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„Modernizacja i rozbudowa
oświetlenia ulicznego
w gminie Krasnobród”

Projekt Gminy Krasnobród pn. „Mo‐
dernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicz‐
nego  w  gminie  Krasnobród”  znalazł  się 
na  liście  wniosków  wybranych  do  dofi‐
nansowania w ramach konkursu nr RPLU.
05.05.00IZ.0006001/19,  Osi  prioryte‐
towej  5  Efektywność  energetyczna  i  go‐
spodarka  niskoemisyjna,  Działanie  5.5 
Promocja  niskoemisyjności    Regionalne‐
go  Programu  Operacyjnego  Wojewódz‐
twa Lubelskiego na lata 20142020.

Zakres projektu obejmuje:
 budowę linii kablowej oświetlenia ulicz‐
nego w miejscowości Majdan Mały,
 budowę oświetlenia ulicznego zasilane‐
go ze stacji Kaczórki 1, Kaczórki 3, Hut‐
ki,
 budowę linii kablowej oświetlenia ulicz‐
nego  przy  ul.  Sanatoryjnej,  Kwiatowej, 
Różanej  i  Wiśniowej  w  miejscowości 
Krasnobród + modernizacja oświetlenia,
 wymianę opraw na istniejących słupach 
od  nr  2  do  nr  15  na  ulicy  Sanatoryjnej 
w Krasnobrodzie  zasilanie ze stacji trafo 
„PODZAMEK 2”,
  kompleksowy  system  inteligentnego 
sterowania  oświetleniem  z  możliwością 
zastosowania  regulacji  mocy  i  zarządza‐
nia poszczególnymi oprawami.

Kwota  przyznanego  dofinansowania: 
1 014 194,18 zł. Całkowita wartość pro‐
jektu: 1 455 638,63 zł.

Kolejne laptopy dla uczniów
z Gminy Krasnobród

Gmina  Krasnobród  przekazała  do 

bezpłatnego  użytkowania  laptopy  dofi‐
nansowane  z  projektu  grantowego  pn. 
„Zdalna Szkoła+ w Gminie Krasnobród” 
w  ramach  dofinansowania  z  programu 
dotyczącego realizacji projektu grantowe‐
go pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogól‐
nopolskiej  Sieci  Edukacyjnej”  współfi‐
nansowanego  ze  środków  Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ra‐
mach  Programu  Operacyjnego  Polska 
Cyfrowa na lata 20142020, Osi Prioryte‐
towej nr  I „Powszechny dostęp do szyb‐
kiego Internetu”, działania 1.1 „Wyelimi‐
nowanie  terytorialnych  różnic  w  możli‐
wości dostępu do szerokopasmowego In‐
ternetu o wysokich przepustowościach”.

Sprzęt  (40  laptopów)  przeznaczony 
dla uczniów z rodzin wielodzietnych oraz 
nauczycieli  prowadzących  zdalnie  na‐
uczanie  został  przekazany  pod  koniec 
czerwca  br.  do  szkół  podstawowych 
w  Majdanie  Wielkim  i  w  Kaczórkach 
oraz do Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. 

Wartość  dofinansowania 
to kwota 75 000,00 zł.

Wcześniej  uczniowie  ze 
szkół  z terenu gminy Krasno‐
bród  otrzymali  już  laptopy 
z  programu  „Zdalna  Szkoła”. 
Ich  przekazanie  przez  Gminę 
Krasnobród odbyło się w dniu 
15 maja. Wówczas  przekaza‐
no  również  40  laptopów 
o wartości 60 000,00 zł. 

Projekt Aktywny Senior
Stowarzyszenie „Klub 50 Plus” reali‐

zuje projekt pn. „Aktywny Senior  utwo‐
rzenie klubu turystycznego Senior na wa‐
lizkach” w ramach Rządowego Programu 
na  rzecz  Aktywności  Społecznej  Osób 
Starszych na lata 20142020, Priorytet II. 
Aktywność społeczna promująca  integra‐
cję  wewnątrz  i  międzypokoleniową, 
Działanie  2.  Aktywność  fizyczna  osób 
starszych,  aktywność  turystycznorekre‐
acyjna osób starszych. 

Projekt  jest  realizowany  w  partner‐

stwie  z  Dziennym  Domem  Seniora+ 
w  Krasnobrodzie.  Jego  głównym  celem 
jest  promocja  krajoznawstwa  i  walorów 
turystycznych  kraju  poprzez  organizację 
aktywnego  wypoczynku  dla  60  osób 
w  wieku  60+,  w  tym  osób  z  niepełno‐
sprawnościami,  w  okresie  od  1  czerwca 
do 31 grudnia 2020 r. 

Projekt  swoim  zakresem  obejmuje 
organizację 2 wycieczek krajoznawczych 
2dniowych, 3 wycieczek po Roztoczu, 2 
spotkań  z  regionalnymi  podróżnikami 
oraz  spotkania  nowoutworzonego Klubu 
turystycznego „Senior na walizkach”. 

W dniach 1718 lipca 2020 r. odbyła 
się pierwsza 2dniowa wycieczka w Góry 
Świętokrzyskie. Wzięło w niej  udział  60 
osób w wieku 60+ w tym osoby z niepeł‐
nosprawnościami  z  terenu  gminy  Kra‐
snobród.

Kwota  przyznanego  dofinansowania: 
72 000,00 zł. Całkowita wartość projektu: 
83 400,00 zł.

Odwołane Dni Krasnobrodu
i inne wydarzenia kulturalne
Ze  względu  na  obowiązujące  ograni‐

czenia  mające  na  celu  zapobieganie  roz‐
przestrzeniania się koronawirusa tegorocz‐
ne „Dni Krasnobrodu” nie odbędą się.

Z  tego  też powodu odwołane zostały 
inne cykliczne wydarzenia kulturalne or‐
ganizowane podczas lata, takie jak: Festi‐
wal  Muzyki  Organowej  i  Kameralnej 
„Per Artem ad Astra”, Ogólnopolski Ple‐
ner Ilustratorów, Turniej Szachowy „Kra‐
snobrodzka  Wieża”,  letnie  koncerty  na 
placu Siekluckiego. 

Nie będzie  też w  tym  roku  tradycyj‐
nego spotkania z organizatorami i artysta‐
mi  Międzynarodowego  Festiwalu  „Śla‐
dami  Singera”,  którego  Krasnobród  jest 
współorganizatorem.  Organizatorzy   
Brama Grodzka Teatr NN z Lublina zde‐
cydowali, że w tym roku festiwal „Ślada‐
mi  Singera”,  zawita  do  trzynastu  miast, 
ale  ta  jego X już edycja będzie wyjątko‐
wa, ponieważ podróż w całości odbędzie 
się w sieci. 

Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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Oficjalne otarcie drogi powiatowej do Zielonego
Długo oczekiwana inwestycja – 

przebudowa  drogi  z  Krasno‐
brodu  do  Zielonego,  która  zapewni 
komfort  i  bezpieczeństwo  jazdy  oraz 
poprawi  komunikację  z  Tomaszowem 
Lubelskim  i  innymi  miejscowościami 
położonymi  w  kierunku  wschodnim 
została ukończona. W dniu 22 czerwca 
2020  roku  o  godz.  11.00  w  miejsco‐
wości  Zielone,  przy  budynku  dawnej 
szkoły,  odbyło  się  oficjalne  otarcie  tej 
drogi. W  uroczystości  zorganizowanej 
przez Starostę Zamojskiego Stanisława 
Grześko,  którą  swoją  obecnością  za‐
szczycił  Wojewoda  Lubelski,  udział 
wzięli  także  przedstawiciele władz  sa‐
morządowych  –  powiatowych  i  gmin‐
nych,  Zarządu  Dróg  Powiatowych 
w  Zamościu,  miejscowy  ksiądz  pro‐
boszcz oraz mieszkańcy Zielonego. 

Symbolicznego  przecięcia  wstęgi 
dokonali:  Wojewoda  Lubelski  Lech 
Sprawka,  Starosta  Zamojski  Stanisław 
Grześko,  Radni  Powiatowi  – Agniesz‐
ka  Adamczuk  i  Janusz  Nawój,  Bur‐
mistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal 
wraz  ze  swoim  Zastępcą  Januszem 

Osiem, Proboszcz Parafii Nawiedzenia 
NNMP w Krasnobrodzie ks. prałat Eu‐
geniusz  Derdziuk,  Dyrektor  Wydziału 
Planowania  i  Rozwoju  Powiatu  Za‐
mojskiego  Elżbieta  Paszt,  Dyrektor 
Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Zamo‐
ściu  Piotr  Kuter  oraz  reprezentacja 
mieszkańców  Zielonego  z  Panią  Soł‐
tys  Lucyną Kawką na czele. 

Po  przecięciu  wstęgi  poświecenia 
drogi  dokonał  ks.  prałat  Eugeniusz 
Derdziuk, który modlił się też w inten‐
cji  osób  realizujących  ten  projekt  oraz 
osób korzystających z tej drogi  o ich 
bezpieczeństwo  i  szczęśliwe  dotarcie 

do celu podróży. 
W  swoich  przemówieniach  zarów‐

no Wojewoda, Starosta, jak i Burmistrz 
wyrazili  radość  z  zakończenia  tej,  tak 
ważnej  zarówno  dla  mieszkańców  jak 
i  turystów,  inwestycji  drogowej.  Wy‐
mienili  słowa  podziękowania  za  bar‐
dzo dobrą i owocną współpracę, której 
efektem  jest otwierana droga oraz wy‐
razili  nadzieję  na  jej  kontynuację  przy 
kolejnych  wspólnych  projektach,  nie 
tylko drogowych.

Projekt pn. „Przebudowa drogi po‐
wiatowej  nr  3260L  Tomaszów  Lubel‐
ski  – Krasnobród  –  Jacnia  na  odcinku 
Zielone  –  Krasnobród”  był  realizowa‐
ny  w  latach  20192020  przez  Powiat 
Zamojski  w  partnerstwie  z  Gminą 
Krasnobród  przy  dofinansowaniu  z  II 
naboru  Funduszu  Dróg  Samorządo‐
wych.

W  ramach  zadania  przebudowano 
drogę o długości około 6,7 km. Wyko‐
nano  nową  nawierzchnię  i  pobocza 
oraz oznakowanie pionowe  i poziome, 
w  tym  oznakowanie  aktywnego  przej‐

ścia  dla  pieszych  wraz  z  jego  oświetle‐
niem, przebudowano zjazdy oraz skrzyżo‐
wania,  odtworzono  rowy  i  oczyszczono 
przepusty, wykonano nowe przystanki. 

Wartość  zadania  to  kwota  3  871 
228,29 zł, w tym: dotacja celowa z bu‐
dżetu państwa: 2 129 175,00 zł, wkład 
finansowy  Gminy  Krasnobród   
871  026,00  zł  i  Powiatu  Zamojskiego 
871 027,29  zł. 

Mariola Czapla

Ogłoszenie

Sprzedam,
za niewielką kwotę, 
miejsce na Cmentarzu 

Komunalnym 
w Tomaszowie 
Lubelskim.

tel.609367134
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W  dniu  16  czerwca  2020r. 
w  Zamościu  podczas  spo‐

tkania informacyjno – konsultacyjnego 
dla  grantobiorców  zorganizowanego 
przez  Stowarzyszenie  LGD  „Nasze 
Roztocze”,  odbyło  się  również  podpi‐
sanie  umów  na  powierzenie  grantów 
ujętych  w  projekcie  grantowym  pt. 
„Promocja  zdrowego  stylu  życia  oraz 
wzrost  świadomości  ekologicznej 
mieszkańców  obszaru  LGD  Nasze 
Roztocze”.

Wśród  grantobiorców  jest  także  Sto‐
warzyszenie  KulturalnoNaukowe  „Do 
Źródeł”, którego projekt pn. „Organizacja 
wydarzeń  wspierających  aktywne  i  eko‐
logiczne  postawy  mieszkańców  Gminy 
Krasnobród”  otrzymał  dofinansowanie 
w  wysokości  33  250,00  zł.  Całkowita 
wartość projektu 35 000,00.zł.

W  imieniu  Stowarzyszenia  umowę 
podpisała  Prezes  Stowarzyszenia  „Do 
Źródeł” Agnieszka Adamczuk.
W spotkaniu uczestniczyły  również Mał‐
gorzata Kawałek – wiceprezes  stowarzy‐
szenia  oraz  Małgorzata  Miecznik
Borkowska –  autorka  i  koordynator  pro‐
jektu.

Projekt  ten  składa  się  z  cyklu wyda‐
rzeń  ekologicznych  organizowanych  na 
terenie gminy Krasnobród, takich jak: 
1.  Zajęcia  nordic  walking w Krasnobro‐
dzie  (zajęcia  prowadzone  są  już  od 

czerwca).
2. Rajd rowerowy wraz z piknikiem eko‐
logicznym w Malewszczyźnie  (odbył  się 
11 lipca).
3.  Turniej  piłki  plażowej  w  Majdanie 
Małym.
4.  Ekologiczne  warsztaty  kulinarne 
w Starej Hucie.
5.  Ekologiczny  konkurs  kulinarny 
w Hutkach.
6. Gra miejska podsumowująca projekt 

wraz z warsztatami zdrowego odżywania 
„No waste” w Krasnobrodzie.

Terminy i szczegółowe informacje 
dotyczące  tych  wydarzeń  będą  poda‐
wane  na  plakatach  oraz w  Internecie. 

W  imieniu  organizatorów  serdecznie 
zapraszam,  aby  aktywnie w nich  uczest‐
niczyć.  

Mariola Czapla
fot.  lgdnaszeroztocze.pl
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Ekologiczny projekt
Stowarzyszenia KulturalnoNaukowego „Do Źródeł”
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W dniu 22 czerwca 2020 roku 
Wojewoda  Lubelski  Lech 

Sprawka i Starosta Zamojski Stanisław 
Grześko  uczestniczyli  w  uroczystości 
oficjalnego  otwarcia,  w  miejscowości 
Zielone,  nowo  przebudowanej  drogi 
powiatowej  o  długości  6,7  km  z  Kra‐
snobrodu do Zielonego. 

Przy  okazji  tego  wydarzenia  od‐
wiedzili  również  Krasnobród.  W  od‐
powiedzi  na  zaproszenie  ks.  prałata 
Eugeniusza  Derdziuka  –  Proboszcza 
Parafii Nawiedzenia NMP udali  się do 
Sanktuarium Maryjnego,  gdzie Ksiądz 
Proboszcz  przedstawił  pokrótce  Panu 
Wojewodzie  i  Panu  Staroście  historię 
sanktuarium oraz zapoznał z zakresem 
prac  remontowych  prowadzonych  na 
obiektach  klasztornych  oraz  kościele, 

a  także poinformował o pracach zwią‐
zanych  z  remontem  budynku,  w  któ‐
rym powstaje dom pielgrzyma. 

Na  pamiątkę  tej  krótkiej  wizyty, 
ks.  proboszcz  Eugeniusz  Derdziuk 
wręczył  dostojnym  gościom  wydaw‐
nictwa promocyjne o sanktuarium oraz 
reprint  książki  ojca  Jacka  Majewskie‐
go  z  1753  roku  pt.  „Pustynia  w  Ray 
zamieniona”,  która  opisuje  pierwsze 
sto  lat  istnienia  kościoła  pw.  Nawie‐
dzenia NMP w Krasnobrodzie.

Następnie  Pan  Wojewoda  i  Pan 
Starosta udali się do Sanatorium Reha‐
bilitacyjnego  im.  Janusza  Korczaka 
w  Krasnobrodzie.  Tam,  o  problemach 
związanych z działalnością  sanatorium 
w  czasie  epidemii  koronawirusa  oraz 
o  planach  rozwoju  placówki,  rozma‐

wiali  z  Panią  Dyrektor  Sanatorium 
Barbarą  Kowal  oraz  Zastępcą  Dyrek‐
tora  ds.  lecznictwa  Panią  Elżbietą 
Zwierzyńską.

W spotkaniu uczestniczyli  również 
radni  powiatowi  –  Agnieszka  Adam‐
czuk  i  Janusz  Nawój,  Burmistrz  Kra‐
snobrodu  Kazimierz  Misztal  wraz  ze 
swoim zastępcą Januszem Osiem, Pro‐
boszcz  Parafii  Nawiedzenia  NNMP 
w Krasnobrodzie  ks.  Prałat  Eugeniusz 
Derdziuk,  Dyrektor  Wydziału  Plano‐
wania  i  Rozwoju  Powiatu  Zamojskie‐
go Elżbieta Paszt oraz autorka tego ar‐
tykułu    Dyrektor  Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury.

Mariola Czapla
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Wojewoda Lubelski i Starosta Zamojski
z wizytą w Krasnobrodzie
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ZAMIAST X EDYCJI
Festiwal „Śladami Singera” wirtualnie w Krasnobrodzie

Termin:  11  lipca  –  24  lip‐
ca  (Krasnobrodowi poświęco‐

ny był dzień 18 lipca)
Miejsca:  online  (Facebook  „Śladami 
Singera”:  https://www.facebook.com/
sladamisingera,  strona  internetowa: 
https://teatrnn.pl/sladamisingera).

Krasnobród od siedmiu lat jest sta‐
łym punktem na trasie Festiwalu „Śla‐
dami  Singera”.  Spotykamy  się  tu  nie 
tylko  z  mieszkańcami  miasta,  ale  też 
z  turystami.  Cieszymy 
się, że co roku jesteśmy 
mile przyjmowani i mo‐
żemy,  poprzez  sztukę, 
opowiadać  o  wielokul‐
turowym  dziedzictwie 
Krasnobrodu. W 2020 
nie  będziemy  mogli 
być  na  miejscu,  jed‐
nak zachowujemy cie‐
płe  wspomnienia  i  za‐
bieramy  Was  w  po‐
dróż wirtualną.

Podczas  tej  podróży 
chcemy  pokazać,  czym 
dla  każdego  z  nas  –  dla 
artystów, widzów, organi‐
zatorów, lokalnych działa‐
czy  –  jest  festiwal  i  sam 
Singer.  Odniesiemy  się 
do  przedwojennej  histo‐
rii  Krasnobrodu  i  litera‐
tury  Izaaka  Baszewisa 
Singera, laureata Literac‐
kiej  Nagrody  Nobla 
z  1978  roku.  Powspominamy  też,  jak 
przez  lata  wyglądał  festiwal  w  Krasno‐
brodzie. Uwagę towarzyszących nam in‐
ternautów  chcemy  zatrzymać  na  kilka‐
naście  minut  i  wierzyć,  że  w  kolejnej 
edycji,  za  rok,  spotkamy  się  już w  real‐
nym świecie.

10 lat wędrówek
Sama idea festiwalu, a właściwie pro‐

jektu  artystycznoedukacyjnego  „Śladami 
Singera.  Warsztaty.  Spotkania.  Sztuka”, 
powstała  w  2011  roku.  Postanowiliśmy 
odwoływać  się  do wielokulturowego  ży‐
dowskiego  dziedzictwa  regionu  poprzez 
edukację  i  sztukę.  Kluczem  miała  być 
twórczość Singera, jednego z najważniej‐
szych pisarzy XX wieku.

Jego  powieści,  opowiadania  i  felie‐
tony  przywołują  obrazy  z  życia,  o  któ‐
rym dzisiaj  nikt  już prawie nie  pamięta. 
I nie tylko dlatego, że świadkowie tamtej 

epoki  już  nie  żyją,  ale  także  dlatego,  że 
bardzo  często  nie  ma  już  związanych 
z  tamtym światem śladów. A nawet  jeśli 
są,  to  zamazane,  niemal  wstydliwe.  Za‐
tem festiwalowe „ślady Singera” to także 
ślady konkretnych osób, mających imio‐
na,  nazwiska,  rodziny,  sąsiadów,  wyko‐
nujących  określone  zawody,  mających 
swoje  pasje,  codzienne  i  świąteczne  ra‐
dości oraz zmartwienia.

W  swoich  poszukiwaniach  odnaleź‐

liśmy  już  blisko  30  miejscowości  (po‐
tencjalnych  przystanków),  gdzie  rozgry‐
wają wydarzenia przedstawione w litera‐
turze  noblisty.  Uznaliśmy,  że  nasz  pro‐
jekt  będzie  wędrówką  z  warsztatami, 
spotkaniami  i  zabawą.  Zabawą,  której 
celem jest zbudowanie empatii do nieist‐
niejącego żydowskiego świata i żyjących 
w nim ludzi.

Podczas pierwszej edycji w 2011 ro‐
ku odwiedziliśmy Tyszowce, Szczebrze‐
szyn, Józefów i Biłgoraj. Podróż zakoń‐
czyliśmy  w  Lublinie.  Kilkudziesięcio‐
osobowa,  międzynarodowa  grupa  arty‐
stów,  pedagogów,  edukatorów,  animato‐
rów kultury na trzy dni zmieniała leniwy 
letni  rytm  życia  odwiedzanych miejsco‐
wości. Najbardziej  rozpoznawalnym na‐
szym  działaniem  było  plenerowe  wido‐
wisko  „Przyjaciele  Sztukmistrza”,  przy‐
gotowywane każdorazowo specjalnie dla 

festiwalu,  z muzyką  na  żywo,  cyrkiem, 
akrobacjami,  tańcem,  teatrem,  teatrem 
ognia…

Festiwal, który może się
zdarzyć tylko tutaj

Inspiracją  była  zawsze  proza  nobli‐
sty.  Kolejne  lata  przyniosły  kolejne 
miejscowości, które jak już raz dołączy‐
ły  do  szlaku  „Śladami  Singera”,  to  na 
nim  pozostawały.  Co  roku  jedno  nowe 
miasto: w 2012 roku  Bychawa, w 2013 

  Kraśnik,  w  2014    Kra‐
snobród,  w  2015    Kock, 
w 2016  Piaski, w 2017  
Janów Lubelski, w 2018 – 
Chełm  (obecny  jedynie 
podczas tej edycji), w 2019 
  Goraj.  Powstał  festiwal 
oryginalny, który może  się 
zdarzyć  tylko  tutaj.  Nie 
udałoby  się  bez  ścisłej 
współpracy z goszczącymi 
nas  miastami  (samorząda‐
mi lokalnymi, instytucjami 
kultury,  szkołami,  biblio‐
tekami). W tym czasie wę‐
drowały  z  nami  setki  wy‐
konawców z całego świata 
(z  Ukrainy,  Izraela,  Nie‐
miec,  Rumunii,  Włoch, 
Rosji,  Kanady,  USA, An‐
glii, Irlandii, Francji, Hisz‐
panii,  Grecji,  Chorwacji, 
Czech,  Gambii,  Senegalu, 
Brazylii,  Szwajcarii,  Tur‐
cji, Martyniki).  Ich wystę‐

py  podziwiały  tysiące  widzów:  miesz‐
kańców i wakacyjnych gości z całej Pol‐
ski.

Podczas  ostatnich  edycji  festiwalu 
stworzyliśmy  powtarzalną,  dwudniową 
formę. Pierwszy dzień z kameralnym te‐
atrem,  projekcją  filmu,  jednodniową 
wystawą  lub  instalacją  artystyczną,  roz‐
mową z mieszkańcami wokół festiwalo‐
wej  gazety  „Sztukmistrz”.  Drugi  dzień 
z  widowiskiem  „Przyjaciele  Sztukmi‐
strza”  i  spotkaniem  z  jego wykonawca‐
mi.  Ten  model  chcemy  kontynuować 
w przyszłości.

W tym roku do naszego szlaku miała 
dołączyć  Łęczna.  Tam  mieliśmy  rozpo‐
cząć  naszą  festiwalową  podróż.  I  roz‐
poczniemy  ją,  i  wyruszymy  w  drogę. 
Chociażby tylko wirtualnie.

Witold Dąbrowski
Dyrektor Festiwalu „Śladami Singera”
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W dniu 1 lipca 2020 ro‐
ku  w  sali  konferen‐

cyjnej  Delegatury  Lubelskiego 
Urzędu  Wojewódzkiego  w  Za‐
mościu  odbyło  się  uroczyste 
wręczenie przez Premiera Rządu 
RP  Mateusza  Morawieckiego 
i  Vce  Premiera  Jacka  Sasina 
w  obecności Wojewody  Lubel‐
skiego  Lecha  Sprawki  promes 
(czeków) dla samorządów gmin‐
nych  i  powiatowych.  Wsparcie 
pochodzi z przyjętych przez rząd 
tarcz osłonowych do wychodze‐
nia z kryzysu wywołanego pan‐

demią  covid  19  i  ma  za  zadanie 
zminimalizowanie  utraconych 
wpływów przez JST oraz ratowa‐
nie miejsc  pracy w  przedsiębior‐
stwach wykonujących różnego ro‐
dzaju inwestycje na rzecz samorzą‐
dów. 
Gmina  Krasnobród  otrzymała 

wsparcie w wysokości  979  917  zł 
z  przeznaczeniem  na  wyrównanie 
zmniejszonych  dochodów  oraz 
planowane    wydatki  inwestycyjne 
w 2020 roku. 

Mariola Czapla

Blisko 980 tys. zł wsparcia dla Gminy Krasnobród

W  dniu  9  lipca  2020  roku 
w Zamościu odbyło  się  spo‐

tkanie  informacyjno  –  konsultacyjne 
zorganizowane  przez  LGD  „Nasze 
Roztocze”. Podczas spotkania omówio‐
ne  zostały  najważniejsze  zagadnienia 
związane z prawidłową realizacją i roz‐
liczaniem grantów w ramach projektów 
grantowych  –  zasady  konkurencyjnego 
wyboru wykonawców, kwalifikowalno‐
ści podatku VAT, ponoszenia wydatków 
a  także  zobowiązania  wynikające 
z umów o powierzenie grantów.

Spotkanie  połączone  było  z  podpi‐
saniem umów na  powierzenie  grantów. 
Wśród  podpisujących  umowy  były  też 
przedstawicielki  KGW  Krasnobród  p. 
Dorota  Jurkiewicz    Przewodnicząca 

i  p.  Iwona  Kurantowicz    Zca  Prze‐
wodniczącej,  które  podpisały  umowy 
o dofinansowanie dwóch projektów:
1.  „Wzmocnienie  kapitału  społecznego 
gminy  Krasnobród  poprzez  wyposaże‐
nie  i modernizacje  sali warsztatowej”   
dofinansowanie: 45 000,00 zł.
2.  „Poprawa  atrakcyjności Gminy Kra‐
snobród  poprzez  wydanie  publikacji 
promocyjnych”    dofinansowanie:  44 
920,00 zł.

Autorki  projektów,  zespół  wspiera‐
jący  KGW Krasnobród  i  jego  członki‐
nie  to:  Małgorzata  MiecznikBorkow‐
ska, Katarzyna Działa, Dorota Sikora.

Projekty  zostaną  zrealizowane  do 
końca roku 2020.

Mariola Czapla

Brawo KGW Krasnobród!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”Granty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
2020.Granty realizowane będą w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze”
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Krasnobrodzki  Dom  Kultury 
przy współpracy z Burmistrzem 

Krasnobrodu  i  wsparciu  finansowym 
sponsora    firmy „Rodowita z Roztocza” 
przygotował  nową  ofertę  kulturalną  dla 
mieszkańców miasta i gminy Krasnobród 
oraz  turystów  wypoczywających  w  na‐
szym  mieście  w  postaci  plenerowych 
projekcji kinowych.

Miejscem  projekcji  jest  teren  rekre‐
acyjny  przy  ul.  Partyzantów  w  Krasno‐
brodzie. W sumie zaplanowane zostały 4 
projekcje, po dwie w lipcu i dwie 
w sierpniu. Pierwsza z nich odbyła 
się  w sobotę 4 lipca. Wyświetlono 
film  pt.  „Ocean’s  8”    komedię 
kryminalną produkcji USA.

Projekcja  filmu  była  zrealizo‐
wana  zgodnie  z  obowiązującym 
reżimem sanitarnym i wytycznymi 
Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzic‐
twa  Narodowego,  Ministerstwa 
Rozwoju,  Głównego  Inspektora 
Sanitarnego  oraz  przepisami  pra‐

wa  obowiązującymi  podczas  realizacji 
pokazów  kina  plenerowego  w  trakcie 
epidemii  COVID19  w  Polsce  (m.in.: 
ograniczona liczna miejsc – do 150, mie‐
rzenie  temperatury  ciała,  zasłanianie  ust 
i nosa, dezynfekcja rąk).

Druga  projekcja  zaplanowana  na  so‐
botę 11 lipca, niestety nie była plenerowa, 
gdyż  ze  względu  na  warunki  atmosfe‐
ryczne (niska temperatura i deszcz) zosta‐
ła  przeniesiona  do  sali  widowiskowej 
Krasnobrodzkiego  Domu  Kultury.  Tym 
razem wyświetlony  był  film  pt.  „Przepis 

na miłość” – komedia romantyczna prod. 
Belgia/Francja. 

 Kolejne projekcje zaplanowane są na 
1 i 15 sierpnia. Mamy nadzieję, że tym 
razem  pogoda  dopisze  i  filmy  będą 
mogły  być  wyświetlone    zgodnie 
z  planami,  w  plenerze.  W  sobotę 
1 sierpnia zobaczymy polską komedię 
pt. „Wszystko albo nic”, a 15 sierpnia  
„Green Book”  dramat/komedia prod. 
USA.”  Początek  seansów  –  godz.   
20:30.

Serdecznie zapraszamy.

Mariola Czapla

W dniach  1112  lipca  2020  ro‐
ku Krasnobród gościł organi‐

zatorów  i  uczestników  ogólnopolskiej 
imprezy  sportowej    „Puchar  Polski 
w kolarstwie  szosowym”. Głównym or‐
ganizatorem  tego  wydarzenia  był  Klub 
Sportowy  „Agros”  Zamość  na  zlecenie 
Polskiego Związku Kolarskiego, a współ‐
organizatorami:  Urząd  Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego, Powiat Za‐
mojski,  Miasto  i  Gmina  Krasnobród, 
Gmina  Adamów,  Gmina  Łabunie 
i Okręgowy Związek Kolarski w Lubli‐
nie.  Funkcję  dyrektora  wyścigu  pełnił 
Konrad Firek. 

W pierwszym dniu  zawodów odbyła 
się  jazda  indywidualna  na  czas.  Start 
i  meta  usytuowane  były  na  ulicy Toma‐
szowskiej,  a  trasa  prowadziła  z  Krasno‐
brodu w kierunku Tomaszowa Lubelskie‐
go. Zawody odbywały  się  przy  całkowi‐
cie zamkniętym ruchu. Zawodnicy, w za‐
leżności  od  kategorii  wiekowej  mieli  do 
pokonania 5, 10, 15 lub 20 kilometrów.

W  drugim  dniu  zawodów  wyścigi 
odbywały  się  ze  startu  wspólnego  przy 
ruchu  drogowym  częściowo  ograniczo‐
nym. Start i meta tym razem miały lokali‐
zację  w  innej  części  Podklasztoru  –  za 
Kaplicą  Objawień  na Wodzie,  przy  dro‐
dze w kierunku Majdanu Wielkiego. Tra‐
sa wyścigu  prowadziła  przez  takie miej‐

scowości jak: Krasnobród – Majdan Wiel‐
ki – Hutków – Suchowola – Feliksówka – 
Rachodoszcze – Boża Wola – Majdan Ru‐
szowski – Łabunie (ul. Lipowa) – Łabunie 
(ul. Lipska) – Ruszów – Ruszów Kolonia 
– Zalesie – Rachodoszcze – Suchowola – 
Krasnobród (Podklasztor).

Dystanse  do  pokonania  przez  za‐
wodników  były  zróżnicowane  w  zależ‐
ności od kategorii wiekowej. Zawodnicy 
startujący  w  godzinach  przedpołudnio‐
wych  (juniorki  i  juniorzy  młodsi  oraz 
młodziczki)  mieli  zgodnie  z  regulami‐
nem  do  pokonania:  80,3  km  (3  okrąże‐
nia  +  dojazd),  61,1  km  (2  okrążenie  + 
dojazd)  lub  22,7  km  (dojazd  i  powrót). 
Jednak ze względu na warunki atmosfe‐
ryczne (opady deszczu), w trosce o bez‐
pieczeństwo  i  zdrowie  kolarzy  dystanse 
te zostały skrócone.

Druga grupa zawodników, która star‐
towała w południe, zawody rozpoczynała 
i kończyła  już w znaczenie  lepszych wa‐
runkach  atmosferycznych  i miała  do  po‐
konania  trasy  zgodnie  z  regulaminem,  tj. 
juniorzy    99,5  km  (4  okrążenia  +  do‐
jazd),  elita  i  juniorki  kobiet  open   
80,3 km (3 okrążenia + dojazd), młodzicy 
 41,9 km (1 okrążenie + dojazd).

Po  przybyciu  na  metę  poszczegól‐
nych  grup  zawodników  odbywało  się 
ogłoszenie wyników oraz wręczanie na‐

gród  dla  zwycięzców  poszczególnych 
kategorii,  a  także  dla  zawodników,  któ‐
rzy byli najlepsi w jeździe indywidualnej 
na  czas  w  dniu  poprzednim.  Nagrody 
wręczali:  Starosta  Zamojski  Stanisław 
Grześko,  Burmistrz  Krasnobrodu  Kazi‐
mierz  Misztal  i  Dyrektor  Krasnobrodz‐
kiego Domu Kultury Mariola Czapla.

W Pucharze Polski – wyścigu kolar‐
skim po Ziemi Zamojskiej wzięło udział 
460 uczestników. Ze względu na ograni‐
czenia  związane  z  pandemią  koronawi‐
rusa  startowali  oni w  grupach  nie  prze‐
kraczających 150 osób.

Celami zawodów były nie  tylko po‐
pularyzacja kolarstwa, zachęcenie dzieci 
i młodzieży do uprawiania  tej  dyscypli‐
ny, wyłonienie najlepszych zawodników 
do Finałów OOM w kolarstwie, ale tak‐
że  promocja  Lubelszczyzny,  gmin  Po‐
wiatu Zamojskiego, w tym również Kra‐
snobrodu.

Mamy nadzieję,  że  zarówno organi‐
zatorzy jak i uczestnicy będą miłe wspo‐
minali czas spędzony w naszym mieście 
i  część  z  nich  zechce  tu  powrócić,  nie 
tylko przy okazji zawodów. 

Mariola Czapla

Fotoreportaż  str. 13
fot. K. Lipska i M. Czapla
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Puchar Polski
w kolarstwie szosowym w Krasnobrodzie

Letnie kino plenerowe w Krasnobrodzie
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Odpust Matki Bożej Krasnobrodzkiej (Jagodnej) 2020

W dniach  12  lipca  2020  roku 
odbyły  się  główne  uroczy‐

stości  odpustowe  ku  czci  Matki  Bożej 
Krasnobrodzkiej zwanej Jagodną. Choć 
ze względu  na  pandemię  koronawirusa 
pielgrzymki do krasnobrodzkiego sank‐
tuarium były mniej liczne i uczestników 
odpustu było mniej niż zwykle,  to uro‐
czystości odbyły się w tradycyjnym po‐
rządku. Wierni, którzy przybyli do Pani 
Roztocza w tym trudnym czasie, jak co 
roku,  dziękowali  za  otrzymane  łaski 
i  prosili  o  kolejne.  Modlili  się  także 
o zakończenie pandemii.

Uroczystości rozpoczęły się w dniu 1 
lipca o godz. 18.00 Mszą św. odprawioną 
w  sanktuarium,  podczas  której  homilię 
wygłosił  ojciec  prof.  Andrzej  Derdziuk 
(kapucyn), a potem o godz. 19.00 na Kra‐
snobrodzkiej  Kalwarii  odprawione  było 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Dalszy  program  odpustu  to  procesja 
różańcowa do Kaplicy Objawień na Wo‐
dzie, którą o godz. 21.00 poprzedził Apel 
Jasnogórski oraz  rozważania  J.E. ks. bpa 
Mariana Rojka  – Biskupa ZamojskoLu‐
baczowskiego.

Podczas  procesji,  cudowny  obraz 

Matki Boskiej Krasnobrodzkiej z kościoła 
do bramy nieśli kapłani  rodacy, a w bra‐
mie do sanktuarium obraz przejęli miesz‐
kańcy  Nowej  Wsi,  którzy  nieśli  go  do 
pierwszego  na  trasie  procesji,  przygoto‐
wanego  przez  siebie  ołtarza.  Do  kolej‐
nych  ołtarzy  przygotowanych  przez 
mieszkańców  poszczególnych  miejsco‐
wości  obraz  nieśli  ich  przedstawiciele. 
Byli  to  mieszkańcy:  Zielonego,  Zabo‐
recznego  i  Kolonii  Partyzantów,  potem 
Niemirówka i Klocówki.

Reprezentanci  miejscowości  przygo‐
towujących ołtarze przy swoich ołtarzach 
prowadzili modlitwę  dziesiątek różańca, 
a  rozważania  prowadził  kapucyn 
o. prof. Andrzej Derdziuk. 

Po zakończeniu procesji, około godz. 
22.30 przy Kaplicy Objawień na Wodzie 
odprawiona  została  Pasterka  Maryjna. 
Homilię  wygłosił  J.E.  ks.  bp Arkadiusz 
Okroj  –  Biskup  Pomocniczy  Diecezji 
Pelpińskiej, który wraz z J. E. ks. bp Ma‐
rianem  Rojkiem  –  Biskupem  Zamojsko
Lubaczowskim  koncelebrowali  mszę 
świętą.

W drugim dniu odpustu msze  święte 
sprawowane  były  w  porządku  niedziel‐
nym, tj. o godz. 7.00, 9,00, 10.30 i 18.00. 

Podczas  nich  homilie  głosił  kapucyn 
o.  prof.  Andrzej  Derdziuk.  Natomiast 
uroczysta  suma  odpustowa  odprawiona 
była o godz. 12.00. Homilię wygłosił J.E. 
ks. bp Arkadiusz Okroj  Biskup Pomoc‐
niczy  Diecezji  Pelpińskiej.  Wśród  cele‐
bransów tej mszy świętej był również Pa‐
sterz  Diecezji  ZamojskoLubaczowskiej 
J.E. ks. bp Marian Rojek.

Oprawę mszy  św.  zapewnił miejsco‐
wy  chór  parafialny  oraz  Krasnobrodzka 
Orkiestra Dęta.

Zwieńczeniem  dwudniowych  uro‐
czystości  odpustowych  był  Wieczór 
Uwielbienia  prowadzony  przez  zespół 
„Krasnobrodzki Gospel”, który odbył się 
2 lipca po Mszy świętej wieczorowej od‐
prawionej o godz. 18.00. Wraz z wokali‐
stami wystąpili muzycy: Grzegorz Głuch 
(gitara),  Marta  Antoniak  (gitara),  Jakub 
Piotrowski (piano), Bartek Baraniak (bas) 
oraz Michał Baraniak, który zadbał o od‐
powiednie efekty świetlne.

Mariola Czapla

Fotoreportaż – str. 12
fot. M. Czapla i L. Ujma

Jan  Welflin,  znany  później  jako Jan  Nepomucen,  urodził  się 
około 1350 r. w Czechach, w miejsco‐
wości  Pomuk  (dzisiaj:  Nepomuk). 
Około  1380  r.  otrzymał  święcenia  ka‐
płańskie  i  został  kanonikiem  kapituły 
katedry  św. Wita  w  Pradze.  Rok  póź‐
niej  rozpoczął  studia  uniwersyteckie 
w  Pradze,  kontynuował  je  w  Padwie, 
potem w Bolonii  i  ukończył  z  tytułem 
doktora  prawa.  Po  powrocie  do  Pragi 
został  wybrany  generalnym  wikariu‐
szem  biskupa  Jana  von  Jenzesteina, 
stając się  tym samym drugą po metro‐
policie  osobą  decydującą  o  ważnych 
sprawach  kościoła  rzymskokatolickie‐
go w Czechach.
W  tym  samym  czasie  władcą  państwa 
był Wacław  IV Luksemburczyk,  znany 
z niemoralnego prowadzenia się  i wiel‐
kiej  niechęci  do  Rzymu  jako  stolicy 
apostolskiej,  a  także  poparcia  udziela‐
nego  protestantowi  Janowi  Husowi. 
Kiedy  pomiędzy  królem  a  biskupem 
Jenzesteinem wybuchł  konflikt  o  obsa‐
dzenie  stanowiska  opata  w  klasztorze 
benedyktyńskim  w  Kladruby,  ksiądz 
Jan  poparł  biskupa,  ponadto  obłożył 

klątwą  wicekanclerza  królewskiego  za 
publiczne  wypowiadanie  bluźnierstw 
i  wyszydzanie  kościoła  katolickiego. 
Nie  zdradził  także  królowi  tajemnicy 

spowiedzi  jego  żony,  którą  ten  podej‐
rzewał o zdradę. Swoją postawą naraził 
się władcy  tak  bardzo,  że  został  aresz‐
towany  i  poddany  okrutnym  torturom 
w  obecności  samego  króla.  Półżywego 
księdza wrzucono do Wełtawy nocą 20 
marca 1393 r. Dopiero 17 kwietnia zna‐
leziono ciało męczennika i tymczasowo 
pochowano w kościele Św. Krzyża nie‐
daleko rzeki, w której utonął, a później 
w  podziemiach  katedry  w  Pradze.  Le‐
genda mówi, że w miejscu jego utonię‐
cia pojawiło się w wodzie światło, któ‐
re pozwoliło na znalezienie zwłok, a na 
niebie pojawiło  się 5 gwiazd. Kult Św. 
Jana  Nepomucena  zaczął  rozwijać  się 
spontanicznie  wkrótce  po  śmierci Wa‐
cława IV w 1419  r.,  jednakże oficjalny 
proces kanonizacyjny rozpoczął się do‐
piero w 1710 r. z inicjatywy cesarza Jó‐
zefa I. Dziesięć lat później papież Inno‐
centy XIII  ogłosił  go  błogosławionym, 
a kanonizacji dokonał 19 marca 1729 r. 
papież Benedykt XIII. W Kościele  po‐
wszechnym  święto  św.  Jana  Nepomu‐
cena  obchodzi  się  16  maja,  natomiast 
w Polsce 21 maja; różnica wynika stąd, 
że w Polsce dzień 16 maja poświęcony 

Moje opowieści o Krasnobrodzie
Święty od wody i milczenia

Figura Nepomucena  Krasnobród,
ul. 3 Maja (obok Marketu)
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jest Andrzejowi Boboli.
Jan Nepomucen  to  bardzo  zapraco‐

wany  święty.  Z  racji  przyczyn  i  oko‐
liczności  męczeńskiej  śmierci  opiekuje 
się  przede  wszystkim  groźnym  żywio‐
łem  wody;  ma  w  swojej  gestii  rzeki, 
strumienie, jeziora, stawy, źródła i stud‐
nie.  Zarządzając  opadami  i  roztopami, 
chroni łąki, pola i zasiewy.

Jest  orędownikiem  marynarzy,  ry‐
baków,  flisaków,  żeglarzy,  wioślarzy, 
pływaków,  nurków, miłośników wszel‐
kich sportów wodnych a także ratowni‐
ków;  jednym  słowem  wszystkich,  któ‐
rych życie, praca lub pasja związane są 
z wodą.

Jest  symbolem  odwagi,  milczenia 
i  lojalności;  jako  Patron  Dobrej  Sławy 
chroni  tajemnice  i  pomaga  w  ich  do‐
trzymaniu,  broni  przed  oczernianiem 
i złym słowem. Jest też patronem dobrej 
spowiedzi  opiekuje się spowiednikami 
i penitentami.
W  ikonografii  przedstawia  się  św.  Jana 
Nepomucena  jako  mężczyznę  w  sile 
wieku  z  brodą  i wijącymi  się  półdługi‐
mi włosami,  zawsze w stroju kapłana   
kanonika;  w  sutannie,  rokiecie  (komża 
ozdobiona na dole  i przy rękawach ko‐
ronką), okrywającym ramiona mantole‐
cie  (peleryna  często  podszywana  gro‐
nostajami  i  wiązana  pod  szyją  ozdob‐
nym  sznurem)  i  birecie  na  głowie,  nad 
którą unosi się wieniec z pięciu gwiazd. 
Na ramieniu Świętego spoczywa krzyż, 
wskazujący  na  szczególne  umiłowanie 
dla  Jezusa  Chrystusa,  w  drugiej  ręce 
może  być  palma    atrybut męczeńskiej 
śmierci.  Gwiazdy  symbolizują  rany 
Chrystusa  oraz  litery  łacińskiego  słowa 
tacui  milczałem.

Na  Roztocze  kult  Św.  Jana  Nepo‐

mucena  dotarł  za  sprawą Tomasza An‐
toniego  Zamoyskiego,  VII  ordynata, 
który  studiując  w  Pradze  w  czasie  ka‐
nonizacji Świętego,  ciężko  zachorował, 
ale  za  jego  wstawiennictwem  odzyskał 
zdrowie  i  od  tego  czasu  darzył  go 
szczególnym  nabożeństwem.  Po  prze‐
jęciu ordynacji budował św. Janowi ko‐
ścioły i kaplice, fundował ołtarze, rzeź‐
by  i  obrazy;  z  jego  fundacji  pocho‐
dzą m.in. nieistniejący już dzisiaj drew‐
niany  kościół  w  Tomaszowie  Lubel‐
skim  wraz  z  całym  wyposażeniem, 
ołtarze  boczne  w  kościołach  w  Krze‐
szowie,  Turobinie  i  kolegiacie  zamoj‐
skiej,  czy  wreszcie  kaplica  w  Zwie‐
rzyńcu    słynny  kościółek  na  wodzie. 
Dzieło  Tomasza  Antoniego  kontynu‐
owali jego bracia, a zarazem kolejni or‐
dynaci.  Z  czasem  św.  Jan  Nepomucen 
z kościołów „wyszedł” na place  i ulice 
miast, potem pojawił się w ordynackich 
wioskach, a  jeszcze potem powędrował 
dalej,  poza granice  państwa  zamojskie‐
go. Dzisiaj śmiało można o nim powie‐
dzieć,  że  jest  patronem  Roztocza;  jego 
przedstawienia  (naliczono  ich  na  Roz‐
toczu  ok.  80),  czyli  tzw.  Nepomuki 
można  spotkać  w  wielu  miejscach; 
są m.in. w Zamościu, Józefowie, Suścu, 
Hamerni,  Górecku  Kościelnym,  Toma‐
szowie  Lubelskim,  stoją  przy  drogach, 
mostach,  groblach,  na  prywatnych  po‐
sesjach  i  cmentarzach.  ”W  pejzaż  tego 
regionu    pisał  dr  Piotr  Kondraciuk 

z Muzeum Zamojskiego  św. Jan wpi‐
sał  się  już  na  stałe  i  trudno  sobie  wy‐
obrazić  Roztocze  bez  stojących  wśród 
łąk, lasów i rozlewisk wodnych jego fi‐
gur i kapliczek. Kult świętego zainicjo‐
wany przez ordynata Tomasza Antonie‐
go Zamoyskiego, silnie wrósł w kulturę 
miejscowego  ludu, który do dziś pozo‐
staje jej wierny”.

Krasnobród  ma  dwa  Nepomuki. 
Pierwszy znajduje się przy ulicy 3 Ma‐
ja, w sąsiedztwie Marketu. Św. Jan stoi 
frontalnie,  lekko  opierając  ciężar  ciała 
na  jednej nodze. Spod nieco za długiej 
sutanny, która powtarza układ nóg, wi‐
dać  czubki  butów. Zgodnie  z  kanonem 
ma  na  sobie  rokietę,  mantolet  i  biret. 
Nad głową widnieje aureola, ale braku‐
je  gwiazd,  które  najprawdopodobniej 
kiedyś  tam  były.  Na  prawym  przedra‐
mieniu trzyma krzyż, spod którego wy‐
łania się liść palmy. Dodatkową ozdobą 
figury  jest  umieszczony  na  cokole 
współczesny medalion z popiersiem św. 
Jana Pawła II.

Interesująca  jest  inskrypcja umiesz‐
czona  na  prostapodłościennym  cokole. 
Na  podwójnej  bazie  figury wyryty  jest 
napis:  ŚWIĘTY  JAN  NEPOMUCYN, 
a  poniżej,  na  postumencie:  NIE  NAM 
PANIE  NIE  NAM ALE  IMIENIOWI 
TWOIEMU  CZEŚC  I  CHWAŁA  R. 
1882 KOSZTEM IANA I EWY MAŁ‐
ŻONKOW ŁOSIOW Z WSI  SUCHO‐
WOLI  WŁOSCIAN  TA  FIGURA 
WZNIESIONA.  Warto  zadać  pytanie: 
dlaczego  małżonkowie  –  mieszkańcy 
odległej o 7 km Suchowoli postawili fi‐
gurę w Krasnobrodzie  i w  tym właśnie 
miejscu? Być może dlatego, że  tu wła‐
śnie  przebiegała  granica między  lądem 
a wodą (w wielu pamiętnikach Krasno‐
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Rzeźba Nepomucena
na krasnobrodzkim cmentarzu

Rzeźba Nepomucena
w Szczebrzeszynie

Jan Nepomucen z kościoła
w Zwierzyńcu, źródło: artyzm.com.
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bród  opisywany  jest  jako  miasteczko 
leżące w „wodnistej dolinie” i zapewne 
nie  tylko  ja pamiętam  łąki  ciągnące  się 
w stronę kościoła jako rozlewisko), po‐
nadto  w  Suchowoli  była  w  tym  czasie 
parafia  prawosławna  i  raczej  nie  było 
możliwe  postawienie  tam  figury  kato‐
lickiego świętego.

Drugiego  krasnobrodzkiego  Nepo‐
muka  należy  szukać  na  cmentarzu. 
Upamiętnia on zmarłego w 1922 r. Jana 
Kowalczuka,  dla  którego  św.  Jan  był 
imiennym  patronem.  Na  niewielkim 
postumencie  umieszczono  stylizowany 
pień drzewa, a na nim rzeźbę Świętego. 
Jan  Nepomucen  ubrany  jest  zgodnie 
z  kanonem,  jednak  w  odróżnieniu  od 
przedstawienia  z ul.  3 Maja na  jednym 
przedramieniu  trzyma  krzyż,  a  na  dru‐
gim  liść  palmy,  lekko  rozchylone  poły 

mantoletu  ukazują  znajdującą  się  na 
piersi stułę. Nie ma też aureoli z gwiaz‐
dami  i  trudno  dziś  stwierdzić,  czy  kie‐
dykolwiek tam była. Figura znajduje się 
niedaleko głównej alei  (po prawej stro‐
nie  pierwszej  bocznej  alejki).  Gorąco 
zachęcam  Czytelników  do  odszukania 
jej w czasie bytności na cmentarzu.

Św.  Jan  Nepomucen  obecny  jest 
także w literaturze, oto wiersz modlitwa 
autorstwa  Jana Twardowskiego  księdza 
i poety zarazem:

Do Patrona Dobrej Sławy
O  niedzisiejszy  święty mój w  litaniach 
nie wzywany,
przed  złym  rozgłosem  stale  broń    Pa‐
tronie Dobrej Sławy.
Bo  czy  niepamięć  ludzkich  serc,  czy 
bramy triumfalne 
jednako czeka na nas kąt, gdzie wszyst‐

kie groby czarne.
Chroń mnie od wielkich hucznych bitw, 
męczeństwa i więzienia,
śmierć dla Chrystusa ześlij mi najprost‐
szą  z przemęczenia.
O  niedzisiejszy  święty  mój  wzgardzo‐
ny, zapomniany,
podaj mi rękę w taką śmierć  Patronie 
Dobrej Sławy.

Joanna Cios

Źródła:
•  „Jan  Nepomucen”,  it.home.pl/roztocze/te‐
xts/oso001.htm
• Kondraciuk  P.  „Roztoczański  patron.  Ka‐
plice  i  figury  św.  Jana Nepomucena w pej‐
zażu  kulturowym  Roztocza”,  muzeumza‐
mojskie.pl/ wppdf/nepomucen.pdf
•  Szykuła    Żygawska A.  „Figury  świętego 
Jana  Nepomucena  w  Ordynacji  Zamojskiej 
1725  1944”, Zamość 2016.
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W sobotę  11  lipca  2020  roku  w  miejscowości  Ma‐
lewszczyzna odbył się rajd rowerowy wraz z Pikni‐

kiem ekologicznym w ramach projektu pn. „Organizacja wy‐
darzeń wspierających  aktywne  i  ekologiczne  postawy miesz‐
kańców  Gminy  Krasnobród  realizowanego  przez  Stowarzy‐
szenie KulturalnoNaukowe „Do źródeł”. 

Rajd  rowerowy  odbył  się  na  trasie  MalewszczyznaBel‐
fontMalewszczyzna.  Po  powrocie  do Malewszczyzny  odbył 
się piknik ekologiczny, podczas którego organizatorzy zapew‐
nili atrakcje dla dzieci (dmuchane zjeżdżalnie, zabawy i anima‐
cje),    były  też  konkursy  ekologiczne  oraz  pokaz  kulinarny 
przygotowany  przez  Państwa  Elżbietę  i  Jerzego  Wójcików 
z  Restauracji  Koncertowa,  podczas  którego  przygotowanych 
zostało 5 potraw ekologicznych.

Szczegółową relację z tych wydarzeń opublikujemy w ko‐
lejnym wydaniu GK.

Mariola Czapla

Ekologicznie w Malewszczyźnie

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów

Na  terenie  6  gmin  członkow‐
skich  LGD  „Nasze Roztocze” 

zamontowano  12  samoobsługowych 
stacji  naprawy  rowerów.  Zostały  one 
zlokalizowane  przy  szlakach  rowero‐
wych oraz w miejscach uczęszczanych 
przez rowerzystów.

W  Krasnobrodzie  takie 
stacje  zostały  zamontowane 
przy Punkcie Informacji Tu‐
rystycznej oraz przy parkin‐
gu obok zalewu.

Stacje  są  wyposażone 
w zestaw narzędzi do samo‐
dzielnej  naprawy  rowerów 
i posiadają znajdujący się na 
obudowie  kod  QR  umożli‐
wiający  skorzystanie  z  pu‐
blikacji  internetowych  za‐

wierających  instrukcje  napraw  usterek 
rowerowych.

Stacje  powstały  w  ramach  projektu 
współpracy  pt.  „Rozwój  Aktywności 
Mieszkańców”  w  ramach  poddziałania 
19.3 Przygotowanie  i  realizacja  działań 

w zakresie współpracy z  lokalną grupą 
działania  objętego  PROW  20142020, 
realizowanego  w  partnerstwie  z  LGD 
Ziemia Zamojska.

Mariola Czapla
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W dniu 4 lipca 2020 r. w leśnic‐
twie  Zielone,  w  lesie  pomię‐

dzy wsią Łuszczacz a Zielone odbyła się 
uroczystość  religijnopatriotyczna mająca 
na  celu upamiętnienie poległego podczas 
I  bitwy  pod  Tomaszowem  Lubelskim 
żołnierza  Wojska  Polskiego    kaprala 
Piotra Feliksa Szpyrki.

Uczestnicy  uroczystości  udali  się 
tam  wspólnie,  pokonując  pieszo  drogę 
z miejsca  zbiórki w Łuszczaczu,  a  pod‐
czas  przemarszu  pięknymi  dukatami  le‐
śnymi  śpiewali  piosenki  patriotyczne 
pod  przewodnictwem  ks.  prałata  Euge‐
niusza Derdziuka. 

Uroczystość  przy mogile  kpr.  Piotra 
Szpyrki,  zorganizowaną  przez  Nadle‐
śnictwo  Zwierzyniec,  rozpoczął  Nadle‐
śniczy  Nadleśnictwa  Zwierzyniec  Lu‐
cjan Bednarz, który powitał licznie przy‐
byłych  gości.  Swoją  obecnością  wyda‐
rzenie to zaszczycili m. in.: rodzina pole‐
głego  żołnierza    Zofia  Brotoń,  Marek 
Brotoń,  Renata  Szpyrka,  Jerzy  Szpyrka 
i Krzysztof  Szpyrka,  Poseł  na  Sejm RP 
Sławomir Zawiślak  Prezes Światowego 
Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej 
Okręg  Zamość,  Bogdan  Ścibut    Ko‐
mendant Główny Ochotniczych Hufców 
Pracy,  dr  Piotr  Gawryszczak    Woje‐
wódzki  Komendant  Ochotniczych  Huf‐
ców  Pracy  w  Lublinie,  Leszek  Tabi‐
szewski   Kierownik Ośrodka Szkolenia 
i Wychowania w Zamościu,  dr  hab.  Ja‐
cek Romanek  Naczelnik Oddziału Biu‐
ra  Upamiętniania  Walk  i  Męczeństwa 
IPN  w  Lublinie,  Krzysztof  Neścior   
Dyrektor  Muzeum  4  Pułku  Strzelców 
Podhalańskich  w  Cieszynie,  Janusz 
Brzozowski   Członek Zarządu Powiatu 
Zamojskiego,  Marcin  Ślęk    Członek 
Zarządu  Powiatu  w  Cieszynie,  Kazi‐
mierz Misztal   Burmistrz Krasnobrodu, 
Zbigniew Naklicki  Wójt Gminy Susiec, 
Mariola  Czapla  –  Dyrektor  Krasno‐
brodzkiego  Domu  Kultury,  Teresa  Pu‐
chacz  –  Dyrektor  Niepublicznej  Szkoły 
w  Łuszczaczu,  Andrzej  Wojtyło    Za‐
stępca Dyrektora Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, Leszek Dmitroca  Nadle‐
śniczy  Nadleśnictwa  Tomaszów,  Stani‐
sław Nawrocki  Nadleśniczy Nadleśnic‐
twa Józefów, por. Piotr Janiak  25 Bata‐
lion  Lekkiej  Piechoty  w  Zamościu, 
kpr.  Sławomir  Szumiesz    3  Batalion 
Zmechanizowany  w  Zamościu, 
mjr Konrad Stąsiek   32 Zamojski Woj‐
skowy  Oddział  Gospodarczy  im.  Het‐
mana  Wielkiego  Koronnego  Jana  Za‐
moyskiego,  kpr.  Jacek  Markowski    5 
Batalion  Strzelców Podhalańskich, Aga‐
ta Granda z delegacją uczniów ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. 4 Pułku Strzelców 
Podhalańskich  w  Cieszynie,  ks.  prał. 
dr Eugeniusz Derdziuk – Proboszcz Pa‐
rafii  Nawiedzenia  NMP  w  Krasnobro‐
dzie, Lucyna Kawka – Sołtys Wsi Zielo‐
ne, Pani Maria Cios, Grzegorz Frątczak  
emerytowany  Leśniczy  Leśnictwa  Zie‐
lone,  Franciszek  Cieplak    były  Nadle‐
śniczy  Nadleśnictwa  Zwierzyniec,  pra‐
cownicy  Zakładu  Usług  Leśnych,  stra‐
żacy  z  OSP  z  Zielonego  i  Łuszczacza, 
Stowarzyszenie  „Ach  Zielone”, Andrzej 

Gontarz – artysta rzeźbiarz z Krasnobro‐
du, Józef Zdybel – Krasnobrodzkie ABC 
oraz  grupy  rekonstrukcyjne:  Grupa  Re‐
konstrukcji  Historycznej  ORDON   
z  Łańcuta,  Grupa  Rekonstrukcji  Histo‐
rycznej 9 Pułku Piechoty Legionów, To‐
maszowski  Szwadron  im.  1  Pułku Kor‐
pusu Ochrony  Pogranicza  i  Klub Miło‐
śników  Historii  z  Tomaszowa  Lubel‐
skiego. 

Po  powitaniu  wszyscy  zebrani  od‐
śpiewali  hymn  państwowy  przy  akom‐
paniamencie  Krasnobrodzkiej  Orkiestry 
Dętej. 

Postać kaprala Piotra Feliksa Szpyrki 
z  4  Pułku  Strzelców  Podhalańskich 
przybliżyli Krzysztof Neścior  Dyrektor 
Muzeum  4  Pułku  Strzelców  Podhalań‐
skich  w  Cieszynie,  Ryszard  Teterycz   
Zastępca  Nadleśniczego  w  Nadleśnic‐
twie  Zwierzyniec  oraz  Pani Maria  Cios 
z  Łuszczacza,  której mama,  Pani Maria 
Portka,  opiekowała  się  ciężko  rannym 
żołnierzem (treść wspomnień na str. 15).

W  części  artystycznej  wiersze  o  te‐
matyce  patriotycznej  recytowały:  Ga‐
briela  Bojko  z  Łuszczacza  (prawnuczka 
Pani Marii  Portka)  –  wiersz  Krzysztofa 
Kamila  Baczyńskiego    „Elegia  o…..
[chłopcu polskim]” oraz Pani Alina Słota 
  regionalistka  z  Krasnobrodu  –  wiersz 
swojego autorstwa pt. „Pamięć i Kapralu 
Piotrze” (czytaj na str. 16). Oprawę mu‐
zyczną  uroczystości  zapewniła  Krasno‐
brodzka Orkiestra Dęta.
   Następnie odbyło się odsłonięcie i po‐

święcenie  tablicy  memoratywnej 
umieszczonej  na  mogile  poległego  żoł‐
nierza.  Odsłonięcia  dokonały  reprezen‐
tujące  rodzinę  kaprala  panie  Renata 
Szpyrka i Zofia Bartoń, a poświęcenia – 
ks. prałat Eugeniusz Derdziuk.
   Mszę  świętą w  intencji  śp. kpr. Piotra 
Feliksa  Szpyrki  odprawił  ks.  prałat  Eu‐
geniusz  Derdziuk,  Proboszcz  Parafii 
NMP  w  Krasnobrodzie,  który  wygłosił 
również  piękną  patriotyczną  homilię. 
Potem  poszczególne  delegacje  złożyły 
wieńce, wiązanki i kwiaty.

Po  odsłonięciu,  tablicy  wzruszający 
list od rodziny kpr. Piotra Szpyrki, skie‐
rowany do organizatorów i uczestników 
uroczystości,  odczytała  Pani  Renata 
Szpyrka (treść listu na str. 16).

To nie był jedyny list od rodziny ka‐
prala  odczytany  podczas  uroczystości. 
Zastępca  Nadleśniczego  Nadleśnictwa 
Zwierzyniec  Ryszard  Teterycz  zapoznał 
zebranych  z  treścią  listu  przysłanego 
przez  bratanice  Piotra  Szpyrki  –  panią 
Annę  Szczepańską  i  panią  Ewę  Wa‐
chowski (treść listu na str. 16).

W dalszej  części  uczestnicy  uroczy‐
stości  wysłuchali  okolicznościowych 
przemówień.  Głos  zabrali:  Poseł  na 
Sejm RP Sławomir Zawiślak, Burmistrz 
Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal  i  Mie‐
czysław  Kawka    regionalista.  Przema‐
wiający  w  swoich  wypowiedziach  wy‐
razili między  innymi wdzięczność  i  po‐
dziękowania osobom, które przez 80  lat 
dbały  o  to,  aby  pamięć  o  poległym 
kpr.  Piotrze  Szpyrce  nie  zaginęła,  orga‐
nizatorom  i  innym  osobom  mającym 
swój  udział  w  przygotowaniu  tej  uro‐
czystości  za  ich  trud  i  zaangażowanie 
oraz gościom, którzy tak licznie przyby‐
li, aby uczcić pamięć o poległym żołnie‐
rzu.  Szczególne  podziękowania  kiero‐
wano w stronę jego rodziny. 

Na  zakończenie  uroczystości  po‐
nownie  głos  zabrał  Nadleśniczy  Nadle‐
śnictwa  Zwierzyniec  Lucjan  Bednarz, 
który podziękował wszystkim za pomoc 
w organizacji uroczystości oraz za obec‐
ność w tym religijnopatriotycznym wy‐
darzeniu  i  zaprosił    na  poczęstunek  – 
wojskową grochówkę i ognisko.

Uroczystość została utrwalona przez 
p.  Józefa Zdybla. Relację  filmową  i  fo‐
tograficzną  można  zobaczyć  na  portalu 
internetowym  „Krasnobrodzkie  ABC” 
oraz  stronach  internetowych  Nadleśnic‐
twa  Zwierzyniec,  Urzędu  Miejskiego 
w  Krasnobrodzie  oraz  Krasnobrodzkie‐
go Domu Kultury.

Upamiętnienie kpr. Piotra Feliksa Szpyrki.
Uroczystość religijnopatriotyczna w leśnictwie Zielone
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Historia poszukiwań
rodziny poległego

Szczegółowe dane poległego żoł‐
nierza oraz  informacje o  jego  ro‐
dzinie udało się ustalić dzięki ini‐
cjatywie  i  zaangażowaniu Nadle‐
śnictwa  Zwierzyniec  oraz wspar‐
ciu wielu osób i instytucji.

Nadleśnictwo  Zwierzyniec 
w  październiku  2019  r.  podjęło 
starania mające na celu odnalezie‐
nie  rodziny  Piotra  Szpyrki  oraz 
jego  macierzystej  jednostki  woj‐
skowej.  Wystosowano  pisma  do 
Instytutu  Pamięci  Narodowej, 
Krajowego Biura Informacji i Po‐
szukiwań  PCK,  Wojskowego 
Biura Historycznego oraz Urzędu 
Gminy Susiec. 

W odpowiedzi  otrzymano  in‐
formacje o braku wzmianek w za‐
sobach  wyżej  wymienionych  in‐
stytucji, poza pismem z PCK, któ‐
re informowało że: „pewien Piotr 
Szpyrka ur. 03.1914 r. Zagórzany, 
pow. Gorlice s. Kaspra i Magdale‐
ny  był  poszukiwany  w  latach 
19571960  za  pośrednictwem  Polskiego 
Czerwonego  Krzyża  przez  brata,  który 
podał,  że  ww.  do  września  1939  r.  był 
w  orkiestrze  4  Pułku  Strzelców  Podha‐
lańskich w Cieszynie…”. Ta  informacja 

była o  tyle  istotna, że w pamięci świad‐
ków wydarzeń z września 1939 r. zapa‐
miętano,  jak  nazywał  się  poległy  żoł‐
nierz.
Sięgnięcie  do  źródeł  historycznych  na 
temat  szlaku  bojowego  4  Pułku  Strzel‐
ców  Podhalańskich  potwierdziło,  że 
wzgórza pod Łuszczaczem były bronio‐
ne  przez  żołnierzy  4  PSP.  W  dalszych 
poszukiwaniach  nawiązano  kontakt 
z  Dyrektorem Muzeum  4  Pułku  Strzel‐
ców  Podhalańskich w Cieszynie  Panem 
Krzysztofem  Neściorem,  który  sporzą‐
dził biogram Piotra Szpyrki oraz z Para‐
fią  pw.  Św. Wawrzyńca  Diakona  i Mę‐
czennika w Zagórzanach i sołtysem Wsi 
Zagórzany  Panem  Michałem  Pyrożo‐
chem, który ustalił dane żyjących człon‐
ków rodziny poległego żołnierza. 

Informacje o żołnierzu pochowanym 
w Nadleśnictwie Zwierzyniec,

Leśnictwie Zielone, oddziale 338a

Kpr. Piotr Feliks Szpyrka 
Urodził się 27 marca 1914 r. we wsi 

Zagórzany k. Gorlic,  był  synem Kacpra 
i Marii Magdaleny  z  domu Witkowska. 

Ojciec  kpr.  Piotra  Feliksa  Szpyrki 
zmarł  w  1953  r.,  a  matka  w  1963  r. 
Piotr Feliks Szpyrka karierę wojskową 
rozpoczął 1 czerwca 1930 r., gdzie zo‐
stał  przyjęty  do  4  Pułku  Strzelców 
Podhalańskich w Cieszynie jako uczeń 
„grajek”, gospodarczo służył w druży‐
nie dowódcy pułku, a służbowo w or‐
kiestrze pułkowej (inf. rozk.  dz. 4 psp 
nr 124/30 pkt. 15).
Od 16 marca 1936  r. w służbie czyn‐
nej  pułku  w  9  kompanii  strzeleckiej. 
Po 6 latach służby zdał egzamin kwa‐
lifikacyjny orkiestrantów w Krakowie 
przy 20 pp (inf. rozk. dz. 4 psp nr  167 
z  25.07.1936  r.  pkt.  3).  Nadal  służył 
w  kompanii  gospodarczej  i  orkiestrze 
pułkowej. W dniu 1 stycznia 1937 zo‐
stał awansowany na starszego strzelca, 
wg  rozk. dz. 4 psp nr 286/36 pkt. 5,   
a już po 4 miesiącach otrzymał stopień 
kaprala,  wg  rozk.  dz.  4  psp  nr  96 
z 29.04.1937 r. pkt. 6. Od 1 paździer‐
nika 1937 r. mianowany na podoficera 
nadterminowego,  wg  rozk.  dz.  4  psp 
nr 217 z 28.09.1937  r.  oraz przydzie‐
lony do kompanii administracyjnej puł‐
ku jednocześnie służąc w orkiestrze. Od 
19.05.1938  r.  został  przesunięty  z  4 
kompanii  strzeleckiej  do  kompanii  go‐
spodarczej,  służbowo  do  orkiestry  puł‐
kowej  (inf.  rozk.  Dz  4  psp  nr  112 
z  20.05.1938  r.).  Przedłużona  służba 
nadterminowa  z  dniem  1.10.1938  r.  na 
przeciąg  jednego  roku  to  jest  do 
30.09.1939  r.  (inf.  rozk.  Dz.  4  psp 
nr 140 z 25.06.1938 r).
W  trakcie  kampanii  wrześniowej  wal‐
czył  w  4  Pułku  Strzelców  Podhalań‐
skich, który toczył w rejonie Łuszczacza 
ciężkie  walki,  broniąc  okolicznych 
wzgórz po przejściu w rejon Tomaszowa 
Lubelskiego,  po  walkach  pod  Ulowem 
w  wyniku  nieudanego  natarcia  na  Ole‐
szyce,  Cieszanów,  Stary  Dzików  oraz 
Cewków.  Poległ  raniony  odłamkiem 
podczas  I  bitwy  pod Tomaszowem  Lu‐
belskim.

Mariola Czapla
Krasnobrodzki Dom Kultury

Ryszard Teterycz
Nadleśnictwo Zwierzyniec

Moja  mama  (Maria  Portka) 
i  inne  kobiety  ze  wsi  były 

świadkami  wydarzeń  z  18  września 
1939 roku.

Relację z  tych wydarzeń przekazała 
mi mama. Tego dnia na podwórko mo‐
jej  mamy  wbiegł  żołnierz  i  ostrzegł 
mieszkańców  przed  nadciągającymi 
Niemcami.  Ludzie  skryli  się  w  pobli‐

skim  lesie,  a  mimo  to  było  słychać 
strzały  dobiegające  z  wioski.  Żołnierz 
Piotr  Szpyrka,  który  wraz  z  pułkiem 
szedł  od  strony Tomaszowa,  został  po‐
strzelony. Zanim  zmarł,  opiekowała  się 
nim  sanitariuszka, moja mama oraz  in‐
ne  kobiety. W  miejscu,  w  którym  do‐
szło do jego śmierci, został pochowany, 
a grób przetrwał ponad 80 lat. 

Zawdzięczamy  to  Nadleśnictwu 
Lasów  Państwowych,  nauczycielom 
i uczniom szkoły w Łuszczarzu, że pa‐
mięć  o  żołnierzu  przetrwa  jeszcze  dłu‐
gie lata.

Niech  Jego  dusza  spoczywa w  po‐
koju. 

Wspomnienia Marii Cios z Łuszczacza

Jan

Maria Stanisław

Stefan

Rodzeńtwo kpr. Potra Szpyrki
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Krasnobród, 4 lipca 2020r.

Szanowni Państwo!
Minęło 81  lat od śmierci  śp. Piotra Feliksa Szpyrka, który

poległ w pierwszych tygodniach II wojny światowej, we wrze‐
śniu 1939  roku. Historię  śp. Piotra Państwo zdecydowanie  le‐
piej znają niż my. Ostatnie dni jego bardzo krótkiego życia oraz 
wieloletnią pamięć o nim poznajemy właśnie od Was. 

Wuj Piotr poległ tu na Roztoczu, z daleka od bliskich i zna‐
jomych. Jednak to właśnie tu, w tych pięknych choć także jego 
krwią zbroczonych okolicach znalazł prawdziwą rodzinę. 

Rodzinę, która od wielu lat o nim pamiętała. 
Rodzinę, która pamiętała kiedy, my zapomnieliśmy.
Rodzinę, która zadbała o to, by po latach odbył się jego po‐

grzeb.
Rodzinę,  która  pochowała  go w  grobie,  by  nie  leżał  bezi‐

miennie tu, na skraju pięknego lasu…   
Rodzinę,  która  doprowadziła  do  tego,  by  dziś  uroczyście 

świętować  odsłonięcie  pamiątkowej  tablicy  kaprala  Piotra 
Szpyrki  poległego  za  naszą wolność.  Cześć  jego  pamięci  jest 
możliwa dzięki Wam – drodzy Roztoczanie. 

My  Małopolscy  krewniacy  śp.  Piotra  po  raz  pierwszy 
uczestniczymy  wraz  z  Państwem  w  upamiętnianiu  osoby  na‐
szego Wuja.

Jest  to historycznie ważne  i bardzo emocjonalne wydarze‐
nie. To nie  tylko możliwość bycia  tu  i  teraz,  ale  także pamięć 
w modlitwie za  jego duszę. To  jedna z najważniejszych  lekcji 
historii,  jakie  przeżywamy  w  życiu.  To  także  piękna  lekcja 
człowieczeństwa.

Dziś z Państwem i dzięki Wam możemy ją odrobić…

Z wyrazami szacunku i wdzięczności  Rodzina

Pamięć o Kapralu Piotrze 
W lesie między Zielonem a Łuszczaczem jest mogiła,
a w niej od 1939 roku Piotr Szpyrka spoczywa.
W młodym wieku los go tu przywiódł spod Krakowa,
by walczyć i wierności Polsce dochować.
W roztoczańskim lesie śmierć ze strony wroga go dopadła,
młode życie na zawsze mu skradła.
Zapłacił on za wolność Ojczyzny najwyższą cenę, 
by w wolnej Polsce mogło żyć następne pokolenie.
Miejscowa ludność między drzewami go pochowała,
dzięki nim pamięć o nim przetrwała.
Po 77 latach odbył się uroczysty pogrzeb ułana,
tu jego krew za Ojczyznę była przelana.
Śpij tu dzielny żołnierzu w lesie,
wiatr niech ci wieść o wolnej Polsce przyniesie.
My, będziemy przy twej mogile trzymać straż,
nie pozwolimy, by powtórzył się wojny czas.

Alina Słota
Poetka i regionalistka z Krasnobrodu

„Mogiła żołnierza w głuchym lesie,
Wiele wspomnień ze sobą niesie. 
Młody chłopak, Ojczyznę ratować ruszył,
Za co szybko oczy zmrużył. 

Nieszczęsna kula go zraniła,
Prosto w serce mu się wbiła. 
Rychło został pochowany,
I do Boga wprost zabrany.”

Rok 2020 okazał się z wielu powo
dów  bardzo  trudnym  czasem  dla  nas 
wszystkich.  Musieliśmy  zmierzyć  się 
z    panującą  pandemią  koronawirusa. 
Moja  siostra  i  ja  nie  spodziewałyśmy 
się jednak, że ten bieżący rok okaże się 
być na tyle szczęśliwy, że po ponad 80 
latach  będą  odnalezione  szczątki  na‐
szego stryja. 

Jesteśmy szczęśliwe, ale zarazem jest 
nam  przykro,  że  nie  możemy  osobiście 
uczestniczyć  w  dzisiejszych  uroczysto‐
ściach,   upamiętniających naszego stryja 
Piotra Szpyrkę. Niestety mieszkamy da‐
leko  od  Łuszczacza.  Osobiście  miesz‐
kam za granicą i niestety w tej chwili jest 

ciężko zorganizować przyjazd do Polski. 
Obiecujemy, że gdy  tylko będzie możli‐
wość, to przyjedziemy do Łuszczacza. 

Piotr  był  najmłodszym  bratem  na‐
szego  taty.  Nigdy  nie  miałyśmy  okazji 
poznać  go  osobiście.  Znamy  go  tylko 
z  opowiadań,  które  również  przekazy‐
wałyśmy  naszym,    dzisiaj  dorosłym 
dzieciom.  Piotr  żył  w  pamięci  swoich 
bliskich,  którzy  nawet  nie  wiedzieli, 
gdzie  jest  pochowany.  Nasz  tato  przez 
długi  czas  próbował  uzyskać  jakiekol‐
wiek informacje na temat swojego brata, 
ale  po  długich  zmaganiach,  korzystając 
z  wielu  sposobów,  ostatecznie  dowie‐
dział się, że Piotr został ranny i najpraw‐
dopodobniej zginął. 
Jesteśmy  szczęśliwe,  że  nasz  stryj  Piotr 
jest  otoczony  taką  opieką    to wszystko 
dzięki Wam. 

Stryjku Piotrze, chociaż jesteś daleko 
od  najbliższych,  to  wierzymy,  że  jesteś 
otoczony  wspaniałymi  ludźmi  o  wiel‐
kich  sercach,  którzy  zawszę  będą  o To‐
bie pamiętać. 

Na  koniec  chciałybyśmy  podzięko‐
wać  wszystkim  wspaniałym  ludziom, 
dzięki  którym  pamięć  o  naszym  stryju 
nie  zagasła.  Z  całego  serca  dziękujemy 
p. Marii Cios z Łuszczacza, jej mamie p. 
Mariannie  Portka,  p.  Genowefie  Ścirka 
oraz p. Annie Portka.

Serdecznie  dziękujemy  Muzeum  4 
Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z  Cie‐
szyna,  dzięki  któremu  dowiedzieliśmy 
się o miejscu spoczynku naszego stryja.

Dziękujemy  wszystkim,  którzy 
opiekowali się grobem:
•  dzieciom  ze  Szkoły  Podstawowej 
w Łuszczaczu, 
• Panu, który postawił krzyż przy mogile, 
• Klubowi Miłośników Historii,
• Nadleśnictwu Zwierzyniec,
•  Wszystkim  stowarzyszeniom  oraz 
wszystkim osobom, których nie wymie‐
niłyśmy, ale które pielęgnowały grób. 

Jeszcze  raz  wszystkim  dziękujemy 
i  wyrażamy  nasz  głęboki  szacunek  za 
Wasze zaangażowanie.

Anna Szczepańska i Ewa Wachowski

Drodzy mieszkańcy wsi Łuszczacz,
wsi Zielone oraz Krasnobrodu

Rodzice Potra Szpyrki  Maria Magdalena z domu 
Witkowska oraz Kasper Szpyrka
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Na  początku  roku  szkolnego 
2019/20  Pani  Dyrektor  Ze‐

społu Szkół w Krasnobrodzie mgr Elż‐
bieta  Działa  zachęciła  nauczycieli  do 
wprowadzenia  innowacji  pedagogicz‐
nych  w  celu  rozwijania  nowoczesnej 
edukacji. Wielu nauczycieli, począwszy 
od  klas  przedszkolnych  po  licealne, 
wprowadziło w naszej szkole innowacje 
edukacyjne,  wychowawcze,  organiza‐
cyjne.  Takie  działania  wpisują  się 
w  apel Ministerstwa  Edukacji  Narodo‐
wej,  które  na  początku  każdego  roku 
szkolnego  zachęca  do  rozwijania  kom‐
petencji  naukowych  i  społecznych 
uczniów  poprzez  nowoczesne  metody 
i  formy  nauczania.  Taką  metodą  jest 
projekt edukacyjny, który stanowi waż‐
ny  element  innowacji  pedagogicznej. 
Innowacja pedagogiczna trwa dłużej niż 
projekt  edukacyjny, powiązana  jest  ści‐
śle  z  treściami  podstawy  programowej 
z danego przedmiotu  i  realizowana  jest 
także podczas procesu lekcyjnego.

Innowacja edukacyjna z języka pol‐
skiego  w  klasie  I  LO  GWARA  – 
SKARB  NASZEJ  KULTURY  LO‐
KALNEJ trwała przez cały rok szkolny 
2019/20; koordynatorem był polonistka 
P. Danuta Korzeniowska.

Zajęcia  teoretyczne  odbywały  się 
w piątki na siódmej lekcji w ramach za‐
jęć  rozwijających  z  j.  polskiego.  Naj‐
pierw  analizowaliśmy  teksty  naukowe 
i  popularnonaukowe  na  temat  pocho‐
dzenia  języka  i dialektów. Dowiedzieli‐
śmy  się,  że  teren  Roztocza  –  miejsce 
naszego  zamieszkania,  jest  specyficz‐
nym  mikroregionem  ze  względu  na 
wpływ  dialektu  mazowieckiego  (od 
północy);  dialektu  małopolskiego  (od 
południa  i  zachodu)  oraz  języka  kreso‐
wego.  Naszą  wiedzę  o  dialekcie  i  cha‐
rakterze  języka  naszego  regionu  wzbo‐

gaciły wykłady na UMCSie, w których 
uczestniczyliśmy  w  październiku;  były 
one  prowadzone  przez  P.  dr Agnieszkę 
Kościuk  –  Jarosz  i  P.  dr  Radosława 
Bombę  z  Wydziału  Kulturoznawstwa 
UMCS w Lublinie. Pani dr A. Kościuk 
– Jarosz zaprezentowała i omówiła ma‐
py dialektów Lubelszczyzny oraz zapo‐
znała nas z warsztatem pracy etnografa 
w  terenie;  udostępniła  nam  metryczki 
zapisu  gwary,  które  przydały  się  pod‐
czas naszych prac w  terenie. Przy oka‐
zji  wykładów  na  uniwersytecie  zawita‐
liśmy  do  Teatru  im.  Juliusza  Osterwy, 
gdzie  obejrzeliśmy  spektakl  pt.  Dżuma 
według  lektury  Alberta  Camusa 
i  uczestniczyliśmy  w  warsztatach  te‐
atralnych  powadzonych  przez młodych 
aktorów.

W  listopadzie  rozpoczęliśmy  bada‐
nia  w  terenie.  Polegały  one  na  prze‐
prowadzeniu  i  nagraniu  wywiadów 
z  mieszkańcami  naszej  okolicy.  Zada‐
waliśmy  dwa  główne  pytania  w  celu 
zebrania  materiału  gwarowego:  JAK 
WSPOMINA  PANI/PAN  SWOJĄ 
MŁODOŚĆ;  JAK  SPĘDZANO  BOŻE 
NARODZENIE. Dominka Skóra z Ka‐
sią  Zawadą  przeprowadziły  w  listopa‐

dzie  wywiad  w  Jacni  z  osiemdziesię‐
cioletnią  Panią  Zofią  Curyło. W  grud‐
niu  Bartek  Gałan  z  Łukaszem  Leśnia‐
kiem  nagrali  wywiad  z  dziewięćdzie‐
sięcioletnią  Panią  Leokadią  z Obroczy. 
Kolejne badanie w formie wywiadu na‐
grały  Oliwia  Roczkowska  z  Patrycją 
Pol w Krasnobrodzie; była to rozmowa 
z  Panią Krystyną. W  lutym  do  uroczej 
miejscowości  Stara  Huta  położonej 
wśród  pagórków  i  dolinek  otoczonych 
lasami  pojechały:  Dominika  Kostru‐
biec,  Julia  Piechowiak  oraz Agnieszka 
Koman.  Uprzejmy  Sołtys  wioski,  pan 
Andrzej Gancarz  umówił młode  repor‐
terki  na  wywiad  z  Państwem  Danutą 
i Antonim Gancarzami. DZIĘKUJEMY 
PANIE  SOŁTYSIE  ANDRZEJU  ZA 
POMOC.

Następnie  opracowano  zebrany mate‐
riał,  który  stanowi bogaty dowód  języko‐
wej kultury naszej okolicy. Podczas odsłu‐
chiwania wywiadów w  klasie  stwierdzili‐
śmy, że owszem, cel zebrania gwary został 
osiągnięty,  ale  zyskaliśmy  również  coś 
bardzo  wartościowego,  ZNALEŹLIŚMY 
SKARBY,  PEREŁKI  DUCHOWE, 
KTÓRE  SĄ  WSKAZÓWKĄ,  NAUKĄ 
DLA MŁODEGO POKOLENIA.

Niezwykłe lekcje języka polskiego w zwyczajnej klasie
INNOWACJA EDUKCYJNA 2019/20
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  Bohaterami  reportaży  autorstwa 
uczniów  klasy  I  LO  są  ludzie  w  star‐
szym wieku z bogatym bagażem życio‐
wym ukształtowanym przez trudne cza‐
sy  historyczne,  polityczne  i  społeczne. 
Nasi  rozmówcy  pamiętają  tragiczne 
czasy  II  wojny  światowej,  ciężkie  wa‐
runki  egzystencji  w  czasach  komuni‐
zmu,  PRLu,  transformacji  ustrojowej 

lat  osiemdziesiątych  i  dziewięćdziesią‐
tych.  Wydawałoby  się,  że  demokra‐
tyczna  i  pełna  dóbr  materialnych  oraz 
wysokiej  technologii  współczesność 
oceniona  będzie  przez  bohaterów  na‐
szych wywiadów na „piątkę z plusem”. 
Tak  się  jednak  nie  stało;  owszem,  do‐
strzegają  Oni  zalety  dostępności  dóbr 
materialnych,  jednak  w  wielu  wypo‐

wiedziach  brzmi  nuta  tęsknoty  za  cza‐
sami,  kiedy  „sąsiedzi  po  ciężkim  dniu 
pracy wychodzili przed domy, spotykali 
się na ławeczkach, rozmawiali; razem  
młodzież  i  starsi…”.  Inna  bohaterka 
naszego  reportażu  opowiadała:  „Dziec‐
ko, nic wtedy nie było, bieda była. […]. 
Ale gdy szliśmy na pasterkę (5 km), to 
nasz  śpiew  słychać  było  z  daleka”. To 
są  właśnie  perełki  duchowe  zawarte 
w zebranych przez nas wywiadach czy‐
li wartości takie jak: więzi międzyludz‐
kie,  autentyczna  radość  Polaków  zy‐
skujących  wolność,  religia,  przywiąza‐
nie  do  rodziny  i  tradycji,  egzystencja 
poprzez  ciężką  pracę  i  patrzenie 
w przyszłość z optymizmem. Czy może 
być  lepsza  lekcja  dla młodego  pokole‐
nia?

Danuta Korzeniowska
Autorka, opiekunka

i uczestniczka innowacji, polonistka

Zapraszamy  serdecznie  do  po‐
dzielenia  się  swoim  „dobrym 

sercem”  i  udziałem  w  zbiórce  pienię‐
dzy  na  zakup  specjalnego  pojemnika 
na plastikowe nakrętki w kształcie ser‐
ca.  Pojemnik  zostanie  umieszczo‐
ny w Krasnobrodzie w rejonie zalewu, 
w  miejscu  licznie  odwiedzanym  za‐
równo przez mieszkańców całej gminy 
jak i turystów wypoczywających na 
Roztoczu.

Niemal każdy z nas zbiera na‐
krętki w trosce o dbałość środowi‐
ska  naturalnego,  a  nie  ma 
pomysłu co z nimi zrobić. Razem 
możemy więcej!

Koszt zakupu pojemnika wraz 
z  dostawą  i  montażem  to  około 
2500,00 zł.

Istnieje  możliwość  odsprzeda‐
ży  zebranych  nakrętek  i  przezna‐
czenie zysku na cele charytatywne. 
Środki  w  całości  przeznaczać  bę‐
dziemy na wsparcie dla osób, któ‐

re  naszej  pomocy  szczególnie 
potrzebują.

Ty  też  możesz  takiej  pomocy  po‐
trzebować!

Każdy z nas może dołożyć symbo‐
liczną złotówkę do zbiórki i mieć swój 
wkład w  zmienianie  świata  na  lepsze! 
Liczymy  na  Wasze  zaangażowanie 
i wsparcie! Pamiętajcie dobro wraca!

Dziękujemy  serdecznie  wszystkim 

darczyńcom  za  dotychczasowe 
wpłaty!  Zebrano  już  ponad 
30 %  potrzebnej  kwoty.  Zachę‐
camy do włączenia się do akcji, 
aby  zebrać  jeszcze  brakującą 
kwotę.
Zbiórka  prowadzona  jest  po‐

przez  stronę  zrzutka.pl.  Szcze‐
góły  dotyczące  akcji  są  też 
dostępne  na  facebooku  miasta 
i gminy Krasnobród.

Małgorzata
MiecznikBorkowska

Nakrętkowe serce w Krasnobrodzie
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Ach! Cóż to były za wycieczki, rajdy?!
Heskie*) dla młodzieży frajdy!? (cz. 5)

Podobny  los  ,,wyszatkowania” 
spotkał  szpaler  dostojnych  bia‐

łych  brzóz,  rosnących  od  czasów  przed‐
wojennych u podnóża skarp opadających 
na  styku  z  wygonami  po  obu  stronach 
szosy,  począwszy  od  mostu  na  rzece 
Wieprz, do połowy ,,podzameckiej góry” 
(tak  się  kiedyś  mówiło).  Dalszy  ciąg 
szpaleru brzóz  rozwijał  się za  ,,górą”, od 
jej  połowy,  od  początku  wspomnianych 
wcześniej  folwarcznych  czworaków  po 
obu stronach szosy rozwijając szpaler da‐
lej w kierunku zachodnim, aż do ostatniej 
po  prawej  stronie,  tej  przed  polną  drogą 
do Grabnika, przed figurą. Po lewej stro‐
nie szosy, za tartakiem, za przytartacznym 
placem, przed ścianą  lasu sosnowego ro‐
sła ostatnia ze szpaleru.

Dalej  za  figurą,  gdzie  szosa  ,,wbie‐
gała” w głąb lasu  brzozy nie rosły. Nie 
istniały  na  całym  śródleśnym  odcinku 
szosy,  aż  do  jej  przełomu  na  kopce,  za 
zakrętem  ,,jaceńskiej górki”. Dopiero za 
zakrętem  szosy,  od  połowy  jaceńskiej 
kopki po lewej stronie w dół ku mostowi 
nad  strumykiem,  przed  Jacnią  –  rosło 
brzóz  niewiele. Do  dziś  pozostało  tylko 
siedem sędziwych białych ,,dam”.

Owe,  bezpardonowe  ,,wyszatkowa‐
nie”  z  krajobrazu  Krasnobrodu  i  Pod‐
zamku szpaleru brzóz – dostojnych, uro‐
kliwych  białych  ,,dam”  –  spowodowało 
jej zubożenie.

Ich rozpuszczone, od wiosny zielone 
„warkocze” spływające ku zieleni ziemi, 
cicho  nuciły  Stwórcy  i  przechodniom 
wesołe melodie w dni słoneczne, pogod‐
ne i upalne. Szlochały zaś smutno, rzew‐
nie  w  dni  wietrzne,  słotne,  w  burzowe 
zaź    rozhuśtanymi,  zmierzwiony‐
mi ,,włosami”, targanymi w różne strony 
przez  szalejący  wiatr.  Były  widoczną, 
miłą  oku  z  bliska  i  z  daleka  kojącą 
wzrok i ducha ozdobą swojskiego, wiej‐
skiego,  sielskiego,  roztoczańskiego  kra‐
jobrazu.

Piłami,  toporami,  niczym  mongol‐
skie hordy w rękach przeć tylko posłusz‐
nych  drwali,  lecz  na  czyjś  tzw.  z  ruska 
 ,,prikaz” z urzędowej ,,wierchuszki”?  
sprowadzono  je  do  przyziemnej  doli, 
zwykłych nieużytecznych już – pniaków. 
Wyrżnięto  je  po  zbójecku,  bez wahania 
sumienia,  bez  uronienia  sentymentalnej 
łezki – po ,,szkopsku”. Raz na zawsze! 

Urokliwy,  sielski  krajobraz  został 
okrutnie  ogołocony,  okaleczony,  ale  kto 
o  tym  akcie  ,,rzezi”  niewinnych  bia‐
łych  ,,dam”    teraz  pamięta? Wspomni? 
Kto  się  w  owym  czasie  tym  fraso‐
wał? ,,Sumował”? Zżymał? Protestował? 

Jedynie, może piszący te opowieści ubo‐
lewał  bezradnie?  Bo  zachowuje  w  pa‐
mięci  i w  sercu  jak  doskwierającą  ranę, 
zadrę  –  tamte  urokliwe pejzaże,  historię 
rodzimej przyrody, która od dzieciństwa 
towarzyszyła mu na codzień. A od lat już 
tego nie ma. 

Wracam więc w myślach do lat dale‐
ko, daleko wstecz, kiedy  jako  tzw.  ,,ko‐
nus”,  bo  tak  nas  wtedy  starsi  bracia 
i  starsi  koledzy  ,,życzliwie”  określali   
bawił  się  z  innymi  rówieśnikami    ,,ko‐
nusami” w bliskości  tych brzóz podczas 
wczesnoporannego  pasienia  razem  ro‐
gatych  łaciatek,  lub  inne  wyprawiając 
dziecięce  harce  zapuszczając  się  z  nimi 
wypasem na skarpach szosy aż za figurę, 
gdzie  już  brzóz  nie  było  i  dalej,  aż  za 
słynne ,,bagienka” śródleśne, na których 
to zastoiskach mokradeł po obu stronach 
szosy  rosły  tylko  olchy,  kilkadziesiąt 
metrów  przed  leśną  drogą  do  Hutek 
i  dalej  za  tą  drogą,  do  następnej  leśnej 
drogi  i  do  byłego  sanatorium  w  lesie 
i jeszcze dalej, aż po Belfont przed kop‐
ką  –  czyli  ,,jaceńską  górką”.  Dalej  był 
dla  nas  świat  długo  –  nieznany,  bo  na 
poznawanie go wtedy nie było czasu. 

Wieszaliśmy  się  oburącz  za  długie 
cienkie  gałązki,  których  splot  kilkudzie‐
sięciu  witek  wytrzymywał  dźwiganie 
naszych  marnych  jeszcze  wagą  ciał 
i  huśtaliśmy  się  jak  małpki  hałasując 
i  popisując  się  swoją  pomysłowością 
dziecięcych  wybryków,  nie  zawsze 
przemyślanych  i  mądrych,  ale  ,,dzieci‐
na”,  głupia  łepetyna    jak  się  potocznie 
wtedy mówiło  więc uchodziła taka za‐
bawa za niewinną, nieszkodliwą dla bia‐
łych ,,dam”, które ze stoickim spokojem 
znosiły  udręki  naszej  zabawy,  igra‐
szek ,,konusów”, ,,pacanów”.

Urządzaliśmy  też  zawody  sprawno‐
ści  i  odwagi,  tj.  kto  wyżej  wdrapie  się, 
jak kot goniony przez uwziętego psa, na 
pień  drzewa  między  gałęziami  coraz 
cieńszymi,  pod  sam  ,,czubek”    wierz‐
chołek i tam dopiero zakołysać się dum‐
nie  i  nie  spaść  w  dół  po  gałęziach,  jak 
jabłko  utrzęsione  z  wysokiej  jabłoni, 
a nie potłuc sobie kości, tudzież chudego 
jeszcze ,,dyferka”, albo nie daj Boże zła‐
mać ręki czy nogi, nie skręcić sobie szyi, 
nie  potłuc  łba  i  nie  złamać  kręgosłupa, 
bo wtedy kalectwo na ,,jamen”. 

A  przeć  gałązki  brzóz,  rosnących 
najbliżej  sąsiedztwa  zabudowań  gospo‐
darskich, były  też użyteczne do opędza‐
nia  tzw.  ,,muszawy”    plagi  much,  któ‐
rych  całe  roje  grasowały  w  oborach, 
stajniach,  chlewikach  żywiąc  się  krwią 

zwierząt,  dotkliwie  im  dokuczając,  ale 
i  ludzką  ,,juchą”    krwią  nie  gardziły. 
W upalne dni  lata podczas  codziennego 
udoju mleka,  trzeba było mamom   do‐
jarkom pomagać, zapewnić im spokojną 
i bezpieczną czynność pozyskiwania ży‐
ciodajnego  mleka,  co  czyniło  zwykle 
najmłodsze  pokolenie  domowników  ku 
swojej cicho skrywanej udręce.

Atakowane  przez  roje  głodnych 
much  zwierzę  broniło  się  samoczynnie, 
to  chlastając  dookoła  ogonem,  a  więc 
smagając  też  po  głowie  i  buzi  dojarkę 
i oganiacza, co nie należało do przyjem‐
ności  i  utrudniało  pracę,  to  wierzgając 
nogami opędzając się od ukłuć natarczy‐
wych  much,  co  groziło  wytrąceniem 
z  pomiędzy  kolan  dojarki  skopka  lub 
wiadra  i  rozlanie  do  obornika  cennego 
płynu  –  mleka,  jadła;  strata  niepoweto‐
wana.  Zawsze  obrywał  za  to  oganiacz 
much,  że  nie  opędzał  skutecznie  much 
z  krasuli  albo  słowną  reprymendą  lub 
skopkiem  lub  wiadrem  od  co  bardziej 
krewkiej,  wściekłej  dojarki  po  plecach 
lub łbie! Żartów z tą czynnością ogania‐
cza  much  nie  było.  To  też  była  szkoła 
życia,  aby  wszystko  traktować  poważ‐
nie, nie bagatelizować!

Ojcowie zaś lub dziadkowie starzy, je‐
żeli takowi doma byli, to z gałęzi brzozo‐
wych  majstrowali  miotły,  które  służyły 
mamom, babciom, córkom, a jeśli młode‐
go babińca nie było, to męskiemu chłopię‐
cemu stanowi, któremu nie honor było  tą 
uwłaczającą  męskiemu  stanowi  czynno‐
ścią się parać  tj. do zamiatania izb w do‐
mu,  ścieżek,  podwórza,  aż  za  furtkę  do 
ulicy i jej najbliższej przyległości.

Trzeba było tą czynność jednak wy‐
konać  zgrzytając  z  odrazą  zębami  ze 
złości,  lubo  odmawiając  się  tej  czynno‐
ści  wykonać  –  oberwać  ,,kuksańca” 
w  bok  od  nachmurzonej  mamy,  lubo 
męskiego  tęgiego,  dolegliwego  klapsa 
na zadek od sprawiedliwej ręki ojca, al‐
bo  gorzej,  bo  pasem  na  gołą  –  niewy‐
mowną część ciała, w zależności ojcow‐
skiej oceny skali buntu lub temperamen‐
tu.  Anarchii  nie  tolerowano.  Porządek 
i mores w  domu  i  rodzinie musiał  być. 
Cierpiały  na  tej  produkcji  mioteł  rów‐
nież – niestety bezbronne białe ,,damy”  
brzozy  obskubywane  z  gałęzi. Tak  wy‐
glądała wtedy rzeczywistość na wsi.

W  niedzielę  ,,zielonych  świąt”  pa‐
stuszkowie mali  ,,maili” rogi  i  łby krów 
wieńcami  z  zielonych  gałązek  brzozo‐
wych  najlepiej  nadających  się  na  wi‐
cie ,,koron” dla rogacizny, bardzo boga‐
tych  cieszących  oko  mamy  lub  skrom‐
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niejszych  w  zależności  od  inwencji 
i  fantazji  twórczej  pastuszka,  za  co ma‐
my  gosposie  nagradzały  kochanego  pa‐
stuszka  jakimś  ,,łasuchem”,  smakoły‐
kiem lub ,,groszem” do garści na cukier‐
ki  lub  kolorowe  lizaki  małe  lub  ogro‐
melne,  kupowane  rychle  po  święcie 
w  kolonialnym  sklepiku  u  pana  Saka. 
Takiego dużego lizaka smakowało się li‐
żąc oszczędnie przez parę godzin lub zo‐
stawiało się ździebko na następny dzień, 
bo na następną taką nagrodę, frajdę słod‐
ką, trzeba było długo czekać, do następ‐
nej podobnej okazji.

Na  te  słynne  ,,zielone  święta” majo‐
no również domy, wejścia, ścieżki i furt‐
ki płotów i przed furtkami do ulicy mło‐
dymi  brzózkami,  gałęziami  starszych 
drzew oskubując  je nierozsądnie  lub  in‐
nych drzew:   lip, klonów, buczyny, po‐
ślednich  krzaków  pozyskiwanych  przez 
gospodarzy  w  swoich  lub  cudzych  de‐
brach,  zaroślach  w  lesie,  jeżeli  gajowy 
lub  leśniczy  nie  złapał  takiego  śmiałka 
na  gorącym  uczynku. Wtedy  taka  ,,ma‐
jówka”  sporo  ubytku  z  domowej  kasy 
kosztowała. Ci co nie mieli swojej debry 
czy lasu, musieli tzw. ,,sumptem”, ale po 
złodziejsku  pozyskiwać  z  lasu  państwo‐
wego pod ,,przykrywką” nocy lub ciem‐
nego  jeszcze  świtania,  aby  tradycji  stało 
się zadość. Zaniechanie majenia obejścia 
uważano za lenistwo. Tak to wszak było.

Dzieci  i młodzież zaś  te święta ubo‐

gacali  zielonym  tatarakiem  pozyskiwa‐
nym  z  obrzeży  stawów  lub  poślednimi 
lepichami  – wyściełając  podłogi  świeżo 
myte przez ,,babiniec” izb, kuchni, sieni. 
Wyściełano też, ale luźno ścieżki i przej‐
ścia  przez  podwórza  do  furtek  i  przed 
nimi  do  ulicy. Taka  była  żelazna  trady‐
cja, urok i piękno tych świąt od tego ma‐
jenia, zwanymi  ,,zielonymi”.

Kiedy  wychodziłem  z  domu  do 
szkoły  rano  po  pasieniu  ,,krasuli”,  czy 
do  kościoła,  do  sklepów  po  drobne  za‐
kupy,  kilkadziesiąt  metrów  za  furtką 
przed zbiegiem ulicy z  szosą po obu  jej 
stronach,  lewej  i  prawej,  u  podnóża 
skarp, rosły dorodne brzozy, które witały 
mnie  i  innych mieszkańców ulicy na co 
dzień i odprowadzały nas, małych adep‐
tów nauczania w drodze do szkoły, aż do 
mostu  na  rzece  –  szpalerem  bia‐
łych  ,,dam”  po  obu  stronach  szosy;   
wczesną  wiosną  ślicznych,  strojnych 
w  seledynowe,  zwiewne,  ażurowe  su‐
kieneczki  smukłych  ,,dzierlatek”.  Póź‐
niej  przywdziewały  suknie  o  soczystej 
zieleni,  nosząc  je  niezmiennie  aż  do 
pięknej  jesieni.  Złotą  późną  jesienią 
zmieniały  suknie  zielone  na  pstrą  kolo‐
rystykę:  żółtozłote  z  odcieniami  różu, 
czerwieni,  karminu,  brązu  i  tyż  ,,galan‐
cio”,  bogato  i  strojnie  się  prezentowały, 
kusząc  oczy  gapiów  i  wytrawnych  ko‐
neserów piękna,  istnym kolorowym ko‐
rowodem, niby roztańczonych na jesien‐

nym balu kolorowych baletnic.
Niestety  późno  jesienną  szarugą 

smagane,  a  zimą  śnieżycą,  zadymkami, 
mrozem  wychładzane,  wyglądały  żało‐
śnie,  niczym  ubogie  ,,biedulki”,  stały 
nagie,  bez  sukienek,  jakby  je  ktoś  bru‐
talnie  obnażył,  odzierając  z  sukni,  lubo 
nie stać ich było, tych białych ,,dam” na 
ciepłe  zimowe wdzianka,  tj.  kurtki,  ko‐
żuszki?  Cierpiały  zapewne  katusze 
wstydliwości, chłodu, ziębu, dżdżu, mo‐
krej  szarugi,  śnieżnej  zadymki  i  dętych 
mrozów.

Tak więc brzozy, te białe ,,damy”, to‐
warzyszki  mojego,  naszego  z  kolegami 
najbliższymi:    Skwerkiem,  Władkiem, 
Tadeuszem,  Kazikiem  –  dzieciństwa   
wryły  się  tak  skutecznie  w  pamięci,  że 
choć  je wyrżnięto,  ,,wychlastano”  z  kra‐
jobrazu  fizycznie,  ale  duchowo  z  mojej 
pamięci  –  nie!  Zawsze  je widzę w  pod‐
świadomości  i  rozpoznaję.  Co  byłaby 
warta taka głowa, która by o ich dawnym 
tu istnieniu zapomniała? Zabyła?

Dawniej  na  taką  głowę  mówiono 
bez  ,,ogródek”,  bez  ,,cackania  się”  po 
prostu  ,,pusty czerep”!

c.d.n. 
Mieczysław Komisarczuk

Krasnobród, kwiecień 2020.
Heskie*)    po  czesku  –  dobre,  pyszne,
wspaniałe. 

W dniu  25  czerwca  odbyły  się 
pierwsze  zajęcia  nordic  wal‐

king  organizowane  w  ramach  realizacji 
projektu  pn.  „Organizacja  wydarzeń 
wspierających  aktywne  i  ekologiczne 
postawy  mieszkańców  Gminy  Krasno‐

bród”. Działanie ma na celu organizację 
wydarzeń  promujących  zdrowy  styl  ży‐
cia  oraz  zdrowe odżywanie,  które  przy‐
czynią się do zwiększenia wiedzy ekolo‐
gicznej mieszkańców. 

W  ramach  projektu  zaplanowano  8 
zajęć,  raz  w  tygodniu,  po  1,5  godziny 
każde, które będą  realizowane do końca 
lipca.

Organizatorzy  zapewniają  uczestni‐
kom  kijki  oraz  profesjonalnego  instruk‐
tora nordic walking, którym jest Pan Ro‐
land  Wyrostkiewicz.  Miejsce  zbiórki 
uczestników  zajęć  to  krasnobrodzki  za‐
lew, a potem wyruszają oni na różne tra‐
sy  prowadzące  po  pięknych  miejscach 
Krasnobrodu i okolic. 

Projekt realizowany przez Stowarzy‐
szenie  KulturalnoNaukowe  „Do  źró‐
deł”, współfinansowany jest ze środków 
Unii  Europejskiej  w  ramach  poddziała‐
nia  „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji 
w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego 
kierowanego  przez  społeczność”  Pro‐
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 20142020. Grant realizowany w ra‐

mach  strategii  rozwoju  lokalnego kiero‐
wanego  przez  społeczność  wdrażanej 
przez LGD „Nasze Roztocze”.

Wartość  całego  projektu:  35  000,00 
zł, w tym dofinansowanie: 33 250,00 zł.
Referat funduszy unijnych i inwestycji UM

Nordic walking nad zalewem w Krasnobrodzie
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Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące frekwencji i wyników głosowania i w Gminie Krasnobród.

Frekwencja wyborcza w I turze wyborów prezydenckich
w Gminie Krasnobród w dniu 28.06.2020 r.
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Wybory prezydenckie 2020
I tura – głosowanie w dniu 28 czerwca 2020 r.

W dniu 28 czerwca 2020  roku odbyła  się pierwsza  tura 
wyborów prezydenckich. O urząd Prezydenta Rzeczypospo‐
litej Polskiej ubiegało się 11 kandydatów. 

Wyniki tych wyborów przedstawiają się następująco:

Frekwencja wyborcza w I turze wyborów wyniosła 64,51%, 
liczba  kart  ważnych    19  483  760,  liczba  uprawnionych   
30 204 792.

W związku z tym, że żaden z 11 kandydatów nie zdobył 
ponad połowy ważnie oddanych głosów, do rozstrzygnięcia 
wyborów prezydenckich 2020 konieczna była II tura głoso‐
wania. W drugiej turze o urząd prezydenta ubiegali się dwaj 
kandydaci,  którzy  otrzymali  największą  liczbę  głosów 
w pierwszej turze. Byli to: 
 Andrzej Duda, urzędujący prezydent RP  8 450 513 gło‐
sów (43,5 % wszystkich głosujących)
 Rafał Trzaskowski,  prezydent Warszawy  i  kandydat Ko‐
alicji Obywatelskiej  5 917 340 głosów (30,46 %).

II tura – głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r.
Druga tura wyborów prezydenckich odbyła się w 12 lip‐

ca  2020  roku.  Odnotowano  rekordową  frekwencję,  która 
wyniosła 68,18%, liczba kart ważnych  20 636 635, liczba 
uprawnionych  30 268 543.

W wyniku głosowania w II turze wyborów poszczególni 
kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

DUDA Andrzej Sebastian  10 440 648 (51,03%) 
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz  10 018 263 (48,97%)

Prezydentem RP na kolejną, pięcioletnią kadencję został 
wybrany obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda. 

Wybory prezydenckie 2020 w Gminie Krasnobród
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Wyniki wyborów w I turze
w Gminie Krasnobród w dniu 28.06.2020 r.

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania w poszczególnych obwodach głosowania oraz sumę głosów w całej gminie.
Obok liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów umieszczamy również wartość procentową.

Najwięcej głosów  uzyskał Andrzej Duda – 2757, na drugim miejscu była Rafał Trzaskowski – 337 głosów, na trzecim 
Krzysztof  Bosak  –  246  głosów. Na  pozostałych miejscach  uplasowali  się  kolejno  pozostali  kandydaci  uzyskując  podane 
liczby głosów: Szymon Hołownia – 236, Władysław KosiniakKamysz – 119, Robert Biedroń – 33, Mirosław Piotrowski – 
10, Stanisław Żółtek – 10, Waldemar Witkowski – 5, Marek Jakubiak – 6, Paweł Tanajno – 4.
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Wyniki głosowania w II turze
w Gminie Krasnobród w dniu 12 lipca 2020 r.

Frekwencja wyborcza w II turze wyborów prezydenckich
w Gminie Krasnobród w dniu 12.07.2020 r

Wręczenie przez PKW uchwały o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
W dniu 21.07.2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 317 § 2 Kodeksu wyborczego, wręczyła uchwałę nr 203/2020

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13  lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypo‐
spolitej Polskiej. 

Uchwałę z  rąk Przewodniczącego PKW Sędziego Sylwestra Marciniaka odebrał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Pan Andrzej Duda.

Uroczystość, z udziałem najważniejszych osób  w państwie, odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

.Oprac.: Mariola Czapla i Lucyna Ujma




