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Z okazji Świąt
 Bożego Narodzenia 
naszym Czytelnikom

i Współpracownikom
składamy serdeczne życzenia

zdrowych i wesołych świąt, pełnych pokoju
i rodzinnego ciepła oraz niepowtarzalnej

świątecznej atmosfery.Niech radość i pokój płynące
z Narodzenia Pańskiego oraz poczucie osobistego

i zawodowego spełnienia towarzyszą Wam przez cały nowy 2019 rok.
Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej”
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Szkoła  Podstawowa  im.  Kardy‐
nała  Stefana  Wyszyńskiego 

w  Majdanie  Wielkim  oraz  Fundacja 
Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego  w  Zamościu 
są  organizatorami  Spotkania  Opłatko‐
wego  Szkół  Prymasowskich  Diecezji 
ZamojskoLubaczowskiej,  które  odbę‐
dzie się 5 stycznia 2019 roku w Szkole 
Podstawowej w Majdanie Wielkim
Program uroczystości:

9.55   Zbiórka delegacji szkół z pocz‐

tami  sztandarowymi  w  kaplicy  p.  w. 
Św.  Brata  Alberta  w  Majdanie  Wiel‐
kim
10.00   Msza Święta  pod przewodnic‐
twem  Pasterza  Diecezji  ZamojskoLu‐
baczowskiej  Księdza  Bp  dr  Mariana 
Rojka
11.00    Powitanie  przybyłych  gości 
przez Dyrektora szkoły
11.05    Część  artystyczna  w  wykona‐
niu  uczniów  szkoły w Majdanie Wiel‐
kim pt. „Ziarenko czułości” 
11.35    Konkurs  kolęd  i  pastorałek 

w  wykonaniu  uczniów  zaproszonych 
szkół
12.00    Wystąpienia  okolicznościowe 
zaproszonych gości
12.15    Życzenia,  dzielenie  się  opłat‐
kiem
12.40  Poczęstunek
13.00    Wspólne  spotkanie  uczniów 
przybyłych szkół  oglądanie filmu
14.00  Zakończenie uroczystości

Małgorzata Kawałek
Dyrektor SP w Majdanie Wielkim

Spotkanie Opłatkowe Szkół Prymasowskich
Diecezji ZamojskoLubaczowskiej

Wszystko, co nas spotyka  zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód,
przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek
 wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu.

ks. Kardynał Stefan Wyszyński

Trwają przygotowania do kolej‐
nej  edycji  Orszaku  Trzech 

Króli.  6  stycznia  2019  roku,  pod  ha‐
słem  „Odnowi  oblicze  ziemi”,  Orszak 
Trzech  Króli  przejdzie  ulicami 
750 miejscowości  w  Polsce  i  21  poza 
jej  granicami.  To  będą  jedenaste  naj‐
większe uliczne jasełka na świecie! Na 
ich  trasie  jest  też  Krasnobród,  w  któ‐
rym  orszak  organizowany  będzie  po 
raz czwarty.

Autorem  naszego  scenariusza  bę‐
dzie  tradycyjnie  Paweł Murdzek    po‐
lonista  z  Zespołu  Szkół w Krasnobro‐
dzie. Orszak wyruszy z Placu Siekluc‐
kiego w centrum miasta, gdzie zlokali‐
zowana  będzie  I  scena  „Ogłoszenie 
spisu  i  wyruszenie  do  Betlejem”.  Be‐
tlejem to Krasnobrodzki Dom Kultury, 
gdzie  rozegrana  będzie  II  scena  „Ma‐
ryja  z  Józefem  poszukują  noclegu”. 
Potem  orszak  wyruszy  do  sceny  III 
„Anioł  u  Pasterzy”  przy  budynku 
Urzędu Miejskiego, a następnie uda się 
na Podklasztor, gdzie przy ulicy Toma‐
szowskiej  będzie  scena  IV  „Pałac He‐

roda”. Przed wejściem do Sanktuarium 
Maryjnego  będzie  scena V  „Przygoto‐
wanie”, a w sanktuarium przy żłóbku  
VI    „Złożenie  hołdu”.  Zwieńczeniem 
orszaku będzie Msza święta odprawio‐
na w Sanktuarium. 

Odpowiadając  na  zaproszenie  or‐
ganizatorów  do  odegrania  poszczegól‐
nych scen zadeklarowali się mieszkań‐
cy  kolejnych  miejscowości  z  terenu 
gminy i parafii Krasnobród: Starej Hu‐
ty,  Nowej  Wsi  i  Klocówki.  W  rolę 
trzech  króli  wcielą  się    reprezentanci 
trzech  parafii  działających  na  terenie 
gminy Krasnobród, wytypowani  przez 
ich  proboszczów.  Oprawę  muzyczną 
zapewnią miejscowe zespoły. 

Orszak  jest  organizowany  przy 
współpracy  z  Fundacją  „Orszak 
Trzech  Króli”.  Dzięki  temu  otrzyma‐
my  orszakowe  materiały  promocyjne 
do  rozdania  wśród  uczestników,  takie 
jak  śpiewniki  (100  szt.),  korony  (300 
szt.)  i  naklejki.  Z  poprzedniej  edycji 
mamy też 4 duże sztandary.

W  imieniu  organizatorów  naszego 

orszaku,  którymi  są:  Parafia  NNMP 
w  Krasnobrodzie,  Burmistrz  Krasno‐
brodu  i  Krasnobrodzki  Dom  Kultury, 
serdecznie  zapraszam  wszystkich  do 
aktywnego  udziału w  orszaku.  Zachę‐
camy do przebrania się w barwne stro‐
je  (czerwone,  zielone  i  niebieskie) 
i  utworzenie  orszaków  poszczegól‐
nych królów. Mile widziane  są  też  in‐
ne stylowe stroje. 

Szczegółowe  informacje  i program 
orszaku będą podane w Internecie i na 
plakatach.  Informacje  można  uzyskać 
też w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Mariola Czapla

Orszak Trzech Króli 2019



Gazeta     rasnobrodzkaGrudzień 2018

Zagospodarowanie
odpadów komunalnych

Gmina Krasnobród podpisała umo‐
wę  na  „Odbiór  i  zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z  terenu nieru‐
chomości  zamieszkałych  położonych 
na  terenie Gminy Krasnobród” na  lata 
20192020.  Zadaniem  tym  zajmie  się 
Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komu‐
nalnej w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23
400  Biłgoraj.  W  zasadach  segregacji 
odpadów komunalnych  zaszły  zmiany. 
Od  nowego  roku  mieszkańcy  będą 
mieli  obowiązek  dodatkowo  selektyw‐
nej  zbiórki  odpadów  ulegających  bio‐
degradacji  (worek  brązowy)  oraz  po‐
piołu (worek szary).

IV sesja Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie

W  dniu  28  grudnia  2018r.  (piątek) 
o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury  odbędzie  się  IV  sesja  VIII  ka‐
dencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

W  programie  obrad  zaplanowano 
podjęcie następujących uchwał:
1) ws. zniesienia formy ochrony przyro‐
dy  drzewa  z  gatunku  lipa  drobnolistna, 
uznanego za pomnik przyrody Orzecze‐
niem  Nr  3  Wojewody  Zamojskiego 
z  dnia  14  grudnia  1987r. Dz. Urz. Woj. 
Zamojskiego z 1988r. nr 1 poz.2),
2)  ws.  udzielenia  pomocy  finansowej 
Miastu  Zamość  na  utrzymanie  Schro‐
niska  dla  bezdomnych  zwierząt w Za‐
mościu, 
3) ws. wyboru metody ustalenia opłaty 
za  gospodarowanie  odpadami  komu‐
nalnymi oraz ustalenia stawki tej opła‐
ty  od  właścicieli  nieruchomości,  na 

których zamieszkują mieszkańcy,
4)  ws.  udzielenia  pomocy  finansowej 
Powiatowi  Zamojskiemu  na  realizację 
zadania  publicznego  z  zakresu  wyko‐
nania  drogowego  zadania  inwestycyj‐
nego:  „Przebudowa  drogi  powiatowej 
nr  3247  dr.  kraj.  17  –  Pniówek  –  Su‐
chowola – Maciejówka w zakresie bu‐
dowy oświetlenia ulicznego”,
5) w sprawie zarządzenia wyborów do 
Samorządu  Mieszkańców  na  terenie 
Gminy Krasnobród,
6)  ws.  przyjęcia  programu  współpracy 
Gminy Krasnobród  z  organizacjami  po‐
zarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  pu‐
blicznego na rok 2019, 
7)  ws.  uchwalenia  MiejskoGminnego 
Programu  Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2019 rok,
8)  ws.  uchwalenia  MiejskoGminnego 
Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
9)  ws.  zmiany  uchwały  budżetowej  na 
rok 2018,
10) ws. wieloletniej prognozy finansowej,
11) ws. uchwały budżetowej na rok 2019.
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Wraz  z  początkiem  nowej  kadencji 

samorządu  terytorialnego weszły w ży‐
cie  przepisy  znowelizowanych  ustaw 
(o samorządzie gminnym, powiatowym 
i  województwa)  dotyczące  obowiązku 
transmitowania  i  nagrywania  obrad  ra‐
dy,  a  także  późniejszej  publikacji  tych 
nagrań.

Obrady Rady Miejskiej w Krasno‐
brodzie na żywo można obejrzeć w In‐
ternecie  pod  adresem  https://krasno‐
brod.sesja.pl/,  w  BIPie,  w  zakładce 
Działalność  oraz  na  naszym  portalu 
www.krasnobrod.pl.

Mieszkańcy  mogą  zobaczyć,  jak 
pracują wybrani  przez  nich  radni  oraz 
jak głosują.

Głosowania  na  sesjach  rad  odby‐
wają  się  za  pomocą  urządzeń  umożli‐

wiających  sporządzenie  i  utrwalenie 
imiennego wykazu  głosowań  radnych. 
Wykazy głosowań są upublicznione na 
stronie www.krasnobrod.pl w zakładce 
Administracja – Rada Miejska w Kra‐
snobrodzie  oraz  w  BIP  w  zakładce 
Działalność  –  Protokoły  z  przebiegu 
sesji.

Zakontraktowanie
usługi zarządzania projektem
Na  przełomie  miesiąca  listopada 

i  grudnia    2018  roku  Urząd  Miejski 
w Krasnobrodzie przeprowadził przetarg 
na  wykonanie  usługi  zarządzania  pro‐
jektem  „Montaż  Odnawialnych  Źródeł 
Energii  na  terenie  gminy  Krasnobród”. 
W  ramach  projektu  zostanie  zainstalo‐
wanych  na  budynkach  mieszkańców 
Gminy Krasnobród około 400 zestawów 
składających  się  z  paneli  fotowoltaicz‐
nych  z  pompami  ciepła  oraz  zestawów 
solarnych.  Instalacje, które będą monto‐
wane w ramach projektu będą służyły do 
przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej 
w  gospodarstwach  domowych  uczestni‐
czących w projekcie. 

Na ogłoszony przetarg na usługę za‐
rządzania  projektem  wpłynęły  4  oferty, 
w  tym  tylko  jedna została uznana przez 
Gminę  Krasnobród  za  ofertę  ważną. 
W dniu 7  grudnia  2018  roku Burmistrz 
Krasnobrodu  zawarł  kontrakt  z  Instytu‐
tem  Doradztwa  Europejskiego  –  Inno‐
wacja  spółka  cywilna  z Krakowa, który 
jako jedyny złożył ofertę ważną.

Wybrany  menedżer  projektu  będzie 
miał  za  zadanie  prowadzenie  całości 
spraw  związanych  z  zakontraktowa‐
niem,  wdrożeniem  oraz  rozliczeniem 
końcowym projektu.

Umowa  została  zawarta  na  okres 
28 miesięcy.   Koszt kontraktu zgodnie 
ze  złożoną  ofertą wyniósł    121.770  zł 
brutto.  

Budowa oświetlenia
ulicznego w Grabniku

W  grudniu  2018  zostaną  przepro‐
wadzone  prace  związane  z  montażem 
linii  izolowanej  oświetlenia  ulicznego 
„Grabnik 2”  we wsi Grabnik. 

Prace  montażowe  związane  z  mon‐
tażem linii  izolowanej oświetlenia ulicz‐
nego  na  czterech  słupach  oraz  nowych 
energooszczędnych  opraw  oświetlenio‐
wych na wysięgnikach słupowych wy‐
kona  wykonawca  EBP  System  Piotr 
Chmiel  Sitno  nr  111B;  22424  Sitno. 
Koszt  zainstalowania  nowego  oświe‐
tlenia ulicznego w umowie zawartej na 
podstawie  oferty  przetargowej  wynosi 
8.260,00  zł.  Prace montażowe  zostaną 
wykonane do końca grudnia 2018 r.

Informacje zebrsała:
Mariola Czapla
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Wspólnie pomagamy potrzebującym
Ogólnopolska Charytatywna Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Organizowana od ponad ćwierć 
wieku,  z  inicjatywy  redaktor‐

ki  Radia  Lublin  Ewy Dados,  Charyta‐
tywna Akcja  „Pomóż  Dzieciom  Prze‐
trwać  Zimę”,  w  tym  roku  w  Krasno‐
brodzie odbyła się po raz 24. Podobnie 
jak wcześniejsze edycje była okazją do 
wsparcia  potrzebujących,  ale  również 
do integracji  licznego grona osób, któ‐
re  w  różny  sposób  włączyły  się  w  jej 
organizację. Niektórzy z nich wspiera‐
ją akcję od samego początku. 

Podczas  ostatniej  edycji  akcji,  któ‐
ra  odbyła  się w  niedzielę  25  listopada 
2018  roku  zbierane  były  takie  dary 
rzeczowe  jak:  artykuły  spożywcze, 
słodycze,  środki czystości, książki,  za‐
bawki i artykuły szkolne.

Blisko 30osobowa grupa wolonta‐
riuszy (osób dorosłych tworzących kra‐
snobrodzki  sztab  akcji),  przy  wsparciu 
równie  licznej  grupy  przyjaciół  akcji 
(młodzieży), pełniła dyżury w sklepach 
czekając na darczyńców od godzin ran‐
nych do popołudniowych. Dary zbiera‐
ne były w Markecie Spożywczym KJW 
Adamczukowie, Delikatesach Centrum, 
Biedronce  oraz  Sklepie  Spożywczym 
Państwa  Kurantowiczów  na  Podklasz‐
torze.  Ponadto  dary można  było  prze‐
kazać  także  przy  kaplicy  w  Kaczór‐
kach  oraz  w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury. Zbiórce darów w KDK trady‐
cyjnie już towarzyszył koncert, na któ‐
ry biletem wstępu były słodycze.
Wykonawcami  koncertu,  który  rozpo‐

czął się o godz. 15.00 byli mali i trochę 
więksi artyści oraz młodzież – ucznio‐
wie szkół z terenu miasta i gminy Kra‐
snobród.  Program  był  zróżnicowany, 
tak  że  każdy mógł  znaleźć  coś  intere‐
sującego dla siebie. Były wiersze, pio‐
senki, taniec i scenki teatralne. Niektó‐
re  z  nich  o  treściach  poważnych,  pa‐
triotycznych  w  nawiązaniu  do  obcho‐
dów  100.  rocznicy  odzyskania  przez 
Polskę  niepodległości,  inne  zabawne, 
pełne  humoru,  które  wywoływały 
uśmiech,  a  nawet  śmiech  licznie  zgro‐
madzonej publiczności. 

Koncert  rozpoczęły  przedszkolaki 
z Przedszkola Samorządowego w Kra‐
snobrodzie programem „Kto Ty jesteś? 
 Polak mały”. Kolejne prezentacje ar‐
tystyczne to: „Dzień z życia piątoklasi‐
stów” – Szkoła Podstawowa w Majda‐
nie  Wielkim,  program  wokalnota‐
neczny oraz występy wokalistek Ame‐
lii  Szymańskiej  i  Pauliny Romaszko  – 
Szkoła  Podstawowa  w  Kaczórkach, 
wytęp  wokalnoinstrumentalny  Gabry‐
si  Szpyry  z  Krasnobrodu,  układ  ta‐
neczny,  montaż  słownomuzyczny 
„Kram  z  wierszami”,  nowa  wersja 
„Czerwonego  Kapturka”  –  Zespół 
Szkół  w  Krasnobrodzie,  skecz  „Egza‐
min”    koło  teatralne  „Babiniec” 
z  Krasnobrodzkiego  Domu  Kultury. 
Koncert zakończyli  uczniowie krasno‐
brodzkiego  gimnazjum  programem 
„Gimnazjaliści  dzieciom  –  Rzepka 
i inne wiersze na wesoło”. 

Publiczność dobrze bawiła  się  rów‐
nież  podczas  prowadzonej  podczas 
koncertu  aukcji,  na  której  licytowane 
były  fanty  (głównie  różnego  rodzaju 
ozdoby  świąteczne,  prace  plastyczne 
oraz szachy z figurkami z wosku) prze‐
kazane na  ten cel przez: Warsztat Tera‐
pii  Zajęciowej  w  Dominikanówce,  Po‐
wiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasno‐
brodzie,  Zespół  Szkół  w  Krasnobro‐
dzie,  Roztoczańską  Spółdzielnię 
Socjalną  „Warto”  oraz  Pana Grzegorza 
Sachajkę i Panią Małgorzatę Gielmudę.

Dzięki  aktywności  uczestników 
aukcji, którzy chętnie zgłaszali kolejne 
propozycje,  fanty  o  niskiej  cenie  wy‐
woławczej  często  osiągały  dosyć  wy‐
sokie  ceny.  W  sumie  wylicytowana 
łączna kwota wyniosła  1.119,00 zł

Zgodnie z zasadą akcji PDPZ, któ‐
ra  mówi,  że  podczas  akcji  nie  zbiera‐
my  pieniędzy,  licytacja  była  prowa‐
dzona w złotówkach, ale uregulowanie 
należności za wylicytowane fanty były 
dokonywane w formie rzeczowej.

Podczas  tegorocznej  akcji  Pomóż 
Dzieciom  Przetrwać  Zimę  w  Krasno‐
brodzie  zebrano    689  kg  darów,  które 
przekazane  zostały  do  MiejskoGmin‐
nego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w  Krasnobrodzie  –  współorganizatora 
zajmującego  się  ich  rozdaniem  oso‐
bom  potrzebującym.  Z  zebranych  da‐
rów wykonano 57 paczek rodzinnych

Serdecznie  dziękuję  wszystkim 
zaangażowanym w  organizację 

26 edycji Akcji Pomóż Dzieciom Prze‐
trwać Zimę w Krasnobrodzie:
Wolontariuszom  zbierającym  da‐

ry,  którymi  byli:  nauczyciele  Zespołu 
Szkół w Krasnobrodzie – Renata Gan‐
carz, Marzena Jabłońska, Alicja Poma‐
niec,  Danuta  Korzeniowska,  Justyna 
Kwaśniewska, Edyta Smoląg, Bogusła‐
wa  Pawluk,  Danuta  Pawelec, Angelika 

NowińskaBorowiec,  Józef  Wryszcz, 
Beata Twardowska, Beata Gmyz, Alina 
Piela,  Dominika  Smyka  i  Halina  Gon‐
tarz,    nauczyciele  Szkoły  Podstawowej 
w  Kaczórkach  –  Karolina  Bukała Mo‐
nika  Pasieczna  i  Ewa Adamowicz,  na‐
uczycielka  Szkoły  Podstawowej 
w  Majdanie  Wielkim  –  Alicja  Głąb, 
a  także  Zuzanna  Bełz  z  Krasnobrodz‐
kiego Domu Kultury, Wanda Sachajko 
i  Kazimierz  Misztal  –  burmistrz  Kra‐

snobrodu;  wolontariuszom  zajmują‐
cym  się  innymi  akcyjnymi  zadaniami: 
Zofii  Podolak,  Dorocie  Daniłowicz, 
Ewie BirskiejFurman, Donacie Rocz‐
kowskiej, Wojciechowi Tabała  z Miej‐
skoGminnego  Ośrodka  Pomocy  Spo‐
łecznej  w  Krasnobrodzie  oraz  Marze‐
nie Mazurek, Marioli  Kaweckiej  i  Ja‐
rosławowi Monastyrskiemu z KDK.
Przyjaciołom  akcji  –  młodzieży 

ze  Szkolnego  Klubu  Wolontariatu 

Podziękowania
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Opiekunki    z  Roztoczańskiej  Spółdzielni  Socjalnej 
WartO  p. Karolina Krejer i p. Grażyna Michońska 

mogą już bez najmniejszego problemu poruszać się po gmi‐
nie  Krasnobród  świadcząc  usługi  opiekuńcze,  które  są  zle‐
cane  przez  MiejskoGminny 
Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
w Krasnobrodzie oraz prywat‐
nych klientów.

W  ramach  otrzymanej  do‐
tacji z Ośrodka Wsparcia Eko‐
nomii  Społecznej  zostało  za‐
kupione  auto  ciężarowe  za 
30  tys.  brutto  oraz  rowery 
elektryczne  za  łączną  kwotę 
10 tys. brutto.

Opiekujesz się schorowaną 
osobą w rodzinie? lub sąsiedz‐
twie?  Może  sam  chwilowo 
podupadłeś  na  zdrowiu  i  po‐
trzebujesz  pomocy  w  niektó‐
rych  czynnościach  domo‐
wych?

Skontaktuj  się  lub  przyjdź  do  Nas    porozmawiamy 
i  omówimy  szczegóły,    a  przede  wszystkim  POMOŻEMY 
za niewielką opłatą! 

Przyniesiemy drzewa, ugotujemy, sprzątniemy, pomoże‐
my  w  codziennych  obowiąz‐
kach...
     Zadzwoń! tel. 605 077 729  
lub  przyjdź  ul.  Handlowa  2 
w Krasnobrodzie.
      Zapraszamy  też  do  naszej 
Pracowni  KrawieckoArtystycz‐
nej  mającej  swoją  siedzibę  pod 
tym  samym  adresem,  która 
świadczy  takie  usługi  jak:  po‐
prawki  krawieckie,  skracanie, 
zwężanie,  prasowanie,  szycie 
odzieży,  szycie  sukien,  szycie 
strojów  ludowych  i  stylizowa‐
nych.

Magdalena Drożdż
Prezes Zarządu

Spółdzielni "WartO"
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działającego  w  Zespole  Szkół  w  Kra‐
snobrodzie  pod  opieką  p.  Danuty Ko‐
rzeniowskiej  za pomoc w zbiórce da‐
rów. 
Właścicielom  sklepów, 

w  których  zbierane  były 
dary  za  umożliwienie 
zbiórki:  Państwu  Mał‐
gorzacie  i  Januszowie 
Kurantowiczom, Kazi‐
mierzowi,  Jolancie 
i  Wacławowi  Adam‐
czukom  oraz  kierow‐
nictwu sklepów Biedron‐
ka i Delikatesy Centrum.
Księżom  Proboszczom   

ks. prałatowi dr Eugeniuszowi Derdziuko‐
wi  i  ks.  Romanowi  Sawicowi  z  krasno‐
brodzkich parafii oraz ks. Arturowi Soko‐
łowi z parafii w Bondyrzu za promowa‐

nie  akcji  w  ramach  ogłoszeń  parafial‐
nych.
Ofiarodawcom  fantów na  aukcję 

  pani  kierownik  Urszuli  Czapli 
z  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej 

w  Dominikanówce,  pani  dy‐
rektor  Gabrieli  Przytuła 
z  Powiatowego  Ośrodkowi 
Wsparcia w Krasnobrodzie, 
pani  dyrektor  Elżbiecie 
Działa  i  pani  Halinie  Gon‐
tarz  z  Zespołu  Szkół 
w  Krasnobrodzie,  a  także 
panu  Grzegorzowi  Sachajko 

i  Pani  Małgorzacie  Gielmuda 
z Krasnobrodu.

 Wykonawcom koncertu  wszystkim 
występującym  podczas  koncertu  oraz 
nauczycielom  i  opiekunom  młodych 
artystów,  którzy  mieli  swój  udział 

w  przygotowaniu  poszczególnych 
punktów jego programu.
Darczyńcom    za  przekazane  dary, 

ofiarowane w sklepach, przy kaplicy, czy 
też w Krasnobrodzkim Domu Kultury. 

W  sposób  szczególny dziękuję  pa‐
ni Bożenie Korzeniowskiej  –  dyrektor 
BETASOAP Sp. z o.o. w Szewni Dol‐
nej za przekazanie obfitego daru w po‐
staci produktów firmy (mydła).

  Dziękuję  również  pani  kierownik 
Mirosławie  Konopce  i  pracownikom 
MiejskoGminnego  Ośrodka  Pomo‐
cy  Społecznej  w  Krasnobrodzie  za 
pomoc  w  organizacji  akcji  oraz  przy‐
gotowanie  paczek  i  przekazanie  ich 
osobom potrzebującym wsparcia.

Mariola Czapla
Szef sztabu Akcji w Krasnobrodzie

Fotoreportaż – str 14  15

WartO DOJEDZIE JUŻ WSZĘDZIE!
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Opiszę,  jakie  były  obyczaje  na 
Święta  Bożego  Narodzenia. 

W  moim  domu  była  choinka,  nie 
świerkowa,  ale  jodła.  Na  szczycie 
umieszczony  był  ozdobny  szpic,  na 
gałązkach  wisiały  aniołki,  lalki,  ko‐
szyczki,  ozdobne  łańcuszki,  przypięte 
do gałązek lichtarzyki, a w nich karbo‐
wane świeczki. Były też cukierki, a na 
grubych  gałązkach  jabłka.  Choinka 
umocowana była na drewnianym krzy‐
żaku  przymocowanym  do  podłogi. 
Wisiały też w rezerwie zimne ognie. 

W  czasie  przygotowywania  wigi‐
lijnego stołu, gospodarz domu przyno‐
sił  sianko,  mówiąc:  „Na  szczęście,  na 
zdrowie z Wigilią, abyśmy ten rok po‐
myślnie zakończyli,  lepszego doczeka‐
li”. Odpowiadało się: „Daj nam Boże”.

Sama  wieczerza  wigilijna,  to  stół 
nakryty  białym  obrusem,  pod  którym 
w  jednym  miejscu  znajdowało  się 
sianko.  Było  też  puste  miejsce  przy 
stole. Zawsze była też wymagana ilość 
potraw,  a  więc:  barszcz  czerwony 
z uszkami, kapusta z grochem, pierogi, 
karp,  śledzie,  chleb,  racuszki,  kompot 
z suszonych owoców, miód i kutia.

Najstarsza  osoba    gospodarz  roz‐
poczynała wieczerzę modlitwą, dzieliła 
się  opłatkiem  z  domownikami  i wów‐
czas  przystępowano  do  jedzenia. 

Oczywiście  przy  opłatku  były  życze‐
nia.  Śpiewano  też  kolędy.  Dzieci  ob‐
darowywane  były  upominkami  znaj‐
dującymi  się  pod  choinką.  Zapalano 
świeczki  i  zimne  ognie.  Trzeba  było 
przy  tym  bardzo  uważać,  by  choinka 
się nie zapaliła.

W  drugi  dzień  Świąt  rano  pierw‐
szym  gościem  był  szczudrak  z  życze‐
niami  (chłopiec)  i  mówił:  „Jestem  so‐
bie  szczudraczek/  Wylazłem  na  krza‐
czek!  Z  krzaczka  na  drogę/  Złamałem 
sobie  nogę!  Byłem  w  Kościele!  Wi‐
działem  anielskie  wesele!  Panna  syna 
porodziła! W  złote  pieluszki  go  powi‐
ła/  Ja  te  pieluszki  roznoszę!  Państwa 
o kolędę proszę”. Oczywiście otrzymał 
drobną gotówkę, a nawet słodycze.
Wieczorem  przybywali  kolędnicy 
z gwiazdą lub szopką i śpiewem. W la‐
tach  stanu wojennego kolędowali  star‐
si, zbierając datki na Solidarność.

Pamiętam  też Wigilię z 1942  roku, 
kiedy  to  z  nakazu  władz  niemieckich 
w Podzamku (obecnie osiedle Krasno‐
bród)  na  uroczysty Wieczór Wigilijny 
inni mieszkańcy  i moi  rodzice musieli 
przyjąć  po  dwóch  Niemców  pracują‐
cych  w  ogrodzie.  Należeli  oni  do  za‐

plecza    służba  tyłów,  tak  bym  to  na‐
zwał,  ich  jak  i  pozostałych mieszkają‐
cych  na  Podzamku.  Jeden  był  prote‐
stantem,  a  drugi  katolikiem.  Ja  i  mój 
braciszek  otrzymaliśmy  od  nich  bom‐
bonierki  w  kształcie  książek.  Prote‐
stant  mówił  wprawdzie,  że  u  nich  ta 
uroczystość  odbywa  się  inaczej    nie 
pości  się,  ale  zachowywał  się  tak,  jak 
nasza  katolicka  rodzina.  Było  też  po‐
dobieństwo  w  śpiewaniu  kolęd    po‐
dobna  melodia.  To,  że  znali  dobrze 
mego  Tatę,  to  powiedzieli,  że  „Hitler 
kaput” i że wojnę Niemcy przegrają. 
Kilka  miesięcy  później,  gdy  Niemcy 
ponosili na wschodzie porażki, dwójka 
naszych znajomych była pewna, że ich 
też  przerzucą  na  front  wschodni. My‐
śleli  nie  tylko  o  ciepłej  odzieży,  ale 
i  o  swojej  przyszłości  na  froncie.  Je‐
den  z  nich  powiedział  do Taty,  jak  do 
przyjaciela:  „Sztachu,  jak  przeżyjemy, 
to wstąpimy do Was, jeżeli nie, to zna‐
czy,  że  tam  zostaliśmy”.  Gdy  odjeż‐
dżali  furmankami  na  front,  to  mnie 
i  brata  prosili,  abyśmy  stali  w  oknie 
i  machali  rękami  na  pożegnanie.  Już 
do nas nie przyjechali.

Późniejsze wigilie w czasie okupa‐
cji były bardzo skromne, a na pasterki 
do  kościoła  chodziliśmy  po wyzwole‐
niu.

Tadeusz Prus

Urząd Miejski w Krasnobrodzie 
w  celu  sprawnego  zgłaszania 

właściwym służbom – zarządcom dróg, 
problemów  z  przejezdnością  (ślisko‐
ścią)  dróg w okresie  zimowym,  podaje 
do  publicznej wiadomości  telefony  dy‐
żurne n/w służb drogowych.
1.  Dla  dróg  gminnych:  Urząd Miej‐
ski  w  Krasnobrodzie,  ul.  3go  Maja 
36,  22440 Krasnobród,  tel.84  660  76 
91 w. 45, 46
Rejon I – wykonawca – Zakład 

Usług Leśnych, Sławomir Dudziński
Drogi:  Stara Huta – Lasowce, Po‐

tok  Senderki  –  Stara  Huta,  Kaczórki 
Bondyrz,  Kaczórki  Przymiarki,  Ka‐
czórki – Bondyrz, droga dojazdowa do 
ośrodka  „Sosnowa  Polana”,  Kaczórki 
– Belfont, naprzeciw szkoły podstawo‐
wej oraz obok mostu na rzece Wieprz, 
boczna w Malewszczyźnie w kierunku 
posesji  P.  Cieplaków,  Malewszczyzna 
w kierunku  tzw.  „Koziwody”, Hutki  – 
Zadwór,  teren domków  rekreacyjnych, 
droga na oczyszczalnię.

Rejon II – wykonawca – 
Spółdzielnia Produkcji Rolnej 

w Majdanie Wielkim

Drogi: Podzamek – Grabnik, Osie‐
dle  Podzamek  ul.  Wiśniowa,  Kalino‐
wa,  Fiołkowa,  Jaśminowa,  Kwiatowa, 
Różana,  Grabnik  ul.  Widokowa,  Kra‐
snobród  (od  drogi  powiatowej)  –  No‐
wa Wieś,  Krasnobród    ul  Św.  Roch, 
Wólka Husińska   Husiny wraz z dro‐
gami  bocznymi  na Wólce  Husińskiej, 
Majdan Wielki ul. Borki, Zielone, Zie‐
lone – Przejma, ZieloneUlów.
Rejon III – wykonawca – Zakład 
Gospodarki Komunalnej 
w Krasnobrodzie zs.
w Majdanie Wielkim

Drogi  w  miejscowościach:  Turzyniec, 
Szur,  Hutków,  Majdan  Mały,  Majdan 
Wielki.

Ulice w mieście Krasnobród: Wcza‐
sowa,  Sikorskiego,  Targowa,  Partyzan‐
tów, Młyńska, Zapiasek, Cicha, Mickie‐
wicza, Rynek, Handlowa, Nadrzeczna, 
Mostowa, Andersa,  Gietki,  Leśna,  So‐
snowa,  Łastowieckiego,  Powstańców 
Styczniowych,  Modrzewiowa,  Świer‐
kowa,  Spokojna,  Szkolna,  Wolności, 
Dominikańska,  Łąkowa,  Słoneczna, 
Sobieskiego,  Królowej  Marysieńki, 
Konopnickiej.

2.  Dla  dróg  powiatowych:  Zarząd 
Dróg  Powiatowych  w  Zamościu, 
ul.  Szczebrzeska  69,  22400  Zamość, 
tel. 84 639 63 32

Drogi: Obrocz – Hutki, Tomaszów 
– Krasnobród – Jacnia, Majdan Wielki 
– Majdan Mały  – Tarnawatka, Macie‐
jówka  –  Suchowola,  Krasnobród  – 
Szur  –  Łasochy,  Krasnobród  –  Klo‐
cówka  –  Sumin,  Krasnobród  –  Grab‐
nik  –  Suchowola,  Malewszczyzna  – 
Stara  Huta  st.  kol.  Krasnobród,  Kra‐
snobród – Długi Kąt.
Krasnobród  miasto  ulice:  Tomaszow‐
ska, 3go Maja, Sanatoryjna, Lelewela, 
al. N.N.M.P., Zamojska, Kościuszki.
3.  Dla  dróg  wojewódzkich:  Zarząd 
Dróg  Wojewódzkich  w  Lublinie, 
ul.  Turystyczna  7A,  20207  Lublin, 
tel. 81 749 53 00 oraz 84 638 66 39.

Droga: Zamość – Wola Obszańska 
(Kaczórki, Hutki, Malewszczyzna).
Prosi  się  mieszkańców  by  sprawy 

dotyczące  przejezdności  dróg  powia‐
towych i wojewódzkich były zgłaszane 
bezpośrednio do w/w służb.

S. Umiński
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Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Krasnobród
 w sezonie zimowym 2018/2019

Wigilia
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Święta  Bożego  Narodzenia,  to 
najbardziej  rodzinne  święta, 

gdyż  przy wigilijnym stole zasiada ca‐
ła rodzina, domownicy i przybywający 
z daleka oraz… (na swój  sposób)   ci, 
którzy odeszli, ale przecież żyją w na‐
szych  sercach  i  w  naszej  pamięci. 
A przez  to  są może bardziej  „obecni”, 
bo  myśl  o  nich  stale  nam  towarzyszy 
i  wzrusza.  Podczas  modlitwy  przed 
wigilijną  wieczerzą  okazujemy  im  na‐
szą wdzięczność za  ich dobroć, za mi‐
łość,  za  przykład wiary  i  godnego  ży‐
cia. I choć już ich nie ma  pamiętamy 
ich  słowa,  zachowania,  czyny,    posta‐
wy i miłość.

Bo  miłość  jest  wieczna,  nigdy  nie 
umiera….

Jakie  to  ważne,  aby  uczciwie  żyć 
i kochać, aby i po nas pozostały wspo‐
mnienia  pełne  miłości  i  wdzięczności 
za  nasze  życie,  za  nasze  postawy,  za 
nasze czyny… 

Wspólne  obchodzenie  świąt, 
wspólna obecność na mszach świętych 
i  jasełkach,  (które  są  formą  katechezy 
zawierającej ogromny ładunek przeżyć 
emocjonalnych1) – nadaje głęboki sens 
naszemu  życiu,  jednoczy  nas,  uszla‐
chetnia  i  ubogaca.  Ważne  są  również 
świąteczne  spacery,  rodzinne  odwie‐
dziny  i  rozmowy podczas, których nie 
tylko mówimy  ale  i  z  należytą  uwagą 
(i  przy  wyłączonym  telewizorze)  – 
słuchamy. Ciepła, przyjazna atmosfera, 
zapach  choinki  i  naturalnie  kolędy, 
których  śpiewanie  niezwykle  nas  jed‐
noczy. A jest ich tak wiele i takie pięk‐
ne,  jak  choćby  zapomniana  kolęda 
Wiktoryna  Zielińskiego  (z  1842),  do 
muzyki  Kazimierza  Lubomirskiego 
O gwiazdeczko coś błyszczała…
Zgodnie  z  personalistyczną  wizją  ro‐
dziny,  rodzinę  tworzą: mężczyzna  jako 
osoba, mąż  i  ojciec,  kobieta  jako  oso‐
ba,  żona  i  matka  oraz  dzieci  będące 
darem  dla  swych  rodziców,  którzy 

zwrotnie  są  darem  dla  nich2. Mąż  jest 
darem dla żony, żona   darem dla mę‐
ża,  dziecko  jest  darem  dla  rodziców, 
rodzice są darem dla swoich dzieci.

Łatwiej  patrzeć  na  drugiego  czło‐
wieka jak na dar, jeśli patrzy się z per‐
spektywy  ks.  Tadeusza  Fedorowicza, 
który,  proponuje,  by  na  ludzi  i  na 
sprawy patrzeć od lepszej, dobrej stro‐
ny, a nie od złej3. 

Ukazując  zamysł  Boży  względem 
małżeństwa  i  rodziny  Jan  Paweł  II 
przedstawił  człowieka  jako  stworzenie 
powołane  do  istnienia  z  miłości  i  do 
miłości,  będące  zarazem  obrazem  Bo‐
ga,  który  wpisuje  w  człowieczeństwo 
mężczyzny  i  kobiety powołanie, a więc 
zdolność  i odpowiedzialność za miłość 
i  wspólnotę4.  Owocem  miłości  mał‐
żeńskiej jest dziecko.

Bezwzględnie przyjmowane z   mi‐
łością,  bo  dziecko  jest  darem  Boga, 
dobrem samym w sobie, daje przy tym 
radość,  szczęście,  spełnienie,  zacieśnia 
i pogłębia więzi rodzinne.

Wyzwala  wiele  głęboko  ludzkich 
uczuć i zachowań,  takich jak np. opie‐
kuńczość,  poświęcenie,  wyrzeczenie, 
męstwo,  cierpliwość,  łagodność,  deli‐
katność, pokorę i empatię.

Posiadanie  dziecka  jest  więc  też 
dla  rodziców  szansą  ich  rozwoju  oso‐
bowego, wyzwaniem do pracy nad so‐

bą i kształtowania w sobie wielu pozy‐
tywnych cech5. 

Każde dziecko jest cenniejsze
i wspanialsze

od wszystkich cudów świata 
jest bardziej skomplikowane
od zawirowań  słońca 

jest gotowe do zmian, wzrostu
i nowego stwarzania.

A dla kochającej je rodziny
jest najdroższe ze wszystkich ludzi,
jest niewyczerpanym źródłem radości.

Pam Brown
Miłość rodziców do dzieci osadzo‐

na jest głęboko w ludzkiej naturze. 
Jesteśmy  w  tej  szczęśliwej  sytu‐

acji,  że  możemy  uczyć  się  wielkiej 
i  dojrzałej miłości kontemplując  cu‐
downy  obraz  Matki  Bożej  Krasno‐
brodzkiej.  Wystarczy  spojrzeć  na 
Jej  rozpromienioną  szczęściem 
twarz  i  czułość  z  jaką  spogląda  na 
Dzieciątko,  które  odwzajemnia  Jej 
uczucia  i  z  uwagą  przypatruje  się 
swojej Matce.

Starając się dać dziecku to, co naj‐
lepsze,  wierzący  rodzice  pragną  prze‐
kazać mu swą wiarę i swą religijność6, 
pamiętając  o  tym,  że  ludzkie  istnienie 
osiąga  pełną  równowagę  i  piękno,  je‐
dynie wtedy, gdy jego centrum stanowi 
Bóg7.

Godne Święta
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Dzieci  potrzebu‐
ją bliskiej więzi z ro‐
dzicami i obdarzania 
ich  zaufaniem.  Ro‐
dzice  i dzieci  tworzą 
jedyną  i  naturalną 
wspólnotę, która jest 
konieczna  dla  du‐
chowego,  moralne‐
go  i  intelektualnego 
rozwoju8.  Ale  bli‐
skość  jest  możliwa, 
gdy rodzice są w ro‐
dzinie  obecni  i  nie 
rozstają  się  na  zbyt 
długo.  Bardzo  waż‐
ne  w  życiu  rodziny 
jest  bycie  razem 
i  tworzenie  niepowtarzalnej  atmosfery 
własnego domu. 

Niestety  coraz  częściej,  skutkiem 
ludzkiej  słabości  i  medialnej  manipu‐
lacji    słyszy  się:  „Mój  mąż  zakochał 
się  w  innej  kobiecie”  i  odszedł.  Nale‐
żałoby  dopytać:  „Zakochał  się,  czy 
zgłupiał” i dowiódł, że nie ma zielone‐
go  pojęcia  o  tym,  czym  jest  miłość. 
A  jeśli  komuś  się  wydaje,  że  będzie 
szczęśliwy  kosztem  drugiej  osoby, 
szczególnie  dziecka,  to  mu  się  tylko 
wydaje. 

Rodzice  są  skuteczni  w wychowa‐
niu,  gdy  zgodnie,  obdarzając  się  wza‐
jemnym  szacunkiem  i miłością  tworzą 
jak  najkorzystniejsze  warunków  roz‐
woju  dla  swoich  dzieci.  Troszczą  się 
o  zaspakajanie  różnorakich  ich  po‐
trzeb,  o  poczucie  bezpieczeństwa, 
o  dobrą  komunikację,  swobodę 
w  działaniu,  ale  rodzice  powinni  rów‐
nież  wprowadzać  i  to  już  od  małego 
rozsądną  dyscyplinę.  Ponieważ  dzieci 
nie  potrzebują  „dobrego  kumpla”,  tyl‐
ko  rodzica  dorosłego,  stanowczego, 
który  wie  czego  chce  i  dlaczego  po‐
winno  być  tak  a  nie  inaczej.  Rodzica, 
który  stawia  konkretne  wymagania 
i potrafi je wyegzekwować, zachowuje 
nieprzekraczalne  granice  w  zachowa‐
niu  swoim  i  dzieci.  Dzieci  potrzebują 
rodzica  mocnego  wewnętrznie,  który 

jest opanowany i nie „huśta się” razem 
z  emocjonalnie  rozchwianym  dziec‐
kiem,  tylko  daje mu  oparcie. Rodzica, 
który  nie  mówi:  „zrób  tak,  bo  ja  tak 
chcę”,  tylko  wyjaśnia  dlaczego  dane 
zachowanie  jest  słuszne. Rodzica, któ‐
ry potrafi cierpliwie oraz uważnie wy‐
słuchać  dziecko.  Ma  dla  niego  czas, 
a już szczególnie w święta.
Rodzica,  który  żyje  wartościami  taki‐
mi  jak:  piękno,  dobro,  mądrość,  mi‐
łość,  przyjaźń,  szacunek,  uczciwość, 
sprawiedliwość,  samodyscyplina,  spo‐
kój,  opanowanie,  pokora,  optymizm 
i  humor.  Zachowuje  pogodę  ducha 
oraz ma zdrowy dystans do nowomod‐
nych tendencji  i stylów w modzie. Po‐
trafi  rozpoznać  pozbawione  sensu  po‐
glądy na świat i życie.

Władysław Tatarkiewicz podaje, że 
wartości, cnoty chrześcijańskie nie  tyl‐
ko  są  cnotami,  ale  też  przeważnie  ży‐
ciowo  skutecznymi  zaleceniami9.  Są 
nam potrzebne na drogach naszego ży‐
cia, tak jak zasady ruchu drogowego.

W  rodzinie  ważna  jest  wzajemna 
i  bezwarunkowa  akceptacja  każdej 
z  osób  do  niej  należących, współdzia‐
łanie  i  empatia  oraz wzajemna  pomoc 
i  pielęgnowanie  więzi  nie  tylko  z  bli‐
ską,  ale  i  dalszą  rodziną.  Istotna  jest 
życzliwość  i  wzajemne  zrozumienie 
między  pokoleniami.  Niezwykle  waż‐
ne  są  relacje między małżonkami,  po‐
między  rodzicami  i  ich  dziećmi,  ale 
niezbędna  jest  także  życzliwość  oraz 
szacunek  dla  doświadczenia  i  zasług 
osób starszych. Korzystanie z  ich psy‐

chicznych  zasobów  ubogaca 
młodych  i  poszerza  ich  hory‐
zonty,  a  osobom  starszym da‐
je wiele satysfakcji.
Ważne,  aby  umiejętność 
świadczenia  pomocy dotyczy‐
ła  również przyjaciół  i  innych 
osób  potrzebujących wsparcia 
psychicznego  bądź  też  mate‐
rialnego.  Bezinteresowność 
i  altruizm,  zdolność  wykra‐
czania  poza  samego  siebie  to 
cechy  dojrzałej  i  szlachetnej 
osobowości. 
Szczególnie  teraz,  gdy  ob‐
chodzimy  100lecie  odzyska‐
nia  przez  Polskę  niepodległo‐
ści winniśmy uczyć dzieci pa‐

triotyzmu,  a  najlepszym  jego  przeja‐
wem  jest  właśnie  pomoc 
potrzebującym  rodakom,  abyśmy  byli 
jedną  polską  rodziną  i  to  nie  tylko 
w święta.

Zofia KończewskaMurdzek
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Podziękowanie
Serdecznie  dziękuję wszystkim,  którzy w wyborach  samorządowych  2018  obda

rzyli mnie swoim zaufaniem i oddali na mnie swój głos. Dzięki Waszym głosom mogę 
po raz drugi być radnym Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Zapewniam, że pełniąc tę zaszczytną funkcję zrobię wszystko, by jak najlepiej wy‐
pełniać swoje obowiązki i pracować na rzecz rozwoju naszego miasta i gminy.  

Radosław CiosMairot
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XXIV Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka
W  Krasnobrodzie  odbyły  się 

przesłuchania  uczestników 
24.  Gminnego  Konkursu  Piosenki 
Przedszkolaka.  Największa  grupa  ma‐
łych  artystów  zaprezentowała  się 
w  środę 5 grudnia w miejscowym do‐
mu  kultury,  ale  na  prośbę  opiekunów 
najmłodszych  dzieci  z  Krasnobrodu, 
organizatorzy  odwiedzili  je  w  przed‐
szkolu, w piątek 7 grudnia.

Podczas  głównych  prezentacji  wy‐
stąpiły  przedszkolaki  z  Kaczórek, 
Majdanu  Wielkiego  i  Krasnobrodu, 
z których większość wybierała typowo 
dziecięce  utwory,  ale  były  również 
przeboje polskiej muzyki rozrywkowej 

i  utwory  patriotyczne,  nawiązujące  do 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  Jedyna  solistka  Iga 
Piotrowska  zaśpiewała  piosenkę  z  re‐
pertuaru Anny Jantar, a w zestawie by‐
ły  również  takie  utwory  jak:  „Kłótnia 
kaloszy”,  „Grzybek  tu,  grzybek  tam”, 
„Idzie  lasem pani  jesień”,  „Przedszko‐
lakiem  fajnie  być”  czy  „Jesteśmy  Po‐
lką i Polakiem”.

Widzowie,  wśród  których  oprócz 
opiekunów  przedszkolaków  byli  ich 
rodzice  i  dziadkowie,  obejrzeli  popisy 
około  120  wykonawców.  Zgodnie 
z  tradycją  impreza nie miała  charakte‐
ru  konkursu,  lecz  przeglądu  i  organi‐

zatorzy  przygotowali  dyplomy  i  upo‐
minki  dla wszystkich. Wręczał  je  sam 
św.  Mikołaj,  a  mali  artyści,  oprócz 
słodkości,  otrzymali  specjalne  czapki 
pomocników Mikołaja.

W  drugiej  części  tegorocznego 
przeglądu,  który  odbył  się  w  piątek  7 
grudnia  w  przedszkolu  w  Krasnobro‐
dzie, swoimi talentami wokalnymi popi‐
sywały  się  najmłodsze  dzieci,  czyli 
„Smerfy”,  „Motylki”  i  „Pszczółki”, któ‐
re  zaśpiewały  piosenki:  „Przedszkola‐
czek”, „Kolorowe klocki”, „Choć jestem 
mały jak palec”.

ias.24
Fotoreportaż – str. 28

Nowy „stary” Burmistrz Krasnobrodu
W  wyniku  wyborów  samo‐

rządowych  2018,  które  od‐
były  się  w  dniu  21  pażdziernika  – 
I tura i 4 listopada – II tura, mieszkań‐
cy  miasta  i  gminy  Krasnobród  doko‐
nali  wyboru  nowego  burmistrza  Kra‐
snobrodu. Został  nim ponownie Kazi‐
mierz  Misztal,  dotychczasowy  bur‐
mistrz Krasnobrodu.

Jest  pierwszym  burmistrzem,wy‐
branym  w  wyborach  bezpośrednich   
którego  wyborcy  ponownie  obdarzyli 
zaufaniem  i  wybrali  do  pełnienie  tej 
funkcji przez kolejną kadencję  trwają‐
cą teraz 5 lat.

KAZIMIERZ MISZTAL
Burmistrz Krasnobrodu

(20182023)
Wiek: 52 lat, wykształcenie – średnie. 
Miejsce zamieszkania: Krasnobród 
Rodzina: żona Monika, dzieci – Jakub 
i Maciej. 
Praca:  przez  ponad  20  lat  w  branży 
telekomunikacyjnej,  ostatnie  2  lata  – 
prowadzenie  jednoosobowej  działal‐
ności gospodarczej,  radny Rady Miej‐
skiej w Krasnobrodzie w latach 2006
2014, przewodniczący Rady Miejskiej 
w  latach  20102014,  burmistrz  Kra‐
snobrodu w latach 20142018.
Zainteresowania:  sport,  turystyka, 
podróże, historia.

Nasza  szkoła  zajęła  I  miejsce 
spośród  szkół  powiatu  za‐

mojskiego w Konkursie Wojewódzkim 
pod  nazwą  „25  na  piątkę  z  plusem! 
Konkurs  dla  szkół  podstawowych  dla 
uczczenia  25lecia WFOŚiGW  w  Lu‐
blinie”.  Organizatorem  konkursu  był 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo‐

wiska  i  Gospodarki Wodnej  w  Lubli‐
nie  we  współpracy  z  Kuratorium 
Oświaty w Lublinie. 

Jego  celem  głównym  była  eduka‐
cja  i  podnoszenie  świadomości  ekolo‐
gicznej  dzieci  i  młodzieży  poprzez 
promowanie  pozytywnych  postaw 
i zachowań w obszarze ochrony środo‐

wiska  i  przyrody,  jak 
i  uświadamianie  zagrożeń 
płynących  z  nieodpowie‐
dzialnego  gospodarowania 
zasobami  środowiska  natu‐
ralnego.  Główną  nagrodą 
w  konkursie  było  wyposa‐
żenie  pracowni  biologicz‐
nej.
  W  ramach  konkursu 
uczniowie  klas  VII  i  VIII 
zrealizowali  film  ukazujący 
działania  podejmowane 

w naszej  szkole na  rzecz ochrony śro‐
dowiska.  Film  przygotowali: Wiktoria 
Bukała,  Wiktoria  Działa,  Kinga  Maj‐
danik,  Aneta  Pastuszak,  Kamila  Po‐
wroźnik,  Norbert  Pasieczny  i  Paweł 
Macikiewicz  pod  opieką  Joanny  Bur‐
dy i Grażyny Nowosad. Montażem za‐
jęli  się  nauczyciele:  Grzegorz  Piwko 
i Andrzej Czapla. 

  Uroczyste  wręczenie  nagród  od‐
było się 17 grudnia 2018 r. w Sali Błę‐
kitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódz‐
kiego  w  Lublinie.  W  imieniu  szkoły 
nagrodę  odebrała  Pani  Dyrektor  Elż‐
bieta  Działa  w  towarzystwie  uczniów 
i nauczyciela biologii Joanny Burdy. 

Film można obejrzeć pod adresem: 
https://www.youtube.com/watch?
v=2oWm_Ea4Jfg.

Joanna Burda

Sukces Zespołu Szkół w Krasnobrodzie
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Wraz z nową kadencją zostały 
wprowadzone  nowe  przepi‐

sy  dotyczące  funkcjonowania  rad 
gmin, powiatów,  sejmików wojewódz‐
twa  oraz  wójtów,  burmistrzów,  prezy‐
dentów  miast.  Na  podstawie  ustawy 
z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektó‐
rych ustaw, od 2018 roku wprowadzo‐
na  została  m.in.  zasada  dwukadencyj‐
ności wójtów  (burmistrzów,  prezyden‐
tów miast). Oznacza  to,  że  osoby wy‐
brane  na  te  stanowiska  w  ostatnich 
wyborach samorządowych będą mogły 
ubiegać  się  o  reelekcję  tylko  raz. 

Kolejną  zmianą  jest  wydłużenie 
kadencji władz  samorządowych o  rok, 
czyli  będzie  ona  trwała  5  lat  (do  roku 
2023), a nie jak było dotychczas 4 lata. 
Tak  więc  wójtowie,  burmistrzowie 
i prezydenci miast będą mogli sprawo‐
wać  swoje  funkcje  maksimum  przez 
10 lat.

Ponadto  wprowadzony  został  obo‐
wiązek  transmisji  z  przebiegu  sesji 
oraz archiwizowania nagrań  i  ich udo‐
stępniania w sieci na stronie  interneto‐
wej urzędu czy też w BIPie.

I sesja
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
W  wyborach  samorządowych 

w dniu 21  listopada 2018  roku miesz‐
kańcy  Miasta  i  Gminy  Krasnobród 
wybrali 15 radnych. W nowo utworzo‐
nej Radzie Miejskiej w Krasnobrodzie 
znalazło się 7 radnych, którzy pełnili tę 
funkcję w poprzedniej kadencji oraz 8 
nowych  (wszystkich  prezentujemy  na 
13  stronie  bieżącego  wydania  GK). 
W  Radzie  Miejskiej  w  Krasnobrodzie 
są 3 kobiety i 12 mężczyzn (o 1 kobie‐
tę więcej niż w poprzedniej kadencji).

Najmłodszy radny ma 25 lat, a naj‐

starsi  radni  po  58  lat.  Średnia  wieku 
radnych to 47,53 lat.

Pierwsze  sesje  nowo  wybranych 
rad  zwołuje  komisarz  wyborczy  na 
dzień  przypadający  w  ciągu  7  dni  po 
ogłoszeniu  zbiorczych  wyników  wy‐
borów do rad na obszarze kraju. 

Zgodnie  z  Postanowieniem  Komi‐
sarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 
2  listopada  2018r.  w  sprawie  zwołania 
pierwszych  sesji  rad  gmin  kadencji 
2018  –  2023,  w  celu  złożenia  ślubo‐
wania  przez  radnych,  wójtów,  burmi‐
strzów,  prezydentów miast  wybranych 
w  wyborach  samorządowych  przepro‐
wadzonych  w  dniu  21  października 
2018r.,  pierwsza  sesja  Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie VIII kadencji odbyła 
się w dniu 21 listopada 2018 r. Rozpo‐
częła się ona o godz. 13.00  i  tradycyj‐
nie odbyła  się w Krasnobrodzkim Do‐
mu  Kultury.  Do  chwili  wyboru  prze‐
wodniczącego  rady,  prowadził  ją  naj‐
starszy  wiekiem  radny  Wiesław  Naj‐
da. 

Nowo  wybrani  radni  otrzymali 
z  rąk  przewodniczącego Miejskiej  Ko‐
misji Wyborczej w Krasnobrodzie Jaro‐
sława  Olszewskiego  zaświadczenia 
o  wyborze  na  radnego.  Następnie  od‐
było  się  ślubowanie  radnych  oraz  wy‐
bór  przewodniczącego  Rady Miejskiej. 
Rotę  ślubowania  o  treści  określonej 
w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym: „Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uro‐
czyście  obowiązki  radnego  sprawować 
godnie,  rzetelnie  i  uczciwie,  mając  na 
względzie  dobro  mojej  gminy  i  jej 
mieszkańców”  odczytał  radny  prowa‐
dzący  sesję,  a  następnie  każdy  z  rad‐
nych,  wyczytywanych  przez  najmłod‐

szego  radnego  Piotra  Kustrę,  w  posta‐
wie stojącej wypowiadał słowo „ślubu‐
ję”, dodając „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Potem przyszedł czas na dokonanie 
wyboru  przewodniczącego  rady.  Radni 
zgłosili  2  kandydatów  na  to  stanowi‐
sko.  Byli  to  Radosław  CiosMairot 
i Krzysztof  Mazurek. W wyniku tajne‐
go  głosowania,  stosunkiem  głosów  8:7 
przewodniczącym  Rady  Miejskiej 
w  Krasnobrodzie  na  najbliższe  5  lat 
został wybrany Radosław CiosMairot.

Po  dokonaniu  wyboru,  dalszą 
część sesji prowadził już nowo wybra‐
ny  przewodniczący.  Kolejnym  punk‐
tem  obrad  był  wybór  wiceprzewodni‐
czącego  rady.  Kandydatami  byli:  Ka‐
zimierz Mielniczek  i  Krzysztof Gęśla. 
Większą  liczbę głosów otrzymał  i  sto‐
sunkiem  głosów  9:5  wiceprzewodni‐
czącym  rady  został  wybrany  Kazi‐
mierz Mielniczek. 

Zgodnie  z  programem,  podczas 
pierwszej sesji ślubowanie złożył rów‐
nież nowo wybrany, w  II  turze wybo‐
rów  samorządowych,  w  dniu  4  listo‐
pada  2018  r.  burmistrz  Krasnobrodu 
Kazimierz  Misztal.  Po  odczytaniu 
przez  przewodniczącego  roty  ślubo‐
wania  określonej  w  art.  29a  ust.  1 
ustawy  o  samorządzie  gminnym:   
„Obejmując  urząd  burmistrza  gminy, 
uroczyście  ślubuję,  że  dochowam 
wierności  prawu,  a  powierzony  mi 
urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego  i  pomyślności  mieszkań‐
ców  gminy”,  Burmistrz  powiedział 
„ślubuję”  dodając  „Tak  mi  dopomóż 
Bóg”.  Burmistrz  Kazimierz  Misztal 
otrzymał  też  od  przewodniczącego 
Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Kra‐
snobrodzie  Jarosława  Olszewskiego 

Pierwsze sesje 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie VIII kadencji (20182023)
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O  stanowisko  Burmistrza  Krasno‐
brodu ubiegało  się 4 kandydatów: An‐
drzej  Czapla,  Kazimierz  Misztal,  Sła‐
womir Radliński i Tomasz Skóra.

W  pierwszej  turze wyborów,  która 

odbyła  się w dniu 21 października nie 
udało  się  wybrać  gospodarza  miasta, 
gdyż żaden z kandydatów nie otrzymał 
wymaganej liczby głosów.

Do drugiej tury przeszli: Kazimierz 

Misztal – 1362 głosy i Tomasz Skóra – 
1189  głosów.  Pozostali  kandydaci 
otrzymali: Andrzej  Czapla  –  527  gło‐
sów, Sławomir Radliński – 383 głosy. 

Podczas II tury wyborów w dniu 4 
listopada 2018 roku kandydaci na bur‐
mistrza  otrzymali  następującą  liczbę 
głosów:  Kazimierz  Misztal  –  1775, 
Tomasz Skóra 1548. 

Nowo  wybrany  burmistrz  Krasno‐
brodu rozpoczął urzędowanie po złoże‐
niu  ślubowania  przed  Radą Miejską  w 
Krasnobrodzie w dniu 21.11.2018 roku.

M. Czapla

INFORMACJA
Burmistrz Krasnobrodu 
Kazimierz Misztal 

przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 8.00 – 13.00
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie.
W sprawach pilnych Burmistrz przyjmuje
codziennien w godzinach pracy Urzędu
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zaświadczenie  o  wyborze  na  burmi‐
strza  oraz  gratulacje  i  bukiet  kwiatów 
od  przewodniczącego  Rady  Miej‐
skiej.

II i III sesja
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Po  raz  drugi  nowo  wybrana  Rada 

Miejska w Krasnobrodzie  spotkała  się 
29  listopada  2018  roku  o  godz.  16.00 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury. 

Głównym  tematem  obrad  II  sesji 
Rady Miejskiej było powołanie Komi‐
sji  Rewizyjnej,  3  Komisji  Rady Miej‐
skiej  oraz  Komisji  Uzdrowiskowej 
oraz Komisji Skarg, Wniosków i Pety‐
cji.

Ponadto  radni  podjęli  też  uchwałę 
ws.  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Bur‐
mistrza  Krasnobrodu.  Pomimo,  iż 
z  przeprowadzonego  w  ościennych 
gminach  rozeznania  wynika,  że  Bur‐
mistrz  Krasnobrodu  miał  najniższe 
wynagrodzenie,  to  radni  większością 
głosów  zdecydowali,  że  wynagrodze‐
nie  burmistrza  pozostało  na  poziomie 
ustalonym  uchwałą  z  lipca  bieżącego 
roku.

Kolejna,  trzecia  sesja  nowej  Rady 
Miejskiej  w  Krasnobrodzie  odbyła  się 
w  dniu  10  grudnia  2018  roku.  Od  tej 
sesji obrady były  transmitowane za po‐
mocą nowo zakupionego sprzętu, a rad‐
ni  głosowali  za  pomocą  urządzeń 
umożliwiających  sporządzenie  i  utrwa‐
lenie  imiennego wykazu głosowań  rad‐
nych.

Podczas tego posiedzenia radni do‐
konali wyboru przewodniczących i za‐
stępców  przewodniczących  komisji, 
których członkowie zostali wybrani na 
poprzedniej sesji. 

Oto składy komisji:
Komisja Rewizyjna:

1.  Aleksandra  Roczkowska  –  prze‐
wodnicząca

2. Piotr Kustra – zca przewodniczącej
3. Jerzy Korga
4. Krzysztof Mazurek
5. Piotr Sachajko
6. Gabriel Umiński

Komisja Zdrowia, Oświaty
i Spraw Społecznych:

1. Anna Szkałuba – przewodnicząca
2.  Kazimierz  Mielniczek  –  zca  prze‐
wodniczącej
3. Piotr Czapla
4. Krzysztof Gęśla
5. Piotr Sachajko
6. Gabriel Umiński
Komisja Rozwoju Gospodarczego

Budżetu i Finansów:
1. Piotr Sachajko – przewodniczący
2. Mieczysław Dziura – zca przewod‐
niczącego
3. Bernadeta Borek
4. Radosław Cios 
5. Krzysztof Gęśla
6. Jan Kopczyński
7. Kazimierz Mielniczek
8. Aleksandra Roczkowska
9. Anna Szkałuba
10. Umiński Gabriel

Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska:

1.  Mieczysław  Dziura  –  przewodni‐
czący
2.  Jan  Kopczyński  –  zca  przewodni‐
czącego
3. Piotr Czapla
4. Krzysztof Gęśla
5. Piotr Kustra
6. Krzysztof Mazurek
7. Gabriel Umiński

Komisja Uzdrowiskowa
1. Bernadeta Borek – przewodnicząca 
2. Gabriel Umiński  –  zca  przewodni‐
czącej
3. Krzysztof Gęśla
4. Kazimierz Mielniczek
5. Piotr Sachajko

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Piotr Sachajko – przewodniczący
2. Bernadeta Borek –  zca przewodni‐
czącego
3. Krzysztof Mazurek
4. Aleksandra Roczkowska
5. Gabriel Umiński

Po  dokonaniu  wyborów  przewod‐
niczących  i  ich zastępców,  radni obra‐
dowali też nad innymi tematami i pod‐
jęli następujące uchwały: 
1)  ws.  ustanowienia  wieloletniego 
programu osłonowego „Pomoc Gminy 
Krasnobród – posiłek w szkole i w do‐
mu na lata 20192023”,
2)  ws.  sprawie  podwyższenia  kryte‐
rium dochodowego uprawniającego do 
korzystania z pomocy społecznej przez 
osoby  objęte  rządowym  programem 
„Posiłek  w  szkole  i  w  domu”  na  lata 
20192023,
3)  ws.  obniżenia  średniej  ceny  skupu 
żyta  przyjmowanej  do  obliczenia  po‐
datku rolnego na rok 2019,
4)  ws.  wprowadzenia  zmian  w wielo‐
letniej prognozie finansowej,
5)  ws.  zmiany  uchwały  budżetowej 
gminy na rok 2018.

M. Czapla 

Podziękowanie
Składam  serdeczne  podzięko

wania  Mieszkańcom  Krasnobrodu 
za zaufanie  i oddane na mnie głosy 
w  wyborach  samorządowych  do 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Wypełniając  mandat  Radnego 
dołożę  wszelkich  starań,  aby 
uczciwie  i  rzetelnie  wykonywać 
swoje obowiązki.
Z wyrazami szacunku

Gabriel Umiński



RADOSŁAW
CIOS-MAIROT
zam. Krasnobród
Przewodniczący

wiek: 43 lat
wykształcenie: 
wyższe
praca: instruktor 
terapii zajęciowej
rodzina:
- żona – Sandrine
- dzieci – Karol
zainteresowania: 
książka, muzyka

KAZIMIERZ MIELNICZEK
zam. Krasnobród

Wiceprzewodniczący
wiek: 58 lat
wykształcenie: 
wyższe
praca: nauczyciel 
wych. fiz.
rodzina:
- żona – Marta
- dzieci – Tomasz, 
Magdalena, Piotr 
zainteresowania: sport, polityka

BERNADETA BOREK
zam. Krasnobród

wiek: 58 lat
wykształcenie: 
średnie, specjalizacja 
kierunkowa
praca: pielęgniarka
rodzina:
- mąż – Ryszard
- dzieci – Justyna, 
Anna
zainteresowania: 
sport, podróże, historia

PIOTR CZAPLA
zam. Malewszczyzna

wiek: 44 lata
wykształcenie: 
zawodowe
praca: pracownik 
leśny
rodzina:
- żona – Maryla
- dzieci – Marta, 
Dawid
zainteresowania:  leśnictwo

MIECZYSŁAW DZIURA
zam. Wólka Husińska

wiek: 53 lata
wykształcenie: średnie
praca: pracownik 
komunalny
rodzina: kawaler
zainteresowania: 
innowacje 
w rolnictwie – 
środki unijne

KRZYSZTOF GĘŚLA
zam. Hutków

wiek: 44 lat
wykształcenie: średnie
praca: operator 
maszyn 
rodzina:
- żona – Dorota
- dzieci – Karol, 
Jakub
zainteresowania: 
majsterkowanie, 
sport, czytanie

JAN KOPCZYŃSKI 
zam. Majdan Mały

wiek: 45 lat
wykształcenie: 
zawodowe
praca: rolnik
rodzina:
- żona – Maria
- dzieci – Weronika, 
Natalia, Kinga
zainteresowania: 
rolnictwo, praca 
społeczna

JERZY KORGA
zam. Krasnobród

wiek: 54 lata
wykształcenie: 
średnie
praca: sprzedawca
rodzina:
- żona – Marlena
- dzieci – Paweł, 
Angelika
zainteresowania: 
majsterkowanie

PIOTR KUSTRA
zam. Dominikanówka

wiek: 25 lat
wykształcenie: 
wyższe
praca: informatyk, 
Web Developer / 
Administrator sieci
rodzina: kawaler
zainteresowania: 
gra na pianinie

KRZYSZTOF MAZUREK 
zam. Majdan Wielki

wiek: 43 lata
wykształcenie: średnie
praca: policjant 
rodzina:
- żona – Krystyna
- dzieci – Paweł
zainteresowania: 
mechanika, budowa 
maszyn

WIESŁAW NAJDA
zam. Majdan Wielki

wiek: 58 lat
wykształcenie: średnie
praca: rencista
rodzina:
- żona – Jolanta
- dzieci – Roksana, 
Agata
zainteresowania: 
sport, turystyka, 
praca społeczna 
w OSP
ALEKSANDRA ROCZKOWSKA

zam. Krasnobród
wiek: 50 lat
wykształcenie: wyższe
praca: gł. spec. 
ds. rozliczeń
rodzina: 
- mąż – Jacek
- dzieci – Paulina, 
Weronika, Hanna
zainteresowania: 
czytanie książek, 
sport

PIOTR SACHAJKO
zam. Krasnobród

wiek: 34 lat
wykształcenie: wyższe
praca: projektant 
w branży 
energetycznej
rodzina:
- żona – Magdalena
- dzieci – 
Franciszek, Kamila
zainteresowania: 
muzyka, turystyka 
piesza, akwarystyka 

ANNA SZKAŁUBA
zam. Kaczórki

wiek: 51 lat
wykształcenie: 
wyższe
praca: nauczyciel
rodzina:
- mąż – Krzysztof
- dzieci – Daniel, 
Katarzyna
zainteresowania: 
sport, turystyka, 
muzyka, malarstwo

GABRIEL UMIŃSKI
zam. Krasnobród

wiek: 53 lat
wykształcenie: średnie
praca:  referent ds. administracji, 
rozliczeniowiec
rodzina:
- żona – Elżbieta
- dzieci – Krzysztof 
Anna
zainteresowania: 
sport, historia, 
muzyka klasyczna

Rada Miejska w Krasnobrodzie 
VIII kadencji (20182023)
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Cztery  nominacje  do  finału  25. 
Międzynarodowego  Festiwalu 

Kolęd  i  Pastorałek  im.  księdza  Kazi‐
mierza Szwarlika w Będzinie przyznali 
jurorzy eliminacji w Krasnobrodzie. 

W  przesłuchaniach,  które  odbyły 
się w miejscowym domu kultury w so‐
botę  15  grudnia,  walczyło  o  nie  39 
wykonawców. Prawo występu w finale 
zdobyło  dwoje  solistów,  chór  i  zespół 
wokalnoinstrumentalny.  To:  Franci‐
szek  Barnowski  z  Klubu  3  Batalionu 
Zmechanizowanego w Zamościu, Julia 
Fijałkowska  z  Gminnego  Ośrodka 
Kultury w Modliborzycach, Chór Mu‐
zyki  Dawnej  „Musicus”  z  Gminnego 
Ośrodka  Kultury  w  Łukowej  i  zespół 
wokalnoinstrumentalny  „Krasno‐
brodzki  Gospel”  z  Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury.  Jury przyznało rów‐
nież  pięć  wyróżnień  dla  dwóch  du‐

etów,  dwóch  solistek  i  zespołu 
wokalnego. Otrzymali  je: Aleksandra  i 
Sławomir  Karwańscy  ze  Szkoły  Pod‐
stawowej  w  Gródku,  Anna  Chmielo‐
wiec  i  Maciej  Gacek  z  parafii  pod 
wezwaniem  św.  Anny  w  Trzęsówce, 
Julia  Stepaniuk  z Centrum Muzyczne‐
go  „Tryton”  w  Tomaszowie  Lubel‐
skim,  Aleksandra  Bartoszczyk  z 
Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Nieli‐
szu  i  reprezentujący  tę  samą placówkę 
zespół wokalny „Iskierki”.

Laureaci  oprócz  nominacji  otrzy‐
mali  nagrody  finansowe,  a wyróżnieni 
 nagrody rzeczowe ufundowane przez 
organizatorów eliminacji z KDK. 

Występy  kolędników  oceniały: 
muzyk  i muzykolog z Wojewódzkiego 
Ośrodka  Kultury  w  Lublinie  Kornelia 
Niedbał,  magister  sztuki  muzycznej  i 
instruktor  Krasnobrodzkiego  Domu 

Kultury Aneta  Krupa  oraz muzykolog 
i  nauczyciel  Państwowej  Szkoły  Mu‐
zycznej  I  stopnia  im. Andrzeja  Cwoj‐
dzińskiego  w  Tomaszowie  Lubelskim 
Ewa Pudełko. 

Przesłuchania  finałowe  jubileuszo‐
wego  festiwalu  odbędą  się między  10 
a  12  stycznia  w  Będzinie,  a  festiwal 
zakończy  się  dzień  później  koncertem 
galowym  w  Sanktuarium  Polskiej 
Golgoty Wschodu w będzińskim osie‐
dlu Syberka. 

Oprócz  laureatów  z  Krasnobrodu 
wezmą w nich udział  także wykonaw‐
cy,  którzy  zdobyli  nominacje  podczas 
prawie 40  eliminacji  regionalnych, or‐
ganizowanych  w  Polsce,  a  także  na 
Białorusi, Litwie i Ukrainie.

ias.24
Fotoreportaż – str. 16

Kolędnicze nominacje przyznane

W  dniu  10.12.2018  roku 
w  Osiedlowym  Domu  Kul‐

tury  „Okrąglak”  odbyła  się  Gala  Ini‐
cjatyw  Społecznych  zorganizowana 
przez  Zamojskie  Centrum Wolontaria‐
tu  i  Zamojskie  Forum  Inicjatyw  Spo‐
łecznych,  która  łączyła  Galę Wolonta‐
riatu,  Galę  Konkursu  na  „Inicjatywę 
Pozarządową  Roku”  oraz  Jubileuszo‐
wą Galę Stowarzyszenia Art Avanti,

Celem  przedsięwzięcia  było  po‐
dziękowanie  najaktywniejszym  wo‐
lontariuszom,  koordynatorom  i  klu‐
bom,  a  także  zaprezentowanie  inicja‐
tyw  podejmowanych  przez  różne  gru‐
py i organizacje pozarządowe na rzecz 
społeczności  lokalnej  oraz  podzięko‐
wanie  i  nagrodzenie  tych,  którzy    je 
realizują. 

Wśród grona podmiotów, które zo‐
stały  dostrzeżone  przez Kapitułę Kon‐
kursu  było  Stowarzyszenie  na  rzecz 
rozwoju  miejscowości  Stara  Huta 

i  okolic  „Zielona Knieja”, które  zosta‐
ło  wyróżnione  za  inicjatywę  pod  na‐
zwą  „Ocalić  od  zapomnienia  –  wrze‐
sień  1939  w  Starej  Hucie”.  Podczas 
gali  „Zieloną  Knieję”  reprezentował 
prezes  stowarzyszenia  Andrzej  Gan‐
carz,  który  odebrał  pamiątkowy  dy‐
plom i nagrodę.

Po  powrocie  z  gali,  prezes  stowa‐
rzyszenia  i  jednocześnie  sołtys  Starej 
Huty,  uczestnicząc  w  odbywającej  się 
w  tym  samym  dniu  sesji  Rady  Miej‐
skiej  w  Krasnobrodzie,  podzielił  się 
wrażeniami  z  tej  uroczystości.  Zachę‐
cał zebranych do realizowania różnego 
rodzaju  przedsięwzięć  i  do  uczestni‐
czenia w podobnych konkursach.

Warto tu dodać, że nie był to jedy‐
ny  sukces  stowarzyszenia  ze  Starej 
Huty. Rok temu „Zielona Knieja” zdo‐
była  II  nagrodę  za  realizację  inicjaty‐
wy pn. „Budowa boisk sportowych we 
wsi Stara Huta”.  

Gratulujemy  dotychczasowych  osią‐
gnięć    i  życzymy  kolejnych  ciekawych 
inicjatyw oraz kolejnych sukcesów. 

M. Czapla

Prezes Andrzej Gancarz wraz z burmi‐
strzem Kazimierzem Misztalem

i zcą burmistrza Januszem Osiem

Wyróżnienie dla „Zielonej Kniei” ze Starej Huty
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Krasnobrodzki Gospel 
zaśpiewał na Stadionie Narodowym

Kiedy dyrygent naszego chóru, 
Grzegorz  Głuch,  zapropono‐

wał  byśmy  razem  z  Gospel  Rain 
i Chórem dla Jezusa zaśpiewali na sta‐
dionie  narodowym  w  ramach  wyda‐
rzenia  chrześcijańskiego  „Stadion 
Młodych”,  nie  mogliśmy  uwierzyć 
w  nasze  szczęście.  Wiedzieliśmy,  że 
taka  szansa może  się  nigdy więcej  nie 
powtórzyć.  Wiedzieliśmy  również,  że 
przed  nami  trudne  i  odpowiedzialne 
zadanie. Musieliśmy w bardzo krótkim 
czasie  przyswoić  bardzo  wymagające 
utwory  w  trzygłosowych  aranżacjach, 
ale  bardzo  chcieliśmy  się  tego  podjąć. 
Godziny  prób,  setki  razy  przesłucha‐
nych  i  prześpiewanych  utworów,  ale 
udało się!

Wyruszyliśmy  6  października  o  5 
rano,  zaspani  ale  bardzo  podekscyto‐
wani.  Napięcie  rosło  wraz  z  każdym 
przejechanym  kilometrem,  a  gdy  do‐
tarliśmy na miejsce i weszliśmy na sta‐
dion  specjalną  trasą  dla  artystów,  po‐
czuliśmy,  że  dzieje  się  coś  niezwykłe‐
go. Mi  osobiście  zaparło  dech w  pier‐
siach, gdy stanęłam na płycie stadionu 
i zobaczyłam tysiące  ludzi, usłyszałam 
piękną  muzykę  chrześcijańską  i  po‐
czułam  jak  wszyscy  jednoczą  się 
w imię Pana.

Dostaliśmy  specjalne  identyfikato‐
ry,  dzięki  którym  mogliśmy  się  swo‐
bodnie  poruszać  po  całym  stadionie. 
W  przerwach  na  próby  mogliśmy  po‐

słuchać  niesamowitych  świadectw 
i  historii,  głoszonych  między  innymi 
przez  Marcina  Zielińskiego.  Duże 
wrażenie  zrobił  na  nas  też  koncert 
TGD  i  Exodus  15.  Ciągle  czekaliśmy 
jednak  na  ten  moment,  kiedy  to  my 
staniemy na  tej niezwykłej scenie. Na‐
deszła wyczekiwana przez nas godzina 
17.  Koncert  Gospel  Rain  i  Chóru  dla 
Jezusa  ze  wsparciem  Krasnobrodzkie‐
go Gospelu. Ostatnie próby ustawienia 
i  wchodzimy.  Kiedy  już  tam  stanęli‐
śmy  nie  wiedzieliśmy  czy  próbować 
ogarnąć  wszystko  wzrokiem,  czy 
przypominać  sobie  jeszcze  w  głowie 
teksty piosenek, czy nucić sobie swoje 
partie  głosowe,  żeby  niczego  nie  ze‐
psuć.  Jednak  kiedy  instrumentaliści 
Gospel  Rain  zagrali  pierwsze  takty 
pieśni  „Ogień”,  nie  myśleliśmy  już 
o niczym tylko po prostu zanurzyliśmy 
się w tym niezwykłym wydarzeniu. Na 
scenie było ponad stu chórzystów więc 
moc  naszego  śpiewu  była  porażająca. 
Utwory mijały tak szybko, a my chcie‐
liśmy  zostać  na  tej  scenie  jak  najdłu‐
żej.  Jednak  gdy  zabrzmiał  ostatni 
utwór  „Emmanuel”  i  wszyscy  zanu‐
rzyliśmy się w śpiewie,  tańcu  i modli‐
twie to każdy z nas chciał by ta chwila 
trwała  wiecznie.  To  było  coś  elektry‐
zującego. 

Myśleliśmy,  że  nic  nie  będzie 
w stanie przebić tego uczucia. Jak bar‐
dzo  się myliliśmy.  Po  naszym koncer‐

cie wydarzyło  się  coś  jeszcze  bardziej 
niezwykłego,  a  mianowicie  Euchary‐
stia.  Tego  nie  da  się  opisać  słowami, 
gdy  tysiące wiernych  i  setki kapłanów 
łączą się w modlitwie  i przyjmują cia‐
ło Chrystusa. To trzeba po prostu prze‐
żyć.

Po  Eucharystii,  która  zakończyła 
się  w  późnych  godzinach  wieczor‐
nych,  musieliśmy  wracać,  bo  przed 
nami była długa droga powrotna. Gdy 
opuszczaliśmy  teren  stadionu,  czuli‐
śmy  smutek,  ale  też  i  wielką  radość, 
bo  tych  wspomnień  nikt  nam  nie  od‐
bierze.

Pięknie  ten  wyjazd  podsumowała 
jedna z naszych chórzystek, Marta An‐
toniak:  „Wyjazd  na  stadion  był  dla 
mnie  bardzo  ważnym  wydarzeniem. 
To  przecież  pierwszy  występ  na  taką 
skalę. Prawdą  jest  to, że nie odczuwa‐
łam stresu, tylko radość, radość z tego, 
że mogę  stać  na  scenie  z  tak wieloma 
osobami,  razem  z moimi  przyjaciółmi 
z  chóru.  Kiedy  człowiek  popatrzy  na 
ludzi  przed  sceną  i  zobaczy  kilka  ty‐
sięcy  włączonych  latarek  w  telefo‐
nach,  to  brakuje mu oddechu,  bo wie, 
że  robi  coś  wspaniałego  nie  tylko  dla 
siebie,  ale  też  dla  innych.  I  właśnie 
dziękuję  Bogu,  za  to,  że  dał  szansę 
każdemu z nas, żeby tam być”.

Karolina Piotrowska
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Warsztaty rękodzieła
z Rybacką LGD „Roztocze”

W  dniu  19  października  2018 
roku  w  Krasnobrodzkim 

Domu  Kultury  odbyły  się  Warsztaty 
rękodzieła  artystycznego  o  tematyce 
„LAMPIONY    DECOUPAGE,  MI‐
XMEDIA”.  Warsztaty  poprowadziła 
pani Joanna Patron  miłośniczka ręko‐
dzielnictwa  i artystka posiadająca wła‐
sną  pracownię  rękodzielniczą  w  Za‐
mościu pn. „W Ramach Sztuki”.

Na  zaproszenie  skierowane  do  ca‐
łej  społeczności  obszaru  objętego  Lo‐
kalną Strategią Rozwoju odpowiedzia‐
ło 16 osób, wśród których  znaleźli  się 
przedstawiciele  społeczeństwa  lokal‐
nego,  mieszkańcy  Krasnobrodzkiej 
gminy  oraz  przedstawiciele  grupy  de‐
faworyzowanej,  którzy  w  naszej  LSR 
określeni  są  jako  osoby  bezrobotne, 
pozostające poza rynkiem pracy, osoby 
grupy wiekowej 50 +.

O  warsztatach  dowiedzieli  się 
z  plakatów,  strony  internetowej  Kra‐

snobrodzkiego  Domu  Kultury  oraz 
strony RLGD „Roztocze”, a także por‐
talu społecznościowego.

Zajęcia  warsztatowe  rozbudziły 
wyobraźnię,  rozwinęły  zdolności  ma‐
nualne,  pozwoliły  poznać  nowe  tech‐
niki,  a  także  były  okazją  do  zawarcia 
nowych  znajomości  z  osobami,  które 
łączy wspólna pasja. 

Uczestników warsztatów odwiedził 
burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal  i  jednocześnie  członek  Zarzą‐
du Stowarzyszenia RLGD „Roztocze”.

W  twórczej  atmosferze  każdy 
uczestnik mógł wykonać coś pięknego 
dla  siebie.  Powstałe  dzieła,  którymi 
były  lampiony  wykonane  metodą  de‐
cupage  i  mixmedia,  napawały  dumą 
samych  wykonawców  oraz  pozwoliły 
uwierzyć  we  własne  umiejętności. 
Uczestnicy  warsztatów  zakończyli  je 
z uśmiechem na twarzy i z lampionem 
w  ręku.  Dzieła  naszych  uczestników 

zachwycały  różnorodnością  i  kolory‐
styką.  Nastrój  zbliżających  się  świąt 
zawitał w pełni dając się odczuć w no‐
stalgii uczestników.

Podsumowaniem  szkolenia  była 
czynna  analiza  pomysłów  realizacji 
kolejnych  warsztatów.  Sugestie  i  proś‐
by uczestników dotyczące tematyki ko‐
lejnych warsztatów, które RLGD „Roz‐
tocze” zechce zorganizować w celu ak‐
tywizacji  i  wsparcia  kierowanego  dla 
osób starszych. Ponadto  rozdano chęt‐
nym  ulotki  informacyjne  o  RLGD 
„Roztocze”  oraz  broszury  informujące 
o PO RYBY 20142020.

Zadowolenie  z  jakim  uczestnicy 
warsztatów  zakończyli  spotkanie,  po‐
zwoliło  RLGD  „Roztocze”  pozyskać 
pewność  w  realizacji  kolejnych  tak 
ciekawych spotkań.

Stowarzyszenie RLGD „Roztocze”
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Rajd rowerowy „Sto kilometrów
na 100lecie niepodległości

Dnia  30  września  2018  roku 
o godzinie 9.42 spod budynku 

Urzędu  Miejskiego  w  Krasnobrodzie 
wyruszył Rajd Rowerowy 100/100 czy‐
li „Sto kilometrów na 100lecie niepod‐
ległości”.  Do  pokonania  takiego  dy‐
stansu, zgłosiło się 18 śmiałków w tym 
Burmistrz  Krasnobrodu  –  Kazimierz 
Misztal.
Wyborem trasy rajdu, przygotowaniem 
pakietów  startowych  oraz  prowadze‐
niem  rajdu  zajął  się  pracownik  Infor‐
macji Turystycznej w Krasnobrodzie – 
Kamil  Pióro.  Wydarzenie  utrzymane 
było  w  patriotycznej  koncepcji  – 
uczestnicy chcieli upamiętnić  i  uhono‐
rować  lokalne  miejsca  pamięci,  odda‐
jąc  w  ten  sposób  cześć  poległym 
w walkach o niepodległość w naszych 
okolicach. 

Uczestnicy  pokonali  łącznie  nieco 
ponad 100 kilometrów, drogami asfalto‐
wymi,  szutrowymi,  polnymi,  a  czasami 
leśnymi  bezdrożami  i  ścieżkami.  Trasa 
przebiegała  z  Krasnobrodu  do  Krasno‐
brodu  poprzez  miejscowości  takie  jak: 
Róża,  Zielone,  Ulów,  Łosiniec,  Susiec, 
Józefów,  zb.  Sigły,  Górecko  Kościelne, 
Stara Huta, Guciów, Bondyrz. 

W ramach rajdu odwiedzono m. in. ta‐
kie miejsca upamiętnienia jak:
  Krasnobród:  pomnik  powstańców 
styczniowych,
  Róża:  mogiła  pomordowanych  miesz‐
kańców,
  Zielone  i  okolice:  pomnik  żołnierzy 
września  1939  i  mogiła  ułana  Piotra 
Spyrki
 Ulów: miejsce pamięci pomordowanych 
oficerów 75 pp z Chorzowa,
 Łosiniec: Mogiła Żołnierzy Armii Kra‐
ków,
 Błudek: były obóz NKWD,
  Józefów:  nieistniejący  już  pomnik 
Miszki  Tatara,  miejsce  mordów  Żydów 
przez Niemców,
 zb. Sigły – cmentarz wojenny żołnierzy 
września 39 i partyzantów 44,
  Stara Huta:  pomnik  ku  czci mieszkań‐
ców 193944,
 Lasowce: pomnik.

We  wszystkich  odwiedzonych 
miejscach  pamięci  uczestnicy  zapalili 
znicze  i  uczcili  poległych  indywidual‐
ną modlitwą.

Dzięki  gościnności  pana  Bogdana 
Kozyry – właściciela  „Sosnowego Za‐
cisza” w Suściu,  uczestnicy mogli  po‐

krzepić  się  ciepłą  herbatą  i  kawą. 
Dziękujemy!

W miejscowości Stara Huta, dzięki 
uprzejmości mieszkańców na  zmęczo‐
nych  już,  biorących  udział  w  rajdzie, 
czekał  poczęstunek  i  ognisko.  Rów‐
nież bardzo dziękujemy! 

Trasa  była  wymagająca,  dystans 
ambitny,  ale  zapał  uczestników  rajdu 
wielki  i  choć  łatwo  nie  było, wszyscy 
rajd  szczęśliwie  ukończyli,  składając 
w ten sposób hołd tym, który dla Nie‐
podległej Polski poświęcili najcenniej‐
sze co mieli – życie. 

Serdecznie  dziękuję  Burmistrzowi 
Krasnobrodu za pomoc w organizacji.

Zapraszam  serdecznie  do  obejrze‐
nia wystawy stanowiącej fotograficzną 
dokumentację  rajdu,  która  prezento‐
wana  jest  w  Galerii  „Przystanek” 
w  budynku  Informacji  Turystycznej. 
Można  ją  oglądać  od  poniedziałku  do 
niedzieli  włącznie,  od  godziny  8.00   
do  16.00.  Zapraszam  wszystkich  bar‐
dzo serdecznie.

Wystawa  została  przygotowana 
przez panią Halinę Gontarz, za co bar‐
dzo serdecznie jej dziękuję.

Kamil Pióro
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Regionaliści dbają o znaki historii
Krasnobrodzkie  Towarzystwo  Regionalne  już  od 

prawie  dziewiętnastu  lat  organizuje  akcje  ratowa‐
nia zapomnianych nagrobków  i pomników na krasnobrodz‐
kim  cmentarzu  parafialnym. Tego  typu  akcje  podejmowane 
są na wiosnę, latem i jesienią każdego roku. Przedsięwzięcia 
nie  byłyby możliwe,  gdyby  nie  ofiarność  i  dobra  wola  re‐
gionalistów nie tylko z Krasnobrodu, ale i z Warszawy. Oni 
to  swój  wolny  czas  poświęcają,  aby  za  pomocą  swoich 
narzędzi oczyścić pomniki z zanieczyszczeń czy mchu, usu‐
nąć chwasty, zagrabić liście w otoczeniu obiektów cmentar‐

nych. Czynią  to po  to, aby ocalić od zapomnienia dla przy‐
szłych  pokoleń  historię  Krasnobrodu  pisaną  życiorysami 
znanych  i  mało  znanych  osób  żyjących  w  tamtych  latach, 
aby młodzi ludzie wiedzieli, jakie są ich korzenie. 

W moim przekonaniu cmentarz krasnobrodzki jest boga‐

tym źródłem wiedzy o ludziach zasłużonych dla naszej ma‐
łej  ojczyzny.  Gdy  zapytać  młodzież  krasnobrodzką,  gdzie 
jest  symboliczny  nagrobek  Fudakowskich    dawnych  wła‐
ścicieli ziem krasnobrodzkich i  jakie zasługi miała  ta rodzi‐
na dla naszej miejscowości? To nastolatkowie nie wiedzą co 
powiedzieć. Należałoby zająć się  tym  tematem  i zorganizo‐
wać chociażby grę terenową ,,Śladami ludzi zasłużonych dla 
Krasnobrodu”, aby młodzi ludzie znali historię swojej miej‐
scowości.

Pragnę  wyrazić  wdzięczność  regionalistom  za  trud  jaki 

włożyli  swoim  działaniem  i  za  to,  że  bezinteresownie  od 
wielu  lat  dbają  o  znaki  historii.  Podziękowania  należą 
się m.in.: Halinie Gontarz, Jadwidze Gałce, Marii i Mieczy‐
sławowi Kościńskim. Takie  akcje  są  owocne  także  dla  nas 
jako  regionalistów,  bo wymieniamy  się  informacjami  o  hi‐
storii naszej ziemi. 

Krasnobrodzcy regionaliści w 2018 roku poprzez szereg 
akcji  utrwalających  przeszłość,  czynnie  włączyli  się  w  ob‐
chody  100.  rocznicy  odzyskania  przez  Polskę  niepodległo‐
ści.  Uporządkowali  m.in.:  nagrobek  prawosławny  z  1906 
roku,  nagrobki  właścicieli  apteki  rodziny  Niedzielskich 
z  1918  roku,  pomnik  proboszcza  krasnobrodzkiej  parafii 
ks.  prałata  Ludwika  Liwerskiego  z  1970  roku  i  najwyższy 
obiekt  na  cmentarzu    grobowiec  rodziny  organistów  Pi‐
skorskich  z  1898  roku  w  starej  części  cmentarza.  Warto 
wspomnieć,  że pomysł  ratowania pomników –  symboli  pa‐
mięci przyszedł z Lublina i zapoczątkował go w Krasnobro‐
dzie  redaktor M. Kościński. Ta pożyteczna praca  społeczna 
na stałe wpisała się w działalność KTR. Jest pozytywnie po‐
strzegana przez mieszkańców naszej gminy  i będzie konty‐
nuowana przez kolejne lata.

 Alina Słota

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję mieszkańcom Krasnobrodu z okrę‐

gu wyborczego Nr 1 za obdarzenie mnie zaufaniem i odda‐
nie na mnie głosów w wyborach samorządowych do Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie. 

Dzięki nim po raz drugi zostałem radnym i mogę praco‐
wać  na  rzecz  naszej  lokalnej  społeczności.  Zapewniam,  że 
dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa zaufania.

Piotr Sachajko
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Dnia 27 września w godzinach 
rannych  26  pułk  ułanów 

przeszedł  wieś Wolę  Sudkowską.  Idąc 
w  straży  przedniej,  zatrzymał  się  na 
skraju  lasu,  przed  którym  rozciągała 
się  szeroka  dolina  przecięta  wstęgą 
małej  rzeki.  Za  rzeką  rozlegało  się 
dość  łagodne  wzniesienie  pokryte  ni‐
skim zakrzewieniem. Od strony nieda‐
leko  położonego  lasu,  na  terenie  pra‐
wie odkrytym, widoczne były oddziały 
bolszewickiej  kawalerii  schodzącej 
w  dół  do  rzeki.  Na  drogach  wolno 
przesuwały  się  w  kierunku  rozwinię‐
tych  polskich  szwadronów  26  pułku 
ułanów  mjr.  Stanisława  Heinricha, 
który dzień wcześniej objął stanowisko 
dowódcy    pułku  po  poprzednim    do‐
wódcy, którym był ppłk Schweitzer.

W  tym  dniu  rozegrała  się  ostatnia 
bitwa Nowogródzkiej  B.K.,  a  jej  tere‐
nem były wzgórza położone w pobliżu 
wioski  Wola  Sudkowska,  w  pobliżu 
Władypola.  Siły  sowieckie  skoncen‐
trowane  w  tym  rejonie    były  bardzo 
duże  i wchodziły w skład 6  i 12 armii 

rosyjskiej.  Główne  zadanie  w  walce 
z  Polakami  otrzymał  4 Korpus Kawa‐
lerii wspierany przez batalion czołgów 
26 Brygady Pancernej.

Generał Władysław Anders  wysłał 
dwóch  ułanów  –  jako  parlamentariu‐
szy  do  sztabu  czerwonoarmistów 
z  propozycją  przepuszczenia    zgrupo‐
wania  polskiej  kawalerii  na  południe. 
Większość  oficerów  była  zdania,  aby 
nie  prowadzić  pertraktacji,  tylko  jak 
największymi  siłami,  którymi  dyspo‐
nowali  Polacy  i  jak  najszybciej,  ude‐
rzyć  na  nie  całkowicie  jeszcze  rozwi‐
nięte  i  przygotowane do walki wojsko 
sowieckie. 
Parlamentariusze  zostali  rozbrojeni 
i  nie  dopuszczono  ich  do  rozmowy 
z  głównym  dowódcą  sił  rosyjskich. 
Sowieci  nie  pragnęli  prowadzić  żad‐
nych  rokowań,  gdyż  nie  leżało  to 
w ich interesie.

W  niedługim  czasie  nieprzyjaciel 
otworzył  zmasowany  ogień  artyleryj‐
ski w kierunku nieosłoniętych polskich 
szwadronów  26  pułku  ułanów. Wybu‐

chła  panika,  rozrywające  się  pociski 
płoszyły konie –  raniąc  je odłamkami. 
W  polskich  szeregach  zarządzono  od‐
wrót  w  kierunku  lasu  i  wioski  Wola 
Sudkowska.  Za  cofającymi  się  żołnie‐
rzami  26  pułku  pojawiło  się  kilka  so‐
wieckich czołgów. Pułk pomimo silne‐
go  ostrzału  artyleryjskiego  opanował 
panikę,  uporządkował  szeregi  tuż  za 
wioską  wzdłuż  ciągnącej  się  tam  linii 
lasu. 

Natomiast  27  Pułk  Ułanów  odparł 
boczne uderzenie bolszewickie – nisz‐
cząc  prawie  wszystkie  atakujące  czoł‐
gi. Polskim oddziałom groziło okrąże‐
nie  przez  zmasowane  wojska  sowiec‐
kie.  W  tej  sytuacji    generał  Anders 
rozkazał,  aby  25  i  27  pułk  oderwały 
się od nieprzyjaciela, a 9 dywizjon ar‐
tylerii  konnej  zniszczył  wszystkie 
działa, do których nie było  już amuni‐
cji. Odwrót osłaniał 26 pułk ułanów.

Zbiórka  oddziałów  została  wyzna‐
czona  w  miejscowości  Rajtarowie. 
Sztab zbierał się w  leśniczówce Zielo‐
ny Gaj. Planowana koncentracja w na‐

Lance do boju , szable w dłoń… (cz.10)
Druga wojna światowa, rok 1939

Objazdowe kino VISA w Krasnobrodzie
Mimo,  że  w  Krasnobrodzie 

nie  ma  kina,  nie  znaczy  to, 
że  nie  ma  szans  na  oglądanie  filmów 
na  dużym  ekranie. W  pierwszy  week‐
end  listopada  do  miasta  przyjechało 
„Objazdowe Kino VISA”, które zapro‐
siło  na  seanse,  w  tym  nowości  filmo‐
we.  Projekcje  odbyły  się  w  sali 
widowiskowej  Krasnobrodzkiego  Do‐

mu Kultury. 
Podczas  jednodniowego  maratonu 

filmowego, w sobotę 3 listopada, moż‐
na  było  obejrzeć  aż  pięć  filmów  albo 
wybrać  pojedyncze  propozycje.  Ze‐
staw był  dość  różnorodny,  od kina  fa‐
milijnego,  przez  dramat  wojenny,  po 
komedie.  Na  tej  liście  znalazły  się: 
„Hotel  Transylwania  3”,  „Dywizjon 

303”,  „Serce  nie  sługa”,  „Jak  pies 
z kotem” i „7 uczuć”. 

Dwa  ostatnie  tytuły  miały  swoją 
premierę zaledwie 12 października. 

Pierwsza  projekcja  w  „Objazdo‐
wym Kinie VISA” w KDK rozpoczęła 
się już o 11.00, natomiast ostatni seans 
rozpoczął się o 20.40. 

ias24
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kazanym  miejscu  okazała  się  niemoż‐
liwa.  Niemal  wszędzie  były  oddziały 
nieprzyjaciela  wyłapujące  grupy  pol‐
skich  kawalerzystów.  W  walce  pod 
Rajtarowicami    generał Anders  został 
ranny.

W  tej  sytuacji  dowódcy  poszcze‐
gólnych  oddziałów  grupy  Kawalerii 
dostają  rozkaz,  aby  małymi  grupami 
przedzierać  się na południe, o oficero‐
wie do granicy węgierskiej. Ułani nie‐
wielkimi grupkami usiłowali wydostać 
się z okrążenia. Los wielu, a zwłaszcza 
oficerów  był  przesądzony.  Cały  ob‐
szar,  aż  do  granicy  węgierskiej  zajęty 
był  przez  wrogie  armie.  Oprócz  tego 
tereny były penetrowane przez ukraiń‐
skich  chłopów  –  ciągle  dozbrajanych 
przez Armię Czerwoną.

Niezależnie od  tego, motywem  tak 
wrogiego  oddziaływania  była  chęć 
zdobywania broni, koni i zwykłego ra‐
bunku.  Ukraińcy  i  inne  mniejszości 
narodowe takie jak: Białorusini, Żydzi, 
dokonywali  nie  tylko  rabunków  i  roz‐
brajania polskich żołnierzy, ale bestial‐
skiego  zabijania  i  mordowania.  Taki 
los spotkał szczególnie oficerów. 

Przez  Ukraińców  zamordowany 
został  płk  Bogdan  Stachlewski,  jego 
adiutant  rtm.  Włodzimierz  Pilinkie‐
wicz,  a  także  ppor.  Kędzierski 
i  por. Wacław Witkowski. Wszyscy  ze 
sztabu  25  pułku  ułanów.  Zamordowa‐
no  ich we wsi Pnikut, 10 km na połu‐
dnie  od  Mościsk  w  dniu  28  września 
1939  roku.  Z  grupy  tej  ocalał  jedynie 
por.  Marcin  Teliga  Trzebiński,  który 
wysłany  został  przez  dowódcę  pułku 
do  pobliskiej  gminy  celem wystarania 
się  przepustek  w  kierunku  Lublina. 
Dostał  wiadomość  od  polskiego 
mieszkańca,  by  nie  wracał  do miejsca 
poprzedniego  pobytu,  gdyż  wszyscy 
jego  towarzysze  broni  zostali  zamor‐
dowani  przez  Ukraińców.  Ta  wiado‐
mość uratowała mu życie, a w następ‐
nych dniach przedostał się do Lublina.

Los  oficerów,  którzy  dostali  się 
w ręce czerwonoarmistów też w więk‐
szości  był  tragiczny  i  dopełnił  się 
w  obozach  zagłady.  Najwięcej  w  Ko‐
zielsku,  skąd wywożono  polskich  jeń‐
ców  do  lasu  w  Katyniu,  gdzie  ich 
w  brutalny  sposób  mordowano  nad 
dołami  śmierci  wśród  piaszczystych 
pagórków  lasów  Smoleńskich.  Podob‐
nie  było  w  miasteczku  położonym  na 
południowy wschód od Charkowa, nad 
rzeką Adar.    Stąd wywożono  do miej‐
sca  zagłady w  lasach pod Charkowem 
i rozstrzeliwano.

Spośród    oficerów  25  pułku  uła‐
nów  w  Katyniu  zostali  zamordowani: 
zca dowódcy pułku ppłk Marian Kor‐
czak, kwatermistrz mjr Wincenty Cen‐
dro.  Jego  syn  był  wielokrotnym 
uczestnikiem  naszych  uroczystości 
w  szkole  krasnobrodzkiej,  por  rez. 
Henryk Zdanowski (oficer broni) i por 
Edward Jędrych (lekarz).

Oficerowie  26  pułku  ułanów  wię‐
zieni  byli  najczęściej  w  Starobielsku 
i  mordowani  pod  Charkowem.  Tam 
zginął  między  innymi:  mjr  Stanisław 
Heinich,  rtm.  Karol Miętus  (adiutant), 
rtm.  Henryk  Dzierżanowski  (dca  1 
szwadronu),  rtm. Władysław Śliwiński 
(dca  3  szwadronu),  oraz  por.  Julian 
Cetnerowski  (dca  2  szwadronu) 
i  por.  Feliks  Dudkiewicz  (dowódca 
szwadronu CKM).

Nie  mniej  dramatyczne  były  losy 
żołnierzy  27  pułku  ułanów.  Więzieni 
byli w większości w Starobielsku i za‐
mordowani pod Charkowem. Tam zgi‐
nęli  między  innymi  ppłk  Józef  Pająk 
oraz jego zastępca mjr Karol Rudnicki, 
mjr  Leopold  Berg  (kwatermistrz), 
a  także  inni  oficerowie  pułku:  rtm. 
Marian Chmielewski,  rtm. Feliks Frie‐
sendorf    (dowódca  4  szwadronu),  za‐
mordowany  w  Katyniu  ,  rtm.  Borys 
Gierasiuk (dowódca 1 szwadronu).

Wielu  oficerów  poszczególnych 
pułków ułanów zamordowali po bitwie 
Ukraińcy.  Do  sowieckiej  niewoli  do‐
stali  się  też  oficerowie  4  pułku  strzel‐
ców  konnych,  którzy  do  końca  wal‐
czyli  w  szeregach  brygady.  Byli  to 
między  innymi:  kpt.  Czesław  Junkie‐
wicz,  rtm. Michał  Śliwiński  (dowódca 
4 szwadronu) zamordowany też w Ka‐
tyniu,  por  Tadeusz  Bukowski  –  wię‐
ziony  w  Starobielsku  i  zamordowany 
pod Charkowem.

Tam też zginął kpt. Jan Lilling – d
ca 3 Baterii 9 dywizjonu artylerii kon‐
nej.  Los  swoich  podkomendnych  po‐
dzielili  również  dowódcy Nowogródz‐
kiej  Brygady  Kawalerii.  W  Katyniu 
zamordowany  został  płk  Kazimierz 
Żelisławski. Natomiast  ranny gen.  Pli‐
sowski  oraz  mjr Adam  Sołtan  –  szef 
sztabu  brygady,  zostali  zamordowani 
pod Charkowem.

Odmiennie  potoczyły  się  losy  kil‐
kakrotnie  rannego  gen.  Władysława 
Andersa.  Po  rozbiciu  Nowogródzkiej 
Brygady  Kawalerii  powstała  kilkuna‐
stoosobowa  grupa,  w  której  byli  mię‐
dzy  innymi:  gen.  Flisowski,  rtm.  Sta‐
nisław  Kuczyński,  rtm.  Władysław 
Zgorzelski,  kpt.  Stanisław  Koszutski. 

por.  Zbigniew  Kiedacz,  rtm.  Olgierd 
Ślizoń  oraz  ordynans  generała,  ułan 
Bronisław Tomczyk. 

Grupa  ta  przedzierała  się  miedzy 
wrogimi  oddziałami  koło  Sanbora 
w  kierunku  południowym.  Marsz  był 
niezwykle  dramatyczny.  Oficerowie 
polscy  byli  skrajnie  wyczerpani 
i głodni. Trzeba było zachować wielką 
ostrożność  i  czujność  w  wymijaniu 
oddziałów  bolszewickich.  W  okolicy 
wsi  Zastówka  –  Polacy  zostali  zaata‐
kowani  przez  bandę  uzbrojonych 
Ukraińców  i  sowieckich  żołnierzy. 
Doszło  do  walki  wręcz.  Generał An‐
ders  został  kolejny  raz  ranny.  Krwa‐
wiącego  dowódcę  towarzysze  broni 
ponieśli w dalszą drogę. 

O  świcie  29  września  grupa  pol‐
skich oficerów dotarła do wioski o na‐
zwie  Jasionka  Stasiowa.  Mieszkający 
tam  Ukraińcy  zawiadomili  posterunek 
sowiecki  i  generała Andersa  przewie‐
ziono  pod  eskortą  samochodów  pan‐
cernych do Starego Sambora.  Do nie‐
woli  dostali  się  też  pozostali  członko‐
wie w/w grupy ułanów. Trzech z nich: 
Kiedacz,  Koszutski  i  Zgorzelisk  zbie‐
gli  z  obozu  przejściowego  w  Szepie‐
tówce i przedostali się na Zachód.

W  Starym  Samborze,  generał An‐
ders został przesłuchany przez dowód‐
cę  Armii  Bolszewickiej  Tuleniewa. 
Tam  też  spotkał  gen.  Anders  swoich 
towarzyszy  broni:  gen  Plisowskiego, 
ppłk  Pająka,  majora  Karola  Rudnic‐
kiego,  majora  Sołtana  i  innych.  Wi‐
dział ich po raz ostatni. 

Generał  Anders  ranny  i  wycień‐
czony,  został  przewieziony do  szpitala 
w  Stryju,  a  następnie  do  Lwowa  na 
Łyczakowską. To zdecydowało, że nie 
podzielił  losów  swoich  kolegów –  za‐
mordowanych  w  łagrach  sowieckich.   
Wrześniowy  szlak  bojowy  był w  jego 
przypadku  ledwie  początkiem  długiej 
wojennej  drogi,  pełnej  żołnierskiej 
chwały.

Natomiast  25  pułk  ułanów  czę‐
ściowo  rozbity  przez  oddziały  Armii 
Czerwonej  w  okolicy  Sambora  na 
podstawie  rozkazu  generała  Andersa, 
został  rozreformowany,  gdyż  utracił 
zdolność  bojową  i  cel  dalszej  walki. 
Poszczególni  żołnierze  małymi  grup‐
kami usiłowali  się wydostać  z okrąże‐
nia  –  jakie  utworzyły  dwie wrogie  ar‐
mie.  Nawiązywanie  kontaktu  z  miej‐
scową  ludnością      w  większości  po‐
chodzenia  ukraińskiego  –  było  bardzo 
ryzykowne,  a  nawet  stawało  się  nie‐
możliwe  ze  względu  na  brak  dobrego 
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rozpoznania w tamtejszym terenie.
Ci  żołnierze,  co  zostali  ranni 

w  walkach  i  wzięci  do  niewoli  rosyj‐
skiej  zostali  przewiezieni  do Sambora, 
a  następnie  Lwowa.  Ułani  szeregowi 
i  podoficerowie  po  niedługim  czasie 
zostali  zwolnieni.  Natomiast  oficero‐
wie  i  podoficerowie  zostali  przetrans‐
portowani  do  obozów  jenieckich. 
W  niedługim  czasie  prawie  wszyscy 
podzielili  swój  los  w  łagrach  sowiec‐
kich  a  następnie  bestialsko  wymordo‐
wani  nad  dołami  śmierci  w  Katyniu, 
pod  Charkowem  i  innych  miejscach 
kaźni. 

Nielicznym  udało  się  uniknąć  nie‐
woli.  Zbiegli  oni  z  konwojów  jeniec‐
kich,  czy  też  transportów  kolejowych. 
Wśród  tej  grupy  szczęśliwców  był 
między  innymi  plutonowy  pchr  Karol 
Mikołajewski  i  ppor Bogusław Wałec‐
ki. Obydwaj  byli wielokrotnie  na  uro‐
czystościach  rocznicowych  w  Krasno‐
brodzie.

Inni, jak ppor. Jan Estkowski – do‐
wódca z  jednego z plutonów 25 pułku 
ułanów,  a  następnie  oficer  zwiadu 
w  sztabie  tegoż  pułku,  przez  trzy  dni 
i dwie noce wraz ze swoim kolegą Ga‐
baszewiczem  przechowywani  byli  na 
terenie  gospodarstwa  pani  Izabeli 
Swerydy. Gospodyni ta z wielka troską 

i  życzliwością,  z  narażeniem    życia  – 
niosła pomoc polskim żołnierzom. By‐
ła  to wieś Tomanowice, położona przy 
bardzo ruchliwej drodze, po której od‐
bywał  się  ciągły  ruch  wojska  sowiec‐
kiego.

Kpt.  Henryk  Roycewicz  –  srebrny 
medalista  w  zawodach  jeździeckich 
Olimpiady  Berlińskiej  1936  roku,  do‐
wódca  2  szwadronu  ciężko  ranny,  zo‐
stał przetransportowany do szpitala we 
Lwowie,  na  Łyczakowską.  Następnie 
korzystając  z  zamieszania,  jakie  po‐
wstało  kiedy  to  część  personelu  wy‐
jeżdżała na front z Finlandią – przedo‐
stał się do Krakowa. Po kilkumiesięcz‐
nym  leczeniu  –  już  jako  inwalida  po‐
wraca  do  Warszawy,  gdzie  aktywnie 
pracuje w konspiracji, a następnie bie‐
rze  udział  w  Powstaniu Warszawskim 
– dowodząc Batalionem „Kiliński”.
Wymieniony  wyżej  ppor  Jan  Estkow‐
ski  w  czasie  niemieckiej  okupacji  ak‐
tywnie  działał  w  Ruchu  Oporu  pod 
przybranym  nazwiskiem  „Szczapa”. 
Był  dowódcą  grupy  grenadierów. Brał 
udział w  szeregu  akcjach  bojowo  dy‐
wersyjnych  przeciwko  znienawidzone‐
mu okupantowi na terenie miasta i po‐
wiatu Tłuszcz,  a  za  zasługi  został  ho‐
norowym jego obywatelem.
Są  to  tylko  niektóre  wymienione  na‐

zwiska  żołnierzy,  a  szczególnie  ofice‐
rów 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
Wszyscy  Ci,  którzy  przedostali  się  na 
Zachód  i  ci  w  kraju,  a  brali  aktywny 
udział  w  szeregach Wojska  Polskiego 
i  konspiracji,  zasługują  na  wielkie 
uznanie  i  szacunek  oraz  bezgraniczną 
pamięć  –  szczególnie  wśród  naszego 
społeczeństwa. 

Na  tym  kończę  swoje  opisy  histo‐
ryczne  dotyczące  w  szczególności  25 
Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Serdecznie  dziękuję  Pani Dyrektor 
Krasnobrodzkiego  Domu  Kultury   
oraz  wielce  szanownemu  personelowi 
za  okazaną  mi  życzliwość  i  pomoc 
w  redagowaniu  i  publikacji  artykułów 
w Gazecie Krasnobrodzkiej.
\

Wykaz wydawnictw, z których ko‐
rzystałem:
Ludwik Głowacki  „Działania wojenne 
1939 na Lubelszczyźnie”
Bohdan Królikowski „Ułańska jesień”
Gen. Władysław Anders  –  „Bez  ostat‐
niego rozdziału”
Jan Błasiński – „Kawaleria  II Rzeczy‐
pospolitej”
Jan Estkowski     praca magisterska na 
w/w temat.

Lekarz weterynarii
Jan Gębka
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Główne  uroczystości  odbyły  się 
24 X 2018 r, ale już 14 X 2018 r. 

młodzież  i  nauczyciele  kwestowali  przy 
kościele parafialnym zbierając datki na 
stypendialny  fundusz  Dzieło  Nowego 
Tysiąclecia.  W  wigilię  święta  szkoły, 
23.10.2018 r., odbył się Różaniec Jana 
Pawła  II,  który  zgromadził  społecz‐
ność  szkolną  i  lokalną.  Uczestnicy 
modlitwy,  którą  tak  ukochał  nasz  Pa‐
tron, wyruszyli spod szkoły o godzinie 
16.00  odmawiając  Różaniec w  drodze 
do  Sanktuarium  Nawiedzenia  Naj‐
świętszej  Marii  Panny.  Kolejnym 
punktem  uroczystości  było  złożenie 
kwiatów  i  zapalenie  zniczy  przed  po‐
mnikiem św. Jana Pawła II. O godzinie 
17.00  rozpoczęło  się  uroczyste  nabo‐
żeństwo ku  czci  św.  Jana Pawła  II  za‐
kończone  adoracją  relikwii  przez 

ucałowanie.
W  środę,  24  października  2018  r. 

o  godzinie  9.35  zbiórką  pocztów 
sztandarowych  przed  budynkiem  ZS 
w Krasnobrodzie  rozpoczęły się głów‐
ne  uroczystości  święta  Patrona  Szkoły 
św.  Jana  Pawła  II.  Podczas  uroczystej 
Mszy  w  Sanktuarium  Nawiedzenia 
Najświętszej  Marii  Panny  Proboszcz 
ks.  Prałat  Eugeniusz  Derdziuk  mówił 
o duchowym przywództwie myśli Jana 
Pawła  II w  Jego posłudze kapłańskiej. 
Po  złożeniu  kwiatów  pod  pomnikiem 
św.  Jana Pawła  II  i powrocie do szko‐
ły,  rozpoczęła  się  uroczysta  akademia 
ze  ślubowaniem  uczniów  klasy  I  LO. 
Pani Dyrektor mgr Elżbieta Działa po‐
witała  zaproszonych  gości    przedsta‐
wicieli  Urzędu  Miejskiego,  instytucji 
i  szkół,  Rady  Rodziców,  emerytowa‐

nych  pedagogów,  uczniów  i  nauczy‐
cieli.  Nasze  święto  swoją  obecnością 
zaszczycił  ks.  Prałat  Eugeniusz  Der‐
dziuk  oraz  przedstawiciele Katolickie‐
go  Uniwersytetu  Lubelskiego  – 
profesorowie  z  Wydziału  Humani‐
stycznego.

Pani  Dyrektor  Elżbieta  Działa  mó‐
wiąc o znaczeniu myśli św. Jana Pawła II 
w  nauczaniu  współczesnej  młodzieży 
podkreśliła  dobroć,  która  charakteryzo‐
wała Naszego Patrona. Św.  Jan Paweł  II 
był  kapłanem,  literatem,  filozofem,  Pa‐
pieżem, ale zawsze był przede wszystkim 
Dobrym  Człowiekiem. W  dalszej  części 
Pani Wicedyrektor mgr Krystyna Czapla 
przeprowadziła  ceremonię  ślubowania 
uczniów klasy I LO.

Kolejnym  punktem  programu  była 
akademia,  której  tematyka  związana 

Święto Patrona św. Jana Pawła II 
w Zespole Szkół w Krasnobrodzie

Krasnobród,  Lublin,  Dukla, 
Kazimierz  to  miejsca,  które 

odwiedziła  „Książka  z  Plecaka”  –  au‐
torski  pomysł  prof.  Lecha  Giemzy 
z Instytutu Filologii Polskiej KUL. Od 
ponad  dwóch  lat  prof.  Giemza  i  inni 
pracownicy  instytutu  jeżdżą  do  szkół 
średnich  z  wykładami  i  warsztatami 
dla uczniów. W naszej szkole były roz‐
mowy o  „Pannach  z Wilka”  Iwaszkie‐
wicza  i  o  literaturze  spotkania,  „czyli 
jak  nie  podrywać  dziewczyn”  (podob‐
no następne będą – jak podrywać).

Do Dukli zjechali uczniowie z Beł‐
życ,  Białej  Podlaskiej,  Chełma,  Lubli‐
na,  Krasnegostawu  i  Krasnobrodu. 
A tam cztery dni czerwca o Przybosiu, 
Czechowiczu  i...  miał  być  Krasiński, 
ale  został  rozmieniony  w  dygresjach 
i dywagacjach na inne tematy. Bo taka 
jest  dynamika  tych  spotkań  –  najważ‐
niejsza jest dyskusja z młodymi ludźmi 
o tym, co ich porusza i interesuje. Cza‐
sami  literatura  jedynie  inicjuje  wę‐
drówkę  w  kierunkach,  które  –  na  po‐
czątku  ustalone  –  potem  zmieniają 
swój  bieg,  a  profesor  to wszystko  pu‐
entuje:  „znowu  nie  zrealizowałem  te‐
matu”.  Czy  aby  na  pewno?  Poza  tym 
były rozmowy na szlaku, cerkwie i od‐
wiedziny u św. Jana z Dukli.

Kilka  razy  byliśmy  na  KULu. 
Ostatnio w słynnej sali, gdzie wykładał 
Karol  Wojtyła,  słuchaliśmy  prof.  Le‐

cha  Giemzy  o  ahistoryczności  powie‐
ści  historycznych  oraz  o  interpretacji 
utworów poetyckich,  te zajęcia prowa‐
dził prof. Adam Fitas. 

Spotkanie  w  Kazimierzu  zainicjo‐
wały  nauczycielki  z  Bełżyc  i  Lublina. 
Tym  razem  pod  hasłem  „Którędy  do 
matury?”.  Program  był  następujący: 
Anna  Matysek  „Pasmanteria  a  matu‐
ra’,  Agnieszka  Kwiatkowska  „Stresz‐
czaj  (się)  –  czyli  slajdów kilka  o  tym, 
jak  dobrze  napisać  streszczenie  matu‐
ralne”,  prof.  Lech  Geimza  „Między 
wolnością  a  determinizmem”,  Joanna 
WójtowiczMróz  „Postaram  się  udo‐
wodnić  –  sztuka  formułowania  argu‐
mentów  w  rozprawce  problemowej”, 
Marta Fronczek „Jak patrzeć, żeby wi‐
dzieć, czyli sztuka patrzenia na sztukę 
w  kontekście  ustnej  ma‐
tury z języka polskiego”, 
na  końcu  piszący  te  sło‐
wa o  filmie. W przerwie 
jedni  zdobywali  Górę 
Trzech Krzyży, a drudzy 
spokojnie  spacerowali 
po wśród starych kamie‐
nic.

Rozmowy  „plecako‐
we”  to  nie  wszystko. 
W  maju  z  okazji  roz‐
strzygnięcia  Międzysz‐
kolnego Konkursu Orto‐
epicznego „Wiosna z Po‐

prawną  Polszczyzną”  warsztaty  dla 
młodzieży  „Co  nieco  o  poprawności 
językowej”  poprowadziła  dr  Anna 
MajewskaWójcik,  a  dla  nauczycieli 
„Etyka  słowa we współczesnej  komu‐
nikacji”  dr  Magdalena  SmoleńWaw‐
rzusiszyn. Obie panie z IFP KUL.

Tak  jest  od  półtora  roku.  I  cieszy 
fakt,  że  na  zajęcia  –  organizowane 
głównie  dla  licealistów  –  przychodzą 
czy wyjeżdżają uczniowie z gimnazjum 
i klas ósmych szkoły podstawowej. Na‐
stępne w Krasnobrodzie w styczniu.

Paweł Murdzek
Zdjęcia w galerii:
http://www.zskrasnobrod.pl
i  na  https://www.facebook.com/Języ‐
kowaAgencjaDetektywistyczna
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była  z  hasłem  tegorocznego  Dnia  Pa‐
pieskiego  „Promieniowanie  ojcostwa”. 
Episkopat  polski  zaproponował  to  ha‐
sło  argumentując,  że  Ojcostwo  trzeba 
dowartościować,  zwłaszcza,  gdy  prze‐
żywa  tak  wielki  kryzys.  Jan  Paweł  II 
uczy,  że  nie  można  być  prawdziwym 
ojcem,  jeśli  nie  odkryje  się  najpierw, 
że  jest  się  synem Boga.  Poczucie  Bo‐
żego  synostwa  sprawia,  że  człowiek 
zaczyna być ojcem wobec innych – oj‐
cem w rodzinie  lub ojcem duchowym. 
Treści  akademii  dotyczyły  dwóch 
rocznic z życia św. Jana Pawła II i set‐
nej  rocznicy  odzyskania  przez  Polskę 
niepodległości. W bieżącym roku czci‐
my 60. rocznicę sakry biskupiej Karola 
Wojtyły  (4  lipca  1958  r.  papież  Piusa 

XII mianuje ks. Karola Wojtyłę bisku‐
pem  pomocniczym  archidiecezji  kra‐
kowskiej;  28  września  1958  roku 
zostaje  udzielona  Karolowi  Wojtyle 
sakra  biskupia).  W  tym  roku  obcho‐
dzimy  także  40.  rocznicę  wyboru  na 
Stolicę  Piotrową  metropolity  krakow‐
skiego  –  działo  się  to  pamiętnego  16 
października  1978  roku.  Biorąc  pod 
uwagę  sugestie  Episkopatu  oraz  pro‐
pozycję skupienia się nad konkretnymi 
tekstami, w montażu słownym ucznio‐
wie  przedstawili  fragmenty  następują‐
cych  dzieł  Karola Wojtyły    św.  Jana 
Pawła  II:  Tryptyk  rzymski;  dramat 
Promieniowane  ojcostwa,  zbiór  wspo‐
mnień Wstańcie  !Chodźmy,  zbiór  ese‐
jów  Pamięć  i  tożsamość.  Fragmenty 

prezentowanych  przez  uczniów  dzieł 
przybliżyły  nam  tematykę  ojcostwa, 
patriotyzmu,  narodu  i  historii,  dowie‐
dzieliśmy  się,  jak  te  kwestie  rozumiał 
i definiował św. Jan Paweł II.

Po zakończeniu części artystycznej 
nasze  święto uświetnił występ zespołu 
Krasnobrodzki Gospel. Następnie głos 
zabrali  zaproszeni  goście  i  odbyło  się 
podsumowanie  XVIII Międzyszkolne‐
go  Konkursu  Plastycznego  Jan  Paweł 
II – papież z dalekiego kraju.

Uroczystość  zakończyła  się poczę‐
stunkiem  dla  uczniów  i  obiadem  dla 
zaproszonych gości.

Danuta Korzeniowska
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Korzystając  z  zaproszenia  Zamojskie‐
go Domu Kultury, entuzjastki recytacji 
i  fantastyki  uczęszczające  na  zajęcia 
koła teatralnego „Babiniec” działające‐
go  w  Krasnobrodzkim  Domu  Kultury 
wzięły  udział  w  Przeglądzie  Powiato‐
wym  22.  Jesiennego  Konkursu  Recy‐
tatorskiego.  Tegoroczna  edycja  kon‐
kursu odbywała się pod hasłem: Naro‐
dziny  światów –  fantastyka w  literatu‐
rze.

14  listopada  2018  r.  na  scenie  Za‐
mojskiego  Domu  Kultury  wystąpiło   
47  recytatorów,    wśród  nich  przedsta‐
wicielki KDK: Wiktoria Fila, Gabriela 

Szpyra  i  Karolina  Smoluch,  które  za‐
prezentowały  fragmenty  prozy:  „Przy‐
gody  Sindbada  Żeglarza”    Bolesława 
Leśmiana, „Igrzyska śmierci – W pier‐
ścieniu  ognia”  Suzanne  Collins  oraz 
„Kosogłos” tej samej autorki. 

Tematyka  konkursu,  niewątpliwie 
bliska  sercu  recytatorów  była  bardzo 
różnorodna,  a wybierane  utwory,  bądź 
ich fragmenty przedstawiane w sposób 
bardzo plastyczny i emocjonalny. 

Recytatorów  oceniało  jury w  skła‐
dzie:  Krystyna  Proc,  Joanna  Bilska
Pawłowska  i  Patryk  Pawelec,  które 
miało  nie  lada  zadanie,  bowiem  po‐

ziom  prezentacji  był  bardzo  wysoki, 
a  nominacji  do  Turnieju  Wojewódz‐
kiego w Lublinie tylko pięć.

Mimo,  iż  nasze  recytatorki  nie  za‐
kwalifikowały  się  dalej,  można  z  całą 
pewnością stwierdzić, że był to bardzo 
udany wyjazd, podczas którego można 
się  było  sporo  nauczyć    przebywając 
z  innymi  wielbicielami  tego  rodzaju 
wyrazu  artystycznego,  ich  tekstami 
i  interpretacją.  Ponadto  można  było 
skorzystać  z  konsultacji  jurorskiej, 
która  jest  niewątpliwie  wartością  do‐
daną takich spotkań.

Brak nagrody w tym konkursie nie 
jest  traktowany  przez  członkinie  „Ba‐
bińca”  jako  porażka,  bowiem w  recy‐
tacji  panuje  prawo  subiektywnej  oce‐
ny.  Recytatorki  nadal  zamierzają  pra‐
cować nad swoim warsztatem i stawać 
do  kolejnych    rywalizacji  dzieląc  się 
swoją pasją. 

M.K.

Jesienne recytacje






