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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

Nowe okna  
w przedszkolu 

Burmistrz Krasnobrodu ogłosił 
przetarg na wymianę okien w 
budynku przedszkola w 
Krasnobrodzie. Planowany termin 
realizacji zadania to koniec 
września br. Wymiana okien w 
budynku przedszkola może być 
realizowana dzięki środkom 
finansowym, które pozostały z 
realizacji inwestycji - wymiana 
okien w budynkach szkolnych.  
 

Lepsze drogi 
Trwają prace mające na celu 
poprawę dróg w Krasnobrodzie. 
Po 20 sierpnia br. prowadzone 
będą prace na drogach gminnych, 
w takich miejscowościach jak 
Lasowe, Potok, Senderki, Husiny, 
Przejma, skąd dowożone będą 
dzieci do szkół. 
 

Przetarg  
na dowożenie dzieci 

Burmistrz Krasnobrodu ogłosił 
przetarg na dowożenie dzieci do 
szkół w latach 2006-2009. 
Nastąpiło już otwarcie ofert. 
Ofertę złożyła jedna firma, 
dotychczasowy przewoźnik 
Spółdzielnia Pracy Kierowców i 
Pracowników Samochodowych 
„Autonaprawa” z Zamościa. 
 

Plac Siekluckiego 
Trwają prace modernizacyjne 
mające na celu poprawę estetyki 
centrum Krasnobrodu. Plac 
Siekluckiego ma już nowe 
oświetlenie, a obecnie układana 
jest nawierzchnia brukowa. 
Wkrótce na placu zamontowana 
zostanie fontanna. Termin 
zakończenia prac to 31 sierpnia 
2006r. 
 

Nowe oświetlenie 
Przy ulicy 3 Maja w 
Krasnobrodzie, na odcinku od 
marketu do Podklasztorzu, już 
wkrótce rozbłysną nowe latarnie 
uliczne. 
Prace polegające na montażu 
latarni (takich jak w centrum 
Krasnobrodu) prowadzone będą 
na przełomie sierpnia i września. 
 

Porządkowanie terenu 
Trwają prace przy rozbiórce 
starej oczyszczalni ścieków w 
Podzamku. Prace prowadzi 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Krasnobrodzie. 

Informacje zebrała: M. Czapla 
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„Krasnobrodzka Wieża” 
 

 „Krasnobrodzka Wieża” to nazwa 
turnieju szachowego organizowanego 
od czterech lat w Krasnobrodzie. Nazwa 
turnieju związana jest z wieżą – 
punktem widokowym usytuowanym na 
wzgórzu Kamieniłom, przypominającą 
nieco wieżę – figurę szachową. 
 Pomysłodawcą tego turnieju jest 
Andrzej Czochra – instruktor i sędzia 
szachowy, prowadzący zajęcia w 
Krasnobrodzkim Klubie Szachowym 
działającym przy Krasnobrodzkim 
Domu Kultury. Pan Andrzej - inicjator 
turnieju pełni jednocześnie funkcję 
kierownika organizacyjnego Turnieju 
„Krasnobrodzka Wieża”.  
 Od początku turniej ten był 
planowany jako turniej plenerowy, 
organizowany na wzgórzu 
Kamieniołom. Nie zawsze jednak 
pogoda pozwalała na organizację 
turnieju w plenerze. Pierwszy Turniej 
odbył się w Kamieniołomach, ale 
niestety dwa następne, ze względu na 
niesprzyjające warunki atmosferyczne, 
musiały odbyć się w sali w budynku 
KDK.  
 Tegoroczny, IV Otwarty Turniej 
Szachowy „Krasnobrodzka Wieża” 
udało się zorganizować u podnóża 
punktu widokowego. Choć prognozy nie 
były zachęcające organizatorzy – 
pracownicy Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury - zdecydowali się na 
wywiezienie stolików i krzesełek oraz  

 

namiotów na kamieniołom. Choć, 
chwilami spadały niewielkie krople 
deszczu i pojawiały się silniejsze 
podmuchy wiatru, które chciały porwać 
rozstawione namioty, generalnie można 
stwierdzić, że pogoda dopisała. 
 Dopisali też zawodnicy. W turnieju 
wzięło udział 27 zawodników (16 w 
kategorii do 18 lat i 11 w kategorii 
powyżej 18 lat) z takich miejscowości 
jak: Zamość, Tomaszów Lub., Ożarów, 
Biłgoraj Wola Radzięcka, Kaczórki, 
Świdnik i Krasnobród.  
 Zgodnie z regulaminem, turniej był 
rozgrywany systemem szwajcarskim, 
kontrolowanym na dystansie 7 rund. 
Tempo gry ustalono na 15 minut dla 
zawodnika na rozegranie partii.  
 Po rozegraniu 7 rund sędziowie: 
Andrzej Czochra i Józef Rybak 
przystąpili do liczenia punktów.  
 Podczas, gdy sędziowie ustalali 
wyniki turnieju, uczestnicy zostali 
zaproszeni do pieczenia kiełbasek przy 
ognisku, a następnie na ich degustację.  
 Gdy zawodnicy nieco się posilili, a 
sędziowie zakończyli pracę nad 
ustaleniem werdyktu odbyło się 
wręczenie pucharów, dyplomów i 
nagród rzeczowych ufundowanych 
przez Krasnobrodzki Dom Kultury.   
 W kategorii do 18 lat zwyciężyli: 
I miejsce 

DAWID DZIDO (Biłgoraj) 
 

 
II miejsce 

BARTŁOMIEJ JAROSZ 

(Tomaszów Lub.) 
III miejsce 

MARCIN BARTOSZEK  
(Tomaszów Lub.) 

 
 W kategorii powyżej 18 lat: 

I miejsce 
RYSZARD  PROBOLA 

II miejsce  
BARTOSZ  PROBOLA 
obaj z Tomaszowa Lub. 

III miejsce  

TADEUSZ LIPSKI (Świdnik) 
 
 Oprócz nagród dla zwycięzców w 
poszczególnych kategoriach, były też 
specjalne upominki: dla najstarszego 
zawodnika turnieju – Albina 
Jaworskiego z Biłgoraja oraz dla 
najmłodszej zawodniczki turnieju – Oli 
Kaweckiej z Krasnobrodu. 
 IV Otwarty Turniej Szachowy 
„Krasnobrodzka Wieża” zakończył się 
tradycyjnie pamiątkowym zdjęciem. 
 Kończąc tą relację dziękuję 
zawodnikom i sędziom za udział w 
turnieju i zapraszam na kolejną edycję 
turnieju w przyszłym roku. 

M. Czapla 

 

Fotoreportaż – str. 20 

 

XX Bieg Pamięci  
Dzieci Zamojszczyzny 

 
 W tym roku, na przełomie sierpnia i września 
odbędzie się jubileuszowy, XX Czteroetapowy Bieg 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.  
 Tradycyjnie już uczestnicy biegu pokonując trasę 
dwukrotnie odwiedzą Krasnobród.  
 Po raz pierwszy spotkamy się z organizatorami i 
uczestnikami biegu w piątek 1 września. W tym dniu w 
Krasnobrodzie będzie kończyła się trasa II etapu biegu 
prowadzącego ze Zwierzyńca i wówczas będziemy witać 
zawodników na mecie w centrum naszego miasta. 
 Po raz drugi spotkamy się z uczestnikami biegu 
kolejnego dnia, czyli w sobotę (2 września). Wówczas 
odbędzie się uroczyste pożegnanie zawodników, 
przemarsz wraz z orkiestrą pod pomnik upamiętniający 
poległych w walce o wolność i złożenie wiązanek. 
Następnie zawodnicy udadzą się na Podklasztor i stamtąd 
wystartują do III etapu biegu prowadzącego do 
Zamościa.   
 Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
miasta i gminy Krasnobród oraz turystów do kibicowania 
zawodnikom przybywającym na metę usytuowaną w 
centrum Krasnobrodu oraz wyruszającym do III etapu 
biegu. 
 

M. Czapla 

 

 

ZAMOJSKIE AMAZONKI 
 

zapraszają na 
 

BEZPŁATNE PALPACYJNE  
BADANIE PIERSI 

PRZEZ LEKARZY ONKOLOGÓW 
POD KĄTEM WYKRYWANIA RAKA PIERSI. 

 

Warto skorzystać z okazji. 

 

Osoby potrzebujące będą mogły uzyskać skierowania  
na wykonanie badań mammograficznych. 

 

Badania odbędą się  

w niedzielę 27 sierpnia 2006r.  

w  godz. 8.30 – 14.00 

w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
 

O godz. 13.30 przewidywany jest wykład na temat  

zapobiegania i leczenia raka sutka. 

Każda kobieta powyżej 30 roku życia  

powinna regularnie kontrolować piersi. 
 

Zapraszamy więc wszystkie panie. 
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Dni Krasnobrodu 20-23 lipca 2006 
 
 Kolejne dni miejscowości już za 
nami, i z całą pewnością możemy je 
zaliczyć do udanych. Piękna pogoda, 
ciekawy program i wspaniała, licznie 
zgromadzona publiczność sprawiły, że 
tegoroczne „Dni Krasnobrodu” przeszły 
do historii jako impreza udana, która 
mam nadzieję, na długo zostanie w 
pamięci. 
Ale może od początku. 
 Tegoroczny program obchodów dni 
naszego uroczego miasteczka rozpoczął 
się 20 lipca, koncertem zespołu 
folklorystycznego „La Lajuela” z 
Kostaryki. Występ tej grupy odbył się w 
piątkowe popołudnie na scenie nad 
zalewem.  
Zgromadzona nad wodą publiczność 
oraz plażowicze mogli zobaczyć i 
usłyszeć w wykonaniu zespołu piękne 
tańce i piosenki, które niewątpliwie dały 
odczuć odbiorcom, że Kostarykańczycy 
to naród bardzo wesoły i energiczny. Ale 
to nie wszystko, co można by rzec o 
naszych gościach. Podczas swojego 
niespełna godzinnego występu można 
było nie tylko biernie w nim 
uczestniczyć, ale także zatańczyć z 
członkami grupy, którzy do swoich 
tradycyjnych tańców zapraszali osoby z 
widowni. Jednym słowem było bardzo 
wesoło i sympatycznie a koncert grupy 
„La Lajuela” sądząc po reakcjach 
publiczności bardzo się podobał.  
W tym miejscu należy także dodać, że 
zespół gościł w naszym mieście już od 
południa i przed swoim koncertem 
odwiedził najciekawsze miejsca 
Krasnobrodu. Wszystkim członkom 
grupy bardzo się u nas podobało i z 
dużym zainteresowaniem poznawali 
„perełki”, które mamy do zaoferowania 
turystom. 
  Drugi dzień obchodów „Dni 
Krasnobrodu”- piątek, to dzień a raczej 
wieczór, podczas którego zapanowała 
muzyka rockowa. Wszyscy miłośnicy 
właśnie takiego gatunku muzycznego 
mogli znaleźć coś dla siebie na 
koncercie, który rozpoczął się o godzinie 
20.00.  
Podczas „Rockowej Dobranocki”, bo 
właśnie taki tytuł nosił piątkowy koncert 
można było zobaczyć i posłuchać 
zespołu „Pół Litra” z Zamościa. „Vander 
Herc” z Krasnegostawu oraz grupy „Bez 
Nazwy”, która działa przy 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. 
Rockowa muzyka skupiła wielu jej 
wielbicieli, którzy przy jej rytmach 
dobrze się bawili. Kilka minut po 
godzinie 23 instrumenty umilkły i 
kolejny dzień obchodów „Dni 
Krasnobrodu” został zakończony. 
 Sobota. Piękny, upalny dzień, wielka 
scena ustawiona przy zalewie i mnóstwo 
plażowiczów, którzy korzystają z 
krasnobrodzkiej plaży i słońca. To 
kolejny dzień, podczas którego 
świętowano dni miejscowości i to  

 
wczesnego ranka, bowiem już od 
godziny 7.00 rozpoczęły się Zawody 
Wędkarskie o Puchar Burmistrza 
Krasnobrodu. Zwycięzcami tych 
zawodów zostali: I miejsce - Tadeusz 
Gradziuk, II miejsce - Tomasz 
Cybulski, III miejsce - Marek 

Gielmuda. 
Dla tych, którzy nie fascynują się 
wędkarstwem i są tylko potencjalnymi 
konsumentami złowionych już ryb o 
godzinie 14.00. rozpoczął się Festyn 
rodzinny, który prowadzony był przez 
firmę „EFEKT SR” z Werbkowic.  
Były konkursy, zabawy, występy 
zespołów muzycznych i tanecznych oraz 
kabaret w najlepszym stylu. A jeśli już 
„Dni Krasnobrodu” i duża scena nad 
zalewem to oczywiście wybory „Małej 
Miss Krasnobrodu”, bez których to 
święto nie mogłoby się odbyć. W tym 
roku było, z czego, a raczej z kogo 
wybierać, ponieważ do konkursu na 
najpiękniejszą i najsympatyczniejszą 
małą królową piękności zgłosiło się 
ponad trzydzieści kandydatek. 
Wszystkie musiały zaprezentować się 
przed zgromadzoną na plaży 
publicznością, której zadaniem było 
wyłonienie tej najpiękniejszej. W tej 
rywalizacji bezkonkurencyjna okazała 
się najmłodsza uczestniczka tego 
konkursu, która ujęła publiczność swoją 
naturalnością, spontanicznością, 
niewątpliwą urodą i wdziękiem. 
I tak oficjalnie ogłoszono, że tytuł Małej 
Miss Krasnobrodu 2006 zdobyła Amelia 

Krasa z Janowa Lubelskiego, I Vice 
Miss została Olga Rapa, a II Vice Miss 
Iza Radomska. Wszystkie uczestniczki 
konkursu otrzymały nagrody i z 
uśmiechem na ustach wróciły do swoich 
rodziców, którzy przez cały czas 
kibicowali swoim pociechom. 
 Gdy nad krasnobrodzkim zalewem 
wszyscy doskonale się bawili w Domu 
Kultury o godzinie 15.00. rozpoczęło się 
spotkanie promujące kolejną książkę 
Mieczysława Kościńskiego pt. „Dawny 
Krasnobród domy, ludzie ulice” 
połączone z otwarciem wystawy pod 
tym samym tytułem.  
 Spotkanie to zgromadziło wielu 
gości, uczestniczyli w nim min.. ks. 
prałat Roman Marszalec, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Zamojskiego – Kazimierz Mielnicki, 
sekretarz UM w Krasnobrodzie i radny 
powiatu zamojskiego – Kazimierz Gęśla, 
przedstawiciele wydawnictwa 
Polihymnia Sp. z o.o. z Lublina, 
przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Grabowskiej – Stanisław M. 
Stępniak i Halina Stępniak, najbliższa 
rodzina p. Kościńskiego, członkowie 
sympatycy Krasnobrodzkiego 
Towarzystwa Regionalnego, radny Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie – Kazimierz 
Kula oraz mieszkańcy Krasnobrodu. 

 
Po krótkim wystąpieniu autora był czas 
na obejrzenie wystawy, pytania i 
oczywiście na autografy. Potem wszyscy 
przybyli zostali zaproszeni na degustacje 
krasnobrodzkich wypieków. 
 Podczas, gdy w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury sympatycy twórczości 
Mieczysława Kościńskiego nadal 
uczestniczyli w spotkaniu z autorem nad 
zalewem cały czas trwał program 
rekreacyjno-artystyczny prowadzony 
przez firmę EFEKT. Publiczność 
czynnie biorąc w nim udział świetnie się 
bawiła, a najwięcej radości i uśmiechu 
na twarzy widać było u najmłodszej 
części widowni. 
 Kilka minut po 16.00, zgodnie z 
programem odbył się koncert zespołu 
folklorystycznego „Wójtowianie”, bez 
którego „Dni Krasnobrodu” także nie 
mogłyby się odbyć. Dla Krasnobrodzian 
ich występ był tylko odświeżeniem 
dobrze już znanych utworów, ale turyści 
byli pełni podziwu i sympatii dla 
członków zespołu, którzy śpiewają 
piosenki nie tylko wszystkim znane ale 
również te, które są ich własnym 
dziełem, zarówno jeśli chodzi o teksty 
jak i muzykę. Po pierwszej części 
występu „Wójtowian” odbyło się 
ogłoszenie wyników dotyczących 
konkursu na „Małą Miss”, o którym już 
wcześniej była mowa, a tuż po tym 
znowu można było posłuchać kilku 
utworów ludowych. 
    Po koncercie przyszedł czas na turniej 
wiedzy o Krasnobrodzie, który został 
przeprowadzony w czterech kategoriach 
wiekowych. Podczas wręczenia nagród 
laureatom tegoż turnieju zostały także 
przedstawione wyniki i rozdane nagrody 
dla zwycięzców konkursów 
promujących projekty unijne, które są 
realizowane w naszym mieście. A były 
to następujące konkursy: Konkurs 
wiedzy ekologicznej „Ścieki do 
oczyszczalni nie do rzeki” i konkurs 
plastyczny „Mieszkam w Krasnobrodzie 
– jestem mieszkańcem ekologicznie 
czystej Europy” w ramach projektu 
„Budowa II i III etapu sanitarnej sieci 
kanalizacyjnej w mieście Krasnobród” 
oraz konkurs fotograficzno-plastyczny 
„Krasnobród dawniej, dziś i jutro” i 
konkurs plastyczny „Mieszkam w 
Krasnobrodzie – mieszkam w Europie” 
w ramach projektu „Modernizacja ciągu 
pieszo-jezdnego w ulicach Mickiewicza 
i Cicha w Krasnobrodzie”  
Oficjalnego wręczenia nagród dokonał 
Burmistrz Krasnobrodu pan Marek 
Pasieczny. 
 Po godzinie 18-stej znów przyszedł 
czas na dobrą zabawę, ponieważ na 
scenie oprócz przeprowadzonych 
konkursów i zabaw pojawił się kabaret 
młodzieżowy z Mircza „Słabosilni” oraz 
dobrze wszystkim znany kabaret „Szara  
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Eminencja” z Werbkowic, który swym 
występem pożegnał się z krasnobrodzką 
publicznością. 
 Około godziny 20.30. przywitał 
wszystkich zespół „EX AZJA”, który w 
swym pierwszym wejściu zaprezentował 
kilka znanych utworów porywając tym 
samym do tańca.  
 Kiedy wszyscy wspaniale się bawili 
do swego koncertu przygotowywał się 
zespół „Waterloo”, który na scenie 
pojawił się kwadrans po 21-szej. 
Publiczność powitała zespół gromkimi 
brawami i mimo małych kłopotów 
technicznych, z którymi szybko sobie 
poradzono zabrzmiały pierwsze słowa 
piosenki z repertuaru „ABBY”, bo 
właśnie utwory tego zespołu 
prezentowali członkowie „Waterloo”. 
Publiczność szybko zareagowała na 
znane wszystkim piosenki i zabawa 
rozpoczęła się na dobre. Wszyscy 
zgromadzeni pod sceną nad 
krasnobrodzkim zalewem świetnie się 
bawili a to za sprawą wspaniałej 
atmosfery, jaką stworzyli członkowie 
„Waterloo”, którzy mieli bardzo dobry 
kontakt z publicznością. 
Ale wszystko, co dobre to się szybko 
kończy i tak nie wiadomo, kiedy 75 
minut z piosenkami „Abby” upłynęło jak 
z bicza strzelił. 
Była godzina 22.40. kiedy wszyscy 
zebrani nad zalewem zostali zaproszeni 
na usytuowany niedaleko zalewu stadion 
sportowy, na którym o godzinie 23.00. 
zaplanowany był pokaz „Tańczących 
Fontann”. 
 Gdy wszyscy dotarli na miejsce z 
wielką niecierpliwością i ciekawością 
czekano na rozpoczęcie pokazu. Nagle 
światła oświetlające boisko zgasły, 
rozległa się muzyka i zaczęło się. Gra 
wody, świateł i muzyki tworzyły 
wspaniałą harmonię, a tym samym 
sprawiały, że odbiór tego, co można było 
zobaczyć był niesamowity. W zależności 
od utworów, które można było usłyszeć 
strumienie wody i światła tańczyły w 
odpowiednim tempie i z wielką gracją. 
Co jakiś czas było słychać gromkie 
brawa, którymi nagradzano 
poszczególne efekty. Jednym słowem 
trzeba to było zobaczyć!  
Pokaz, trwał 30 minut, ale nikt nawet nie 
zauważył, kiedy ten czas upłynął.  
Gdy muzyka umilkła wszyscy zostali 
zaproszeni z powrotem nad zalew, gdzie 
czekał już zespół „EX AZJA”, z którym 
można się było bawić do godziny 2.00. 
Kiedy publiczność dotarła na plażę 
rozpoczęło się „szaleństwo letniej nocy”.  
Miłośnicy tańca i dobrej muzyki mogli 
dać upust swojej energii, a Ci, którzy nie 
czuli się na siłach mogli słuchać muzyki 
i obserwować całą zabawę relaksując się 
w licznie otwartych punktach 
gastronomicznych.  
 Zgromadzeni na plazy tak dobrze się 
bawili, że zapewne zabawa mogłaby 
trwać do samego rana, ale wszystko ma  

 
świętowano od swój początek i koniec. I 
tak też kilka minut po godzinie 2-giej 
zakończył się kolejny dzień obchodów „ 
Dni Krasnobrodu”. 
 Niedziela również powitała 
wszystkich pięknym słońcem i bardzo 
wysoką temperaturą. Tradycyjnie już, 
właśnie tego dnia odbywa się Przegląd 
Orkiestr Dętych. W tym roku była to już 
XVI edycja tego przeglądu, do której 
zgłosiło się 11 orkiestr, które 
rywalizowały o tytuł najlepszej. 
 Już przed godziną 10-tą do 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
zaczęły zgłaszać się orkiestry, które po 
załatwieniu spraw organizacyjnych 
przygotowywały się do wymarszu 
sprzed budynku KDK na scenę 
usytuowaną nad zalewem.  
Punktualnie o godzinie 11.00 wszystkie 
orkiestry, w pięknych galowych strojach 
ruszyły ulica 3-go Maja kierując się w 
stronę zalewu. Podczas marszu pięknie 
rozbrzmiewała muzyka, a grających 
artystów brawami nagradzali 
przechodnie i mieszkańcy Krasnobrodu. 
Kiedy wszystkie orkiestry dotarły już 
nad zalew po kilkuminutowym 
odpoczynku XVI Przegląd Orkiestr 
Dętych został oficjalnie otwarty i około 
380 muzyków ze wszystkich orkiestr 
odegrało wspólnie trzy utwory. Nawet 
dla laików nie znających się na tego 
rodzaju muzyce zrobiło to ogromne 
wrażenie. 
Po kilku słowach wstępu i 
przedstawieniu Jury przeglądu 
rozpoczęły się prezentacje konkursowe. 
Każda z orkiestr miała kwadrans na 
zaprezentowanie się przed licznie 
zgromadzoną nad zalewem 
publicznością. 
Jurorzy w składzie: Tadeusz 
Dobrowolski – muzyk z Przemyśla, 
Stafan Żuk – muzyk z Nowego Sącza i 
Janusz Kiecana – muzyk z Tomaszowa 
Lub. mieli trudne zadanie. Po 
wysłuchaniu wszystkich orkiestr Jury 
udało się na naradę, a czas oczekiwania 
na wyniki umiliła wszystkim Orkiestra 
Dęta z Krasnegostawu, która ponownie 
zagrała dla zgromadzonej publiczności. 
Potem na scenie pojawiła się 
prowadząca to niedzielne spotkanie 
dyrektor Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury Mariola Czapla i poprosiła 
przewodniczącego Jury pana Janusza 
Kiecanę o odczytanie werdyktu i 
Burmistrza Krasnobrodu pana Marka 
Pasiecznego i wręczenie pucharów, 
pamiątkowych dyplomów i nagród. Po 
chwili wszystko było już jasne. 
 W kategorii Orkiestr 
Młodzieżowych: 
I miejsce zajęła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Urzędu Miejskiego w 

Parczewie,  
II miejsce - Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Strzyżewice,  
III miejsce - Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP w Białowoli. 
 W drugiej kategorii orkiestr 
(otwartej) zwycięskie miejsca zajęły: 
I miejsce - Orkiestra Dęta OSP w 

 
Tomaszowie Lub.  
II miejsce - Biłgorajska Orkiestra Dęta 

im. Czesława Nizio 
III miejsce - Orkiestra Dęta 

Krasnobrodzkiego Domu Kultury. 
 Pozostałe orkiestry: Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Krasnostawskiego Domu 
Kultury, Orkiestra Dęta Cementowni 
„Chełm S.A.”, Strażacka Orkiestra Dęta 
w Tarnogórze, Orkiestra Dęta Zakrzew, 
Orkiestra Dęta Zaburze otrzymały 
nagrody pieniężne za udział w 
Przeglądzie. 
Fundatorem wszystkich nagród był 
Burmistrz Krasnobrodu. 
 Oprócz w/w nagród Burmistrz 
Krasnobrodu przyznał także dwie 
nagrody specjalne dla: Orkiestry Dętej 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury  oraz 
Kapelmistrza Orkiestry Dętej KDK p. 
Marka Molendy  

Ponadto wszystkie orkiestry otrzymały 
pamiątkowe puchary i dyplomy. 
 Gdy werdykt został odczytany, 
nagrody wręczone był czas na gratulacje, 
wymianę zdań i oczywiście pamiątkowe 
zdjęcie. I tak oto XVI Przegląd Orkiestr 
Dętych przeszedł do historii.  
Nie był to jeszcze koniec obchodów dni 
naszego miasta. Gdy emocje po 
ogłoszeniu wyników opadły, a na scenie 
nastąpiło małe przemeblowanie wszyscy 
uczestnicy tej niedzielnej imprezy zostali 
zaproszeni na krasnobrodzkie spotkanie 
z folklorem, czyli koncert kapeli „Echo 
Roztocza”, na który czekali nie tylko 
miłośnicy tego rodzaju muzyki, ale 
również turyści wypoczywający w 
naszym mieście, ciekawi naszych 
regionalnych prezentacji muzycznych. 
Koncert cieszył się dużym 
zainteresowaniem, a jego słuchacze 
chętnie włączali się do wspólnego 
śpiewania znanych utworów. Występ 
krasnobrodzkiej kapeli był ostatnią 
prezentacją na dużej scenie nad 
zalewem.  
 Punktem kończącym czterodniowe 
świętowanie była dyskoteka na plaży, 
która prowadzona była przez didżeja o 
pseudonimie „FOCUS” i rozpoczęła się 
o godzinie 19.00. W rytmach bardzo 
nowoczesnej muzyki bawiła się przede 
wszystkim młodzież zebrana tego 
wieczoru nad zalewem. I tak około 
godziny 23-ciej kolejne Dni 
Krasnobrodu zostały oficjalnie 
zakończone. 
 Podsumowując je można stwierdzić, 
że były to dni pełne słońca, zabawy, 
muzyki, tańca i niezapomnianych 
wrażeń, które jednym kojarzyć się będą 
ze spotykanymi ludźmi, innym z dobrą 
zabawą i atmosferą, jaka podczas nich 
panowała, a jeszcze innym z pokazem 
tańczących fontann, który niewątpliwie 
był dla większości odbiorców czymś 
nowym i troszeczkę niezwykłym. 
 Zatem do zobaczenia za rok!!!! 
 

M.K. 

Fotoreportaż – str. 10-11 
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Pamiątka cudownego ocalenia 
Relacja z uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej uczestnikom akcji ocalenia 

obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 
 

 

 
 Jako bliski krewny Bronisława Ruty (był dla mnie 
stryjkiem – przypis R.S.) miałem przyjemność 
uczestniczyć w uroczystej mszy świętej, która miała 
miejsce w niedzielę 23 lipca 2006 roku o godz. 10.30 w 
naszym sanktuarium.  
 Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Jego 
Ekscelencja ks. biskup prof. dr hab. Jan Śrutwa - biskup 
diecezji zamojsko – lubaczowskiej. Drugim 
koncelebransem był kustosz naszej parafii ks. prałat 
Roman Marszalec.  
 Na uroczystość przybyły rodziny Franciszka Zawoła, 
Bronisława Ruty i Jana Wosia. Tego pierwszego 
reprezentował syn, główny inicjator tego wydarzenia pan 
inż. Jerzy Zawół ze Stalowej Woli z córką i siostrą. Wraz 
z nim dotarł do Krasnobrodu projektant tablicy major w 
stanie spoczynku Andrzej Jan Półchłopek  – v-ce Prezes 
Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy im. 
Józefa Piłsudskiego, pan Władysław Środek z Zaleszan - 
wykonawca tablicy pamiątkowej oraz liczna grupa osób z 
Klubu Seniora ze Stalowej Woli.  
 Rodzinę Bronisława Ruty reprezentowała Marianna 
Radlińska z domu Ruta z rodziną, Janina Okuniewska  z 
domu Ruta z córką i wnuczką, Weronika Monastyrska z 
rodziną, Urszula Droździel. Natomiast żyjącego jeszcze 
Jana Wosia reprezentowała córka Izabela Piontek z 
mężem i córką, którzy dotarli z Poznania. Na 
uroczystości były obecne poczty sztandarowe ZSP, ZSO, 
SP z Majdanu Wielkiego i poczty kombatanckie. Urząd 
Miejski reprezentował Burmistrz Krasnobrodu Marek 
Pasieczny. Obecny był również senator RP Jerzy 
Chruścikowski.  
 „Ciesz się Matko Polsko” - takimi słowami kustosz 
parafii ks. prałat Roman Marszalec powitał wszystkich 
obecnych. W pierwszych słowach nawiązał do historii 
obrazu i jego historycznych perygrynacji. Następnie 
nawiązał do inicjatywy pana inż. Jerzego Zawoła dzięki 
staraniom, którego doszło do tej historycznej 
uroczystości dziękując jemu i wszystkim, którzy w jakiś 
sposób przyczynili się do tej inicjatywy. Na Mszy świętej 
wystąpił chór parafialny, psalm responsoryjny wykonała 
solistka Anna Jakubczak, która również uświetniła 
uroczystość grą na skrzypcach wykonując pieśń „Ave 
Maryja”, natomiast modlitwę wiernych poprowadziła 
córka pana Wosia Izabela Piontek. Zamiast kazania ks. 
prałat przedstawił krótko opis akcji ocalenia cudownego 
obrazu w nocy z 22 na 23 lipca 1943 roku, który jest 
wywieszony na korytarzu kościelnym, a także życiorysy 
dwóch nieżyjących uczestników tej akcji: pana 
Franciszka Zawoła, szefa zaopatrzenia 9 Pułku Legionów 
Armii Krajowej i Bronisława Ruty –  ówczesnego 
kościelnego tutejszej parafii a także Jana Wosia jedynego 
żyjącego uczestnika akcji, podpułkownika Armii 
Krajowej w stanie spoczynku w wieku 92 lat. W tym 
momencie został również odczytany list pana Wosia, w 
którym zwraca się do wszystkich uczestników 
uroczystości z pozdrowieniami i łączy się w modlitwie. 
Po zakończonej mszy świętej nastąpiło uroczyste 
poświęcenie wmurowanej tablicy, która znajduje się w 
kruchcie kościoła po prawej stronie przy wejściu. 
 Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja ks. Biskup 
prof. dr hab. Jan Śrutwa - biskup diecezji zamojsko–
lubaczowskiej, natomiast na wniosek ks. biskupa 
odsłonięcia dokonał kustosz sanktuarium ks. prałat 
Roman Marszalec. Tę część uroczystości zakończyło 
podziękowanie pana inż. Jerzego Zawoła, który 
podziękował Jego 

 
Ekscelencji za odprawioną mszę świętą i poświęcenie tablicy, 
księdzu prałatowi za wszelką okazaną pomoc i odsłonięcie tablicy 
oraz wszystkim fundatorom z rodzin Franciszka Zawoła i Bronisława 
Ruty, Burmistrzowi Miasta i Gminy Krasnobród i innym sponsorom. 
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz parafialny. 
Po drodze na grób Bronisława Ruty ks. biskup przy grobach księży 
pracujących w naszej parafii zainicjował dziesiątek różańca, który 
wszyscy odmówili. Przy grobie Bronisława Ruty – który spoczywa w 
jednym grobowcu z rodzoną siostrą Anielą 
uczestnicy odmówili wspólnie z ks. biskupem kolejny dziesiątek 
różańca za duszę zmarłego Bronisława, Anielę oraz spoczywającego 
na cmentarzu w Stalowej Woli Franciszka Zawoła. Natomiast 
piszący te słowa złożył okolicznościową wiązankę. Kolejnym 
miejscem modlitwy był Pomnik Żołnierzy Września 1939 roku. Po 
dziesiątku różańca za dusze poległych żołnierzy okolicznościowe 
przemówienie wygłosił major w stanie spoczynku Andrzej Jan 
Półchłopek ze Stalowej Woli.  
 Uroczystości na cmentarzu zakończyło złożenie wieńców pod 
Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku przez przedstawicieli 
Klubu Seniora ze Stalowej Woli, wieniec od rodziny Jana Wosia oraz 
od rodziny Radlińskich.  
 Następnie zaproszeni uczestnicy uroczystości przeszli do 
Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” na obiad, którego 
sponsorem był Burmistrz Krasnobrodu mgr Marek Pasieczny. Tam 
odbyło się wiele spotkań i rozmów na temat historii Krasnobrodu, na 
temat tego wydarzenia i uroczystości którą wszyscy przeżyli.  

 

Relację przedstawił uczestnik uroczystości 

Sławomir Radliński 
                                    Fotoreportaż z uroczystości - str. 20 
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Opis akcji ocalenia Cudownego Obrazu 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 

 

 

W dniu 22 lipca 1943 r. żołnierz 
Armii Krajowej, Szef Zaopatrzenia 
Oddziału Dywersyjnego 9 Pułku 
Legionów Franciszek Zawół 
zorganizował wspólnie z 
Kościelnym Bronisławem Rutą i 
Janem Wosiem akcję ocalenia 
Cudownego Obrazu Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej, ksiąg 
parafialnych, ksiąg liturgicznych i 
Krzyża z relikwiami drzewa Krzyża 
Świętego. 
 

 Głównym inicjatorem Akcji ocalenia 
Cudownego Obrazu Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej, ksiąg parafialnych, 
ksiąg liturgicznych, naczyń liturgicznych 
oraz Krzyża z relikwiami drzewa Krzyża 
Świętego był Naczelnik Urzędu 
Pocztowego w Krasnobrodzie 
Franciszek Zawół, który po wrześniu 
1939 roku posiadał w Krasnobrodzie 
sklep ze skórami i obuwiem. Jako 
podchorąży rezerwy Wojska Polskiego 
w 1940 roku nawiązał kontakt ze 
Związkiem Walki Zbrojnej 
przekształconym później w Armię 
Krajową – Obwód AK Zamość, 
otrzymując pseudonim ,,Wiarus’’. W 
lutym 1943 roku został powołany do 9 
Pułku Legionów Armii Krajowej na 
stanowisko Szefa Zaopatrzenia Oddziału 
Dywersyjnego Pułku, zaopatrywał Pułk 
w obuwie, skóry, chleb. Niósł pomoc 
rodzinom poległych.  
 W historię Krasnobrodu na trwałe 
wpisany jest Cudowny Obraz Matki 
Boskiej Krasnobrodzkiej z XVII wieku. 
Przez wieki towarzyszy mu wiara w 
cudowną, uzdrowicielską moc. Obraz 
ocalał z najazdów kozackich i tatarskich, 
a w latach okupacji niemieckiej 
uratowany został przed kolejną grabieżą 
i profanacją. Tu rola szczególna 
przypadła podchorążemu AK 
Franciszkowi Zawołowi ps. ,,Wiarus’’. 
W 1943 roku kościół zamieniony został 
w magazyn zbożowy, przy tej okazji 
niemieckie wojska okupacyjne zagrabiły 
cztery dzwony kościelne i sześć 
przedmiotów liturgicznych. Proboszcz, 
Ksiądz Prałat Wójcikowski znalazł 
schronienie u Państwa Fudakowskich na 
Podzamku. Do niego udał się 
podchorąży Franciszek Zawół. Celem 
spotkania była narada, w jaki sposób 
wydostać z kościoła Cudowny Obraz 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej oraz 
znajdujące się w skarbcu kościelnym 
księgi parafialne, księgi liturgiczne, 
naczynia liturgiczne i Krzyż z 
relikwiami drzewa Krzyża Świętego. 
Postanowiono, że pod pretekstem 
wydania odzieży Ks. Prałata zostaną 
przekazane niemieckiemu zarządcy 
znajdujące się w piwnicy wina mszalne 
oraz kufer z kasą  

 
parafialną. Franciszek Zawół zaprosił do 
współpracy kościelnego Bronisława 
Rutę i Jana Wosia, którzy się na to 
zgodzili. Kościelny Bronisław Ruta znał 
bardzo dobrze rozkład kościoła i miał 
klucze do skarbca. Dnia 21 lipca 
omówiono szczegóły akcji. A oto opis 
przeprowadzonej akcji, zapisany przez 
podchorążego Franciszka Zawoła przed 
jego śmiercią (zm. w 1974 roku, 
pochowany jest na cmentarzu w 
parafialnym w Rozwadowie). W 
klasztorze mieszkał dortfürer niemiecki, 
któremu zaproponowaliśmy za wydaną 
odzież Księdza Prałata, dać wszystkie 
wina znajdujące się w piwnicy 
kościelnej oraz kasę kościelną, ja od 
siebie dałem mu nowe buty z 
cholewami. Nie wspomnieliśmy ani 
słowa o Cudownym Obrazie Matki 
Boskiej Krasnobrodzkiej, gdyż 
obawialiśmy się, że Niemiec na to się 
nie zgodzi. Wina kościelne skutecznie 
zrobiły swoje, dortfürer zgodził się 
wydać odzież Księdza Prałata w dniu 22 
lipca 1943 roku w godzinach 
wieczornych. Po zachodzie słońca dnia 
22 lipca 1943 roku udaliśmy się ja, Woś 
i Ruta do Niemca. Gdy się przy 
klasztorze uciszyło i zapanowała noc, 
otworzyliśmy drzwi do zakrystii, a 
następnie potężnym kluczem skarbiec. 
Zapaliliśmy światło w zakrystii. Przez 
otwarte drzwi skarbca widziałem 
wyniesione dla Niemca przez Rutę 
butelki wina z piwnicy. Ze skarbca 
wynieśliśmy podłużną skrzynię dębową 
okutą żelazem, w której był bilon, była 
to kasa kościelna. Przekazano to 
Niemcowi. Wino i pieniądze zrobiły 
swoje. Księgi parafialne, księgi 
liturgiczne, część naczyń liturgicznych, 
odzież Księdza Prałata leżały gotowe do 
zabrania. Ruta zabiera 

 
stojący krzyż z relikwiami drzewa 
Krzyża Świętego. Zwraca się do 
Niemca, aby pozwolił zabrać jeszcze 
jeden obrazek z kościoła, na co on się 
zgodził i pozwolił nam wejść do 
kościoła i zabrać obraz, byle szybko. 
Kościelny Ruta szybko spuścił z ołtarza 
obraz, owinął w białą serwetkę i 
umieścił Cudowny Obraz Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej na swych piersiach. 
Wierny sługa Kościoła Bronisław Ruta 
dostąpił łask, aby na własnych piersiach 
nieść cudami słynący- Obraz Matki 
Boskiej Krasnobrodzkiej... 
Kiedy wychodziliśmy z kościoła, 
Niemiec powiedział, że teraz wie jakimi 
bandytami są Polacy, zdolnymi 
obrabować nawet własny kościół 
dodając: teraz za wasze życie nie 
odpowiadam, uważajcie bo obok Urzędu 
Gminy stoi żandarmeria na warcie, jak 
was zauważą będą strzelać bo jest ostre 
pogotowie. Księgi parafialne i 
liturgiczne były bardzo ciężkie, ledwie 
mogłem je unieść, pot lał się ze mnie, bo 
noc była parna i ciepła. Kościelny Ruta 
trzymał w ręku Krzyż z relikwiami 
Krzyża Świętego, a na piersiach swoich 
Obraz Cudownej Panienki 
Krasnobrodzkiej... Matko Boska 
Krasnobrodzka, opiekuj się nami 
abyśmy mogli ku chwale Twej 
wiekuistej szczęśliwie donieść Twój 
Cudowny wizerunek powtarzaliśmy z 
kościelnym Rutą... Nie bój się, śmiało 
idźmy szeptał Woś w razie 
niebezpieczeństwa będziemy czołgać się 
rowami... Noc na szczęście była ciemna, 
że nic nie było widać. Dotarliśmy do 
mieszkania Państwa Kamińskich, gdzie i 
my mieszkaliśmy.  
 

Ciąg dalszy na str. 8 
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Zezem 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Dyrektor i Pracownicy 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury 

składają serdeczne  
podziękowania 

wszystkim, którzy w jakikolwiek  
sposób przyczynili się do organizacji 
tegorocznych „Dni Krasnobrodu”. 

 

W sposób szczególny dziękujemy: 
 

Stacji Paliw „KRAS TANK”  
w Krasnobrodzie 

*** 
Strażakom z Jednostki  

OSP Krasnobród 
*** 

Strażakom z Jednostki 
OSP Majdan Wielki 

*** 

Policjantom z Krasnobrodu 
i Zamościa 

 

Prawo a życie 
 Większość gazet przypomina, że od 1 września 2006 wchodzi w życie 
nowelizacja Karty Nauczyciela z 2000 roku zaostrzająca wymogi wykształcenia 
nauczycieli. Teraz nauczyciel będzie mógł uczyć tylko tego przedmiotu, z którego ma 
wyższe wykształcenie - co najmniej licencjat. Ten zapis pochodzi z lat kiedy 
ministrem edukacji był prof. Handke, a wiceministrem Anna (sądząc z nazwiska 
chyba arystokratka) Radziwiłł, dzięki którym mamy wprowadzoną reformę oświaty. 
Pięknie! Nareszcie nasze dzieci będą uczyli nauczyciele w pełni wykwalifikowani do 
nauczania konkretnych, wybranych przedmiotów. Nareszcie matematyk będzie uczył 
matematyki, fizyk fizyki, muzyk muzyki itd. I tak trzymać. W małych szkołach w 
klasach IV-VI np. matematyki jest godzin 12, przyrody 9-12, j. polskiego 16, to są 
przedmioty o największej liczbie godzin, a są przedmioty gdzie tych godzin jest kilka 
np. historia, muzyka, plastyka, informatyka, technika. I bardzo dobrze. Zniknie 
bezrobocie wśród nauczycieli. Uczelnie znowu otworzą kierunki nauczycielskie. 
Każdy absolwent kierunku nauczycielskiego dostanie pracę. I oto w tej reformie 
chyba chodzi. Autorzy poprawki zapomnieli chyba, że pensum godzin nauczyciela 
jest znacznie większe niż w przytoczonym przykładzie. Co zrobią dyrektorzy z 
nauczycielami, którym nie mogą zapewnić odpowiedniej liczby godzin nauczanego 
przedmiotu, a nauczyciel ma status mianowanego lub dyplomowanego? Jeszcze raz 
okazało się, że prawo prawem a życie życiem. 

ek. 
P.S. Ministrowie Handke i Radziwiłł czują się dobrze. 
 

 

Opis Akcji Ocalenia  
Cudownego Obrazu  

Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 

 

Sprostowanie 
 

 Informujemy, że w czerwcowym 
wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej”, w 
tekście zawierającym terminarz 
koncertów organowych organizowanych 
w Krasnobrodzkim Sanktuarium oraz w 
informacji zawartej na stronie 
internetowej www.krasnobrod.pl błędnie 
podaliśmy nazwisko wykonawcy 
koncertującego w dniu 16 lipca.  
 Wykonawcą koncertu był Pan 
Ireneusz Wyrwa z Warszawy. 
 Za zaistniałą pomyłkę serdecznie 
przepraszamy Pana Ireneusza Wyrwę 
oraz kierownika artystycznego 
koncertów Pana Marka Kudlickiego. 
 

W imieniu Redakcji G.K. 

red. nacz. Mariola Czapla 

 

 
Ciąg dalszy ze str. 7  
 
Loda i Kazia Kamińskie oraz moja żona 
klęczały na ganku, modląc się, aby nasza 
akcja się udała. Na nasz widok zaczęły 
szlochać z radości. Ustawiły Cudowny 
Obraz na stoliku wśród kwiatów, 
zapaliły świece i adorowały z pokorą 
Cudowny Obraz Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej za to, że dane im było 
gościć Cudowny Obraz w swoim 
domu... Rano zawiozłem Cudowny 
Obraz oraz wszystko to, co udało się 
zabrać z kościoła na Podzamek i 
oddałem Księdzu Prałatowi 
Wójcikowskiemu. Szczęśliwa była Pani 
Fudakowska, gdy zobaczyła Cudowny 
Obraz, łzy szczęścia płynęły jej z oczu... 
     Cudowny Obraz umieszczony został 
na ołtarzu w kaplicy Państwa 
Fudakowskich, gdzie w tych strasznych 
czasach wysiedlenia narodu polskiego z 
Zamojszczyzny odprawiał Mszę Świętą 
Ksiądz Prałat Wójcikowski. Kaplica 
teraz stała się jakby zapasowym 
kościołem parafialnym... Misja nasza, 
której się podjęliśmy, została wykonana 
według naszego planu. Pragnę dodać, że 
w czasie całej wyprawy, wolni byliśmy 
od lęku, na nasze serca spływała radość i 
zapał od Tej, która nas do tego czynu 
wybrała... Dzień 22 lipca 1943 roku był 
dla mnie  

 
wyjątkowym w moim życiu. Od tego 
czasu za wstawiennictwem Matki 
Boskiej Krasnobrodzkiej spłynęły na 
mnie i moja rodzinę Łaski Boże... 
Kończąc tą historię padam do stóp 
Twych Matko Boska Krasnobrodzka, 
prosząc o łaski dla ludu 
krasnobrodzkiego, dla mnie i całej 
rodziny. Podchorąży Franciszek Zawół 
wierzył, że Matka Boska Krasnobrodzka 
czuwa nad nimi nad parafią. Po dziś 
dzień miejscowi ludzie pamiętają i 
przekazują swoim potomkom fakt 
(pięknie opisany w Kronice Parafialnej), 
że w dniu 28 lutego 1944 roku, gdy 
ocaleni z pożogi wojennej mieszkańcy 
Krasnobrodu, którzy powrócili do swych 
domów, zebrali się w kościele na 
uroczystej Mszy Świętej, do kościoła 
wpada pocisk przeciwpancerny 
wystrzelony prawdopodobnie z 
sowieckiej armaty (Krasnobród był 
otoczony wtedy przez Wojska 
Sowieckie) z pobliskiego wzgórza. 
Wpada przez okno nad organami, odbija 
się od ambony i eksploduje przed 
ołtarzem, w którym zawisła znowu 
Matka Boska Krasnobrodzka i o dziwo 
nikt nie zginął ani nikt nie został ranny. 
Cudowna Krasnobrodzka Panienka 
czuwała nad Swym wiernym 
krasnobrodzkim ludem... 
             Sporządził: mgr inż. Jerzy Zawół 

syn Franciszka 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

we współpracy z 
Krasnobrodzkim Domem Kultury 

 

ogłasza: 
 

KONKURS  

FOTOGRAFICZNO-

PLASTYCZNY 

pod hasłem  

„WSPOMNIENIE LATA” 
 

Tematem konkursu są:  
Krasnobrodzkie Krajobrazy 

 

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież 
szkolną, a także dorosłych.  

 

Technika dowolna: fotografia, rysunek, 
malarstwo; akwarele, pastele, olejne. 

Format dowolny. 
 

Termin składania prac – 30.09.2006r. 
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Amazonki w Krasnobrodzie 
  
 W dniach 24.07. - 01.08. br w Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym „U 
Buzunów” w Krasnobrodzie gościły 
Zamojskie Amazonki oraz Amazonki ze 
Lwowa i Użgorodu na Ukrainie. 
 Turnus szkoleniowo-terapeutyczny, w 
którym wzięło udział 56 kobiet, odbywał 
się pod hasłem „RÓŻOWA 
REWOLUCJA – Aktywność kobiet szansą 
na zdrowie” i miał na celu szkolenie 
ochotniczek do niesienia pomocy 
kobietom po mastektomii, naukę 
samorehabilitacji oraz wzmacniania 
poziomu energii i witalności. W programie 
znalazły się zatem zajęcia z fizjoterapii, 
psychoterapii,  
artterapii, oraz choreoterapii. W niedzielę 
30 lipca na miejscowym boisku szkolnym 
odbyła się spartakiada sprawnościowa dla 
uczestniczek turnusu a potem 
podsumowanie z udziałem sponsorów, 
przyjaciół i rodzin zamojskich Amazonek.  
 Uczestniczki otrzymały certyfikaty  

 
zaświadczające ukończenie szkolenia i 
warsztatów na temat: „Różnorodne formy 
rehabilitacji pacjentek po leczeniu raka 
piersi”. 
 Dla gości z Ukrainy (oprócz chorych 
kobiet był także lekarz onkolog z Użgorodu, 
który również uczył się, jak pomagać 
kobietom po mastektomii) w dniu 31 lipca 
zorganizowano wycieczkę po Roztoczu, 
podczas której zwiedzano Zamość i okolice.
  
 Warto jeszcze dodać, że 26 lipca odbył 
się tzw. „wieczór polski”, w którym wziął 
udział krasnobrodzki zespół folklorystyczny 
„Wójtowianie”. 
 Uczestnicy i organizatorzy turnusu 
bardzo sobie chwalili pobyt u p. Buzunów i 
uroki Krasnobrodu. 
 Zorganizowanie tego turnusu było 
możliwe dzięki dofinansowaniu z programu 
unijnego INTERREG IIIA. 

M. Olszewska 

Wieczór ukraiński.  

Panie częstowały chlebem i sałem 

 
Mecz piłki wodnej Lwów - Użgorod 

 

Do dziewczyn 
 z Użgorodu 

 
Pod rozgwieżdżonym dachem nieba 
pod parasolkami ciemnych sosen 
płyną rzewne dumki 
 

ścielą się ponad srebrnym lustrem 
wody 
w który księżyc 
podziwia swą pyzatą twarz 
 

pomyka za nimi rano po rosie 
swojska piosenka 
 

Jaś i Kasieńka 
Iwanek i Ksenia 
kochają tęsknią i cierpią 
po polsku i po ukraińsku 
 

złotowłosa Julo 
roześmiana Natałko 
Olu o brwiach jak skrzydła jaskółki 
zakarpackie dziewczyny 
widzę wasze twarze w blasku świec 
i w słońcu 
przypominam rozmowy 
 

taki sam czujemy dotyk losu 
takie samo bicie naszych serc 
takie same lęk i nadzieja 
tak samo ukochana 
uroda Roztocza i Zakarpacia 
 

więc co 
tak naprawdę oddziela 
gruba kreska na mapie 
 

Marianna Olszewska 

Majdan Sopocki, lipiec – 2005r. 

Krasnobród, listopad 2005r. 

 
 

Spartakiada – Panie z Użgorodu w akcji 

 

  
Prace wykonane podczas artterapii 

 

 
 

Wręczenie certyfikatów ukończenia 

 kursu ochotniczek 
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Coś niecoś o pysze!!! 
 

 W ostatnim naszym spotkaniu na 
łamach Gazety Krasnobrodzkiej 
zostaliśmy wprowadzeni w cykl 
rozważań dotyczących tajemnicy 
wyposażenia naszego wnętrza. 
 Podczas tego rozważania 
zwróciliśmy uwagę na to, że wady 
opierają się na Bożych darach; są, zatem 
ich niewłaściwym wykorzystaniem. 
Najgroźniejszą z wad jest pycha, 
zwana również egoizmem. Jest ona 
niewłaściwym wykorzystaniem miłości 
własnej. Istotnym zaś elementem tej 
miłości jest ambicja.  
 Bóg powiedział wyraźnie: „Miłuj 

bliźniego jak siebie samego”. Przykazał, 
więc miłować drugiego człowieka i 
polecił także miłować siebie. Każda 

prawdziwa miłość drugiego człowieka 
rozpoczyna się właściwym 
ustawieniem miłości samego siebie. 
Powiedzmy jednak otwarcie, że 
miłowanie samego siebie jest trudne. 
Miłość jest troską o to, co dobre, o to, co 
ubogaca, o to, co pozwala wzrastać. 
Ambicja pochodzi od Boga. Jest ona 
motorem wzrostu i decyduje o sukcesie. 
Ambicja jest również motorem 
rywalizacji z innymi. Ów Boży dar 
ambicji wykorzystał przeciwnik 
człowieka, gdy chciał odwrócić go od 
Boga. Ukazał mu wtedy możliwość 
sięgnięcia na własną rękę po obiecany 
dar, do którego w planach Boga 
człowiek powinien dorastać i do którego 
jeszcze, z racji swojej niedojrzałości, nie 
miał prawa. „Będziecie jako bogowie”; 
oto pokusa pod drzewem poznania dobra 
i zła. „Będziecie jako bogowie”. Bóg 
chciał, abyśmy byli „jako bogowie”, ale 
pragnął, byśmy do tego dorastali 
stopniowo. Źle wykorzystana w raju 
ambicja doprowadziła do dramatu. Boży 
dar wykorzystał Adam przeciw sobie i 
przeciwko swoim dzieciom.  
 Pycha polega, zatem na 

lekceważeniu ustanowionych praw, na 
próbie zajęcia miejsca, które 
człowiekowi w danej konkretnej 
sytuacji jeszcze się nie należy. Pycha 
chce nieustannie rządzić nami. Zmierza 
w dwu kierunkach.  
Pierwszy prowadzi do skoncentrowania 
wszystkiego na sobie. Człowiek chce 
być w centrum uwagi i zainteresowania 
innych. Wszystkimi środkami zabiega o 
to, by coś znaczył; czyni to nawet 
cudzym kosztem.  
Drugi kierunek - pycha zmierza do 
rządzenia innymi i do panowania nad 
innymi. Jeśli człowiek nie zwycięża, nie 
odnosi sukcesów; jeśli ponosi klęskę, 
jego źle ustawiona ambicja cierpi.  
Pycha jest w każdym z nas. Znawcy 
wnętrza człowieka powiadają, że umiera 
dopiero pięć minut po jego śmierci. Jest, 
zatem w każdym z nas; albo ujawniona i 
kontrolowana, a więc niegroźna, albo  
zlekceważona, niszcząca nas i niszcząca 

innych. Pycha jest inteligentna i w tym 
nas przewyższa, działa, bowiem w sferze 
podświadomości. Na przykład w wielu 
wypadkach wykonujemy jakieś 
wspaniałe dzieło i wydaje nam się, że 
motywacja naszych czynów jest piękna, 
a po pewnym czasie odkrywamy, że 
motywem naszych posunięć był zwykły 
egoizm, że szukaliśmy własnej chwały. 
Uświadamiamy sobie, że właśnie pycha 
była sprężyną naszego działania. 
Demaskowanie zarówno jej obecności, 
jak i działania jest bardzo trudne. 
Jest groźna zawsze;  
w przedszkolu, w którym jeden malec 
rządzi innymi dziećmi;  
w szkole, gdy Jacek dźwiga dwie torby, 
swoją i Pawła, ponieważ Paweł jest 
panem, a Jacek stał się jego sługą;  
w małżeństwie, gdy mąż nie potrafi ani 
pomóc żonie, ani nawet nie chce 
uszanować jej pracy, bo on jest panem 
domu, ona natomiast jest tylko jego 
niewolnicą;  
w domu starców, gdzie ludzie stuletni 
sprzeczają się o to, czy jutro będzie 
pogoda czy jej nie będzie i sprzeczkę 
zamieniają w wielką awanturę. Rzecz 
jasna, że nie chodzi im o to, czy będzie 
pogoda czy deszcz, tylko o to, kto z nich 
ma rację, kto wygra.  
 Pycha towarzyszy nam przez całe 
życie. Jest groźna, ponieważ potrafi 
posługiwać się wszystkim i ma do 
dyspozycji wszystkie wady; to ona 
dyktuje chciwości i zazdrości sposób 
postępowania, ona decyduje o 
wybuchach gniewu. Potrafi również 
wykorzystać większość cnót z pokorą 
łącznie. Ktoś na przykład przez całe lata 
pracuje nad zdobyciem cnoty pokory i 
mówi: - No, wreszcie jestem pokorny. A 
pycha tylko się uśmiecha, gdyż z chęci 
zdobycia pokory uczyniła cel życia 
człowieka i dyskretnie przekonała go o 
jego wielkości. Najpokorniejszy z 
pokornych jest nadzwyczaj pysznym 
człowiekiem. Umiejętność pychy polega 
na opanowaniu podobnej sztuki jak 
umiejętność pływania na deskach, czyli 
bycia zawsze na fali. Jest to wada, która 
dochodzi do głosu w chwili, gdy 
człowiek najmniej się tego spodziewa. 
Uśmiecha się wówczas do niego i mówi: 
- Znów wygrałam. Ma ona tysiące 
twarzy. Występuje także jako 
kompleks wyższości i niższości. 
Upieranie się, by zostać na ostatnim 
miejscu, często jest próbą zwrócenia na 
siebie uwagi, a takie zachowanie 
podyktowane jest przez pychę.  
 Niezdrowa ambicja jest trudna do 
ujawnienia. Czasami czeka jak utajona w 
organizmie choroba na odpowiednie 
warunki, by mogła się rozwinąć. Oto 
człowiek otrzymuje wyższe stanowisko i 
po dwóch tygodniach nie można się już z 
nim dogadać. Woda sodowa uderzyła 

 
mu do głowy. Najbliżsi zastanawiają się, 
co się z nim stało, a przecież sprawa jest 
prosta; wreszcie zaistniała sytuacja, w 
której on może rządzić innymi. Czekał 
na to całe życie. Człowiek, który kupił 
japoński samochód, z pogardą spogląda 
na tych, którzy przyjechali „maluchami”, 
mimo iż on sam przez lat piętnaście 
jeździł takim wozem. Znów zaistniał 
pretekst, sprzyjający ujawnieniu się 
pychy. Przykładów można podawać 
wiele. O wadach można mówić w 
oparciu o fakty i nie potrzeba wcale 
filozofować.  
Skutki pychy.  
 Jest ona matką wszystkich 
grzechów. W każdym z nich złożyła 
swoje „trzy grosze”. Człowiek pyszny 
jest zawsze niezadowolony albo jego 
zadowolenie trwa krótko. Właściciel 
nowego wozu był szczęśliwy, dopóki 
jego japoński samochód stał obok 
„maluchów”, ale gdy zobaczył kolegę w 
lepszym wozie, od razu do takiego auta 
zatęsknił i marzył o tym, by posiąść 
jeszcze droższy wóz. Człowiek pyszny 
jest wiecznie niezadowolony i wciąż 
dąży do tego, by wejść wyżej.  
 Pycha jest główną przyczyną 
stresów, gdyż ona nie umie przegrywać, 
nie znosi klęsk. A w życiu klęska jest 
nieunikniona; pyszny przeżywa ją jako 
dramat. To się odbija na jego systemie 
nerwowym i stopniowo go niszczy.  
 Pycha skutecznie odcina człowieka 
od ludzi. Ci, którzy mają serca otwarte 
na innych, nie są pyszni, gdyż potrafią 
służyć. A kiedy znajdą się w potrzebie, z 
reguły są otoczeni kręgiem ludzi 
życzliwych, którzy im pomagają. Sami 
aż się dziwią, skąd bierze się tyle 
życzliwości wobec nich. Gdy człowiek 
pyszny znajdzie się w potrzebie, zostaje 
sam, jak owa kobieta, unieruchomiona 
upadkiem z taboretu; przez trzy tygodnie 
pozostawała we własnym mieszkaniu i 
nikt się nią nie zainteresował; nawet w 
pracy nie postawiono pytania, dlaczego 
nie przychodzi.  
 Pycha przekreśla zdolność 
doskonalenia miłości. Kto nie umie 
kochać siebie, nie umie także kochać 
innych. To wielki dramat. Jest w nim 
pułapka. Egoista nie chce porzucić 
egoizmu, bo wydaje mu się, że gdy się z 
nim rozstanie, zdradzi samego siebie. 
Tymczasem miłość polega na zajęciu się 
drugim człowiekiem. Miłość to zmiana 
orbity życia. Zamiast kręcenia się 

wokół siebie, zamiast egocentryzmu 
człowiek wybiera drugą osobę, by z 
niej uczynić centrum swego życia. 
Egoista nie chce tego zrobić. To nie 
prawda, że nie umie; każdy, kto chce 
kochać innych, może kochać, egoista 
tego nie chce.  
Jak uleczyć tę groźną chorobę?  
 Najlepszym lekarstwem jest 
umiłowanie prawdy, bo pycha 
wprowadza nas w świat kłamstwa. 
Egoista nie szuka 
swojego miejsca, on zawsze chce wyjść 

Ciąg dalszy na str. 14 
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Promocja książki  
pt. „Dawny Krasnobród” 

 

 

 
które skłoniły go do napisania w/w 
książki. Jest to już siódma publikacja p. 
Kościńskiego na temat przeszłości jego 
rodzinnego miasta, jakim jest 
Krasnobród. Należy podkreślić, że 
publikacja pt. „Dawny Krasnobród” 
zachowuje dla przyszłych pokoleń to, co 
z dawnych lat pozostało w 
Krasnobrodzie – ludzie, ulice, stare 
chałupy i obiekty gospodarcze. 
 Następnie p. Kościński skierował 
podziękowania i słowa wdzięczności za 
wsparcie w tworzeniu publikacji na ręce 
kustosza Sanktuarium Maryjnego w 
Krasnobrodzie dziekana ks. prałata 
Romana Marszalca, p. D. Powiłańskiej-
Mazur z Muzeum Lubelskiego, 
Wydawnictwa Polihymnia, najbliższej 
rodzinie, żonie, synowi oraz 
mieszkańcom Krasnobrodu. 
 Po wystąpieniu autora książki 
„Dawny Krasnobród” głos zabrał ks. R. 
Marszalec, który w imieniu zebranych 
podziękował p. Kościńskiemu za 
utrwalenie przeszłości Krasnobrodu na 
kartach książki. Słowa podziękowania i 
wdzięczności za utrwalenie historii 
małej Ojczyzny wyrazili przedstawiciele 
Rady Powiatu zamojskiego – p. K. 
Mielnicki, p. K. Gęśla i przedstawiciel 

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, ale 
także przez mieszkańców Grabowa p. 
Stępniaków, którzy życzyli p. 
Kościńskiemu dalszych sukcesów w 
pracy pisarskiej. 
 W końcowej części spotkania miał 
miejsce słodki poczęstunek, luźne 
rozmowy, zakupienie nowej książki 
oraz oglądanie wystawy prac 
pokonkursowych promujących 
Krasnobród i projekt ZPORR. 
 Książka pt. „Dawny Krasnobród” 
oraz inne publikacje są do nabycia w 
Bibliotece Publicznej w Krasnobrodzie. 
 

A. Słota 

 
 W ramach „Dni Krasnobrodu” dn. 
22.07.2006 r. w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury odbyła się promocja książki pt. 
„Dawny Krasnobród – ludzie, domy, 
ulice”. Miało też miejsce spotkanie z 
autorem tej książki p. Mieczysławem 
Kościńskim, w którym uczestniczyli 
zaproszeni goście: ks. prałat Roman 
Marszalec, przewodniczący Rady 
Powiatu Zamojskiego – Kazimierz 
Mielnicki, sekretarz UM w 
Krasnobrodzie i radny powiatu 
zamojskiego – Kazimierz Gęśla, 
przedstawiciele wydawnictwa 
Polihymnia Sp. z o.o. z Lublina, 
przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Grabowskiej – Stanisław M. 
Stępniak i Halina Stępniak, najbliższa 
rodzina p. Kościńskiego, członkowie 
sympatycy Krasnobrodzkiego 
Towarzystwa Regionalnego, radny Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie – Kazimierz 
Kula oraz mieszkańcy Krasnobrodu.  
 Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
zdjęć ze zbiorów p. Kościńskiego 
poświęcona zmianom, jakie mają 
miejsce w Krasnobrodzie. 
 Na początku spotkania p. Kościński 
powitał zebranych i dokonał prezentacji 
wystawy. W dalszej części spotkania 
autor książki podzielił się refleksjami, 
 

 
 

 

 

Nauka Języka  

Angielskiego  
Szkoła Języków Obcych „AWANS” z Rzeszowa 

zaprasza na kursy języka angielskiego  
prowadzone metodą Callana. 

Zajęcia prowadzone będą  
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.  

Szczegółowe informacje:  

tel. 0 507 746 137 
 

  

Ogłoszenie 
 

Opiekunkę 

 do 20-miesięcznego dziecka  
zatrudnię w Warszawie.  

Mogę zapewnić mieszkanie. 
Tel. kontaktowy: 

0 502 573 432 

  

Ogłoszenie 
 

Sprzedam dwie 
działki budowlane 
o powierzchni  

500m2  i 1000m2  
Krasnobród – Podklasztor 

Tel. kontaktowy: 
0 694 582 280 
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Jednoczy nas Radio Maryja 
 

 

Kącik Poetycki 
 

UROKI  KRASNOBRODU 
 

W dolinie Wieprza  
Krasnobród się roztacza 

I swym urokiem 
Turystów zaprasza 

Jego zabytki  
Wokół krajobrazy 
Niektórzy z tego  
Malują obrazy 

Piękna przyroda 
Pachnie dookoła 

Polne kwiaty 
Lecznicze zioła 
Różne pagórki  

Rzeka w dolinie 
Krasnobród właśnie 

Z tego słynie. 
 

KASZTANOWA  ALEJA 
 

Idę na spacer 
Kasztanową aleją 

A z drzew kasztany 
Do mnie się śmieją 

 
Kolorowe liście 

Głowę mi wachlują 
Jesienną piosenkę 

Cicho podśpiewują 
 

Pod stopami leżą 
Kasztany i liście 

Słońce pobłyskuje 
Przez chmury złociście 

 
Babie lato fruwa 
Kasztanową aleją 

A kasztany do mnie 
Cały czas się śmieją. 

Maria Domańska 

 Kolejny raz byłam na spotkaniu z 
Rodziną Radia Maryja na Jasnej Górze.  
I tym razem moje serce napełniała 
radość i duma z tego, że należę do tej 
wspaniałej Rodziny. 
 Na pielgrzymkę wybrałam się z 
członkami Koła Przyjaciół Radia Maryja 
z Krasnobrodu, a także ze słuchaczami i 
sympatykami Radia Maryja. 
Wyruszyliśmy 8 lipca ok. godziny 19.00, 
po wieczornej Mszy Świętej. 
W podróż wyprawili nas krasnobrodzcy 
duchowni – ks. Sławomir Skowroński 
oraz ks. Adam Dworzycki, którzy 
podczas nabożeństwa słowami gorącej 
modlitwy pobłogosławił nas. 
 Przed tronem Jasnogórskiej 
Królowej byliśmy o godzinie 2.00 w 
nocy. 
Wzięliśmy udział w nocnym czuwaniu, 
by modlitwą i pieśnią oddać cześć 
Częstochowskiej Maryi, dziękować za 
otrzymane i upraszać potrzebne łaski. 
O godzinie szóstej odbyliśmy Drogę 
Krzyżową na jasnogórskich wałach. 
Przed szczytem stanęliśmy o godzinie 
dziewiątej i tam trwaliśmy razem z 
Rodziną Radia Maryja do godz. 15.20. 
 Z przyjemnością słuchaliśmy 
patriotycznej poezji i muzyki płynącej ze 
szczytu. Na jasnogórskie błonie cały 
czas dochodziły grupy pielgrzymkowe. 
Przed godziną 12.00 plac był 
wypełniony po brzegi. Zajęte były 
również miejsca przed parkiem . To nic, 
że dokuczał upał i skwar, ale serca nasze 
i umysły wypełnione były tym, co dzieje 
się wokół. O godzinie dwunastej zaczęło 
się główne nabożeństwo z udziałem  

arcybiskupów, biskupów oraz wielu 
duchownych. Mszę Świętą sprawował i 
homilię wygłosił ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź. Z ust księdza arcybiskupa 
płynęły gorące i patriotyczne słowa. 
Pielgrzymi wołali: Dziękujemy!, My 
chcemy Polski!, niech żyje Polska! 
Śpiewaliśmy „Marsz, marsz 
Dąbrowski…”. Byliśmy wszyscy razem. 
Wtedy zrozumiałam, że jesteśmy solą 
polskiej ziemi. I myślę, że cała Rodzina 
Radia Maryja myślała i czuła podobnie. 
Nie liczyły się zewnętrzne trudności. 
Miłość do Boga, Ojczyzny, wzajemne 
zrozumienie i miłość bliźniego – to 
cechy, które jednoczą Rodzinę, łączą na 
dobre i na złe. 
 Na jednym z postojów w drodze 
powrotnej rozmawiałam z pewną osobą, 
będącą sympatykiem Radia Maryja. 
Szczerze podziwiała Rodzinę Radia 
Maryja. Pytała: „Jak to się dzieje, że 
potraficie bez narzekania trwać tyle 
godzin na modlitwie?. Nie zwracacie 
uwagi na wszelkie niewygody, jesteście 
tak mili i wyrozumiali”. Mówiła, że 
przez całą pielgrzymkę cichutko prosiła: 
Jezu, pozwól mi wytrwać, i marzyła o 
prysznicu. Odpowiedziałam tej osobie, 
że już wiele lat jesteśmy w Szkole 
Maryi, w której dużo się nauczyliśmy. 
To Radio Maryja jednoczy nas w 
myśleniu i działaniu. Każdy chętny 
może stać się słuchaczem tej szkoły i 
członkiem Rodziny Radia Maryja. 
 Do Krasnobrodu wróciliśmy o 
godzinie 24.00, szczęśliwi z udanego 
spotkania. 

Józefa Kusz 

 

Zaproszenie 
 

Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych w Zamościu 

 
serdecznie zaprasza na  

uroczystości kombatanckie z okazji  
 

Dnia Weterana 
 

które odbędą się w dniu 3 września 2006 r.  
w Krasnobrodzie  

 
Program uroczystości: 
1. Msza Święta o godz. 10.30 
2. Przejście pod Pomnik Żołnierzy Września 1939 r. na Cmentarzu 

Parafialnym o godz. 11.40 
3. Okolicznościowe przemówienie Prezesa Zarządu Okręgowego oraz 

złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem o godz. 12.00 
4. Przejście do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych o godz. 12.20 
5. Posiłek oraz koncert Orkiestry OSP w Krasnobrodzie w godzinach od 

13-tej do około 15-tej. 
 

 

Coś niecoś o pysze! 
 

Ciąg dalszy ze str. 12 
po drabinie społecznej wyżej niż miejsce, 
na którym być powinien. Dlatego jest 
ciągle niezadowolony. Zarówno wtedy, 
gdy tęskni do wymarzonego miejsca, jak i 
wtedy, gdy się na nim znajdzie. Ponieważ 
nie jest to jego miejsce, nie może być z 
niego zadowolony.  
Drugim lekarstwem jest służenie innym z 
bezinteresowną miłością. Trzeba jednak 
pamiętać, że pycha potrafi służyć z 
wielkim poświęceniem, ale tylko, dlatego, 
by zwracać na siebie uwagę, czyni to tak 
długo, jak długo ma w tym jakiś interes. 
Dlatego należy służyć z bezinteresowną 
miłością.  
Trzecim lekarstwem jest próba wypełnienia 
życia dziękczynieniem za otrzymane dary 
Boże, radość z tego, co posiadamy.  
Czwarty lek to doskonalenie pokory. O tej 
cnocie powiemy więcej następnym razem. 
 

Artykuł napisany na podstawie książki ks. 

Edwarda Stańka pt.; „Wady i cnoty”. 

Ks. Krzysztof 
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Długa debra (cz. 6) 

 

Szkoda byłaby okrutna, gdyby nasze pokolenia 
pozwoliły olbrzyma przepuścić kominem - ofiarą ciałopalenia. 
Lub lekką rączką wysłać rycerza w zaświaty, 
dla lichej mamony zamienić jego królewski majestat 
na jakieś: meble, podłogi, graty? 
 
Apeluję więc do: 
- Pani Leokadii Skiby - buka właścicielki, 
aby serce kobiece, dla pięknego, rodzinnego 
Roztocza - uczyniło dobrej woli - gest wielki 
- Józka – buka opiekuna – włodarza, 
- Pana Wójta Szykuły - Gminy gospodarza, 
zróbmy coś mądrego dla wiekowego olbrzyma,  
niech rozważna ręka, złe wyroki powstrzyma. 
Dla piękna Roztocza, chwały tego pokolenia,  

 
zawrzyjmy rozsądne przymierza,  
zachowajmy długi żywot starego buka - rycerza. 
 
Opodal buka, króla potentata  
rosną dwa młodsze buki – bratanki  
jedną grubą, długą konarą zrośnięte,  
niczym nieodmiennej płci ramieniem objęte  
w miłosnym uścisku złączone kochanki. 

 
Trochę dalej, dwa buki torsami trwale złączone,  
starszy i młodszy - czy też emancy - panki? 
Wielki Boże - co też na tym świecie się dzieje? 
To już nawet w lesie, wśród drzew rozrabiają geje?! 
 

(Krasnobród kwiecień 2006r.) 

Na skarpie wysokiej, owego wąwozu,  
jak celnik strzegący szlaku przewozu  
drogą krzywą, dnem wąwozu płynącą,  
około czterystu metrów od wylotu debry, 
następna potęga zaklęta w grubym buku,  
jak vice-król leśnej krainy ukryty,  
wśród gęstwiny choinia jodłowego, 
niczym zamaskowany rycerz na wachcie odwiecznej stoi. 
 
Wielkością i grubością z królem potentatem  
równać mu się - jeszcze nie przystoi. 
Jego pień gruby, do dziesięciu metrów wysoki  
rozdwaja się na dwie stalowe kolumny  
w środku złączone grubą konarą  
niczym mury gmachu – stalową ankrą. 
Wyżej jeszcze, trzecia kolumna wyrasta,  
wszystkie wysięgają grubymi konarami,  
podniebną koronę trzymają krzepkimi ramionami. 
A korzenie grube, jak węża boa w skarpę wrastają,  
cały majestat drzewa mocno trzymają.  
 
Nie powalą go wiatry, ani nawałnice,  
takie ogromne, mocne, w ziemię zarzucił kotwice. 
Ale ręka pilarza do „Stihla” przyłożona,  
najdzikszy, zbrodniczy wyrok wykona. 
Zapyrkocze silnik, zawyją nożyki,  
po kilku minutach grzmot zadudni dziki,  
wstrząśnie ziemią w leśnych ostępach  
padające, martwe cielsko olbrzyma. 
Echo, jęk straceńca po wąwozach poniesie,  
ostatnie jego tchnienie, ucichnie na zawsze,  
w tym przepięknym lesie. 
 
Setki lat dorodne drzewo w lesie rosło,  
pięło się coraz wyżej i wyżej, z wysiłkiem do nieba, 
o każdy życiodajny promień słońca walczyło,  
aby go powalić, dziś dużego wysiłku nie trzeba. 
 

W gęstej, ciemnej, nieprzebytej niegdyś kniei  
pieczołowicie, z troską, przez praojców,  
ojców, teściów, braci zachowanej  
następna dziura, na długo zaświta pustką do nieba. 
Czy obecnym pokoleniom więcej jak praojcom trzeba?  
Niech te wiersze, jak krzyk rozpaczy 
wstrząsną sumieniami obecnych właścicieli,  

spadkobierców, włodarzy,  
niech dla „leśnych katów” - o pomstę wołają do nieba! 
 
Tego buka olbrzyma również dzięki informacjom  
dopiero w dzień gorący, wśród drzew gęstwiny,  
jak szperacz powojennych wykopalisk,  
ukrytego w drzew tłumie z trudem wyszperałem. 
Wdrapałem się na wysoką, pionową skarpę, 
osobiście „byka” opasłego ręką obmacałem  
i po przyjacielsku, po „boczkach” czule poklepałem. 
 
Ten buk nie ma na pancerzu napisów wyrytych. 
Czy vice-król, zechce królowi potentatowi   
w szeregach pomników przyrody towarzyszyć? 
 

Komisarczuk Mieczysław 

Krasnobród, 2006.08.18. 

 
            Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 
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CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 
 
 Kampania społeczna – „Cała Polska 
czyta dzieciom” zatacza coraz szersze 
kręgi. Głośne czytanie książek, 
zwłaszcza przez rodziców daje wiele 
przyjemności dla obu stron. Wspólne 
czytanie jest czasem rozrywki, spotkań, 
komunikacji, a przede wszystkim 
tworzenia wspólnej więzi z dzieckiem. 
Często dzieci wyłączają się, kiedy im 
się czyta, ponieważ nie oczekuje się od 
nich żadnej aktywności. Należy 
pozwolić dzieciom dokonać wyboru. 
Czytanie na okrągło tej samej książki 
nie nudzi dzieci. Pomaga to dzieciom 
zapamiętać akcję, postacie, a także daje 
im poczucie bezpieczeństwa. 
 Dobierając literaturę dla dzieci 
należy mieć na uwadze:  
1. Indywidualne zainteresowania 
czytelnicze dziecka. 
2. Bogate, barwne i „przemawiające” do 
dziecka ilustracje. 
3. Ciekawą strukturę książki, np. 
przestrzenna, trójwymiarowa. 
4. Miłą atmosferę podczas czytania, 
własny „kącik” czytelniczy, wygodne 
miejsce. 
5. Bliski kontakt dziecka z osobą 
czytającą. 
Aby dziecko się zaangażowało należy: 
1. Czytać wyraźnie, zrozumiale, 
zmieniając intonację głosu. 
2. Analizować z dzieckiem przeczytany 
tekst książki, zadając pytania. 
3. Czytać tekst, pokazując ilustracje. 
4. Czytać i odwoływać się do jego 
doświadczeń. 
 W roku szkolnym 2005/2006 w ZSP 
w Krasnobrodzie w dalszym ciągu 
realizowaliśmy zadania programowe 
kampanii społecznej „Cała Polska czyta 
dzieciom”. 
Na stronach internetowych 
wyszukiwaliśmy nowych informacji 
poszerzając wiadomości na temat 
kampanii. Promowaliśmy akcję wśród 
uczniów, nauczycieli i rodziców 
przeprowadzając pedagogizację pt. 
„Rola książki w życiu 

 
dziecka”, „Korzyści płynące z 
czytania”. W poranku z książką 
odbywało się codzienne czytanie 
dzieciom książek, zwłaszcza 
przedszkolakom do czego wykorzystane 
były kąciki książek. 
 Przez cały rok realizowane były 
treści edukacyjne objęte programem 
nauczania dotyczące kampanii oraz 
wystawiane przedstawienia teatralne: 
„Świtezianka” A Mickiewicza, „O 
pięknej królewnie, Szewczyku 
Dratewce i królu Gwoździku”, „Jaś i 
Małgosia”, „Czerwony kapturek” w 
języku angielskim, „Księżniczka na 
ziarnku grochu”. 
 Przeprowadzono wiele konkursów: 
1. Konkurs literacko – plastyczny: 
„Oblicza ojczyzny”, 
2. Konkurs plastyczny: „Moja pierwsza 
przeczytana książka z biblioteki 
szkolnej”, 
3. Konkurs ze znajomości treści lektury 
kl. III „Dzieci z Bullerbyn”, 
4. Gminny konkurs plastyczno – 
literacki: „Krasnobród moja mała 
ojczyzna”, 
5. Gminny Konkurs Recytatorski 
Przedszkolaka, 
6. Turniej Sztuki Recytatorskiej im B. 
Leśmiana, 
7. Klasowy konkurs czytelniczy w 
klasie I, 
8. „Motylem jestem” konkurs 
przedszkolaka na najpiękniejsze 
wcielenie się w postać motyla. 
 Przez cały rok zachęcaliśmy dzieci 
do przynoszenia zbędnych książek do 
szkoły. Propagowaliśmy hasło wśród 
rodziców: „Książka pod każdą choinkę” 
i przygotowano jasełka. 
 Natomiast zimą organizowane były 
ferie z książką dla dzieci szkolnych oraz 
biesiady z książka dla dzieci 
przedszkolnych – czytano książeczki z 
serii: „Poczytaj mi tato”, „Poczytaj mi 
mamo”, „Baśnie” H. CH. Andersena. 
Dzieciom przedszkolnym 
zorganizowano choinkę noworoczną, 
podczas której odbyła się zabawa 
kostiumowa i 

 
konkurs na „Najciekawszą postać z 
bajki” i „Bal u Królowej Śniegu”. 
Promowaliśmy akcję pozyskiwania 1% 
podatku na rzecz Fundacji.  
Podczas Walentynek uczniowie 
wyszukiwali utwory o tematyce 
miłosnej, recytowali je i głośno czytali. 
Zachęcaliśmy do czytania utworów 
pisarzy szwedzkich. 
Święta Wielkanocne również były 
okazją do głośnego czytania. 
Prezentowano na tle klasy wyszukaną 
tematykę wielkanocną w literaturze 
polskiej. 
W dalszym ciągu zapoznawano uczniów 
z baśniami krajów europejskich, 
poszerzając wiedzę o nich. 
W bibliotece szkolnej odbyło się 
spotkanie z poetka regionalną – p. A. 
Słota. 
Z okazji Światowego Dnia Książki i 
Praw Autorskich odbył się apel. 
Podczas wycieczek do biblioteki dzieci 
poznawały pracę bibliotekarza i 
słuchały głośnego czytania książek. 
Przeprowadzona została analiza ankiet 
do rodziców i uczniów klas III 
dotyczących czytelnictwa. Ciągle 
wzbogacaliśmy szkolne kąciki książek o 
nowe pozycje. 
 Podczas trwania V Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom 
zapraszaliśmy do szkoły gości. W 
szkole zawieszono plakaty promujące 
akcję. 
W dalszym ciągu zbieramy utwory 
własne do szkolnej „Antologii wierszy”.  
 Należy podkreślić, iż akcja ta w 
naszej szkole cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem, coraz więcej 
nauczycieli rozumie potrzebę włączenia 
się do akcji, za co serdecznie 
dziękujemy w imieniu dzieci i 
zachęcamy do dalszej współpracy. 
Cele, które przeświecają akcji warte są 
naszego trudu i czasu. 
 

   oprac. Renata Nowosielecka 

 i Maria Domańska 

 

Ale... grzyb!!! 
 Po długim okresie suszy przyszedł 
czas na obfite opady deszczu. A jak 
wiadomo, gdy pada deszcz i jest ciepło 
wówczas tworzą się idealne warunki dla 
grzybów. Często mówimy, że coś rośnie 
jak grzyby po deszczu.  
 Rzeczywiście grzyby rosną i to w 
dużych ilościach. Jest ich nie tylko dużo, 
ale niektóre są bardzo okazałe. Dowodem 
na to może być dorodny borowik (patrz 
zdjęcie obok), który w dniu 5 sierpnia br. 
znalazła Paulina Gałan z Gdyni 
przebywająca na wakacjach u swoich 
dziadków na Borkach.  

  
Borowik, którego znalazła Paulina miał 

zdrowy gruby korzeń i okazały kapelusz, 
ważył 1,1 kg. 

M. Czapla 
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„Nowe ulice” - Mickiewicza i Cicha 

 

 Projekt pod nazwą „Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego 

w ulicach Mickiewicza i Cicha w Krasnobrodzie" został 
współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Priorytetu 3 
Rozwój lokalny: działanie 3.3-Zdegradowane obszary miejskie, 
poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie numer 3.3.1 
Rewitalizacja obszarów miejskich Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. 
 Całkowita wartość projektu wyniosła 1 171 802,66 PLN  
Udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach dofinansowania projektu wyniósł 872 
973,83 PLN co stanowiło 75% wydatków kwalifikowalnych 
Projektu. 
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło 
116 396,51 PLN co stanowiło 10% wydatków 
kwalifikowalnych Projektu. 
 Wkład własny Gminy Krasnobród w finansowaniu 
projektu wyniósł 182 432,32 PLN  

Realizacja robót budowlanych  
podzielona została na cztery etapy: 

Etap I - Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na 
kablową - wykonanie  linii kablowej oświetlenia ulicznego – 

348,00 m oraz montażu słupów oświetlenia ulicznego – 8,00 

szt.  
Etap II - Budowa kolektora kanalizacji burzowej długości 
179 m z rur strukturalnych PVC o średnicy fi 1000 mm  wraz 
ze studniami rewizyjnymi o średnicy fi 1200 mm – 3,00 szt 
oraz studzienkami ściekowymi PVC o średnicy fi 500 mm – 
7,00 szt.  
Etap III i IV - Modernizacja ulicy Mickiewicza i ulicy 
Cichej został przeprowadzony na łącznej powierzchni - 
4590,20 m2. W ramach modernizacji ulic wybudowano zjazdy i 
parkingi na powierzchni 736,9m2. Obie ulice przebudowano z 
uwzględnieniem całkowitej modernizacji konstrukcji 
podbudowy. Wszystkie nawierzchnie wykonano z kolorowej 
kostki brukowej typu starobruk gr. 8cm - układanej we wzory. 
Wzdłuż ulicy Mickiewicza wykonano nowy chodnik o łącznej 
powierzchni 647,8m2 o nawierzchni z kostki brukowej 
starobruk gr. 6 cm. 
 Realizacja projektu została rozpoczęta 01.03.2006r., a 
zakończona 15.07.2006r. 
 Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Peowiaków 7; 22-400 
Zamość. 

 
Budowa kolektora ściekowego w ul. Mickiewicza fi 1000mm 

 
Ułożenie kolektora z rur PROCOR fi 1000 mm w wykopie. 

 
Profilowanie górnej warstwy podbudowy w ul. Mickiewicza 

 
Ułożenie kolorowych wzorów z kostki wymagało  

precyzji i dużego nakładu pracy. 

 
Wraz z ciągiem pieszo-jezdnym w ulicy Mickiewicza wykonano 

 wygodne miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych. 
BGKOS 

 Projekt współfinansowany  przez 
Unię Europejską z  

Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i budżet 

państwa. 
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Szanuj piękną Ziemię  
jak siebie samego (cz. 8) 

(ciąg dalszy opowieści o Wieprzu) 
 
Ile gniazd bocianich z patyków plecionych 
po strzechach chałup, stodół, wiejskich dachach rozsianych 
na słupach i pniach drzew umarłych 
wzdłuż twojego brzegu długaśnego 
wyżywiło tabuny głodnego ciągle, pokolenia młodego, 
żabami mnożącymi się w nieskończoność 
w twych wodach , stawach, na łąkach, 
które swoimi wodami okresowo zalewałeś? 
 
A ty boćku wiesz, że tu w Polsce nad rzecznymi krainami 
jesteś miłym gościem i mile przez wszystkich witany, 
przez małżeństwa i dziadków zawsze kochany, 
bo zawsze coś w prezencie im do chaty podrzucisz, 
a dziadków zatroskanych, tym podrzutkiem ucieszysz. 
 
Kiedy wasz sejmik przed odlotem pozostawi słabeusza, 
przed zamarznięciem ratuje go, jak Żyda, dobra polska dusza, 
a na wiosnę, zimą odpasiony, czeka wraz z nami 
na nasze przyloty - wiosny zwiastowanie. 
„Na Zwiastowanie bocian gdy na gnieździe stanie” 
dookoła rozlega się radosne Polaków wołanie: 
przyleciały bociany!- jakby skarby z zamorskiej krainy. 
 
Ale teraz uważaj, na jakim dachu stajesz 
i kolor mu nieświadomie psujesz, 
bo już nie jesteś na „szwedzkiej blasze” mile widziany, 
zamiast uciechą, petardą hukową jesteś już często witany. 
 
Ile bobrów, wydr, piżmaków, przez liczne pokolenia 
znalazło w twych wodach kolebki mnożenia? 
Jaka mnogość nadwodnych i nawodnych owadów 
nad modrymi wodami i bujną, wonną, bogatą roślinnością 
mnożyła astronomicznymi liczbami ciągłość pokolenia? 
Kolorowo i obficie nad wodą bujające 
i po jej lustrze na „łyżwach” zgrabnie szusujące. 
 
Kiedyś jedynie Marysieńka Sobiepanowi 
zalety wód Świńczy (dziś Świerszcza) i Wieprza 
w Zwierzyńcu, iście po monarszemu postrzegała 
bo na wzór francuski, przy rezydencji magnackiej 
park wodny z gondolami i teatrem na wyspie 
na Ziemi Hetmańskiej z rozmachem zbudowała. 
A później, będąc już królową Marysieńką 
w Wilanowie, nad Wisłą, te talenty nadal pomnażała. 
 
Ile to młynów wodnych nad twymi długimi brzegami 
od przysiółka Turzyńca między Podklasztorzem a Majdanami, 
aż po Wisłę daleką, mocą swych wód 
przez lata pracowicie poruszałeś? 
Wodne koła młyńskie z pasją kręciłeś 
miliony ton zboża wszelakiego rozgniatałeś, 
mąkę na chleb powszedni, bułeczki świąteczne,  
różne pierogi i kluski wyrabiałeś. 
 
Żyto – na mąki pytlowane i razowe, 
pszenicę – na mąki pszenne białe, tortowe, 
jęczmień i grykę – na krupy i kasze gryczane 
proso – na pyszne kasze jaglane, 
owies na śrutę, może i płatki owsiane? 
 

 
Żywiłeś ludzi na wszelkie sposoby: 
mieląc mąkę w młynach, kaszę w kaszarniach,  
rybami, rakami (wszak rak to nie ryba) 
wodnych ptaków różnymi jajami, 
kiedy bieda ludzi do tego popychała, 
przez myśliwych ustrzelonych wodnych ptaków tuszkami. 
 
Stawy rybne napełniałeś i napełniasz swoimi wodami. 
a karpie królewskie na Św. Wiliję 
pachniały polskimi smacznymi daniami. 
Okonie, liny, miętusy, karasie, plotki, 
Amury, sumy, sandacze i szczupaki,  
Smakowitymi daniami łechtały nasze polskie smaki. 
 
Ile tych młynów drewnianych przez polską głupotę 
z pejzażu cudnych twych brzegów na zawsze zniknęło? 
Bo grono ludowych, ladacych gospodarzy 
nieopłacalnością młynów wodnych się przejęło, 
nie umiejąc ich zachować w krajobrazie polskim, 
nadwieprzańskim, roztoczańskim, lubelskim, 
ich wyprzedażą i rujnacją za mocno się zajęło! 
 
Zniknął drewniany młyn wodny, pożydowski w Turzyńcu, 
folwarczny młyn wodny drewniany w Podzamku, 
jeden młyn wodny drewniany w Bondyrzu. 
Zwierzyniec młyn wodny zachował, na bar przemianował. 
 
Chwała znów Szczebrzeszynowi, że Młyn Wodny Wielki 
po chlubnych dziejach w czasach Ordynacji 
i niechlubnych losach w G.S-u arendzie 
za postępu...jącej ludowej demokracji, 
po rujnacji, dewastacji – hotelem nie będzie, 
znów od lat dwudziestu na nowo miele mąki. 
 
Lecz to dzieło z kamienia, nie drewna starego 
nie ma w nim „ducha” młyna staropolskiego. 
Niech choć te, które jeszcze ocalały 
teraz mądrość polska na pamiątkę zachowa 
dla przyszłych pokoleń, jako historii świadectwa. 
 
Bo co nam jako Narodowi, z dziejów pozostanie, 
gdy sami, tym świadkom przeszłości Polski 
zafundujemy dalsze, bezmyślne głów utrącanie? 
Aż się zachłystujemy fascynacją Zachodniej Europy, 
ale patrzajcie krótkowzroczne Polaki, 
czy w Holandii wycięto z pejzażu wiatraki? 
Czy Niemcy depczą u siebie bezmyślnie 
ślady swojego odwiecznego, mądrego bytowania? 
Dlaczego, jakimś wątpliwym autorytetom, 
jako Naród o życia, tysiącletniej historii 
dajemy posłuszne, bezmyślne posłuchania? 
szatańskim wpływom, wrogiej euro- forii! 
 

  Komisarczuk Mieczysław 

Krasnobród, 2006.07.12 

 
  Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 
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Konkursy Unijne 

 

 Jedną z form promocji Unii 
Europejskiej i inwestycji realizowanych w 
Krasnobrodzie w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego były konkursy 
organizowane przy współpracy Burmistrza 
Krasnobrodu oraz dyrekcji i nauczycieli 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie. W konkursach tych 
atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane 
zostały ze środków przeznaczonych na 
promocję projektów. Wszystkie konkursy 
organizowane były w czterech kategoriach 
wiekowych. 
 W ramach projektu „Budowa II i III 

etapu sanitarnej sieci kanalizacyjne w 
mieście Krasnobród” zorganizowano 
dwa konkursy: 
1. Konkurs wiedzy ekologicznej pod 
hasłem „Ścieki do oczyszczalni nie do 
rzeki”. W konkursie tym wzięło udział 90 
uczestników. Oto wyniki tego konkursu: 
 

KAT. kl. „0-III” SP 
I miejsce - Margol Katarzyna 
II miejsce - Gałan Kamila 
III miejsce - Głogowski Łukasz 
 

KAT. kl. „IV-VI” SP 
I miejsce - Gałka Arkadiusz 
II miejsce - Gałan Katarzyna 
III miejsce - Gęśla Marta 
 

KAT. Gimnazjum 
I miejsce - Przytuła Małgorzata 
II miejsce - Gancarz Aneta 
III miejsce - Lipski Maciej 
 

KAT. Liceum i dorośli 
I miejsce - Łubiarz Lesław 
II miejsce - Wróbel Paweł 
III miejsce - Smalera Krzysztof 
 

2. Konkurs plastyczny „Mieszkam w 
Krasnobrodzie – jestem mieszkańcem 
ekologicznie czystej Europy”. 
Laureatami tego konkursu zostali: 
 

KAT. kl. „0-III” SP 
I miejsce - Szykuła Mateusz 
II miejsce - Pawluk Hanna 
III miejsce - Buryło Karolina 
IV miejsce - Bodys Magdalena 
 

KAT. kl. „IV-VI” SP 
I miejsce - Kurantowicz Anna 

II miejsce - Trześniowska Karolina 
III miejsce - Górnik Paulina 
 

KAT. Gimnazjum 
I miejsce - Gontarz Martyna 

 

II miejsce - Bełz Izabela  
III miejsce - Wasiura Edyta 

 
KAT. Liceum i dorośli 

I miejsce - Szpyra Krystian 
II miejsce - Gontarz Jakub 
III miejsce - Kapłon Izabela 

 
 W ramach projektu „Modernizacja 
ciągu pieszo-jezdnego w ulicach 
Mickiewicza i Cicha w Krasnobrodzie” 
odbyły się następujące konkursy: 
1. Konkurs plastyczny „Mieszkam w 
Krasnobrodzie - mieszkam w Europie”. 
Zwycięzcy konkursu to: 
 

KAT. kl. 0-III SP 
I miejsce - Kuniec Natalia 
II miejsce - Nowosielecki Jakub 
III miejsce - Kuniec Aleksandra 
 

KAT. kl. IV-VI SP 
I miejsce - Piechnik Tomasz 
II miejsce - Litwin Szymon 
III miejsce - Grela Anika 
 

KAT. Gimnazjum 
I miejsce - Przytuła Małgorzata 
II miejsce - Gontarz Martyna 
III miejsce - Przytuła Katarzyna 

 
KAT. Liceum i dorośli 

I miejsce - Gontarz Jakub 
II miejsce - Szpyra Krystian 
III miejsce - Lewandowska Angelika 

 
2. Konkurs fotograficzno-plastyczny 
„Krasnobród dawniej, dziś i jutro”. Oto 
wyniki konkursu: 
 

KAT. kl. 0-III SP 
I miejsce - Kuryło Daniel  
II miejsce - Gawron Aleksandra 
III miejsce - Palikot Katarzyna 
 

KAT. kl. IV-VI SP 
I miejsce - Czapla Jakub  
II miejsce - Bui Qui Michał  
III miejsce - Gałan Katarzyna  
 

KAT. Gimnazjum 
I miejsce - Lipski Maciej 
II miejsce -Serafin Marcin 
III miejsce - Szkałuba Katarzyna 

 

KAT. Liceum i dorośli 
I miejsce - Pakuła Tomasz 
II miejsce - Pakuła Mateusz 

 
3. „Turniej wiedzy o 
Krasnobrodzie”.  
 „Turniej wiedzy o Krasnobrodzie” 
został przeprowadzony w sobotę 22 
lipca 2006r. na scenie plenerowej nad 
krasnobrodzkim zalewem w ramach 
obchodów „Dni Krasnobrodu”. 
Konkurs przygotowali i prowadzili 
nauczyciele Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie: 
Marzena Gęśla, Jarosław Jabłoński i 
Andrzej Czapla. 
 Laureaci konkursu to: 
 
KAT. kl. „0-III” SP 
I miejsce - Kawecka Karolina 
II miejsce - Cybulska Katarzyna 
III miejsce - Pawluk Hanna 
 
KAT. kl. „IV-VI” SP 
I miejsce - Misztal Kuba 
II miejsce - Czapla Kuba 
III miejsce - Wiatrzyk Piotr 
 
KAT. Gimnazjum 
I miejsce - Lipski Maciej 
II miejsce - Przytuła Małgorzata 
III miejsce - Piskor Magda 
 
KAT. Liceum i dorośli 
I miejsce - Pakuła Tomasz 
II miejsce - Oberda Janusz 
III miejsce - Kowalczuk Kamil 
 
 Po przeprowadzeniu turnieju, 
odbyło się wręczenie nagród laureatom 
tego turnieju jak i zwycięzcom innych 
w/w konkursów. Nagrody wręczał 
Burmistrz Krasnobrodu Marek 
Pasieczny. Organizatorzy przewidzieli 
nagrody nie tylko dla laureatów 
poszczególnych konkursów, ale 
pomyśleli również o pozostałych 
uczestnikach. Na każdą osobę biorącą 
udział w konkursach czekały 
atrakcyjne upominki z logo Unii 
Europejskiej i logo ZPORR. Ci którzy 
nie odebrali jeszcze swoich nagród i 
upominków proszeni są o zgłaszanie 
się do Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury po ich odbiór.  
 Na wszystkie konkursy plastyczne 
i plastyczno-fotograficzne wpłynęło 
łącznie ponad 90 prac.  
 Prace oceniała komisja 
konkursowa w składzie: Halina 
Gontarz, Marzena Kuniec i Mariola 
Kawecka.  
 Nagrodzone prace z 
poszczególnych konkursów 
prezentowane są na wystawie w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. 

 

oprac. M. Czapla 
 
 

 Projekt współfinansowany  
przez Unię Europejską  

z  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

i budżet państwa. 
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