już teraz zapraszam na „Wieczór Sobótkowy” w 2001roku. 
  

                                                                                                                                         M. Czapla 
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Program 

 „Dni Krasnobrodu” 
21-23 lipca 2000r. 

 

Piątek - 21.07.2000r. 
Godz. 1700 - otwarcie wystawy fotografii Mieczysława Kościńskiego pt. 

„Krasnobród w Warszawie” oraz wystawy rzeźby  

 p.  Mieczysława Portki z Majdanu Wielkiego 

Sala 

 COKiS 

Godz. 1900 - Występy zespołów młodzieżowych działających przy COKiS  

  w Krasnobrodzie 

scena nad 

zalewem 

Godz. 1900 - projekcja filmu prod. USA pt. „Inspektor Gadżet” COKiS 

Godz. 2130 - Plenerowa projekcja filmu prod. pol. pt. „Zakochani” nad 

zalewem 

 
Sobota – 22.07.2000r. 
1100 – 1400 Blok imprez dla dzieci  

 - konkurs piosenki wakacyjnej 

- konkurs plastyczny „Zabytki Krasnobrodu” 

   (rysunek węglem) 

- wybory „Małej Miss Lata” 

- gry i zabawy sprawnościowe 

scena 

nad 

zalewem 

 Blok sportowy  

od 1100 

1400 - 1600 
- Turniej piłki plażowej o Puchar Burmistrza  MiG Krasnobród 

- zawody sportowe na wodzie 
nad 

zalewem 

 Blok imprez artystycznych  

1600 -1700  

1700 - 1800 

1800 – 1900 

2000 - 200 

  

2200 

- Koncert Kapeli Podwórkowej „Sutki”  z Hrubieszowa cz. I 

- Koncert Zespołu „Solaris” 

- Koncert Kapeli Podwórkowej „Sutki”  z Hrubieszowa cz. II 

- Zabawa na plaży z Zespołem „Solaris” 

   (wspólne ognisko) 

- Pokaz sztucznych ogni 

scena 

nad 

zalewem 

 
Niedziela 23.07.2000r. 

600 

1300 - 1500 

 

- Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza MiG Krasnobród 

- Gminny Przegląd Zespołów Śpiewaczych, w którym  

  wystąpią:  Zespół „Wójtowianie”, Kapela  Krasnobrodzka,  

  Zespoły KGW  z Wólki  Husińskiej, Malewszczyzny  

  i Starej Huty 

zalew  

1500 - 1600 - występ Zespołu muzycznego „RETRO z Ukrainy cz. I 

1600 - 1700 - Występ Kapeli „Rzemyki” z Józefowa 

1700 - 1800 - występ Zespołu muzycznego „RETRO z Ukrainy  cz. II 

scena  

nad 

zalewem 

1700 - Recital organowy Roberta Brodowskiego  z Lublina  

  w Sanktuarium Maryjnym  w Krasnobrodzie 
 

1800 - Mecz piłki nożnej stadion 

1900 - Dyskoteka na plaży nad 

zalewem 

 

 

Imprezy towarzyszące: 
Loteria fantowa 

Wystawy prac twórców ludowych 

Promocja zdrowia 

Wystawa prac uczestników WTZ w Dominikanówce 

 

 

                                                         Serdecznie zapraszamy 
 

    

Koncerty na skwerku 
  

       4 lipca br. rozpoczął się cykl 

letnich koncertów organizowanych 

na skwerku w centrum 

Krasnobrodu. W koncercie 

wystąpiła „Kapela Grabowiecka” z 

Grabowca. 

       W kolejną niedzielę 9 lipca 

wystąpiła „Kapela 

Zwierzyniecka”. Niestety z 

powodu złych warunków 

atmosferycznych koncert odbył się 

w sali widowiskowej COKiS. Na 

niedzielę 16 lipca zaplanowano 

występ zespołów młodzieżowych 

działających przy COKiS. 

 

K i n o 
 

Zapraszamy do krasnobrodzkiego  

kina. Oto propozycje filmów na lipiec 

br.: 

15.07.2000r

godz. 19
00 

-„ Toj Story 2” 

15.07.2000r

godz. 20
30

 

- „Niebiańska plaża” 

21.07.2000r

godz. 19
00

 

- „Inspektor Gadżet” 

21.07.2000r

godz. 21
30

 

- „Zakochani” 

projekcja w plenerze 

nad zalewem 

29.07.2000r

godz. 20
30

 

-„ Misja na Marsa” 

 

 

Rajd rowerowy 
Zaplanowany na dzień 15 lipca 

rajd rowerowy ścieżką 

przyrodniczo-dydaktyczą Św. 

Roch Hutki nie odbył się z powodu 

braku chętnych do wzięcia w nim 

udziału. Mamy nadzieję, że 

kolejna próba organizacji takiego 

rajdu spotka się z większym 

zainteresowaniem. 

 

Pożegnanie lata 
 

Na 27 sierpnia br. zaplanowano 

festyn nazwany „Pożegnanie lata”. 

Mamy nadzieję, że w tym roku 

dopisze nam pogoda i impreza ta 

zgromadzi wiele osób. W 

programie tego festynu będą, 

podobnie jak w ubiegłym roku 

zawody rowerowe, dlatego też już 

teraz proponujemy rozpocząć 
treningi. 

 
oprac. M. Czapla    
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***************** 

*********** 

 

Litery z kratek w ciemnoniebieskiej pionowej 

kolumnie utworzą rozwiązanie Krzyżówki nr 7, 

które wraz z naklejonym kuponem prosimy 

przesłać na adres Redakcji w terminie do dnia 10 

sierpnia 2000r. 
 

      Wśród osób, które nadeślą prawidłowe 

odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową. 

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 6:  
 

„Od matki dobre i ostatki” 
 

Niestety nie otrzymaliśmy żadnej pocztówki z 

rozwiązaniem Krzyżówki Nr 6, stąd też nagroda 

przechodzi na następny miesiąc. 

 
 

************* 

********************* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

Mama pyta Iksińskiego: 

- Skąd masz taki siniak na czole? 

- A... to od myślenia! 

- Jak to – od myślenia? 

- No... myślałem, że mnie Mądrala nie trafi tą 

zlodowaciałą pigułą... 

 

****** 

- Moja droga – zwraca się pan Mądrala do 

małżonki – to nie do pomyślenia, żebyś poszła do 

teatru w swej zeszłorocznej sukni... 

- Och, mężu! – wzrusza się pani Mądralowa. – 

Jaki jesteś miły, że o tym pomyślałeś! 
- Oczywiście! Kupiłem tylko jeden bilet... 

  

****** 

Pani Kowalska ogląda w księgarni encyklopedię 

gospodarstwa domowego. 

-Ta książka oszczędzi pani połowę domowej 

roboty! – zachwala księgarz. 

-Tak?! To poproszę... dwie! 

 

****** 

 

 

       
 

 
mit.gr. bóg wiatru 

zach. 

       
 

 z odważnikami 

       
 

 atak serca 

          
          

bagaż 

         
 europejska 

stolica 

        
 

kolega liryka 

        
 

 omasta 

       
 

 wyciąg, esencja 

       
 

 wypływa na wierzch 

          
 program 

w radio 

       
 

 dom hazardu 

        
 

palma cukrowa 

       
 

 
narodowa walka 

islandzka 

          
 

    Hanka 

         
 mit. rzym. 

bogini wojny 

       
 

 piłkarz - obrońca 

          
           ze  

    szczeblami 

        
 

twarz 

 

 

Pani Mądralowa spotkała swoją dawną koleżankę szkolną i obie zaczęły 

oplotkowywać Iksińską, także ich dawną koleżankę z klasy: 

- Niemodnie ubrana... 

- Fatalnie uczesana! 

- Ale oczy – to ma ładne... 

- Nic dziwnego: mąż okulista! 

 

****** 

Pan Mądrala dostrzegł w swej szafie mola. 

- Czy dostanę jakiś środek na mole? – pyta w drogerii. 

- Mamy doskonałe kulki antymolowe! – mówi sprzedawca. –Myślę, że 

pięć panu wystarczy... 

Za pół godziny pan Mądrala znów pojawia się w drogerii: 

- Proszę jeszcze dziesięć takich kulek... 

- Proszę pana – pyta zaniepokojony sprzedawca – czy pan ma 

rzeczywiście taką masę moli w domu?! 

- Tak naprawdę, to jednego; ale czy pan myśli, że to łatwo trafić kulką 

latającego mola?! 
 

****** 

- Czy to jezioro jest głębokie? – pyta przebywający na wczasach pan 

Mądrala jednego z okolicznych mieszkańców. 

- Ależ skądże! – odpowiada zapytany. Przecież pan widzi, że wszyscy 

trzymają głowy nad wodą. 

 

****** 

 


