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Wojewódzki 
Przegląd 

Orkiestr Dętych 
Ochotniczych 

Straży 
Pożarnych RP - 

Krasnobród 

2000 
 

 

  

 

Wśród zaproszonych gości przeglądu był Prezes Zarządu Głównego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

– Waldemar Pawlak. 
                                                 Szczegóły na str. 11 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Tancerze 

„Chaboussant” 
z Francji 
występowali  

w Krasnobrodzie 
 

szczegóły na str. 4 
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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 
 

***** 
W dniu 22 sierpnia 2000r. o godz. 10

00
 

odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta i 

Gminy Krasnobród. Podczas obrad  tej sesji 

planowane jest m.in. podjęcie uchwał w 

następujących sprawach: 

- zmiany uchwały Nr 216/1998 Zarządu 

miasta i Gminy Krasnobród w sprawie 

utworzenia obwodów do głosowania, ich 

granic i numerów oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych, 

- utworzenia środków specjalnych w 

warsztacie Terapii Zajęciowej w 

Dominikanówce, 

- zmiany składu Komisji Oświaty i Spraw 

Społecznych Rady Miasta i Gminy w 

Krasnobrodzie, 

- regulaminu określającego wysokość stawek 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy dla nauczycieli szkół i 

placówek prowadzonych przez Miasto i 

Gminę Krasnobród, 

- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na 

finansowanie inwestycji drogowych. 

 
***** 

 
W dniu 10 września br. odbędą się w 

Krasnobrodzie Dożynki Diecezjalne, które 

połączono z Dożynkami Parafialnymi. W 

związku z tym, podobnie jak w roku 

ubiegłym będziemy gościć w Krasnobrodzie 

delegacje z wieńcami dożynkowymi z całej 

diecezji, które właśnie tutaj, w 

Krasnobrodzie podziękują Matce Bożej za 

zebrane plony. 

 

***** 

 

 

 

**** 
W dniu 13.09.2000r. odbędzie się uroczyste 

otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Dominikanówce. Impreza rozpocznie się o 

godz. 10
00

 uroczystą mszą św. odprawioną w 

Kaplicy w Dominikanówce, po której nastąpi 

poświęcenie budynku Warsztatu i jego 

pomieszczeń. 

Otwarcie Warsztatu Terapii Zajęciowej 

połączone jest z imprezą integracyjną pod 

nazwą „Razem raźniej – Dominikanówka 

2000” - zadania objętego Gminnym 

Programem na Rzecz Integracji Osób 

Niepełnosprawnych i Starszych. 

W spotkaniu tym zaplanowano udział około 

120 osób niepełnosprawnych, które 

zaprezentują swoje prace plastyczne. 
 

***** 
 

Wzorem lat ubiegłych Krasnobród będzie 

gościł uczestników Wieloetapowego Biegu 

Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Powitamy 

uczestników biegu w dniu 1września, 

tradycyjnie w centrum Krasnobrodu. Natomiast 

następnego dnia, tj. 2 września uczestnicy 

biegu wyruszą z Krasnobrodu na trasę 
kolejnego etapu prowadzącego do Zamościa. 
 

***** 
W dniu 3 września br. odbędą się uroczystości 

związane z obchodami 61 rocznicy września 

1939r. Uroczystości rozpoczną się mszą św. w 

krasnobrodzkim kościele. Po mszy św., około 

godz. 10.00 odbędzie się przemarsz na 

cmentarz pod Pomnik Żołnierzy Września, a 

tam złożenie wieńców. Następnie w budynku 

szkoły w Krasnobrodzie odbędą się występy 

dwóch chórów: z Rachań i Suśćca. W 

uroczystościach planowany jest udział około 

120 uczestników wojny obronnej zrzeszonych 

w Związku Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych. W imieniu 

organizatorów zapraszamy na tę uroczystość 
również mieszkańców Miasta i Gminy 

Krasnobród. 

 

***** 
 

 

 

***** 
W czasie wakacji trwają prace remontowe 

w niektórych szkołach na terenie Miasta i 

Gminy Krasnobród. W Starej Hucie 

budowane są od podstaw sanitariaty 

razem z łazienką. Prace prowadzą 
konserwatorzy COKiS wspólnie z 

rodzicami dzieci z obwodu szkoły w 

Starej Hucie.  

***** 
Od  nowego roku nie będą odbywać się 
zajęcia dydaktyczne w  budynku 

dzierżawionym od Nadleśnictwa 

Zwierzyniec w Kaczórkach. 

W szkole w Hutkach-Kaczórkach  trwają 
prace adaptacyjne w pomieszczeniach  po 

mieszkaniu byłego dyrektora szkoły. W 

wyremontowanych pomieszczeniach 

umieszczona będzie biblioteka oraz sale 

dydaktyczne dla  najmłodszych  dzieci. 

 

***** 
 

Na posiedzeniu Zarządu Miasta I Gminy 

Krasnobród w dniu 16.08.2000r. podjęto 

decyzję o przeniesieniu Biblioteki 

Publicznej. Biblioteka wróci do swojej 

siedziby, tj. do lokalu w budynku COKiS 

przy ul. 3-go Maja 18. 

Już wkrótce dla wielu czytelników droga 

do biblioteki znacznie się skróci.  

 

***** 
Zarząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 

przystępuje do odbudowy ulicy Partyzantów. 

Zanim to jednak nastąpi należy wykonać 

infrastrukturę podziemną, dlatego też we 

wrześniu br. zostanie przebudowana sieć 

energetyczna niskiego napięcia z 

napowietrznej na kablową oraz zostanie 

wykonane nowe, parkowe oświetlenie 

uliczne. 

 

***** 
Rozpoczęto prace związane z tak długo 

oczekiwaną telefonizacją Osiedla Podzamek. 

Kilkadziesiąt nowych abonentów będzie 

mogło korzystać z telefonów 

 

***** 
 

             Informacje zebrała:  

                      M. Czapla 
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Święto w Starej Hucie 
 

 

Sobota 12 sierpnia 2000 roku była dniem szczególnym dla mieszkańców miejscowości Stara Huta. Właśnie w tym dniu do 

małej miejscowości położonej w zachodniej części naszej gminy przyjechało wielu dostojnych gości, którzy przybyli w 

związku z poświęceniem i uroczystym przekazaniem kluczy do wozu 

bojowego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 Przypomnę, że na przełomie maja i czerwca br. samochód STAR 

266 - cysterna pozyskany z Komendy Wojewódzkiej Policji w Płocku został 

przebudowany na wóz strażacki. 

 Koszt przebudowy zamknął się ogólną kwotą 44.500 zł. z czego 

jednostka OSP w Starej Hucie otrzymała dotację z Zarządu Głównego OSP 

RP w Warszawie w wysokości 20 tys. zł., 10 tys. zł. przekazał na ten cel 

Zarząd Gminny Związku OSP w Krasnobrodzie. Pozostałą kwotę strażacy 

zadeklarowali zebrać od sponsorów.  

 Uroczystości w Starej Hucie zaszczycili swoją obecnością: Prezes 

Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Waldemar 

Pawlak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży 

Pożarnej RP - Edward Hunek, Prezes Zarządu Powiatowego Związku 

Ochotniczej Straży Pożarnej RP - Janusz Różycki. Oprócz przedstawicieli 

Związku OSP Starą Hutę odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych. 

Władze wojewódzkie reprezentował Marszałek Województwa Lubelskiego 

Arkadiusz Bratkowski, Starostę Powiatu Zamojskiego reprezentował V-ce 

Straosta Kazimierz Mielnicki, a władze gminne - Burmistrz Miasta i Gminy 

Krasnobród Marek Pasieczny. Do  Starej Huty przybyli też: przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Lublinie, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu Janusz Rycaj oraz prowadzący 

te uroczystości Marek Maślany. 

 Uroczystości rozpoczęły się mszą św. odprawioną w kaplicy w Hucisku przez ks. Pawła Słonopasa. Po mszy św.  

  

strażacy jednostki OSP w Starej Hucie zebrali się przy strażnicy, gdzie w imieniu gospodarzy szanownych gości powitał 

Naczelnik OSP w Starej Hucie Zdzisław Lalik. Następnie ks. Paweł Słonopas dokonał poświęcenia wozu bojowego, a 

kluczyki do samochodu z rąk Prezesa Zarządu 

Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP Waldemara Pawlaka przyjął były wieloletni 

naczelnik Jednostki OSP w  Starej Hucie druh Antoni 

Gancarz, który z kolei przekazał je Prezesowi OSP w 

Starej Hucie i kierowcy jednocześnie, druhowi 

Krzysztofowi Lalikowi. 

        Uroczystości zakończyły się wspólnym obiadem, 

po czym goście wrócili do Krasnobrodu na 

odbywający się tam XVI Wojewódzki Przegląd 

Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych 

OSP. 

  

 

M. Czapla 
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Goście z Francji 
 

W dniu 13 sierpnia br. gościliśmy w Krasnobrodzie Zespół 

Folklorystyczny "Chaboussant" z miejscowości Lezay we Francji. 

Zespół powstał w 1967r. i liczy obecnie 15 tancerzy i 5 muzyków. 

Początkowo przygotowywał spektakle taneczne oparte na melodiach z 

różnych stron świata, potem tancerze z "Chaboussant" skoncentrowali 

się na poszukiwaniach tradycji pochodzących z własnego terenu. 

     Zespół ten 

przyjechał do 

Polski na I 

Międzynarodo

wy Festiwal 

Folkloru 

organizowany 

w 

Tomaszowie 

Lub., a dzięki współpracy z Tomaszowskim Domem Kultury 

mieliśmy okazję zobaczyć go w Krasnobrodzie. 

        Zanim jednak mogliśmy podziwiać tancerzy na scenie 

zaprosiliśmy ich na wycieczkę po Krasnobrodzie. Francuzi 

zobaczyli Kaplicę na Wodzie, Kalwarię i muzea, niestety nie mogli 

zobaczyć wnętrza Kościoła ze względu na odprawiane przed południem msze św. Nie zobaczyli też Kaplicy Św. Rocha, 

gdyż nie pozwolił na to zbyt krótki okres czasu przeznaczony na zwiedzanie. 

       Tutaj chciałabym dodać, że dla części członków zespołu nie była to pierwsza wizyta w Krasnobrodzie. W wyniku 

współpracy zespołu "Chaboussant" z Zespołem "Roztocze" z Tomaszowa Lub. francuscy tancerze wraz z rodzinami gościli 

już kilkakrotnie w Tomaszowie Lub. i podczas tych pobytów odwiedzali Krasnobród. Natomiast kierownik artystyczny 

zespołu  Christian Magnain wraz z małżonką, Therese Magnain był w Krasnobrodzie na wczasach - wypoczywali na 

"Pszczelińcu". 

       Po wycieczce po Krasnobrodzie wraz z zespołem 

udaliśmy się nad zalew, gdzie w turystycznych warunkach 

członkowie zespołu zjedli obiad, a następnie zaczęli się 

przygotowywać do występu. I tutaj spotkało ich pewne 

zaskoczenie, gdy okazało się, że zamiast garderoby mają do 

dyspozycji namiot wojskowy i niezbyt dobre warunki do 

przebierania się. Całe szczęście, że członkowie zespołu to 

osoby, które pomimo utrudnień, które spotykają na swojej 

drodze potrafią je zaakceptować i nie stwarzać większych 

problemów. 

        Występ wzbudził duże zainteresowanie, po części 

dlatego, że zespoły z zagranicy występują u nas niezbyt 

często. Występ składał się  z trzech części, podczas których 

tancerze prezentowali się w różnych strojach. 

 Miłym akcentem na zakończenie spotkania z 

Francuzami było spotkanie z Ryszardem Kuleszą – 

byłym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce 

nożnej, przebywającym na wypoczynku w 

Krasnobrodzie, który wręczył kierownikowi zespołu 

proporzec PZPN oraz koszulkę reprezentacji polskiej. 

Natomiast Andrzej Czapla - Dyrektor Centrum Oświaty 

Kultury i Sportu w Krasnobrodzie na pamiątkę pobytu w 

Krasnobrodzie wręczył zespołowi obraz przedstawiający 

Kaplicę św. Rocha namalowany przez Józefa Gresztę - 

uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Dominikanówce.  

       Po tym pożegnaniu zespół odjechał do Tomaszowa 

Lub. aby wziąć udział odbywającym się tam I 

Międzynarodowym Festiwalu Folkloru. 

  

                                                                                                                                                          M. Czapla 
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Jubileuszowy 
koncert 

 

W bieżącym roku mija 25 lat od pierwszego 

koncertu organowego zorganizowanego w 

Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie. 

Genezę koncertów oraz artystów 

występujących w ciągu ćwierćwiecza  

przedstawiłam w poprzednim, lipcowym 

wydaniu "Gazety Krasnobrodzkiej". 

      Dla uczczenia 25-lecia koncertów 

organowych w Krasnobrodzie w dniu 6 

sierpnia odbył się koncert jubileuszowy. Był 

to koncert szczególny, gdyż oprócz organisty 

- Marka Kudkickiego wystąpili: śpiewaczka 

- Agnieszka Bender-Bojanowska, oboista - 

Janusz Puławski i trębacz - Janusz Kiecana. 

Niestety ze względu na stan zdrowia nie 
dojechał na koncert, grający na tubie - 

Roman Malinowski. 

      Jubileuszowy koncert rozpoczął się 
utworem organowym w wykonaniu Marka 

Kudlickiego. Następnie arię zatytułowaną 

"Romans" z opery "Mignon" Ambroise'a 

Thomas'a zaśpiewała Agnieszka Bender-

Bojanowska. W dalszej części koncertu 

wysłuchaliśmy utworu na obój solo w wyko-

naniu Janusza Popławskiego z 

towarzyszeniem organów, na których grał 

kierownik artystyczny koncertów Marek 

Kudlicki. 

       Po utworze wykonanym na dość 

niecodziennym instrumencie, jakim jest obój 

ponownie wystąpiła ponownie Agnieszka 

Bender-Bojanowska, która przy 

akompaniamencie organów zaśpiewała jedną 
z najpiękniejszych pieśni Franciszka 

Schuberta jaką jest niewątpliwie "Ave 

Maria". 

       Kolejnym artystą, który wystąpił w 

koncercie jubileuszowym był Janusz 

Kiecana, w wykonaniu, którego usłyszeliśmy 

Koncert na trąbkę i orkiestrę - utwór, którego 

kompozytorem jest Tomasso Albinoni. W 

koncercie orkiestrę zastąpiły organy. 

       Podczas Jubileuszowego koncertu 

organy   odgrywały głównie rolę instrumentu 

akompaniującego, grającego najczęściej 

partię orkiestry. Natomiast na zakończenie 

koncertu ponownie usłyszeliśmy utwór 

solowy, napisany w oryginale na organy. 

Marek Kudlicki zaprezentował 

wirtuozowską Fugę F-dur Wilhelma 

Friedemanna Bacha. 

       Koncert jubileuszowy zgromadził wielu 

miłośników muzyki i sympatyków letnich 

koncertów organowych w Krasnobrodzie, 

którzy gromkimi brawami podziękowali 

artystom za tak wspaniały i uroczysty 

koncert. 

      Po koncercie poprosiłam wykonawców o 

kilka słów dla czytelników "Gazety 

Krasnobrodzkiej".  
      Jako pierwszą poprosiłam o rozmowę 

Panią Agnieszkę Bender-Bojanowską. 

M.Cz.: Pani Agnieszko, proszę powiedzieć 

kilka słów o sobie? 

A.BB.: Trudno jest mówić o sobie, ale 

spróbuję. Urodziłam się w Tomaszowie Lub. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej 

wydziale wokalno-aktorskim Akademii 

Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w 

Bydgoszczy. Studia ukończyłam w 1999r.  

uzyskując tytuł magistra. Obecnie jestem 

pracownikiem Teatru Muzycznego w 

Lublinie. 

M.Cz.:Jakie są Pani wrażenia po koncercie? 

A.BB.: Był to bardzo udany koncert. To było 

coś niesamowitego. Melodyjność, ekspresja, 

wspaniała mistrzowska gra pana Marka 

Kudlickiego sprawiły, że wspaniale mi się 
śpiewało. Miałam do czynienia z wieloma 

artystami, ale muszę stwierdzić, że Pan 

Marek Kudlicki jest wspaniałym muzykiem. 

Wydaje mi się, że zgodnie 

współpracowaliśmy.   

       Kolejnym moim rozmówcą był młody 

muzyk, grający na trąbce - Janusz Kiecana. 

Podobnie jak Pani Agnieszka urodził się w 

Tomaszowie Lub. Od 1988 roku uczył się gry 

na trąbce u Romana Malinowskiego w 

Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w 

Tomaszowie Lub., a od 1992 roku u 

Mieczysława Pawelca w Państwowej Szkole 

Muzycznej II stopnia w Zamościu.  W roku 

1997 rozpoczął studia w Akademii 

Muzycznej w Krakowie w klasie prof. 

Wacława Mulaka. Obecnie jest studentem IV 

roku. Od 1995 roku pracuje jako nauczyciel 

gry na trąbce w Państwowej Szkole 

Muzycznej I stopnia w Tomaszowie Lub.  

      Zapytany o wrażenia z koncertu 

odpowiedział: "Cieszę się, że mogłem 

wystąpić w tym koncercie, choć nie jestem 

zadowolony ze swojej gry. Był to mój 

pierwszy koncert, ale mam nadzieję, że nie 

ostatni." 

       O kilka słów dla "G.K." poprosiłam też 
grającego na oboju Janusza Popławskiego. 

M.Cz.: Czy mógłby Pan przedstawić się 

czytelnikom "Gazety Krasnobrodzkiej"? 

J.P.:  Bardzo proszę. Jestem absolwentem 

Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie 

studiowałem na Wydziale Instrumentalnym w 

klasie oboju prof. Jerzego Kotyczki. W latach 

1987-92 pracowałem w Orkiestrze Opery 

Krakowskiej, a także w Orkiestrze Polskiego 

Radia i Telewizji w Krakowie. 

Współpracowałem z wieloma polskimi 

orkiestrami, m.in. z Orkiestrą Filharmonii 

Krakowskiej, Capellą Cracoviennis i 

Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej. Z 

orkiestrami tymi koncertowałem w kraju i za 

granicą. Uczestniczyłem w nagraniach 

radiowych i telewizyjnych. Od 1993r. pracuję 
w Polskiej Orkiestrze Włościańskiej im. 

Karola Namysłowskiego w Zamościu. 

Koncertuję jako solista oraz kameralista w 

ramach Zamojskiego Kwintetu Instrumentów 

Dętych. Od roku 1993 prowadzę klasę oboju 

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II 

stopnia w Zamościu. 

M.Cz.: Proszę powiedzieć kilka słów na temat 

dzisiejszego koncertu. 

J.P.: Czuję się zaszczycony, że mogłem 

wystąpić w tym uroczystym, jubileuszowym 

koncercie. Architektura i 

 
cegiełkę do tego festiwalu. 

       Ostatnim moim rozmówcą był Kierownik 

Artystyczny koncertów organowych w 

Krasnobrodzie - Pan Marek Kudlicki. 

M.Cz.: Proszę powiedzieć coś o sobie? Czym, 

zajmuje się Pan ,oczywiście oprócz organizacji 

koncertów organowych w Krasnobrodzie? 
M.K.: Edukację muzyczna zaczynałem w 

Tomaszowie Lub. Kontynuowałem ją potem w 

szkołach: zamojskiej i lubelskiej. Jestem 

absolwentem Akademii Muzycznej w 

Krakowie, gdzie studiowałem w klasach 

organów i dyrygentury u profesorów Joachima 

Grubicha i Krzysztofa Missony. Jako wirtuoz i 

dyrygent występowałem z różnymi orkiestrami 

w niemal wszystkich krajach Europy, 

wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych i 

Kanadzie, a także  w Ameryce Południowej, 

Australii, Nowej Zelandii, Afryce Południowej i 

wielu egzotycznych krajach Dalekiego 

Wschodu. Mam na swym koncie wiele nagrań 

radiowych, telewizyjnych i płytowych. 

M.Cz.: Proszę powiedzieć jak to się stało, że 

został Pan Kierownikiem Artystycznym 

koncertów organowych w Krasnobrodzie? 

M.K.: O, to dawna historia. Tak się jakoś 
zdarzyło, że na koncercie inauguracyjnym z 

okazji powstania nowych organów w kościele w 

Krasnobrodzie była moja mama i w rozmowie z 

ks. prałatem Kazimierzem Wójtowiczem na 

temat możliwości organizacji takich koncertów 

cyklicznie powiedziała, że ma syna, który 

mógłby się tym zająć. I zająłem się tym. 

Umówiliśmy się z ks. prałatem, że będą dwa 

koncerty w lipcu i dwa w sierpniu. Były to 

głównie koncerty organowe. Wyjątkiem była 

śpiewaczka Sefania Wojtowicz, która 

występowała w Krasnobrodzie kilkakrotnie. 

M.Cz.: Jak udaje się Panu zapraszać do 

Krasnobrodu tak wspaniałych artystów, z tak 

odległych i egzotycznych krajów jak Japonia, 

Australia, czy Wenezuela? 

M.K.: Staram się zapraszać swoich kolegów. 

Dzięki moim licznym podróżom mam 

przyjaciół w różnych krajach i na różnych 

kontynentach. Równolegle koncertują też polscy 

organiści.  

M.Cz.: Podczas 25 letniej historii koncertów 

kilkakrotnie był Pan wykonawcą koncertów. 

M.K.: Tak. Na początku występowałem raz na 

kilka lat, teraz staram się koncertować raz w 

roku.  

M.Cz.: Od pewnego czasu mieszka Pan w 

Wiedniu. Jak udaje się Panu kierowanie 

koncertami organowymi w Krasnobrodzie? 

M.K.: Kieruję nimi na odległość. Zapraszam 

organistów, tam piszę komentarze i przesyłam 

je do Krasnobrodu. a tu na miejscu koncerty 

prowadzą miejscowi księża, którzy robią to 

profesjonalnie. Tu chciałbym dodać, że były 

pewne obawy, kiedy odszedł z parafii poprzedni 

proboszcz, jak do koncertów organowych 

odniesie się jego następca. Jednak dzięki 

zainteresowaniu i wsparciu obecnego 

proboszcza ks. prałata Romana Marszalca 

organizacja koncertów jest kontynuowana i 

mogliśmy doczekać się koncertu 
jubileuszowego z okazji 25-lecia, 

M.Cz. Bardzo serdecznie dziękuje Panu za 

rozmowę i życzę udanych koncertów i 

doczekania kolejnych jubileuszy. 
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Narodziny 
 

  05.07. – Deryło Martyna 
                 Hutków 
  05.07. – Dzirba Ernest 
                Majdan Mały 
  08.07. – Tomiczek Mateusz 
                Krasnobród 
  11.07. – Gęśla Wiktoria  

                Dominikanówka 

  12.07. – Przytuła Dawid 
                Krasnobród 
  12.07. – Kopczyńska Weronika 
                Majdan Mały 
  17.07. – Pakuła Magda 
                Zielone 
 

 

 

 

Ogłoszenie 
  

W ramach festynu „POŻEGNANIE WAKACJI” 
organizowanego w Krasnobrodzie na zalewem 

w dniu 26 sierpnia 2000 
odbędą się: 

 

1. ZAWODY ROWEROWE 
 

Zawodnicy startować będą w trzech kategoriach wiekowych: 
1000 – start zawodników w kategorii do 8 lat 

1100 – start zawodników w kategorii od 9 do 15 lat 
1300 –  start zawodników w kategorii powyżej 15 lat 

 

Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody. 
 

SSzzcczzeeggóółłoowwyycchh  iinnffoorrmmaaccjjii  
uuddzziieellaa  ii  zzggłłoosszzeenniiaa  

 przyjmuje do dnia 25.08.2000r. 
Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

ul. 3-go Maja 18 

22-440 Krasnobród 

tel. (0-84) 660-75-23, 660-71-17 
 

lub w dniu 26.08.2000r. do godz. 9
00

 u organizatorów nad zalewem 
  
 

2. WYBORY „MAŁEGO MISTERA’ 2000” 
 

Zapraszamy rodziców chłopców w wieku od 3 do 9 lat  

o zgłaszanie swoich pociech do udziału w tym konkursie. 
 

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje 

do dnia 24.08.2000r. COKiS w Krasnobrodzie 

 

       

 

Odeszli z naszej 
społeczności 

 

 
           06.07 – Skiba Maria – DPS Kranobród 

          11.07 – Tytuła Grzegorz – Majdan Mały 
             14.07 – Kozłowski Czesław – Hutków 
15.07 – Kowalczuk Rozalia - Krasnobród 

17.07 – Cichoń Czesława – Majdan Mały  
18.07 – Kończeski Bolesław – Krasnobród 

19.07 – Myszkowski Władysław – Kaczórki 
19.07 – Flaga Stanisław – DPS Krasnobród 

19.07 – Buta Stefan  – DPS Krasnobród 
21.07 – Roczkowska Bronisława – Krasnobród 
21.07 – Baran Józefa – DPS Krasnobród 

22.07 – Misiarz Katarzyna – DPS Krasnobród 
26.07 – Gajewska Janina – Majdan Wielki 

27.07 – Gielmuda Marian - Krasnobród 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01.07.2000r. 
 

O leszczak G rzegorz  O leszczak G rzegorz  O leszczak G rzegorz  O leszczak G rzegorz      

i Czapla A netai Czapla A netai Czapla A netai Czapla A neta     

 

15.07.2000r. 
 

G rom ek T om aG rom ek T om aG rom ek T om aG rom ek T om asz sz  sz  sz      

i B artnik  M ałgorzatai B artnik  M ałgorzatai B artnik  M ałgorzatai B artnik  M ałgorzata     
    

W iW iW iW iśniew ski Tom asz niew ski Tom asz niew ski Tom asz niew ski Tom asz     

i Czekirda A nnai Czekirda A nnai Czekirda A nnai Czekirda A nna     
 

29.07.2000r. 
 

K oper JózefK oper JózefK oper JózefK oper Józef     

 i G natow icz A nna i G natow icz A nna i G natow icz A nna i G natow icz A nna     
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NNaajjlleeppssii    
z najlepszych (2) 

 

Sprawozdanie z konkursu polonistycznego (rejonowego) dla 

uczniów klas III – etap III 
 

 

Tak często fascynują nas sukcesy 

mieszkańców z innych wsi, miast czy 

krajów, a obce są nam sukcesy 

mieszkańców miasta i Gminy 

Krasnobród. Dlatego też na prośbę 

niektórych czytelników „G.K.” 

publikujemy niniejsze sprawozdanie z 

wydarzeń, w którym będzie mowa o 

sukcesach naszych dzieci. 
 

        Dnia 10 maja 2000r. o godz. 11
00

 

w Szkole Podstawowej nr 6 w 

Zamościu odbyły się eliminacje III 

etapu konkursu polonistycznego 

(rejonowego). Rejon Zamość tworzą 

następujące szkoły podstawowe: 

szkoły na terenie miasta i gminy 

Zamość, Stary Zamość, Komarów, 

Adamów, Krasnobród, 

Szczebrzeszyn. W tym samym dniu i 

o tej samej godzinie odbywały się 

konkursy polonistyczne w regionie 

Biłgoraj, Hrubieszów i Tomaszów 

Lubelski, z tego względu żeby 

uniknąć drastycznych reperkusji. 

        Generalnie do zmagań 

konkursowych przystąpiło 180 

uczniów. Byli to sami laureaci II 

edycji tegoż konkursu. Najliczniejsze 

grupy uczniów klas II wywodziły się 

ze szkół podstawowych nr 2, 4,, 6, 

8,10 (około 15 uczniów ze szkoły). W 

piękny słoneczny dzień wszyscy 

uczniowie przyjechali do Zamościa ze 

swoimi opiekunami – nauczycielami, 

a niektórzy nawet z rodzicami. 

        Gminę Krasnobród na wyżej 

wymienionej imprezie reprezentowały 

4 uczennice (jak już informowałam o 

tym w nr 5/43 Gazety 

Krasnobrodzkiej z dnia 15.05.2000r.), 

tj.:  

1. Natalia Borkowicz – uczennica 

kl. III Szkoły Podstawowej w 

Krasnobrodzie, 

2. Lidia Działa  - uczennica kl. III 

Szkoły Filialnej w Wólce 

Husińskiej, 

3. Monika Stachurska – uczennica 

kl. III Szkoły Podstawowej w 

Majdanie Wielkim, 

 

 

4. Paulina Szewc – uczennica kl. 

III Szkoły Podstawowej w 

Kaczórkach. 

Uczennicom towarzyszyły i 

wspierały emocjonalnie opiekunki – 

nauczycielki: mgr Z. Lalik, mgr A. 

Słota, mgr M. Czekirda, M. Przytuła 

oraz mamy: Anna Borkowicz i 

Barbara Działa. Uczniów 

rozdzielono do 7 sal lekcyjnych, 

mniej więcej po 25 uczniów w 

każdej sali. 

Nad prawidłowym przebiegiem 

konkursu polonistycznego czuwały 

po dwie nauczycielki z innych szkół  

podstawowych. One to podały 

zasady konkursu: 

- czas trwania eliminacji – 60 

min, 

- uczeń, który wykona zadania 

bezbłędnie kwalifikuje się do 

IV etapu konkursu. 

Każdy uczestnik konkursu 

otrzymał kartę pracy ucznia 

zawierającą 10 zadań, które należy 

wykonać w oparciu o tekst o 2 

wróbelkach: Ćwirku i Elemelku. 

Uczniowie musieli wykazać się 

znajomością układania odpowiedzi 

na pytania pełnym zdaniem, nadać 

tytuł bajce, ocenić zachowanie 

wróbelków. Dzięki tym zadaniom 

uczniowie kształtowali postawy 

społeczno-moralne i etyczne oraz 

uświadomili sobie to, że prawdziwi 

przyjaciele dzielą się wszystkim z 

innym w każdej sytuacji. Należało 

też wykazać się znajomością 

rzeczowników,  alfabetu  i  czasu 
 

    

teraźniejszego, przeszłego i 

przyszłego czasowników. 

       Zmagania konkursowe trwały 60 

min. Wielu uczniów oddało swoje 

prace przed czasem, bo twierdziło, że 

zadania były łatwe, choć łatwo można 

byłoby się pomylić. Wyniki konkursu 

ogłoszono dopiero 11.05.2000r. o 

godz. 9
00

. Generalnie do IV etapu 

zakwalifikowało się około 50 

uczniów.  

       Laureatami II etapu konkursu 

zostały 2 uczennice: 

1.Natalia Borkowicz – 0 błędów 

2.Lidia Działa – 0 błędów  

      Obie dziewczynki powtórzyły 

sukces z II etapu w Krasnobrodzie, w 

związku z tym „jak dwie papużki 

nierozłączki” reprezentowały gminę 

Krasnobród w IV edycji konkursu dn. 

31.05.2000r. w Szkole Podstawowej 

nr 4 (filia). Dziewczynkom gratuluję i 

życzę dalszych sukcesów w 

kolejnych eliminacjach. Myślę, że 

warto organizować takiego typu 

imprezy, chociażby z tego względu, 

że promują i dowartościowują one 

uczniów zdolnych oraz nauczycieli 

kreatywnych i dyspozycyjnych z 

dużych i małych szkół 

podstawowych. 

A. Słota 

 

      Informacje z IV etapu konkursu 

zamieszczamy na str. 12 bieżącego 

wydania „G.K.”    

    

    

    

 

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

 

            Masz ciekawy pomysł, 

                                                nurtujący Cię problem. 
                                           Napisz. 

Postaramy się wydać Twój artykuł na łamach 
„Gazety Krasnobrodzkiej” 

                                                         Redakcja 
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        Tegoroczne „Dni Krasnobrodu” 

obchodziliśmy w dniach 21-23 lipca. 

Obchody święta miejscowości 

rozpoczęliśmy otwarciem w świetlicy 

Centrum Oświaty Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie dwóch wystaw. Pierwsza 

z nich to wystawa fotografii 

Mieczysława Kościńskiego 

zatytułowana „Krasnobród w 

Warszawie” przedstawiająca zdjęcia 

ulicy Krasnobrodzkiej w Warszawie. 

Druga wystawa, która została otwarta 21 

lipca br. to wystawa rzeźby 

Mieczysława Portki z Majdanu 

Wielkiego. 

      Również 21 lipca, na scenie nad 

zalewem odbyły się koncerty zespołów 

muzycznych działających przy Centrum 

Oświaty Kultury i Sportu w 

Krasnobrodzie: Zespół „Śrubka” oraz 

zespół bez nazwy. Pierwszy dzień 

obchodów dni miejscowości zakończyła 

plenerowa (nad zalewem) projekcja 

filmu prod. pol. pt. „Zakochani”. 

      Drugi dzień obchodów składał się z 

trzech części. Pierwsza z nich to blok 

imprez dla dzieci, a w nim konkurs 

piosenki wakacyjnej, Wybory Małej 

Miss Lata, konkurs plastyczny „Zabytki 

Krasnobrodu” oraz gry i zabawy 

sprawnościowe.  

          

 

 
W konkursie piosenki wakacyjnej 

wzięło udział 19 osób z wielu miast 

Polski, w tym 6-osobowy zespół z 

sanatorium. Niektórzy wykonawcy 

prezentowali bardzo wysoki poziom 

artystyczny i mieli już za sobą występy 

w wielu konkursach, a nawet 

programach radiowych i telewizyjnych. 

Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce 

- Katarzyna Korona z Legnicy, II 

miejsce - Justyna Lewtak z Puław i 

IIImiejsce - Emil Kłyż z Krasnobrodu.  

       Dużym zainteresowaniem cieszyły 

się wybory Małej Miss Lata – 

Krasnobród’ 2000. Do tego konkursu 

zgłosiło się 12 kandydatek w wieku od 

3 do 10 lat. Dzięki udziałowi w 

konkursie 3-letniej Weroniki Irakowej z 

Czech konkurs stał się konkursem 

międzynarodowym. Kandydatki na 

Małą Miss Lata  prezentowały się 

publiczności w czterech wejściach na 

estradę. W wyniku konkursu: 

 Małą Miss Lata Krasnobród’ 2000 

została Weronika Irakowa, (lat 3) z 

Czech,  

I V-ce Miss – Weronika Weremko (lat 

3) z Zamościa,  

II V-ce Miss Kamila Wiatrzyk (lat 5) z 

Warszawy.  

       Bardzo dużym zainteresowaniem 

cieszył się też konkurs plastyczny – 

rysunek węglem pt. „Zabytki 

Krasnobrodu” oraz konkurs na budowle 

z piasku. 

 

 

     W sobotnie południe rozpoczął się 

blok imprez sportowych. O godz. 1100 

rozpoczął się Turniej Piłki Plażowej o 

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 

Krasnobród. Do turnieju zgłosiło się 12 

dwuosobowych drużyn z takich 

miejscowości jak: Rejowiec Fabryczny, 

Tarnawatka, Ulhówek, Zamość, 

Warszawa, Biłgoraj Lublin i 

Krasnobród. W wyniku rozgrywek I 

miejsce i Puchar Burmistrza Miasta i 

Gminy Krasnobród wywalczyła 

drużyna: Michał Wysocki i Antoni 

Wysocki z Warszawy, II miejsce – 

Henryk Kaczor i Krystian Polowy z 

Biłgoraja, III miejsce – Tomasz Kobak i 

August Kozak z Zamościa. Zwycięzcy 

turnieju otrzymali nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Firmę „MAT” z 

Biłgoraja i Centrum Oświaty Kultury i 

Sportu w Krasnobrodzie. 

        W bloku imprez sportowych 

odbyły się, cieszące się dużym 

zainteresowaniem, konkursy i zabawy 

sprawnościowe na wodzie, m.in. rzut 

kołem ratunkowym, organizowane przez 

Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe. 

        Zwycięzcy tych konkursów 

otrzymali nagrody rzeczowe w postaci 

koszulek i strojów kąpielowych 

ufundowanych przez Firmę „Graffiti 

Good Luck” z Frampola, producenta 

odzieży sportowej. 
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Z dużym zainteresowaniem zebrani 

na krasnobrodzkiej plaży obejrzeli 

zorganizowany na molo pokaz 

kolekcji odzieży Firmy „Graffiti 

Good Luck” z Frampola. Natomiast 

Ratownicy pracujący nad 

krasnobrodzkim zalewem 

zaprezentowali ciekawy pokaz 

ratownictwa wodnego.  

       Sobotnie popołudnie i wieczór 

upłynął wesoło przy muzyce w 

wykonaniu Kapeli Podwórkowej 

„Sutki” z Hrubieszowa i Zespołu 

muzycznego „Solaris”. Zabawa z 

zespołem „Solaris” trwała niemalże 

do białego rana. Szczególnie 

oczekiwanym przez wszystkich i 

oglądanym z dużym 

zainteresowaniem był zaplanowany 

na godz. 2200 pokaz sztucznych ogni. 

       Niedziela 23 lipca - ostatni dzień 

obchodów „Dni Krasnobnrodu” 

rozpoczął się dla niektórych bardzo 

wcześnie, bowiem o godz. 600 

rozpoczęły się zawody wędkarskie o 

puchar Burmistrza Miasta i Gminy 

Krasnobród. 

      Zwody prowadzone były w 

dwóch kategoriach: juniorów i 

seniorów. W kategorii  juniorów 

rywalizowało 8, a w kategorii 

seniorów 10 wędkarzy. 

A oto zwycięzcy: 

Kat. juniorów:  

I miejsce – Bartłomiej Wnuk, 

II miejsce – Tomasz Bucior,  

III miejsce Michał Kalbarczuk 

Kat. seniorów:  

I miejsce - Marian Oszmaniec, 

II miejsce - Paweł Sachajko,  

III miejsce - Tadeusz 

Gradziuk. 

     Zwycięzcy otrzymali puchary i 

pamiątkowe dyplomy, które wręczył Z-

ca Burmistrza Miasta i Gminy 

Krasnobród Janusz Oś. 
       Wyjątkowo w tym roku w niedzielę 

nie odbył się przegląd orkiestr dętych, 

gdyż podobna impreza, ale o randze 

wojewódzkiej została zaplanowana na 

dzień 12 sierpnia br. Dlatego też na 

niedzielę został przygotowany inny 

program.  

      W południe rozpoczął się Gminny 

Przegląd Zespołów Śpiewaczych, w 

którym wystąpili: Zespoły Śpiewacze 

KGW z Wólki Husińskiej, 

Malewszczyzny i Starej Huty oraz 

Kapela Krasnobrodzka i Zespół 

„Wójtowianie”. Następnie wystąpił 

Zespół Muzyczny „Retro z Ukrainy oraz 

Kapela „Rzemyki” z Józefowa. 

 

 

Występy artystyczne nad zalewem 

zakończyła II część koncertu Zespołu 

muzycznego „Retro” z Ukrainy. Natomiast 

na stadionie rozegrano mecz rewanżowy 

pomiędzy drużynami „Oświaty” i 

„Samorządu”. Mecz zakończył się 

sukcesem dla drużyny „Samorządu”. 

Tegoroczne obchody „Dni Krasnobrodu” 

zakończyła dyskoteka na plaży. 

       Podczas dni miejscowości prowadzona 

była loteria fantowa oraz aukcja prac 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Dominkanówce. 

       Ponadto do organizacji „Dni 

Krasnobrodu” włączyli się: Poczta Polska 

przygotowując okolicznościowy stempel 

oraz pracownicy Urzędu Pocztowego w 

Krasnobrodzie, którzy przygotowali i 

poprowadzili konkurs wiedzy dotyczącej 

poczty. Oprócz stoiska Poczty Polskiej na 

plaży były też: stoisko PZU, Kredyt Banku 

S.A. Oddział w Zamościu oraz Stoisko 

Promocji Zdrowia prowadzone przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiolo-

giczną w Zamościu. 

      Na zakończenie relacji z obchodów 

„Dni Krasnobrodu’ 2000” chciałabym 

podziękować sponsorom, którzy znacznie 

przyczynili się do organizacji tegorocznych 

dni miejscowości, a byli to: Kredyt Bank 

S.A. Oddział  w Zamościu, Browary 

Królewskie Warszawskie, Hurtownia 

„Elgor” z Zamościa, Firma „Grafiiti Good 

Luck” z Frampola oraz Firma „MAT” z 

Biłgoraja. 

 

                                      M. Czapla 
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OD WYŻU DO NIŻU ... 
Szanowni Czytelnicy, żyjecie w 

małym miasteczku i gminie 

Krasnobród, położonych w 

południowo-wschodniej Polsce, 

borykając się z trudami dnia 

codziennego, sądzę, że z 

zainteresowaniem przeczytacie 

kilka zdań, a może więcej o 

spostrzeżeniach z raportu sytuacji 

demograficznej Polski w latach 

1998-1999, bo przecież jest miesiąc 

sierpień, który skłania nas do 

refleksji nad przeszłością i 

przyszłością. Spróbujemy sobie 

odpowiedzieć na kilka pytań. 

       Jak przedstawiał się w Polsce 

rozwój demograficzny? 

       W Polsce zawsze zaznaczały 

się bardzo wyraźne okresy 

demograficznego rozwoju. 

Mówiliśmy wtedy, że struktury 

demograficzne falują: mieliśmy, 

więc okresy wyżu (np. zaraz po 

wojnie), który następnie jakby 

wygasał, wyciszał się, przechodził 

niemal w depresję demograficzną 

(druga połowa lat 60-tych). Do 

kolejnego wyżu wspinaliśmy się od 

początku lat 80-tych, później znów 

przyszedł regres, wyrażający się m. 

in. spadkiem urodzeń. 

Obserwujemy to w tej chwili, ale 

jednocześnie ponosić będziemy 

konsekwencje powstania owego 

wyżu w latach 80-tych. 

       Pamiętajmy, że każdy 

gwałtowniejszy rozwój 

demograficzny (zarówno wyż, jak i 

depresja demograficzna) maja 

określone konsekwencje dla 

gospodarki. W poprzednim ustroju 

te konsekwencje nie były takie 

silne, bo nie istniał prawdziwy 

rynek w żadnej dziedzinie – w 

dziedzinie pracy także. W 

gospodarce rynkowej natomiast 

takie falowanie, nasilanie się 

podaży rąk do pracy, ludzi w wieku 

produkcyjnym, wchodzących na 

rynek pracy – oddziaływuje bardzo 

silnie. To oddziaływanie nałożyło 

się na problemy przekształcania 

gospodarki, jej restrukturyzacji, 

pojawienie się bezrobocia, itp. 
        W tym czasie wzrosło bezrobocie. 

To jedno z tych nowych zjawisk, 

któremu musimy stawić czoło.  Moje 

spojrzenie każe mi zauważyć, że 

jest to bezrobocie falujące, podobnie 

jak struktury demograficzne. Według 

statystyki w drugiej połowie lat 90-

tych rynek pracy zasiliło dodatkowo 

ponad 900 tys. osób w wieku 

produkcyjnym, do roku 2005 

przybędzie na nim dodatkowo 

prawie jeden milion osób w wieku 

zdolności do pracy. Wszystkie te 

zasoby trzeba jakoś zagospodarować, 

tzn. stworzyć dla nich miejsca pracy 

lub, – co jest jakimś rozwiązaniem 

problemu – warunki kontynuowania 

nauki. 

Ciekawe zresztą jest to, że wielu 

młodych ludzi – jakby 

przestraszonych sytuacją na rynku 

pracy -celowo opóźnia swój start w 

dorosłe życie, robią to zresztą w 

bardzo rozsądny sposób, pogłębiając 

swoją wiedzę w różnych szkołach 

średnich lub wyższych, 

spowodowało to pewne chwilowe 

zatrzymanie fali demograficznej 

młodych ludzi przed wejściem na 

rynek pracy. Na szczęście w grupie 

osób o najwyższych rynkowych 

kwalifikacjach – bezrobocie jest 

minimalne. 

      Czy grozi nam depopulacja? 

Depopulacja grozi dzisiaj całej 

Europie, a przyczyny tego zjawiska 

są bardzo złożone. Do głównych 

przyczyn należą: pielęgnowanie 

postaw egoistycznych oraz postaw 

prokreacyjnych. W l995r. GUS 

przeprowadził badania postaw 

prokreacyjnych kobiet. Wyniki 

badań wykazały jednoznacznie, że 

kobiety zdecydowanie ograniczają 

liczbę urodzeń, motywując to 

trudnymi warunkami życiowymi, 

trudną sytuacją mieszkaniową i 

bezrobociem lub zagrożenia 

bezrobociem, w momencie, gdy 

zajdą w ciążę. Dawniej kobiety w 

wieku 20-29 lat wykazywały dużą 

płodność. Teraz kobiety jednak - z 

przyczyn, które wcześniej 

wymieniłam –odsuwają od siebie 

moment urodzenia dziecka – bo na 

razie nie mogą sobie na to pozwolić 

lub nie chcą w ogóle mieć dzieci, bo 

to zepsuje im karierę zawodową. 

Daje to nam w sumie tak ogromny 

spadek dzietności, który jest przecież 

miarą zachowań prokreacyjnych 

kobiet.  

 

Reperkusje tych przemian w 

procesie dzietności będą 
długotrwałe dla rozwoju społeczno-

gospodarczego. Trzeba także wziąć 

pod uwagę i to, że sytuacja 

ekonomiczna, niepewność jutra – 

tak wielu młodych ludzi stara się 

„przeczekać” – odsuwa w 

przyszłość plany matrymonialne, a 

więc i posiadanie własnych dzieci. 

       Czy jest to model zachodni? 

W pewnym sensie tak – oni też 

odkładają posiadanie dziecka, do 

czasu uzyskania jakiejś stabilizacji 

życiowej. Jest to pewna logika, 

myślenie tej młodzieży, która już 

wie, że swoją prywatną wojnę z 

bezrobociem najłatwiej może 

wygrać zdobywając poszukiwane i 

potrzebne wykształcenie. Rodzina? 

Będzie potem. Czy jest to adaptacja 

wzorów zachodnich, czy po prostu 

strach? Można by długo 

dyskutować. 

      Jaka więc będzie przyszłość? 

Kondycja demograficzna, która jest 

„podłożem” kondycji społecznej, 

mimo wszystko jest taka sobie. 

Zasługującym na uwagę jest fakt, że 

społeczeństwo polskie się starzeje. 

Jest to proces nieuchronny. 

Demografowie mówili o tym od 

dawna. W tej chwili silne jest 

„echo” tego zjawiska, ale sądzę, że 

będziemy mogli temu 

przeciwdziałać, zwłaszcza, że 

zreformowany system emerytalny 

przestanie w przyszłości obciążać 

budżet. Duża część osób starszych 

wcale nie „garnie się” być 

emerytami. I tu pojawia się dylemat, 

którą grupę preferować w dobie 

wysokiego bezrobocia. Zdecydowa-

nie większa liczba urodzeń może 

pojawić się dopiero około 2010 

roku. 

      Czy jesteśmy „chorym” 

społeczeństwem? 

Myślę jednak, że Polska jest krajem 

przede wszystkim normalnym, ze 

wszystkimi tego konsekwencjami. 

Nastąpił wzrost poziomu długości 

życia – mężczyźni żyją dłużej 

średnio o 2,7 roku, a kobiety o 3,2 

roku w stosunku do początku lat 90-

tych.  

    Ciąg dalszy na str. 12 
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Wojewódzkie 
granie 

 

W dniu 12 sierpnia br. w Krasnobrodzie odbył 

się XVI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych 

Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa 

Lubelskiego - Krasnobród 2000. 

Organizatorami przeglądu byli: 

Urząd Marszałkowski w Lublinie, Zarząd 

Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP w Lublinie, Starostwo Powiatowe w 

Zamościu oraz Urząd Miasta i Gminy w 

Krasnobrodzie.  Patronat medialny sprawowały: 

Telewizja Lublin, Radio Lublin, Dziennik 

Wschodni i Kurier Lubelski. 

         Do przeglądu zgłoszonych zostało osiem 

orkiestr wyłonionych w ramach eliminacji 

powiatowych i międzypowiatowych. Do 

Krasnobrodu nie dojechała orkiestra z 

miejscowości Batorz (pow. Janów Lubelski), 

dlatego też w przeglądzie wzięło udział tylko 

siedem orkiestr, a były to orkiestry z 

następujących miejscowości: Opole Lubelskie 

(pow. Opole Lubelskie), Potok Górny (pow. 

Biłgoraj), Tarnogród (pow. Biłgoraj), Polichna 

(pow. Kraśnik), Kraśnik (pow. Kraśnik), 

Dzwola (pow. Janów Lubelski), Rossosz (pow. 

Biała Podlaska). 

        Przegląd rozpoczął się paradą orkiestr 

ulicami Krasnobrodu do letniej estrady nad 

zalewem. Tam wszystkich zebranych powitał 

Burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród Marek 

Pasieczny, a następnie głos zabrał Prezes 

Zarządu Głównego Ochotniczych Straży 

Pożarnych Waldemar Pawlak. Po oficjalnych 

przemówieniach rozpoczęły się koncerty 

konkursowe orkiestr w kolejności wylosowanej 

przez kapelmistrzów. Koncerty oceniała 

komisja artystyczna w składzie: Marian 

Chmielewski - przewodniczący, Franciszek  

 
  Suwała i Jerzy W. Zawisza. Po wysłuchaniu wszystkich orkiestr komisja 

artystyczna udała się na naradę, a podczas przerwy, już poza konkursem 

grały orkiestry z Rossosza, Dzwoli i Potoka Górnego, które w ten sposób 

umilały czas oczekiwania na werdykt Jury. 

     W końcu, po wydłużającej się przerwie wszystko stało się jasne. 

Przewodniczący komisji artystycznej przeczytał protokół komisji, według 

którego: 

I miejsce zajęła Orkiestra Dęta OSP z Kraśnika, 
II miejsce - Orkiestra Dęta OSP w Polichnie 
III miejsce - Orkiestra Dęta OSP w Dzwoli. 
Orkiestry te zostały zakwalifikowane do Ogólnopolskiego Festiwalu 

Orkiestr Dętych OSP. 

     Po odczytaniu protokołu nastąpiło uroczyste wręczenie na ręce 

kapelmistrzów poszczególnych orkiestr okolicznościowych dyplomów i 

nagród pieniężnych. Za zajęcie I miejsca nagrodę w wysokości 4.000 zł. 

wręczył Prezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych 

Waldemar Pawlak. Za zajęcie II miejsca nagrodę (3.000 zł.) wręczył 

Marszałek Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski. Za zajęcie 

III miejsca Nagrodę Starosty Powiatu Zamojskiego (2.000 zł.) wręczył V-

ce Starosta Kazimierz Mielnicki. Natomiast pozostałe orkiestry otrzymały 

nagrody (po 1.250 zł.) za udział w przeglądzie, które wręczył Burmistrz 

Miasta i Gminy Krasnobród Marek Pasieczny. Oprócz nagród pieniężnych 

orkiestry otrzymały statuetki przedstawiające strażaków , oraz dyplomy 

okolicznościowe od posła Ryszarda Stanibuły. 

      XVI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży 

Pożarnych Województwa Lubelskiego - Krasnobród 2000  zakończył 

występ laureatów przeglądu, tj. Orkiestr Dętej OSP z Kraśnika. 

 

M. Czapla 
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NNaajjlleeppssii  
z najlepszych (3) 

Sprawozdanie z konkursu polonistycznego 
(rejonowego) dla uczniów klas III – etap IV 

 

 

 

Ze swej strony współtwórcom 

Konkursu Polonistycznego, tzn. 

doradcom metodycznym, dyrektorom 

szkół, rodzicom, a w szczególności 

pani Ani i pani Basi, tym którzy 

poświęcili swój czas, wysiłek i pracę, 

tym którzy przyczynili się do 

urzeczywistnienia idei imprezy 

wyrażam serdeczne podziękowanie na 

łamach „Gazety Krasnobrodzkiej” i 

mam nadzieję, że w kolejnych latach 

reformy edukacji będzie kontynuowana 

i wspierana taka impreza, podnosząca 

rangę kształcenia zintegrowanego. 

Głównym celem Konkursu 

Polonistycznego jest przecież 

poszukiwanie dzieci wykazujących 

szczególne zdolności, i umiejętności 

polonistyczne oraz stworzenie im 

warunków do rozwoju 

humanistycznego. 

      Konkurs cieszył się dużym 

zainteresowaniem wśród uczniów, 

nauczycieli i zyskał także przychylność 

ze strony rodziców, a przede 

wszystkim zainspirował uczniów do 

aktywności polonistycznej. 

A. Słota 

 

 

     Dnia 31 maja o godz. 11 w Szkole 

Podstawowej Nr 4 (Filia) odbyła się IV 

edycja finałowa konkursu 

polonistycznego dla klas III. W tej 

imprezie wzięło udział około 140 

uczniów z 4 rejonów: 

1. rejon Zamość - 50 uczniów 

2. rejon Hrubieszów - 25 uczniów 

3. rejon Tomaszów Lub. - 35 uczniów 

4. rejon Biłgoraj - 30 uczniów 

       Niektóre szkoły zapewniły dzieciom 

Hrubieszowa i Biłgoraja. Reszta dzieci 

dojechała wraz z opiekunami-

nauczycielami, a w niektórych 

przypadkach z mamami własnymi 

środkami lokomocji lub autobusami 

PKS lub " Autonaprawa". 

       Gminę Krasnobród reprezentowały 

dwie uczennice z kl. III: 

1. Natalia Borkowicz z mamą Anną i 

opiekunką-nauczycielką Z. Lalik 

2. Lidia Działa z mamą Barbarą i 

opiekunka-nauczycielką A. Słota. 

      Filia Szkoły Podstawowej Nr 4 

znajduje się w budynku, w którym uczą 

się tylko dzieci realizujące I etap 

edukacji - kształcenie zintegrowane. 

       Imprezę otworzyła pani doradca 

metodyczny nauczania początkowego 

mgr Maria Winiarska, która powitała 

wszystkich zebranych i życzyła uczniom 

sukcesów w konkursie. Uczniowie 

zostali ulokowani w 5 salach zajęć 

zintegrowanych oraz zapoznani z 

zasadami konkursu, identycznymi jak w 

III etapie . 

       Uczestnicy konkursu otrzymali testy 

składające się z 25 pytań w dwu 

wersjach: wersja A i wersja B, aby 

uniemożliwić ściąganie. Każdy uczeń 

miał uważnie przeczytać podane pytania 

i podkreślić wybrana odpowiedzieć, albo 

"a", albo "b", albo "c". Według 

obserwatorów konkursu (nauczycieli-

opiekunów i rodziców) trzymających 

kciuki za zawodników przebywających 

na korytarzu był to test na badanie 

kompetencji dla uczniów klas III, bo 

były w teście pytania z zakresu: 

- muzyki, np. Jaki jest polski taniec 

narodowy? 

- geografii: Gdzie leży Polska? 

- historii: Astronom, który wstrzymał 

Słońce ruszył Ziemię? 

Wobec tego zdaniem nauczycieli 

kształcenia zintegrowanego nazwa 

konkursu powinna być inna. Powinien 

być to konkurs kształcenia 

zintegrowanego.  
Na wykonanie zadań uczniowie mieli 60 

minut i nie musieli nic dopisywać tylko 

podkreślać lub zakreślać adekwatne 

opcje. 

Po upływie 1 godziny uczniowie oddali 

testy do sprawdzenia, a sami udali się na 

2-godzinną przerwę. 

      O godz. 1400 nastąpiło ogłoszenie 

wyników. Spośród 140 uczestników 

konkursu komisja sprawdzająca 

wyłoniła 40 uczniów, którzy wykonali 

test bezbłędnie. Uczniowie ci otrzymali 

dyplomy uznania za udział w IV etapie – 

finale konkursu polonistycznego dla klas 

III z czerwonym paskiem. 30 uczniów 

uzyskało za test 24 punkty m.in. 

reprezentantki gminy Krasnobród: 

Natalia i Lidia. Uczniowie ci otrzymali 

też dyplomy gratulacyjne za udział w 

finale konkursu. Pozostałe dzieci, które 

miały więcej błędów także zostali 

uhonorowani dyplomami. 

Doradca metodyczny nauczania 

początkowego pani mgr Alina Wojtyna 

wręczyła każdemu nauczycielowi-

opiekunowi podziękowanie za 

przygotowanie uczniów do Finału 

Konkursu Polonistycznego dla klas III w 

roku szkolnym 1999/2000. Licząc na 

dalszą współpracę życzyła wielu 

sukcesów nauczycielom i powodzenia w 

życiu osobistym. 

       Wszystkim uczestnikom konkursu, 

a w szczególności bliskimi mi 

uczennicami Lidce i Natalii gratuluję i 

życzę im wielu sukcesów w nauce w 

klasach IV – VI. 

   Pisany przez uczestników konkursu 

test miał głownie na celu: 

- zbadanie u ucznia stopnia czytania 

ze zrozumieniem, 

- rozpoznanie przymiotników 

rodzaju żeńskiego, 

- zbadanie znajomości polskich miast  

i rzek 

- zbadanie znajomości wyrazów z 

„ó” wymiennym, 

- Zbadanie znajomości wyrazów z 

„rz” niewymiennym, 

- zbadanie znajomości alfabetu, 

- zbadanie znajomości rodziny 

wyrazów, 

- zbadanie znajomości niektórych 

słów. 

      Test konkursowy badał rozwój 

umysłowy i społeczno-moralny ucznia. 

Badał też, czy uczeń wie, że jest 

Europejczykiem. 

Pragnę także nadmienić, że mimo 

chłodu, długiej podróży do Zamościa, 

wykonywania zadań i długiego 

oczekiwania na wyniki uczniowie 

doznali wiele miłych wrażeń. Sądzę, 

takie przeżycia na długo pozostaną w 

pamięci zawodników. 
 

 

OD WYŻU 
 

 DO NIŻU... 
 

ciąg dalszy ze str. 10 
 

Moim zdaniem jest to niewątpliwie 

spowodowane zmianą stylu życia 

Polaków. Sposób odżywiania się, w 

którym odchodzimy od mięsa na rzecz 

ryb, jarzyn, owoców, czy tłuszczów 

roślinnych świadczy o zmianie naszego 

stylu życia. 

Sądzę, ze stajemy się normalnym 

krajem europejskim, jesteśmy w 

Europie i podlegamy jej rozwojowym 

trendom, obyczajom i zachowaniom, 

niekiedy mimo woli. W rozwoju 

demograficznym Polski można 

dopatrzyć się pewnego podobieństwa 

do przebiegu takich procesów w latach 

wcześniejszych w Europie. Myślę, że 

jest to jednak i będzie nadal nasza 

własna droga dalszego rozwoju, 

cokolwiek to oznacza dobrego lub 

mniej dobrego. 

    P.S. 

Czytelniku, jeżeli zaintrygował, bądź 
zainspirował Cię ten artykuł, jeżeli 

masz inne odpowiedzi na 

przedstawione tutaj pytania, jeżeli 

dysponuje innymi ciekawymi 

pomysłami na zmniejszenie bezrobocia 

w kraju, czy gminie, to podziel się z 

innymi. Proszę o kontakt z Redakcją 

GK. Zapraszam do dyskusji, łączę 

pozdrowienia.  

 

Z poważaniem 
                                     A. Słota 



  Gazeta Krasnobrodzka                       16.08.2000r                                                 13               
 

 

 
 

 SPORT 
 

 
 

 

 

        

W sierpniu rozpoczynają się rozgrywki piłki nożnej rundy 

jesiennej sezonu 2000/2001 w klasie "A". W związku z tym 

przedstawiamy terminarz rozgrywek ligowych. 

     Mecze rozgrywane na stadionie sportowym w 

Krasnobrodzie będą rozgrywane w soboty w terminach 

przedstawionych poniżej: 

 

19.08.2000r. 
MGKS "IGROS" 

- LZS "ORLĘTA" Janki 
godz. 17

00 

02.09.2000r 
MGKS "IGROS" 

- TKS "HUCZWA" Tyszowce 
godz. 17

00
 

16.09.2000r. 

MGKS "IGROS" 

- LKS "DREWMET - ROLMOS" 

Susiec 
godz. 16

00 

30.09.2000r. 
MGKS "IGROS" 

- LZS "OLIMPIA" Miączyn 
godz. 16

00 

14.10.2000r. 
MGKS "IGROS" 

- LKS "ORKAN" Bełżec 
godz. 15

00 

21.10.2000r. 
MGKS "IGROS" 

- LZS "ZARZEWIE" Kotorów 
godz. 15

00 

 

 

       Mecze rozgrywane na stadionach naszych rywali będą się 

odbywały w następujących terminach: 

 

27.08.2000r 
GKS "KRESY" Dołchobyczów 

- MGKS "IGROS" 

10.09.2000r. 
LZS "ORION-STIHL" Jacnia 

- MGKS "IGROS" 

24.09.2000r. 
GLKS "GRANICA II" Lubycza Królewska 

-  MGKS "IGROS" 

08.10.2000r. 
LZS "GRAF" Chodywańce 

- MGKS "IGROS" 

29.10.2000r. 
GKS "ANDORIA" Mircze 

- MGKS "IGROS" 

 

     W imieniu organizatorów rozgrywek oraz piłkarzy 

zapraszamy wszystkich kibiców do oglądania meczy 

rozgrywanych zarówno na naszym, jak innych stadionach. 

 

M. Czapla 

 

 

Kącik  
 
 

Literacki 
 
 
     Stała czytelniczka „Gazety 

Krasnobrodzkiej” obserwując życie 

kulturalne w okresie wakacji  napisała 

wiersz, który publikujemy poniżej. 

 

Wakacje, wakacje! 
 

Tak niedawno wakacje się zaczęły 
A już prawie przeminęły 
W lipcu pogoda nie dopisała 
Za to w sierpniu nadrabiała. 
 
Na skwerku koncerty się odbywały 
Trochę deszcze przeszkadzały 
Zespoły różne przybywały 
I koncerty swe dawały 
 
Nad zalewem było granie, 
No i lata powitanie 
Noc Świętojańska początek dała 
Chociaż aura przeszkadzała 
 
Później były dni miejscowości 
Słońce grzało, było gości 
Dyskoteka też na plaży 
Było trochę wojaży. 
 
Ukraiński Zespół "Retro" 
Podobał się tak jak "Metro" 
Francuzi także byli 
I turystów zabawili 
 
Dęte orkiestry koncertowały 
I nieźle się popisały. 
Było dużo tych atrakcji 
Ale już zaraz koniec wakacji. 
 
Nie bój się człowiecze 
Od przyszłości nie ucieczesz 
Ani się odwrócisz 
I znów do wakacji wrócisz. 

 

       Zachęcamy innych, którzy piszą 

„do szuflady” do publikowania 

wierszy na łamach „Gazety 

Krasnobrodzkiej”. Jeśli ktoś nie ma 

odwagi podpisać się pod swoim 

wierszem możemy opublikować go pod 

pseudonimem, bez wyjawiania 

nazwiska. 

     Czekamy na „ukrytych” poetów. 

 

Redakcja 
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Kredyt Bank S.A. Oddział w Zamościu 

zaprasza obecnych i przyszłych Klientów do korzystania 

z pierwszego na Roztoczu 

czynnego całą dobę bankomatu. 

Bankomat umiejscowiony jest w budynku 

Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród    

 

Kredyt Bank S.A. Oddział w Zamościu 

Agencja nr 1 w Krasnobrodzie 

Ul. 3-go Maja 26, tel. (0-84) 660 74 77 
       

 

 

Wędkarskie 

sukcesy 
 

       13 sierpnia br. odbyły się zawody 

spławikowe o mistrzostwo Koła 

"Olender" Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Krasnobrodzie. 

W zawodach rywalizowało kilkunastu 

zawodników z miejscowego koła. Tytuł 

mistrzowski na rok 2000 wywalczył 

Jan Biszczanik, którego uhonorowano 

okolicznościowym dyplomem, 

medalem i pucharem oraz nagrodą 
rzeczową  w postaci wędki 

spiningowej. 

        Tytuł V-ce Mistrza zdobył 

Tadeusz Gradziuk, któremu również 

wręczono dyplom, okolicznościowy 

medal oraz kołowrotek jako nagrodę 

rzeczową. Trzecią lokatę  zdobył 

Janusz Oś. On także otrzymał 

okolicznościową, atrakcyjną nagrodę. 

       W dniach 2-3 września 

trzyosobowa drużyna Koła "Olender" 

PZW w Krasnobrodzie weźmie udział 

w spiningowych zawodach o 

Mistrzostwo  Okręgu PZW w 

Zamościu, które zostaną rozegrane na 

rzece Bug. 

       Redakcja życzy "połamania kija". 

 
 

 

 

 

 
 

ZAMOJSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE 
ogłasza zapisy do  

SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO  

W KRASNOBRODZIE 

na rok szkolny 2000/2001 

 

W nastepujących sekcjach instrumentalnych: 
 

♫ Fortepianu 

♫ Akordeonu 
♫ Skrzypiec 

♫ Instrumentów klawiszowych  
    elektronicznych 
♫ Instrumentów dętych 

♫ Gitary klasycznej 
 

Zapisy przyjmuje: 
          Józef Bąk 

Krasnobród, ul. Liliowa 15 
   tel. (0-84) 660-77-38 
  tel. kom. 0606-995-301 

 

 

Ogłoszenie 
 

 

      Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Krasnobrodzie z/s w Hutkach 

informuje, że prowadzone są 

kontrole mające na celu wykrycie 

nielegalnych odbiorców wody. 

Pierwsi nieuczciwi odbiorcy wody 

zostali już wykryci i ukarani. 

      Zachęcamy mieszkańców 

Miasta i Gminy Krasnobród do 

zalegalizowania wszelkich 

nieprawidłowości. Osoby, które 

same zgłoszą się do ZGK w 

terminie do 30 października 2000r. 

w celu uregulowania 

nieprawidłowości związanych z 

niewłaściwym poborem wody nie 

będą karane. 
 

Dyrektor ZGK 

                               Jacek Gmyz 
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W dniu 20 sierpnia br. o godz. 17.00 w 

Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie 

odbędzie się ostatni tego lata recital 

organowy. Wykonawcą tego recitalu 

będzie organista z Ameryki Południowej, 

Kolumbijczyk - Rodrigo Valencia. 

  

>>><<< 

 

 

>>><<< 

 

15 sierpnia br. na skwerku w centrum 

Krasnobrodu odbył się koncert zespołu 

"Wójtowianie. Program koncertu 

nawiązywał do obchodów Roku 

Reymontowskiego i Święta Wojska 

Polskiego. W związku z tym, że sierpień jest 

miesiącem trzeźwości w repertuarze zespołu 

znalazły się utwory poruszające i ten 

problem. 

 

>>><<< 

 

 

K I N O w Krasnobrodzie 
zaprasza na filmy: 

 

18.08.2000r. 
(piątek) 

2000 
„SZÓSTY ZMYSŁ” 

prod. USA 
dozwolony od lat 15 

25.08.2000r. 

(piątek) 

1900 

„KRÓL SOKOŁÓW” 
prod. POL.- CZESK. 

dozwolony b/o 

25.08.2000r. 

(piątek) 
2040 

„TO MY” 
prod. POL. 

dozwolony od lat 15 
 

 

 

PROGRAM festynu „POŻEGNANIE WAKACJI” 

Krasnobród 26.08.2000r. 
 

ZZaawwooddyy  rroowweerroowwee  

10
00

 - start zawodników w kategorii do 8 lat 

11
00

 - start zawodników w kategorii od 9 do 15 lat 

12
30 

- start zawodników w kategorii powyżej 15 lat 

13
30 

- zakończenie zawodów, wręczenie nagród 

nad zalewem 

Blok imprez dla dzieci 
1400-1600 konkursy, gry i zabawy dla dzieci, wybory „MAŁEGO 

MISTERA” 

scena nad 

zalewem 

Imprezy sportowe 
1600 - 1700 

Konkursy i zabawy sprawnościowe na wodzie 

prowadzone przez ratowników WOPR 

 

Występy artystyczne 
1700 – 1800 

- Występ kapeli „Cukrowniacy” z Krasnegostawu  
1800- 1830 - Koncert zespołu muzycznego  „TRANS” 
1830 – 1900 - Występ Zespołu „Wójtowianie”  z Krasnobrodu – cz. 

1 
1900 -1930 

- konkursy i zabawy dla dorosłych 

19302000 - Występ Zespołu „Wójtowianie” z Krasnobrodu – cz. 

2 
2000-200 

- zabawa z zespołem TRANS 

scena nad 

zalewem 

 

ORGANIZATORZY: 

           Centrum Oświaty Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

                                       Urząd Miasta i Gminy w Krasnobrodzie 

SPONSORZY: 

Bar „Mariolka” 

Hurtownia „ELGOR” z Zamościa 

Browary Królewskie Warszawskie  

Kredyt Bank S.A. Oddział Zamość 
 

 



16                                          16.08.2000r.                       Gazeta Krasnobrodzka 
 

 

    

 

               Litery z kratek ponumerowanych  od 1 do 12 utworzą rozwiązanie Krzyżówki 

nr 8, które wraz z naklejonym kuponem prosimy przesłać na adres Redakcji w terminie 

do dnia 10 września 2000r. 

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę rzeczową. 

Rozwiązanie Krzyżówki Nr 7: 
 

„Fałsz prawdy nie lubi” 

                    
 

Otrzymaliśmy bardzo dużo prawidłowych rozwiązań Krzyżówki Nr 7. Cieszymy się tym bardziej, że były wśród nich pocztówki nie 

tylko z Krasnobrodu, ale z Zamościa, Józefowa i Krakowa. W wyniku losowania nagrodę otrzymuje: 

Agnieszka Szaluś, zam. Potok Senderki 42, 23-460 Józefów. 

Gratulujemy. Nagroda do odebrania w redakcji. 

 

 

 

 
Przyszła pewnego razu Policja do bacy. 

Jeden z policjantów mówi po chwili: 

- Musimy zamknąć Bacę, bo pędzi bimber. 

- Czemuż to? – zdziwił się Baca. 

- Bo znaleźliśmy w stodole u Bacy 

aparaturę do pędzenia bimbru. – wyjaśnił 

mu drugi policjant. 

Na to Baca: 

- To zamknijcie mnie też za gwałt, przeca 

aparaturę też posiadam... 

 

***** 

Siedzi baca na przyzbie, podchodzi turysta 

i pyta: 

-Co robicie baco? 

-A tak sobie siedze i myśle. 

-A to wy tak zawsze? 

-Nie, ino jak mam czas. 

-A jak nie macie czasu? 

-To sobie ino siedze. 

 

***** 

 

***** 
Siedzi baca razem ze skoczkami 

narciarskimi i wysłuchuje ich opowieści. 

Pierwszy skoczek chwali się, ze skoczył 

na odległość 100 metrów, drugi, że pobił 

rekord skoczni. 

Na to baca: 

- Jak ja skoczyłem z tej skoczni to lece, 

lece, patrze mijam koniec wybiegu, tam 

gdzie zatrzymują się inni, mijam 

Zakopane, mijam Gubałówkę, a tu jak 

halny nie powieje i wróciło mnie na 30 

metr. 

***** 

Policjant zatrzymuje bace jadącego 

furmanką. 

- Baco, co wieziecie? 

Baca nachyla się i szepcze: 

- Siano. 

- Czemu tak cicho mówicie? 

- Żeby koń nie usłyszał. 

 

***** 

 
***** 

Baca oprowadza turystów po Tatrach. 

- Tatry mają dwa miliony lat i trzy 

miesiące. 

- Baco, skąd wiecie to aż z taką 

dokładnością? 

- A był tu jeden profesor trzy miesiące 

temu i gadał, że mają dwa miliony. To ile 

mogą mieć teraz? 

 

***** 

Wywiad z bacą: 

- Baco jak wygląda wasz dzień pracy?  

- Rano wyprowadzam owce na hale, 

wyciągam flaszkę i pije... 

- Baco, ten wywiad będą czytać dzieci. 

Zamiast flaszka mówcie książka.  

- Dobra. Rano wyprowadzam owce, 

wyciągam książkę i czytam. W 

południe przychodzi Jędrek ze swoją 

książką i razem czytamy jego książkę. 

Po południu idziemy do księgarni i 

kupujemy jeszcze dwie książki, które 

czytamy do wieczora. Wieczorem 

idziemy do Franka i czytamy jego 

rękopisy. 

 


