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Rozbieralna nawierzchnia drogi gminnej we 
wsi Hutki uwarunkowana jest koniecznością 
budowy w przyszłości kolektora kanalizacji 
sanitarnej w Hutkach. 
 

Przetarg  
na punkt informacji turystycznej 

W miesiącu lipcu bieżącego roku Gmina 
Krasnobród ogłosiła przetarg nieograniczony 
na budowę obiektu pod nazwą: „Punkt in-
formacji turystycznej w Krasnobrodzie”. 
Obiekt został zaprojektowany wraz z przyłą-
czami gazowym, energetycznym oraz wodo-
ciągowo-kanalizacyjnym na osiedlu Pod-
klasztor przy skrzyżowaniu ulic: Tomaszow-
skiej i Al. N.M.P. Obiekt będzie jednokon-
dygnacyjny z podcieniem, nie podpiwniczo-
ny. W parterze budynku zlokalizowano po-
czekalnię, informację turystyczną, bagażow-
nię, pomieszczenie gospodarcze, kotłownię, 
WC damski i WC męski oraz WC dla osób 
niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa 
obiektu wynosi 110,57m2 a kubatura ogólna 
– 363,77m3. Harmonogram inwestycji 
przewiduje wykonanie w roku bieżącym bu-
dynku w stanie surowym zamkniętym. 
Otwarcie nowego obiektu służącego zarów-
no pielgrzymom jak i turystom odwiedzają-
cym Krasnobród nastąpi w pierwszej deka-
dzie maja 2009 roku.  

 
wynosi 200.000 zł., w tym dofinansowa-
nie z Oddziału PEFRON  195.490 zł. 
 
Pomoc dla niepełnosprawnych uczniów 
Gmina Krasnobród została zakwalifiko-
wana do Obszaru A w/w programu, który 
polega na dofinansowaniu kosztów nauki 
niepełnosprawnych uczniów, a w szcze-
gólności zakupu przedmiotów ułatwiają-
cych lub umożliwiających naukę, uczest-
nictwa w zajęciach mających na celu 
podniesienie sprawności fizycznej lub 
psychicznej oraz  instalacji Internetu i 
opłacenie abonamentu. Zainteresowanych 
rodziców dzieci niepełnosprawnych pro-
simy o kontakt z Urzędem Miejskim, po-
kój nr 8 do p. Adamczuk  

 
Projekt oświetlania ulicznego 

w Majdanie Wielkim 
Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kra-
snobrodzie opracowano projekt budowla-
ny budowy linii kablowej oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Majdan Wiel-
ki. Wykonany projekt budowlany prze-
widuje ustawienie 30 słupów oświetlenia 
ulicznego na odcinku ok. 1 km. Opraco-
wany projekt jest jednym z elementów 
kompleksowego projektu pn: „Odnowa 
centrum wsi Majdan Wielki”.  

 
 

 

Wieści 
Z 

Gminy 
 

Modernizacja płyty boiska 
Pod koniec czerwca bieżącego roku na zle-
cenie Gminy Krasnobród firma ENTRA 
s.c. z Zamościa dokonała regeneracji płyty 
boiska sportowego na stadionie przy ulicy 
Wczasowej w Krasnobrodzie. W ramach 
zleconych prac przeprowadzono nawożenie 
NPK, zwalczono chwasty środkami che-
micznymi, uzupełniono nierówności płyty 
mieszanką ziemi z piaskiem. Dokonano 

 
dosiewu nasion trawą sportową oraz zawa-
łowano płytę boiska. Przy regeneracji płyty 
firma wykorzystała specjalistyczny sprzęt 
przeznaczony do regeneracji boisk trawia-
stych. 
 
Wykonanie remontu drogi w Hutkach 
W znacznym stopniu zaawansowania prac 
budowlanych znajdują się roboty moderni-
zacyjne remontu gminnej drogi w Hutkach 
na tzw. Zadworze. Burmistrz Krasnobrodu 
zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
w Krasnobrodzie ułożenie nawierzchni 
drogi z płyt betonowych typu YOMB na 
500m odcinku drogi gminnej. Zakończenie 
robót planowane jest na drugą dekadę 
września bieżącego roku. Łącznie na dro-
dze gminnej w Hutkach ułożonych zostanie 
1500 płyt betonowych w tym 500 płyt za-
kupionych ze środków finansowych prze-
kazanych przez Wspólnotę Gruntową Wsi 
Hutki Gminie Krasnobród jako darowizna. 
W ramach robót modernizacyjnych wybu-
dowane zostanie odwodnienie drogi na od-
cinku 136m  z korytek betonowych tzw. 
przejazdowych.  

Nowy samochód do przewozu dzieci 
Gmina Krasnobród przystąpiła do Obszaru B 
programu pn. "Uczeń na Wsi - pomoc w 
zdobyciu wykształcenia przez osoby niepeł-
nosprawne zamieszkujące gminy wiejskie 
oraz gminy miejsko - wiejskie" realizowane-
go przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. W ramach po-
wyższego programu zostanie zakupio-
ny samochód do 20 miejsc osobo-
wych przystosowany do przewozu osób nie-
pełnosprawnych.  Całkowity koszt zakupu 

 

Odbiór końcowy odcinków dróg 
w Majdanie Małym i Grabniku 

W miesiącu sierpniu bieżącego roku w 
miejscowościach Majdan Mały oraz w 
Grabniku zostały odebrane wybudowane 
w roku 2008 nowe odcinki dróg gmin-
nych. W Majdanie Małym odebrano od-
cinek drogi o długości 127m z wibropra-
sowanej kostki betonowej natomiast w 
Grabniku odebrano odcinek drogi, na któ-
rym wykonano stabilizację betonową 
wraz z urządzonymi zjazdami do pól i 
posesji na odcinku drogi o długości 
270m. Roboty w Majdanie wykonał Za-
kład Wapienno – Piaskowy „Bełżec” z 
Bełżca natomiast roboty w Grabniku – 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mo-
stowych Spółka z o.o. z Tomaszowa Lu-
belskiego. W ramach tzw. zamówień 
uzupełniających firmie PRDM Spółka z 
o.o. z Tomaszowa Lubelskiego Burmistrz 
Krasnobrodu przydzielił dodatkowy kon-
trakt na wykonanie dodatkowego 152m 
odcinka drogi. Wykonane uzupełniające 
prace drogowe połączyły drogę gminną 
we wsi Grabnik z drogą powiatową. W 
latach przyszłych na wykonanej stabiliza-
cji planuje się sukcesywne układanie do-
celowej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej.  

Ciąg dalszy na str. 8. 
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„Per Arte ad Astra” 
II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej  

 
 17 sierpnia rozpoczęła się w Kra-
snobrodzie druga edycja Festiwalu Mu-
zyki Organowej i Kameralnej „Per Arte 
ad Astra”. Impreza została powołana do 
życia w ubiegłym roku z inicjatywy Pa-
ni Elżbiety Ostrowskiej, prezes Funda-
cji Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej 
„Divertimento” w Warszawie.  
 Festiwal w sposób uroczysty otwo-
rzył proboszcz Sanktuarium Maryjnego 
w Krasnobrodzie ks. Prałat Roman 
Marszalec. W swoim wystąpieniu pod-
kreślał wieloletnie związki tutejszej 
świątyni z muzyką organową i mówił o 
znaczeniu sztuki dla rozwoju chrześci-
jańskiej duchowości.  
 Po nim głos zabrał dr Jarosław 
Wróblewski, dyrektor artystyczny fe-
stiwalu: „Cieszę się bardzo, że Kra-

snobród, a w szczególności ta świątynia 

jest miejscem, w którym można zetknąć 

się z wartościami kultury wysokiej. To 

wspaniałe wnętrze kościoła zachwyca-

jące bogactwem i harmonią oraz muzy-

ka tworzą niepowtarzalną atmosferę 

sprzyjającą głębokiej refleksji estetycz-

nej i duchowej. Muzyka pomaga żyć lu-

dziom w sposób bardziej głęboki i peł-

ny, ukazuje świat wykraczający poza fe-

nomeny materii, świat pełen harmonii i 

piękna. Mam, więc nadzieję, że nasz fe-

stiwal i zaproszeni do udziału w nim 

wybitni polscy muzycy dostarczą Pań-

stwu wielu pozytywnych artystycznych 

doznań”. W dalszej części złożył słowa 
podziękowania ks. Biskupowi Wacła-
wowi Depo Ordynariuszowi Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej za objęcie 
Festiwalu swoim honorowym patrona-
tem, kustoszowi sanktuarium ks. Prała-
towi Romanowi Marszalcowi, burmi-
strzowi miasta Krasnobród Panu Janu-
szowi Osiowi za wszelkie starania o 
pomoc finansową, bez której Festiwal 
nie mógłby się odbyć.  
 Koncert inauguracyjny wykonał na 
organach Firmy Kamiński wybitny pol-
ski organista, profesor Akademii Mu-
zycznej w Krakowie i Akademii Mu-
zycznej im. F. Chopina w Warszawie 
prof. Józef Serafin.  

 
Artysta znakomicie zaplanował pro-
gram koncertu i przebieg głównych jego 

 
napięć. Ramy koncertu tworzyły opra-
cowania dwóch hymnów gregoriańskich- 
Veni Creator Stanisława Moryty i Te 

Deum Charlesa Tournemire’a. Prof. Jó-
zef Serafin dysponujący nadzwyczajną 
wyobraźnią barwową i znakomitą tech-
niką wykonał ponadto wielkie dzieło Jo-
hanna Sebastiana Bacha, Preludium i 

Fugę Es-Dur, dwie nastrojowe miniatury 
Jehana Alaina, Lamento i Postlude pour 

l’Office de Complies oraz późne dzieło 
Cesara Francka Chorał h-moll. 
Licznie wypełniająca Sanktuarium w 
Krasnobrodzie publiczność świadczy o 
żywym zainteresowaniu Festiwalem spo-
łeczności lokalnej i przebywających w 
tej roztoczańskiej miejscowości tury-
stów.  
 Kolejny koncert wykonał 19 sierpnia 
organista dr Roman Szlaużys.  

 
Program jego koncertu obejmował utwo-
ry kompozytorów niemieckich - Dietri-
cha Buxtehudego, Johanna Sebastiana 
Bacha i Feliksa Mendelssohna.  
Dr Roman Szlaużys pełniący obecnie 
funkcję adiunkta AMiFC w Warszawie, 
wygłosił przeddzień swego recitalu wy-
kład pt: Zagadnienia wykonawcze i in-

terpretacyjne w formach triowych Jo-

hanna Sebastiana Bacha. Wykłady od-
bywały się w Centrum Szkolenia i Re-
kreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie.  
19 sierpnia przed południem odbyła się 
tu także prelekcja dr Jarosława Wrób-
lewskiego pt. Analiza barokowych utwo-

rów kameralnych w kontekście dawnej 

praktyki wykonawczej. 

 
Natomiast następnego dnia, tj. 20 sierp-
nia swoją prelekcję pt. „Interpretacja 

utworów organowych Johannesa Brahm-

sa” wygłosił dr Bartosz Jakubczak - wy-
konawca kolejnego festiwalowego  

 
recitalu organowego. Koncert w wyko-
naniu dr Bartosza Jakubczaka odbył się 
w Sanktuarium Maryjnym w Krasno-
brodzie w dniu 21 sierpnia.  

 
Wysłuchaliśmy utworów Nicolasa 
Bruhnsa, Johanna Sebastiana Bacha, Ju-
stina Heinricha Knechta, Lionela Rogga, 
Feliksa Mendelssohna i Johannesa Bra-
hmsa. 
 Ostatni koncert organowy w ramach 
festiwalu zaplanowano na 26 sierpnia, 
jego wykonawczynią będzie dr Jadwiga 
Kowalska. 
 Organizatorzy Festiwalu oprócz re-
citali organowych w tutejszym sanktu-
arium, koncertu muzyki harfowej i ka-
meralnej w Kościele św. Ducha, prawy-
konania utworu specjalnie napisanego 
dla Festiwalu – Concerto Festivo na or-

gany i orkiestrę kameralną Dariusza 
Przybylskiego, wykładów poświęconych 
zagadnieniom wykonawstwa muzyki or-
ganowej i kameralnej, przygotowali 
również szereg imprez towarzyszących 
– projekcję filmu Andrzeja Wajdy „Ka-
tyń” w sali Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury, spektakl Teatru Polskiego pt. 
„Refreny Ref-Rena”, czy wreszcie spo-
tkanie z folklorem na Placu Siekluckie-
go.  
 Festiwal będzie trwał do 28 sierpnia 
i zostanie zakończony uroczystą mszą 
św. dziękczynną z udziałem ks. Biskupa 
Wacława Depo o godz. 18.00 oraz kon-
certem o godzinie 20.00. Wykonawcami 
koncertu będą: Jarosław Wróblewski - 
organy, Krzysztof Ostrowski - organy, 
Młodzieżowa Orkiestra Kameralna 
„DIVERTIMENTO”, Elżbieta Ostrow-
ska - dyrygent. W programie koncertu 
"Concerto Festivo" Dariusza Przybyl-
skiego. 
 Serdecznie zapraszam do uczestnic-
twa w festiwalowych wydarzeniach kul-
turalnych, które jeszcze są przed nami. 
 Więcej informacji na temat wyko-
nawców koncertów, odbywających się w 
ramach festiwalu publikujemy na kolej-
nych stronach bieżącego wydania GK. 
Natomiast relację z dalszego ciągu fe-
stiwalu opublikujemy w kolejnym wy-
daniu naszego pisma. 

M. Czapla 
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Wykonawcy „Per Arte ad Astra” 
 

Organ Scholarship Award. Uczestniczył w kursach mistrzowskich 
prowadzonych przez Marie-Claire Alain, Susan Landale, Kei Koito 
oraz Wolfganga Zerera. W 2002 roku zdobył nagrodę „Prix de la 
Presse” podczas Konkursu Bachowskiego „Grand Prix Bach de Lau-
sanne” w Szwajcarii. W tym samym roku wystąpił w londyńskiej  
Royal Festival Hall, wykonując światową premierę zadedykowanego 
mu utworu na organy solo „Salve Sancta Facies” Davida Gortona. 
Brał udział w wielu prestiżowych festiwalach w Wielkiej Brytanii, 
m.in. The Spanish Baroque Music Festival, London Handel Festival, 
London Bach Festival, Dartington International Summer Festival, 
The Spitalfields Festival, London Organ Forum. Koncertował także 
w Szwajcarii, Czechach, Niemczech, Węgrzech, Irlandii, Szwecji i 
Polsce. 
 Artysta prowadził działalność pedagogiczną w Royal Academy 
of Music w Londynie w ramach „Pidem Organ Fellowship’ 
(2003/4). Od 2004 roku jest asystentem w Katedrze Organów i Kla-
wesynu w AMFC w Warszawie. Prowadził kursy interpretacji mu-
zyki organowej w Zespole Szkół Muzycznych w Rzeszowie, Bia-
łymstoku i Suwałkach. Wystąpił również z wykładem pod tytułem 
„Angielska Muzyka Organowa XVII i XVIII wieku” podczas Sesji 
Naukowej w AMFC w Warszawie w 2005 roku oraz w Licheniu w 
2007 roku. 

 
Profesor Józef Serafin  

 Urodził się w 1944 roku w 
Krakowie. Ukończył z odznacze-
niem studia w krakowskiej Pań-
stwowej Wyższej Szkole Muzycz-
nej w klasie organów prof. Broni-
sława Rutkowskiego i prof. Jana 
Jargonia. W latach 1970-72 studio-
wał w Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst w Wiedniu w 
klasie prof. Antona Heillera, uzy-
skując dyplom z odznaczeniem i 
nagrodę specjalną. 
 Jest laureatem pierwszych nagród otrzymanych w Ogólnopolskim 
Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi (1964), Ogólnopolskim Konkursie 
Organowym w Warszawie (1967) i Międzynarodowym Konkursie Orga-
nowym w Norymberdze (1972). 
 Występował niemal we wszystkich krajach Europy, a także w Japo-
nii, Kanadzie i USA. Dokonał licznych nagrań radiowych, telewizyjnych 
i płytowych (Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Motette, Aulos, 
Dux). Brał udział w pracach Jury wielu międzynarodowych konkursów 
organowych, m.in. w Norymberdze, Pradze, Manchester, Beauvais i 
Gdańsku. 
 Jest profesorem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, 
a także profesorem i kierownikiem Katedry Organów Akademii Mu-
zycznej w Krakowie. Był również wykładowcą uniwersytetów w Japonii, 
Kanadzie i USA. W roku 1996 prowadził klasę mistrzowską w Seulu 
(Korea Płd.). Pełni funkcję kierownika artystycznego Międzynarodowe-
go Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim 
oraz Leżajsku.  
 

Roman Szlaużys 
 Naukę gry na fortepianie rozpoczął w 
wieku 7 lat a na organach w wieku lat 13.  
 W latach 1987 – 1992 studiował w 
klasie organów prof. J. Serafina w 
Akademii Muzycznej im. F.Chopina w 
Warszawie. W 1992 roku uzyskał dyplom 
z wyróżnieniem.  
 W latach 1993 – 1995 studiował w 
Konserwatorium w Lozannie w klasie 
organów prof. Kei Koito. Ukończył je 
dyplomami virtuosite i licence de concert.  
 Swoje umiejętności doskonalił na 
kursach mistrzowskich prowadzonych 
przez takie sławy jak D.Roth, W.Zerer, 
M.Claire-Alain, G.Leonhardt, N.Danby, H.Haselbock, P.Pincemaille. 
Jest laureatem kilku międzynarodowych konkursów organowych, m.in. 
im. J.P.Sweelincka w Gdańsku w 1992 roku oraz w Aachen-Liege-
Maastricht w 2000 roku.  Prowadzi ożywioną działalność koncertową w 
Polsce oraz za granicą. Koncertował w Niemczech, Czechach, Francji, na 
Litwie oraz w Szwajcarii.  
 Współpracował z najlepszymi polskimi orkiestrami oraz solistami 
jako muzyk orkiestrowy, kameralista oraz solista.  
 Od 1998 roku prowadzi działalność pedagogiczną w charakterze 
nauczyciela gry na organach w szkole średniej muzycznej w Warszawie 
oraz w Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie. Od 2003 roku 
sprawuje funkcję adiunkta w tejże uczelni. 

 
Bartosz Jakubczak 

 Ukończył z wyróżnieniem studia w 
warszawskiej Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w klasie organów prof. 
Andrzeja Chorosińskiego oraz studia po-
dyplomowe z najwyższym odznaczeniem 
w Royal Academy of Music w Londynie 
w klasie prof. Davida Titteringtona. Pod-
czas studiów w Londynie był stypendystą 
Fundacji im. Georga Soltiego.  
 Jest laureatem wielu nagród przyzna-
nych przez Royal Academy of Music, 
m.in. Peter le Huray, Whalley 

 

Jadwiga Kowalska 
 Jest absolwentką Akademii Mu-
zycznej im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie. Studiowała w klasie 
organów prof. Joachima Grubicha.  
 W latach 1994-1998 doskonaliła 
swoje umiejętności w Konserwato-
rium w Lozannie (Szwajcaria) pod 
kierunkiem prof. Kei Koito. Studia 
ukończyła otrzymując najwyższą oce-
nę - „premier prix” z wyróżnieniem - 
jednogłośnie przyznaną przez jury. W 
tym samym czasie piastowała stano-
wisko głównego organisty w kościele protestanckim św. Łukasza w 
Lozannie.  
 Od 1998 roku wykłada grę na organach w Instytucie Muzykolo-
gii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - obecnie na stanowisku 
adiunkta. W roku 2003 uzyskała stopień doktora. Dokonała nagrań 
dla Radio Suisse Romande i Radio Chablais. Prowadzi intensywną 
działalność artystyczną obejmującą liczne koncerty w kraju i za gra-
nicą. 
 

Jarosław Wróblewski 
W latach 1988-1993 studiował w Akademii 
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, 
którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym 
w klasie koncertowej organów prof. Józefa 
Serafina. 
 W latach 1993- 2002 studiował w 
Hochschule fur Musik und darstellende 
Kunst „Mozarteum" w Salzburgu na 
„Wydziale Koncertowym", w klasie prof. 
Heriberta Metzgera, który ukończył z wyróżnieniem i nagrodą Mini-
stra Republiki Austrii, a od roku 1995 na wydziale „Katolickiej Mu-
zyki Kościelnej" zamkniętym dyplomem z wyróżnieniem w specjal-
nościach: organy, dyrygentura chóralna, improwizacja organowa i 
kompozycja kościelna.   
 Brał udział w licznych konkursach organowych i został laurea-
tem następujących z nich: Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów 
Szkół Średnich w Inowrocławiu (I miejsce), Międzynarodowy Kon-
kurs Organowy w Kamieniu Pomorskim (IV miejsce), Międzynaro-
dowy Konkurs Organowy w Gdańsku (wyróżnienie),  Konkurs Or-
ganowy „Bacha i Buxtehudego" w Szekszard (Węgry) (III miejsce), 
Konkurs Organowy w San Elpido a Mare (Włochy) (runda finało-
wa). 
 Jako solista, dyrygent i muzyk kameralny występuje w Polsce, 
Austrii i Niemczech, Szwajcarii biorąc udział w licznych prawyko-
naniach utworów kompozytorów współczesnych (Seierl, Radit-
schnig, Mahmoud). 
 Od kilku lat współpracuje z Międzynarodowym Towarzystwem 
im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, dla którego przygotowuje liczne 
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Urodzona w Zamościu, absolwentka PSM l i II stopnia im. Karola 
Szymanowskiego w Zamościu w klasie skrzypiec. Ukończyła z wyni-
kiem bardzo dobrym Wydział Wychowania Muzycznego w klasie dy-
rygentury prof. Wita Zawirskiego w Akademii Muzycznej im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie i Podyplomowe Studia Zarządzania Kultu-
rą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Spraw 
Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
 Autorka opracowań utworów muzyki klasycznej na zespoły kame-
ralne i orkiestrę, programów edukacyjno-wychowawczych uwzględ-
niających w szczególności wartości polskiej tradycji patriotyczno-
narodowej oraz publikacji z zakresu projektów w sferze promocji i 
upowszechniania kultury. 
 Organizator licznych koncertów i tournee artystycznych Młodzie-
żowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO w Polsce i poza jej 
granicami: Włochy - 2001 i 2005 rok, Szwajcaria - 2002 rok, Lwów - 
2005 rok i Kanada - 2006 rok, koncertów charytatywnych, warsztatów 
muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz nagrań płytowych. 

 W latach 2000 i 2004 laureatka Nagrody Indywidualnej Dyrektora 
Centrum Edukacji Artystycznej za wkład w rozwój kultury polskiej. W 
2005 roku wyróżniona Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego za pełną oddania pracę pedagogiczną. 
 

 
produkcje muzyczne (między innymi wykonanie wszystkich dzieł or-
ganowych Jehana Alaina). 
 Obecnie jest asystentem w Instytucie Muzykologii KUL i wykła-
dowcą w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. 
 Doktorat w dziedzinie „Instrumentalistyka” uzyskał w Akademii 
Muzycznej w Krakowie. 
 

Krzysztof Ostrowski 
 Urodzony 1 stycznia 1993 roku 
w Warszawie, uczeń III klasy Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej II stop-
nia im. Józefa Elsnera w Warsza-
wie, w klasie organów pana dr Jaro-
sława Wróblewskiego.  Podczas I 
Ogólnopolskiego Konkursu Orga-
nowego I Festiwalu Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej „Per Arte ad 
Astra” Krasnobród 2007 otrzymał 
Nagrodę Specjalną za prawykonanie solowej partii organowej w utwo-
rze Alicji Gronau „Suita Krasnobrodzka”, Nagrodę za najlepsze wyko-
nanie utworu Mariana Sawy i Nagrodę Publiczności. Koncertował w 
Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, w Auli im. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lubli-
nie, w Blagards Kirke w Noerrebro w Kopenhadze. 
 
 

Anna Piechura-Gabryś 
 Ukończyła Akademię Muzyczną 
w Krakowie uzyskując dyplom z wy-
różnieniem w klasie harfy prof. B. Lu-
tak-Modrinić. 
 Podczas studiów i po ich ukoń-
czeniu uczestniczyła w licznych har-
fowych kursach mistrzowskich, pro-
wadzonych przez znakomitych profe-
sorów, takich jak: S. McDonald 
(USA), S. Mildonian (Belgia), H. 
Storck (Niemcy), K. Inoue (Japonia), 
J. Moretti (Francja), E. Goodman 
(Kanada). 
 W 1993 roku uczestniczyła w 
Międzynarodowym Kongresie Harfo-
wym, odbywającym się w Kopenhadze, w 1998 r w „Dniach Harfy”, 
odbywających się w Warszawie, a 2000r. w Polsko–Niemieckim Sym-
pozjum Harfowym w Krakowie 
 Współpracowała z takimi orkiestrami jak: Opera Krakowska czy 
Krakowska Orkiestra Radiowa, Filharmoniami: Opolską, Krakowską, 
Śląską, Białostocką, Rzeszowską. 
 Od 1993 roku zajmuje się działalnością pedagogiczną i prowadzi 
klasę harfy w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. K. Kurpińskiego 
w Warszawie oraz w ZPSM Nr 1 w Warszawie ul. Miodowa 22. Po-
nadto w latach 1997 – 2000 uczyła gry na harfie w Zespole Szkół Mu-
zycznych im. I Paderewskiego w Białymstoku.  
 W latach 1993-1996 pracowała jako harfistka Operetki Warszaw-
skiej – Teatru Muzycznego „Roma”. 
 Od 1995 roku jest harfistką w orkiestrze Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej w Warszawie. Brała udział w tournee tego zespołu w Japo-
nii, Chinach i Luksemburgu. 
 Współpracuje także z orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, do-
konując nagrań w studiu S1, z Filharmonią Narodową, Sinfonia Var-
sovia oraz Sinfonietta Cracovia.   
 Bierze udział w oprawach muzycznych różnorodnych imprez arty-
stycznych i promocyjnych. 

 

Elżbieta Ostrowska 
Posiada stopień nauczyciela dyplomo-
wanego, od 1990 roku pedagog w PSM l 
stopnia im. Karola Kurpińskiego w War-
szawie, twórca i dyrygent Młodzieżowej 
Orkiestry Kameralnej DIVERTIMEN-
TO, od 17 lat związana z Teatrem Pol-
skim w Warszawie w charakterze muzy-
ka instrumentalisty - skrzypka, fundator i 
prezes zarządu, założonej w 1999 roku, 
Fundacji Młodzieżowej Orkiestry Kame-
ralnej DIVERTIMENTO. 

Młodzieżowa Orkiestra Kameralna 

DIVERTIMENTO 
 Młodzieżowa Orkiestra Kameralna DIVERTIMENTO istnieje 
od 1997 roku. Założycielem i dyrygentem Orkiestry jest Elżbieta 
Ostrowska. W Orkiestrze grają uczniowie i absolwenci PSM I st. im. 
Karola Kurpińskiego w Warszawie. W swoim dorobku artystycznym 
Orkiestra ma kilkadziesiąt koncertów w kraju i za granicą, m.in. w 
Studiu Koncertowym  Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w 
Warszawie, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, w 
Bazylice św. Krzyża w Warszawie w cyklu MUSICA SACRA, w Sali 
Koncertowej Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie, na Jasnej 
Górze w Częstochowie, w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie, w Teatrze Polskim w Warszawie. 
 W dniach od 16.05. do 23.05.2002 r. Orkiestra brała udział w 7th 
European Youth Music Festival Switzerland 02, organizowanym w 
ramach światowej wystawy EXPO 2002 w Szwajcarii.  
 W sierpniu 2001 roku Orkiestra miała zaszczyt wystąpić dla Ojca 
Świętego Jana Pawła II, na prywatnej audiencji, w czasie Jego letnich 
wakacji w Castel Gandolfo, a w styczniu 2005 roku w Auli Pawła VI 
w Watykanie podczas ostatniej Audiencji Generalnej Ojca Świętego 
Jana Pawła II.  
 Od 29 kwietnia do 13 maja 2006 roku, dzięki dofinansowaniu w 
ramach Programów Operacyjnych „Promocja polskiej kultury za gra-
nicą” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Orkiestra kon-
certowała w Kanadzie, między innymi w Konsulacie Generalnym RP 
w Toronto, w Centrum Kultury Polskiej w Mississauga, w Katedrze w 
St. Catharines oraz w Muzeum Cywilizacji w Ottawie. 
 19 sierpnia 2007 roku podczas Inauguracji I Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra” Krasnobród 2007, Or-
kiestra dokonała prawykonania specjalnie dla niej skomponowanego 
utworu przez Alicję Gronau - „Suita Krasnobrodzka”. 9 listopada 2007 
roku orkiestra wystąpiła podczas Międzynarodowej Konferencji Na-
ukowo-Szkoleniowej „Postacie Terroryzmu-postępowanie w stanach 
zagrożenia” w Pałacu w Helenowie. W dniach od 27 do 30 kwietnia 
2008 roku Orkiestra koncertowała w ramach obchodów rocznicy Kon-
stytucji 3 Maja w Ambasadzie RP w Kopenhadze i w Blaagaards Kirke 
w Noerrebro w Kopenhadze. 
 Dotychczasowy dorobek artystyczny Orkiestry, obejmujący okres 
od renesansu do muzyki współczesnej, został utrwalony na pięciu pły-
tach CD nagranych w Studiu S-2 Polskiego Radia w Warszawie.  
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Dni Krasnobrodu 2008 
 
 Dni Krasnobrodu to cykliczna im-
preza plenerowa organizowana w lipcu 
przez Burmistrza Krasnobrodu i Krasno-
brodzki Dom Kultury.  
 Tegoroczna edycja imprezy rozpo-
częła się w piątek 18 lipca o godz. 19.00 
koncertem młodzieżowego zespołu wo-
kalno-instrumentalnego działającego w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury zorgani-
zowanym na Placu Siekluckiego. Po 
koncercie, o godz. 21.00, również w cen-
trum Krasnobrodu odbyła się plenerowa 
projekcja filmu pt. „Tylko mnie kochaj”. 
 W drugim dniu imprezy o godz. 5.00 
rozpoczęły się Zawody Wędkarskie o 
Puchar Burmistrza Krasnobrodu. Najlep-
szymi wędkarzami okazali się: Ryszard 
Marczak - I miejsce, Tadeusz Gradziuk - 
II miejsce, Tomasz Gradziuk - III miej-
sce. Zwycięzcy zawodów otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i puchary, które wrę-
czył zastępca burmistrza Krasnobrodu 
Zbigniew Michalski.  
 Natomiast sobotni program estrado-
wy rozpoczął się o godz. 14.00 koncer-
tem zespołu Odysseya. Potem był pro-
gram dla dzieci pt. „Ciotka Tekla i Przy-
jaciele” z różnymi konkursami, prezen-
tacje muzyczne dziecięcego zespołu wo-
kalnego „Angels” z Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury oraz piosenki w wykona-
niu Agnieszki Kozłowskiej i Magdaleny 
Kowalskiej, a potem było kolejne wej-
ścia zespołu Odysseya. Liczni uczestnicy 
„Dni Krasnobrodu”, którzy przybyli na 
Plac Siekluckiego bardzo dobrze bawili 
się przy muzyce w wykonaniu tego ze-
społu.  
 Gwiazdą sobotniego wieczoru był 
zespół LOS AMIGOS, który zabawiał 
wszystkich w stylu meksykańskim i la-
tynoskim.  
 Podczas, gdy w centrum Krasnobro-
du rozbrzmiewała muzyka, o godz. 
15.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
odbyła się promocja książki Mieczysła-
wa Kościńskiego pt. „Dominikanie w 
Krasnobrodzie”. (Szczegółowa relacja z 
tego spotkania – str. 18) 
 W trakcie sobotniego festynu funkcjo-
nowało stoisko promocji zdrowia zorgani-
zowane prze Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zamościu w ramach 
kampanii „MŁODOŚĆ WOLNA OD PA-
PIEROSA”. Panie obsługujące stoisko 
promowały zdrowy  

 
tryb życia, dokonywały pomiaru ciśnie-
nia, a także zorganizowały konkursy z 
nagrodami dla dzieci. 
 Drugi dzień krasnobrodzkiej impre-
zy zakończył się kilkanaście minut po 22 
efektownym pokazem sztucznych ogni. 
 W ostatnim dniu „Dni Krasnobro-
du”, w niedzielę 20 lipca odbył się 
XVIII PRZEGLĄD ORKIESTR DĘ-
TYCH, który rozpoczął się paradą or-
kiestr ulicami Krasnobrodu. Następnie 
wszystkie zgromadzone na Placu Sie-
kluckiego orkiestry wspólnie zagrały 
dwa utwory. Dużą, bo liczącą około 250 
muzyków orkiestrą dyrygował Bogdan 
Pałczyński – kapelmistrz Orkiestry OSP 
w Tomaszowie Lubelskim.   
 Potem przyszedł czas na prezentacje 
konkursowe orkiestr, które  oceniane by-
ły przez profesjonalne Jury w  składzie: 
1. Tadeusz Dobrowolski – muzyk z 
Przemyśla 
2. Stafan Żuk – muzyk z Nowego Sącza 
3. Janusz Kiecana – muzyk z Zamościa. 
 Po przesłuchaniu 8 orkiestr dętych z 
terenu woj. lubelskiego Jury przyznało 
następujące nagrody: 
 W kategorii Orkiestr Małych: 
I miejsce - Orkiestra Dęta „Zaburze” 
Gminy Radecznica – nagroda 750zł. 
II miejsce - Orkiestra Dęta Krasno-
brodzkiego Domu Kultury – nagroda 
600zł. 
III miejsce - Gminna Orkiestra Dęta w 
Rejowcu – nagroda 500 zł 
Za udział - Orkiestra Dęta Miejskiego 
Domu Kultury w Szczebrzeszynie – 
300 zł. 
W drugiej Kategorii Orkiestr Dużych: 
I miejsce - Młodzieżowa Orkiestra Dę-
ta w Parczewie – nagroda 750 zł. 
II miejsce - Orkiestra Dęta OSP w 
Tomaszowie Lub - nagroda 600 zł. 
III miejsce - Biłgorajska Orkiestra Dę-
ta im. Czesława Nizio – nagroda 500 zł. 
Za udział - Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Krasnostawskiego Domu Kultu-
ry – 300 zł. 
 Przyznano również nagrody dla 
wszystkich kapelmistrzów: Stanisława 
Woźnicy z Zaburza, Marka Molendy z 
Krasnobrodu, Waldemara Linka z Re-
jowca, Ryszarda Gryciaka - ze Szcze-
brzeszyna, Jacka Domańskiego z Parcze-
wa, Bogdana Pałczyńskiego z  

 
Tomaszowa Lub., Henryka Nizio z Bił-
goraja oraz Radosława Drzazgi z Kra-
snegostawu. 
 Fundatorem wszystkich nagród był 
Burmistrz Krasnobrodu. 
 Oprócz w/w nagród Burmistrz Kra-
snobrodu ufundował także dwie nagrody 
specjalne dla: Orkiestry Dętej Krasno-
brodzkiego Domu Kultury i Kapelmi-
strza tej Orkiestry Marka Molendy. 
 Ponadto wszystkie orkiestry otrzy-
mały pamiątkowy puchary i dyplomy. 
Po prezentacji orkiestr dętych odbył się 
koncert zespołu folklorystycznego „Wój-
towianie” z Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury, a następnie zabawa plenerowa z 
zespołem BEVEREN.  
 Podczas niedzielnego programu od-
była się też prezentacja wiejskiego dzie-
dzictwa kulturowego w wykonaniu Ze-
społu Ludowego „PRZĄŚNICZKI” z 
Ulowa. Impreza zakończyła się o godz. 
22.00. 
 Podczas całej imprezy odbywał się 
Jarmark Zygmuntowski i funkcjonowała 
piknikowa gastronomia. 
Kończąc relację z „Dni Krasnobrodu” 
składam serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy mieli swój udział w 
organizacji imprezy. Dziękuję wszyst-
kim wykonawcom występującym w cią-
gu trzech dni na krasnobrodzkiej scenie 
plenerowej.  
 Dziękuję sponsorom imprezy, któ-
rymi byli: Krasnobrodzkie Centrum 
Handlowo-Produkcyjno-Usługowe AMC 
Market Spożywczy w Krasnobrodzie, 
Krasnobrodzkie Centrum Budownictwa 
WALDEX, Stacja Paliw „PETSUL” w 
Majdanie Wielkim, Stacja Paliw „KRAS 
TANK” w Krasnobrodzie 
 Serdeczne słowa podziękowania kie-
ruję również do strażaków z jednostek 
OSP w Krasnobrodzie, Starej Hucie i 
Majdanie Małym za pomoc w sprawach 
organizacyjnych i porządkowych oraz do 
strażaków Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Zamościu 
stacjonujących w Krasnobrodzie za po-
moc w przygotowaniu projekcji kinowej. 
Dziękuję Straży Miejskiej w Krasnobro-
dzie i Policji za czuwanie nad bezpieczeń-
stwem podczas imprezy oraz Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej za utrzymanie po-
rządku.  
 Już teraz zapraszam na „Dni Krasno-
brodu”, które odbędą się w przyszłym ro-
ku. 

M. Czapla 

 

Fotoreportaż – str. 10-11 
     

SPONSORZY: 

 

Stacja Paliw  
„PETSUL”  

w Majdanie Wielkim 

 
Stacja Paliw 

„KRAS TANK” 
w Krasnobrodzie 
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Ważna lekcja historii 
 
 Dla uczczenia 69 Rocznicy Bitew pod 
Tomaszowem Lubelskim, Urząd Miejski w 
Krasnobrodzie, Urząd Miasta w Tomaszo-
wie Lubelskim, Stowarzyszenie "Nowe 
Miasto", Stowarzyszenie Kulturalno - Na-
ukowe „Do źródeł” oraz Stowarzyszenie 
"Strzelec" organizują uroczystości histo-
ryczno – patriotyczne zatytułowane „Oca-
lić od zapomnienia - rekonstrukcja Bi-
twy pod Tomaszowem Lubelskim”, które 
odbędą się w dniach  20–21 września 2008 
roku.  
Zbliżająca się rocznica to ważna data zwią-
zana z historią Polski i naszego regionu. 
Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, pod 
względem strategicznym, zaangażowanych 
sił i środków ustępowały jedynie bitwie 
nad Bzurą. Pod Tomaszowem Lubelskim 
została stoczona także największa potyczka 
pancerna Kampanii Wrześniowej. Hero-
izm, odwaga i bezgraniczne poświęcenie 
Polskich żołnierzy jest wielką lekcją pa-
triotyzmu i oddania najwyższym narodo-
wym sprawom. Pod Krasnobrodem doszło 
do ostatniego w dziejach starcia większych 
jednostek kawaleryjskich, starcia zwycię-
skiego dla Polaków. 
 Patronat nad uroczystościami objął 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski, Mi-
nister Kierownik Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych – Jan 
Krupski oraz Biskup Polowy Wojska Pol-
skiego – gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz 
Płoski. Wsparcia finansowego w kwocie 20 
tys. zł. udzieliło Ministerstwo Obrony Na-
rodowej. 
 Uroczystości odbywać się będą w 
dniach 20-21 września 2008 roku: w Kra-
snobrodzie oraz wsi Borki, w Tomaszowie 
Lubelskim (rynek miejski) oraz w Kolonii 
Łaszczówka (na terenie byłego lotniska). 
W obu miastach będą miał podobny scena-
riusz. Rozpoczną się mszą świętą w inten-
cji poległych. Po mszy 
 

 
złożone zostaną wieńce na grobach pole-
głych. Po części patriotycznej nastąpi część 
historyczna – pokaz uzbrojenia i sprzętu z 
epoki, pokazy sprawnościowe ułanów, in-
scenizacja potyczek. 
 W krasnobrodzkiej inscenizacji weź-
mie udział ponad 20 ułanów na koniach, 
około 35 żołnierzy piechoty (polskiej i 
niemieckiej). Do walki po stronie polskiej 
wykorzystane będą: samochód pancerny 
wz. 34, słynna armata ppanc Bofors wz. 
36, ckm Browning wz. 30, rkm Brownig 
wz 1928, po stronie niemieckiej zaś trans-
porter opancerzony Sdkfz 251, rkm MG 
34. W pokazie dynamicznym zobaczyć zaś 
będzie można ponadto replikę niemieckie-
go czołgu lekkiego Pzkpfw II. Dużą atrak-
cją będzie prezentacja (choć tylko w poka-
zie statycznym) – tankietki TKS (użyczo-
nej przez Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie) i odbudowywanego polskiego 
czołgu legendy - 7 TP). 
 Rekonstrukcja będzie nie tylko wspa-
niałą lekcją historii, ale również świetną 
rozrywką dla mieszkańców Krasnobrodu, 
Tomaszowa Lubelskiego, zaproszonych 
gości oraz widzów spoza naszego regionu. 
Dodać należy, że uroczystości w Krasno-
brodzie będą ściśle powiązane z obchoda-
mi święta patrona Zespołu Szkół Podsta-
wowych w Krasnobrodzie – 25 Pułku Uła-
nów Wielkopolskich, którego szarża będzie 
odtwarzana w inscenizacji. Dlatego też, na 
miejscu rekonstrukcji z częścią artystyczną 
wystąpią uczniowie krasnobrodzkiej, szko-
ły noszącej imię tej walecznej jednostki.  
 

PROGRAM 
19.09.2008 – TOMASZÓW LUBELSKI 
godz. 10.00 – TDK – prezentacja filmów o 
tematyce wojennej – Wrzesień 1939r. 
godz. 13.00 – sesja historyczna w sali 
dawnego Sejmiku Powiatowego ul. Lwow-
ska 53 
 

 
godz. 18.00 – TDK - prezentacja filmów o 
tematyce wojennej – Wrzesień 1939r. 
W holu Tomaszowskiego Domu Kultury 
wystawa reprodukcji zdjęć Tomaszów w 
kampanii wrześniowej 1939r. 
 
20.09.2008 – KRASNOBRÓD 
godz. 9.00 – Msza św. – Sanktuarium 
Nawiedzenia NMP 
godz. 10.30 – przemarsz na cmentarz 
parafialny, przemówienia okoliczno-
ściowe, złożenie wieńców na cmentarzu 
parafialnym 
godz. 11.30 – część artystyczna w wyko-
naniu uczniów ZSP w Krasnobrodzie 
(wieś Borki) 
godz. 12.00 – 15.00 – prezentacja sprzętu 
i uzbrojenia z września 1939, pokazy 
sprawnościowe ułanów, pokazy dyna-
miczne pojazdów historycznych,  insce-
nizacja bitwy pod Krasnobrodem (wieś 
Borki) 
 
20.09.2008 – TOMASZÓW LUBELSKI 
godz. 16.00 – statyczna prezentacja sprzę-
tu, wyposażenia oraz pojazdów z okresu 
kampanii wrześniowej 1939r., wystawa lu-
belskiego klubu modeli redukcyjnych, wy-
stawa eksponatów Muzeum im. Dr J. Pete-
ra, prezentacja szwadronu kawalerii 
godz. 17.30 – inscenizacja „Tomaszów w 
pierwszych dniach wojny” 
godz. 18.30 – defilada rekonstruktorów 
 
21.09.2008 – BYŁE LOTNISKO SANI-
TARNE KOL. ŁASZCZÓWKA 
godz. 11.00 – polowa Msza św., wystąpie-
nia okolicznościowe, apel poległych 
godz. 12.30 – dynamiczna prezentacja po-
jazdów historycznych 
godz. 13.00 – pokaz sprawności kawaleryj-
skiej 
godz. 13.30 – rekonstrukcja bitwy o wieś 
Pasieki 
godz. 15.00 – defilada grup rekonstrukcyj-
nych 
 

Zbigniew Michalski 

Joanna Tokarska 

 

WSPOMNIENIE LATA 
konkurs plastyczno - fotograficzny 

 
 To już koniec wakacji a i lato niedługo opuści krasnobrodzkie tereny. Wtedy to będzie 
najlepsza pora, aby powspominać to, co jest piękne, co przyciąga turystów i sprawia, że 
czujemy się tu w Krasnobrodzie naprawdę świetnie. Przyjdzie czas na rozstrzygnięcie kon-
kursu plastyczno – fotograficznego pt. „Wspomnienie lata”. 
 To już IV edycja, która cieszy się zainteresowaniem młodzieży szkolnej, ale czy nie 
warto, by spróbowali sił dorośli mieszkańcy? Fotografować każdy może, może także prze-
kazać to, co utrwali w tej przepięknej porze roku, jaką jest właśnie lato. Oprócz zdjęć mogą 
to być również prace plastyczne w dowolnej technice. Pokażmy to innym na wystawie, 
która odbędzie się w Krasnobrodzkim Domu Kultury na początku listopada.  
 W tym roku tematem będą „Krasnobrodzkie Pomniki Przyrody”. Miejsca urokliwe, 
rozpoznawalne, ciekawe drzewa, jednym słowem obiekty przyrodnicze, które mają już 
swoją nazwę lub można im ją nadać osobiście. Tak podpisywane i zatytułowane pracę pro-
szę przynieść do Krasnobrodzkiego Domu Kultury i wziąć udział w tym przedsięwzięciu. 
 Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: dzieci – szkoła podstawowa, 
młodzież - uczniowie gimnazjum i szkół średnich dorośli. 
 Serdecznie zapraszamy do organizatorów KDK i ZSO w Krasnobrodzie, dzieci, mło-
dzież i dorosłych. 

      Halina Gontarz  

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 
we współpracy z 

Krasnobrodzkim Domem Kultury 
 

ogłasza: 
 

KONKURS  
FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY 

 „WSPOMNIENIE LATA” 
 

Tematem konkursu są:  
krasnobrodzkie pomniki przyrody – 

ciekawe drzewa, miejsca Krasnobrodu 
i okolic 

 
Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież 

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

malarstwo olejne, akwarele, pastele. 
Format dowolny.  

Termin składania prac: 30.10.2008r. 
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Krasnobród. Obecnie trwają ostatnie roz-
mowy z Urzędem Marszałkowskim w Lu-
blinie w sprawie podpisania umowy o dofi-
nansowanie zaplanowanych działań.  
Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli –  
mówi Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś –
dostaniemy 300 000 zł na zorganizowanie 
zajęć pozalekcyjnych z takich przedmiotów 
jak matematyka, przyroda, informatyka, ję-
zyki obce. Ponadto będziemy zapraszać 
uczniów na zajęcia prowadzone przez poli-
cję i straż miejską. Zajęcia pozalekcyjne 
prowadzone będą w szkołach, a  skorzysta z 
nich 675 uczniów z terenu Gminy Kra-
snobród. 
Pieniądze na realizację projektu będą pocho-
dzić ze środków Unii Europejskiej. W marcu 
2008 roku Gmina Krasnobród złożyła wnio-
sek o dofinansowanie projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę for-
malną, merytoryczną, obecnie Gmina Kra-
snobród jest na ostatniej prostej do otrzyma-
nia dofinansowania.  

Informacje zebrała: M. Czapla 

 

 
usług ośrodka pomocy, mieszkających w 
gminie Krasnobród. W ramach kontraktów 
uczestnicy projektu mogą brać udział w bez-
płatnych szkoleniach podnoszących kwalifi-
kacje zawodowe, lub dających możliwość 
zmiany zawodu, a także mogą korzystać ze 
spotkań z doradcą zawodowym i brać udział 
w licznych formach aktywności zawodowej. 
Dodajmy, że zakwalifikowani uczestnicy 
projektu nie ponoszą żadnych kosztów zwią-
zanych z udziałem w projekcie. Koszt przy-
padający na jedną osobę to około 2000 zł i 
pochodzi z „portfela” Unii Europejskiej. 
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie mogą zgłaszać się do MGOPS w 
Krasnobrodzie, Tel. 084 660 81 15.  
 

Nowe boisko w Krasnobrodzie 
Nowe boisko sportowe powstanie przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących w Krasno-
brodzie. W przyszłym tygodniu w Warsza-
wie zostanie podpisana umowa na realizację 
zadania.  
Gmina Krasnobród w marcu 2008 roku zło-
żyła projekt boiska do Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, który został pozytywnie rozpa-
trzony oraz przyjęty do realizacji. Łączny 
koszt wykonania zadania to 163 000 zł, na-
tomiast przyznane środki w wysokości 
82 000 zł, pochodzą z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej.  
W ramach projektu zostanie powiększona 
płyta dotychczasowego boiska do wymiarów 
22 x 44m, ułożona nawierzchnia ze sztucz-
nej trawy, zostaną zamontowane bramki 
oraz siatki, a także zostanie wykonane ogro-
dzenie terenu. Zakończenie prac zaplanowa-
no na 11 listopada br. Powstałe boiska będą 
ogólnodostępne, a korzystanie z nich będzie 
bezpłatne. Na płycie projektowanego boiska 
zlokalizowane będą: 1) dwa boiska do piłki 
koszykowej o wymiarach 20 x 11 m, 2) bo-
isko do piłki siatkowej o wymiarach 9 x 18 
m, 3) boisko do piłki ręcznej o wymiarach 
20 x 40 m. 
 

Mała szkółka – dużo możliwości 
Od października 2008 roku Urząd Miejski w 
Krasnobrodzie planuje rozpoczęcie projektu 
skierowanego dla uczniów szkół Gminy  
 

 

Pożegnanie wakacji 
 

 Zapraszamy na „Pożegnanie wakacji” 
w Krasnobrodzie.  W piątek 29 sierpnia 
2008r. o godz. 10.00 odbędą się X Zawody 
Rowerowe, a od godz. 15.00 w centrum 
Krasnobrodu będziemy witali uczestników 
XXII Wieloetapowego Biegu Pamięci Dzie-
ci Zamojszczyzny. 
 Natomiast w sobotę 30 sierpnia o godz. 
10.00 na krasnobrodzkiej plaży rozpocznie 
się X Turniej Piłki Plażowej o Puchar Bur-
mistrza Krasnobrodu. Około godz. 14.00 w 
centrum Krasnobrodu pożegnamy uczestni-
ków Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, 
którzy wystartują do III etapu tego biegu.  
 Potem ponownie zapraszamy na krasno-
brodzką plażę, gdzie odbędzie się dalsza 
część „Pożegnania wakacji”. W godz. 14.00-
19.00 realizowany będzie program dla dzieci 
(konkursy, gry, zabawy), a o godz. 19.00 
rozpocznie się zabawa plenerowa z zespo-
łem „MORTON”. Zapraszamy. 

M. Czapla 

 

WIEŚCI  
z  

GMINY 
 

Ciąg dalszy ze str. 2. 

Remonty chodników 
Na mocy zawartego porozumienia z Zarzą-
dem Dróg Powiatowych w Zamościu Gmina 
Krasnobród wspólnie z Zarządem Dróg Po-
wiatowych jeszcze w bieżącym roku przy-
stąpi do remontu chodników przy drogach 
powiatowych w miejscowości Krasnobród 
oraz w Hutkach. W Krasnobrodzie wyre-
montowany zostanie chodnik na powierzch-
ni 270m2. W miejscowości Hutki wyremon-
towany zostanie chodnik na powierzchni 
150m2. Wszystkie chodniki wyremontowane 
zostaną z użyciem kostki brukowej. Przy 
remontowanych chodnikach wymienione zo-
staną krawężniki uliczne. Termin zakończe-
nia remontów w porozumieniu ustalono na 
dzień 31.10.2008r. 
 

Przetarg na remont budynku  
Urzędu Miejskiego 

W miesiącu sierpniu bieżącego roku Gmina 
Krasnobród ogłosiła przetarg na przeprowa-
dzenie prac remontowych elewacji budynku 
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie. Głów-
ny zakres prac stanowią roboty docieplenio-
we. Naprawiony i pomalowany zostanie 
dach na obiekcie oraz wyremontowany sys-
tem orynnowania. Otwarcie ofert przetargo-
wych w ramach ogłoszonego przetargu nie-
ograniczonego odbędzie się 2 września bie-
żącego roku.  
 
Adaptacja budynku w Wólce Husińskiej 

na świetlicę i garaż OSP 
Burmistrz Krasnobrodu w miesiącu sierpniu 
bieżącego roku ogłosił przetarg w procedu-
rze tzw. uproszczonej na prace budowlane 
adaptacyjne budynku wiejskiego w Wólce 
Husińskiej na świetlicę i garaż OSP. W za-
kres I-go etapu robót budowlanych będzie 
wchodziło zamontowanie okien PCV, prze-
szklonych drzwi wejściowych oraz montaż 
orynnowania w systemie PCV. W drugim 
etapie robót adaptacyjnych wykonana zosta-
nie elewacja oraz docieplenie budynku.  
 

Studium wykonalności dla SP  
w Kaczórkach 

Burmistrz Krasnobrodu zlecił firmie Euro- 
Direct Consulting z Lublina opracowanie 
studium wykonalności dla Inwestycji: Roz-
budowa Szkoły Podstawowej w Kaczórkach 
gm. Krasnobród. Studium wykonalności jest 
niezbędnym załącznikiem wymaganym przy 
ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji 
ze środków Unii Europejskiej. Przekazanie 
dokumentu Urzędowi Miejskiemu w Kra-
snobrodzie nastąpi z początkiem miesiąca 
września bieżącego roku.  
 

Wskazówka - bądź aktywny  
na rynku pracy. 

MGOPS w Krasnobrodzie realizuje projekt 
finansowany ze środków unijnych. Wsparcie 
skierowane jest do osób korzystających z 

 
DIECEZJALNE 
ŚWIĘTO PLONÓW 

w Krasnobrodzie  
14 września 2008r. 

 
Program uroczystości: 
godz. 10.00 - Zbiórka delegacji z wieńcami przy Kaplicy 
Objawień na Wodzie. 
godz. 10.15 - Przejście na cmentarz kościelny i powitanie 

poszczególnych delegacji z wieńcami. 
godz. 11.00 - Koncert zespołu „Wójtowanie"  
godz. 12.00 - Msza Święta celebrowana przez Ks. Bpa Mariusza Leszczyńskiego  
- poświęcenie wieńców przez Księdza Biskupa  
- Procesja Eucharystyczna z wieńcami dożynkowymi 
 
Po mszy świętej na placu w sąsiedztwie klasztoru - występy zespołów i kapel ludowych, 
wystawy rolnicza i sztuki ludowej. 



  Gazeta      rasnobrodzka                           Sierpień  2008                  9                          
 

 

Warsztaty Ilustratorów w Krasnobrodzie 
 
 W dniach 1-14 września 2008r. w 
Krasnobrodzie odbędą się warsztaty ilu-
stratorów, w których uczestniczyć będą 
znani i lubiani ilustratorzy książek dla 
dzieci i młodzieży. 
 Warsztaty nawiązują do tradycji spo-
tkań przedstawicieli tej dziedziny sztuki 
organizowanych w Krasnobrodzie od 1984 
roku, kiedy to z inicjatywy Marii Grażyny 
Szpyra, ówczesnej dyrektor zamojskiego 
BWA odbył się tu pierwszy Ogólnopolski 
Plener Ilustratorów.  
 W ciągu prawie ćwierć wieku przyjeż-
dżali do Krasnobrodu najwybitniejsi pol-
scy ilustratorzy, laureaci wielu nagród, 
twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie 
„polskiej szkoły ilustracji”. 

Po kilkuletniej przerwie, w roku 
2006r. ilustratorzy powrócili do Krasno-
brodu. Tym razem na spotkanie w nieco 
innej formule, tj. warsztatów zorganizo-
wanych przez Samodzielne Publiczne Sa-
natorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. 
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie w ra-
mach programu Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra”. 
Ich efektem była wystawa pt. „Korczak i 
jego dzieło” prezentowana do dziś w wielu 
galeriach na terenie całej Polski oraz al-
bum towarzyszący wystawie wydany pod 
tym samym tytułem. 
 W 2007 i 2008 roku ilustratorzy przy-
jechali do Krasnobrodu ponownie, tym ra-
zem na zaproszenie Burmistrza  
 

 
Krasnobrodu i Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury. 
 Tematem tegorocznych warsztatów 
ilustratorów będą pieśni, które towarzyszy-
ły nam w drodze do niepodległości – pie-
śni wojenne, przede wszystkim legionowe, 
tworzone w oddziałach Józefa Piłsudskie-
go i te, które powstały i były śpiewane 
przed 1914 rokiem. Uzupełnieniem będą 
pieśni patriotyczne z różnych okresów, 
które cieszyły się największym szacun-
kiem Polaków, a po odzyskaniu niepodle-
głości pretendowały do roli hymnu naro-
dowego. Temat podjęty jest w związku z 
obchodzoną w tym roku 90-tą rocznicą od-
zyskania niepodległości oraz zbliżającą się 
70 rocznicą wybuchu II wojny światowej  
 Kierownictwo artystyczne nad warsz-
tatami objął, podobnie jak w roku ubie-
głym profesor Janusz Stanny – wybitny ar-
tysta, ilustrator, współtwórca „polskiej 
szkoły ilustracji”, wychowawca kilkudzie-
sięciu roczników studentów, promotor bli-
sko 250 prac dyplomowych. Jego twór-
czość uhonorowana została wieloma na-
grodami w dziedzinie ilustracji, plakatu i 
rysunku satyrycznego.  
 Funkcję kuratora pleneru pełni p. Ma-
ria Grażyna Szpyra – były wieloletni dy-
rektor BWA w Zamościu, od ponad 25 lat 
zajmująca się promocją polskiej ilustracji 
w kraju i za granicą, inicjatorka plenerów 
organizowanych w Krasnobrodzie, osoba 
mająca ogromne doświadczanie w  
 

 
realizacji tego typu przedsięwzięć. 
 Uczestnikami warsztatów bedą znani 
polscy ilustratorzy książek dla dzieci i 
młodzieży, laureaci liczących się w świe-
cie nagród i wyróżnień: Janusz Stanny, 
Zdzisław Witwicki, prof. Rafał Strent, 
prof. Mieczysław Wasilewski, Elżbieta 
Gaudasińska, Krystyna Michałowska, Ha-
lina Zakrzewska-Zaleska, Franciszek Ma-
śluszczak, Tomasz Borowski, Joanna Zi-
mowska-Kwak, Wanda i Bogusław Orliń-
scy, Jolanta Marcolla, Artur Gołębiowski, 
Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Elżbie-
ta Wasiuczyńska, Hanna Grodzka-Nowak, 
Anna Sędziwy, Katarzyna Stanny. 
  Mamy nadzieję, że podobnie jak i w 
latach ubiegłych ilustracje będące efektem 
warsztatów złożą się na wystawę, która 
pokazywana będzie w wielu galeriach na 
terenie kraju.   
 Tradycyjnie już warsztatom towarzy-
szy wystawa prac prof. Janusza Stannego. 
Tym razem będzie to wystawa pt. „Tęsk-
niąc za Krasnobrodem”, zawierająca 25 
prac powstałych podczas wielokrotnych 
pobytów Profesora w Krasnobrodzie, a 
przedstawiających nieistniejącą już archi-
tekturę Krasnobrodu oraz pejzaże. 
 Wernisaż wystawy odbędzie się w 
dniu 4 września 2008r. o godz. 17.00 w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. Serdecz-
nie zapraszam na spotkanie z prof. Janu-
szem Stannym i uczestnikami warsztatów. 

M. Czapla 
 

 

Zdzisław Witwicki - Ilustracje 
 
 Z dniem 31 lipca 2008r. zakończyła 
się realizacja zadania pt. „Zdzisław Wi-
twicki - Ilustracje”. Zadanie to było reali-
zowane od 1 lutego 2008r. przez Krasno-
brodzki Dom Kultury w ramach programu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego „Znaki Czasu”.  
 Projekt adresowany jest do szerokiego 
kręgu odbiorców, przede wszystkim do 
nauczycieli, wychowawców oraz uczniów, 
którzy w ilustracjach artysty odnajdą wiele 
wartości edukacyjnych i wychowawczych, 
ale również do wydawców, szczególnie 
młodych, którzy mają ambicje upo-
wszechniania poprzez książkę dobrej pol-
skiej ilustracji. 
 Cele tego zadania to rozwój, upo-
wszechnianie i promocja polskiej sztuki 
współczesnej poprzez organizację wysta-
wy i wydanie katalogu prezentującego do-
robek Zdzisława Witwickiego wybitnego 
ilustratora książek dla dzieci, współtwórcy 
„polskiej szkoły ilustracji”, laureata wielu 
nagród i wyróżnień. 
 W ramach realizowanego zadania zo-
stała zorganizowana wystawa prac Zdzi-
sława Witwickiego. Jest to wystawa mają-
ca charakter retrospektywny, która groma-
dzi ilustracje z różnych okresów życia ar-
tysty. Na wystawę składa się 127 ilustracji 
oprawionych na 53 planszach.  

 
 Wystawie towarzyszy katalog pt. 
„Zdzisław Witwicki – ilustracje”, który 
został zredagowany tak, aby mógł funk-
cjonować również jako samodzielne wy-
dawnictwo. Katalog o formacie A4, liczy 
48 stron i został wydany w nakładzie 1500 
egz. Zawiera 38 barwnych reprodukcji, fo-
tografię Artysty, tekst autorski, wstęp prof. 
Janusza Stannego, informację o Artyście 
zredagowaną przez kuratora wystawy Ma-
rię Grażynę Szpyra, kalendarium życia i 
twórczości Artysty, wykaz ważniejszych 
książek ilustrowanych przez Zdzisława 
Witwickiego, bibliografię oraz wykaz in-
stytucji, które współpracowały z KDK 
przy realizacji projektu. 
Wystawa „Zdzisław Witwicki – Ilustracje” 
oraz katalog prezentowane już były:  
- w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstocho-
wie (od 09.05.2008r. do 01.06.2008r.),  
- w Krasnobrodzkim Domu Kultury (od 
21.06.2008r. do 24.07.2008r.) 
- w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława 
Kostki Zamoyskiego w Zamościu (dawniej 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Zamościu (28.07.2008r. do 
25.08.2008r.). 
 W oficjalnym otwarciu wystaw w 
Częstochowie i Krasnobrodzie uczestni-
czył Autor ilustracji.  
  

 
 Mimo, że realizacja zadania pt. „Zdzi-
sław Witwicki – Ilustracje” określonego w 
umowie zawartej przez Krasnobrodzki 
Dom Kultury z Narodowym Centrum Kul-
tury zakończyła się wraz z końcem lipca, 
to promocja polskiej sztuki współczesnej 
poprzez organizację wystaw i prezentację 
katalogu trwa nadal. Obecnie wystawę 
można oglądać w Galerii Sztuki Współ-
czesnej we Włocławku. 
Kolejne miejsca, w których będzie prezen-
towana wystawa to: 
- Oświęcimskie Centrum Kultury (paź-
dziernik) 
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Zielonej Górze (listopad) 
- Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w 
Lesznie (grudzień) 
- Galeria CKIS „Wieża Ciśnień” w Koni-
nie (styczeń 2009) 
- Miejska Bibliotek Publiczna im. H. Ło-
pacińskiego w Lublinie (kwiecień 2009) 
W trakcie uzgadniania są terminy kolej-
nych ekspozycji planowanych w 2009 ro-
ku. 
 Zgodnie z umową zawartą z Narodo-
wym Centrum Kultury całkowity koszt za-
dania wyniósł 16.761,00 zł., z tego 
15.000,00zł. - dotacja ze środków NCK, a 
1.761,00zł. - wkład własny Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury. 

M. Czapla 
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SANATORYJNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ  
Warsztaty plastyczne w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. J. Korczaka w Krasnobrodzie 

 
farby, pędzle, kartony do szkicowania i wy-
konywania wstępnych projektów oraz tektu-
rowe pudła, na których malowały maski. W 
użyciu były też nożyczki do wycinania 
otworów na oczy. Dzieci bardzo chętnie pra-
cowały, wykonały dużo rysunków i masek. 
 II edycja warsztatów przebiegała w 
okresie od 7 do 13 lipca 2008r. Prowadził ją 
pan Artur Gołębiowski (artysta malarz, ilu-
strator, absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie) razem z Panią Małgorzatą Fi-
lipowską - piosenkarką, animatorem kultury. 
 Motywem przewodnim spotkań były re-
lacje miedzy dwiema dziedzinami sztuki - 
plastyką i muzyką, ich wzajemne przenika-
nie, a celem wyzwalanie działań plastycz-
nych przez specjalnie dobraną muzykę.  

 
 

 
Zajęcia były bardzo urozmaicone. Za każ-
dym razem był inny temat, inne zadanie do 
wykonania, inna technika, ale zawsze towa-
rzyszyła im specjalnie dobrana muzyka lub 
efekty dźwiękowe.  
Oto kilka przykładów: 
- dzieci w nastrojowej atmosferze przy świe-
cach słuchały nagrań różnych dźwięków (np. 
kroki, bicie serca, krzyk, śmiech,  

 
skrzypnięcie drzwi, deszcz), a później ryso-
wały historyjkę, jaką podsunęła im wy-
obraźnia, 
- tworzyły rysunki inspirowane różnym ro-
dzajem muzyki – inny ruch pędzlem wyzwa-
lała muzyka nastrojowa, inny - głośne 
dźwięki, szybki rytm, 
- dużo radości sprawiły dzieciom tańczące 
cienie – w zaciemnionej sali przy punkto-
wym świetle tańczyły z balonami, rzucając 
na parawan tajemnicze cienie, które później 
malowały z użyciem tylko czarnego koloru, 
- na spacerze zbierały gałązki, mech, kwiaty, 
liście, wsłuchiwały się w odgłosy natury. 
Uczyły się dostrzegać otaczające nas piękno, 
dźwięki jak najpiękniejszą muzykę, zaś wi-
doki jak nie namalowane obrazy. Później w 
pracowni tworzyły ze znalezionych elemen-
tów dzieła, słuchając jednocześnie nagrania 
odgłosów natury (śpiew ptaków, deszcz, 
itp.). 
 W sierpniu spotkał się z dziećmi artysta 
malarz, absolwent Instytutu Wychowania 
Artystycznego UMCS w Lublinie Pan Ma-
rek Sołowiej z Zamościa. Na co dzień obok 
sztuki zajmuje się pracą z młodzieżą, jest 
profesorem Liceum Sztuk Plastycznych w 
Zamościu. 
 Tym razem aula Zespołu Szkół przy Sa-
natorium zmieniła się w pracownię malar-
ską. Tematem prac młodych artystów były 
kolory lata. Pastele olejne, kolorowy karton, 
duże formaty, a przede wszystkim fachowa 
korekta prowadzącego sprawiły, że przez ca-
ły tydzień dzieci chętnie pracowały, a efekty 
zaskoczyły nawet je same. 

 
Ciąg dalszy na str. 13 

 
 Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Kor-
czakowskie w czerwcu 2008r. rozpoczęło 
realizację projektu pn. „SANATORYJNE 
SPOTKANIA ZE SZTUKĄ – WARSZ-
TATY PLASTYCZNE” w Samodzielnym 
Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym 
dla Dzieci im. J. Korczaka, dofinansowane-
go ze środków Narodowego Centrum Kultu-
ry w Warszawie, w ramach Programu Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Rozwój Inicjatyw Lokalnych”. 
 Autorem projektu i kuratorem realizacji 
jest Pani Maria Grażyna Szpyra – od ponad 
25 lat zajmująca się promocją polskiej ilu-
stracji w kraju i za granicą. 
 Celem warsztatów jest wspieranie 
procesu rehabilitacji dzieci przebywających 
na leczeniu sanatoryjnym terapią przez 
sztukę przy równoczesnym wykorzystaniu 
sztuki w szeroko rozumianym procesie 
wychowania. 
 Warsztaty prowadzą profesjonalni 
artyści z całej Polski, pracują oni społecznie, 
bez wynagrodzenia. Każdy z nich stawia 
przed dziećmi inne zadania, stosuje różne 
metody, techniki, w zależności od pomysłu, 
własnych doświadczeń, czy charakteru pracy 
twórczej - ale cel mają jeden, poprzez 
działania plastyczne, prowadzone w formie 
zabawy, przynieść chorym dzieciom radość i 
rozluźnienie, wzmocnić w nich poczucie 
własnej wartości i zaufanie do siebie, 
przywrócić wiarę we własne siły, a także 
uatrakcyjnić pobyt w Sanatorium, a tym 
samym zachęcić do kolejnych przyjazdów i 
kontynuacji leczenia. 
 W okresie od 11 do 17 czerwca br. 
odbyła się I edycja warsztatów, którą 
poprowadziła Pani Małgorzata Sawicka-
Woronowicz z Warszawy (malarka, 
ilustratorka książek dla dzieci, absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie).  

 
Tematem przewodnim jej spotkań z dziećmi 
były wywodzące się ze sztuki Indian maski, 
wykonywane dawniej najprostszymi narzę-
dziami, przy użyciu dostępnych materiałów i 
barwników. Wykorzystywano je w celach 
obrzędowych, religijnych i innych. 
 Dzieci miały do dyspozycji kredki,  
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65 rocznica wysiedleń 
 i pacyfikacji 

 
dalsza część uroczystości patriotycz-
nych. Po Hymnie Narodowym, który za-
grała Krasnobrodzka Orkiestra Dęta głos 
zabrał Adam Kałuża - przewodniczący 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, który 
przedstawił rys historyczny wydarzeń z 
okresu II wojny światowej. Okoliczno-
ściowe przemówienie wygłosił także 
Kazimierz Mielnicki – przewodniccy 
Rady Powiatu Zamojskiego. 
 Następnie zgromadzone delegacje 
reprezentujące związki kombatanckie, 
samorząd gminny i powiatowy oraz  

 
delegacje szkół złożyły wieńce pod po-
mnikiem oddając w ten sposób hołd po-
ległym i pomordowanym w czasie II 
wojny światowej. 
 Na zakończenie uroczystości religij-
no-patriotycznych upamiętniających 65 
rocznicę wysiedleń i pacyfikacji ludno-
ści Krasnobrodu i okolic głos zabrał Ta-
deusz Cisek - prezes koła terenowego w 
Krasnobrodzie Polskiego Związku By-
łych Więźniów Politycznych Hitlerow-
skich Więzień i Obozów Koncentracyj-
nych, który serdecznie podziękował 
wszystkim za udział w uroczystościach i 
zaprosił na wspólny obiad, który odbył 
się w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych. 

M. Czapla 

Fotoreportaż – str. 20 

 
 W ostatnią niedzielę lipca br. 
(27.07.2008r.) w Krasnobrodzie odbyły 
się uroczystości patriotyczne zorganizo-
wane z okazji 65 rocznicy wysiedleń i 
pacyfikacji ludności Krasnobrodu i oko-
lic. 
 Ich organizatorami byli Burmistrz 
Krasnobrodu i Polski Związek Byłych 
Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych 
Koło w Krasnobrodzie. 
 Uczestnicy uroczystości: delegacje z 
pocztami sztandarowymi z blisko 20 kół 
terenowych związków kombatamnckich, 
władze samorządowe Krasnobrodu – 
Burmistrz Janusz Oś, z-ca Burmistrza 
Zbigniew Michalski i przewodniczący 
Rady Miejskiej Adam Kałuża - zgroma-
dzili się na placu przed budynkiem 
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie. 
Następnie w uporządkowanym szyku, na 
czele z Krasnobrodzką Orkiestrą Dętą 
udali się do Sanktuarium Maryjnego w 
Krasnobrodzie, gdzie wspólnie modlili 
się podczas mszy św., której przewodni-
czył ks. prałat Roman Marszalec. 
 Mszę św. poprzedziło wystąpienie 
Juliana Grudnia - prezesa Zarządu Okrę-
gu Zamość Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych, 
który przypomniał tragiczne wydarzenia 
sprzed 65 lat. 
 Po mszy św. uczestnicy tego modli-
tewnego spotkania udali się na miejsco-
wy cmentarz. Tam przy Pomniku Żoł-
nierzy Września 1939 roku odbyła się 

 

 

SANATORYJNE  
SPOTKANIA ZE SZTUKĄ  

Ciąg dalszy ze str. 12 

 Każda edycja kończyła się wystawą prac i wernisażem, w których uczestni-
czyli młodzi artyści oraz zaproszeni goście m.in. Wiceburmistrz Krasnobrodu 
Pan Zbigniew Michalski, Dyrekcja Sanatorium i Zespołu Szkół, a ostatnio na-
wet członkowie Rady Społecznej Sanatorium. Dzieci otrzymywały drobne 
upominki i słodycze. 
 Z perspektywy zrealizowanych już warsztatów można stwierdzić, że cieszą 
się one dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Pozytywne opinie na ich temat 
wyrażają też rodzice, przebywający z dziećmi w Sanatorium. Zaczynają do-
strzegać w swoich dzieciach szczególne pokłady wrażliwości, nieznane im do 
tej pory umiejętności - zaczynają bardziej je cenić.  Przykładem tego może 
być chłopak z chorobą ADHD, sprawiający bardzo duże trudności wychowaw-
cze w czasie pobytu, również w czasie pierwszych zajęć. W czasie kolejnych 
spotkań, na tyle zainteresował się warsztatami, że uczestniczył we wszystkich 
spotkaniach. Opiekunowie z nim przebywający byli zdziwieni, że potrafił na tak 
długi okres czasu skupić uwagę na jednej czynności, w tym przypadku na ma-
lowaniu. 
 Przed nami kolejne edycje warsztatów, najbliższe już we wrześniu. O tym 
jak przebiegały poinformuję w następnym wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej”.  

M. Lizut 

 

Dorodny borowik 
 Początek sierpnia, środek wakacji, piękna 
pogoda. Cóż robić? Okazuje się, że ta pora roku i 
słoneczna pogoda sprzyja nie tylko opalaniu się i 
kąpielom w zalewie. Można też wybrać się do la-
su na grzybobranie.  

 
 Efekt takiego letniego spaceru po lesie może 
być imponujący - taki jak na zdjęciu. Tego do-
rodnego borowika znalazł 5 sierpnia 2008r. p. 
Ryszard Borkowicz. Grzyb ważył 1,1 kg, a ob-
wód kapelusza wynosił 90 cm. 

M. Czapla 
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Witaj Rochu, mężu święty 
 
Witaj Rochu, mężu święty, 

Tyś z wielkiego rodu wzięty! 

 

Krzyżem świętym naznaczony, 

Z lewej boku Twego strony. 

 

Gdy miejsca święte obchodzisz, 

Zapowietrzonych przywodzisz 

 

Do zdrowia samem dotknieniem, 

Z wielkiem wszystkich podziwieniem. 

 

Pozdrowienie ponawiamy, 

Zachowaj nas - upraszamy -  

 

Od wrzodów, moc nad któremi 

Wziąłeś słowy anielskiemi. 

  (Hymn do św. Rocha) 

 

 Ważnym wydarzeniem religijnym, na 
które przybywają do Krasnobrodu liczne 
rzesze pielgrzymów jest  odpust ku czci 
św. Rocha, który odbywa się zawsze w 
pierwszą niedzielę po 15 sierpnia. Każde-
go roku w pierwszą niedzielę po 15 sierp-
nia, w Kaplicy św. Rocha odprawiana jest 
uroczysta suma odpustowa ku czci świę-
tego Patrona tego miejsca. 
 W tym roku uroczystości odpustowe 
miały miejsce w niedzielę 17 sierpnia. 
 

 
Sumę odpustową oraz homilię wygłosił 
Kapłan Archidiecezji Lubelskiej Ks. Ka-
nonik Aleksander Baca. Na to miejsce 
przybyło również wielu kapłanów.  
 Kaplica położona jest w niezwykle 
urokliwym miejscu Doliny św. Rocha, 
otoczonej wzgórzami pokrytymi bukowo-
jodłowym lasem. Niesamowite wrażenie 
sprawiał widok tych wzgórz, podczas od-
pustu, na których po same szczyty zgro-
madziły się ogromne rzesze pielgrzymów, 
którzy przybyli na uroczystości odpusto-
we z różnych zakątków Polski.  
 Obecna kaplica zbudowana została w 
1943 roku na miejscu starej, która uległa 
zniszczeniu w 1935 r. przez przewracają-
cy się potężny buk. Jest to kaplica drew-
niana, kryta gontem, wybudowana w stylu 
zakopiańskim. Początki kultu św. Rocha 
sięgają XVII w., kiedy to według przeka-
zów, podczas panującej zarazy dżumy 
Marysieńka Sobieska ufundowała nad 
źródełkami kaplicę i kazała umieścić w 
niej obraz św. Rocha - patrona ludzi cho-
rych na choroby zakaźne. 
 W kaplicy znajduje się niewielkie 
źródełko, którego wody według miejsco-
wej legendy mają właściwości uzdrawia-
jące. Jest tu również opis bitwy z okresu 
powstania styczniowego  

 
sporządzony przez naocznego świadka 
tych wydarzeń. Tutaj, bowiem dnia 24 
marca 1863r. miała miejsce krwawa bitwa 
powstańców z oddziału Marcina „Lelewe-
la" Borelowskiego z wojskami carskimi. 
Należy również wspomnieć, iż staraniem 
Kustosza Sanktuarium Ks. Prałata Roma-
na Marszalca, który jest gospodarzem te-
go miejsca, dokonano remontu kaplicy, 
gdzie wymieniono zepsute elementy 
więźby dachowej i pokryto nowym gon-
tem. Cała kaplica została odpowiednio 
zakonserwowana.   
 Kult św. Rocha cieszy się w Krasno-
brodzie niezwykłą popularnością. Z roku 
na rok rośnie liczba pielgrzymów przy-
bywających do tego miejsca. Niezwykły 
klimat tego miejsca sprawia, iż odczuwa 
się tam tę Bożą obecność i szczególne 
wstawiennictwo św. Patrona. 

ks. Sławomir Skowroński 

 

 

 

O Sanatoryjnych Spotkaniach ze Sztuką 
 
 Sierpniowe przedpołudnie. W dużej 
sali krasnobrodzkiej szkoły sanatoryjnej 
trwa kolejny dzień warsztatów plastycz-
nych pt. Sanatoryjne Spotknia ze Sztuką. 
Na krzesłach, stolikach oraz bezpośrednio 
na podłodze porozkładane kolorowe kar-
tony, wokół mnóstwo pastelowych kre-
dek. Część zapełniona już rysunkami, 
część jeszcze czeka na przyszłych uczest-
ników. Nad kartonami pochyleni młodzi 
twórcy-jedni siedzą, inni stoją oparci o 
stoliki, jeszcze inni najlepiej czują się w 
pozycji horyzontalnej i wybierają podło-
gę. Atmosfera  radosna i kolorowa. Po-
między dziećmi i młodzieżą P. Marek So-
łowiej. Krąży, dyskretnie zaglądając przez 
ramię; „Fajny pomysł”, „Świetnie...”, 
„Może dodaj w tym miejscu trochę żółte-
go..”.Niektórzy zasypują go pytaniami 
„Proszę Pana, co mam narysować?”, co 
chwilę dopytują się o szczegóły kolory-
styki i przedmiotu swoich tworzących się 
prac”. Niepewni, być może zakłopotani 
możliwością swobodnego wyboru: treści, 
formy, barwy... Zakończone dzieła nagra-
dzane są aprobatą Artysty i współtworzą-
cych. Czasem nawet cieniem zazdrości... 
Początkowe zawstydzenie i niepewność 
własnych możliwości przeradza się w sa-
tysfakcję, którą zdradza uśmiech na twa-
rzy. 

 
Niepostrzeżenie pojawia się swobodny 
śmiech, przekomarzanie. Po zakończeniu 
jednej pracy barwą zapełniają się kolejne 
kartony. Do dzieci nieśmiało dołączają 
rodzice i opiekunowie, próbujący sobie 
przypomnieć, kiedy ostatnio sięgali po 
kredki...Po kilku dniach wspólne organi-
zowanie wernisażu-na ścianach kolorowe 
płaszczyzny, zapełnione słonecznymi kra-
jobrazami, górami, fantastycznymi stwo-
rami, kwiatami, szumiącymi rzekami, nad 
którymi tłoczą się kamienie i innymi dzie-
łami wyobraźni, która – umiejętnie uwol-
niona-zadziwiła, nie tylko zaproszonych 
gości, ale i samych chyba twórców... 
 Arteterapia jest współcześnie bardzo 
chętnie podejmowaną i docenianą formą 
terapii dzieci niepełnosprawnych, w tym 
także przewlekle chorych i niepełno-
sprawnych ruchowo. Stwarza możliwości 
stymulowania wszechstronnego rozwoju 
dziecka, np. praca z miękką kredką i kar-
tonem- zwłaszcza w dużym formacie - 
poprawia koordynację wzrokowo-
ruchową, rozwija percepcję wzrokową, 
sprawność manualną. Poprzez ekspresję 
plastyczną dziecko może odreagować na-
pięcia emocjonalne, wyrazić swoje uczu-
cia. Dziecko z dysfunkcją zdrowotną to 
często dziecko obarczone niską 

 

samooceną, niepewne własnej wartości, 
dźwigające bagaż doświadczeń, wynika-
jących z obciążeń, związanych z nega-
tywnymi skutkami choroby i poddające 
się trudnemu reżimowi leczenia. Dobrze, 
kiedy środowisko rodzinne dziecka wspie-
ra go i pozytywnie oddziałuje, nie tylko 
poddając rehabilitacji medycznej, ale też 
wzmacniając jego poczucie własnej war-
tości. Nie zawsze jednak rodzina potrafi 
wywiązać się z tej funkcji, zdarza się też 
niestety, że sama jest czynnikiem destabi-
lizującym samoocenę dziecka. 
 Należy zatem wspierać wszelkie dzia-
łania instytucjonalne, które mają na celu 
wzbudzanie motywacji do działania każ-
dego dziecka, a zwłaszcza dziecka niepeł-
nosprawnego. Jego możliwości rozwoju 
są często nieodgadnione, stanowią nato-
miast wartość, której - w imię jego pod-
miotowości-warto służyć. 

 

Renata Zubrzycka 

 

Dr Renata Zubrzycka jest adiunktem w 

Zakładzie Socjopedagogiki Specjalnej 

UMCS w Lublinie. W czasie trwania 

warsztatów przebywała razem z dziećmi w 

krasnobrodzkim Sanatorium. 
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Starania uwiecznione wspaniałym sukcesem 
 
 Myśl nadania Szkole Podstawowej w 
Krasnobrodzie imienia 25 Pułków Uła-
nów Wielkopolskich powstała już w cza-
sie pierwszego spotkania żołnierzy oraz 
ich rodzin ze społeczeństwem Krasno-
brodu tj. 19 i 20 września 1971r.  
 Wtedy to mjr Henryk Leliwa Roy-
cewicz – d-ca 2-go szwadronu i st. 
wachmistrz Bronisław Lisiecki spotkali 
się w szkole z ówczesnym dyrektorem 
panem Janem Hulakiem i gronem peda-
gogicznym. Już wtedy powstały pewne 
ustalenia co do współpracy oraz zostały 
przekazane skromne eksponaty dla szko-
ły celem utworzenia kącika pamięci.  
 Drugie spotkanie w roku 1976, odby-
ło się w innej atmosferze politycznej. 
Udział wzięły władze gminne, organiza-
cje społeczno-polityczne, dzieci szkolne i 
drużyna harcerska w szyku zwartym, de-
legacje poszczególnych zakładów pracy, 
ZBoWiD oraz licznie zgromadzone spo-
łeczeństwo Krasnobrodzkie. 
 Pani Naczelnik Gminy Stanisława 
Drozda w czasie uroczystości na cmenta-
rzu przy Pomniku Żołnierzy Września, 
wygłosiła wspaniałe przemówienie powi-
talno-okolicznościowe oraz po zakoń-
czeniu części oficjalnej prowadziła roz-
mowy z dyrektorem szkoły, władzami 
powiatowymi i przedstawicielami Zarzą-
du Powiatowego ZBoWiD na temat na-
dania szkole imienia 25 Pułków Ułanów 
Wielkopolskich. 
 Od tej pory wszystkie spotkania 
rocznicowe i podejmowane decyzje były 
uzgodnione przez Środowisko Ułańskie z 
władzami administracyjnymi gminy, dy-
rekcją szkoły i proboszczami: śp. ks. kan. 
Kazimierzem Wójtowiczem oraz ks. pra-
łatem Romanem Marszalcem. 
 Mgr Karol Mikołajewski zawsze 
przyjeżdżał do Krasnobrodu na kilka dni 
wcześniej. U mnie miał zapewnione za-
kwaterowanie, tutaj uzgadniano wszyst-
kie działania i podejmowano stosowne 
decyzje w zakresie organizacji uroczy-
stości rocznicowych, wymurowania w 
przedsionku Kościoła tablicy pamiątko-
wej 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
oraz prac dotyczących starań nadania 
imienia Szkole Podstawowej. 
 Trzeba zaznaczyć, że do roku 1985, 
każde spotkanie było pieczołowicie śle-
dzone przez służby bezpieczeństwa, a 
funkcjonariusze nawiązując kontakty z 
żołnierzami starali się wyśledzić wszel-
kie działania z zakresu organizacji od-
chodów oraz historii walk wrześniowych 
pułku, a szczególnie z Armią Czerwoną. 
 W tym już czasie, Środowisko Ułań-
skie czyniło usilne starania poprzez 
Główny Zarząd ZBoWiD w Warszawie, 
oraz zarządy: powiatowy i wojewódzki. 
Zaangażowany był w to gen. Radosław 
Mazurkiewicz, d-ca Kedywu Komendy  

 
Głównej AK, legendarny d-ca zgrupo-
wania „Radosław” w Powstaniu War-
szawskim, a następnie jako z-ca Prezesa 
Zarządu Głównego ZBoWiD. 
Robiła to na szczeblu lokalnym Naczel-
nik Gminy pani Stanisława Drozd, a w 
okresie późniejszym pani Zofia Bąkow-
ska, Prezes Zarządu Gminnego ZBoWiD 
poprzez liczne kontakty z Komisją Histo-
ryczną w/w organizacji w Zamościu. 
 W pewnym okresie czasu, duże za-
angażowanie wykazał ppor. Włodzimierz 
Sudzicki z Warszawy, sympatyzujący ze 
Środowiskiem Ułańskim, który to czyni 
starania w zakresie pozyskania środków 
na renowację cmentarza wojennego w 
Krasnobrodzie oraz nadania imienia 
szkole. Utrzymywał stały kontakt z Za-
rządem Głównym ZBoWiD, gen. Rado-
sławem Mazurkiewiczem i aktywem 
Krasnobrodu.  
Wielokrotnie udzielałem pisemnej od-
powiedzi w powyższych sprawach dla 
zainteresowanych na szczeblu central-
nym. 
 Cały czas od roku 1971 byłem w sta-
łym kontakcie z przedstawicielami Śro-
dowiska Ułańskiego oraz jako radny Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej przez dwie 
kadencje w latach  80-tych, składałem in-
terpelacje za pośrednictwem Przewodni-
czącego Rady pana Mieczysława Jani-
sławskiego do Kuratorium o nadanie 
Szkole Podstawowej imienia 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich. 
 Cały aktyw społeczny został bardziej 
zobligowany do działania, kiedy to, co 
niektórzy mieszkańcy Krasnobrodu pro-
ponowali, aby szkoła przyjęła imię mało 
znanego gen. Armii Czerwonej - Ogór-
cowa, który najprawdopodobniej mógł 
być skierowany na teren powiatów: to-
maszowskiego, hrubieszowskiego i za-
mojskiego, nie tyle do współpracy z pol-
skim podziemiem, ale do rozpracowania 
naszych oddziałów partyzanckich. W/w 
generał zginął w niewyjaśnionych bliżej 
okolicznościach w okolicznych lasach 
koło Krasnobrodu. 
 Na szczęście tych zwolenników było 
niewielu, natomiast wszystkie działania 
zmierzające do nadania imienia, były 
uzgadniane ze Środowiskiem Ułańskim. 
Początkowo Kuratorium niechęć nadania 
imienia szkole tłumaczyło zbyt długą na-
zwą. Wiedziano też, że Nowogródzka 
Brygada Kawalerii, w której skład 
wchodził 25 Pułk była dowodzona w 
pewnym okresie walk wrześniowych 
przez gen. Władysława Andersa oraz 
jednostka ta stoczyła ciężkie walki w 
okolicach Władypola, Mościsk i Siedlisk 
z wojskami sowieckim w czasie 26-28 
września 1939r., zadając im jednocześnie 
dość duże straty w ludziach i sprzęcie, 
niszcząc między innymi kilkanaście  

 
czołgów. 
Przez wiele lat władze powiatowe, a na-
stępnie wojewódzkie i Kuratorium nie 
powiedziały „tak”, ale nie powiedziały 
też kategorycznie „nie”. Czekano, nie 
podejmując ostatecznej decyzji. Dlatego 
też, wszczęto działania zmierzające do 
uzyskania od władz centralnych zgody 
na nadanie proponowanego imienia Ze-
społowi Szkól Podstawowych. 
 Zbigniew Kuntz - kapral 25 pułku 
odtworzonego we Włoszech oraz ułan 
Hetman z 2-go szwadronu szkolnego, po 
uzgodnieniu z aktywem miejscowym, 
wystąpili z pismem do Przewodniczące-
go Rady Państwa gen. armii Wojciecha 
Jaruzelskiego – rok 1986. 
 Główny Zarząd Polityczny Wojska 
Polskiego, który pismo powyższe zała-
twiał, stwierdził, że nie ma przeciw-
wskazań do pozytywnego załatwienia 
wniosku o nadanie szkole imienia 25 
Pułku Ułanów Wielkopolskich. 
Odpisy pisma, które też otrzymało kilka 
osób z Krasnobrodu, zainteresowanych 
powyższą sprawą, zostały skierowane do 
władz wojewódzkich i Kuratorium. 
Zaistniały już w tym czasie korzystne 
warunki społeczno-polityczne na pozy-
tywne załatwianie powyższego proble-
mu. 
 Należy nadmienić, że głównym or-
ganizatorem i koordynatorem prawie 
wszystkich spotkań był mgr Karol Miko-
łajewski, który ściśle w tym zakresie 
współpracował z oficerami tego pułku tj.:  
- mjr Henrykiem Roycewiczem - d-cą 
2-go szwadronu, srebrnym medalistą z 
Olimpiady Berlińskiej w roku 1936, d-cą 
batalionu A.K. „Kiliński” w Powstaniu 
Warszawskim pseudonim „Leliwa”, 
- por. Janem Estkowskim - d-cą zwiadu 
w 25 pułku, natomiast w czasie niemiec-
kiej okupacji d-cą grupy grenadierów w 
dywizjonie „Jeleń” w oddziałach A.K., 
działając pod pseudonimem „Szczapa”. 
- por. Janem Błasińskim i por. Bogu-
sławem Włodzimierzem Wałeckim – d-
cami plutonów w 2-gim szwadronie,  
- por. Stefanem Marcinem Trzebiń-
skim - d-cą plutonu łączności,  
- Andrzejem Cendro - synem mjr Win-
centego Witolda Cendro - kwatermistrza 
(zginął w Katyniu) oraz wielu innych, 
których nie sposób wymienić. 
Był On jednocześnie pośrednikiem mię-
dzy Środowiskiem Ułańskim, a społecz-
nością Krasnobrodu, władzami admini-
stracyjnymi, gronem pedagogicznym, 
Komitetem Rodzicielskim oraz probosz-
czami krasnobrodzkiej parafii ks. kano-
nikiem Kazimierzem Wojtowiczem i ks. 
prałatem Romanem Marszalcem. 
 

Ciąg dalszy na str. 17 
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Krasnobrodzka Rodzina 
 Radia Maryja 

 
      Przy Sanktuarium PW. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Krasnobro-
dzie od trzech lat działa Koło Przyjaciół 
Radia Maryja. Obecnie przy tym Kole 
powstało Podwórkowe Koło Różańcowe 
Dzieci oraz  Młodzieżowe Koło Przyja-
ciół Radia Maryja. 
      Pierwsze Podwórkowe Koło Różań-
cowe Dzieci w Polsce powstało 10 lat 
temu. Założyła je na swoim podwórzu 
Madzia Buczek, wówczas ośmioletnia 
dziewczynka, cierpiąca na łamliwość ko-
ści. Kto ogląda Telewizje TRWAM i 
słucha Radia Maryja, zna Madzię, która 
w dalszym ciągu zakłada PKRD, tak 
pięknie modli się i zachęca do modlitwy 
wykorzystując Dary Ducha Świętego, 
którymi została obdarzona. Kiedy słu-
chamy jej wypowiedzi, ,,chylimy czoła” 
i jesteśmy pełni podziwu. Madzia Bu-
czek porusza się na wózku  inwalidzkim,  
obecnie jest studentką Wyższej Szkoły 
Kultury Społecznej i Medialnej w Toru-
niu. Do chwili obecnej założyła PKRD 
w 30 krajach świata i należy do nich 137 
tysięcy dzieci. Odmawiają one codzien-
nie jeden dziesiątek Różańca Świętego w 
intencjach całego świata - o pokój, przy-
jaźń i miłość między narodami oraz o 
wielkie umiłowanie Boga przez miesz-
kańców kuli ziemskiej. Dzieci odmawia-
ją także Tajemnice Różańca Świętego w 
intencjach Ojczyzny i własnych rodzin.  
      Ojciec Święty Benedykt XVI bardzo 
ceni PKRD. Kiedy był w Polsce rozma-
wiał z Madzią Buczek i ucałował ją w 
czoło. Dzieci otaczają swą modlitwa za-
równo obecnego Papieża, a także proszą 
o wyniesienie na Ołtarze Sługi Bożego 
Jana Pawła II. Każdy katolik wie jak 
bardzo kocha dzieci Jezus Chrystus. 
Dawał temu wielokrotnie przykład, kie-
dy nauczał na Ziemi. Teraz także Bóg 
wysłuchuje małych istot nieskalanych 
jeszcze ciężkimi grzechami. Dlatego też  
 

 
za przyczyną i z pomocą Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej, Królowej Roztocza, 
powstało u nas Podwórkowe Koło Ró-
żańcowe Dzieci. Szeptane modlitwy i 
błagalne prośby zanosi Maryja do Swo-
jego Syna Jezusa Chrystusa, upraszając 
potrzebne łaski. 
    Teraz wspomnę o przyczynach po-
wstania Młodzieżowego Koła Przyjaciół 
Radia Maryja. Wszyscy widzimy jakie 
trudne chwile przeżywa nasza polska 
młodzież w ostatnich latach transforma-
cji. Ojciec Święty na spotkaniu z mło-
dzieżą w Sydney powiedział: ,,Kościół 
jest młody, młodzież nadzieją Kościoła”. 
Aby wypełniły się słowa Ojca Świętego 
musimy nad tym pracować. Komuniści 
chcą ją przyciągnąć na swoją stronę, li-
berałowie wypłukują jej mózgi, propo-
nując wolność i życie obok Boga. Ko-
ściół pragnie dotrzeć do młodzieży z 
odwieczną Prawdą Bożą, niezmienną i 
jedyną. To wszystko przypomina mi mo-
je młodzieńcze lata, około pół wieku te-
mu, kiedy próbowano uczynić ze mnie 
wzór młodego socjalisty. Pisałam o tym 
niedawno na łamach „Gazety Krasno-
brodzkiej”. Jednak ja miałam ogromne 
szczęście. Urodziłam się i byłam wy-
chowywana w chłopskiej rodzinnie kato-
lickiej, dla której najwyższa wartość sta-
nowiły: Bóg Honor i Ojczyzna. Wszel-
kie fałsze i niedomówienia wyjaśniali mi 
moi kochający rodzice. Nad moim wy-
chowaniem czuwały także Krasnobrodz-
kie Siostry Imienia Jezus, które w Po-
toczku uczyły mnie religii. Później Kra-
snobrodzcy Kapłani. Duży wpływ na 
moją osobowość miał ks. Eugeniusz Go-
liński, który uczył mnie w Liceum Peda-
gogicznym w Zamościu. Dzięki tym lu-
dziom wyrosłam na gorącą katoliczkę i 
patriotkę. 
     Nasza polska młodzież nie zawsze 
ma takie szczęście w obecnych czasach. 
Zdarza się, że nie może liczyć na  

 
rodzinę, a liberalne wychowanie „Róbta 
co chceta” zagłusza głos kapłanów i 
prawych nauczycieli. Rozkiełznana wol-
ność kusi i pociąga młodych ludzi. Czę-
sto „sumienie tyka” i napomina mło-
dzież, ale zło zagłusza wyrzuty, i nęci 
życiem bez barier, bez nakazów i zaka-
zów. Życie w Jezusie Chrystusie nazy-
wane jest ciemnogrodem, średniowie-
czem i prostactwem. Radio Maryja po-
przez Ewangelizację ukazuje życie w 
Prawdzie i Miłości Bożej. Podaje piękne 
przykłady wzorów do naśladowania. 
Uczy miłości do Boga, bliźniego i Oj-
czyzny. Trzeba, więc przybliżać młodym 
te audycje, uczyć je, przyswajać i zgłę-
biać. Jeszcze niedawno pod wpływem 
ogromnych oszczerstw i kłamstw na te-
mat Radia Maryja, niektórzy młodzi nie 
chcieli o tym rozmawiać. Teraz coraz 
częściej na tej antenie szukają prawdy i 
znajdują ją, ponieważ w innych środkach 
przekazu prawda jest wielkim deficytem. 
       Koło Przyjaciół Radio Maryja, które 
od trzech lat działa przy Sanktuarium w 
Krasnobrodzie założyło Młodzieżowe 
Koło Przyjaciół Radia Maryja. Lista nie 
jest jeszcze zamknięta. Katolicka mło-
dzież kochająca Boga i Ojczyznę jest 
mile widziana. Osoby starsze, młodzież i 
dzieci tworzą Rodzinę Radia Maryja. 
Razem będziemy wspierać się wzajem-
nie, służyć dobru i umacniać wiarę w 
Boga. Jest wiele do zrobienia. Na przy-
szły rok będziemy mogli wziąć udział w 
pielgrzymce na Jasną Górę dzieci, mło-
dzieży i osób starszych. Potrzebne bę-
dzie wsparcie finansowe dla dzieci i 
młodzieży, bo przecież nie mają swoich 
pieniędzy, a rodziców nie zawsze stać na 
opłaty. Jednak z Bożą pomocą może 
znajdą się sponsorzy, którzy pomogą. 
Najważniejsze jest to, byśmy znaleźli 
zrozumienie w społeczeństwie oraz by 
nam nie przeszkadzano. Tak wychowane 
dzieci i młodzież kiedyś zastąpią nas, za-
silając różne grupy modlitewne działają-
ce przy parafach. Będą Ewangelicznymi 
Siewcami- jak nas nazwał Ojciec Święty 
Jan Paweł II.  
A więc: Alleluja i do przodu! 

       Józefa Kusz 

 

PROF
OKNA, DRZWI, ZABUDOWY 

 

 
Zbigniew Buczak 
Majdan Wielki 353 
22-440 Krasnobród 
kom. 609-221-261 

tel./fax. (084) 660-73-45 
 

 
ALU-PCV, ROLETY,  

ŻALUZJE, AKCESORIA 

  

Podziękowanie 
 

        Księdzu prof. dr hab. Edwardowi Walewandrowi serdeczne podziękowanie 
za przepiękną homilię wygłoszoną 27 lipca w czasie Mszy Świętej na miejsco-
wym cmentarzu – składają uczestnicy Nabożeństwa. 
Treść Ewangeliczna, stawiane pytania i szerokie, wyczerpujące odpowiedzi, po-
głębiały wiedzę religijną i ubogacały przeżycia duchowe.  
Bardzo cenimy i podziwiamy patriotyzm lokalny Księdza Profesora i Jego miłość 
do Matki Bożej Krasnobrodzkiej. 
Duża wiedza religijna i teologiczna, miłość do Boga, Ojczyzny i Narodu Polskie-
go ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandra – wzbudza powszechny podziw i  jest 
wzorem do naśladowania dla obecnego i przyszłych pokoleń. 
         Za wszystko składamy serdeczne Bóg zapłać. 
                                              W imieniu wiernych uczestniczących w Nabożeństwie 

 Józefa Kusz 
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XX sesja Rady Miejskiej 
 
stanowiących własność Agencji Nieru-

chomości Rolnych na rzecz Gminy Kra-

snobród z przeznaczeniem na rozbudo-

wę zalewu. Uchwała dotyczy nieodpłat-
nego przejęcia w formie darowizny nie-
ruchomości o ogólnej pow. 2,5949 ha 
wraz z budynkiem tzw. „Rybakówka” 
stanowiących własność Agencji Nieru-
chomości Rolnych Oddział Terenowy w 
Lublinie  przez Gminę. Przedmiotowy 
teren położony jest w sąsiedztwie zbior-
nika wodnego Podkaplica oraz zalewu 
kąpieliskowego. Pozyskanie terenu daje 
możliwość powiększenia zalewu. 
 
5) Uchwała ws. zmian w budżecie gmi-
ny na 2008 rok. W uchwale nr 
XIII/119/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
rok 2008 wprowadzono m.in. następują-
ce zmiany: DOCHODY: 35000,00 dota-
cja z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Lublinie na zadanie Karosacja samocho-
du pożarniczego na podwoziu TATRA 
dla OSP w Majdanie Wielkim; 
106307,00 zwiększenie dochodów z ty-
tułu podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych; 11192,00 dochody z wynaj-
mu pomieszczeń szkoły na wypoczynek 
letni w Zespole Szkół Podstawowych w 
Krasnobrodzie - z wykorzystaniem na 
potrzeby szkoły; 14993,64 dochody z 
wynajmu pomieszczeń szkoły na wypo-
czynek letni w Zespole Szkół 
 

 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie - z 
wykorzystaniem na potrzeby szkoły; 
68673,59 dotacja z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na realiza-
cję przez Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej projektu "Wskazówka 
- bądź aktywny na rynku pracy" (po 
stronie wydatków z wykorzystaniem na 
realizację tego programu); WYDATKI: 
442760,00 z tego: na budowę drogi 
gminnej w Grabniku - 40.000,00 zł ,w 
Starej Hucie - 180.000,00 zł., w Hutko-
wie - 50.000,00 zł., w Hutkach 2.660,00 
zł, w Majdanie Małym - 1.000,00 zł., 
budowę chodników - 50.000,00 zł., bu-
dowę ul. Handlowej - 110.000,00 zł., ul. 
Różanej i Kwiatowej - 1.000,00 zł., ul. 
Kalinowej i Wiśniowej - 3.900,00 zł., ul. 
Sosnowej - 4.200,00 zł.; 35000,00 z 
przeznaczeniem na wykonanie karosacji 
samochodu pożarniczego dla OSP w 
Majdanie Wielkim;  
 W wolnych wnioskach radni i sołtysi 
zgłaszali zapytania dotyczące: budowy i 
utrzymania dróg, chodników, gospodarki 
odpadami, a w związku ze zbliżającym 
się rokiem szkolnym również sprawy 
związane z dowożeniem dzieci, a także 
zagospodarowanie budynku po byłej 
szkole w Hutkowie. Na zgłaszane zapy-
tania wyjaśnień udzielał Burmistrz J.Oś. 

 

oprac. E. Borek 
 

Z treścią podjętych uchwał można zapo-

znać się na stronie internetowej pod adre-

sem http://www.bip.mbnet.pl (w zakładce 

Uchwały Rady Miejskiej). 

 

Starania uwiecznione... 

 
 W dniu 21 sierpnia 2008r. w lokalu 
OSP w Wólce Husińskiej odbyła się XX 
sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 
W sesji uczestniczyło 14 radnych, Bur-
mistrz, z-ca Burmistrza, Sekretarz Gmi-
ny, Przewodniczący Rady Powiatu Za-
mojskiego, Kierownik Posterunku Poli-
cji w Krasnobrodzie, Kierownicy jedno-
stek podległych, pracownicy Urzędu 
Miejskiego, sołtysi, przewodniczący za-
rządów osiedli. 
 
Podczas sesji Rada podjęła uchwały: 
 
1) Uchwała ws. wyrażenia zgody na 

przystąpienie przez Gminę Krasnobród 

do projektu pt. „Smaki i szlaki Rozto-

cza”.  

2) Uchwała ws. zawarcia porozumie-

nia na realizację zadania polegającego 

na opracowaniu projektu „Smaki i 
szlaki Roztocza”. Obie uchwały podjęte 
w związku z możliwością pozyskania 
środków finansowych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na realizację działań o cha-
rakterze promocyjnym Gminy Kra-
snobród. W tym celu zostanie powołane 
Konsorcjum jednostek samorządu teryto-
rialnego z terenu Roztocza, którego za-
daniem będzie przygotowanie wspólne-
go wniosku o dofinansowanie przedsię-
wzięcia. Wniosek zostanie złożony do 
30 września 2008r. Partnerami konsor-
cjum będą: Gmina Janów Lubelski, 
Gmina Józefów, Gmina Susiec, Gmina 
Zwierzyniec, Miasto Zamość i Miasto 
Tomaszów Lub. Liderem projektu zosta-
ła wybrana Gmina Krasnobród. W celu 
realizacji projektu gminy zawrą stosow-
ne porozumienie międzygminne, w któ-
rym upoważniają Lidera projektu do za-
mówienia opracowania wniosku i Stu-
dium wykonalności projektu. Koszty 
opracowania wniosku i Studium wyko-
nalności ponoszone będą wspólnie, w 
wysokości 1 464,00zł. brutto przez każ-
dego z partnerów projektu. 
 
3) Uchwała ws. upoważnienia Burmi-

strza Krasnobrodu do ustanowienia za-

bezpieczenia realizacji zadania pn. 

„Modernizacja wielofunkcyjnego bo-

iska sportowego dla dzieci i młodzieży w 
Krasnobrodzie”. Rada upoważniła Bur-
mistrza do podpisania weksla, który bę-
dzie zabezpieczeniem prawidłowej reali-
zacji zadania „Modernizacja wielofunk-
cyjnego boiska sportowego dla dzieci i 
młodzieży w Krasnobrodzie. Wysokość 
zabezpieczenia będzie równa kwocie do-
tacji tj. 81.700,00 zł., którą mamy 
otrzymać na realizacje tego zadania. 
 
4) Uchwała ws. nieodpłatnego przejęcia 

w formie darowizny nieruchomości 

 
Ciąg dalszy ze str. 15. 

Proponowane imię Szkoły Zbiorczej zo-
stało zaakceptowane przez młodzież  
szkolną, grono pedagogiczne, Komitet 
Rodzicielski, władze administracyjne, 
władze wojewódzkie i Kuratorium oraz 
społeczeństwo. 
 Karol Mikołajewski, który na bieżą-
co utrzymywał kontakty z władzami 
Krasnobrodu, przedstawicielami społe-
czeństwa, dyrekcją Zbiorczej Szkoły 
Podstawowej, a szczególnie dyrektorem 
mgr Adamem Kałużą, ustalił, że nadanie 
imienia odbędzie się 1 września 1987r.  
 W tym też dniu, odbyła się uroczy-
stość nadania szkole imienia 25-go Puł-
ku Ułanów Wielkopolskich z udziałem 
zaproszonych gości, weteranów pułko-
wych oraz ich rodzin, uczniów, nauczy-
cieli, delegacji organizacji kombatanc-
kich, Roztoczańskiej Konnej Straży 
Ochrony Przyrody, która nosi imię 25 
pułku Ułanów, jednostek ochotniczej 
straży pożarnej i licznie zgromadzonego 

 
społeczeństwa Krasnobrodu. 
 Przekazano też młodzieży szkolnej 
sztandar szkoły ufundowany przez Śro-
dowisko Ułańskie, Komitet Rodzicielski, 
Urząd Gminy w Krasnobrodzie, instytu-
cje i sponsorów indywidualnych. 
 W następnym dniu o godz. 9.00 od-
była się uroczysta Msza Św. celebrowa-
na przez ks. prałata Romana Marszalca 
w intencji żołnierzy poległych w obronie 
Ojczyzny oraz żyjących i ich rodzin. 
 Jak wynika z chronologii wydarzeń 
starania o nadanie imienia były zasługą 
przede wszystkim Środowiska Ułańskie-
go, dyrektorów szkoły podstawowej a 
następnie zbiorczej, grona pedagogicz-
nego i niektórych działaczy aktywu Kra-
snobrodzkiego. 
 Była to wspólna praca wszystkich, 
uwieńczona wspaniałym sukcesem, a 
tradycje są pieczołowicie kultywowane 
przez kolejne pokolenia młodzieży 
szkolnej, nauczycieli i wychowawców. 
 
       Jan Gębka 

 



18                                                                    Sierpień  2008                                           Gazeta       rasnobrodzka 
 

 

Dominikanie w Krasnobrodzie 

 
zabrał ks. Prałat Roman Marszalec, 
obecny gospodarz kościoła w Krasno-
brodzie, w którym kiedyś przebywali 
Dominikanie. Podziękował on panu Ko-
ścińskiemu za pracę nad tą książką. 
Nadmienił też, że któregoś roku Domi-
nikanie odwiedzili kościół w Krasnobro-
dzie i rzekomo upominali się o ten zaby-
tek. Potem wszyscy udali się na słodki 
poczęstunek. Można było także na miej-
scu nabyć promowaną książkę i uzyskać 
autograf. Kończąc relację ze spotkania 
promującego książkę pana Kościńskiego 
w imieniu członków Krasnobrodzkiego 
Towarzystwa Regionalnego dołączam 
słowa podziękowania i wyrazy uznania 
za pracę twórczą naszego rodaka oraz 
promowanie przeszłości Krasnobrodu i 
zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. 
 Do podziękowań dołączam życzenia 
zdrowia, wielu sukcesów twórczych i sa-
tysfakcji z podejmowanych przedsię-
wzięć na rzecz Małej Ojczyzny oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym. Za sprawą książki pt. „Dominika-
nie w Krasnobrodzie 1664-1864” M. 
Kościńskiego jako strażnika pamięci 
czytelnicy mogą faktycznie dotknąć 
przeszłości Krasnobrodu. 
 Pragnę jeszcze dodać, że książki pa-
na Kościńskiego można nabyć w Miej-
sko-Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Krasnobrodzie od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 9 do 17. 

A. Słota 

 

  
 Jedni zbierają różne rzeczy, aby za-
chować pamięć o przeszłości, inni zaś 
utrwalają przeszłość pisząc książki. Jed-
nym z nich jest Mieczysław Kościński – 
rodak z Krasnobrodu. Jest on autorem 9 
książek o historii Krasnobrodu. Pozwolę 
sobie przypomnieć ich tytuły. 
1. „Zabytki sakralne w Krasnobrodzie” – 

1996 r. 
2. „Przydrożne pomniki wiary, Kra-

snobród i okolice” – 2001r. 
3. „Znani nieznani, Szkice z przeszłości 

Krasnobrodu” – 2002r. 
4. „Krasnobród dawnych lat, Opowieści i 

wspomnienia” – 2003r. 
5. „Z gliny ulepione, Dzieje krasno-

brodzkiego garncarstwa” – 2004r. 
6. „Za bramą ciszy, Na krasnobrodzkich 

cmentarzach” – 2005r. 
7. „Dawny Krasnobród, Ludzie, domy, 

ulice” – 2006r. 
8. „Krasnobrodzkie portrety rodzinne” – 

2007r. 
9. „Dominikanie w Krasnobrodzie 1664 

– 1864, Z dziejów kościoła i klaszto-
ru” – 2008r. 

 Promocja tej ostatniej książki odbyła 
się właśnie dn. 19.07.2008r. o godz. 
15.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
w ramach Dni Krasnobrodu. Pragnę 
przypomnieć, że Mieczysław Kościński 
obecnie mieszka w Lublinie. Zajmuje się 
dziennikarstwem. 
  Książka pt. „Dominikanie w Krasno-
brodzie 1664 – 1864” wzbudziła zainte-
resowanie mieszkańców Krasnobrodu i 
turystów, dlatego też przybyli na promo-
cję tej publikacji. 
 Spotkanie autorskie z książką otwo-
rzyła p. Mariola Czapla – dyrektor Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury, która po-
witała wszystkich i oddała głos głównej 
osobie tego wydarzenia – p. Mieczysła-
wowi Kościńskiemu. Autor książki na 
wstępie skierował słowa powitania w 
stronę ks. Prałata Romana Marszalca – 
obecnego proboszcza kościoła, w którym 
kiedyś przebywali Dominikanie. Powitał 
także p. Kazimierza Mielnickiego – 
przewodniczącego Rady Powiatu Za-
mojskiego, p. Zbigniewa Machalskiego 
– zastępcę burmistrza Krasnobrodu, p. 
Kazimierza Gęślę – sekretarza Urzędu 
Miasta i Gminy Krasnobród, p. Kazimie-
rza Kulę – członka Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie, pracowników biblioteki i 
pozostałych gości. Podziękował także p. 
Marioli Czapla za udostępnienie sali. 
 W dalszej części spotkania p. Mie-
czysław Kościński odniósł się do oko-
liczności powstania książki. Otóż praca 
nad tą publikacją trwała 2 lata. Inspiracją 
do powstania owej publikacji była książ-
ka pt. „Pustynia w ray zamieniona” do-
minikanina ojca Jacka Majewskiego wy-
danej w Lublinie w 1753 roku. 

 

 
 Nowa książka Kościńskiego została 
opatrzona wieloma zdjęciami i fragmen-
tami książki z 1753 roku. Publikacja 
„Dominikanie w Krasnobrodzie 1664-
1864” to owoc wielu wizyt w Archiwum 
Państwowym w Lublinie, Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej im. H. Łopaciń-
skiego, Bibliotece KUL, Archiwum Ar-
chidiecezji Lubelskiej w poszukiwaniu 
materiałów. Książka zawiera kilka dzia-
łów: 
1. Pierwszy dział pt. „Dotykanie prze-
szłości”, gdzie autor porusza okoliczno-
ści powstania książki. 
2. W drugim dziale opisana jest historia 
kościoła w Krasnobrodzie. 
3. Trzeci dział przybliża czytelnikom 
dzieje Ojców Dominikanów. 
4. W czwartym dziale możemy poznać 
dominikańskie ślady na ziemi krasno-
brodzkiej, między innymi kościół, klasz-
tor, książki, ornaty, czasopisma, lichta-
rze, kielichy. Przedmioty te można obej-
rzeć obecnie w Muzeum Sakralnym na 
terenie klasztoru. Podominikańskim za-
bytkiem na terenie Krasnobrodu jest 
drewniany spichlerz z 1795 roku, usytu-
owany obok klasztoru. Obecnie w nim 
mieści się wystawa wieńców dożynko-
wych. Pamiątką po dominikanach jest 
też wiele figur i kapliczek przydrożnych. 
Warto wspomnieć także o wsi Domini-
kanówka i ulicy Dominikańskiej w Kra-
snobrodzie. 
5. W piątym dziale autor przybliża nam 
sylwetkę Jacka Majewskiego – filozofa, 
kaznodzieję, pisarza. 
6. Szósty dział zawiera fragmenty 
książki „Pustynia w ray zamieniona” 
mówiące o uzdrowieniach doznanych 
przez wiernych i kulcie Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej. 
7. Ciekawym elementem książki jest 
Kalendarium o Dominikanach w Kra-
snobrodzie i życiu kościoła. 
 W dalszej części spotkania głos 

 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego  
Sanatorium Rehabilitacyjnego dla 

Dzieci im. Janusza Korczaka 
w Krasnobrodzie 

 
Krystyna Sokolinicka  

z domu Fudakowska z rodziną  
 

serdecznie zapraszają 
 

na uroczyste odsłonięcie  

Tablicy Pamiątkowej  
Marii i Kazimierza Fudakowskich  

w Samodzielnym Publicznym Sanatorium 
Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. Janusza 

Korczaka w Krasnobrodzie 

które odbędzie się w dniu  
14 września 2008r. 

 
Program uroczystości 
10.00  - Powitanie Gości 
10.15  - Odsłonięcie i poświęcenie tablicy 

pamiątkowej przez J.E. Ks. Bp 
Mariusza Leszczyńskiego 

10.30 - Wystąpienia okolicznościowe 
11.00  - Msza Święta w Kościele p.w.  

Ducha Świętego w intencji Marii i 
Kazimierza Fudakowskich oraz 
zmarłych z rodziny Fudakowskich 
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Kącik Regionalisty 
 
Dnia 13.08.2008r. o godzinie 10.00 w sali Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-

nej w Krasnobrodzie odbyło się zebranie Krasnobrodzkiego Towarzystwa Regional-
nego. Prezes KTR pan Mieczysław Kościński powitał zebranych. Ucieszył go fakt, 
że w szeregi KTR włączają się nowi członkowie między innymi pan Eugeniusz Ko-
misarczuk - nauczyciel ze szkoły w Kaczórkach. Prowadzący zebranie złożył po-
dziękowania na ręce księdza Prałata Romana Marszalca za propagowanie funkcjo-
nowania KTR. Zostały też przypomniane działania KTR w minionym roku funkcjo-
nowania od 1.08.2007r. do 13.08.2008r.. Zwrócono uwagę na następujące działania: 
1. Uczestnictwo i zabieranie głosu na spotkaniach dotyczących zagospodarowania 

doliny Wieprz. 
2. Branie udziału w spotkaniach towarzystw regionalnych województwa lubelskiego 

z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 
3. Promowanie Krasnobrodu w czasopismach regionalnych, domach kultury, klubach 

na terenie woj. lubelskiego, promocja książek dokumentujących przeszłość Kra-
snobrodu. 

4. Udział w akcjach, konkursach lokalnych. 
5. Współpraca z innymi towarzystwami i bibliotekami na terenie woj. lubelskiego. 
6. Branie udziału, prezentacja dorobku i promocja Krasnobrodu na zjazdach, sejmi-

kach towarzystw regionalnych woj. lubelskiego (Włodawa/Okuninka). 
W przyszłym roku funkcjonowanie KTR będzie się opierało na kontynuacji działań z 
minionego roku. Planuje się wydanie kolejnej książki upamiętniającej historię Kra-
snobrodu. Tytuł i tematyka publikacji będzie niespodzianką. Zaplanowano też wybo-
ry zarządu KTR. W końcowej części zebrania pan Kościński podziękował zebranym 
za współpracę. 

Alina Słota 

 

 

Krasnobrodzka Wieża 

 

Co słychać  
w KDK? 

 
Modernizacja sali widowiskowej 
Jesienią bieżącego roku planowane jest 
wykonanie modernizacji sali widowi-
skowej w KDK. Obecnie trwają prace 
projektowe związane z realizacją tego 
zadania.  

 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży 

Po wakacyjnej przerwie Krasnobrodzki 
Dom Kultury wznawia prowadzenie za-
jęć dla dzieci i młodzieży. Oto terminy 
spotkań organizacyjnych poszczegól-
nych grup zainteresowań:  

Klub Szachowy 
8 września 2008r. (poniedziałek) 

godz. 14.30 
 

Zajęcia świetlicowe 
9 września 2008r. (wtorek) 

godz. 15.00 
 

Kółko muzyczne  
1. Nauka gry na instrumentach (gitara, 
pianino, keyboard, instrumenty dęte),  

2. Grupa wokalna 
9 września 2008r. (wtorek) 

godz. 16.00 
 

Zespół Tańca Nowoczesnego „Fart” 
6 września (sobota) godz. 12.00  

 

 

 
 

 

 
 W sobotę 2 sierpnia 2008r. w Krasnobrodzie odbył się VI Otwarty Turniej Szachowy 
„Krasnobrodzka Wieża” organizowany przez Krasnobrodzki Dom Kultury.  
 Zorganizowano go w plenerze - na Placu Siekluckiego w centrum Krasnobrodu. W 
turnieju wzięło udział 34 osób. Byli to zawodnicy z: Tomaszowa Lubelskiego, Biłgoraja, 
Lublina, Lubartowa, Zamościa i Krasnobrodu.  
 Tradycyjnie na zakończenie Turnieju wszyscy uczestnicy, z rąk zastępcy burmistrza 
Krasnobrodu p. Zbigniewa Michalskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy 
także puchary i nagrody rzeczowe.  
 Oto najlepsi zawodnicy turnieju:  

Kat. Juniorzy: 
I miejsce - Dawid Dzido – Biłgoraj 
II miejsce – Kamil Sikora – Tomaszów Lubelski 
III miejsce - Michał Bartoszek – Tomaszów Lubelski  

Kat. Seniorzy: 
I miejsce – Paweł Dziubiński – Lublin  
II miejsce – Bartosz Probola – Tomaszów Lubelski 
III miejsce – Jerzy Strzałka – Biłgoraj 

 Wręczono również drobne upominki dla najstarszego zawodnika turnieju p. Albina 
Jaworskiego, najmłodszego 
zawodnika Karola Wolczyka i 
najmłodszej zawodniczki 
Aleksandry Kaweckiej.  
 Po wręczeniu wszystkich na-
gród przyszedł czas na wspólne 
pamiątkowe zdjęcie.  VI Otwar-
ty Turniej Szachowy „Krasno-
brodzka Wieża” przeszedł już do 
historii. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy wnieśli swój wkład w jego or-
ganizację. Dziękuję p. Andrzejowi 
Czochra – kierownikowi turnieju, 
p. Ryszardowi Żądło – sędziemu 
głównemu oraz p. Józefowi Rybakowi. 
 Bardzo dziękuję także wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju i już teraz 
zapraszam na kolejną edycję „Krasnobrodzkiej Wieży” w przyszłym roku. 

 

M. Czapla 

Fotoreportaż – str. 20 

 

Ogłoszenie 
 

Sprzedam działkę budowlaną  
o pow. 11 arów położoną  

w Krasnobrodzie (Nowa Wieś) 
  

tel. 504 171 203 
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