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Wielkieś  nam  uczynił  pustki 
w  domu  naszym,  nasz  Drogi 

Prałacie,  tym  zniknienim  swoim.  Tak 
trzeba powiedzieć parafrazując Tren VIII 
Mistrza Jana Kochanowskiego na opisa‐
nie  sytuacji  w  naszym,  krasnobrodzkim 
domu  po śmierci śp. Ks. Prałata Roma‐
na  Marszalca.  Trudno  sobie  wyobrazić, 
że już nie ma go żywego pośród nas.

Ks.  Prałat  lubił  wspominać,  że  jego 
Mama,  gdy  jeszcze  nosiła  go  pod  ser‐
cem, pielgrzymowała w 1939 r., do Kra‐
snobrodu  i  zawierzyła  go  naszej 
Najświętszej Matce.  I  gdy  dostał  nomi‐
nację w maju 1982 r. na proboszcza pa‐
rafii  i  kustosza  Sanktuarium  Pani 
Roztocza,  to widział w  tym znak,  jakby 
sama Ona, Matka Boska, przyjęła  tamto 
ofiarowanie i zaprosiła go na swego „or‐
dynansa”.  Służył  Jej  wiernie  i  nie 
oszczędzał  się.  Przez  28  lat  jako  pro‐
boszcz był odpowiedzialny za wszystko, 
a przez ponad 10 następnych lat posługi‐
wał  tak, jak tylko mógł.

Gdy  patrzę  na  to,  co  zastałem 
w Krasnobrodzie, gdy we wrześniu 2010 
roku, przyszedłem jako jego następca, to 
zadziwiam się bardzo ogromem prac, ja‐
kie – patrząc tylko od strony materialnej 
– Ks. Prałat  tu  razem z parafianami do‐
konał. Całkowicie  nowe budynki w po‐
dwórzu,  zabezpieczenie  stacji  Drogi 
Krzyżowej na Kalwarii, wspaniałe ogro‐
dzenie  cmentarza  i  jego  powiększenie, 
budowa kaplic dojazdowych w Domini‐
kanówce,  Majdanie  Wielki,  Majdanie 
Małym,  Wólce  Husińskiej  i  w  Jacni. 
Rozbudowa  kaplic  w  Hutkowie 
i  w  Łuszczaczu.  Wreszcie  postawienie 
od  nowa  Kaplicy  na  Wodzie,  czy  naj‐
większa  inwestycja  –  kościół  pw. Świę‐
tego  Ducha  na  Podzamku.  A  ponadto 
muzeum  etnograficzne,  muzeum  flory 
i fauny Roztocza, ptaszarnia, bieżące re‐

monty i konserwacje…
Wiemy wszyscy,  że  zbliżając  się  do 

siedemdziesiątego  roku  życia Ks.  Prałat 
przygotowywał  parafię  i  siebie  na  prze‐
kazanie  następcy.  Z  dumą  pokazywał 
mieszkanie, które sobie przygotował na‐
zywając je „emerytką”. I dziękować Bo‐
gu,  że  pozostał  na  umiłowanej  parafii 
jako  senior.  I  jak zapisał w  testamencie, 
zechciał, by jego ciało spoczęło na tutej‐
szym cmentarzu.

Jak podsumować dziesięć  lat wspól‐
nego  przebywania  pod  jednym  dachem 
z  taką  osobowością,  jaką  był  dotychcza‐
sowy  Kustosz  diecezjalnego  sanktu‐
arium?  Przede  wszystkim  należy 
podkreślić niesamowitą kulturę i lojalność 
w traktowaniu następcy. Ks. Prałat szano‐
wał  wszelkie  moje  podejmowane  decy‐
zje.  Często  w  tych  najważniejszych 
zasięgałem u niego rady. Dzielił się wtedy 
tym, jak on by to czy owo uczynił. Ale też 
gdy  widział,  że  coś  należałoby  uczynić, 

podpowiadał  bez  narzucania  się.  Jestem 
wdzięczny za te lata współpracy. 

Ks. Prałat był niedościgniony w spra‐
wach  sprawowania  liturgii  Mszy  świę‐
tych. Zawsze, gdy je sprawował, śpiewał 
wszystkie  przeznaczone  do  tego  frag‐
menty. Był  też  uwrażliwiony  na  piękno 
czytania w czasie liturgii i na służbę mi‐
nistrantów. Znamy tez jego sylwetkę, jak 
szedł w  stronę konfesjonału  i  tam prze‐
siadywał  służąc  penitentom.  Nigdy  nie 
odmówił,  gdy  trzeba  było  zastąpić  któ‐
regoś  z  kapłanów w  posługach  duszpa‐
sterskich.

Znane  są  też  pasje  Ks.  Prałata.  Był 
towarzyski  i  często  był  duszą  towarzy‐
stwa.  Dlatego  też  nigdy  nie  opuszczał 
kapłańskich  spotkań w  naszym  dekana‐
cie.  Cieszył  się  też  szacunkiem  młod‐
szych  kapłanów.  Podziwiałem  też 
zamiłowanie  i  wypływającą  z  tego 
pracowitość  w  trosce  o  ptaszarnię.  Co‐
dziennie doglądał i karmił to Boże stwo‐
rzenie.  Znał  każdą  parę  gołębi, 
bażantów, a  zwłaszcza pawi. Znany  jest 
fakt, że niemal się rozchorował, gdy pies 
wydusił  sześć  pawi.  Natychmiast  zaku‐
piliśmy nowe.

Inną  pasją  Ks.  Prałata  było  grzybo‐
branie.  Można  powiedzieć,  że  znał 
wszystkie grzybnie w okolicy. Wiedział, 
gdzie można zbierać rydze, gdzie praw‐
dziwki,  gąski,  a  gdzie  opieńki. W  tym 
roku  także  wyjeżdżał.  Najczęściej 
w okolice Husin. Co ciekawe, Ks. Prałat 
lubił  dzielić  się  i  zawsze  obdarowywał 
gości  grzybami,  a  także  nalewkami, 
w produkcji których był specjalistą.

Jakoś w głowie nie może się pomie‐
ścić, że już go nie ma pośród nas…
Słowa Trenu  Jana  z  Czarnolasu  dobrze 
to wyrażają. Niech spoczywa w pokoju.

Ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk
Proboszcz Parafii NNMP w Krasnobrdzie

I. Poprzednicy ks. Romana Marszalca
Uczestniczyłem dotąd w pogrzebach 

dwóch  proboszczów  krasnobrodzkich: 
w maju 1969  r. ks. Ludwika Liwerskie‐
go,  a w  styczniu  2006  r.  w  pożegnaniu 
jego  następcy,  ks. Kazimierza Wójtowi‐
cza. Natomiast w  grudniu  2020  r.  prze‐
żyłem  boleśnie  odejście  ks.  Romana 
Marszalca. O ks. Liwerskim i ks. Wójto‐
wiczu pisałem wiele po ich śmierci. Tek‐
sty  publikowałem  w  różnych  czasopi‐
smach, nawet za granicą. O ks. Marszal‐
cu  także  napisałem  co  nieco  jeszcze  za 

jego  życia.  Wszyscy  trzej  mieli  wiele 
wspólnego,  przede  wszystkim  wielką 
miłość do Boga i ogromne oddanie bliź‐
niemu.  Zrozumieli  oni  dobrze  i  realizo‐
wali  polecenie  Mistrza:  Wszystko,  co 
uczyniliście  jednemu  z  tych  braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 
40).  To  sprawiło,  że  pozostają  dla  nas 
nieustannym wzorem do naśladowania. 

Z racji swoich zainteresowań nauko‐
wych, acz nie tylko, chętnie i często zaj‐
muję się opracowywaniem biografii, ży‐
ciorysów rozmaitych ludzi, nie tylko ka‐

płanów.  Przygotowuję  je  gruntownie 
w  całej  panoramie  środowiska  ich  po‐
chodzenia  oraz  działalności.  Biografia 
każdego człowieka  jest  bowiem żywym 
przyczynkiem  do  dziejów  społeczności, 
w której  żył  on  i  działał. Wielokroć  już 
stwierdzałem,  że  dzieje  konkretnych 
środowisk,  a  także  poszczególnych  pa‐
rafii,  byłyby  bardziej  plastyczne,  gdyby 
pojawiały  się w  nich  choćby  najskrom‐
niej  ujęte  biografie  ciekawych  postaci, 
zwłaszcza  duszpasterzy.  Rzeczywistość 
budują przecież nie tyle urzędy i związa‐

Ksiądz Roman Marszalec (19402020) i jego przesłanie

Wspomnienie o ks. Prałacie Romanie Marszalcu
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na z nimi aktywność, ile konkretni, żywi 
ludzie. Opis  dziejów  ich  życia  i  drobia‐
zgowa, w miarę możliwości, charaktery‐
styka  są  najbardziej  potrzebnym  pla‐
stycznym tworzywem historycznym.

II. Ks. Roman Marszalec
w pamięci społecznej

Pochodząca  z  Niemirówka  pani 
Wioleta  ZiębaPiękny  na  wiadomość 
o śmierci ks. Romana Marszalca powie‐
działa bez zastanawiania się: Teraz Kra‐
snobród  już nie będzie  tym, czym był za 
życia  Księdza  Prałata.  Proboszcz  z  Si‐
tańca,  ks. Bolesław Zwolan,  dawny wi‐
kariusz ks. Marszalca, też przeżył głębo‐
ko śmierć swego byłego proboszcza. Po‐
wiedział:  Jego  odejście  to  dla mnie  ból 
tak  wielki,  porównywalny  jedynie  ze 
stratą kogoś z mojej najbliższej rodziny!. 
Czy  mieszkająca  w  Międzyrzecu,  acz 
pochodząca  –  jak  napisałem  –  z  pobli‐
skiego Krasnobrodowi Niemirówka pani 
Wioleta ma rację? Szukając odpowiedzi, 
sięgnę na początek do literatury.

Wielki  rosyjski  pisarz  Aleksander 
Sołżenicyn,  noblista,  napisał między  in‐
nymi niewielką nowelę pt. Zagroda Ma‐
triony,  której  treścią  jest  rozważanie 
o  życiu  niezwykłej  kobiety.  Nie  tylko 
ona,  ale  także  jej  wieś,  Wysokie  Pole, 
była czymś wyjątkowym. 

Wysokie  Pole  –  jak  pisał  noblista  – 
było tym właśnie miejscem, gdzie nie żal 
było  żyć  [...].  Długo  tam  siedziałem  na 
pniu  i myślałem,  że  gorąco pragnąłbym 
nie  musieć  jadać  co  dzień  śniadań 
i  obiadów,  byle  tylko  zostać  tutaj  i  słu‐
chać po nocach, jak na dachu szeleszczą 
gałęzie  –  gdy  znikąd  nie  słychać  radia, 
a cały świat wokół trwa w milczeniu1. 

Głównym  zajęciem  Matriony  była 
ciężka praca, przeważnie dla innych. Po‐
magała biedniejszym od siebie, przygar‐
nęła  i wychowała  sierotę. Broniła  sąsia‐
dów przed złymi językami innych. Swój 
dom i niewielki dobytek przekazała ubo‐
gim.  Kiedy  pomagała  przewieźć  to 
wszystko  dla  nich,  przyczepa  ciągnika 
oderwała  się  i  pozostała  na  torach.  Pró‐
bowała  ją  zepchnąć,  ale  nadjechał  nie‐
oświetlony  pociąg  i  Matriona  zginęła 
pod jego kołami.

Mądry  rosyjski  pisarz  tak  podsumo‐
wał  dorobek  życia  Matriony.  Nie  uga‐
niała  się  za dobytkiem... Nie  szalała,  by 
kupować  jakieś  przedmioty,  a  potem 
strzec  ich  bardziej  niż  własnego  życia. 
Nie  uganiała  się  za  strojami.  Za  odzie‐
niem, które zdobi szpetne monstra i ban‐
dytów.

Nie rozumiana, [...], lecz nie straciła 
życzliwości  dla  innych,  [...]  tyrająca  na 
innych  bezpłatnie  –  nie  zgromadziła 
przed  śmiercią  dobytku.  [...]  Żyliśmy 

wszyscy tuż obok niej i nie rozumieliśmy, 
że był to ów człek sprawiedliwy, bez któ‐
rego,  jak  głosi  przysłowie,  nie może  ist‐
nieć wieś.

Ani miasto.
Ani cała ziemia2.
Jestem przekonany, że wiele cech tej 

literackiej  bohaterki  miał  w  sobie 
ks. prałat Roman Marszalec. Jego życio‐
rys  jest  także  niecodzienny. Dlatego  już 
w  tym miejscu  można  i  trzeba  wyrazić 
temu  gorliwemu  duszpasterzowi  ser‐
deczną  wdzięczność  za  Jego  nieocenio‐
ny  wkład  w  życie  parafii  Krasnobród, 
w całą – nie tylko duchową – panoramę 
naszego pięknego miasta,  tej znakomitej 
Ziemi Zamojskiej, tak bogatej w historię 
i  teraźniejszość.  Dlatego  władze  miasta 
wspaniałomyślnie  i  z  nieukrywaną  du‐
mą  wprowadziły  tę  postać  kapłana 
społecznika  do  swoich  annałów,  nadając 
Mu  uroczyście  11  listopada  2019  r. 
honorowe  obywatelstwo  Krasnobrodu. 
Ks.  Marszalec  stał  się  pierwszym 
honorowym obywatelem naszego miasta 
uzdrowiskowego.

III. Życie i dzieło
ks. Romana Marszalca

Przypomnijmy  zatem  drogę  życia 
ks. prałata Romana Marszalca – społecz‐
nika,  duszpasterza  i  kustosza  sanktu‐
arium,  który  tak  bardzo wrósł  nie  tylko 
w  środowisko  naszego  regionu  krasno‐
brodzkiego. Pozostanie  też nadal  chlubą 
całej Zamojszczyzny. Ks. Marszalec zo‐
stał  do  Ziemi  Zamojskiej  jak  gdyby 
przypisany.  Opatrzność  tak  postanowiła 
i dbała, by w ten właśnie sposób jego los 
się  dopełnił.  Zasygnalizujmy  kilka waż‐
nych dat z jego bogatego życia.

Urodził  się  w Tyszowcach  1  lutego 
1940  r.  w  rodzinie  Feliksa  i  Stefanii 
z  domu  Jurkiewicz.  Dodajmy,  że  jego 
przyjście  na  świat  było  długo  i  wprost 
z  niepokojem  oczekiwane.  Przyczyną 
był nie tylko okrutny czas okupacji nie‐
mieckiej, ale również fakt, że poród bu‐
dził  też  zagrożenie  medycznie.  Jedyną 
ucieczką  była  Matka  Boska  Krasno‐
brodzka,  do  której  ufni  w  Jej  pomoc 
i  oddani  Bogu  rodzice  zanosili  gorące 
modły.  Jakże  wielka  była  ich  radość, 
kiedy  chłopiec  szczęśliwie  przyszedł  na 
świat i zdrowo się rozwijał. 

Wtedy  właśnie  w  1942  r.  nadeszły 
dni grozy – mord na  rodzinach żydow‐
skich mieszkających w sąsiedztwie Mar‐
szalców. Przekazy o tych pełnych grozy 
chwilach pozostały w pamięci na zawsze 
w  rodzinie.  Ks.  Roman  często  o  tym 
wspominał: Mimo że napastliwy Niemiec 
pociągał mocno  za  spust  karabinu,  po‐
cisk  nie  odpalił.  Obraz  Najświętszej 
Dziewicy wiszący na ścianie domu i me‐

dalik na piersi matki stał się dla wszyst‐
kich  ocaleniem.  I  na  koniec  podkreślał: 
Zostałem  przy  życiu,  aby  pełnić  służbę 
u Tej, która mnie ocaliła!. 

Uczęszczał  do  szkoły  podstawowej 
w  Tyszowcach.  Tam  też  ukończył 
w  1958  r.  Liceum  Ogólnokształcące. 
Studia  filozoficznoteologiczne  odbył 
w  Wyższym  Seminarium  Duchownym 
w  Lublinie.  Na  kapłana  został  wyświę‐
cony 31 maja 1964  r. przez biskupa  lu‐
belskiego Piotra Kałwę.

Po święceniach pracował jako wika‐
riusz parafialny w Kaniach koło Rejow‐
ca (19641966), w Firleju koło Lubarto‐
wa  (19661967)  i  Bożej Woli  koło  By‐
chawy  (19671970).  Był  też  rektorem 
kościoła w Rzeczycy Księżej  koło Kra‐
śnika  (19701977),  gdzie  tworzył  pod‐
waliny  pod  erygowanie  parafii.  Pro‐
boszczował  najpierw  w  Majdanie  So‐
pockim  (19771982),  a  później,  od 
1982 r. aż do emerytury, w sanktuarium 
krasnobrodzkim. 

Nie  ominęły  go  godności  kościelne. 
Od 1985 r. był kanonikiem honorowym 
Kapituły  Katedralnej  Lubelskiej,  od 
1993 r.   kanonikiem rzeczywistym Ka‐
pituły Konkatedralnej w Lubaczowie, od 
1998  r.   kapelanem honorowym papie‐
skim  Jana  Pawła  II,  od  28  września 
2005  r.    prałatem  honorowym  Bene‐
dykta XVI. 6 września 1982 r. został wi‐
cedziekanem  dekanatu  ZamośćNowe 
Miasto,  a  od  5 marca  1994  do  1 wrze‐
śnia 1995 r. był  jego dziekanem. Wtedy 
też otrzymał  stanowisko dziekana nowo 
erygowanego  dekanatu  krasnobrodzkie‐
go.  Funkcję  tę  sprawował  do  końca 
września 2010 r. 

Od  26  maja  1995  r.  aż  do  śmierci 
pełnił obowiązki kapelana Koła Rejono‐
wego  Światowego  Związku Armii  Kra‐
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jowej  Okręg  Zamość.  Przedstawiciele 
tego  Związku  ze  swoim  historycznym 
sztandarem  wzięli  udział  w  pogrzebie 
swego kapelana. 

Ks. Roman Marszalec  otrzymał  tak‐
że rozliczne odznaczenia państwowe, re‐
gionalne  i  środowiskowe.  4  sierpnia 
2000 r. ówczesny minister kultury i dzie‐
dzictwa  narodowego  Rzeczypospolitej 
Polskiej, Kazimierz Michał Ujazdowski, 
przyznał mu wyróżnienie  za opiekę nad 
zabytkami.  Prezydent  III  RP  Lech  Ka‐
czyński  odznaczył  go  2  października 
2006  r.  Złotym  Krzyżem  Zasługi. 
Środowiska kombatanckie nadały mu 
Medal  60lecia  Polskiego  Związku  By‐
łych  Więźniów  Politycznych,  Niemiec‐
kich  Więzień  i  Obozów  Koncentracyj‐
nych.  8  września  2006  r.  otrzymał  od 
ówczesnego  wojewody  lubelskiego 
Wojciecha  Żukowskiego  dyplom  uzna‐
nia za pełną zaangażowania działalność 
duszpasterską  i  społeczną  ukierunkowa‐
ną na propagowanie tradycji patriotycz‐
nych,  a  także  piękna  przyrody  i  dziejów 
Krasnobrodu oraz Roztocza, w szczegól‐
ności  za  wkład  w  powołanie  Krasno‐
brodzkiego  Towarzystwa  Regionalnego. 
23 maja  2009  r.  prezydent  III  RP  Lech 
Kaczyński odznaczył ks. prałata Romana 
Marszalca  Krzyżem  Oficerskim  Orderu 
Odrodzenia  Polski  za  zasługi w  działal‐
ności  na  rzecz  zachowania  dziedzictwa 
kulturowego i osiągnięcia w pracy dusz‐
pasterskiej.

Oprócz  działalności  ściśle  duszpa‐
sterskiej ks. prałat Roman Marszalec an‐
gażował  się w pracę  społeczną na  rzecz 
lokalnego  środowiska. Wielokrotnie  or‐
ganizował  spotkania  rodzin  związanych 
z  25.  Pułkiem  Ułanów Wielkopolskich. 
Imieniem  tego  pułku  nazwano  Zespół 
Szkół  Podstawowych  w  Krasnobrodzie. 

Brał udział w działalności Komitetu Od‐
budowy  Kościołów  na  Białorusi,  m.in. 
przeprowadzając  zbiórki  pieniężne  na 
ten  cel.  Kardynał  Kazimierz  Świątek, 
wybitna  postać  Kościoła  na  Białorusi, 
przesłał mu  specjalny  list  z  serdecznym 
podziękowaniem.  Warto  podkreślić,  że 
ks. Roman Marszalec był  jednym z  ini‐
cjatorów  powstania  Liceum  Ogólno‐
kształcącego  w  Krasnobrodzie.  Zaanga‐
żował  się  niezwykle  mocno  w  działal‐
ność  Kapituły  Dziedzictwo  Narodu 
„Święta Sprawa” i został wybrany na jej 
prezesa. Z inicjatywy tej Kapituły na te‐
renie  diecezji  zamojskolubaczowskiej 
posadzono  około  1000  dębów  dla  upa‐
miętnienia  wielkich  wydarzeń  i  postaci 
z  historii  narodu  polskiego.  Mimo  tylu 
zajęć  ks.  Roman  Marszalec  znajdował 
czas, aby organizować pomoc materialną 
dla  ludzi dotkniętych klęskami żywioło‐
wymi.  Starał  się  o  dobrą  współpracę 
z  instytucjami  i  urzędami  na  terenie 
swojej parafii i podległego mu dekanatu.

Jeśli  chodzi  o  działalność  gospodar‐
czą ks. Marszalca  jako kustosza krasno‐
brodzkiego  sanktuarium,  trzeba  odnoto‐
wać, że wraz z parafianami wybudował, 
ogrodził i wyposażył w niezbędny sprzęt 
liturgiczny  kościoły  filialne w Majdanie 
Małym,  Majdanie Wielkim, Wólce  Hu‐
sińskiej,  Dominikanówce  i  Jacni.  Roz‐
budował kaplice w Łuszczaczu i Hutko‐
wie,  powiększając  ich  nawy  główne. 
Wybudował  i  przygotował  do  pełnego 
funkcjonowania  kościół  pw.  Zesłania 
Ducha  Świętego  w  krasnobrodzkiej 
dzielnicy Podzamek. Konsekracja odby‐
ła  się  27  czerwca  2007  r.  Przy  kościele 
św. Stanisława Biskupa w Potoczku zo‐
stała  z  jego  inicjatywy dobudowana no‐
wa  drewniana  zakrystia.  Ks.  Roman 
Marszalec zajął się  też pracami przy za‐
bytkowym kościele parafialnym. 

Ks.  prałat  Roman  Marszalec  miał 
ciekawe hobby – hodował ptaki. Na po‐
dwórzu parafialnym urządził  ptaszarnię, 
w  której  można  zobaczyć  egzotyczne 
ptaki  i  rzadkie  gatunki  gołębi. Muzeum 
Parafialne,  a  zwłaszcza  ptaszarnia,  cie‐
szą  się  wielkim  zainteresowaniem  tak 
mieszkańców Krasnobrodu  i okolic,  jak 
i  przybyszów.  O  każdej  porze  roku 
przybywają  tu  liczne  grupy  zwiedzają‐
cych  z  całej  Polski,  przede  wszystkim 
dzieci i młodzieży.

25 września 2010 r. ks. prałat Roman 
Marszalec  przeszedł  w  stan  spoczynku. 
Stało się więc zadość wymogowi praw‐
nemu  –  emerytura,  czyli  coś,  na  co  – 
zgodnie z etymologią –  sobie zasłużyli‐
śmy  (łacińskie  słowo  emeritus  znaczy 
właśnie  „zasłużony”,  od  czasownika 
emereo,  emerere,  emerui,  emeritum  – 

zapracować,  zasłużyć,  wysłużyć). Moż‐
na  w  rozmaity  sposób  to  rozumieć,  bo 
zasługa może być po prostu skwitowana 
doraźnie  i  tym  samym  jak  gdyby 
wyrównana. Zasługi ks. prałata Marszal‐
ca, jak to staramy się tu zobrazować, nie 
mieszczą  się  wszelako  na  żadnej  liście 
płac. One po prostu zrosły się z dokona‐
nymi  przezeń  dziełami,  które  stanowią 
trwały monument  o  nim  przypominają‐
cy. Mogą to być i są z pewnością dzieła 
w  obrębie Kościoła,  bo  jako  kapłan  im 
przede  wszystkim  poświęcał  siły.  Ale 
ks.  prałat  Roman  Marszalec  to  postać 
trudna  do  zaszufladkowania.  Potrafił 
niejedno i nie cofał się przed żadną pra‐
cą. Dla niego parafia, sanktuarium i ele‐
mentarne  potrzeby  miejsca,  w  którym 
razem  ze  wspólnotą  wiernych  żył,  to 
także  teren  służby.  Mówiliśmy  o  jego 
hobby  –  ptakach.  Każdy,  kto  go  znał, 
wie, że jego hobby był także ten piękny, 
tak  ubogacony  przyrodą  krajobraz, 
w  którym  łatwo  odnajdował  dary  przy‐
noszone  przez  naturę,  te  kosze  rydzów, 
ziół, owoców lasu. To był jego urlop, je‐
go wytchnienie po obowiązkach, niekie‐
dy bardzo wyczerpujących. 

Wreszcie  jego  przywiązanie  do  zie‐
mi ojczystej. I nie mamy tu na myśli tyl‐
ko  Polski,  bo  to  oczywiste,  ale  ziemia 
ojczysta  to  także miejsce,  które  niejako 
asystowało  przy  naszych  narodzinach, 
wykarmiło  nas,  pomagało  wzrastać,  ale 
także  wyciągnęło  rękę  po  daninę.  Od 
jednych  zażądało  krwi,  od  innych  potu 
i  trudu. Ks. prałat Roman Marszalec  tej 
ziemi,  Ziemi  Zamojskiej,  niczego  nie 
odmówił. Dał to, czego Stwórca zażądał, 
i  niczego nie  poskąpił. Był  i  pozostanie 
na  zawsze  żywym  świadectwem  uro‐
dzenia  i  życia  tu,  na  Zamojszczyźnie, 
bogatej w historię, w patriotyzm, w cier‐
pienie oraz w miłość do wszystkiego, co 
polskie. Nie można sobie wyobrazić, by 
ktoś  lepiej mógł zdać egzamin z patrio‐
tyzmu,  tego  pieczętującego  się  Orłem 
Białym  i  polskim  znamieniem  –  flagą 
białoczerwoną,  a  także  tego  patrioty‐
zmu  wiążącego  człowieka  z  Małą  Oj‐
czyzną  – w  tym  przypadku  z  Zamojsz‐
czyzną, jak tyszowianin z urodzenia, śp. 
ks. prałat Roman Marszalec. 

IV. Z ceremonii pogrzebowych
W  uroczystość  Niepokalanego  Po‐

częcia  Najświętszej  Maryi  Panny,  8 
grudnia 2020 r., w Krasnobrodzie odbył 
się uroczysty pogrzeb ks. Romana Mar‐
szalca, wielkiego  czciciela Bożej Matki, 
byłego kustosza maryjnego sanktuarium, 
który  zmarł  cztery  dni  wcześniej  (4 
grudnia 2020  r.). Mimo pandemii  koro‐
nawirusa  w  tym  ostatnim  pożegnaniu 
wzięli liczny udział młodzi i starsi para‐
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fianie  krasnobrodzcy  oraz  przedstawi‐
ciele prawie wszystkich ośrodków dusz‐
pasterskich,  w  których  zmarły  kapłan 
pracował. Na przykład z Firleja koło Lu‐
bartowa  przyjechał  ks.  prałat  Zbigniew 
Kuzia,  któremu  ks.  Roman  wygłosił 
onegdaj  kazanie  prymicyjne.  Był  tam 
wikariuszem. 

Uroczystościom  pożegnania  zmarłego 
kapłana przewodniczył pasterz diecezji za‐
mojskolubaczowskiej,  ks.  bp  dr  Ma‐
rian Rojek. Razem z nim liturgię spra‐
wował  emerytowany  biskup  senior 
zamojskolubaczowski, ks. prof. dr hab. Jan 
Śrutwa,  kolega  rocznikowy  ze  stu‐
diów  ks.  Marszalca  w  Seminarium 
Duchownym,  oraz  pochodzący  z  Nie‐
mirówka ks. bp dr Mieczysław Cisło, bi‐
skup pomocniczy lubelski, który wygło‐
sił  wzruszającą  egzortę  żałobną.  Mimo 
dnia świątecznego w koncelebrze wzięło 
udział  70  kapłanów  zarówno  z  diecezji 
zamojskolubaczowskiej,  jak  też  z  san‐
domierskiej  oraz  z  archidiecezji  lubel‐
skiej.

Biskup  zamojskolubaczowski  wy‐
raził zmarłemu serdeczne uznanie za  je‐
go  pełną  poświęcenia  pracę  duszpaster‐
ską. Nie zapomniał też zwrócić uwagi na 
hobby  zmarłego,  jakim  była wspomnia‐
na już ptaszarnia. Ks. bp Cisło natomiast 
ukazał  teologię drogi  życia oraz  śmierci 
zmarłego kapłana, z którym był od wielu 
lat zaprzyjaźniony i stale podziwiał  jego 
osiągnięcia. Podkreślił,  że ks. Marszalec 
był gorliwym kapłanem i duszpasterzem, 
zapobiegliwym  kustoszem  sanktuarium 
maryjnego, energicznym i dobrze zorga‐
nizowanym  administratorem,  troskli‐
wym gospodarzem, piewcą ziemi  rozto‐
czańskiej, społecznikiem i patriotą, orga‐
nizatorem  życia  kulturalnego  nie  tylko 
na  terenie  swojej  parafii,  opiekunem 

ubogich,  człowiekiem  o  bogatej  osobo‐
wości i radosnym usposobieniu.

Głos  zabrał  też  ks.  biskup  Jan  Śru‐
twa,  który  wyraził  zmarłemu  szczere 
uznanie za jego ogromną gorliwość przy 
budowie  przed  29  laty  struktur  Radia 
Maryja  w  diecezji  zamojskolubaczow‐
skiej, a później w ich rozwój. Proboszcz 
parafii  Tyszowce,  ks.  Piotr  Kawecki, 
dziękował  parafialnemu  rodakowi, 
ks.  Romanowi Marszalcowi,  za  stałą 
troskę o  jego rodzinny kościół, za nie 
tylko wszelką duchową, ale też material‐
ną  szczodrość. Ks. Kawecki,  jako  rodo‐
wity  krasnobrodzianin,  nie  zapomniał 
też  dodać,  że  ksiądz  prałat miał  zawsze 
otwartą dłoń dla miejscowych alumnów. 
Dodajmy,  że  również  siostry  kamedułki 
z  tyszowieckiego  konwentu  przesłały 
serdeczny  list  wdzięczności  dla  ks.  Ro‐
mana  Marszalca  za  wszelkie  obfite  do‐
bro, jakie im wyświadczył. 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol‐
skiej z Ziemi Zamojskiej, Sławomir Za‐
wiślak,  mocno  podkreślił  w  swym  wy‐
stąpieniu,  że  ks. Marszalec  to  „wybitny 
człowiek i Polak”. Pani Monika Żur, dy‐
rektor  Zamojskiej  Delegatury  Kurato‐
rium Oświaty w Lublinie, w swym prze‐
mówieniu  zaznaczyła,  że  żegnany  ka‐
płan  to  „pasterz  według  serca  Bożego, 
który  uczył  żyć.  Zostawił  nam  drogo‐
wskazy,  byśmy  nie  zgubili  właściwej 
drogi w otaczającym nas świecie”. 

Kazimierz Misztal,  burmistrz miasta 
Krasnobród, wyraził wieloletniemu  pro‐
boszczowi  serdeczne  podziękowanie  za 
„budowanie  duchowego  i  materialnego 
wymiaru  środowiska”.  Mocno  też  pod‐
kreślił,  że  „ks.  prałat Marszalec w  swej 
pracy  duszpasterskiej  umiejętnie  łączył 
sacrum  i  profanum.  Po  nim  przemówił 
Kazimierz  Adamczuk,  przewodniczący 

Rady  DuszpasterskoEkonomicznej  pa‐
rafii  Nawiedzenia  Najświętszej  Maryi 
Panny  w  Krasnobrodzie.  W  imieniu 
grup  parafialnych  i  całej  parafii  podzię‐
kował zmarłemu za dar życia  i powoła‐
nia  kapłańskiego.  Podkreślił,  że 
ks.  Marszalec  nauczał  i  pouczał,  znał 
parafian  z  imienia  i  nazwiska.  Będzie 
nam  brakować  Twojego  donośnego 
głosu i śpiewu – stwierdził z serdecznym 
przekonaniem.

Jako  ostatni  przemówił  ks.  dr  prałat 
Eugeniusz  Derdziuk,  następca  ks.  Mar‐
szalca  na  stanowisku  proboszcza  i  ku‐
stosza  krasnobrodzkiego  sanktuarium. 
Najpierw  z  głębokim  wzruszeniem  od‐
czytał  testament  duchowy  zmarłego.  Ze 
słów  testamentu  bije  mocne  przesła‐
nie:  Trwajcie  w  Chrystusie  i  we  wza‐
jemnej miłości. Ks. Derdziuk podzięko‐
wał  swojemu  poprzednikowi,  emeryto‐
wanemu  proboszczowi,  za  dziesięć  lat 
jego  gorliwej  pomocy.  Zmarły  dał  się 
bowiem  poznać  między  innymi  jako 
niezwykle  gorliwy  spowiednik.  Zawsze 
można było liczyć na jego pomoc – po‐
wiedział  krasnobrodzki  proboszcz.  Po‐
nadto ks. Derdziuk podziękował wszyst‐
kim  za  liczny  udział  w  ceremonii  po‐
grzebowej.  Wyakcentował  zwłaszcza 
udział  miejscowych  strażaków,  którzy 
zadbali  o  przebieg  uroczystości  pogrze‐
bowej  oraz  chóru  parafialnego  i  miej‐
scowej  orkiestry  dętej,  którzy  zapewnili 
oprawę muzycznowokalną.

V. Zamiast zakończenia
Z ks. Romanem Marszalcem znałem 

się  niemal  od  początku  mego  kapłań‐
stwa. W pełni  jednak zbliżyliśmy się do 
siebie  dopiero  wtedy,  gdy  został  pro‐
boszczem i kustoszem krasnobrodzkiego 
sanktuarium. Należał on do tego pokole‐
nia  kapłanów,  którzy  swe  posłannictwo 
rozumieli  szeroko.  Początki  ich  pracy 
duszpasterskiej  były  bardzo  trudne. 
Wielu z nich mieszkało bardzo skromnie 
na plebanii bez żadnych wygód. Niekie‐
dy  odbywali  męczące  wyjazdy  duszpa‐
sterskie  „rzemiennym  dyszlem”  (pie‐
chotą,  na  rowerze,  w  najlepszym  razie 
zdezelowanym  motocyklem).  Zdawać 
by  się  mogło,  że  w  takich  warunkach 
trudno  znaleźć  jakąś  choćby  skromną 
nadwyżkę czasu na inne sprawy, na wła‐
sne zainteresowania. Nie można go było 
uszczknąć  z  katechezy,  konfesjonału, 
ambony czy z innej kapłańskiej posługi. 
One zawsze były na pierwszym miejscu. 
Ale bez wyłączności. 

W Seminarium Duchownym powta‐
rzano  znane  powiedzenie  łacińskie: La‐
bia  sacerdotis  custodiant  sapientiam 
(niech usta kapłańskie strzegą mądrości). 
Nie każdy traktował je do końca poważ‐
nie,  ale  ks.  Marszalec  wziął  je  auten‐
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Ja  niżej  podpisany  ks.  Roman Marszalec,  syn  Feliksa  i  Stefanii 
z  Jurkiewiczów  urodzony  1  lutego 
1940  r.  w  Tyszowcach,  mając  na  uwa‐
dze,  że  w  każdej  chwili  mogę  stanąć 
przed Bogiem, świadomie i dobrowolnie 
sporządzam mój testament.

Panu  Bogu  dziękuję,  że  za  pośred‐
nictwem rodziców powołał mnie do ży‐
cia    i  za  to, że dał mi dobrych  i poboż‐
nych  Rodziców.  Rodzicom  dziękuję  za 
trud  wychowania,  za  dobre  wzorce  ży‐
ciowe i za wykształcenie, które otrzyma‐
łem  dzięki  ich  ciężkiej  pracy.  Dziękuję 
swojej  siostrze  Teresie  Typek  i  dalszej 
rodzinie, za to, że dzięki nim nie czułem 
się  samotny.  Za  to  samo  dziękuję  kole‐
żankom  i  kolegom  świeckim  i  duchow‐
nym, zwłaszcza z roku studiów w Semi‐
narium  Duchownym  na  czele  z  Bisku‐
pem Janem Śrutwą. Dziękuję wszystkim 
nauczycielom  i  profesorom,  dzięki  któ‐
rym  zdobywałem  wiedzę,  którą  dzieli‐
łem się w mojej pracy kapłańskiej.

Dziękuję  biskupom,  z  rąk  których 
otrzymałem święcenia niższe  i   wyższe: 
ks.  bp  Henryk  Strąkowski,  ks.  bp  Jan 
Mazur, ks. bp Piotr Kałwa – ordynariusz 
lubelski.

Przede  wszystkim  dziękuję  Panu 
Bogu  za  powołanie  mnie  do  służby 
w kościele Chrystusowym. Posługę peł‐
niłem  w  miarę  moich  możliwości. Wy‐

daje mi się, że zbytnio się nie oszczędza‐
łem,  a  za  wszelkie  uchybienia  bardzo 
przepraszam mojego Pana. 

Zapewne w moim życiu miały miej‐
sce  jakieś  zgorszenia,  wszystkich  za  to 
przepraszam i proszę żeby nie przypisy‐
wać  tego  kapłaństwu,  lecz  moim  ludz‐
kim  słabościom.  Za  wszystkie  nietakty, 
a  może  wyrządzone  krzywdy  bardzo 
przepraszam.

Dziękuję  za  braterstwo  moim  księ‐
żom proboszczom i wikariuszom, z któ‐
rymi  współpracowałem,  zwłaszcza 
w Krasnobrodzie. Dziękuję życzliwym 
parafianom  za  współpracę,  zwłaszcza 
w prowadzonych budowach i remontach 
w Rzeczycy Księżu k/Kraśnika, w Maj‐
danie Sopockim i w Krasnobrodzie.

Wdzięczność  kieruje  do  Sióstr  Feli‐
cjanek w Majdanie Sopockim i do Sióstr 
Najświętszego  Imienia  Jezus w Krasno‐
brodzie  za  wszelkie  dobro  i  życzliwość 
jaką doznawałem podczas mojej posługi 
w wymienionych parafiach.

Dziękuję  władzom  kościelnym 
i  świeckim  za  odznaczenia  jakie  otrzy‐
małem, liczę na to  i o  to się modlę, aby 
otrzymać  to najważniejsze,  przebywanie 
w domu Ojca po zakończeniu ziemskie‐
go życia. 

Po  moim  odejściu  do  wieczności 
wszystkich  proszę  o  modlitwę  w  mojej 
intencji.

Chcę  być  pochowany  na  cmentarzu 
w  Krasnobrodzie,  przy  głównej  alei, 
obok  grobu  ks. Murawskiego. Dziękuję 
za  wypełnienie  mojej  woli  –  spocznę 
wśród  tych  moich  parafian,  z  którymi 
przez  wiele  lat  wielbiłem  Pana  Jezusa 
i  Jego  Matkę  w  naszym  przepięknym 
kościele.  Z  tą  Maryjną  świątynią  zwią‐
zany  jestem  już  od  momentu,  kiedy 
w  swoim  łonie  przyniosła  mnie  przed 
oblicze  Pani Krasnobrodzkiej moja ma‐
ma w 1939 roku.

Wszystkich  przechodzących  obok 
mojego grobu, proszę o  jedną  zdrowaś‐
kę za mnie i za kapłanów, którzy praco‐
wali przede mną  i  za  tych, których wy‐
dała  uświęcona  przez  Maryję  ziemia 
krasnobrodzka.

Jeśli  Dobry  Bóg  po  odbyciu  kary 
czyśćcowej  przygarnie  mnie  do  siebie, 
obiecuję, że nie zapomnę o tych, za któ‐
rych  byłem  odpowiedzialny  jako  dusz‐
pasterz.

Na  koniec  przez  moje  martwe  usta 
proszę,  szanujcie  moich  następców,  za‐
biegajcie  o  nowe  powołania  męskie 
i  żeńskie,  kochajcie  Matkę  Bożą  w  Jej 
krasnobrodzkim  wizerunku,  trwajcie 
przy Chrystusie i Jego Świętym Koście‐
le a nade wszystko trwajcie we wzajem‐
nej miłości.

Do zobaczenia w Niebie
wasz długoletni duszpasterz ks. Roman.

Testament duchowy ks. prałata Romana Marszalca

***
Cóż Ci dziś
mogę podarować
Czcigodny Księże Romanie
moją wdzięczność i modlitwę
o wieczne odpoczywanie.
Żywe kwiaty serca 
niosę Tobie w darze 
i Komunię świętą dla Ciebie przekażę.
Poproszę Jezusa 
o szczęśliwość w niebie 
aby Matka Boża 
przytuliła Ciebie.
Wstąp w rajskie ogrody 
światłem prowadzony 
za posługę życia 
laurem uwieńczony.
Szczęść Boże na wieczność 
w blasku Bożej Chwały 
aby odpoczynek po trudach 
cisze cmentarne Ci dały

Odpoczywaj Ukochany 
Krasnobrodzki Kapłanie 
i tu na naszej ziemi 
przyjdzie w paruzji 
Zmartwychwstanie.

Czesława Babiarz
        Zamość, 6 grudnia 2020

tycznie  na  serio.  Przez  całe  życie  prze‐
kształcał  w  sobie  człowieka  myślącego 
tylko  o  swym  własnym  dobru  (homo 
consumens)  w  człowieka  zdolnego  do 
poświęceń (homo serviens). 

Każdy  ma  swoje  poletko,  które 
uprawia nie dla sławy, pieniędzy, czyjejś 
pochwały, ale dlatego, że się za coś wy‐
wdzięcza.  Ksiądz  Marszalec  czynił  to 
w  poczuciu  serdecznej  więzi  z  Krasno‐
brodem  i  Ziemią  Zamojską,  przetkaną 
gęsto  historią. Nie  potrafił  przejść  obok 
niej obojętnie. Zgłębiał jej historię, zbie‐
rał  jej mądrość,  a  nawet wszelkie  okru‐
chy  i  –  jak  to  bywa  z  człowiekiem  po‐
szukującym  –  stał  się  bogaczem  ducha. 
Uzbierał tyle dobra!

Wspominamy  ludzi  nam  bliskich, 
tych,  którzy  budowali  Kościół  Chrystu‐
sowy  na  naszej  ziemi  i  w  naszych  ser‐
cach. Patrzymy na ich może już pożółkłe 
fotografie  w  starych  albumach  rodzin‐
nych. Niektórzy  z  nich  dawno  już  ode‐
szli,  a  przecież w  pewien  sposób wciąż 
są  pośród  nas, w  gronie  swoich  następ‐
ców,  ludzi wspólnej myśli  i  czynu,  któ‐
rzy chcą kontynuować ich dzieło. Ludzie 
naszej generacji – może nasi wychowan‐

kowie, uczniowie i studenci – będą opo‐
wiadać  kiedyś  swoim  młodszym  kole‐
gom o nas, o najlepszych z naszej gene‐
racji: „To byli prawdziwi Polacy, polscy 
patrioci,  ludzie  sumienia,  zasłużeni  dla 
naszego  Kościoła,  dla  nauki,  dla  naszej 
parafii,  dla  nas”.  Daj  Boże,  aby  mogli 
zawsze tak mówić! 

Naszym zadaniem dzisiaj jest szukać 
dobrych śladów tych  ludzi  i kroczyć ni‐
mi w życiu  rodzinnym, kapłańskim, na‐
rodowym...

Cośmy  słyszeli  i  cośmy poznali,  i  co 
nam  opowiadali  nasi  ojcowie,  tego  nie 
ukryjemy przed ich synami – uczy z mo‐
cą natchniony autor w Księdze Psalmów. 
– Opowiemy przyszłemu potomstwu! (Ps 
78, 34).

Ks. prof. dr hab. Edward Walewander

Fotoreportaż z uroczystości pogrzebowych
ks. prałat Romana Marszalca – str. 2

fot. M. Czapla

Przypisy
1. A. Sołżenicyn, Zagroda Matriony i in‐
ne opowiadania, tłum. A. Wołodźko, 
Warszawa 1990, s. 6.
2.  Tamże, s. 33.
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Drogi  nasz  Bracie  w  kapłań‐
stwie,  Księże  Kanoniku  Le‐

onie.
Z wielkim bólem żegnam Cię w imie‐

niu swoim, księży wikariuszy naszej para‐
fii: Andrzeja, Bogdana  i Krzysztofa,  księ‐
dza  Prałata  Romana  Marszalca,  który 
przebywa w szpitalu, Sióstr Imienia Jezus, 
które  posługują  w  naszej  wspólnocie, 
wszystkich  naszych  parafian,  a  także 
w  imieniu  kapłanów  naszego  krasno‐
brodzkiego dekanatu.

Przez  ponad  20  lat  obdarowywałeś 
swoją obecnością ten zakątek Roztocza.

Mam przed oczyma Twoją postać, jak 
śpieszysz  do Sanktuarium,  by  sprawować 
Mszę św. i posługę w konfesjonale, której 
byłeś  zawsze wierny  i  z której  też korzy‐
stałem, za co Ci stokrotnie dziękuję. Widzę 
Cię,  jak    zwłaszcza w ostatnich  dniach   
z wielkim wysiłkiem przychodziłeś do za‐
krystii,  by  nie  opuścić  Eucharystii.  Mam 
przed oczyma Twoją postać,  jak wsiadasz 
do  samochodu,  by  jechać  do  Domu  Po‐
mocy  Społecznej  w  Majdanie  Wielkim, 
gdzie byłeś kapelanem. Wspominam nasze 
spotkania  przy  stole,  przy  którym  często 
milczałeś,  ale  gdy  trzeba  było  sobie  coś 

przypomnieć,  to  zwracaliśmy  się  do  Cie‐
bie. Znałeś naszych parafian.

Kanoniku drogi, Ty nigdy nie narzeka‐
łeś ani na stan swego zdrowia ani na trudy 
posługi  kapłańskiej.  Pamiętam  z  jakim 
spokojem  (przynajmniej  na  zewnątrz) 
przyjąłeś  decyzję  o  amputacji  nogi,  jak 
dzielnie  przechodziłeś  rehabilitację  i  za‐
wsze można było na Ciebie i na Twoją po‐
sługę liczyć. Do końca walczyłeś ze słabo‐

ściami  ciała  i  nie  poddawałeś  się.  Pragnę 
Ci za to podziękować.

Przez  wiele  lat  byłeś  ojcem  duchow‐
nym kapłanów naszego dekanatu.  Jeździ‐
łeś zawsze wiernie na spotkania dekanalne 
i byłeś – można powiedzieć   wierną po‐
mocą  w  spowiedziach  rekolekcyjnych. 
Dziękujemy ci za to.

Miałeś też wielu „swoich” penitentów, 
którzy czekali aż pojawisz się w konfesjo‐
nale  trybunale Miłosierdzia. W ich imie‐
niu także dziękuję.

Dzwoniła  Pani  Dyrektor  ze  szkoły 
przy Sanatorium, gdzie swego czasu byłeś 
katechetą. W imieniu swoim i nauczycieli 
wyraża Ci wdzięczność i zapewnia o mo‐
dlitwie.

Obecny  czas  sprawia,  że  będąc 
w kwarantannie, my  duszpasterze nasze‐
go  Sanktuarium    nie  możemy  fizycznie 
uczestniczyć w tej Eucharystii ani też jutro 
w Oleszycach. Ofiarujemy  to Bogu wraz 
z naszą pamięcią o Tobie i modlitwą. Bę‐
dzie  nam  Ciebie  brakowało.  Ufamy  jed‐
nak, że za Twoją wierność Pan Bóg przyj‐
mie Cię do swoich przybytków i będziesz 
się  łączył  z nami  sprawując Liturgię Nie‐
bieską.
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Pożegnanie Ks. Kanonika Leona Rogalskiego
Krasnobród, 25.11.2020 r.

Jak  nauczał  Prorok  Kohe‐let:  wszystko  ma  swój 
czas,  (…)  czas  na  wszystkie 
sprawy pod niebem, jest czas ro‐
dzenia i czas umierania…

Reprezentując  władze  Mia‐
sta  i  Gminy  Krasnobród, 
wszystkich  wójtów  i  burmi‐
strzów,  którzy mnie poprzedzi‐
li,  chcę wyrazić wdzięczność za 
38 lat pracy i posługi Ks. Prałata 
Romana Marszalca, na rzecz ca‐
łej  Krasnobrodzkiej  społeczno‐
ści.

Dziękuję  za  budowanie  du‐
chowego i materialnego wymia‐
ru Kościoła, dziękuję za zaanga‐
żowanie księdza Romana w ży‐
cie  społeczne  gminy,  za  cenne 
inicjatywy,  rady,  wskazówki 
i  czasami  krytykę,  która  moty‐
wowała do lepszego działania.

Dziękuję  za  to,  że  Ksiądz 
Roman  potrafił  połączyć  sferę 
sakrum  z  umiłowaniem  historii, 

tradycji  i  roztoczańskiej przyro‐
dy,  tworząc muzea,  które  przy‐
ciągają  tysiące wiernych  i  tury‐
stów  licznie  odwiedzających 
ziemię krasnobrodzką.

Urodzony  w  Tyszowcach, 
najlepsze  lata  swojego  życia 
spędził w Krasnobrodzie, u stóp 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, 
do  której  z  rodzicami  pielgrzy‐
mował jako dziecko.

Wrósł  w  to  środowisko  tak 
bardzo,  że  zapragnął  po  swojej 
śmierci  spocząć  na  tutejszym 
cmentarzu.

W  imieniu  wszystkich 
mieszkańców,  żegnam  Kapła‐
na,  żegnam  Społecznika,  że‐
gnam  Honorowego  Obywatela 
Gminy Krasnobród.

Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu

Ostatnie pożegnanie
Ks. Prałata Romana Marszalca
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Niech Pani Krasnobrodzka wstawia się za 
Tobą i… za nami.
Odpoczywaj w pokoju.

Ks. prałat Eugeniusz Derdziuk
Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP 

w Krasnobrodzie

Ks. kan. Leon Rogalski 
Urodził  się  13  lutego  1953  roku 

w Oleszycach koło Lubaczowa. 
Przekazany przez Boga dar życia pie‐

lęgnowali  pobożni  rodzice,  oraz  nauczy‐
ciele i wychowawcy. Do szkoły uczęszczał 
w rodzinnej miejscowości Stare Oleszyce, 
Lubaczów i Oleszyce. 

Po zdaniu matury, ponad 4 lata praco‐
wał w instytucji państwowej. W tym czasie 
dojrzewało w jego sercu powołanie do ka‐
płaństwa.  Wpływ  na  formację  duchową 
odegrał  fakt  wyboru  Kardynała  Karola 
Wojtyły  na  Papieża.  Studia  Teologiczne 
rozpoczął  w  Przemyślu  w Wyższym  Se‐
minarium  Duchownym,  które  kontynu‐

ował przez 4  lata, następnie 2  lata studio‐
wał w Lublinie w Wyższym Seminarium 
Duchownym  i  Katolickim  Uniwersytecie 
Lubelskim. 

Święceń  diakonatu  udzielił  śp.  J.E. 
ks. bp Piotr Hemperek w Katedrze Lubel‐
skiej,  a  kapłańskie  w  dniu  16  grudnia 
1984 r. J.E. ks. bp Marian Jaworski w pro‐
katedrze w Lubaczowie.

1 stycznia 1985 r. rozpoczął pracę jako 
wikariusz w parafii Łukawiec  koło Lu‐
baczowa w Sanktuarium Matki Bożej Tar‐
takowskiej. 

25 sierpnia 1987 r. został przeniesiony 
do parafii Matki Bożej Różańcowej w Lu‐
byczy Królewskiej. 

Po  przepracowaniu  ponad  4  lat  –  5 
stycznia  1992  r.  został  mianowany  pro‐
boszczem  w  parafii  św.  Antoniego 
w Rudzie Różanieckiej koło Narola, peł‐
niąc posługę do 30 czerwca 2000 r. W tej‐
że parafii  pracował  też  jako Kapelan Do‐
mu Pomocy Społecznej.

Z dniem 1 lipca 2000 r. podjął pracę na 
terenie parafii Nawiedzenia NMP w Kra‐
snobrodzie, jako Kapelan Domu Pomo‐
cy  Społecznej  i  w  Sanatorium Dziecię‐
cym  w  Krasnobrodzie,  a  w  czerwcu 
2008  r.  został  mianowany  Kapelanem 
Domu Pomocy w Majdanie Wielkim. 

Ks. Leon Rogalski zmarł w sobotę, 21 
listopada 2020 r.
Msza  św.  żałobna  pod  przewodnic‐

twem  Biskupa  Diecezjalnego  Mariana 
Rojka została odprawiona we środę, 25 li‐
stopada 2020 r. o godz. 15.00 w kościele 
parafialnym  pw.  Nawiedzenia  NMP 
w Krasnobrodzie (Sanktuarium). 
Msza św. pogrzebowa pod przewod‐

nictwem Biskupa Pomocniczego Mariusza 
Leszczyńskiego  odbyła  się  we  czwartek 
26 listopada 2020 r. o godz. 12.00 w ko‐
ściele  pw.  Narodzenia  NMP  w  Oleszy‐
cach. 

Śp.  ks.  Leona  polecajmy  w  modli‐
twach Miłosierdziu Bożemu.
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Na  początku  listopada  zakończyły  się 
prace związane z myciem i malowa‐

niem  elewacji  budynku  KDK.  We  wnękach 
okiennych zamontowane zostały też kolce, za‐
bezpieczające  przed  jaskółkami,  które  robiły 
tam gniazda i brudziły elewację. Prace wyko‐
nała  firma  Lift  Zam  Grzegorz  Pieczykolan 
z miejscowości Sady.

Ponadto  uzupełniono  ubytki  w  podmu‐
rówce  i  pomalowano  ją. Pomalowane  zostały 
też  drzwi  wejściowe  do  budynku  KDK  od 
strony  ulicy  Mickiewicza  oraz  drzwi  do  bi‐
blioteki.  Prace  te  zostały  wykonane  przez 
KDK  przy  współpracy  z  Urzędem Miejskim 
w Krasnobrodzie, który oddelegował swojego 
pracownika do realizacji tych prac.

W ramach kontynuacji działań związanych 
z poprawą estetyki budynku KDK, po myciu 
i malowaniu elewacji przyszedł czas na wyko‐
nanie  oznakowania  informacyjnego  budynku 
KDK.  Na  największej  ścianie  frontowej, 
w miejscu gdzie wcześniej znajdował się herb 
Krasnobrodu  i napis „Krasnobród”  (zniszczo‐
ne już przez upływ czasu), został umieszczony 
napis z nazwą instytucji – Krasnobrodzki Do‐
mu Kultury oraz logo KDK. 

Prace wykonała firma Design Studio Pau‐
lina Jaguś z Tomaszowa Lubelskiego.

Planowane jest też wykonanie nowego na‐
pisu  nad wejściem  do  budynku  oraz  umiesz‐
czenie wyświetlacza ledowego, na którym bę‐
dą  wyświetlane  informacje  o  wydarzeniach 
organizowanych przez KDK.

Dzięki  tym  działaniom  siedziba  Krasno‐
brodzkiego  Domu Kultury  wygląda  estetycz‐
nie  i  mamy  nadzieję,  że  cieszy  swym  wido‐
kiem, nie tylko pracowników tej instytucji.

Mariola Czapla

Budynek KDK w nowej odsłonie
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Mariola Czapla: Panie Burmistrzu, mi‐
ja dwa lata drugiej kadencji Pana pracy 
na  stanowisku  Burmistrza  Krasnobro‐
du. Wcześniej można byłoby powiedzieć 
–  półmetek,  a  teraz  kiedy  kadencja 
władz  samorządowych  trwa 5  lat,  to do 
półmetka jeszcze trochę brakuje. Nieza‐
leżnie od długości kadencji, minęło du‐
żo czasu od ostatniej rozmowy z Panem 
publikowanej  na  łamach  Gazety  Kra‐
snobrodzkiej”. 
Tematów  do  omówienia  jest  dużo,  ale 
może  zacznijmy  od  spraw  związanych 
z  obecną  sytuacją  –  stanem  pandemii, 
i  obostrzeniami  z  nim  związanymi.  Jak 
wygląda  praca  Burmistrza  i  Urzędu 
Miejskiego  w  tym  szczególnym  i  trud‐
nym czasie?
Kazimierz  Misztal:  Przyszło  nam  żyć 
w trudnych czasach. Nikt nie spodziewał 
się, że  tak  jak mieszkańcy wielu krajów 
na  świecie,  będziemy  codziennie  zakła‐
dać  maski  na  usta  i  nos.  Niewidzialny 
wirus  sprawił,  że  życie  nasze  zostało 
wywrócone  do  góry  nogami.  Wszelkie 
sfery  życia  społecznego  i  gospodarcze‐
go,  prowadzenie  firm,  obsługę  miesz‐
kańców  i  interesantów  trzeba  było  do‐
stosować do wymogów epidemiologicz‐
nych  oraz  względów  bezpieczeństwa. 
Czas  pandemii  wymaga  podejmowania 
decyzji,  które wpływają na  jakość  życia 
i  zmieniają  w  sposób  zasadniczy  nasze 
przyzwyczajenia.  Niedawno  sytuacje 
normalne,  jakimi  są  spotkania w  gronie 
kilkunastu  osób,  dzisiaj  są  czymś  nie‐
możliwym.  Kto  by  się  spodziewał,  że 
dzieci będą tęskniły za tym, aby pójść do 
szkoły, wejść  do  klasy  i  spotkać  twarzą 
w twarz swojego nauczyciela.
M. Cz:  Z  jakimi  sprawami  związanymi 
ze  stanem  pandemii  przyszło  się  Panu 
zmierzyć, jakie problemy rozwiązywać? 
K. M.: Pandemia to czas, który wymusił 
całkowitą  zmianę  myślenia  i  działania, 
nie spotykaną nigdy wcześniej. Na pozór 
proste  czynności  jak  obsługa  interesan‐
tów  wymagają  przestrzegania  obostrzeń 
sanitarnych. Wiosną wszystkiego uczyli‐
śmy się. Obecnie, mimo ogromnej ilości 
zachorowań,  jesteśmy chyba spokojniej‐
si  i  bardziej  zdyscyplinowani,  wiedząc 
jak  groźny  jest  wirus,  który  w  Gminie 
Krasnobród  też  zbiera  swoje  żniwo. 
Wszystkie  decyzje  muszą  być  dostoso‐
wane  do  sytuacji,  z  którą  musimy  się 
mierzyć, stąd zmiany w funkcjonowaniu 
urzędu,  instytucji  gminnych  oraz  szkół, 
zapewnienie  bezpieczeństwa  pracowni‐
ków  i  mieszkańców,  ścisła  współpraca 

ze  służbami  wojewody  w  zakresie  za‐
rządzania  kryzysowego  i  wprowadza‐
nych  obostrzeń.  To  wszystko  zmieniło 
nasze  życie,  nasze  przyzwyczajenia,  na‐
sze możliwości działania.
M. Cz.: Na  szczęście  pandemia nie  za‐
trzymała  realizacji  rozpoczętych  wcze‐
śniej  dużych  i  długo  oczekiwanych  in‐
westycji  realizowanych  w  gminie  Kra‐
snobród. Mam  tu  na myśli moderniza‐
cję  oczyszczalni  ścieków  i  budowę  ka‐
nalizacji.
K. M.: To prawda. Tak długo oczekiwana 
i  inwestycja,  jaką  jest  modernizacja 
oczyszczalni  ścieków  właśnie  dobiegła 
końca.  „Bomba  ekologiczna”  została 
rozbrojona.  Po  latach  oczekiwań  zreali‐
zowaliśmy cel,  o którym mówiło wielu, 
ale  nikomu  wcześniej  się  to  nie  udało. 
Pandemia nie zatrzymała, ale trochę wy‐
dłużyła  realizację.  Choroby  pracowni‐
ków  bądź  współmałżonków  i  koniecz‐
ność  kwarantanny,  powodowały  prze‐
rwy. Wszystko  jednak  zostało  zrealizo‐
wane  i  możemy  ze  spokojem  myśleć 
o  kolejnych  sezonach  turystycznych,  bo 
wtedy  najbardziej  obawialiśmy  się 
o działanie oczyszczalni. To, moim zda‐
niem,  początek  czegoś  większego,  po‐
nieważ  powinniśmy  skupić  się  na  tym, 
aby  do  systemu  kanalizacji  podłączyć 
jak  najwięcej  domów.  Dlatego  kolejne 
ulice na osiedlu Podklasztor  już są pod‐
łączane.  Kanalizacja  sanitarna,  tak  jak 
i drogi gminne, to najbardziej oczekiwa‐
ne inwestycje, które poprawiają komfort 
życia  mieszkańców.  Należy  rozważyć 
przygotowanie  kolejnych  dokumentacji 
dotyczących budowy kanalizacji sanitar‐
nej w Majdanie Wielkim, Majdanie Ma‐
łym, Dominikanówce, Hutkowie, Nowej 
Wsi,  Hutkach  i  Kaczórkach  oraz  Kra‐
snobrodzie, gdzie są jeszcze białe plamy. 
Wymagać  to  będzie  ogromnych  nakła‐

dów finansowych, ale nie da się uciec od 
tego problemu, bo pralka, zmywarka czy 
łazienka  są  już  dzisiaj  podstawowym 
wyposażeniem w każdym domu.
M. Cz.: W tym szczególnym roku udało 
się  też  sfinalizować  duże  inwestycje 
drogowe,  dzięki  którym  niezależnie  od 
kierunku,  z  którego  chcemy  dojechać 
do Krasnobrodu prowadzą nowe drogi, 
po  których  jedzie  się  wygodnie  i  bez‐
piecznie. 
K.  M.:  W  tym  roku  zakończyliśmy 
wspólnie  z  Powiatem  Zamojskim  mo‐
dernizować wszystkie odcinki  asfaltowe 
dróg  powiatowych.  W  ostatnich  latach 
z  budżetu  gminy przeznaczyliśmy na  te 
zadania  prawie  5  mln  złotych.  Ostatni 
duży  wspólny  projekt  Gminy  Krasno‐
bród  i  Powiatu  Zamojskiego  to  wyre‐
montowany  i oddany w  tym  roku odci‐
nek drogi 6230L, Krasnobród  Zielone. 
Od 2020 roku wszystkie drogi dojazdo‐
we  do  Krasnobrodu  posiadają  na‐
wierzchnie, których nie  trzeba się wsty‐
dzić, a najważniejsze to, że są bezpiecz‐
ne.
M. Cz.: Przemieszczając się w ostatnim 
czasie  po  naszym  mieście  można  było 
zobaczyć również prace prowadzone na 
ulicach Krasnobrodu. Czy to znaczy, że 
po  realizacji  głównych  dróg  dojazdo‐
wych,  które  są  drogami  powiatowymi 
przyszedł czas na inwestycje na drogach 
gminnych.  Skąd  pochodzą  środki  fi‐
nansowe na te zadania?
K. M.: Dzięki rozważnej polityce finan‐
sowej  i  wspólnym  działaniom  zrealizo‐
waliśmy w  tym  roku  pierwsze  remonty 
dróg  gminnych,  do  których  nie  będzie‐
my wracać przez najbliższe  lata. Środki 
na  remonty  pochodzą  z  budżetu  gminy 
na  2020  rok,  a  także  z  darowizny  od 
osoby prywatnej, która wpłaciła na kon‐
to Gminy Krasnobród kwotę  40  tys.  zł, 
za którą przy wkładzie gminy udało  się 
wyremontować  odcinek  drogi  w  Sen‐
derkach.  Kolejny  odcinek  wyremonto‐
wany został w PotokuSenderki ze środ‐
ków  funduszu  sołeckiego.  Oszczędno‐
ści, które udało się wygenerować w bu‐
dżecie bieżącego roku pozwoliły na wy‐
konanie  remontu  ul.  Hipolita  Gietki 
w Krasnobrodzie. Jest to początek planu, 
o którym mówiłem kandydując w kolej‐
nych  wyborach  na  Burmistrza  Krasno‐
brodu, że zaczynamy remonty i budowę 
dróg  gminnych.  Jest  to  plan  na  kolejne 
lata,  który  chcę  realizować  w  Krasno‐
brodzie  i  na  terenie  gminy,  aby  popra‐
wiać  komfort  życia  mieszkańców.  Kil‐

Rozmowa z Burmistrzem Krasnobrodu 
Kazimierzem Misztalem
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Roztocze – nowe otwarcie
Mijający  rok  obfitował  w  szereg 

wydarzeń,  które  będą  miały 
istotne  znaczenie  związane  z  rozwojem 
Roztocza  w  najbliższych  latach.  Nowe 
spojrzenie  na  strategię  rozwoju  woje‐
wództwa lubelskiego, tworzenie Związku 
Transgranicznego  Euroregion  Roztocze, 
budowa  marki  turystycznej  Roztocze, 
prace  nad  programem  Polskie  Uzdrowi‐
ska  oraz  działania  o  charakterze  lokal‐
nym,  pozwalają  patrzeć  z  nadzieją 
również  mieszkańcom naszej gminy.

Ważnym wydarzeniem w  2020  roku 
dla rozwoju naszego regionu są działania 
władz  samorządowych  z  województwa 
lubelskiego i podkarpackiego zmierzające 

do  utworzenia  Związku  Transgraniczne‐
go Euroregion Roztocze. Procedura  two‐
rzenia związku jest dość skomplikowana. 
W  pierwszej  fazie  samorządy  ze  strony 
Polski  i  Ukrainy  tworzą  stowarzyszenia. 
W  kolejnym  etapie,  po  podjęciu  uchwał 
o przystąpieniu do związku oraz uzyska‐
niu zgody Ministra Spraw Zagranicznych 
dochodzi do zawarcia umowy międzyna‐
rodowej.

20  maja  br.  w    Tomaszowie  Lubel‐
skim  przedstawiciele  33  samorządów 
z  województw  lubelskiego  i  podkarpac‐
kiego  powołali  do  życia  Stowarzyszenie 
Samorządów  Euroregionu  „Roztocze”. 
Wśród  członków  założycieli  jest  także 

Gmina  Krasnobród.  Podstawowym  ce‐
lem utworzenia tej organizacji jest popra‐
wa  warunków  rozwoju  poszczególnych 
gmin,  poprzez  wykorzystanie  walorów 
przyrodniczych,  turystycznych,  a  także 
gospodarczych Roztocza  i  okolic. W za‐
proponowanych  obszarach  działania  uję‐
to m.in.:  poprawę  poziomu  życia miesz‐
kańców,  polepszenie  stanu  naturalnych 
i  kulturowych  warunków  życia,  rozwój 
potencjału  gospodarczego,  inicjowanie 
kontaktów różnego typu instytucji, placó‐
wek  oświatowych,  sportowych,  kultural‐
nych  i  innych,  zwiększenie  liczby  tury‐
stów, a także unowocześnienie infrastruk‐
tury  w  postaci  dróg  i  ścieżek  rowero‐

kanaście  dni  temu  rozpoczął  się  remont 
200  metrowej  długości  odcinka  ul. Wi‐
śniowej  na  Osiedlu  Podzamek.  Jest  to 
również początek, ponieważ do dalszych 
prac potrzebne będą zgody mieszkańców 
na  zajęcie  części  działek  prywatnych, 
o które będę zabiegał. Liczę  również na 
pozytywne rozstrzygnięcia w naborze do 
programu  Fundusz  Dróg  Samorządo‐
wych,  do  którego  złożone  zostały  dwa 
wnioski:  modernizacja  ul.  Kalinowej 
oraz droga gminna w Kaczórkach. Koszt 
tych  dwóch  inwestycji  to  ponad  3  mln 
złotych.  Skala  potrzeb  jest  bardzo  duża, 
ale  systematyczne  działanie  przyniesie 
zamierzony efekt.
M.  Cz.:  Jak  ocenia  Pan  ostatnie  dwa 
lata pracy?
K. M.: Trudno w kilku  słowach  ocenić 
tak  długi  okres.  To  czas,  który  moim 
zdaniem wyzwolił  społeczną  aktywność 
mieszkańców,  skupiającą  się  w  działal‐
ności  stowarzyszeń  i  kół  gospodyń. 
Dzięki  wsparciu  ze  środków  krajowych 
i unijnych udaje się realizować wiele ini‐
cjatyw,  w  których  biorą  udział  miesz‐
kańcy  całej  gminy,  tak  dorośli,  seniorzy 
jak i dzieci. Mimo trudnej sytuacji zwią‐
zanej  z  pandemią  udało  się  zrealizować 
najważniejszą  inwestycję  ostatnich  lat 
czyli  modernizację  oczyszczalni  ście‐
ków,  o  której  już  wspominałem. To  in‐
westycje  energetyczne  zmniejszające 
emisję  szkodliwych  substancji.  Montaż 
odnawialnych  źródeł  energii  na  ponad 
400 budynkach na  terenie gminy. Pozy‐
skanie  środków  na  termomodernizację 
budynku  szkoły  w  Krasnobrodzie,  co 
przyniesie wymierne oszczędności zwią‐
zane  z  ogrzewaniem oraz  poprawi  este‐
tykę  całego  kompleksu  szkolnego. 
W  ciągu  ostatnich  dwóch  lat  poprawili‐
śmy  otoczenie  sanatorium  rehabilitacyj‐
nego  przez  budowę  deptaka  na 

ul. Młyńskiej oraz ścieżek spacerowych 
i  tarasu w parku. Poprawiło  to  komuni‐
kację,  szczególnie  osobom  niepełno‐
sprawnym  i  otworzyło  nowe  tereny  dla 
kuracjuszy  i  turystów.  Zrealizowaliśmy 
bardzo  dużo  mniejszych  i  większych 
grantów,  które  poprawiają  jakość  życia 
mieszkańców.
M. Cz.: Co można zaliczyć do sukcesów 
Pana pracy?
K.  M.:  Sukcesem  moim  zdaniem  jest 
doprowadzenie  do  końca  procesu  doty‐
czącego  zmian  w  miejscowym  planie 
zagospodarowania  przestrzennego  mia‐
sta  Krasnobród  oraz  strefy  A  ochrony 
uzdrowiskowej. Pozwala to na realizację 
planów  inwestycyjnych  mieszkańców, 
którzy  zgłaszali  swoje  potrzeby  w  tym 
zakresie  od  dłuższego  czasu.  Otwiera 
możliwości  rozwoju    przez  budowę ko‐
lejnych  obiektów  związanych  z  lecznic‐
twem  uzdrowiskowym,  jak  też  szeroko 
rozumianą  turystyką. Ogromnym sukce‐
sem  jest  fakt,  iż dzięki wspólnym stara‐
niom władz gminy i powiatu zamojskie‐
go  po  raz  pierwszy w  strategii  rozwoju 
województwa lubelskiego znalazł się za‐
pis,  który  mówi,  że  jednym  z  prioryte‐
tów  jest  rozwój  Uzdrowiska  Krasno‐
bród.  Daje  to  ogromne  możliwości  na 
przyszłość,  związane  z  nową perspekty‐
wą  programową  dotyczącą  wykorzysta‐
nia  środków z Unii Europejskiej. Nigdy 
wcześniej w  żadnym wojewódzkim  do‐
kumencie  strategicznym  nie  było  zapi‐
sów wyróżniających gminy uzdrowisko‐
we na Lubelszczyźnie. Mam nadzieję, że 
przyczyni się  to w niedługiej perspekty‐
wie do stworzenia nowych miejsc pracy 
oraz  zatrzyma  migrację  szczególnie 
młodych mieszkańców gminy.
Sukcesem  jest  prowadzenie  rozważnej 
polityki finansowej, która mimo różnych 
trudności  związanych  z  pandemią  po‐

zwala  na  prowadzenie  inwestycji  tak 
bardzo  potrzebnych  i  oczekiwanych 
przez  mieszkańców.  Przez  kolejne  lata 
utrzymałem zadłużenie gminy na pozio‐
mie,  który  zastałem.  Krótko  mówiąc 
gdybym  przejął  gminę  z  zerowym  za‐
dłużeniem to mimo tylu różnych wydat‐
ków  inwestycyjnych  nie  powiększyłem 
tego  zadłużenia. Nigdy w  historii  ostat‐
nich  lat  to się nie udało moim poprzed‐
nikom.
M. Cz.: A czego nie udało się zrobić?
K. M.: Mieszkańcy  gminy  oczekują  na 
zakończenie prac nad zmianami w miej‐
scowym planie zagospodarowania Gmi‐
ny  Krasnobród.  Dokumenty  dotyczące 
wyłączenia  z  produkcji  rolnej  gruntów 
utknęły  w  Ministerstwie  Rolnictwa 
i dlatego nie możemy dokończyć proce‐
su  zmian. Ciągłym problemem  są  drogi 
gminne,  które  systematycznie  zaczyna‐
my przebudowywać i remontować. 
M. Cz.: Jakie są plany na przyszłość?
K. M.: Kończy  się  bardzo  trudny 2020 
rok,  który  nauczył  mnie,  że  nie  warto 
mieć  daleko  idących  planów,  ale  nie 
można też stać w miejscu. Myśląc o roz‐
woju chciałbym, aby w przyszłym roku 
rozpoczęła  się  rozbudowa  sanatorium. 
Mimo, że jest to zadanie powiatu zamoj‐
skiego,  ale  potrzebne  jest  nam  jak  tlen. 
Widzę tutaj możliwość pozyskania środ‐
ków  z  rządowego  programu  wsparcia 
dla gmin uzdrowiskowych, o którym co 
raz głośniej się mówi.
Rozpoczęliśmy  projekt  modernizacji 
i budowy dróg gminnych, który jest ko‐
lejnym moim priorytetem i chcę go kon‐
tynuować  w  2021  roku  i  kolejnych  la‐
tach.
M. Cz.: Życzę, aby te i inne plany udało 
się zrealizować. Dziękuję za rozmowę
K. M.: Dziękuję.
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wych.  Ponadto  Euroregion  „Roztocze” 
ma promować lokalne produkty i wyroby 
regionalne,  które mogą  stać  się  towarem 
eksportowym.  Jak podkreślano w  trakcie 
spotkania,  istotnym  zamiarem  nowego 
euroregionu  będzie  ochrona  środowiska 
naturalnego  przygranicznych  terenów, 
prowadzenie działań zapobiegających za‐
grożeniom  i  klęskom  żywiołowym.  Nie 
bez znaczenia  jest  także dalsze  tworzenie 
warunków  do  rozwijania  współpracy 
transgranicznej  bezpośrednio  sąsiadują‐
cych  obszarów  Ukrainy  i  Polski.  To 
wszystko ma być ogromną szansą na roz‐
wój Roztocza i okolic. 

Wyłoniony  został  już  pięcioosobo‐
wy zarząd, na czele którego stanął bur‐
mistrz  Tomaszowa  Lubelskiego  Woj‐
ciech  Żukowski.  Euroregion  „Rozto‐
cze”  jest  siedemnastym  euroregionem 
na mapie Polski.

27  października  br.  Rada  Miejska 
w  Krasnobrodzie  podjęła  uchwałę 
o  przystąpieniu  do  Związku  Transgra‐
nicznego Euroregion Roztocze.  Procedu‐
ra  utworzenia  związku  powinna  się  za‐
kończyć  w  przyszłym  roku.  Wpisanie 
Roztocza jako Euroregionu stworzy nowe 
możliwości pozyskania środków unijnych 
na rozwój całego regionu.

Kolejną  inicjatywą  związaną  z Roz‐
toczem,  jest budowa marki  turystycznej. 
29  lipca  br.  w  Tomaszowie  Lubelskim 
odbyła  się  konferencja  inauguracyjna 
rozpoczęcia  prac  nad  Strategią  marki 
Roztocze    „Roztocze    tutaj  naturalnie 
odpoczywam”.

W  spotkaniu  udział  wzięli  m.in. 
Marszałek  Województwa  Lubelskiego 
Jarosław  Stawiarski,  Marszałek  Woje‐
wództwa  Podkarpackiego  Władysław 
Ortyl, przedstawiciele władz samorządo‐
wych  oraz  organizacji  turystycznych 
z Roztocza.

Podczas  konferencji  zaprezentowano 
inicjatywę  koncepcji  i  wdrożenia  zasad 
funkcjonowania  marki  turystycznej 
„Roztocze”  obejmującej  swoim  zasię‐
giem  województwo  lubelskie  i  podkar‐
packie.  We  wrześniu  br.  odbywały  się 
warsztaty  i  konsultacje  z  samorządami, 
organizacjami  turystycznymi  oraz  przed‐
siębiorcami dotyczące koncepcji i założeń 
marki turystycznej Roztocze.
Projekt został przygotowany przez Lubel‐
ską  Regionalną  Organizację  Turystyczną 
i uzyskał dofinansowanie w ramach kon‐
kursu Ministerstwa Rozwoju na wsparcie 
rozwoju turystyki w Polsce.

Proces budowy marki  turystycznej  to 
przedsięwzięcie na wiele  lat. Cieszy fakt, 
że władze sąsiednich województw i orga‐
nizacje  turystyczne  postawiły  pierwsze 
wspólne kroki związane z budową marki 
turystycznej  oraz  promocją  Roztocza. 
Trzeba  stwierdzić,  że  na  chwilę  obecną, 
największe pieniądze na promocję nasze‐

go regionu wydaje producent „Rodowitej 
z Roztocza”. 

W  Ministerstwie  Rozwoju,  przy  ak‐
tywnym  udziale  Stowarzyszenia  Gmin 
Uzdrowiskowych  RP  trwają  prace  nad 
opracowaniem  programu  rządowego: 
„Wsparcie  dla  gmin  uzdrowiskowych 
poprzez  stworzenie  Programu  Polskie 
Uzdrowiska”. 

Celem Programu Polskie Uzdrowiska 
jest poprawa sytuacji gospodarczej gmin, 
w których znajdują się uzdrowiska m. in. 
poprzez  podniesienie  jakości  i  dostępno‐
ści  szeroko  rozumianych  usług  uzdrowi‐
skowych, turystycznych i rekreacyjnych.

Projekt  jest  skierowany  do  gmin 
uzdrowiskowych,  a  być  może  także  do 
podmiotów  prowadzących  i  rozwijają‐
cych  działalność  uzdrowiskową,  leczni‐
czą  w  zakresie  rehabilitacji  lub  działal‐
ność  gospodarczą  związaną  z  turystyką 
uzdrowiskową.  Gminy  i  podmioty  go‐
spodarcze będą mogły starać się o dotacje 
na zadania związane z celami wskazany‐
mi w programie. Pula  środków, przezna‐
czonych  do  wykorzystania  w  programie 
wsparcia  gmin  uzdrowiskowych,  będzie 
wynosiła ok. 1 miliarda złotych. Wstępne 
założenia  programu  przewidują  dla  be‐
neficjentów  maksymalne  ograniczenie 
wkładu  własnego  w  realizowane  pro‐
jekty.  Okres  realizacji  projektu  będzie 
przypadał  na  lata  20212026.  Jest  więc 
nadzieja  na  małą  tarczę  antykryzysową 
również  dla  gminy Krasnobród.  Stosow‐
ne  ankiety  i  propozycje  z  naszej  gminy 
zostały  przekazane  do  władz  Stowarzy‐
szenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Samorząd  Województwa  Lubel‐
skiego chce sięgnąć po środki z Krajo‐
wego Planu Odbudowy (KPO). Komi‐
sja  Europejska  postanowiła  wesprzeć 
gospodarki  państw  europejskich  osła‐
bione przez pandemię COVID19. Za‐
rząd Województwa  Lubelskiego  przy‐
gotował  i  przesłał  do  Ministerstwa 
Funduszy  i  Polityki  Regionalnej  pro‐
pozycje  projektów  do  KPO.  Do  po‐
działu z UE nasz kraj ma 57 mld euro na 
dotacje i pożyczki. Projekty mają na celu 
rozwiązywać  problemy,  które  pojawiły 
się w trakcie pandemii, a w szczególno‐
ści mają wzmacniać  potencjał wzrostu 
oraz stworzyć nowe miejsca pracy.

Bardzo  ważną  informacją  dla  naszej 
gminy jest fakt, że wśród wykazu propo‐
zycji  projektów  przekazanych  do  Mini‐
sterstwa  Funduszy  jest  zadanie:  „Rozwi‐
janie  usług  uzdrowiskowych  na  terenie 
województwa  lubelskiego  dzięki  wyko‐
rzystaniu  walorów  przyrodniczych”.  Na‐
leży podkreślić,  że Zarząd Województwa 
w  ramach  złożonych  projektów,  widzi 
również  szanse  pozyskania  środków 
przez  Powiat  Zamojski  dla  Sanatorium 
w  Krasnobrodzie.  W  tym  celu  została 
opracowana  „Koncepcja  programowo

przestrzenna  rozbudowy  Sanatorium 
w  Krasnobrodzie”.  Koncepcja  zakłada 
kompleksowe zagospodarowanie zespołu 
sanatoryjnego m.  in.:  budowę  trzech bu‐
dynków  sanatoryjnych  z  basenem,  czę‐
ścią restauracyjną i Spa, renowację istnie‐
jącego pałacu, budowę restauracji z hote‐
lem i usługami, budowę amfiteatru, tężni, 
strefy rekreacyjnosportowej.

Brzmi  to  trochę  jak  koncert  życzeń. 
Droga  do  ostatecznej  akceptacji  projek‐
tów przez Warszawę  i Brukselę  jest wy‐
boista i kręta, ale kupon wypełnić trzeba.

Nastąpiło  zupełnie  nowe  otwarcie 
władz  województwa  na  problemy  i  wy‐
zwania naszego regionu: Związek Trans‐
graniczny,  budowa  marki  Roztocza,  za‐
uważenie  potencjału  uzdrowiskowego 
z  jednoczesnym  zgłoszeniem  projektów 
w  ramach Krajowego  Planu Odbudowy, 
miejsce w Strategii Rozwoju Wojewódz‐
twa Lubelskiego. Stwarza to nowe szanse 
i perspektywy rozwoju dla Roztocza.

We  wszystkich  opisanych  przedsię‐
wzięciach  Burmistrz  oraz  urzędnicy 
Urzędu Miejskiego biorą aktywny udział, 
mając  świadomość,  że przyniesie  to wy‐
mierne korzyści dla gminy w perspekty‐
wie najbliższych lat.

Gmina  Krasnobród  jest  także  człon‐
kiem  dwóch  lokalnych  grup  działania: 
Lokalna Grupa Działania  „Nasze Rozto‐
cze”,  Lokalna  Rybacka  Grupa  Działania 
„Roztocze”.  Głównym  celem  uczestnic‐
twa  w  tych  stowarzyszeniach  jest  pozy‐
skiwanie  środków  zewnętrznych  przez 
gminę,  stowarzyszenia  i  przedsiębiorców 
z  naszej  gminy.  Stowarzyszenia  podej‐
mują  również  szereg  działań  promują‐
cych  Roztocze  (promocja  w  internecie, 
nowe  wydawnictwa  turystyczne,  organi‐
zacja imprez).

Po  dwóch  latach  zmagań  udało  się 
w  bieżącym  roku  uchwalić  zmiany 
w  planie  zagospodarowania  miasta  Kra‐
snobród  oraz  uchwalić  plan  zagospoda‐
rowania dla strefy A Uzdrowiska Krasno‐
bród.  Na  zmiany  planu  czekało  wielu 
mieszkańców Krasnobrodu oraz inwesto‐
rów.  Otwiera  to  Krasnobród  na  nowych 
inwestorów,  zwłaszcza  w  sferze  działal‐
ności turystycznej i uzdrowiskowej.

We współpracy  z  gminami Zwierzy‐
niec, Susiec i Józefów opracowywana jest 
Strategia Zielonego Serca Roztocza. Do‐
kument może mieć  duże  znaczenie  przy 
ubieganiu  się  wspólnie  o  środki  ze‐
wnętrzne  w  ramach  nowej  perspektywy 
finansowej 20212027.

Nowe  otwarcie  samorządu  woje‐
wództwa,  współpraca  z  Powiatem  Za‐
mojskim,  aktywne  uczestnictwo    gminy 
w  ramach  stowarzyszeń  i  instytucji, oraz 
pojawiające  się  nowe  środki  dla  gmin 
uzdrowiskowych, pozwalają nam patrzeć 
z ostrożnym optymizmem w przyszłość.

Kazimierz Gęśla
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Dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych

dla Gminy Krasnobród
Gmina Krasnobród  znalazła  się w gro‐

nie  5  samorządów  z  powiatu  zamojskiego, 
które  otrzymały  wsparcie  finansowe  w  ra‐
mach Rządowego Funduszu Inwestycji Lo‐
kalnych.  Dofinansowanie  dla  Gminy  Kra‐
snobród to kwota 606 720,00 zł. W dniu 12 
grudnia 2020 r. w Zamościu Burmistrz Kra‐
snobrodu  Kazimierz  Misztal  odebrał  z  rąk 
wicepremiera  Jacka  Sasina, Ministra Akty‐
wów  Państwowych,  promesę  na  powyższą 
kwotę.

Otrzymane  fundusze  przeznaczone  bę‐
dą na dofinansowanie zadania pn. „Budowa 
kanalizacji  sanitarnej  przy  Al.  N.  M.  P. 
w Krasnobrodzie oraz Majdanie Wielkim”. 

Inwestycja wpłynie na zmniejszenie za‐
nieczyszczeń  środowiska  poprzez  uporząd‐
kowanie  gospodarki  wodnościekowej  na 
terenie gminy Krasnobród.

Przetarg na wymianę
opraw oświetleniowych

W dniu  8  grudnia  zakończył  sie  nabór 
ofert  do  przetargu  nieograniczonego  pn. 
„Wymiana  opraw  oświetleniowych  na  ist‐
niejących  słupach  na  ulicy  Sanatoryjnej 
w m. Krasnobród”.
Najkorzystniejszą ofertę  złożyła  firma TNL 
Sp. z o.o. z Lublina. Cena ryczałtowa brutto 
– 26 395,80 zł.

Zamówienie jest realizowane w ramach 
projektu  pt.  „Modernizacja  i  rozbudowa 
oświetlenia  ulicznego  w  Gminie  Krasno‐
bród”  współfinansowanego  w  ramach  Re‐
gionalnego  Programu  Operacyjnego Woje‐
wództwa  Lubelskiego  na  lata  20142020, 
Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetycz‐
na  i  gospodarka  niskoemisyjna,  działanie 
5.5 Promocja niskoemisyjności.

Dotacja z WFOŚiGW w Lublinie
Gmina  Krasnobród  pozyskała  dotację 

ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i Gospodarki Wodnej 
w  Lublinie  na  realizację  zadania  pn.  „Wy‐

konanie  ekspertyzy  i  zabiegów  dendrolo‐
gicznych  jedenastu  drzew z  gatunku  jesion 
rosnących na terenie pomnika przyrody pn. 
„Aleja  Królowej  Marysieńki”  na  działce 
o  nr  ew.  605/2.”  Zgodnie  z  umową 
nr 288/2020/D/OP z dnia 27.11.2020  r.  za‐
wartej z WFOŚiGW w Lublinie koszt cało‐
ści zadania wynosi  15 650 zł, w tym dota‐
cja to kwota 6 000 zł.

W  wyniku  realizacji  zadania  zostaną 
osiągnięte następujące rezultaty:
a) ekologiczny: poprawa stanu zdrowotnego 
drzew,  zachowanie  cennych wartości  przy‐
rodniczych gminy, wyeliminowanie niebez‐
pieczeństwa dla użytkowników obiektu,
b)  rzeczowy:  wykonanie  zabiegów  leczni‐
czopielęgnacyjnych  11  szt.  drzew  pomni‐
kowych z gatunku jesion wyniosły.

Przebudowa ulicy Wiśniowej
Gmina  Krasnobród,  reprezentowana 

przez  Janusza  Osia    Zastępcę  Burmistrza 
w  dniu  7  grudnia  br.  podpisała  umowę  na 
realizację  „Przebudowy  drogi  gminnej 
nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości 
Krasnobród,  odcinek  od  km  0+007,00 
do km 0+202,00”.

W  ramach  zadania  wykonana  zostanie 
nawierzchnia  z  kostki  betonowej  brukowej 
o długości 195,00 m, obsiane zostaną pobo‐
cza i skarpy, zamontowane zostaną urządze‐
nia bezpieczeństwa ruchu a  także elementy 
ulic (krawężniki oraz obrzeża betonowe).

Wykonawcą  zadania  jest  Przedsiębior‐
stwo  budowlane  ALTA  Przemysław  Ko‐
złowski z Wólki Panieńskiej.

Realizacja  inwestycji  drogowej  na 
ul. Wiśniowej  rozpoczęła  się  w  tym  roku, 
a  termin  realizacji  umowy  to 30.06.2021  r. 
Wartość zadnia wynosi 233 579,72 zł.

Podaj stan wodomierza
W  związku  z  wprowadzeniem  stanu 

epidemii w Polsce, Zakład Gospodarki Ko‐
munalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie 
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Burmistrz  Krasnobrodu  ogłasza 
drugi  przetarg  ustny  nieograni‐

czony na sprzedaż nieruchomości grun‐
towej  zabudowanej  budynkiem  muro‐
wanym,  położonej  w  mieście  Krasno‐
bród,  stanowiącej  własność  Gminy 
Krasnobród.

Nieruchomość  gruntowa  oznaczona 
numerem  ewidencyjnym  1220/4  o  po‐
wierzchni  0,3557  ha. Zabudowana  jed‐
nokondygnacyjnym  budynkiem  muro‐
wanym  o  powierzchni  zabudowy  147 
m². Budynek ujęty jest w gminnej i wo‐
jewódzkiej ewidencji zabytków.

Cena  wywoławcza  netto  wynosi 
356.580,00 zł. 

Do  ostatecznej  ceny  uzyskanej 
w przetargu doliczony zostanie propor‐
cjonalnie  należny  podatek VAT  w  wy‐
sokości 23%. Według miejscowego pla‐
nu  zagospodarowania  przestrzennego 
grunt  przeznaczony  jest  pod  tereny 
usług turystyki wodnej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 08.01.2021 r. 

od  godz.  11.00  w  siedzibie  Urzędu 
Miejskiego  w  Krasnobrodzie  przy 
ul. 3 Maja 36.

Pierwszy  przetarg  odbył  się 
16.11.2020 r. i zakończył wynikiem ne‐
gatywnym z powodu braku ofert.

Ustala  się  wadium  w  wysokości 
35.000,00  zł,  które  należy  wpłacić  na 
konto  Urzędu  Miejskiego  w  Krasno‐
brodzie  o  nr  38  9639  0009  2002  0057 
6879 0003 Bank Spółdzielczy w Toma‐
szowie  Lubelskim  Oddział  w  Krasno‐
brodzie.  Za  prawidłowo  wniesione 
uznaje  się  wadium,  które  zostanie  za‐
księgowane  na  rachunku  bankowym 
Urzędu Miejskiego do dnia 04.01.2021 r.

Zgodnie  z  treścią  księgi  wieczystej 
o  nr  ZA1Z/00092954/9  nieruchomość 
gruntowa  przeznaczona  do  sprzedaży 
nie  jest  obciążona  ograniczonymi  pra‐
wami  rzeczowymi  i  nie  istnieją  żadne 
przeszkody  prawne  w  jej  rozporządza‐
niu.

Pełna  treść  ogłoszenia  znajduje  się 

na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w  Krasnobrodzie,  na  stronie  interneto‐
wej  www.krasnobrod.pl  oraz  w  Biule‐
tynie Informacji Publicznej.

Więcej  informacji  można  uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, 
pokój  nr  9  lub  telefonicznie  (84) 
6607691.

Zastrzega  się możliwość  odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu

Wielkim zwraca się z prośbą do mieszkań‐
ców Krasnobrodu, Podklasztoru, Podzamku 
i  Nowej Wsi  o  podawanie  stanów  wodo‐
mierzy. Telefonicznie 846607615 lub 733 
223  096 w  godzinach  7.30  do  15.00,  adres 
email; zgkkra1@poczta.onet.pl.

Budowa kolektora kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami

Trwają prace związane z realizacją zada‐
nia  pn.  „Budowa  kolektora  kanalizacji  sani‐
tarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej 

w  Krasnobrodzie  wraz  z  budową  kolektora 
kanalizacji  sanitarnej  z  przykanalikami  na 
Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w  re‐
jonie  ulic  Łąkowa, Al.  N.M.P.,  Słoneczna, 
Sobieskiego  oraz  kolektora  łączącego  Al. 
N.M.P.  w  Krasnobrodzie  z  miejscowością 
Majdan Wielki”.

Wykonawcą robót jest Zakład Remonto‐
woBudowlany w Zamościu Adam Kustra.

Wartość przedmiotowej  inwestycji  to 
1 670 340,00 zł brutto.

Zadanie realizowane jest w ramach pro‐
jektu  pn.  „Przebudowa  oczyszczalni  ście‐
ków dla aglomeracji Krasnobród wraz z bu‐

dową  kanalizacji  sanitarnej  w  Krasnobro‐
dzie”  współfinansowanego  w  ramach  Osi 
Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efek‐
tywne  wykorzystanie  zasobów,  Działania 
6.4  Gospodarka  wodnościekowa,  Regio‐
nalnego  Programu  Operacyjnego  Woje‐
wództwa Lubelskiego na lata 20142020.

Parking i chodnik
przy Al. N.M.P. oddany do użyku
W dniu 13 listopada 2020 r. przeprowa‐

dzono  odbiór  końcowy  prac  związanych 
z  realizacją  zadania  pn.  „Budowa  parkin‐
gów i chodnika przy Al. N.M.P. w Krasno‐
brodzie”. Wykonawcą  robót  było Przedsię‐
biorstwo  Budowlane  ALTA  Przemysław 
Kozłowski z Wólki Panieńskiej.

Wartość  odebranych  robót  wynosi  102 
201,87  zł  brutto.  Inwestycja  została  zreali‐
zowana we współpracy z Powiatem Zamoj‐
skim  w  stosunku  po  50%  kosztów  robót 
przedmiotowego zadania. 

Informacje zebrała 
Mariola Czapla
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Ogłoszenie o przetargu

W  dniu  3  grudnia  2020  roku 
zakończył  się  nabór  wnio‐

sków  do  programów Ministra  Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 2021.
W  ramach  tego  naboru  Krasnobrodzki 
Dom Kultury złożył 4 wnioski:
1.  Do  programu  „Muzyka”  –  wniosek 
pn.   XV Jubileuszowy Festiwal Muzyki 
Organowej  i Kameralnej  "Per Artem  ad 

Astra".
2. Do programu „Edukacja Artystyczna” 
– wniosek pn. „XIII Ogólnopolski Kon‐
kurs  Organowy  w  Sanktuarium  NNMP 
w Krasnobrodzie.
3.  Do  programu  „Sztuki  wizualne”  – 
wniosek pn. „Juliusz Słowacki – Między 
słowem a obrazem”  (organizacja wysta‐
wy i wydanie katalogu).

4. Do „Infrastruktura domów kultury” – 
wniosek  pn.  Krasnobrodzka  kultura 
w  plenerze    zakup  sceny  mobilnej  na 
potrzeby  wydarzeń  i  edukacji  kultural‐
nej.

Obecnie wnioski  są  poddane  ocenie 
formalnej  i  merytorycznej.  Wyniki  na‐
borów poznamy za ok. 23 miesiące.

Mariola Czapla

Wnioski KDK do programów MKiDN 2021
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Postępują prace w Domu Pielgrzyma
Adwentowe  Słowo  z  Księgi  Izajasza,  że  „wyrośnie 

różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z  jego korze‐
nia”  (Iz  11,1),  sprawdziło  się  nie  tylko  w  historii  ludzkości 
i  sprawdza  się w wymiarze  duchowości,  że  to,  co wydaję  się 
być już tylko ruiną, może się odrodzić dzięki Bożej łasce i do‐
broci ludzi. Twierdzenie to może wydawać się nieadekwatne do 
tego,  co  stało  się  z  budynkiem  po  „Starej  Gminie”  na  Pod‐
klasztorze. Jednak adwentowy obraz sprawdził się. Rozpoczęte 
na wiosnę prace wydają się być sporo poza półmetkiem. I gdy‐
by nie kłopoty z koronawirusem (część pracowników i podwy‐
konawców albo chorowało, albo przechodziło kwarantannę), to 
pewnie byłyby jeszcze bardziej zaawansowane.

Poza wygrodzeniem  terenu  trzeba  było  najpierw  zająć  się 
wzmocnieniem  fundamentów.  Ściany  budynku  wykonane  są 
z  kamienia  tzw.  opoki. Podobnie  fundamenty,  które  – według 
obliczeń  –  nie wytrzymałyby  ciężaru  związanego  z wykorzy‐
staniem do celów użytkowych całego poddasza. Prace żmudne 
i  trudne,  bo  należało  je  wykonywać  odcinkami.  Jednocześnie 
wykonano obok budynku po stronie północnej pięć odwiertów 
na głębokości 100 m każdy. A to na pompy ciepła. Po wzmoc‐
nieniu fundamentów przyszła kolej na rozbiórkę dachu, stropu 
i niektórych ścian. Następnie wykonano wieniec spinający mu‐
ry  i  wylano  betonem  całkowicie  nowy  strop,  by  później  za‐
montować  dach  pokryty  blachą  powlekaną  i  założyć  panele 
fotowoltaiczne. Wygląda to imponująco.

Kolejne prace to wykonanie ścianek działowych i zakłada‐
nie instalacji: wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
elektrycznych,  telekomunikacyjnych  i  czego  tam  jeszcze  po‐
trzeba  w  nowoczesnym  budownictwie.  Każdy,  kto  budował, 
czy też był świadkiem budowy, wie, jak to jest z pracami wy‐
kończeniowymi.  Obecnie  wszystkie  instalację  są  już  gotowe. 
Ostatnio  została  przygotowana  instalacja  pod  podłogowe 
ogrzewanie.  Zamontowane  otwory  okienne  i  drzwiowe  spra‐
wiają, że budynek zacznie być ogrzewany. A jak Bóg pozwoli 
i  da  odpowiednią  pogodę,  to  będą  prowadzone  prace  na  ze‐
wnątrz  przy  zabrukach. W tym celu – za pozwoleniem konser‐
watora zabytków – zostały wycięte, przypadkowo rozmieszczone 
tam drzewa. Warunkiem zgody konserwatora było przedstawie‐
nie nowego planu nasadzeń nowych  drzew w liczbie odpowia‐
dającej wyciętych starych.

Jeszcze słowo o rozmieszeniu pomieszczeń w tym nazwa‐
nym  „Domu  Pielgrzyma”.  W  piwnicy  jest  umieszczona  ko‐
tłownia z pompami ciepła i cała sterownia elektrycznością. Na 
parterze poza nową klatką schodową będą dwie sale. Jedna du‐
ża  i  druga  nieco  mniejsza.  Jest  też  miejsce  przewidziane  na 
profesjonalną kuchnię  i na  toalety przystosowane na przyjęcie 
np. osób z całego autokaru. Na piętrze, które tworzy poddasze, 
znajduje się osiem pokoi. Każdy z łazienką i aneksem kuchen‐
nym. Poza jednym mniejszym pozostałe są dosyć duże.

Aby budynek oddać do użytku potrzeba jeszcze wiele pra‐
cy wykończeniowej oraz umeblowania całości.  Jak  już kiedyś 
wspomniałem,  kosztorys  całości  wykonywany  był  w  roku 
2016.  Od  tego  czasu  ceny  materiałów  i  ceny  pracy  poszły 
w górę. Powoli kończą  się  środki przyznane przez Narodowy 
Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  Środki 
własne wynoszą  10%  całości. To  prawie  140  tysięcy  złotych. 
Ale ufamy, że Pan Bóg pobłogosławi i w przyszłym roku uda 
się prace zakończyć.

Krasnobród, 01.12.2020r.
Ks. Eugeniusz Derdziuk

Proboszcz Parafii NNMP w Krasnobrodzie
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Nienarodzony BógCzłowiek
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 

kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny ( Ew. św. Jana 3:16).

Prawda o Bożym Narodzeniu jest jak gwiazda rozświetla‐
jąca  mroki  dzisiejszego  czasu,  oby  w  jej  blasku  każdy 

człowiek doświadczył wyzwalającej mocy miłości Bożej. Ciesz‐
my się,  że Bóg przyjmując ciało człowieka, zstępuje do nas na 
ziemię,  doświadcza  opuszczenia,  bólu,  pogardy  i  śmierci,  aby 
nas zbawić, aby nam Niebo otworzyć i to na wieczność. 

By na nie zasłużyć brońmy cywilizacji miłości, brońmy ży‐
cia, każdego człowieka, a szczególnie tego najbardziej bezbron‐
nego. 

Pamiętajmy,  że  Jezus  powiedział:  „Cokolwiek  uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczyni‐
li” (Mt 25,40).

Uznajmy wreszcie, wszyscy, że istota powstała z połączenia 
dwóch  ludzkich  komórek  rozrodczych,  rozwijająca  się  zgodnie 
z indywidualnym, niepowtarzalnym kodem, mająca ludzkie rysy 
już od najwcześniejszych stadiów rozwoju  cały czas jest czło‐
wiekiem. 
Dziecko od samego początku swego zaistnienia jest czło‐

wiekiem  i  przysługuje  mu  fundamentalne  prawo  do  życia. 
A jego życie jest święte i nienaruszalne, bo pochodzi od Boga 
i do Niego należy. W każdym poczętym dziecku jest zamysł 
jego Stwórcy, jest w nim dusza nieśmiertelna.

Kardynał Stefan Wyszyński, w swej książce W obronie życia 
nienarodzonych pisze: „każdy człowiek poczęty w łonie matki 
ma  prawo  do  życia,  do  poznania  świata,  do  doświadczenia 
swoich  sił, do osiągnięcia  tego  celu, który mu Bóg przezna‐
czył.  Nikt  nie  rodzi  się  geniuszem,  wielkim  uczonym,  świę‐
tym, ale dzięki życiu się nim staje. […] Wszyscy mamy obo‐
wiązek „stanąć na straży budzącego się życia”, jako najcen‐
niejszego skarbu człowieka1. I Narodu.

Jan Paweł II w swej encyklice Evangelium Vitae podaje, że: 
„życie  ludzkie  jest  święte  i  nienaruszalne  w  każdej  chwili 
swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza 
narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga”2. 

Jak mawiał prof. Włodzimierz Fijałkowski: „mały, ale cały”.
Dziecko w łonie matki jest żywą, wrażliwą, biologicz‐

nie  i  psychicznie  uformowaną  indywidualnością,  istotą 
społeczną.

W swej książce „Aborcja a polityka” Michel Schooyans na‐
pisał:  „Jeśli  uznajemy,  że  istota  poczęta  jest  od  chwili  swojego 
poczęcia istotą ludzką, musimy również uznać, że zliberalizowa‐
nie  aborcji  automatycznie  i  w  sposób  jednoznaczny  podważa 
jedną z najważniejszych zasad, dla obrony których ustanowione 
zostały społeczeństwa polityczne. A zatem mamy tu do czynienia 
z obiektywnym podważeniem istniejącego porządku polityczne‐
go i prawnego, demokracja zaś zepchnięta zostaje na drogę wio‐
dącą do samounicestwienia” (Schooyans, 1991).

Dlatego też trochę wcześniej (we wrześniu 1985 roku) w Ra‐
diu  Watykańskim  ks.  prof.  Tadeusz  Styczeń  (KUL),  wygłosił 
szereg  konferencji,  których  dwa  tytuły  zacytuję:  „Człowiek  nie 
narodzony jest nie narodzonym człowiekiem”, „Prawo do życia 
niezbywalnym prawem człowieka”.

W 1991 roku ukazała się książka tegoż autora „Nienarodzo‐
ny miarą demokracji”. W jej wstępie można przeczytać: „Pań‐
stwo solidarne z nienarodzonym, czy totalitaryzmu ciąg dal‐
szy?” Warto zastanowić się nad tym w okresie świątecznym, aby 
nie  przyjmować  bezkrytycznie  żenujących  postaw  charaktery‐
stycznych dla zwolenników cywilizacji śmierci.

Pamiętajmy,  że  broniąc  dziecka  poczętego,  bronimy  jedno‐
cześnie jego matkę, ojca,  lekarza oraz inne osoby przed drama‐
tycznymi  konsekwencjami  natury  psychicznej  i  somatycznej, 
które pojawiają się po aborcji. Konsekwencją aborcji, (która jest 
przecież wyrafinowaną formą agresji i autoagresji) może być nie 

tylko zespół PAS (syndrom postaborcyjny), ale  i  szereg  innych 
problemów zdrowotnych i duchowych, o których wiele osób nie 
wie lub nie przyjmuje ich do wiadomości. Nie zmienia to faktu, 
że istnieją. Uliczne pokrzykiwania niczego nie załatwiają. Ofiary 
aborcji, a należą do nich wszystkie osoby w nią uwikłane, wy‐
magają pomocy specjalistycznej, którą mogą otrzymać w porad‐
niach.

Pamiętajmy, że we współczesnym społeczeństwie coraz czę‐
ściej również są podejmowane próby uprzedmiotowiania osoby 
ludzkiej, jaką jest dziecko. Wzrasta wartość dziecka jako „dobra 
zaspakajającego potrzeby psychiczne  rodziców,  […]  a  nie  jako 
wartość  sama w  sobie”3.  Dlatego  też  ważne  jest  kształtowanie 
prawidłowych postaw wobec rodzicielstwa.

Badania  naukowe wykazały,  że  na  postawy młodych  osób 
mają wpływ postawy ich rodziców, dziadków, kolegów i znajo‐
mych.

Niezwykle  istotne  jest wsparcie,  którego matce  oczekującej 
narodzin  swego  dziecka,  w  każdej  sytuacji  winien  udzielać 
przede wszystkim ojciec dziecka, ale i bliższa oraz dalsza rodzi‐
na, przyjaciele, duszpasterze i inni. W tym kontekście rzeczą co‐
raz  ważniejszą  jest  kształtowanie  pozytywnych  postaw  wobec 
dzieci poczętych w całym społeczeństwie.

Na  kształtowanie  pozytywnych  postaw  ma  wpływ  klimat 
i atmosfera domu rodzinnego. Zadbajmy o nią w tym szczegól‐
nym czasie. Zróbmy wszystko, aby nikomu nie zabrakło ciepła, 
miłości  i zwyczajnej  ludzkiej życzliwości. Ogrzejmy się w bla‐
sku świec, śpiewając przepiękne kolędy i delektując się bożona‐
rodzeniową  poezją.  Nie  zamartwiajmy  się,  wszak  mały  Jezus 
potrzebuje naszego spokoju, miłości, adoracji i uśmiechu…

Ptaki niby dzwoneczki cieszą się kolędą
– Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.
Do stajni betlejemskiej aż do brzegów Wisły

Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły...
I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy,
Niosą mirrę, kadzidło i złote kielichy...

A mały Jezus smutny w drzwi patrzy i czeka,
By wśród witających zobaczyć człowieka…

Jerzy Liebert „Pasterka”

Zofia KończewskaMurdzek
Przypisy
1.  S. Wyszyński, W obronie życia nienarodzonych, Warszawa 
1990, s. 9.
2. Jan Paweł II  Evangelium Vitae, w: Encykliki Ojca Świętego Jana 
Pawła II, Tom II, s.705.
3.  D. KornasBiela, Pedagogika prenatalna…, dz. cyt., s. 32.
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Wieczerza  wigilijna  dobiegała 
końca.  Przy  stole  zostali  już 

tylko  dorośli.  Dzieciaki  rozsiadły  się 
w pobliżu choinki i na dywanie porozkła‐
dały  otrzymane  prezenty  gwiazdkowe. 
I tak długo wytrzymały przy stole, po raz 
kolejny  słuchając  dziadkowych  a  potem 
ojcowskich opowieści z dzieciństwa.
Zwłaszcza  dziadkowe  opowiastki  przy 
wigilijnym stole stały się już tradycją, ry‐
tuałem, którego nie może zabraknąć. Sta‐
ły  się  prawie  tak  ważne  jak  –  nie  przy‐
mierzając  –  dzielenie  się  opłatkiem,  czy 
śpiewanie kolęd…, choć ten ostatni zwy‐
czaj  jakoś  powoli  zaczyna  zanikać,  ustę‐
pować kolędom płynącym z telewizora.

Agnieszka  błądzi wzrokiem po  stole, 
z  którego  posprzątano  już  talerze  i  inne 
naczynia  po wigilijnych  daniach;  zostały 
na  szklanej  paterze pierniczki  (upieczone 
przez Agatę przy niemałym udziale Ada‐
sia – najmłodszego z wnuków Agnieszki 
i  Jakuba)  oraz  szklaneczki  do  napojów 
i filiżanki z dopijaną powoli herbatą.

Radośnie płonące na stole świece, za‐
nurzone  w  pachnących  gałązkach  stro‐
ików, zaczęły nieco dymić, więc Agniesz‐
ka  sięga  po  nożyce,  by  przyciąć  knoty. 
Młodzi  prowadzą  ożywioną  rozmowę 
w swoim gronie. Ze stojącego w kącie te‐
lewizora sączy się cichutko melodia kolę‐
dy śpiewanej przez jakąś „gwiazdę”.

Jakub zabrał się za stojące z boku na 
szafce owoce i pracowicie obiera manda‐
rynki,  dzieląc  je  na  cząstki  i  układając 
z finezją na talerzyku.
Dzieciaki  w  końcu  opuszczają  pokój 
i udają się do siebie na górę, by tam cie‐
szyć się prezentami. Do odejścia  szykują 
się  też  ich  rodzice    synowie Agnieszki 
i Jakuba ze swoimi małżonkami.
  To  my  wybierzemy  się  na  pasterkę   
oznajmił Wojtek – starszy z braci  chłop‐
cy sami położą się do łózek. A ty, mama, 
odpoczywaj, bo chyba trochę zmęczył cię 
ten długi dzień.
 I w dodatku pracowity – dodał młodszy 
syn Jurek.

Agnieszka  westchnęła  cicho. 
Rzeczywiście  czuła  się  zmęczona,  bo 
choć  Agata  nie  prosiła  jej  o  pomoc 
w  świątecznych  przygotowaniach,  to 
Agnieszka  i  tak  wzięła  na  siebie  część 
obowiązków,  by  nieco  ulżyć  synowej, 
która  przecież  codziennie  dojeżdża  do 
pracy. Teraz spojrzała na przystrojoną od 
trzech  dni  choinkę,  rozejrzała  się  po 
pokoju  świątecznie  przystrojonym  na 
wzór  amerykański,  okiem  rzuciła  na 
otrzymane  od  dzieci  prezenty,  wreszcie 
na  drzemiącego  w  fotelu  Jakuba 
z  talerzykiem  mandarynek  na 
kolanach.  Spojrzała  znów  na  prezenty 
i westchnęła  ponownie.  – To  zabawne 
–  pomyślała  –  prezenty  gwiazdkowe 

zaczęłam  dostawać  jako  dorosła  osoba. 
Bardzo  dorosła.  Jako  dziecko  nigdy  nie 
dostałam  prezentu  pod  choinkę.  Ba, 
nawet  nie  wiedziałam,  że  istnieje  taki 
zwyczaj.  I  uśmiechając  się  machnęła 
ręką. Przymknęła na chwilę oczy i wtedy 
zobaczyła  swój  dom  rodzinny:  małą 
wiejską  chatę  ze  słomianą  strzechą, 
zabudowania  gospodarskie  i  sad  – 
wszystko  tonące  w  świeżym  puchu 
grudniowego  śniegu.  Jak  żywy  stanął  jej 
w  oczach  obraz  Wigilii  przeżywanych 
w  dzieciństwie.  Wszystkie  podobne  do 
siebie  i  nigdy  nie  zapomniane. 
Najpiękniejsze.

 Jest Wigilia ! Wreszcie.
Mama  wstaje  najwcześniej,  gdy  jest 

jeszcze  ciemno,  zapala  lampę  naftową. 
W  jej  słabym  świetle  wynurza  się 
z  ciemności  izba,  w  której  na  dwu 
łóżkach  i  drewnianej  sofie  śpi  cała 
pięcioosobowa rodzina; na  jednym łóżku 
rodzice,  na  drugim Agnieszka  z młodszą 
siostrą,  a  na  sofie  Adam  –  najstarszy 
z rodzeństwa.

Jest  Wigilia,  więc  wszyscy  wstają 
obudzeni  zaglądającym  pod  powieki 
światłem  lampy.  Wstają  ochoczo,  bez 
marudzenia,  że  za  wcześnie,  jak  to 
bywało w inne zimowe dni.
Dziś trzeba na wszystko uważać, bo jaka 
Wigilia, taki cały rok.

W  izbie  jest  zimno,  bo  piec  dawno 
wystygł,  a  na  dworze  mróz.  Słomiana 
zagata  niby  trochę  ociepla  dom,  ale 
bardziej  „niby”  niż  „ociepla”.  Każdy 
w  pospiechu  nakłada  ubrania.  Rodzice 
opatuleni  w  waciaki  wychodzą  zrobić 
obrządek.  Trzeba  nakarmić  najpierw 
zwierzęta, potem śniadanie zje rodzina.

Dzieciaki  porządkują  izbę.  Agata 
przynosi  wiązeczkę  chrustu  na  rozpałkę, 
Adam – grubsze drwa  i węgiel w kuble. 
Gdy  rodzice  wracają  z  obrządku, 
w  kuchni  już  wesoło  buzuje  ogień, 
witając ich miłym ciepełkiem.
Na  śniadanie  zjedzą  dziś  tylko  bułkę 
z  czarną  kawą  –  cykorią.  Ten  posiłek 
musi  im  wystarczyć  do  wieczora,  bo 
w Wigilię obowiązuje post.

Po  śniadaniu  do  izby  wkracza  tata 
z  choinką umocowaną  już w  specjalnym 
stojaku  ze  zbitych  na  krzyż  grubych 
desek.
  Na  szczęście,  na  zdrowie  z  tą  świętą 
Wilią.  Żebyśmy  ten  rok  szczęśliwie 
przeżyli  i  następnej  doczekali  –  składa 
życzenia tata ustawiając choinkę.
 Daj nam, Boże  ! – odpowiada zgodnie 
rodzina.

Mama  wychodzi  na  chwilę  i  wraca 
z  wielkim  pudłem  pełnym  choinkowych 
ozdób, do których rwą się oczy zachwy‐
conych  dzieci.  Czego  tam  nie  ma!  Są 
bombki  choinkowe  (zwane  bańkami) 

ozdobione  przepięknymi  obrazkami  Mi‐
kołajów,  aniołków,  gwiazdek,  zimowych 
krajobrazów  oraz  zwyczajnymi  wzorka‐
mi  jak  dziecinne  szlaczki  w  zeszytach 
maluchów. Oprócz bombek są  też bibuł‐
kowe  aniołki, misternie  uplecione  papie‐
rowe  koszyczki,  do  których  włoży  się 
orzechy, są kolorowe łańcuchy wyklejane 
z  papieru  i  te  słomiane ozdobione kwia‐
tuszkami  z  bibułki  i  są  anielskie  włosy 
i wielka  srebrna gwiazda  z  tektury okle‐
jonej sreberkiem.
Na  samym  dnie  pudełka  leżą  „cukierki” 
zrobione  z  buteleczek  po  aromatach  do 
ciast  owiniętych  w  kolorowe  papierki 
zbierane  przez  dzieci  po  prawdziwych 
cukierkach. Najokazalej wyglądają  te  po 
laskach  wanilii,  do  złudzenia  przypomi‐
nają długie cukierki choinkowe.
Niejeden  kolędnik  się  na  nie  nabrał  zry‐
wając  je  z  choinki. Ale  mama  czuwała, 
odbierała  „cukierek”,  pokazywała  jego 
zawartość i wśród śmiechu innych kolęd‐
ników  częstowała  wszystkich  prawdzi‐
wymi słodyczami.

Strojenie choinki to czynność dla dzie‐
ci dość czasochłonna i wcale niełatwa.

Można  było  się  pokłuć  przy  zawie‐
szaniu  czerwonych  jabłuszek,  które  tata 
specjalnie wybierał jesienią i przechowy‐
wał do Wigilii, „żeby były na choinkę”!

Wiele  też  trzeba  się  było  natrudzić, 
żeby  zawiesić  na  gałązkach  kolorowe 
małe  świeczki,  tak  żeby  nic  się  od  nich 
nie  zapaliło,  gdy  wieczorem  zapłoną  na 
choince.  Dlatego  Adam  przemyślnie 
skręca  kawałki  drutu  i  przytwierdza 
świeczki do gałązek.

Mama tymczasem krząta się w kuch‐
ni,  dziewczynki  pomagają  jak mogą,  jak 
potrafią.

Agnieszka  nigdy  nie  zapomniała 
smaku  własnoręcznie  przyrządzonych 
pączków,  które mama  smażyła w głębo‐
kim tłuszczu. 

Kiedy  jako  dorosła  smażyła  je  dla 
swojej rodziny, chłopcy ochoczo biegli na 
pasterkę,  żeby  tuż  po  powrocie  delekto‐
wać  się  pączkami,  których  nie  jadło  się 
w Wigilię, bo smażone były na smalcu.

No  więc  mama  szykuje  potrawy  na 
wigilijną wieczerzę. Ma  jednak problem, 
bo potraw powinno być 12, ale nie będzie 
aż tyle, bo w domu bieda. Wszak to cięż‐
kie powojenne czasy!

Będą  jednak  śledzie  –  wymoczone 
porządnie i zalane octem z cebulką. Będą 
kluski  z  makiem  –  ulubiona  potrawa 
Adama.  Sam  przygotuje  do  nich  mak, 
który  trzeba  najpierw  sparzyć,  potem 
utrzeć  go  z  cukrem,  miodem  (niestety 
sztucznym,  ale  i  tak  będzie  smakował!) 
i migdałami  (których  też  nie ma,  zastąpi 
je aromat migdałowy).
Będą też pierogi z kapustą.

Opowiastka wigilijna
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 Przydałyby  się grzybki  suszone, wzdy‐
cha  mama. Ale  tu  nie  ma  blisko  lasów, 
a nawet w tych najbliższych i tak nie ro‐
sną  takie  grzyby,  jakie  pamiętała  z  dzie‐
ciństwa.
 Tam koło Krasnobrodu, koło Zielonego, 
to były grzyby!

Na kolację  i na święta będzie  jeszcze 
kapusta  z  grochem,  kasza  gryczana  kra‐
szona  olejem  z  podsmażoną  cebulką, 
barszcz  czerwony  z  ziemniakami,  racu‐
chy z jabłkami smażone na oleju i kompot 
z suszonych owoców.
Jedzenia  zatem  nie  zabraknie,  bo  jest 
jeszcze wcześniej  upieczona  bułka  pach‐
nąca  cynamonem,  pierogi  pieczone 
z jabłkami, z makiem i z kaszą gryczaną. 
Są  też ciastka amoniaczki  i maszynkowe 
na skwarkach.

Ale zanim rodzina zasiądzie do stołu, 
dzieci czekają jeszcze na coś niezwykłego, 
co zdarza się tylko ten jedyny raz w roku. 
Tata wchodzi  do  domu  i  wnosi  ogromną 
wiązkę słomy, którą z niemałym udziałem 
dzieci rozściela na klepisku izby. Pod sto‐
łem kładzie wiązeczkę siana, a sporą garść, 
tej  pachnącej  latem  i  słońcem  trawy  roz‐
ściela cienko pod obrusem.
No, teraz izba wygląda jak prawdziwa sta‐
jenka betlejemska! Dzieci są zachwycone !

Jeszcze  szybkie  mycie  w  dużej  bla‐
szanej  miednicy,  nałożenie  czystych, 
pachnących  świeżością  ubrań  i  rodzina 
gotowa jest do Wigilii.

Dziewczynki nakrywają do stołu, sta‐
rannie  ustawiają  fajansowe  talerze,  ukła‐
dają  łyżki  i  widelce  a  mama wnosi  nie‐
które potrawy.  Inne będą podawane póź‐
niej w ustalonej przez mamę kolejności.

Tata  zapala  świeczki  na  choince 
sprawdzając  ich  zamocowanie,  żeby  po‐
żaru nie było.
W  izbie  rozbrzmiewa  kolęda  „Wśród 
nocnej ciszy” a po niej słowa pacierza od‐
mawianego wspólnie przez rodzinę. Teraz 
tata bierze opłatek i podchodzi do mamy, 
całuje ją w rękę, a potem ona jego. Odła‐
muje kawałek opłatka i spożywa go w ci‐
szy.  Tata  podchodzi  kolejno  do  dzieci, 

odłamują po kawałeczku opłatek  i  całują 
w rękę tatę i mamę.

Wreszcie  rodzina  zasiada  przy  stole 
na ławce i taboretach. Mama nie usiądzie 
przy  stole  nawet  przez  chwilę,  bo  chce 
mieć zdrowe nogi przez cały rok. Donosi 
potrawy i spożywa je na stojąco.

Na  początek  idą  śledzie  i  tu  pojawia 
się  problem, bo Agnieszka nie  znosi  śle‐
dzi,  nie  lubi  nawet  ich  zapachu. Adam 
nabiera kawałek śledzia na widelec i pod‐
tyka  dziewczynce  pod  nos,  ale  surowy 
wzrok  ojca  przywołuje  psotnika  do  po‐
rządku.  Przy  którejś  kolejne  potrawie, 
gdy  pierwszy  głód  już  został  zaspokojo‐
ny,  tata  zaczyna  swoje  opowieści  o  tym, 
jak  kiedyś  w  jego  dzieciństwie  spędzało 
się święta Bożego Narodzenia.
Dzieci  słuchają  opowieści  ojca  jak  naj‐
piękniejszej bajki, bo ojciec opowiada nie 
tylko o świętach w Polsce ale i o tym, jak 
spędzał je w Rosji na Syberii, gdzie prze‐
bywał będąc  żołnierzem  rosyjskiej  armii. 
To  tam  ulokowano  Polaków  służących 
w rosyjskich wojskach, gdy te wyruszyły 
w 1920 roku na Polskę. Opowieści prze‐
platane  były  śpiewaniem  kolęd  i  tak  do 
późnego wieczora.

Po wieczerzy następował czas zabawy 
dla dzieci: turlanie się po słomie, przewrot‐
ki przez głowę,  fikołajki  i co  tylko mogła 
podpowiedzieć dziecięca energia.

Nie  ma  mowy  o  spaniu  tej  nocy 
w  łóżkach. Mama ściele na  słomie koce, 
znosi wszystko  co  nadaje  się  do  okrycia 
i wszyscy śpimy na słomie.

Ale  zanim  jeszcze otuli  nas  sen, ma‐
ma zbiera resztki z kolacji, a tato wynosi 
je  zwierzętom wraz z kolorowym –  spe‐
cjalnie  dla  nich  przeznaczonym    opłat‐
kiem.
Adam  idzie wraz z nim do obory niosąc 
latarkę  naftową.  Potem  obaj  idą  jeszcze 
do sadu. Chłopiec staje za pniem drzewa, 
ojciec  podchodzi  ze  słomianymi  powró‐
słami i pyta każde drzewo po kolei:
 Będziesz rodzić?
  Będę  –  odpowiada  w  imieniu  drzewa 
chłopiec.  Wtedy  ojciec  obwiązuje  pień 

powrósłem  i  przechodzą  do  następnego. 
Rytuał się powtarza.

Gasną  zdmuchnięte  świeczki,  pozo‐
stawiając  zapach  stearyny  zmieszany 
z zapachem choinki. Gaśnie światło lam‐
py.  Izbę  ogarnia mrok,  ale  sen  jakoś  nie 
przychodzi. Agnieszka wpatruje się w ja‐
sne szyby okien, mimo bezchmurnej no‐
cy  nie  widzi  mrugających  gwiazd,  bo 
mróz pomalował szyby w swoje bajkowe 
wzory. Z dworu dolatuje słabo śpiew ko‐
lędy. To młodzież  udaje  się  na  pasterkę. 
Do kościoła jest 8 km, więc trzeba wyjść 
2 godziny wcześniej, by zdążyć na czas.

Agnieszka  tez  poszłaby  na  pasterkę, 
ale nie pójdzie sama w zimową noc a ro‐
dzice  –  utrudzeni  ponad  miarę  –  teraz 
śpią.

Dziewczynka  wciąga  w  nozdrza 
słodki  zapach  siana  leżącego pod  stołem 
tuż koło jej głowy.

W  izbie  znów  robi  się  chłodno,  na‐
ciąga więc tatową burkę, którą jest okry‐
ta.  Rozmyśla  o  stajence  tej  z  dalekiego 
kraju. Im pewnie też było zimno – myśli.

Do  rzeczywistości  przywołuje  ją
Adaś,  który  przyszedł  pochwalić  się  bu‐
dowlą z klocków Lego.
 Zobacz, babciu, co wybudowałem!
 Bardzo pięknie – pochwaliła Agnieszka 
i  na  chwilę  zanurzyła  palce  w  ciemnej 
czuprynce wnuka.
  Bardzo  pięknie!  –  powtórzyła  –  może 
zostaniesz architektem…

Ciekawe,  co  on  zapamięta  z  tych 
świat  i  czy będą  to wspomnienia  równie 
piękne jak moje? – zamyśliła się…

Chłopcy  –  tak  ciągle w myślach  na‐
zywa swoich dorosłych synów – im star‐
si,  tym  chętniej  sięgają  do  wspomnień 
przy  wigilijnym  stole.  Opowiadają 
o swoim dzieciństwie, zabawach, psotach 
i przygodach jak ich ojciec i dziadek.

Tylko  te  wspomnienia  są  tak  różne, 
jak  w  różnych  czasach  przychodzi  nam 
żyć:  od  końca  XIX  do  początku  XXI 
wieku to szmat czasu !

Marianna Olszewska

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Krasnobrodzie

W dniach 2223 września w na‐
szej  szkole  odbyły  się  obcho‐

dy Święta Patrona Szkoły Podstawowej 
im. 25 Pułku Ułanów Wielko‐
polskich  w  Krasnobrodzie. 
Sytuacja,  w  jakiej  się 
znaleźliśmy,  wymusiła 
na nas rozłożenie świę‐
towania  na  dwa  dni 
oraz  ograniczenie  listy 
gości do minimum.

Pierwszego  dnia 
miało miejsce  ślubowanie 
pierwszoklasistów i pasowa‐

nie  ich  na  uczniów  w  obecności  rodzi‐
ców oraz koleżanek  i  kolegów z klas  II 
i III. Uroczystość, jak co roku, uświetnili 

ułani  z  Roztoczańskiej  Konnej 
Straży Ochrony Przyrody im. 25 
Pułku  Ułanów  Wielkopol‐
skich.
     Drugiego dnia odbyła się 
akademia  dla  uczniów  klas 
starszych.  W  szkolnej  uro‐
czystości  wzięli  udział  za‐
proszeni  goście:  Burmistrz 

Krasnobrodu  Kazimierz  Misz‐
tal,  dyrektorzy  sąsiednich  i  za‐

przyjaźnionych  szkół    Małgorzata  Ka‐
wałek oraz Elżbieta Zub. Podczas szkol‐
nych  obchodów  uczniowie  zaprezento‐
wali  program  słownomuzyczny  przy‐
bliżający  uczniom  i  gościom  patrona 
szkoły  –  25  Pułk  Ułanów  Wielkopol‐
skich.

Miejmy  nadzieję,  że  przyszłoroczne 
uroczystości  odbędą  się  już  w  normal‐
nych warunkach.

G. Nowosad i B. Dziura
Fotoreportaż – str. 19

fot. Koło fotograficzne przy Zespole 
Szkół w Krasnobrodzie
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Dwadzieścia lat z Janem Pawłem II
Kończący się rok niósł ze sobą ważne rocznice. Dwie 

niezwykłe, gdyż kierujące pamięć i uwagę na sprawy 
istotne dla  suwerenności  i  duchowości  naszego narodu:  100. 
rocznica bitwy warszawskiej i 100lecie urodzin Karola Woj‐
tyły – Jana Pawła II. Nie możemy pominąć 40lecia utworze‐
nia „Solidarności”.

Nasza  szkolna  społeczność  miała  powody  do  świętowa‐
nia.  Dwadzieścia  lat  temu  Zespół  Szkół Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie otrzymał imię Jana Pawła II. Uroczystość ta 
rozpoczęła  się  mszą  świętą,  którą  celebrował  ks.  prof.  Jan 
Śrutwa –  ówczesny biskup diecezji  zamojskolubaczowskiej. 
Kościół  wypełniony  był  po  brzegi  młodzieżą  szkolną,  na‐
uczycielami  i  rodzicami.  Bardzo  wzruszającym  momentem 
była chwila przyjęcia sztandaru szkoły z rąk księdza biskupa 
przez ówczesnego dyrektora  Marka Pawluka.

Po  mszy  świętej  wszyscy 
czwórkami  przeszliśmy  na  cmen‐
tarz parafialny, aby oddać hołd po‐
wstańcom  styczniowym,  i  dalej  do 
szkoły na uroczystą akademię. Zo‐
stał na niej przedstawiony poetycki 
życiorys  nowego  Patrona  szkoły  – 
Jana Pawła II.

I  tak  zaczęła  się  wędrówka 
uczniów, ich rodziców i nauczycieli 
z Janem Pawłem II. 

Przez  pierwszych  pięć  lat 
w każdy 16. dzień miesiąca odpra‐
wiana  była w naszym  sanktuarium 
Msza  św. w  intencji  Papieża,  a  po 
niej  (najczęściej  ksiądz)  przybliżał 
nam  naukę  Jana  Pawła  II  referując  encykliki  naszego Wiel‐
kiego Rodaka.

Teraz tę tradycję podtrzymuje Eucharystia i wieczorne na‐
bożeństwo  ku  czci  Jana  Pawła  II  odbywające  się  w  każdy 
pierwszy czwartek miesiąca.

Przez  te  dwadzieścia  lat  przeżyliśmy  wiele  radosnych 
i  wzruszających  chwil,  szczególnie  podczas  akademii  i  wie‐
czornic. Odbywały  się  konkursy,  pielgrzymki  do Częstocho‐
wy  i  Wadowic. A  także  wyjazdy  na  KUL  celem  poznania 
osób,  z  którymi  współpracował  nasz  ukochany  Patron 
i  miejsc,  w  których  wykładał.  Miłym  doświadczeniem  było 
spotkanie z siostrą prof. Zofią Zdybicką i ks. prof. Tadeuszem 
Styczniem.  Nasza  młodzież  mogła  doświadczyć  ogromnej 
życzliwości, szacunku i uznania. 

Uczestniczyliśmy  również w  rekolekcjach  i  różnych spo‐
tkaniach  związanych  z  osobą  i  nauczaniem  Patrona  oraz 
w zjazdach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. A nawet prowa‐
dziliśmy korespondencję z Papieżem, w której zapewnialiśmy 

o naszej modlitewnej pamięci, wdzięczności i oddaniu.
Wielkim  przeżyciem  było  dla  nas  spokojne  odchodzenie 

naszego Patrona do Nieba. Gdy Jan Paweł  II umierał  trwali‐
śmy na modlitwie, a potem przez wiele dni czciliśmy jego pa‐
mięć pożegnalnymi  pełnymi zadumy i refleksji  akademia‐
mi i spotkaniami. Były to niezapomniane rekolekcje.

Obecnie spadkobiercą tradycji związanej z Janem Pawłem 
II  jest  liceum  ogólnokształcące,  które  nosi  imię  Wielkiego 
Polaka.  W  tym  roku  uczniowie  przygotowali  jubileuszową 
akademię. Jednak, ze względu na pandemię i obostrzenia, nie 
było  nam  dane  zaprezentować  jej  w  szkole. W  dniu  święta 
naszego Patrona  22 października 2020 r. została odprawiona 
Msza  św.  w  intencji  szkoły,  przez  naszego  proboszcza 
ks. dr Eugeniusza Derdziuka, który w homilii odniósł  się do 
nauczania  Papieża  i  wagi  jego  autorytetu  w  wychowaniu 
młodzieży.  Następnie  złożyliśmy  kwiaty  i  pomodliliśmy  się 
przed pomnikiem Jana Pawła II.

Mamy nadzieję, że po pandemii, wrócimy do przerwane‐
go świętowania.

Paweł Murdzek
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Święty Jan Paweł II  na zawsze w naszej pamięci
Konkurs plastyczny z okazji Święta Patrona Liceum Ogólnokształcącego

Święto  Patrona  Liceum  w  Kra‐
snobrodzie,  Świętego  Jana  Paw‐

ła  II  zbliżało  się  dużymi  krokami, 
przygotowania szły pełną parą  próby, 
tworzenie  rekwizytów,  dekoracje  były 
już przygotowane. 

W niedzielę, 11 października, podczas 
kolejnego  Dnia  Papieskiego,  odbyło  się 
w  naszym  sanktuarium  kwestowanie  na‐
uczycieli  i wolontariuszy z naszej  szkoły 
na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”.

Ze względu na ograniczenia związane 
z  koronawirusem, w ostatniej  chwili,  tuż 
przed  zaplanowanym  terminem,  uroczy‐
stości  zostały  odwołane.  Zgodnie  z  pla‐
nem  odbyła  się  natomiast  ogłoszona 
wcześniej  dwudziesta  edycja  konkursu 
plastycznego  o  tematyce  poświęconej 
świętemu  patronowi  szkoły  w  Krasno‐
brodzie,  tym razem pod  tytułem „ŚWIĘ‐
TY  JAN  PAWEŁ  II    NA  ZAWSZE 
W NASZEJ PAMIĘCI”.

W  tym  roku  w  konkursie  wzięły 
udział  4  szkoły  z  Zamojszczyzny.  Prace 
plastyczne nagrodzono w dwóch katego‐
riach wiekowych. Oto wyniki

I Kategoria  klasy IVVI
I miejsce – Nikola Nawój, kl. VI B, ZS 
w Krasnobrodzie
II  miejsce  –  Julia  Kula,  kl.  VI A,  ZS 
w Krasnobrodzie
III miejsce – Amelia Mazurek, kl IV, SP 
im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym

Wyróżnienia otrzymali:
Gabriel Najda,  kl. VI A ZS w Krasno‐
brodzie
Anna Klecha, kl.  IV SP  im.  Jana Pawła 
II w Księżpolu
II Kategoria  klasy VII, VIII i licealne
I miejsce – Magdalena Adamek, kl. VII, 
SP  im.  Zofii  Krawieckiej  w  Majdanie 
Starym
II miejsce – Paula Wyszyńska, kl.  I LO 
im. Św. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
III  miejsce  –  Julia  Nowosielecka,  kl. 
VIIC, ZS w Krasnobrodzie
III miejsce – Wiktoria Nowak, kl. VII B 
ZS w Krasnobrodzie

Wyróżnienia otrzymali:
Miłosz  Kiełbasa,  kl.  VII,  SP  nr  2  im. 
Marszałka J. Piłsudskiego w Tomaszowie 
Lubelskim
Zofia Wróblewska, kl. VII, SP w im. Ja‐
na  Pawła  II 
w Księżpolu
Maja  Szuper,  kl. 
VIII, SP w im. Ja‐
na  Pawła  II 
w Księżpolu

Wyróżniono 
również prace po‐
przez  zakwalifi‐
kowanie  ich  do 
wystawy  pokon‐
kursowej. Autora‐
mi  tych  prac  są: 
Anielka  Sarzyń‐

ska    kl.  IV  SP  im.  Jana  Pawła  II 
w Księżpolu, Błażej Osuch  kl. V SP im. 
Zofii  Krawieckiej  w  Majdanie  Starym 
oraz uczniowie naszej szkoły: Aleksandra 
Bączyk,  Szymon  Zub,  Aleksandra  Bu‐
cior, Dominika Obst i Aleksandra Ratyna 
– kl. V A, Kacper Palonka,  Hanna Maru‐
szak,  Dorota  Barabach,  Martyna  Tete‐
rycz, Jakub Bławat  i Dorota Barabach    
kl. V B, Hubert Maruszak,  Julia Nawój, 
Julia  Nowosad  i Alicja  Zub    kl.  VI A, 
Agnieszka  Umińska,  Aleksandra  Biela, 
Nikola Banaszuk i Oliwia Skóra  kl. VI 
B, Kacper  Buczak,  Błażej Krzeszowski   
i Szymon Piróg  kl. VII A, Marianna Sa‐
chajko,  Alessandra  Trojak,  Julia  Czaj‐
kowska,  Mateusz  Mazik  i  Martyna  Bu‐
dzuńska  z  kl.  VII  B,  Weronika  Rajtak, 
Katarzyna Ujma i Paweł Galant – kl. VII 
C oraz Wiktoria Zub, Kamila Powroźnik 

i Hubert Jabłoński – kl. I LO.
W  konkursie  nagrodzono  rów‐

nież prace fotograficzne  nagrodę 
otrzymał Paweł Bukała, kl. VI A. 
Na  uwagę  zasłużyły  zdjęcia: 

Julii Kostrubiec, Alicji Zub, Ju‐
lii Nowosad, Julii Kuli ze szkoły 
w Krasnobrodzie. W kategorii  fo‐
tograficznej  udział  wzięli  także 
uczniowie  Szkoły  Podstawowej 
nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego 
w  Tomaszowie  Lubelskim    Mi‐
łosz Kiełbasa i Jan Krupa.

Halina Gontarz
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Lubię  myśleć  o  krasnobrodzkim 
Sanktuarium  „mój”  kościół.  Lu‐

bię  patrzeć  jak  mój  kościół  pięknieje 
i  bardzo  ucieszył mnie  fakt,  że  na  odre‐
staurowanych polichromiach Matka Boża 
Krasnobrodzka ukazana  jest w dwu suk‐
niach    na  fasadzie  świątyni  w  granato‐
wej, a na dzwonnicy  w białej. W historii 
Sanktuarium tak właśnie było. Dlaczego? 
Zapraszam do lektury.

Suknia biała
Chociaż  wszyscy  znamy  historię  Ja‐

kuba Ruszczyka i znalezienia cudownego 
obrazka  Matki  Bożej  Krasnobrodzkiej, 
warto ją przypomnieć choć w skrócie, by 
łatwiej  było  Czytelnikowi  śledzić  opo‐
wieść.
Jakub Ruszczyk, włościanin z Szarowoli, 
przez  24  lata  dręczony  był  opętaniem. 
Łaskę uwolnienia otrzymał w 1640  r. od 
Matki Bożej, która poprosiła o postawie‐
nie w miejscu  uzdrowienia  figury  „albo‐
wiem  tu  będzie  się  chwała  Syna  mego 
odprawowała”1.  Jakub,  pokonawszy 
wiele  przeszkód,  spełnił  prośbę  Matki 
Bożej, a wieść o tym, co go spotkało, bar‐
dzo szybko  rozeszła  się po całej okolicy. 
Przychodzili  tu  ludzie  z  bliska  i  daleka, 
powierzali  swoje  kłopoty  Matce  Bożej 
i otrzymywali to, o co prosili – najczęściej 
uzdrowienia.  W  podzięce  za  otrzymane 
łaski ofiarowywali Najświętszej Panience 
dary,  wśród  których  były  papierowe, 
święte obrazki, a kiedy wracali do domu, 
opowiadali  o  licznych  łaskach  i  cudach. 
Jesienią  1648  r.  zbuntowani Kozacy pod 
wodzą  Chmielnickiego  zdewastowali 
miejsce Objawienia, zrabowali cenniejsze 
wota,  a  resztę  stratowali  końskimi  kopy‐
tami.  Kiedy  wiosną  następnego  roku 
mieszkańcy  okolicy  przybyli  w  to  miej‐
sce,  by  podziękować  Bogu  za  ocalenie 
życia,  wśród  zniszczonych  obrazków 
znaleźli  jeden  tak  świeży,  jakby  przed 
chwilą upadł na ziemię. Uznano to za ko‐
lejny cud, a sam obrazek otoczono czcią.

Cudowny  Wizerunek  ma  niewielkie 
rozmiary (9 x 14 cm.) i przedstawia Mat‐
kę Bożą z odkrytą głową i rozpuszczony‐
mi  włosami,  ze  złożonymi  na  piersiach 
rękami i w zamiarze przyklęknięcia przed 
Dzieciątkiem. Chrystus ukazany jest  jako 
nowonarodzone, nagie Dziecię,  leżące na 
pieluszce położonej bezpośrednio na zie‐
mi, z prawą rączką wyciągniętą w stronę 
Maryi w błogosławiącym geście. W gór‐
nym lewym rogu obrazka widnieje postać 
Ducha  Świętego.  Pierwszy  plan  obrazu 
wypełnia pole kwitnących  róż, nad które 
sfruwa ptak. W głębi widnieją duże drze‐
wa i kościół. Obrazek otoczony jest mar‐
ginesem  ze  stylizowanych  kwiatów,  po‐
śród  których  rozpoznać  można  róże 

i  goździki.  U  dołu widnieje  napis:  „Pul‐
chrior  est  Infans Sole  at Sol Virgo  reful‐
gens spectata in Orbe Deum”, co znaczy: 
„Dziecię piękniejsze od słońca. Dziewica 
jak słońce jaśniejąca. Oglądajcie na niebie 
i na ziemi Boga”.

Nie wiadomo kto i kiedy przyniósł na 

miejsce  Objawienia  ten  obrazek,  niezna‐
ny  jest  także  jego  autor. Wiadomo  nato‐
miast, że wykonany został techniką meta‐
lorytniczą, która polega na tym, że na od‐
powiednio  przygotowanej  płycie,  np. 
z miedzi, żłobi się rysunek, następnie we 
wgłębienia wciera się wałkiem farbę i od‐
bija  pod  prasą  na  wilgotnym  papierze. 
Uzyskiwano w ten sposób wiele odbitek, 
które  służyły  jako  ilustracje  do  książek, 
wzory do przedstawień malarskich lub ja‐
ko  obrazki  do  prywatnej  pobożności 
wiernych i właśnie taki obrazek znalezio‐
no  w  lesie.  Obraz Matki  Bożej  Krasno‐
brodzkiej  umieszczono  początkowo 
w kaplicy zbudowanej w miejscu uzdro‐
wienia  Ruszczyka,  następnie  w  kościele 
powstałym z fundacji królowej Marii Ka‐
zimiery Sobieskiej, a opiekę nad nim po‐
wierzono ojcom dominikanom.
Słynący  łaskami  Cudowny  Wizerunek 
przyciągał  wielu  pielgrzymów,  wielu 
z  nich  chciało  zabrać  ze  sobą  do  domu 
podobiznę Matki Bożej Krasnobrodzkiej, 
dlatego  też  dominikanie  zamówili  we 
Lwowie  odpowiedni  obrazek.  Wykonał 
go  Jan  Filipowicz,  powszechnie  uznany 
artysta,  królewski  drukarz  i  rytownik. 
Grafika  ma  kształt  stojącego  prostokąta 
i  podzielona  jest  na  dwie  sfery:  górną   
niebiańską  i  dolną    ziemską. Część  nie‐
biańska  to  podtrzymywany  przez  dwa 

anioły obraz Matki Boskiej Krasnobrodz‐
kiej  adorującej,  jak  na  Cudownym  Ob‐
razku, złożone na ziemi Dziecię, w które‐
go  kierunku  spływa  gołębica.  Maryja, 
w białej sukni, stoi na pagórkowatej, po‐
rosłej  kwiatami  łące;  na  Nią  też  spływa 
gołębica. W tle widać fragment ogrodze‐
nia,  a  nieco  dalej  prostą  bryłę  kapliczki 
i wysokie drzewa; znajomy, roztoczański 
pejzaż. Pod obrazem widzimy szarfę z ła‐
cińskim napisem dokładnie  takim  jak  na 
Cudownym Wizerunku. W  sferze  ziem‐
skiej  artysta  ukazał  świętych  Dominika 
i Jacka adorujących Matkę Bożą z Dzie‐
ciątkiem. U dołu obrazka czytamy napis: 
„Nad słońce Niemowlontko Panna Słoń‐
cem  w  Niebie,/  Niespuści  y  na  Ziemi 
z oka Boga Ciebie./ Wizerunek cudowne‐
go Obrazu N.P. Maryi u W.OO Domini‐
kanów w  Boru  pod  Krasnobrodem”. To 
właśnie ten obrazek zabierali ze sobą pąt‐
nicy i nieśli w swoje rodzinne strony, roz‐
sławiając imię naszej Matki Bożej. Został 
on  również wykorzystany  jako  ilustracja 
do wydanej w 1753 r. „Pustyni w ray za‐
mienionej”  dzieła  Jacka  Majewskiego 
opisującego uzdrowienie Ruszczyka oraz 
liczne cuda, jakich doświadczali tu ludzie 
za przyczyną Matki Bożej. Jest także naj‐
starszym  znanym  obrazkiem  dewocyj‐
nym Pani Krasnobrodu i stał się punktem 
odniesienia  dla  późniejszych  malarskich 
przedstawień. 

W II połowie XVIII w. Jan Maucher, 
zamojski  snycerz,  wykonał  do  krasno‐
brodzkiej  świątyni  nowe,  istniejące  do 
dzisiaj ołtarze. Zapewne w związku z tym 
ważnym  dla  parafii  wydarzeniem  domi‐
nikanie zamówili u nieznanego nam ma‐
larza  duży  obraz  Matki  Bożej  Krasno‐
brodzkiej. Malowidło przedstawia Matkę 
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Moje opowieści o Krasnobrodzie
Dwie suknie Matki Bożej

Cudowny Obrazek Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej

Grafika Jana Filipowicza – obrazek z okładki 
książki „Pustynia w ray zamieniona”
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Bożą  adorującą  nowonarodzone  Dzie‐
ciątko w znanym nam układzie, jednak tło 
zostało  wzbogacone  o  nowe  elementy; 
oto do kapliczki zmierzają pielgrzymi, je‐
den z nich, pogrążony w modlitwie, klę‐
czy  przed  drzwiami;  może  to  Jakub 
Ruszczyk?

Maryja  ma  na  sobie  białą  suknię, 
a  nad  Jej  głową  z  rozświetlonych  obło‐
ków wyłania się gołębica Ducha Święte‐
go.  Obraz  ten  umieszczono  w  głównym 
ołtarzu  w  charakterze  zasłony  dla  Cu‐
downego  Wizerunku,  który  z  racji  nie‐
wielkich  rozmiarów  był  słabo widoczny, 
a  przecież  wszyscy  obecni  w  kościele 
chcieli podziwiać oblicze Tej, która niko‐
mu nie odmówiła pomocy i pociechy. Tak 
więc  wierni  uczestniczący  w  krasno‐
brodzkim  kościele  w  uroczystym  odsło‐
nięciu obrazu najpierw widzieli duży ob‐
raz,  następnie  srebrną  zasłonę  i  dopiero 
wtedy  ukazywał  im  się  umieszczony  na 
ozdobionym perłami czerwonym aksami‐
cie  Cudowny  Wizerunek  Pani  Krasno‐
brodu.  Nie  wiemy  dokładnie  jak  wyglą‐
dała  ta  chwila,  jednak  możemy  ją  sobie 
wyobrazić;  rozmodleni,  wpatrzeni  w  oł‐
tarz ludzie, unosząca się przy dźwięku or‐
ganów  najpierw  jedna  zasłona…,  potem 
druga…  i  w  końcu  ten  najważniejszy… 
łaskami słynący malutki obrazek. Było to, 
tak  jak  i  dzisiaj,  dla  wielu  ludzi  ogrom‐
nym przeżyciem,  zwłaszcza,  że przycho‐
dzili  tu czasem z bardzo daleka,  z cięża‐
rem nieszczęścia  i wielką nadzieją na ra‐
tunek.

I  tak  oto  dzięki  grafice  Filipowicza 
i  obrazowi  nieznanego malarza  z  ołtarza 
głównego  na  trzy  stulecia  utrwalił  się 
sposób  przedstawiania Matki Bożej Kra‐
snobrodzkiej: Bogarodzica w białej sukni, 
adorująca w postawie stojącej złożone na 
pieluszce, na ziemi Dzieciątko, spływają‐
ca  z  góry  gołębica  Ducha  Świętego, 
a w tle miejscowy pejzaż z pojedynczymi 
drzewami  i  kapliczką  po  prawej  stronie. 
Taki obraz Maryi widzimy na feretronach 
w kościele, nad drzwiami dzwonnicy, czy 
też w  „Kaplicy  nad Wodą”, możemy  go 
też  znaleźć w wielu  okolicznych  kościo‐
łach. Zmiana nastąpiła w 1964 r.

Suknia granatowa
Po zakończeniu II wojny św., w paź‐

dzierniku  1945  r.,  proboszczem  w  Kra‐
snobrodzie mianowany został ks. Ludwik 
Liwerski,  człowiek głębokiej wiary  i  go‐
rący czciciel Matki Bożej. W nowej, po‐
wojennej  rzeczywistości  miał  wiele  pra‐
cy; należało nie tylko podnieść kościół ze 
zniszczeń,  ale  przede  wszystkim  ożywić 
kult  Matki  Bożej  Krasnobrodzkiej.  Ks. 
Liwerski działał na tym polu bardzo gor‐
liwie,  a  uwieńczeniem  jego  wieloletniej 
pracy była w 1965 r. koronacja cudowne‐
go obrazu Pani Roztocza. Dwa lata wcze‐
śniej,  w  związku  z  przygotowaniami  do 
tego doniosłego dla parafii i całej diecezji 

wydarzenia,  Cudowny Obrazek  poddano 
w  Krakowie  renowacji  i  konserwacji. 
Przeprowadzili  ją  profesorowie  Broni‐
sław  Brykner  i  Tadeusz  Korpal,  który 
równolegle  do  tych  prac  wykonał  kopię 
wizerunku Matki Bożej Krasnobrodzkiej.

Kim był człowiek, któremu dane było 
malować obraz Królowej Roztocza i dla‐
czego przedstawił Ją w granatowej sukni, 
mimo iż dotychczas miała białą?

Tadeusz Korpal  (1889   1977)   kra‐
kowski  malarz  i  literat  przez  całe  życie 
służył  Bogu  i  Polsce  jako  żołnierz,  na‐
uczyciel  i  artysta,  bo  taką właśnie posta‐
wę  służby  wyniósł  z  rodzinnego  domu. 
Księdza Liwerskiego  znał  jeszcze  sprzed 
wojny,  z  Łukowej  k/Biłgoraja;  malował 
tam polichromie w kościele, którego pro‐

boszczem  był  ks.  Liwerski  i  zapewne 
z  tego  powodu  poproszono  go  o wyko‐
nanie  kopii.  Powierzonego  mu  zadania 
nie  potraktował  jak  zwykłego  zlecenia, 
ale  jako ogromne wyróżnienie  i  głęboko 
je przeżywał, a swoje doznania związane 
z  kontaktem z  cudownym obrazem Pani 
Krasnobrodu tak opisywał w swoich no‐
tatkach:  „Zadrżały  we  mnie  nerwy,  gdy 
dotknęły  me  palce  zmurszałego  szarego 
papieru jakby pożółkłego pergaminu ma‐
łej  karty    jak  druty  telegrafu  szarpnięte 
przez  wiatr…  (...)  Powoli  wpatrując  się 
w  mały  obrazek,  odszukałem  zaledwie 
nikły ślad rysunku rylca, jakby ze starego 
mszału  Postać Madonny i małego Jezu‐
sa  u  Jej  stóp  na  tle  zieleni,  z  której wy‐
chylił  się  gołąb  nachylony  nad  Dziec‐
kiem.  Na  razie  w  zamęcie  poszukiwań, 
pełnych niezrozumiałych śladów rysunku 
 niemal archaicznego, z czasem wyłoniły 
się  szczegóły  postaci,  drzew  i  w  oddali 
małego  kościółka…(...)  Na  wyblakłych 
śladach postaci zagrał mi wspomnieniem 
widziany ongiś obraz olejny w Pinakote‐
ce Monachijskiej mistrza włoskiego XVI 
  wieku,  który  dziwnie  przypominał 
w  układzie,  w  kompozycji  ten  rysunek 
rylcem. Błysnęła mi myśl (...) Matka Bo‐
ża…  Krasnobrodzka...”2.  Rzeczywiście 
malarz w 1931 r. odbył podróż artystycz‐
ną  po  Europie,  podczas  której  pogłębiał 
swoją  wiedzę  w  Paryżu  oraz  zwiedzał 
najsłynniejsze  muzea  i  galerie  sztuki. 
I właśnie podczas tej podróży spotkał się 
z  datowanym  na  ok.  1500  r.  obrazem 
„Madonna  w  ogrodzie  różanym”  pędzla 
Francesco  di  Giacomo  Raiboliniego, 
zwanego też Franciem, włoskiego mistrza 
renesansu. To wspomnienie uświadomiło 
mu,  że  Cudowny Wizerunek  z  Krasno‐
brodu  powstał  z  inspiracji  tym  właśnie 
obrazem.

Artysta  zamknął  się  w  swojej  pra‐
cowni w Krakowie, gdzie stworzył swoją 
własną  interpretację  obrazu Matki  Bożej 
Krasnobrodzkiej, stworzył ją na głębokiej 
i  żarliwej  modlitwie.  I  oto  możemy  po‐
dziwiać naszą Matkę Bożą w granatowej, 
jak  u  Francia,  sukni,  spod  której  widać 
rąbek białej koszuli. Ta biel rozjaśnia gra‐
nat  szaty  i  symbolizuje  zarazem  stan  ła‐
ski,  czystość  i  niewinność.  Pozbawiona 
ozdób  suknia  jest  skromna  i  elegancka 
zarazem, a jej kolor podkreśla królewską 
godność  Maryi.  Skrzyżowane  na  piersi 
ręce wyrażają  posłuszeństwo  i  gotowość 
oddania  się Bogu;  taki  gest  czynimy  za‐
praszając  Chrystusa  do  swego  serca 
w  Komunii  Świętej.  Uwagę  przyciąga 
piękna  twarz  Matki  Bożej;  delikatne, 
dziewczęce rysy, lekki uśmiech na ustach, 
skierowane  ku  Niemowlęciu  oczy.  Wi‐
dać, że młoda Matka jest cała skupiona na 
Dziecku i bardzo szczęśliwa. Mały Jezus 
też  patrzy  na  Matkę;  w  tych  gestach, 
spojrzeniach,  uśmiechach widać  niezwy‐

Obraz Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, 
który pełnił funkcję pierwszej zasłony 
ołtarza głównego przed umieszczeniem 

w nim kopii T. Korpala

Ołtarz główny przed umieszczeniem w nim 
kopii cudownego obrazka prof. T. Korpala
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kłą  więź,  jaka  Ich  łączy.  Ta  poruszająca 
do  głębi  scena  to  kwintesencja  Macie‐
rzyństwa  zarówno w  ludzkim,  jak  i  Bo‐
skim wymiarze. Maryja, wpatrzona z mi‐
łością w  złożone  na  trawie Dziecię,  stoi, 
jednak widoczne pod szatą ugięcie kolan 
sugeruje zamiar przyklęknięcia przed ma‐
łym Jezusem –  to postawa gotowości do 
podjęcia  służby Bogu,  ale  też  i  człowie‐
kowi.  Leżący  na  pieluszce  Jezus,  który 
unosi prawą rączkę ku górze,  to z  jednej 
strony nowonarodzone dziecko, z drugiej 
zaś  Bóg  błogosławiący  tę  ziemię  i  tych 
ludzi, którzy w naszym Sanktuarium od‐
dają  Mu  się  w  opiekę.  Uniesiona  ręka 
wyraźnie  wskazuje  na  Maryję  jako  Tę, 
przez  którą  zanoszone  tu modlitwy  będą 
wysłuchane. Matka  i  Syn  ukazani  są  na 
tle  różanego  żywopłotu. Róża  bliska  jest 
dominikanom, którzy upowszechnili mo‐
dlitwę  różańcową,  sam  kwiat  odnoszony 
jest  do  Matki  Bożej,  natomiast  ciernie 
symbolizują Mękę  Chrystusa.  Na  żywo‐
płocie  widzimy  gołębicę  Ducha  Święte‐
go,  a  w  oddali  znany  nam  z  wcześniej‐
szych  przedstawień  pejzaż  z  wysokimi 
drzewami  i  kapliczką,  a  raczej  kościół‐

kiem  po  prawej  stronie.  Piękny,  pełen 
ciepła i miłości, a  jednocześnie wielowy‐
miarowy obraz, który im dłużej jest kon‐
templowany, tym więcej treści odkrywa.

Dzieło  Tadeusza  Korpala  wraz 
z  umieszczonym w  tle  oryginalnym Cu‐
downym  Obrazkiem  zostało  poświęcone 
w czerwcu 1964 r. i umieszczone w ołta‐
rzu  głównym  i  zapewne wtedy  zdemon‐
towano  pierwszą  przesłonę,  przedstawia‐
jącą  Matkę  Bożą  w  białej  sukni.  Obraz 
ten poddany gruntownej renowacji może‐
my  podziwiać  obecnie  w  prezbiterium 
naszego  kościoła.  Rok  później,  4  lipca 
1965 r, biskup Piotr Kałwa nałożył koro‐
ny na Cudowny Wizerunek i głowy Mat‐
ki  Bożej  i  Dziecięcia  w  kopii  Tadeusza 
Korpala. Od  tego  czasu w ołtarzu  głów‐

nym naszego Sanktuarium króluje Matka 
Boża w granatowej sukni.

I rzec można, że w Krasnobrodzie hi‐
storia  zatoczyła  koło.  Oto  dwaj  artyści, 
których  życie  i  twórczość  rozdziela  trzy 
i  pół  wieku,  stworzyli  swoje  dzieła 

w  oparciu  o  ten  sam  wzorzec    obraz 
Francia „Madonna w ogrodzie  róż”,  jed‐
nak jakże różna motywacja leżała u pod‐
staw ich pracy. Pierwszy z nich, nieznany 
z  imienia XVII wieczny  twórca,  rytował 
obrazek  przeznaczony  do  prywatnej  po‐
bożności  wiernych  i  zapewne  nawet 
przez  myśl  mu  nie  przeszło,  jaką  rolę 
odegra  jego dzieło w historii Krasnobro‐
du i jego mieszkańców. Drugi, współcze‐
sny  nam,  malował  ze  świadomością,  że 
tworzy nie tylko obraz, na którego tle zo‐
stanie  umieszczony  Cudowny  Wizeru‐
nek,  ale  przede  wszystkim  nośnik  tych 
wszystkich wydarzeń, cudów, łask, uwol‐
nień  i uzdrowień, które przez ponad 350 
lat  tworzą  historię  krasnobrodzkiego 
Sanktuarium  i  które  wciąż  realizują  się 
w  słowach  Maryi  wypowiedzianych  do 
Jakuba Ruszczyka: „Postaw tu figurę, al‐
bowiem tu będzie się chwała Syna mego 
odprawowała,  a  na  znak  tego,  wiedz 
o tym, że iuż iesteś od czarta uwolniony”, 
a zważywszy na posługę egzorcysty, jaką 
pełni ks.  proboszcz Eugeniusz Derdziuk, 
realizują się także i tej sferze.

I niezależnie od tego, czy Maryja ma 
na  sobie białą,  czy  też granatową  suknię 
zawsze była,  jest  i będzie Szafarką Łask, 
Pocieszycielką  Zamojszczyzny  i  naszą 
Matką Bożą Krasnobrodzką, która nigdy 
nikomu nie odmówiła pomocy w potrze‐
bie.

Joanna Cios
Przypisy
1.  J.  Majewski  „Pustynia  w  ray  zamieniona”, 
str. 30
2.  cyt.  za  Cz.  Babiarz  „Królowa  Roztocza”, 
str. 111
Źródła:
• Babiarz Cz. „Królowa Roztocza”, Zamość 2018
•  SzykułaŻygawska A.  „Matka  Boska  Krasno‐
brodzka Szafarka Łask, Pocieszycielka Zamojsz‐
czyzny… przedstawienia Matki Boskiej adorują‐
cej Dzieciątko powstałe z inspiracji wydarzeniem 
w borze pod Krasnobrodem 1640 roku”, Krasno‐
bród  Lublin 2015
•  SzykułaŻygawska A.  „Matka  Boska  Krasno‐
brodzka”  Rycina  Jana  Filipowicza,  nadwornego 
rytownika  króla  Rzeczpospolitej”,  Zamojski 
Kwartalnik Kulturalny, nr 2, 2015
• Żurawicka G. „Konserwacja obrazu Matka Bo‐
ska Krasnobrodzka” z XVIII w. z kościoła para‐
fialnego w Krasnobrodzie”, Wiadomości Konser‐
watorskie Województwa Lubelskiego, 2001.

Kopia obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej 
autorstwa prof. Tadeusz Korpala

„Madonna w ogrodzie różanym”, 
Francesco Raibolini (Francio)

Przedszkolaki zaśpiewały online
XXVI Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka

Gminny  Konkurs  Piosenki  Przed‐
szkolaka  organizowany  przez 

Krasnobrodzki  Dom  Kultury  ma  swoją 
długoletnią  tradycję  i  jest  jedną  z  najbar‐
dziej  radosnych  imprez  organizowanych 
dla dzieci z miasta i gminy Krasnobród. 

W  tym  roku  odbyła  się  już  XXVI 
edycja  tego  wydarzenia.  I  choć  sytuacja 
epidemiologiczna  w  Polsce  nie  pozwala 
na  organizowanie  wielu  wydarzeń,  to 
twórcy tego wokalnego spotkania dla naj‐
młodszych  nie  poddali  się  i  postanowili, 

że tradycji stanie się zadość i maluchy za‐
śpiewają.  Konkurs  odbył  się  w  formie 
ONLINE. 

Mimo  to,  odpowiedź  na  zaproszenie 
do  udziału  w  tegorocznej,  innej  niż 
wszystkie  dotychczasowe  edycje,  była 
wspaniała.

Do  organizatorów  nadesłano  nagrania 
z całej gminy  wszystkich punktów, które 
do  tej  pory  brały  udział  w  tym  przedsię‐
wzięciu.  Śpiewających milusińskich w  tej 
edycji konkursu było 155, a  repertuar był 

w  zdecydowanej  większości  repertuarem 
dziecięcym. W  nagrodę otrzymali pamiąt‐
kowe dyplomy i nagrody.

Bardzo dziękujemy wszystkim małym 
wokalistom za udział w konkursie oraz ro‐
dzicom  i  nauczycielom,  którzy  przygoto‐
wali ich występy.

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich 
prezentacji  na  stronie  Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury lub na Facebooku.

M.K.
Fotoreportaż – str. 40
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Trudne początki
Historia szkoły w Krasnobrodzie (część II)
W  czasie  krwawych  walk 

o  Krasnobród  we  wrześniu 
1939  roku  budynek  szkoły    duma 
miejscowego  społeczeństwa    uległ 
częściowemu  zniszczeniu. Żal  było  pa‐
trzeć  na wypalone mury,  które  z  takim 
zaangażowaniem  wznosiło  miejscowe 
społeczeństwo.  Wydatnego  wsparcia 
udzielił  właściciel  majątku  Krasnobród 
senator  Kazimierz  Fudakowski,  do  jej 
budowy zachęcał ksiądz proboszcz An‐
toni  Wójcikowski.  Teraz  niezabezpie‐
czony budynek szybko  niszczał.

Czas  wojny  i  okupacji  to  mroczny 
okres  w  dziejach  oświaty.  W  okresie 
wojny  tylko  nieliczne  dzieci  pobierały 
naukę,  uczyły  się  pod  ścisłym  nadzo‐
rem  okupacyjnych  władz  niemieckich. 
Nie  uczono  historii  i  geografii. Trudno 
mówić tutaj o szkole polskiej, należy ją 
widzieć jako element niemieckiego sys‐
temu  nauczania  polskich  dzieci. 
W 1943  roku Krasnobród objęty został 
falą  masowych  wysiedleń.  Do  końca 
roku  szkolnego  1942/1943  kierowni‐
kiem szkoły był Hipolit Gietka. W lipcu 
obawiając  się  aresztowania  opuścił 
miasteczko. Powróci tu dopiero po woj‐
nie  i  ponownie  obejmie  kierownictwo 
szkoły.  Obowiązki  zarządzania  szkołą 
przejął  wówczas  Władysław  Gąsior. 
Czas  okupacji  niemieckiej  w  Krasno‐
brodzie  kończy  się  w  lipcu  1944  roku 
krwawym  epizodem.  Podczas  niemiec‐
kiego ostrzału, w pobliżu domu rodzin‐
nego,  ginie  dziewczyna,  sanitariuszka 
AK    Rozalia  Umińska  nazywana  Ba‐
sią,  ta  sama,  która  jako  mała  dziew‐
czynka  została  wyróżniona  podczas   
otwarcia  szkoły. Miała zaszczyt  rozma‐
wiać  z  Prezydentem  oraz  wręczała 
kwiaty.

Rok  szkolny  1944/45  był  pierw‐
szym  rokiem  nauki  w  polskiej  szkole, 
wolnej  od  zarządzeń  nie‐
mieckiego okupanta z nauką 
ważnych dla rodzin polskich 
przedmiotów. Szkoła nie po‐
siadała nic poza 10 ławkami 
i  3  tablicami.  Najpilniejszą 
sprawą  stało  się  przygoto‐
wanie lokali.

Wynajęto  i  przygotowa‐
no sale w trzech budynkach; 
tzw.  starej  szkole,  w  pałacu 
na Podzamku oraz na terenie 
kościelnym  w  Podklasztorze 
  łącznie  6  pomieszczeń. 
Obowiązkowi  szkolnemu 
podlegało  wówczas  310 

dzieci,  z  którymi  pracowali  nauczycie‐
le:  Andrzej  Przywarski    kierownik 
szkoły,  Elżbieta  Przywarska,  Marcin 
Niańko, Stanisława Niańko, Emilia Ko‐
cikowska  oraz Aleksandra  Majcherow‐
ska. W zastępstwie chorej pani Niańko‐
wej  zatrudniono  Romana  Służewskie‐
go.

Nauka  rozpoczęła  się  18  września. 
Opóźnienie  spowodowane  było  bra‐
kiem  stołów,  ławek,  krzeseł,  które  do‐
piero  wykonywano  w  fabryce  mebli 
w Bondyrzu.  Za  pieniądze  z wpisowe‐
go  wykonano  podstawowe  prace:  po‐
malowano  ściany,  oszklono  okna  itp. 
Stosunek  ówczesnych władz  gminy  do 
szkoły  był  dość  obojętny.  Pomagały 
w  niewielkim  zakresie.  Wielkim  pro‐
blemem  był  brak  pomocy  szkolnych 
i  opału.  Tylko  dzięki  ogromnemu    za‐
angażowaniu rodziców oraz nauczycieli 
szkoła dalej funkcjonowała. Obok zajęć 
edukacyjnych  prowadzono  różne  dzia‐
łania  integrujące  społeczeństwo  i  pod‐
trzymywano  lokalne  tradycje. W  okre‐
sie  świątecznym  zorganizowano  pierw‐
sze  powojenne  Jasełka.  Na  początku 
stycznia  zabrakło  opału,  dzieci  przyno‐
siły  więc  po  kilka  polan  drewna  z  do‐
mu,  co  na  krótko  umożliwiło  zimowe 
funkcjonowanie  placówki.  W  lutym 
z  powodu  niedogrzania  pomieszczeń 
ograniczono  działalność  szkoły  do  3 
klas.  Nauka  odbywała  się  zmianowo 
przez cały dzień.

W  kwietniu  1945  roku  na  własną 
prośbę odeszli nauczyciele wracając do 
miejsca  pracy  z  roku 1939, Aleksandra 
Majchrowska    wróciła  do  powiatu 
płockiego,  Andrzej  Przywarski  i  Elż‐
bieta  Przywarska  powrócili  do  Pozna‐
nia.  Obowiązki  kierownika  czasowo 
objął  Roman  Służewski.  Dnia  4.  IV. 
1945r.  kierownictwo  szkoły  obejmuje 

ponownie  Hipolit  Gietka.  Do  pracy 
w  tutejszej  szkole  skierowana  zostaje 
Maria Przewędowa.

Zrujnowanego  budynku  przedwo‐
jennej szkoły z powodu braku funduszy 
gmina  nie  była  w  stanie  wyremonto‐
wać,  nauka  odbywała  się  więc  dalej 
w 3 budynkach. Przy szkole dodatkowo 
uruchomione zostały wieczorowe kursy 
dla  dorosłych.  Trudności  finansowe, 
brak zainteresowania i pomocy ze stro‐
ny Gminy, złe warunki  lokalowe, braki 
w przyrządach i pomocach naukowych, 
katastrofalna  sytuacja  finansowa  na‐
uczycieli,  stawiają  działalność  szkoły 
w  pierwszych  powojennych  latach  pod 
dużym  znakiem  zapytania.  Właściwie 
placówkę  utrzymywał  Komitet  Rodzi‐
cielski.  Pomoc  z  powiatu  umożliwiła 
zainicjowanie  akcji  dożywiania  dzieci. 
Skorzystało  z  niej  142  uczniów. 
W  styczniu  1947  roku  Inspektorat 
Szkolny  z  Zamościa  przekazał  do 
szkolnej  biblioteki  pierwsze  książki. 
Dostarczono też długo oczekiwane ma‐

py  Polski  i  Europy  oraz 
cyrkle, ekierki, metry, linie, 
globus.  Z  funduszy  gmin‐
nych zakupiono godła pań‐
stwowe  i  portrety  dostojni‐
ków. 
      Rok  szkolny  1947/48 
rozpoczęło  418  uczniów. 
Jesienią  tego  roku  znaczna 
część  ludności  opuściła 
Krasnobród  udając  się  na 
Ziemie Odzyskane,  zmniej‐
szyła  się  przez  to  liczba 
uczniów  do  376.  Warunki 
nie  ulegają  poprawie, 

Budynek Szkoły w Krasnobrodzie
(obecnie siedziba Urzędu Miejskiego) widok od ul. 3 Maja

 Korytarz szkolny
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a  wręcz  przeciwnie,  liczba  sal  szkol‐
nych zmniejszyła się w tym czasie do 4. 
Szkoła  musiała  opuścić  sale  w  pałacu 
i  przy  kościele.  Nauka  odbywała  się 
w tzw. świetlicy  2 sale, w mleczarni – 
1 sala i w jednej sali wynajętej u p. Ko‐
rzeniowskiego.

Stosunek władz gminnych do szko‐
ły uległ poprawie za kadencji wójta Ja‐
na Kusiaka  z Hutek.  Poprzedni włoda‐
rze  ignorowali  potrzeby  szkoły.  Chcąc 
rozwiązać  problemy  lokalowe  władze 
gminne  zdecydowały  się  na  odbudowę 
budynku  szkolnego  zniszczonego  pod‐
czas  walk  1939  roku.  Powołany  został 
Komitet  Odbudowy  Szkoły  i  w  kwiet‐
niu  1948  roku  ruszyły  pierwsze  prace. 
Władze  gminy  przeznaczyły  na  ten  cel 
część pieniędzy z podatku, Komitet or‐
ganizował  zabawy,  loterie,  zbiórki. 
W  roku  następnym  podciągnięto  już 
mury  pod  dach  i  nakryto  budynek  bla‐
chą.  Starano  się  oddać  część  pomiesz‐
czeń  jeszcze  przed  zimą. Wykonywane 
były  okna,  ławki,  stoły.  Zaangażowanie 
społeczeństwa  widoczne  było  podczas 
wszelkich  prac  budowlanych.  Komitet, 
widząc ogromny entuzjazm, pomoc i za‐
angażowanie  mieszkańców,  roztaczał 
wizję  powstania  w  przyszłości  szkoły 
o  stopniu  licealnym. Marzenie  to  zosta‐
nie zrealizowane wiele lat później. Tym‐
czasem  prace  przy  odbudowie  zostają 
wyhamowane z powodu braku środków 
własnych  i  kredytów.  Ruszyły  dopiero 
w  sierpniu  roku  1949  po  uzyskaniu 
środków  i  posuwały  się  dość  szybko, 
pomimo szerokiego zakresu robót.

Dnia 5 lutego 1950 roku o godzinie 
13  rozpoczęła  się  uroczystość  otwarcia 
odbudowanej  szkoły.  Wśród  zaproszo‐
nych gości byli przedstawiciele z woje‐
wództwa, powiatu, kuratorium, starosta, 
inspektor  szkolny  oraz  społeczeństwo. 
Na uroczystość  złożyły  się przemówie‐
nia  gości,  śpiewy,  tańce,  deklamacje 
i  inscenizacje  dzieci.  Po  części  arty‐
stycznej  w  remizie  i  nowo  otwartej 
szkole zorganizowano przyjęcie dla go‐
ści  i uczniów. Przez kilka kolejnych  lat 
w  szkole  krasnobrodzkiej 
uczyły  się  również  dzieci 
z  sąsiednich  gmin  Tarna‐
watki  i Majdanu Sopockie‐
go.  Do  szkoły  uczęszczało 
w  roku  szkolnym  1950/51 
–  302  uczniów,  w  roku 
1951/52  –  332,  w  następ‐
nym  roku  liczba  uczniów 
wynosiła  292,  zaś 
w  1955/6  –  299.  Kadrę 
tworzyło  najczęściej  sied‐
miu  nauczycieli.  Zorgani‐
zowane  zostały  kursy  do‐

kształcające  dla  dorosłych  będące  uzu‐
pełnieniem  klasy  piątej  i  szóstej.  Do‐
datkową  formą  edukacyjną  był  Kurs 
Dobrego  Czytania,  który  prowadziła 
Józefa  Szeląg.  Panie  Katarzyna  Ćwi‐
czyńska  i  Bogusława  Chmielowa  pro‐
wadziły  kursy  dla  pracujących.  Powo‐
łana została Rada Rodziców, która mia‐
ła  współdziałać  z  kierownikiem  pla‐
cówki w pracach doposażających szko‐
łę,  a  braki  były  ogromne.  Cały  czas 
w budynku szkoły trwały prace wykoń‐
czeniowe.  Brakowało  ławek,  a  ucznio‐
wie  nierzadko  musieli  siedzieć  po  trzy 
osoby. Brakowało podręczników, te zaś 
zastępowano  książeczkami  historycz‐
nymi,  przyrodniczymi  oraz  geograficz‐
nymi.  Zeszyty  uczniowie  często  przy‐
gotowywali sami na zajęciach technicz‐
nych,  a  nauczyciele  tworzyli  zastępcze 
podręczniki i pomoce naukowe.

Z  akt  szkoły  zawieruchę  wojenną 
przetrwały  tylko  księgi  ocen  roku 
szkolnego  1941/42,  metryki  uczniów 
do roku 1943 oraz pieczęć szkoły z or‐
łem z  roku 1937. W kwietniu 1950  ro‐
ku  oddano  do  użytku  kuchnię.  By  po‐
zyskać  fundusze  na  cele  szkolne  orga‐
nizowane były zabawy taneczne, zbiór‐
ki  złomu,  makulatury.  Uczniowie  brali 
udział w akcjach sadzenia drzew w po‐
bliskich lasach m. in. w dolinie Św. Ro‐
cha. Posadzono drzewa również wzdłuż 
głównej  ulicy  i  przy  szkole. W począt‐
ku  lat  pięćdziesiątych  wykonano  i  za‐
montowano  zimowe  okna,  ocieplono 
strych,  pomalowano  budynek,  posta‐
wiono  toalety  zewnętrzne,  zamontowa‐
no rynny, zakupiono siatkę, którą ogro‐
dzono  plac  szkolny.  Przygotowano  bo‐
isko,  bieżnię,  sprzęt  do  prostych  ćwi‐
czeń  gimnastycznych,  założono  ogród 
szkolny  i  rabaty  kwiatowe  oraz  wyko‐
nano  chodnik  prowadzący  do  szkoły. 
Przy wielu pracach brali udział rodzice, 
nauczyciele  oraz  uczniowie.  Szkoła 
brała  udział  w  zbiórkach  na  rzecz  od‐
budowy Warszawy, przekazano 1600 zł 
na budowę szkoły pomnika w miejsco‐
wości Sochy,  uczniowie opiekowali się 

grobami  żołnierskimi  na  miejscowym 
cmentarzu. W roku 1952 ogłoszono na‐
bór do szkół zawodowych i zaocznych. 
W  tym  też  roku  zostaje  na  trwałe  roz‐
wiązany  problem  podręczników  szkol‐
nych.  Przy  krasnobrodzkiej  szkole 
działy  wówczas  harcerstwo,  PCK, 
Spółdzielnia Uczniowska, SKO, Szkol‐
ne  Koło  Odbudowy  Wwy,  Towarzy‐
stwo Przyjaźni PolskoRadzieckiej. Był 
to  dziesiąty  rok  nauki  w  powojennej 
Polsce.  Do    krasnobrodzkiej  szkoły 
uczęszczało wówczas 261 uczniów.

W  roku  1955  lekarze miejscowego 
Ośrodka Zdrowia przeprowadzili  bada‐
nie lekarskie uczniów. Założone zostały 
karty  zdrowia.  Rok  nauki  szkolnej 
1957/58 rozpoczęło 310 uczniów.
Kadrę  nauczycielską  stanowili:  Karoli‐
na  Gietka  pełniąca  funkcję  kierownika 
szkoły oraz Władysława Płoszaj, Bogu‐
sława  Piłat,  Natalia  Maruszak,  Maria 
Michalik,  Krystyna  Jarszak, Apolinary 
Kołtun. W  budynku  szkolnym  zamon‐
towana  została  instalację  elektryczna. 
Kilkunastoletni,  na  pewno  trudny, 
a  niekiedy  nawet  dramatyczny  okres 
funkcjonowania  szkoły  w  Krasnobro‐
dzie symbolicznie kończy założenie  in‐
stalacji elektrycznej w budynku.

29 października 1957r. zmarł Hipo‐
lit Gietka, wieloletni  kierownik  szkoły. 
Pogrzeb  odbył  się  w  jego  rodzinnej 
miejscowości  Rudniku  nad  Sanem. 
W  uroczystości  żałobnej  wzięła  udział 
delegacja  krasnobrodzkiej  społeczności 
szkolnej.  Po  odejściu  tak  wyrazistego 
i  wielce  zasłużonego  dla  miasteczka 
pedagoga  działalność  placówki  uległa 
zachwianiu.  Należało  jak  najszybciej 
przywrócić  normalne  funkcjonowanie 
szkoły.  Zadanie  to  powierzone  zostało 
żonie  zmarłego  kierownika  Karolinie 
Gietko. Pełniła ją przez dwa lata. W la‐
tach  sześćdziesiątych widoczna  już  jest 
stabilizacja  w  funkcjonowaniu  szkoły, 
mijają bezpowrotnie problemy zakłóca‐
jące jej wcześniejszą pracę.

Artykuł  zawiera podstawowe  infor‐
macje  dotyczące  początków  szkolnic‐

twa  w  naszej  miejscowości 
wiele  wątków  zostało  jedy‐
nie  zasygnalizowanych,  te‐
mat  jest  niezwykle  szeroki 
i  dość  ciekawy,  a  w  miarę 
upływu  czasu  coraz  trud‐
niejszy  do  odtworzenia. 
Podstawą  do  przedstawienia 
tego okresu była przeprowa‐
dzona  przeze  mnie  kweren‐
da  archiwalna  oraz  Kronika 
Szkoły od roku 1944/45.

Jolanta Kurantowicz
Budynek szkoły  widok od placu szkolnego
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Ach! Cóż to były za wycieczki, rajdy?!
Heskie* dla młodzieży frajdy!? (cz. 7)

Wróćmy do wątku z cz. 6 z dn. 
2123.09.2020  r.  niniejszej 

opowieści,  o  owej  polnej  drodze  od‐
biegającej  od  szosy  „kociołbówki”  po 
jej  prawej  stronie  w  kierunku  północ‐
nym  przed  wspomnianą  figurą.  Młody 
czytelnik  z  Krasnobrodu  i  najbliższych 
okolic, a nawet ten mieszkający aktualnie 
na osiedlu Podzamek zapewne nie wie, że 
taki odcinek polnej drogi od wieków tam 
istniał  i  funkcjonował  na  co  dzień.  Od 
szosy  biegła  ona  lekko wspinając  się  na 
niski tu grzbiet wzgórza i łagodnie opada‐
ła ku ścianie lasu wbiegając w jego ciem‐
nozieloną  toń  drzew  sosnowojodłowych 
w kierunku północnym.
     Ta droga znikła na zawsze z omawia‐
nej  przestrzeni,  kiedy  zagospodarowano 
teren  wokół  wspomnianego  w  cz.  6  tej 
opowieści,  pobudowanego  w  latach 
osiemdziesiątych XX wieku – niby daw‐
no  już,  acz  współcześnie  nam,  tzw.  „bi‐
dulca”  jak  wtedy  nazywali  go  jedni,  vel 
„dom  dziada”  jak  złośliwie  zwali  ten 
obiekt inni, czyli gmachu domu spokojnej 
starości  o  urzędowej  nazwie:  Dom  Po‐
mocy Społecznej, w skrócie – DPS.
         Aby  rozwiać  wszelkie  wątpliwości 
młodego  czytelnika  oraz  sceptyków  czy 
przekazuję prawdę historyczną, czy face‐
cje jakoweś o tej drodze bajam – wskazu‐
ję  osoby  realne,  żyjące,  które  za  swoich 
młodych lat, jako i autor tą drogą uczęsz‐
czały  tj.:  pani  Teresa  Gałan  urodzona 
i  mieszkająca  dawniej  w  folwarcznych 
czworakach,  aktualnie  mieszkająca  pod 
„górką”  na  osiedlu  Podzamek,  oraz  jej 
małżonek  Roman,  z  którym  to  piszący 
wraz  z  dwoma  kolegami:  Tadeuszem 
Hutnikiem i Jurkiem Służewskim w roku 
1953  po  zakończeniu  roku  szkolnego  na 
prośbę  pań  nauczycielek  wędrowaliśmy 
właśnie tą drogą do lasu zwanego „wilczą 
jamą ”, po leszczynowe tyczki do grochu 
rosnącego  na  ich  grządce  obok  szkoły 
podstawowej,  tej  odbudowanej  ze  znisz‐
czeń  wojennych  do  której  uczęszczali‐
śmy. Zapewne pomięta ją i potwierdzi jej 
dawne istnienie kolega autora od pasienia 
krasul na skarpach szosy z lat dzieciństwa 
Sawerek  Ożarowski  mieszkający  aktual‐
nie na Podklasztorze.
         Również pan Adam Kania mieszka‐
niec  wsi  Jacnia,  wtedy  młody  chłopak 
wędrował  tą  drogą  do  kościoła  w  Pod‐
klasztorze  wraz  z  innymi  rówieśnikami 
i różną wiekiem starszyzną.
          Osoby  te  w  rozmowie  z  autorem 
w  trakcie przygotowywania materiału do 
niniejszej opowieści jeszcze wiosną – po‐
twierdziły  dawny  byt  tej  drogi  w  oma‐
wianym  terenie.  Pani  Teresa  dobrze  pa‐
mięta tą drogę do Grabnika i dawny szlak 

pieszy  z  Jacni  i  z  powrotem  oraz  „ma‐
jówki” i inne modlitwy sprawowane przy 
omawianej  figurze  przez  mieszkańców 
folwarcznych  czworaków,  a  później  już 
nowego  osiedla  powstającego  na  rży‐
skach wspomnianego wcześniej wzgórza, 
do czasu postawienia drewnianego krzyża 
przy  chodniku  pośrodku  osiedla,  przy 
którym  zaczęto  sprawować  „majówki” 
i trwa to do chwili obecnej. 
      Młody Adaśko chodził tą drogą z in‐
nymi  mieszkańcami  pewnej  środkowej 
i całej wschodniej części Jacni do kościo‐
ła w Podklasztorze – wiosną i latem boso 
na skróty przez łąki, dalej przez gęsty las 
wierzchowiny  wznoszącej  się  stopniowo 
od  zakrętu  szosy  w  okolicy  źródełek  na 
uroczysku  Belfont  w  kierunku  wschod‐
nim  przez  górny  Grabnik  w  kierunku 
Hutkowa rozciągającego się u jej północ‐
nego  podnóża  i  dalej  aż  ku  Dominika‐
nówce. Wędrowano z Jacni tymi łąkowo
leśnymi ścieżkami również we wtorki na 
targ  w  Krasnobrodzie  i  do  sklepów  po 
zakupy, a do gminy w/s urzędowych.
     Piechurzy wędrujący boso do kościoła 
w  niedziele  i  święta  dla  oszczędzania 
obuwia, przed wejściem do świątyni myli 
zabrudzone  nogi  przy  studni  przed  ko‐
ściołem.  Zdejmowano  wiszące  na  szyi 
związane sznurowadłami skórzane kama‐
sze  lub  buty  tzw.  „oficerki”  związane 
sznurkiem  za  „ucha”  cholewek,  zakłada‐
no na umyte czyste nogi i dopiero w obu‐
wiu  wchodzono  nabożnie  w  progi  ko‐
ścioła,  z  powagą  znacząc  pierwej  znak 
krzyża  palcami  dłoni  umoczonymi 
w  miedzianych  kropielnicach  z  poświę‐
coną wodą wiszących na ścianach po  le‐
wej  i  prawej  stronie  tzw.  „kruchty”  ko‐
ścioła  przed  drzwiami  do  głównej  nawy 
kościoła.
     W wodzie z tej miedzianej „misy” wi‐
szącej  po  lewej  stronie  –  paluszki  małe 
i duże – zależnie od wieku zanurzał stan 
niewieści  –  płeć  „piękna”  do  czynienia 
znaku krzyża na czole i piersiach.
     W wodzie drugiej „misy” wiszącej po 
przeciwnej  stronie,  czyli  po  prawej  wej‐
ścia do kościoła – „chłopskiej”, tylko stan 
męski różnego wieku mógł paluchy umo‐
czyć do czynienia znaku krzyża.
     Taki był niepisany, ale ściśle przestrze‐
gany obyczaj, podział na babską i chłop‐
ską  stronę.  Obowiązywał  zarówno 
w  kruchcie  przy  kropielnicach,  jak 
i w  głównej  nawie  świątyni  podczas  na‐
bożeństwa.
     Chłopaczyska – „powsinogi” wyśmie‐
wali  później  tych  „mamich  synków”,  co 
to maminej trzymali się spódnicy i z ma‐
tulą paluszki zanurzali w „babskiej” kro‐
pielnicy  do  czynienia  znaku  krzyża  na 

czółkach i piersiach.
     Dziewczęta zaś bogobojnie nie śmiały 
korzystać  z  zasobów  poświęconej  wody 
z  tej chłopskiej misy. Dlaczego? Pytajcie 
o  to  inszych  starszych  znawców,  może 
wam odpowiedzą.
         Rytuał zanurzania palców całej dłoni 
lubo tylko dwóch w poświęconej wodzie 
i  czynienia  znaku  krzyża  zachowywali 
wszyscy wierni obowiązkowo, mali i do‐
rośli  –  dla  czci  Boga,  Jego  Syna,  dla 
chwały  Stwórcy  i  Zbawiciela  rodzaju 
ludzkiego,  na  znak  wyznawanej  wiary, 
jako  też  dla  zachowania  staropolskiej, 
chrześcijańskiej przeć tradycji. 
     Po nabożeństwie, po wyjściu z kościo‐
ła obuwie zaś ściągano z nóg, znów wie‐
szano  na  szyi  i  boso  wracano  duchowo 
syci  do  domów  we  wszystkich  kierun‐
kach. Adaśko  z  innymi  jacnianami  –  ku 
Jacni dalekiej.
         Ceremoniał ten z myciem nóg, z za‐
kładaniem nań obuwia, z moczeniem pal‐
ców dłoni w poświęconej wodzie, znaka‐
mi krzyża, był czyniony przez wszystkich 
wiernych: kobiety  i mężczyzn garnących 
pieszo  czy konno do kościoła  z okolicz‐
nych  wsi  bliskich  i  z  bardzo  daleka,  tj.: 
Lasowiec,  Starej Huty,  PotokaSenderek, 
Kaczórek, HutekNamula, Jacni, Bródek, 
Grabnika,  Hutkowa, Maciejówki,  Domi‐
nikanówki, Klocówki, Niemirówka, Maj‐
danu  Małego  –  popularnie  „Majdania‐
kiem”  zwanego,  Majdanu  Wielkiego  – 
dzielonego  na  tzw.  Trzecią,  drugą 
i  pierwszą  przerwę,  Zielonego,  Przejmy, 
Figarni,  Borek,  Łuszczacza,  Wólki  Hu‐
sińskiej.  Mieszkańców  Podzamku,  Pod‐
klasztoru,  Zagóry,  Krasnobrodu,  Nowej 
Wsi  ze względu  na  bliskość  do  kościoła 
rytuał ze zdejmowaniem obuwia  i mycia 
nóg przed kościołem nie dotyczył.
         Dlaczego wędrowano boso z daleka 
do kościoła lub na targ i z powrotem? Za‐
pyta  zapewne  współczesny  czytelnik? 
Otóż po zniszczeniach wojennych ubogo 
się wtedy, a szczególnie na wsi żyło. Buty 
jakiekolwiek  kto  posiadał,  były  bardzo 
drogie. Więc  je  szanowano  i  oszczędza‐
no, aby  jak najdłużej w  rodzinie  służyły, 
czasami  kilku  domownikom.  Zaś  skóry 
na  stopach  nie  oszczędzano,  bo  ona,  jak 
mówiono jest za darmo i na stopach cią‐
gle odrastają „nowe podeszwy”. A w bu‐
tach  –  nie!  Naprawy  butów  też  drogo 
kosztowały.
         Do kościoła wchodzono  stopniowo, 
spokojnie,  nabożnie,  bez  tłoczenia  się. 
Zaś po nabożeństwie nagle wszystkim się 
śpieszyło. Lub jakby wychodzących ktoś 
z  tyłu  „batożył”  i  przed  tymi  ciosami 
wszyscy  umykali?  Czy  jedno  skrzydło 
głównych drzwi wyjściowych było  tylko 
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otwarte, czy obydwa – tłok, ścisk w gar‐
dzieli  drzwi  był  jednaki,  po prostu  cichy 
tumult! Wszyscy naraz pchali się nawza‐
jem  do  wyjścia,  jakoby  się  za  nimi  ko‐
ściół palił. Powodowało to chwilowe „za‐
klinowanie” się „fali” wychodzących, a ci 
następni z tyłu nadal napierali z całych sił, 
ino kości chrobotały.
     Cóż to był wtedy za iście „tatarski”, ja‐
kowyś dziki obyczaj? Ale takoż to było!
     Nagle ta fala ludzkich cielsk chwilowo 
zaklinowana  w  świetle  drzwi,  pchana 
z mocą celowo przez osiłków od środka – 
wystrzelona niczym kamień z procy wy‐
padała  do  przestrzeni  „kruchty”  nawza‐
jem się przewracając  i depcząc. W ostat‐
nich  drzwiach  wyjściowych  za  chwilę 
było podobnie.
     Do dziś zastanawiam się co to była za 
kultura, za obyczajność?  I  to  tuż po mo‐
dlitewnej powadze nabożeństwa? Ale  tak 
to przez długie lata było. Czy ktoś z rów‐
nych wiekowi autora zaprzeczy, że tak nie 
było?
     Niektóre mamy, ciotki, a i ojcowie po 
wyjściu po nabożeństwie z kościoła wstę‐
powały  do  ośmiokątnego  sklepiku  posa‐
dowionego  obok  świątynnych  murów 
ogrodzenia, do państwa Feliksy  i Feliksa 
Zubów, aby kupić nieco cukierków,  liza‐
ka  lub  innych  łakoci  dla  swoich  pociech 
oczekujących  w  domach  na  powrót  ro‐
dzicieli ze słodkościami.
     Wracano po nabożeństwie w niedzielę 
lub z targu we wtorki tą samą drogą, utar‐
tym szlakiem. Poniektórzy przy tzw. „su‐
tej kabzie” przy duszy lub „tłustym” port‐
felu  w  portkach  wstępowali  –  jedni  do 
„szynku”  u  Zarembiny  (w  późniejszych 
latach była tam gospoda GS) inni do Ry‐
caka  na  zimny  lub  gorący  kufel  piwa 
z  soczkiem.  Inni  cenili  sobie  „pokątnego 
sznapsa”  u  „Marudzichy”,  jeszcze  inni 
u  „Kisiela”,  czyli  Piotrowicza.  Następni 
wstępowali  do  „Sabinka”  na  „jednego” 
z gorącą przekąską z przerastanego bocz‐
ku lub pysznego „maćka” czyli salcesonu. 
Do  Sitkowskiego  też  wstępowano  po 
odrobinę słynnej w okolicy – pysznej wę‐
dliny na tzw. „smaczek” dla rodziny, aby 

ino spróbować, posmakować, nie aby się 
najeść. Na takie dobre czasy – długo, dłu‐
go jeszcze  trzeba było czekać, zanim na‐
ród zaczął „odbijać się od dna”. 
          Tamtymi  czasy  wstępowano  (kogo 
było  stać)  na  tzw.  „jednego”  dla werwy, 
animuszu,  dla  kondycji  na  dalszą  drogę. 
Jeżeli  kończyło  się  to  tylko  na  owym 
„jednym”? Gorzej  później  bywało  z  po‐
wrotną  drogą,  marszrutą,  gdy  „paczka” 
kolegów młodych  lubo  tzw.  „starych  ta‐
baciurów”  stawiała  nawzajem  „sznapso‐
we” kolejki, czyli słynne: jeszcze po „jed‐
nym” i zaś po „jednym”, jeszcze tylko po 
„kuśtyczku”  często  bez  „zagryzki”,  czyli 
tych słynnych krasnobrodzkich wędlinek, 
tych lokalnych smakowitości.
         Na zakąski nie wszystkich było stać. 
Czasy  powojenne  były  „biedne”,  „chu‐
de”, „głodne”. Więc „ululanie” się „siwu‐
chą”  (nie  mylić  z  denaturatem),  wódką, 
okowitką bez zakąski było łatwe, szybkie 
i proste.
   Wracała więc potem do domów wesoła 
ferajna  zaśpiewując  na  „całe  gardło”,  na 
cała  okolicę  różne  dawne  śpiewanki,  nie 
zawsze  mieszczące  się  w  granicach  do‐
brego  „smaku”  i  przyzwoitości.  A  kto 
w takim stanie pobudzenia alkoholowego 
o  przyzwoitości  myślał?  Ać!  Przeć  to 
wtedy był swoisty, swojski, chłopski, za‐
wadiacki, nie tylko tutejszy animusz i lu‐
dowy folklor.
          Wspomnieć  jeszcze  wypada,  że   
wspomniani  wcześniej  mieszkańcy  tej 
części  Jacni,  którzy  pieszo  wędrowali 
opisywanym  wcześniej  łąkowoleśnym 
szlakiem  na  skróty  do  kościoła  w  Pod‐
klasztorze na msze święte – nie czynili te‐
go  podobno  w  okresie Wielkiego  Postu, 
w Wielką  Sobotę, Niedzielę i Poniedzia‐
łek  Wielkanocny  oraz  w    Przewodnią 
Niedzielę. Otóż na nauki stanowe w cza‐
sie rekolekcji wielkopostnych, w Wielką  
Sobotę do święcenia w kościele: jaj, pisa‐
nek, kiełbas, soli, masła, chleba, a w Nie‐
dzielę Wielkanocną  –  dzień  Zmartwych‐
wstania  Pańskiego  –  na  uroczystą  Mszę 
Rezurekcyjną,  w Wielki  Poniedziałek  na 
msze  zwykłe  i  w  Przewodnią  Niedzielę 

również  na  msze  zwykłe  z  późniejszym 
śmigusowym laniem w drodze powrotnej 
– jeżdżono szosą ceglaną na odcinku Jac‐
ni, a dalej aż do kościoła słynną „kocioł‐
bówką” – paradnie, gromadnie, rodzinnie 
i sąsiedzko furmankami parokonnymi lub 
podobnie  sańmi,  kiedy  czasami  święta 
wielkanocne  zanurzone  były  bajkowo 
w  śnieżnej  bieli. Mieszkańcy  innych wsi 
okolicznych  i  z  dalekich  w  tym  okresie 
czynili podobnie.
     Po Mszy Świętej Rezurekcyjnej odby‐
wały  się  tradycyjnie  swoiste wyścigi  za‐
przęgów konnych z wygłodniałymi pasa‐
żerami.  Szło  o  to,  kto  pierwszy  i  wcze‐
śniej zajedzie do wsi, do domu na czeka‐
jący już tam gorący słynny barszcz biały 
zabielony  suto  domową  śmietaną  –  ten 
słynny  barszcz  wielkanocny  uwielbiany 
przez  domowników  obficie  okraszony 
ową  „święconką”,  głównie  jajami  swoj‐
skimi na twardo, słynną pachnącą czosn‐
kiem  i dymem z wędzenia  swojską kieł‐
basą  i  innymi  pachnącymi  wędzonkami. 
A do tego ucztowania były obowiązkowo 
pieczone starannie przez gospodynie pie‐
rogi  gryczaniaki,  gorące,  odgrzewane 
specjalnie  w  gorących  kuchennych  du‐
chówkach,  aby  były  gorące  i  pachnące. 
Komuż  zatem  wygłodniałemu  nie  śpie‐
szyło by się do chaty na takie smakowito‐
ści? A jeszcze do tego gorąca kapusta su‐
to maszczona wędzonkami  lub  skwarka‐
mi, a  jeszcze później gorąca kaszanka ze 
skórką  chrupiącą  własnej  roboty  domo‐
wej z przystawką – ćwikłą czerwoną za‐
tykającą  dech  w  gardle  od  obfitości 
w niej chrzanu zimowego. Łzy wyciskała 
z oczu! Ucztowano zatem rodzinnie, go‐
ścinnie długo, a wesoło. Bo wesoły nam 
dziś dzień nastał – Chrystus Zmartwych‐
wstał!  Taką  wieść  radosną  przywożono 
z kościoła i już w progu wołano – Chry‐
stus Zmartwychwstał! A inni domownicy 
którzy  pozostawali  w  domu  i  szykowali 
gorącą  strawę,  z  radością  odpowiadali  – 
prawdziwie Zmartwychwstał!
cdn.

Krasnobród, 8 i 11.11.2020
Mieczysław Komisarczuk 
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W dniu 15 października 2020 ro‐
ku odbyła się uroczystość Zło‐

tych Godów dla 32 par małżeńskich z te‐
renu  miasta  i  gminy  Krasnobród,  które 
zawarły  związki  małżeńskie  w  latach 
19691970 i wspólnie przeżyły 50 lat.  

W trosce o zdrowie uczestników uro‐
czystości  organizatorzy,  którymi  byli 
Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misz‐
tal i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w  Krasnobrodzie  Agnieszka  Adamczuk 
zdecydowali,  że  tegoroczne  Złote  Gody 
miały  skromniejszy niż  zwykle  program. 
Rozpoczęły się Mszą św. w intencji Jubi‐

latów  odprawioną  w  krasnobrodzkim 
sanktuarium Maryjnym,  której  przewod‐
niczył  ks.  prałat  Eugeniusz  Derdziuk  – 
proboszcz  miejscowej  parafii.  Wraz 
z  księdzem  proboszczem Mszę  św.  kon‐
celebrował  ks.  Mariusz  Konopka,  który 
odprawiał  ją w  intencji  swoich  rodziców 
świętujących  50lecie  pożycia  małżeń‐
skiego.  

Msza  św.  miała  uroczysty  charakter. 
Podobnie jak w dniu ślubu, tak i podczas 
tej uroczystości Jubilaci złożyli przysięgę 
małżeńską.

Po  zakończonej  Eucharystii  Jubilaci 

zostali  odznaczeni  Medalami  za  Długo‐
letnie  Pożycie  Małżeńskie  przyznanymi 
przez  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Pol‐
skiej  Andrzeja  Dudę,  które  w  imieniu 
Prezydenta  RP  wręczał  Burmistrz  Kra‐
snobrodu  Kazimierz Misztal. Małżonko‐
wie  otrzymali  również  listy  gratulacyjne 
od Burmistrza oraz kwiaty. Przy ich wrę‐
czaniu Burmistrza Krasnobrodu wspierali 
Przewodniczący  Rady Miejskiej  w  Kra‐
snobrodzie  Radosław  CiosMairot  i  Za‐
stępca Burmistrza Janusz Oś.

Ta  część  uroczystości  zwykle  odby‐
wała  się w Krasnobrodzkim Domu Kul‐

Złote Gody 2020  inne niż zwykle
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tury  i była połączona z programem arty‐
stycznym,  po  którym  był  poczęstunek. 
W  tym  roku  medale  zostały  wręczone 
bezpośrednio po Mszy św. w sanktuarium 
i  tam  też  uroczystości  zakończyły  się 
wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

To była piękna i wzruszająca uroczy‐
stość,  choć  odbywała  się  z  zastosowa‐
niem  reżimu  sanitarnego  związanego 
z  zapobieganiem  rozprzestrzeniania  się 
koronawirusa  tj.  z  ograniczoną  ilością 
uczestników,  głównie  sami  Jubilaci 
(obecnych było 20 spośród 32 zaproszo‐
nych  par  małżeńskich)  bez  ich  najbliż‐
szych  rodzin.  Ponadto  zarówno  Jubilaci 
jak  i  organizatorzy  uczestniczyli  w  tej 
uroczystości  w  maseczkach  zasłaniają‐
cych usta i nos. 

A  oto  Złoci  Jubilaci  z  podziałem  na 
miejscowości, z których pochodzą:

Krasnobród:
Helena i Adam Gmyzowie
Joanna i Stanisław Gresztowie

Bogumiła i Marian Klichowie
Danuta i Roman Konopkowie 
Barbara i Bogusław Kurkowie 
Zofia i Zbigniew Molendowie 
Marianna i Stanisław Olszewscy 
Maria i Ryszard Piechowiakowie
Barbara i Jan Piturowie
Zofia i Kazimierz Przytułowie
Jadwiga i Tadeusz Skrzyńscy 
Maria i Lucjan Tyrkowie 
Irena i Marian Zielińscy 

Dominikanówka
Jadwiga i Józef Piaseccy

Hutki
Maria i Jerzy Maruszakowie
Teresa i Roman Rajtakowie

Hutków
Maria i Franciszek Kitowie
Zofia i Leszek Piwowarscy

Majdan Mały
Maria i Franciszek Kawalcowie
Teresa i Franciszek Smolągowie

Jadwiga i Stanisław Smolągowie 
Majdan Wielki

Leokadia i Józef Ciskowie
Rozalia Zofia i Stanisław Górnikowie 
Regina i Jan Gromkowie 
Irena i Władysław Kostrubcowie
Zofia i Bolesław Piskorowie 
Helena i Stanisław Szewczukowie

Szur
Emilia i Stanisław Gielmudowie
Janina i Stanisław Kitowie

Zielone
Mirosława i Ryszard Bełzowie 
Janina i Jan Kozowie 
Kazimiera i Józef Umińscy. 

Dołączamy się do wszystkich życzeń, 
które otrzymali Złoci  Jubilaci  i  życzymy 
im wielu  kolejnych wspólnych  lat,  prze‐
żytych w zdrowiu i radości.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 22
fot. Lucyna Ujma

Zakup wyposażenia sali
warsztatowej KGW Krasnobród
W  ramach  realizacji  projektu 

„Wzmocnienie  kapitału  społecznego 
mieszkańców gminy Krasnobród poprzez 
wyposażenie  i modernizację  sali  warsz‐
tatowej”  została  wyposażona  siedziba 
Koła  Gospodyń Wiejskich  Krasnobród 
w  sprzęt  komputerowy  i  nagło‐
śnieniowy m.  in. w: kolumnę mo‐
bilną, ekran projekcyjny, projektor, 
urządzenie wielofunkcyjne.

Wykonawcą  zadania  jest  firma 
RYMGRAF  Łukasz  Rymarczuk 
z  siedzibą  w  Tomaszowie  Lubel‐
skim.  Wartość  zadania  wynosi  6 
120,00 zł brutto.

Zakupiony  sprzęt  to  pierwsza 
część zakupów wyposażenia, wyre‐
montowanej w ramach tego projektu 
sali warsztatowej KGW, która mie‐
ści  się  w  budynku  KDK.  Kolejne 
będą dokonywane w przyszłym ro‐
ku.

Projekt pn. „Wzmocnienie kapi‐
tału społecznego mieszkańców gmi‐
ny  Krasnobród  poprzez  wyposaże‐
nie  i  modernizację  sali  warsztato‐
wej”  realizowany  przez  Koło  Go‐
spodyń  Wiejskich  Krasnobród  jest 
współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie opera‐
cji w ramach strategii rozwoju lokal‐
nego  kierowanego  przez  społecz‐
ność” Programu  Rozwoju  Obsza‐
rów Wiejskich na lata 20142020. 
Instytucja  Zarządzająca  PROW 

20142020    Minister  Rolnictwa  i  Roz‐
woju Wsi.

KGW Krasnobród wydało mapę
turystyczną gminy Krasnobród
Koło Gospodyń Wiejskich Krasno‐

bród  zakończyło  realizację  zadania  na 
opracowanie  mapy  promującej  pro‐
dukty  turystyczne  gminy  Krasnobród, 

a w szczególności:
  zalew  z  basenami  na  wyspie  i  infra‐
strukturą turystyczną wokół zalewu,
  Sanktuarium  w  Krasnobrodzie  wraz 
z  Muzeum  Sztuki  Sakralnej,  Muzeum 
Parafialnym,
 Muzeum Wieńców Dożynkowych i Ka‐
plica na Wodzie,

 Kaplicę św. Rocha,
 kamieniołom z basztą widokową,
 szlaki piesze przebiegające przez 
teren gminy Krasnobród,
  szlaki  rowerowe  przebiegające 
przez teren gminy Krasnobród.
Wykonawcą zadania była firma 

GEOMAP  Dorota  Bukowska 
z  siedzibą  w  Rzeszowie. Wartość 
zadania wynosi 8000,00 zł.
Publikacja  została  opracowana 

przez  Koło  Gospodyń  Wiejskich 
Krasnobród w  ramach  grantu  pn. 
„Poprawa atrakcyjności  turystycz‐
nej  gminy  Krasnobród  poprzez 
wydanie  publikacji  promocyj‐
nych”,  jest  współfinansowana  ze 
środków  Unii  Europejskiej  w  ra‐
mach  poddziałania  19.2  „Wspar‐
cie  na  wdrażanie  operacji  w  ra‐
mach  strategii  rozwoju  lokalnego 
kierowanego  przez  społeczność” 
Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich  na  lata  20142020.  In‐
stytucja  Zarządzająca  PROW 
20142020    Minister  Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Małgorzata MiecznikBorkowska
Koordynator projektu 

Projekty realizowane 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Krasnobrodzie
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W dniu  4  grudnia  2020  r.,  przedstawiciele  gminy 
Krasnobród    Burmistrz  Kazimierz  Misztal  i  Za‐

stępca Burmistrza Janusz Oś w obecności wykonawcy robót 
budowlanych  Józefa  Buciora  reprezentującego  konsorcjum 
firm:  Zakład  Usług  Sanitarnych  Józef  Bucior  oraz Agbud 
Łukasz Bucior z Krasnobrodu i Jacka Marcyniuka inspekto‐
ra  nadzoru  inwestorskiego,  dokonali  odbioru  prac wykona‐
nych  w  ramach  projektu  pn.  „Przebudowa  oczyszczalni 
ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanali‐
zacji sanitarnej w Krasnobrodzie”. 

Przebudowa  oczyszczalni  ścieków  została  wykonana 
w oparciu o technologię reaktorów sekwencyjnych ze stałym 
zwierciadłem, która pozwala na najwyższą z możliwych efek‐
tywność pracy oraz gwarantuje utrzymanie  stałych, optymal‐
nych parametrów technologicznych pracy obiektu.

Wartość  odebranych  robót według  zawartej  umowy, wy‐
nosi 3 337 946,44 zł netto, 4 105 674,12 zł brutto.

Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowa‐
ne  jest  w  ramach  Osi  Priorytetowej  6  Ochrona  środowiska 
i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodar‐
ka  wodnościekowa,  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 20142020.

Referat Funduszy Europejskich i Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Odbiór końcowy prac przy oczyszczalni ścieków
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Poseł RP Tomasz Zieliński w ZS w Krasnobrodzie
W dniu  2  grudnia  2020  r.  Szkołę  Podsta‐

wową w Krasnobrodzie odwiedził   po‐
seł na Sejm RP, pan Tomasz Zieliński  organizator 
konkursu  „Kolory  Niepodległości”.  Osobiście 
przywiózł  nagrody  dla  laureatów  tego  konkursu 
z krasnobrodzkiego przedszkola i podstawówki.

A oto laureaci:
• w kategorii przedszkole: III miejsce  Iga Piotrow‐
ska (z grupy 0b), wyróżnienie  Oliwia Świst (0b),
• w kategorii  kl.  IIII:  III miejsce   Karolina Pisz‐
czek,  uczennica  klasy  IIIa,  wyróżnienie    Mia 
OsterkampMielniczek z klasy IIIb.

Prace  powstały  pod  kierunkiem  nauczycieli: 
Marzeny  Jabłońskiej, Aliny  Pieli,  Danuty  Pawelec 
i Haliny Gontarz.

Facebook ZS w Krasnobrodzie

Orszak Trzech Króli 2021
Krasnobród, podobnie  jak w la‐

tach poprzednich, zgłosił chęć 
organizacji  kolejnej  edycji  Orszaku 
Trzech Króli w roku 2021 i znalazł się 
na mapie miejscowości  orszakowych. 
Orszak  będzie  organizowany  pod  ha‐
słem: „Panu dzięki oddawajmy”.

Ze  względu  na  obecną  sytuację 
oraz ograniczenia związane z zapobie‐
ganiem rozprzestrzeniania  się korona‐
wirusa Orszak Trzech Króli będzie zu‐
pełnie  innym  wydarzeniem  niż  w  la‐
tach poprzednich. Obowiązujące ogra‐
niczenia nie pozwalają na jego organi‐
zację  w  dotychczasowej  formie, 
z udziałem dużej ilości osób maszeru‐
jących ulicami miasta.

W  związku  z  tym  organizatorzy 
zaproponowali  cztery  formy  organiza‐
cji orszaku i są to: mini orszaki, space‐
ry  orszakowe,  orszak  kolęd  –  święty 
wieczór  i  orszakowy  challenge  kolę‐

dowy.  Kwarantanna  narodowa,  która 
obowiązywać  będzie  od  28  grudnia 
jeszcze bardziej ogranicza te formy or‐
ganizacji orszaku. 

O  tym  jak będzie wyglądał Orszak 
Trzech  Króli  w  Krasnobrodzie  zdecy‐
dujemy  w  najbliższym  czasie. 
O  szczegółach  będziemy  informowali 
poprzez Internet, ale  już  teraz serdecz‐

nie zapraszamy do udziału w tym wy‐
darzeniu.

Jedną  z  naszych  propozycji  jest 
nagrywanie  rodzinnego,  bądź  indywi‐
dualnego  kolędowania  i  przesyłania 
filmów na adres poczty elektronicznej 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury – e
mail: kontakt.krasnobrod.pl. Filmy  te, 
opublikujemy  i  będzie  można  zoba‐
czyć  je  na  kanale  YouTube  KDK 
w dniu 6 stycznia 2021.
Jak  co  roku  z  biura  fundacji OTK 

otrzymaliśmy  korony  i  śpiewniki, 
które  chcemy  rozdysponować  wśród 
lokalnej  społeczności,  tak  aby  kolę‐
dujący  mogli  wystąpić  w  tych  koro‐
nach.  Część  z  nich  trafiła  już  do 
przedszkolaków.

Zapraszamy  do  śledzenia  strony 
internetowej i facebooka KDK.

Mariola Czapla
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Narodowe Święto Niepodległości 2020
w dobie koronawirusa

11  listopada  2020  –  Narodowe 
Święto  Niepodległości  było  zu‐

pełnie inne niż te, które pamiętamy z po‐
przednich lat.

Trudna  sytuacja  epidemiologiczna 
uwidaczniająca  się  dużą  liczbą  zachoro‐
wań  na  Covid19  oraz  związane  z  nią 
ograniczenia, mające na celu zapobiega‐
nie  rozprzestrzeniania  się  koronawirusa 
spowodowały, że obchody przypadającej 
w  tym  roku  102.  rocznicy  odzyskania 
przez  Polskę  niepodległości,  zarówno 
w kraju jak i na świecie, miały w tym ro‐
ku znacznie skromniejszy wymiar.

Tak też było i w Krasnobrodzie. Tra‐
dycyjnie o godzinie 9.00 w Sanktuarium 
Maryjnym w Krasnobrodzie odprawiona 
została  Masza  święta  w  intencji  Ojczy‐
zny celebrowana przez proboszcza miej‐
scowej  parafii  ks.  prałata  dr Eugeniusza 
Derdziuka,  który  wygłosił  również  ho‐
milię.  Ze  względu  na  obowiązujące 
ograniczenia w Eucharystii uczestniczyła 
znacznie mniejsza  liczba  osób  niż  zwy‐
kle.  Dla  tych,  którzy  nie  mogli  wybrać 
się  do  kościoła  i  osobiście  uczestniczyć 
w  modlitwie  za  Ojczyznę,  była  możli‐
wość łączenia się z Sanktuarium poprzez 
Internet  i  zdalnego  uczestniczenia  we 
Mszy św. poprzez transmisję online. 

W tegorocznych obchodach Narodo‐
wego  Święta  Niepodległości  zabrakło 
też  tradycyjnego  programu  artystyczne‐
go poprzedzającego Mszę św., w wyko‐
naniu  uczniów  jednej  ze  szkół  działają‐
cych na terenie gminy oraz pięknej opra‐
wy muzycznej w wykonaniu Chóru Pa‐
rafialnego  oraz  Krasnobrodzkiej  Orkie‐
stry  Dętej.  Nie  było  też  możliwości 
zorganizowania  uroczystego  przemarszu 

pod  pomnik  100lecia  Niepodległości 
i  złożenia  wiązanek  przez  delegacje  in‐
stytucji,  stowarzyszeń  i  grup  społecz‐
nych.  Symboliczną wiązankę w  imieniu 
całego  społeczeństwa  Miasta  i  Gminy 
Krasnobród  złożyli  przedstawiciele 
władz  samorządowych: Burmistrz Kazi‐
mierz  Misztal,  Przewodniczący  Rady 
Miejskiej  Radosław  CiosMairot,  Zca 
Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Ka‐
zimierz  Mielniczek  wraz  z  małżonką 
Martą Mielniczek oraz Sekretarz Gminy 
Kazimierz Gęśla.

Okolicznościowe  przemówienie  Bur‐
mistrza  Krasnobrodu,  zwykle  wygłasza‐

ne przy pomniku, tym ra‐
zem  zostało  nagrane 
i  umieszczone  w  Interne‐
cie.  Podobnie  było  też 
z  częścią  artystyczną. Za‐
miast  tradycyjnego  kon‐
certu w KDK, w  Interne‐
cie  udostępniony  został 
montaż  słownomuzycz‐
ny,  który  wraz  z  wystą‐
pieniem  burmistrza  był 
nagrany  wcześniej,  z  za‐
chowaniem  obowiązują‐
cego reżimu sanitarnego.

W  programie  arty‐
stycznym,  na  który  skła‐
dały się wiersze, piosenki 
i  utwory  instrumentalne, 

wystąpili pracownicy i uczestnicy zajęć 
prowadzonych  w  Krasnobrodzkim  Do‐
mu Kultury oraz inne oso‐
by  współpracujące 
z KDK. Byli  to: Gabriela 
Szpyra – uczestniczka za‐
jęć  nauki  gry  na  gitarze 
(gitara  i  śpiew),  Alicja 
Parkitny  –  kierownik  ze‐
społu  folklorystycznego 
„Wójtowianie”  (recyta‐
cje),  Aneta  Krupa  –  in‐
struktor  ds. muzyki  KDK 
(śpiew), wraz z córką Julią 
(śpiew), Paweł Murdzek – 
nauczyciel, polonista z Ze‐
społu Szkół w Krasnobro‐
dzie wraz  z wnuczką Be‐
atką  (recytacje),  Jagoda 
Skiba,  Dawid  Kwiatkow‐
ski  i  Bartłomiej  Smoluch 
–  uczestnicy  zajęć  nauki 
gry  na  instrumentach  dę‐
tych  (trąbka),  Karolina 
Smoluch  –  uczestniczka 
zajęć  teatralnych  (recyta‐

cje),  Marianna  Sachajko  –  uczennica 
Państwowej  Szkoły  Muzycznej  I  st. 
w Tomaszowie Lubelskim (klarnet). 

Tych, którzy nie widzieli  jeszcze  te‐
go  programu  zachęcamy  do  odwiedze‐
nia  kanału  Youtube  Krasnobrodzkiego 
Domu  Kultury  lub  strony  internetowej 
www.kultura.krasnobrod.pl.

Można  też  obejrzeć  retransmisję 
Mszy św. w intencji Ojczyzny z Sanktu‐
arium Maryjnego w Krasnobrodzie, któ‐
rą zarejestrował p. Józef Zdybel. Link do 
retransmisji:  https://www.youtube.com/
watch?v=v14GPnoNUdQ.

Dziękujemy  bardzo  wszystkim  wy‐
stępującym  w  programie  oraz  osobom 
zaangażowanym  w  przygotowanie  tych 
prezentacji artystycznych, a w szczegól‐
ności  rodzicom  i  nauczycielom naszych 
małych  artystów  oraz  instruktorom 
KDK – Mateuszowi Krawcowi, Marze‐
nie  Mazurek  i  Jarosławowi  Monastyr‐
skiemu,  który  zajął  się  nagraniami 
i  montażem  nagranego  materiału  oraz 
umieszczeniem go w Internecie.

Serdecznie  dziękujemy  również 
wszystkim,  którzy  skorzystali  z  zapro‐
szenia  i  uczestniczyli  w  tych  nietypo‐
wych  obchodach  Narodowego  Święta 
Niepodległości 2020.

Miejmy  nadzieję,  że  za  rok  będzie‐
my mogli powrócić do tradycyjnych ob‐
chodów tego święta.

Mariola Czapla



Gazeta     rasnobrodzkaListopad  Grudzień  202036

My  Polacy  mamy  szczególny 
obowiązek mówić i uczyć mło‐

de  pokolenie  prawdy  o  naszych  dziejach. 
Chociaż w okrojonej formie,  to z taką sa‐
mą jak zawsze powagą i zadumą nad war‐
tościami i etosem Armii Krajowej, ucznio‐
wie  i  nauczyciele  przeżywali  Święto  Pa‐
trona  Szkoły  Podstawowej  imienia Armii 
Krajowej w Kaczórkach.

W  tym  roku  nasze  święto,  ze  wzglę‐
dów bezpieczeństwa, składało się z  trzech 
części. We  czwartek,  24.09.2020  r.  praw‐
dziwymi  uczniami  stały  się  pierwszaki, 
w  tej  uroczystej  chwili  towarzyszyli  im 
koledzy  z  klas  IIII  i  rodzice.  Dzieci 
z  wielką  powagą  ślubowały  na  szkolny 
sztandar.

Druga część obchodów święta, to spo‐
tkanie  uczniów  klas  IVVIII,  którzy 
25.09.2020 r. oddali hołd żołnierzom AK, 
składając  kwiaty  pod  pomnikiem  pole‐
głych  żołnierzy  AK  oraz  uczestnicząc 
w akademii w wykonaniu klasy VIII.

W dniu 27.09.2020 r., w rocznicę po‐
wstania  Polskiego  Państwa  Podziemnego, 
braliśmy udział we mszy świętej w intencji 
żołnierzy  Armii  Krajowej  oraz  uczniów 

i pracowników szkoły.
Udział  w  uroczystościach 

patriotycznoreligijnych  to  wy‐
raz  wdzięczności  dla  Polskiego 
Państwa  Podziemnego,  wyraz 
pamięci o tym, że z ofiary prze‐
szłych  pokoleń  powstało  nie‐
podległe państwo, w którym na‐
si  uczniowie  mogą  uczyć  się 
i  bawić.  Udział  w  obchodach 
święta  patrona  to  przypomnienie  tego,  co 
dla Polaka jest ważne.

Jestem Polakiem więc mam obowiązki 
polskie –  ta myśl  jednego z ojców naszej 
niepodległości  Romana  Dmowskiego  re‐
alizowana  była  przez  pokolenia  nie  tylko 
dorosłych, ale także dzieci. To one broniły 
mowy  polskiej  we Wrześni,  to  one  wal‐
czyły o Lwów, walczyły w Szarych Szere‐
gach. A  dzisiaj  na  uczniów  naszej  szkoły 
spada  szczególny  obowiązek  szerzenia 
etosu Armii Krajowej, nie walki, ale życia 
dla  wartości,  które  wypisane  były  na 
sztandarach Armii Krajowej: Bóg, Honor, 
Ojczyzna.

Tegoroczne  święto  szkoły  odbyło  się 
dzięki pracy: Rady Rodziców   przygoto‐

wanie  bezpiecznej  atrakcji  dla  uczniów; 
pani  Ewy Adamowicz    dekoracja 
i przygotowanie ślubowania klasy I; 
pani Katarzyny Buczak, która przy‐
gotowała  część  artystyczną;  pana 
Dominika Flisa    prezentacja  o Ar‐
mii  Krajowej,  zdjęcia  z  uroczysto‐
ści; pani Moniki Pasiecznej  deko‐
racja.

Jak  zawsze mogliśmy  liczyć na 
naszych wypróbowanych przyjaciół: panią 
Elżbietę Działę  Dyrektora Zespołu Szkół 
w Krasnobrodzie, zastępcę dyrektora panią 
Krystynę Czaplę, panią Małgorzatę Kawa‐
łek    Dyrektora  Szkoły  Podstawowej 
w  Majdanie  Wielkim  oraz  księdza  pro‐
boszcza Artura  Sokoła,  który  otoczył  nas 
opieką duszpasterską.

Wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do 
uświetnienia dnia Patrona Szkoły serdecz‐
nie dziękuję.

Elżbieta Zub
Dyrektor SP w Kaczórkach

Fotoreportaż – str. 39
fot. Dominik Flis 

Wszystko wyjątkowe
Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

Krasnobrodzki  Dom 
Kultury  już  po  raz 

kolejny był organizatorem Eli‐
minacji  Rejonowych  Między‐
narodowego  Festiwalu  Kolęd 
i  Pastorałek  im.  Ks.  Kazimie‐
rza Szwarlika w Będzinie.
Ze  względów  epidemiologicz‐
nych  tegoroczne  eliminacje 
różniły  się  od  poprzednich   
odbyły  się  w  formie  online, 
bez  osobistego  udziału  wyko‐
nawców  i  bez  publiczności. 
Jurorzy  oceniali  uczestników 
na  podstawie  przysłanych  na‐
grań wideo.

Zgodnie  z  regulaminem 
komisja oceniająca w składzie: 
Beata  Buczek  (przewodniczą‐
ca)  –  nauczyciel  Państwowej 
Szkoły Muzycznej  I  i  II  stop‐
nia  w  Zamościu,  Barbara  Ra‐
biega  –  muzyk,  wokalistka 
i Aneta  Krupa    instruktor  ds. 
muzyki  KDK  (wokal),  w  so‐
botę 19 grudnia 2020 r., w sie‐
dzibie  Krasnobrodzkiego  Do‐
mu Kultury, obejrzała i wysłu‐
cha  zgłoszonych  nagrań,  które 
spełniły  warunki  formalne  za‐

warte w  regulaminie  festiwalu 
i  zakwalifikowała  do  finału 
Festiwalu  następujących  wy‐
konawców:
 Zespół wokalny  "ARPEG‐
GIO"  z  Tomaszowskiego 
Domu Kultury
  Solistkę  Kaję  Peć  z  I  Li‐
ceum  Ogólnokształcącego 
w Zamościu 
 Solistkę Natalię Maliborską 
z  Tomaszowskiego  Domu 
Kultury

Przyznano również wyróż‐
nienie  z  możliwością  dopusz‐
czenia do finału przez Organi‐
zatora  solistce   Emilii Tabała 
z  Tomaszowskiego  Domu 
Kultury. 

Dziękujemy  wszystkim 
uczestnikom,  którzy  wybrali 
Krasnobród  jako  miejsce  eli‐
minacji, laureatom i wyróżnio‐
nym gratulujemy. 

Przesłuchania  finałowe 
odbędą się w dniach 79 stycz‐
nia  2021  r.  i  podobnie  jak 
przesłuchania regionalne  będą 
miały formę  online.

Marzena Mazurek

27. Festiwal Kolęd i Pastorałek
im. Ks. Kazimierza Szwarlika
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Gmina  Krasnobród  dokonała 
kolejnych  zakupów w  ramach 

Funduszu sołeckiego.
Podkrzesywarka spalinowa
dla Majdanu Wielkiego

W dniu 9 listopada br. w została za‐
kupiona  teleskopowa  podkrzesywarka 
spalinowa, która będzie wykorzystywa‐
na do podcinania gałęzi i zarośli popra‐
wiając  przejezdność  dróg  gminnych  na 
terenie  sołectwa  Majdan  Wielki. 

Dostawcą  urządzenia  była  firma 
EuroLas  Sp.  J.  Koszt  jego  zakupu 
3 000,00 zł. 

Wiata przystankowa w Zielonem
Zgodnie z wnioskiem mieszkańców, 

w  ramach  funduszu sołeckiego, w dniu 
8  grudnia  dostarczono  i  zamontowano 
wiatę  przystankową  w  miejscowości 
Zielone.  Wykonawcą  zadania  była  fir‐

ma Z. W. Sopel.
W  celu  ochrony  przed  złymi  wa‐

runkami atmosferycznymi, zostanie do‐
budowany  przez  firmę  dodatkowy 
panel. Koszt wiaty wyniósł 5 227,50 zł 

Nowe ogrodzenia
w Majdanie Wielkim i Hucisku
W dniu 3 grudnia 2020 r. odebrano 

prace  dotyczące  realizacji  zadania  pn. 
„Dostawa  oraz  montaż  ogrodzenia  pa‐
nelowego  w  miejscowości  Majdan 
Wielki  i Hucisko”  realizowanego w ra‐
mach  funduszu  sołeckiego.  W  ramach 
zadania  zamontowano  ogrodzenie 
o wysokości 1,80 m od poziomu terenu, 
ogrodzenie  z  wypełnieniem  panelami 
3D,  cynkowane  i  malowane  proszko‐
wo.  Pod  panelami  wykonano  podmu‐
rówkę  betonową  z  belek  betonowych 
prefabrykowanych.  Ogrodzenie  zostało 
wykonane w  sąsiedztwie  świetlic wiej‐
skich  w  miejscowości  Majdan  Wielki 

(długość  ogrodzenia  150,00  m)  oraz 
w Hucisku (długość ogrodzenia 85,00 m).

Wykonawcą  robót  była  firma  Fit‐
nessBud Jacek Pupiec z Miączyna.

Wartość  dostawy  oraz  montażu 
ogrodzenia  panelowego  w  miejscowo‐
ści Majdan Wielki wyniosła  23  247,00 
zł  brutto,  natomiast  w  miejscowości 
Hucisko to 12 484,50 zł brutto.

Referat Funduszy Europejskich i Inwestycji 
    Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Realizacja funduszu sołeckiego 2020

W dniu  14  grudnia  2020r.  w Kra‐
snobrodzie  dokonano  odbioru 

inwestycji drogowej pn. „Remont ulicy Hi‐
polita Gietki w Krasnobrodzie od km 0+000 
do km 0+396”. 

Prace  były  realizowane  od  dnia  podpi‐
sania  umowy  z  wykonawcą  tj.  9.11.2020r. 
Ich wykonawcą  było  Przedsiębiorstwo Ro‐
bót  Drogowych  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą 
w  Zamościu,  reprezentowane  było  przez 
Piotra Łysia – Kierownika robót.

Zakres  robót,  obejmował  remont  ulicy 
Hipolita Gietki o długości 396 m polegają‐
cy na wykonaniu nawierzchni z mieszanki 
mineralnoasfaltowej,  grubość  po  zagęsz‐
czeniu  5  cm,  na  podbudowie  z mieszanki 
kruszywa  niezwiązanego  o  grubości  war‐
stwy  po  zagęszczeniu  8  cm.  Pobocza 
i  zjazdy  gruntowe  ulepszone  z  mieszanki 
kruszywa niezwiązanego o grubości 8 cm. 
Roboty wykończeniowe,  humusowanie  te‐
renu oraz regulacja istniejącego rowu wraz 
jego oczyszczeniem.

Wartość  odebranych  robót  według 
zawartej Umowy wynosi  164  752,84  zł 
brutto.
Referat Funduszy Europejskich i Inwestycji 

 Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie

Ulica Gietki po remoncie
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