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Współpraca partnerska 
Z końcem roku 2015 Urząd Mar-

szałkowski w Lublinie ogłosił konkurs 
na zadania z zakresu dziedzictwa kul-
turowego i naturalnego. W ramach tego 
konkursu gmina Krasnobród wraz z Po-
wiatem Zamojskim w imieniu którego 
występuje Sanatorium Rehabilitacyjne 
w Krasnobrodzie przygotowują wspól-
ny wniosek pt. „Zachowanie i udostęp-
nienie najatrakcyjniejszych elementów 
dziedzictwa naturalnego w Krasnobro-
dzie”.

Aby mogło dojść do realizacji tego 
zadania w partnerstwie należało podjąć 
uchwały przez Radę Miejską w Krasno-
brodzie i Radę Powiatu Zamojskiego w 
celu zabezpieczenia środków finanso-
wych.

W zakres wniosku wchodzić będzie 
budowa alejek spacerowych po tere-
nie parku oraz tarasów widokowych z 
przeznaczeniem do helioterapii wraz 
zagospodarowaniem zieleni, jako ogród 
sensoryczny wraz z budową bramy od 
ulicy Młyńskiej na teren sanatorium. 
Natomiast w zakres wniosku po stronie 
gminy wchodzi budowa promenady z 
nawierzchnią z kostki brukowej w uli-
cy Młyńskiej z oświetleniem ulicznym i 
elementami małej architektury typu ław-
ki, kosze, a także niewielki zakres robót 
związanych z zagospodarowaniem zie-
lenią części terenu w nowo projektowa-
nym parku uzdrowiskowym pomiędzy 
starym i nowym korytem rzeki Wieprz. 

Dotychczas przygotowano koncep-
cje wraz kosztorysami pod kontem opra-
cowania studium wykonalności i wnio-

sku, który należy złożyć do 29 stycznia 
2016 roku.

W przypadku pomyślnej oceny 
wniosku samorząd gminny i powiatowy 
może liczyć na dofinansowanie rzędu 
85% kosztów kwalifilkowalnych w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Wojewówdztwa Lubelskiego.

Uzgodnienia 
tras sieci kanalizacyjnych

W związku ze złożonym przez Gmi-
nę Krasnobród wnioskiem na realizację 
zadania z zakresu gospodarki ścieko-
wej dotyczącej modernizacji gminnej 
oczyszczalni ścieków w Hutkach i bu-
dowy kanalizacji na osiedlu Podklasz-
tor Gmina Krasnobród zobowiązała się 
przygotować komplet dokumentacji 
projektowych. W tym celu wyłoniono 
biura projektowe, których zadaniem jest 
opracowanie powyższych dokumentów 
w terminie do 28 marca. 

W związku z krótkim okresem pla-
nuje się, że między 25 a 30 stycznia 
przedstawiciele wykonawcy dokumen-
tacji projektowej na kanalizację będą 
szczegółowo uzgadniać z mieszkańcami 
poszczególnych ulic na osiedlu Pod-
klasztor przebieg tras nowo projektowa-
nych sieci kanalizacyjnych (kolektora 
głównego, przyłączy). Po uzgodnieniu 
konkretnych propozycji będą podpisy-
wane z właścicielami działek zgody na 
projektowanie sieci.

Program rewitalizacji
Gmina Krasnobród ubiega się o 

środki finansowe z Urzędu Marszał-
kowskiego na opracowanie programu 
rewitalizacji osiedla Podklasztor. W tym 
celu został opracowany i złożony na po-
czątku stycznia wniosek opiewający na 
kwotę ok. 60 tys. zł., w tym 10% udział 
gminy. Planowany dokument w postaci 
programu rewitalizacji będzie opraco-
wywany w 2017 roku przez specjalistów 

w tym zakresie i będzie on dokumentem 
niezbędnym przy ubieganiu się o wspar-
cie finansowe planowanych inwestycji 
ze środków unijnych i krajowych. 

Jednym z założeń programu rewi-
talizacji, oprócz działań zwązanych z 
budową infrastruktury, będą też sprawy 
społeczne. W tym temacie gmina Kra-
snobród z Parafią Nawiedzenia NMP 
w Krasnobrodzie będzie poszukiwała 
możliwości pozyskania środków na mo-
dernizację na cele społeczne budynku 
byłego urzędu gminy. Wspólnie planu-
jemy, że w obiekcie tym po przebudo-
wie mogłyby znaleźć się np. siedziba 
spółdzielni socjalnej, pokoje noclego-
we, stołówka, świetlica środowiskowa 
dla dzieci i młodzieży, ewentualnie dom 
dziennego pobytu dla osób starszych.

Pozyskany samochód
Staraniem Burmistrza Krasnobród 

gmina pozyskała nieodpłatnie z Zakła-
du Karnego w Zamościu samochód do-
stawczy marki Lublin izoterma koloru 
białego, który służył do przewozu po-
siłków. Samochód ten został pozyskany 
z myślą o doposażeniu planowanej do 

powołania spółdzielni socjalnej. Jedną 
z form działalności przyszłej spółdzielni 
będzie przygotowywanie posiłków oraz 
ich sprzedaż na miejscu w stołówce i na 
zewnątrz. 

Samochód, pomimo iż ma 10 lat, jest 
w bardzo dobrym stanie technicznym, 
ma niewielki przebieg i zapewne posłu-
ży przynajmniej przez kolejne 10 lat. 

Punkt konsultacyjny dla osób 
z problemem alkoholowym 

i członków ich rodzin
Od 21 stycznia w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury przy ulicy 3 Maja 26 
wznawia działalność Punkt konsulta-
cyjny dla osób z problemem alkoholo-
wym i członków ich rodzin. Dwa razy 
w miesiącu, w godzinach od 15.00 
do 18 dyżur pełnił będzie psycholog  
Edwin Pałyga.

Ciąg dalszy na str. 6
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Jubileusz 25-lecia
 „Gazety Krasnobrodzkiej”

W dniu 30 grudnia 2015 roku w 
Krasnobrodzkim Domu Kul-

tury odbyło się spotkanie z okazji Jubi-
leuszu 25-lecia „Gazety Krasnobrodz-
kiej”.

Jubileusz był okazją do spotka-
nia tych, którzy przed ćwierć wiekiem 
stworzyli pismo, jak i tych, którzy w 
przeciągu 25 lat jego historii tworzyli 
zespoły redakcyjne, współpracowali z 
nimi, pisali teksty i przygotowywali inne 
materiały, dokonywali korekty, składali 
kolejne numery (początkowo do powie-
lania, a potem już do druku), zajmowali 
się drukiem i kolportażem. 

Twórców Gazety i pierwszy zespół 
redakcyjny na spotkaniu reprezentowa-
li: Robert Gmyz, Paweł Murdzek, Zofia 
Kończewska-Murdzek, Marek Pawluk, 
Janusz Oś, Kazimierz Gęśla, Marian-
na Olszewska. Członkowie kolejnych 
zespołów redakcyjnych i ich współpra-
cownicy obecni na jubileuszu to: Mał-
gorzata Misztal, Andrzej Czapla, Marta 
Lizut, Halina Gontarz, Joanna Burda, 
Anna i Krzysztof Szkałubowie, Danuta 
Korzeniowska, Maria Domańska, Alina 
Słota, Józefa Kusz, Mieczysław Komi-
sarczuk, Mariola Kawecka, Marzena 
Mazurek i Radosław Cios-Mairot. W 
spotkaniu uczestniczyły także władze 
samorządowe naszego miasta: burmistrz 
Krasnobrodu Kazimierz Misztal, wspo-
mniani już wcześniej Janusz Oś – obec-
nie doradca burmistrza i Kazimierz Gę-
śla - sekretarz gminy, a także radni Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie oraz dyrek-
torzy jednostek organizacyjnych gminy i 
instytucji działających na terenie gminy 
Krasnobród. Zaproszenie do udziału w 
jubileuszu przyjęli także księża: ks. prałat 
Roman Marszalec – były wieloletni pro-
boszcz parafii NNMP w Krasnobrodzie, 
ks. Paweł Słonopas – proboszcz Parafii 
Świętej Bożej Opatrzności w Bondyrzu 
oraz pochodzący z Krasnobrodu  o. Zyg-
munt Niedźwiedź - kamilianin pracujący 
na misjach w Gruzji. Byli też goście z 
Zamościa i Warszawy.

Wszystkich przybyłych powitała 
Mariola Czapla – redaktor naczelna „Ga-
zety Krasnobrodzkiej”. 

Po powitaniu głos zabrał pierwszy 
redaktor naczelny pisma – Robert Gmyz, 
który przypomniał sytuację społeczno-
polityczną okresu, w którym powstawa-
ły zalążki „Gazety Krasnobrodzkiej” i 
pierwsze jej numery. Wspomniał też oso-
by, których zaangażowanie i praca miały 

duże znaczenie w tworzeniu pisma. 
W swoich wspomnieniach podkreślił 
ogromne zasługi Pawła Murdzka, Mar-
ka Pasiecznego, Janusza Osia, Marianny 
Olszewskiej, Barbary Zub, ale także in-
nych osób, które chętnie włączały się w 
tworzenie tego szczególnego dzieła. W 
czasie opowieści o tym jak powstawała 
„Gazeta Krasnobrodzka” zaprezento-
wano maszynę do pisania, na której po-
wstawały artykuły do pierwszych wydań 
gazety. Tę cenną pamiątkę przyniósł na 
spotkanie Paweł Murdzek.

W dalszej części obchodów jubile-
uszu, w formie prezentacji multimedial-
nej 25-letnią historię „Gazety Krasno-
brodzkiej” przedstawiła niżej podpisana, 
obecna redaktor naczelna pisma. 

Potem przyszedł czas na podzięko-
wania. Okolicznościowe listy i upomin-
ki otrzymali: Robert Gmyz oraz najak-
tywniejsi autorzy tekstów z ostatniego 
okresu: Maria Domańska, Alina Słota, 
Józefa Kusz, Mieczysław Komisarczuk 
oraz nieobecni na spotkaniu - ks. prof. 
dr hab. Edward Walewander i Jan Gęb-
ka, a także członkowie redakcji: Mariola 
Kawecka, Marzena Mazurek i Radosław 
Cios-Mairot. Przygotowano też podzię-
kowania dla Państwa Kazimierza, Jolan-
ty i Wacława Adamczuków - właścicieli 
AMC Marketu Spożywczego – firmy, 
która od początku swojej działalności 
zajmuje się sprzedażą „Gazety Krasno-
brodzkiej”. W imieniu wyżej wymie-
nionych odebrał je obecny na spotkaniu 
Kazimierz Adamczuk. 

Zanim jednak wręczono podzię-
kowania i upominki odczytane zostały 
listy z gratulacjami, które wpłynęły do 
redakcji Gazety od osób, które z różnych 
przyczyn nie mogły uczestniczyć w tym 
spotkaniu. Pierwszy z nich to list od 
Wicestarosty Zamojskiego Kazimierza 
Mielnickiego, a drugi od współpracują-
cego z redakcją Sławomira Radlińskie-
go.

Po wręczeniu podziękowań i upo-
minków, którego dokonała redaktor na-
czelna pisma, głos zabrali zaproszeni go-
ście: burmistrz Krasnobrodu Kazimierz 
Misztal, ks. prałat Roman Marszalec, 
Urszula Czapla – kierownik Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, 
Bożena Ożga – dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej i Wojciech Żurakowski – dy-
rektor Sanatorium Rehabilitacyjnego w 
Krasnobrodzie, Andrzej Czapla i Ma-
rek Pawluk – dyrektorzy Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 
oraz Tomasz Skóra – prezes Stowarzy-
szenia na rzecz Rozwoju Miejscowości 
Zielone i Okolic „Ach Zielone”, którzy 
wyrazili słowa uznania i podziękowania 
za trud włożony w wydawanie kolejnych 
numerów pisma i składając kwiaty na 
ręce redaktora naczelnego przekazali 
dla całego zespołu redakcyjnego i jego 
współpracowników życzenia dalszego 
rozwoju pisma i doczekania kolejnych 
jubileuszy. 

W tej części spotkania głos zabrał 
również Kazimierz Adamczuk, który 
wręczając upominki w postaci przybo-
rów do pisania (pióro i długopis) podzię-
kował Robertowi Gmyzowi za wkład w 
tworzenie samorządu i prasy lokalnej 
oraz obecnemu redaktorowi za kontynu-
owanie działalności związanej z wyda-
waniem „Gazety Krasnobrodzkiej”. 

Po oficjalnej części spotkania jego 
uczestnicy zostali zaproszeni na lamp-
kę szampana, słodki poczęstunek i de-
gustację urodzinowego tortu. Wówczas 
był czas na rozmowy, wspomnienia oraz 
możliwość obejrzenia wystawy prezen-
tującej archiwalne wydania „Gazety 
Krasnobrodzkiej”. W związku z tym, 
że urodziny Gazety odbyły się tuż po 
świętach Bożego Narodzenia, podczas 
spotkania śpiewano też kolędy. Oprócz 
poczęstunku, na stole, na każdego 
uczestnika spotkania czekał też specjal-
nie przygotowany upominek w postaci 
„jubileuszowego” długopisu.

Serdecznie dziękuję obecnym za 
udział w spotkaniu oraz wszystkim, 
którzy włączyli się w jego organizację.  
Natomiast tym, którzy na przestrzeni 25 
lat mieli swój udział w tworzeniu na-
szego pisma dziękuję za dotychczasową 
współpracę i zapraszam do jej kontynu-
owania, zaś Naszym Czytelnikom życzę 
ciekawych artykułów.

W sposób szczególny dziękuję Panu 
Józefowi Zdyblowi, który utrwalił ju-
bileuszowe spotkanie poprzez nagranie 
video i wykonanie prezentacji multime-
dialnej. Zapraszam do ich obejrzenia:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t -
ch?v=C7uvDHzcn3o
https://www.youtube.com/watch?v=j-
dV6AF7i6iU&feature=youtu.be

Mariola Czapla 
red. nacz. Gazety Krasnobrodzkiej

Fotoreportaż - str. 11
fot. M. Kawecka
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LIST Z RZESZOWA 
z okazji 25-LECIA 

GAZETY KRASNOBRODZKIEJ

Kiedy przed laty moi przyjaciele Zofia i Paweł postanowili 
opuścić Rzeszów i zamieszkać w Krasnobrodzie, niektórzy 

spośród naszych wspólnych znajomych z Rzeszowa nie rozumieli tej 
decyzji i okazywali zdziwienie. Przed Zofią, która pracowała wów-
czas jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej (aktualnie Uniwersytet Rzeszowski) rysowała się perspek-
tywa szybkiej kariery naukowej w dziedzinie psychologii, a Paweł 
już w czasach studenckich miał za sobą pierwsze próby literackie 
oraz doświadczenia w redagowaniu i wydawaniu czasopisma, więc 
uważany był w środowisku za przyszłego dziennikarza.

Wybrali życie w pięknym uzdrowiskowym Krasnobrodzie. Tam 
właśnie, w rodzinnych stronach Zofii założyli swoją rodzinę i zwią-
zali się z lokalnym społecznością, by codzienną pracą służyć miesz-
kańcom i czerpać ze szczególnych walorów klimatu, również tego 
klimatu duchowego związanego z kultem Matki Bożej Krasnobrodz-
kiej. Od tamtej pory docierają do mnie opowiadane i spisywane wie-
ści z Krasnobrodu. Zofia i Paweł Murdzkowie zaangażowali się w 
działalność patriotyczną, Paweł został przewodniczącym Komitetu 
Obywatelskiego i wtedy zaczął ukazywać się jego biuletyn, prze-
kształcony później w „Gazetę Krasnobrodzką”, którą cała nasza ro-
dzina czyta z zainteresowaniem, bo mój tato Tadeusz Pakuła pocho-
dzi z okolic Krasnobrodu.W Krasnobrodzie znajduje się grób jego 
dziadka, a mojego pradziadka Leona. Tato opuścił tamte strony, by 
zostać pilotem doświadczalnym w Mielcu. Teraz mieszkamy razem 
w Rzeszowie. Czasem odwiedzamy rodzinę w Lipsku, Żdanowie i w 
Zamościu, oraz przyjaciół w Krasnobrodzie.

Z okazji jubileuszu 25-lecia „Gazety Krasnobrodzkiej” pragnę 
złożyć serdeczne życzenia dla całego Zespołu Redakcyjnego. Dzię-
kuję szczególnie państwu Zofii i Pawłowi Murdzkom, którzy od lat 
dbają o to, abym mogła czytać Waszą gazetę. Gratuluję wysokiego 
poziomu merytorycznego artykułów. Podziwiam konsekwencję i 
wytrwałość w tym bezinteresownym działaniu pro publico bono. To 
swoisty fenomen, możliwy tylko dzięki ludziom, którzy naprawdę 
rozumieją znaczenie dobra wspólnego. Dzięki ludziom, którzy war-
tość lokalnej społeczności cenią tak wysoko, że przez ćwierć wieku 
chcieli dla tej społeczności bezinteresownie pracować pisząc, reda-
gując i kolportując gazetę. 

Gratuluję również władzom Krasnobrodu, które dofinansowując 
gazetę z budżetu gminy, decydują o jej wydawaniu. Gratuluję szcze-
gólnie tego, że mają wśród mieszkańców takich wolontariuszy. Przy 
okazji jubileuszu warto ich wszystkich dostrzegać i doceniać, aby 
życzliwość i wdzięczna pamięć mogła stać się godną nagrodą za wie-
loletnią pracę. Przecież nie ulega wątpliwości, że efekt pracy tych 
wolontariuszy to najlepsza promocja dla gminy. 

„Gazeta Krasnobrodzka” jest dziełem, które znacząco przyczynia 
się do rozsławienia w kraju i za granicą Waszej Małej Ojczyzny oraz 
związanego z tą ziemią kultu Matki Bożej Krasnobrodzkiej.

Anna Pakuła-Sacharczuk 
- posłanka na Sejm RP V kadencji, 
członek Zarządu Oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich w Rzeszowie.

Listy 
do Redakcji

Z okazji jubileuszu 25-lecia „Gazety Kra-
snobrodzkiej” do Redakcji napłynęły listy 

z gratulacjami i życzeniami od Czytelników, za-
równo miejscowych jak i z innych miejscowości 
położonych w różnych stronach Polski.

Oprócz listów odczytanych podczas spotkania 
jubileuszowego, tj. od Wicestarosty Zamojskiego 
Kazimierza Mielnickiego oraz Pana Sławomira 
Radlińskiego, po jubileuszu otrzymaliśmy kore-
spondencję m.in. z Rzeszowa, Warszawy oraz z 
województwa dolnośląskiego, a także z Lublina od 
prof. dr hab. Karola Klauzy, kierownika Katedry 
Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizu-
alnego KUL. Dwa teksty publikujemy w bieżącym 
wydaniu GK..

W imieniu twórców pisma i kontynuatorów 
tego dzieła oraz własnym serdecznie dziękuję za 
wszystkie miłe słowa, gratulacje i życzenia.

Mariola Czapla
Red. nacz. GK

Życzenia 
Jubileuszowe

W związku z Jubileuszem 25-lecia 
Gazety Krasnobrodzkiej, skła-

dam całemu Zespołowi Redakcyjnemu 
serdeczne życzenia- życząc: wszelkiej 
pomyślności i ciągłego rozkwitu tak szla-
chetnej oraz jakże potrzebnej działalności 
w naszym środowisku.

Działalność ta zapoczątkowana 25 lat 
temu i tak wspaniale prowadzona, niech 
będzie wzorem dla innych placówek o po-
dobnym charakterze i nie tylko…

Przez szereg lat, kiedy zmieniały się 
ekipy polityczno-administracyjne, Wasz 
Zespół Redakcyjny zawsze wiernie z po-
szanowaniem prawa i obiektywizmu, 
realizował swoje zadania wynikające z 
rozwojowych potrzeb miasta oraz gminy 
Krasnobród.

Życzę Pani Dyrektor i wszystkim pra-
cownikom Domu Kultury oraz całemu 
Zespołowi Redakcyjnemu dalszych sukce-
sów, pełnej satysfakcji zawodowej i Szczę-
śliwego Nowego Roku. 

Jan Gębka
Lekarz weterynarii
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XXII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
Eliminacje Rejonowe

W sobotę 12 grudnia 2015 roku 
w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury odbyły się eliminacje regio-
nalne do XXII Międzynarodowego Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza 
Kazimierza Szwarlika, Będzin 2016.

W przesłuchaniach wzięło udział 39 
podmiotów wykonawczych. Byli to: so-
liści, zespoły wokalne i wokalno-instru-
mentalne oraz chóry. Uczestnicy to oso-
by w różnym wieku – dzieci, młodzież 
i dorośli z takich miejscowości jak: 
Zamość, Tomaszów Lubelski, Józefów, 
Bondyrz, Majdan Nepryski, Łabuńki 
Pierwsze, Krynice, Łukowa, Ruskie Pia-
ski, Stary Zamość, Tarnawatka, Susiec, 
Udrycze, Barchaczów, Modliborzyce 
i Janów Lubelski. Nie zabrakło też go-
spodarzy – Krasnobród reprezentowały 
dwie solistki: Aleksandra Bełz i Domi-
nika Radlińska oraz zespół wokalny z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II.

To wielkie kolędowanie oceniało 
jury składające się z pedagogów szkół 
muzycznych w Zamościu i Tomaszo-
wie Lubelskim: Agnieszka Brylewicz – 
przewodnicząca oraz członkowie: Beata 
Buczek i Piotr Giska.

Po wysłuchaniu wszystkich wyko-
nawców, Jury przyznało tytuły LAU-
REATÓW i prawo udziału w przesłu-

chaniach finałowych Festiwalu, który 
odbędzie się w dniach 14-16 stycznia 
2016 roku w Będzinie następującym 
wykonawcom:
• Solistce Julii Fijałkowskiej z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Modliborzy-
cach  
• Zespołowi wokalnemu „TRYTON” 
ze Studia Wokalnego „Tryton” w To-
maszowie Lubelskim  
• Zespołowi wokalno-instrumentalne-
mu „WIOLINKI” ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Łukowej
• Chórowi mieszanemu „TARNA-
VOX” z Tarnawatki.

Jury przyznało również wyróżnie-
nia, które otrzymali:
• Solistka Iza Herbin z Zamojskiego 
Domu Kultury
• Solista Bartek Góra z Zamojskiego 
Domu Kultury
• Solistka Dominika Radlińska z Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury
• Zespół wokalno-instrumentalny 
„SAINTS” z parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Zamościu
• Zespół wokalny „ALE CANTARE” 
z Gminy Zamość
• Solistka Kaja Peć z Samorządowego 
Zespołu Szkół w Józefowie
• Zespół wokalny „PROMYCZKI” ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Majdanie Nepryskim
• Chór dziecięcy „HARMONIA” ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Łukowej i Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Józefowie.

Laureaci otrzymali dyplomy, sta-
tuetki i nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Krasnobrodzki Dom Kultury, a 
wyróżnieni pamiątkowe dyplomy.

Wręczenia dypolmów i nagród do-
konali Jurorzy oraz burmistrz Krasno-
brodu Kazimierz Misztal.

Wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za udział w krasnobrodzkich prze-
słuchaniach. Wyżej wymienionym gra-
tulujemy. 

Jednocześnie z radością informuje-
my, ze laureat krasnobrodzkich elimi-
nacji - Zespół wokalny „TRYTON” ze 
Studia Wokalnego „Tryton” w Toma-
szowie Lubelskim, podczas etapu fina-
łowego, który odbył się w Będzinie w 
dniach 14-16 stycznia 2016 roku zajął 
drugie miejsce (pierwszego nie przyzna-
no) w kategorii: Młodzieżowe zespoły 
wokalne. Serdecznie gratulujemy.

Mariola Czapla

Fotoreportaż – str. 10
fot. M. Kawecka

ZAPROSZENIE
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

Okręg Zamość
3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu

Burmistrz Krasnobrodu

zapraszają na

Uroczystości związane z 73. rocznicą 
bitwy stoczonej w dniu 4 lutego 1943 r. 

przez Oddziały Armii Krajowej z Niemcami 
pod Lasowcami

które odbędą się 
w dniu 4 lutego 2016r. o godz. 11.00 

pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy AK w Lasowcach

W programie:
- Ceremoniał wojskowy
- Powitanie gości
- Wystąpienie historyczne
- Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły 
  Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach
- Msza św.
- Apel Poległych
- Złożenie wiązanek
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Jacnia - sprawa wyjaśniona
Instytut Pamięci Narodowej – Ko-

misja Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu w Lublinie, w 
odpowiedzi na moje pismo z dnia 24 
lutego 2015r. dotyczące ofiar mordu o 
dotychczasowo nieustalonym pocho-
dzeniu co do przynależności narodowej 
(ponad dwudziestu ludzi zostało zamor-
dowanych w lesie koło miejscowości 
Jacnia gmina Adamów w roku 1947 
przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpie-
czeństwa,  ekshumowanych w 1989r. i 
ponownie pochowanych na Cmentarzu 
Wojennym Rotunda w Zamościu), infor-
muje pismem z dnia 30.06.2015r., że w 
Zasobach Oddziałowego Biura Udostęp-
niania i Archiwizacji Dokumentów nie 
znaleziono danych dotyczących ekshu-
macji w roku 1989 w w/w miejscowości, 
ani też ponownego pochówku szczątków 
ofiar mordu na cmentarzu Rotunda.

Po niedługim czasie pismem z dnia 
17.08.2015r. poinformowano, że w za-
sobach odnaleziono akta prokuratora o 
sygn. IPN LU/521/2 w sprawie ujaw-
nienia bezimiennych grobów ludzkich w 
miejscowości Jacnia – prowadzonych w 
latach 1989 – 1991. Napisano, że na pod-
stawie ustaleń prokuratora w tej sprawie, 
IPN może poinformować, że w odkrytej 
mogile znajdowały się szczątki 19 osób.

Zostały ustalone nazwiska i bliższe 
dane osobowe 19 członków Ukraińskiej 
Powstańczej Armii skazanych na karę 
śmierci prawomocnym wyrokiem „Woj-
skowego Sądu Garnizonowego” oraz 
data egzekucji - 29 października 1947r.

Z akt spraw Wojskowego Sądu Re-
jonowego w Lublinie wynika, że wszy-
scy z sądzonych byli członkami UPA i 
zostali schwytani z bronią w ręku w bun-
krach, po walce z wojskiem. Wszyscy 
zostali aresztowani w różnych dniach 
września 1947 roku na terenie powiatów: 
hrubieszowskiego i tomaszowskiego.

Po ogłoszeniu wyroków na wy-
jazdowych sesjach Wojskowego Sądu 
Rejonowego w Hrubieszowie bądź w 
Tomaszowie Lubelskim wszyscy zostali 
przekazani do więzienia  w Zamościu, a 
w następnym czasie rozstrzelani w lesie 
koło Jacni. Dowódcą plutonu egzekucyj-
nego był funkcjonariusz Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
(PUBP) w Zamościu chor. Tadeusz G…

Jak wynika z przekazanej mi ustnej 
informacji przez jednego z pracowni-
ków IPN-u, ofiary mordu były strasznie 
maltretowane, wynika to także z danych 
opisowych Zakładu Medycyny Sądo-
wej Akademii Medycznej w Lublinie, 

gdzie przez pewien czas znajdowały się 

szczątki ofiar ekshumowanych w Jacni. 
W zakładzie tym stwierdzono u wielu 
uśmiercanych ludzi, liczne złamania 
kości górnych kończyn, połamane że-
bra w okolicy mostka oraz porozbijane 
czaszki. Jak sugerowano uszkodzenia te 
mogły powstać w czasie śledztwa bądź 
egzekucji. 

Powyższe dane są zdecydowanie 
zbliżone z moimi ustaleniami, które 
wynikały z relacji wielu ludzi z terenu – 
będącymi świadkami tamtych zdarzeń, 
tych co już odeszli na wieczny odpo-
czynek i tych co jeszcze żyją. Wszyscy 
jednoznacznie stwierdzili, że to nie była 
egzekucja przez rozstrzelanie, tylko 
mordowanie przy pomocy podręcznych 
tępych narzędzi. Jak stwierdzili naoczni 
świadkowie, kiedy w niedługim czasie 
po zakończeniu  egzekucji weszli na te-
ren, znajdowali tam różne przedmioty 
drewniane, które były pokrwawione.

W dokumentach nic nie wspomina 
się o  ofiarach z drugiej, znacznie mniej-
szej mogiły usytuowanej w poprzek, ale 
lekko z boku do poprzedniej, gdzie były 
zakopane zwłoki czterech mężczyzn. Lu-
dzie ci ułożeni byli w pewnym porządku 
i mieli rany postrzałowe w tył głowy. W 
mogile tej znaleziono pozostałości sza-
rego materiału i butów wojskowych.

Ja w poprzednich artykułach pi-
sałem, że mogły to być pozostałości z 
ubrań służby więziennej. Natomiast z 
relacji jednego z pracowników IPN wy-
nika, że Ci ludzie byli ubrani w mundury 
niemieckie. Można domniemywać, że ci 
więźniowie też skazani byli prawomoc-
nym wyrokiem na karę śmierci, mogli 
pomagać w  przygotowaniu terenu do 
egzekucji i samej egzekucji, a następnie 
zostali uśmierceni przez funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa.

W przewodniku „Rotunda Zamoj-
ska” autorstwa Marii Rzeźniak wyda-
nym w roku 2007 na stronie 51 widnieje 
wpis jaki znajdował się na poprzedniej 
tablicy. „Mogiła Ofiar Ludobójstwa Sta-
linowskiego ze szczątkami 20 niezna-
nych osób ekshumowanych w 1990 roku 
ze zbiorowej mogiły znajdującej się w 
lesie koło Jacni”.

Obecnie, w miejscu tablicy na krzyżu 
cmentarnym Cmentarza Rotunda, któ-
ra przez szereg lat ulegała całkowitemu 
zniszczeniu przez korozję, znajduje się 
dość duża kwatera z dwoma krzyżami, 
a pośrodku na cokole umieszczona jest 
marmuro-podobna tablica z napisem: 
„Tu spoczywają szczątki 20 nieznanych 
osób ekshumowanych w 1989 roku z 
grobów zbiorowych koło Jacni”.

Mam nadzieję, że ustalenia Instytu-
tu Pamięci Narodowej i ujawnione dane 
ówczesnej Prokuratury, chociaż częścio-
wo przyczyniły się do wyjaśnienia opi-
sanego przeze mnie zdarzenia.

Jednocześnie dziękuję tym wszyst-
kim mieszkańcom naszego terenu, któ-
rzy w czasach często niełatwych i bardzo 
niebezpiecznych chcieli mi opowiadać o 
tych zdarzeniach.

Jan Gębka - lekarz weterynarii

Wieści z Gminy
Ciąg dalszy ze str. 2
Oto terminy dyżurów w 2016 roku:
- 21 i 28 stycznia,
- 11 i 25 lutego, 
- 10 i 24 marca,
- 14 i 28 kwietnia,
- 12 i 19 maja,
- 9 i 23 czerwca.
Konsultacje są bezpłatne i anonimowe.

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
w jednostkach OSP

Od połowy stycznia, w poszczegól-
nych jednostkach OSP na terenie gminy 
Krasnobród odbywają się zebrania spra-
wozdawczo-wyborcze. 

Oprócz podsumowania działaności 
za rok 2015 oraz przyjęcia planów dzia-
łania i finansowych na rok 2016 pod-
czas zebrań druhowie wybierają swoje 
władze na kolejną 5-letnią kadencję. 

Dotychczas zebrania odbyły się już 
w jednostach OSP w: Malewszczyźnie, 
Dominikanówce i Hutkowie.

Kolejne odbędą się w następujących 
terminach:

30.01.2016r., godz. 18.00
Wólka Husińska

31.01.2016r. godz. 15.00
Hutki

06.02.2016r., godz. 16.00
Majdan Wielki 

06.02.2016r. godz. 18.30
Majdan Mały 

13.02.2016r. godz. 15.00
Zielone

13.02.2016r. godz. 18.00
Stara Huta

20.02.2016r. godz. 15.00
Grabnik

20.02.2016r. godz. 16.00
Krasnobród

Hucisko - termin w trakcie uzgodnienia
Nowe władze wybrane w jednost-

kach OSP przedstawimy w kolejnym 
wydaniu GK. 

Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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Orszak Trzech Króli w Krasnobrodzie
W dniu 6 stycznia 2016 roku, w 

święto Objawienia Pańskiego 
potocznie zwanego świętem Trzech Kró-
li, w Krasnobrodzie odbył się I Orszak 
Trzech Króli. W organizację tego wyda-
rzenia zaangażowanych było wiele osób, 
reprezentujących różne instytucje, grupy, 
zespoły działających na terenie Krasno-
brodu, takie jak: Parafia NNMP, Władze 
Samorządowe Miasta, Wspólnota Chry-
stusa Zmartwychwstałego „Galilea” wraz 
z ks. Piotrem Jakubiakiem oraz schola 
dziecięca i młodzieżowa działające przy 
Parafii NNMP, Krasnobrodzki Dom 
Kultury, zespół „Wójtowianie”, Krasno-
brodzka Orkiestra Dęta, zespół wokalny z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Har-
cerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Ka-
tolickiego „Zawisza” - Szczep św. Rocha 
w Krasnobrodzie działający przy ZSO ze 
szczepowym Józefem Wryszczem na cze-
le, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja.  

Scenariusz krasnobrodzkiego Orsza-
ku Trzech Króli napisał Paweł Murdzek 
– nauczyciel j. polskiego z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, 
który jest autorem scenariuszy i reżyse-
rem wielu innych przedstawień teatral-
nych przygotowywanych i prezentowa-
nych przez krasnobrodzką młodzież.

Kolędowanie 
na Placu Siekluckiego

Początek orszaku, zgodnie ze scena-
riuszem, miał miejsce na Placu Siekluc-
kiego w centrum miasta, gdzie o godz. 
10.45 rozpoczęło się wspólne kolędo-
wanie, które prowadzili: schola młodzie-
żowa i „Galilea” oraz zespół wokalny z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie pod kierunkiem Karoliny 
Piotrowskiej.

Scena I
(Plac Siekluckiego)

Przybycie Trzech Króli i powitanie 
przez Księdza Proboszcza

 i Burmistrza
Herold (w jego rolę wcielił się Ra-

dosław Cios-Mairot) zapowiedział przy-
bycie Trzech Króli oraz wspólne z nimi 
pielgrzymowanie do Nowonarodzonego 
Pana. W tym czasie, przy słowach kolę-
dy „Mędrcy Świata” na plac, w eskorcie 
strażaków, wjechały sanie (zaprzęgiem 
kierował właściciel Sylwester Kłyż), 
na których przybyli trzej monarchowie: 
Kacper, Melchior i Baltazar (Sławomir 
Nowosielecki, Rafał Chrabąszcz, Andrzej 
Pliżga). Prowadziła ich gwiazda betle-
jemska, którą nieśli harcerze Zawiszacy z 
ZSO Krasnobród.

Uroczystego rozpoczęcia orszaku 
dokonali: ks. prałat Eugeniusz Derdziuk 
– proboszcz Parafii NNMP w Krasnobro-
dzie (w stroju króla) i burmistrz Krasno-
brodu Kazimierz Misztal (w stroju gospo-
darza).

Orszak – na czele z harcerzami z 
Gwiazdą Betlejemską, następnie strażacy 
eskortujący królów jadących na saniach, 
Ksiądz Proboszcz, Burmistrz, Przewod-
niczący Rady Miejskiej (w stroju pa-
stuszka) oraz licznie zgromadzeni inni 
uczestnicy orszaku – wyruszył w kierun-
ku Domu Kultury. 

Scena II 
(przy Krasnobrodzkim Domu Kultury)
Maryja z Józefem poszukują noclegu

Przy Krasnobrodzkim Domu Kultury 
uczestników orszaku kolędami „Płonie 
gwiazda nad Betlejem” i „Kolęda gło-
si wszystkim krajom”, powitał zespół 
„Wójtowianie”. Następnie rozegrana zo-
stała scena – dialog Gospodarza (Marek 
Gielmuda) z Józefem i Maryją (Wojciech 
i Lucyna Pelc), w której Maryja z Józe-
fem poszukują noclegu. 

Scena przy KDK zakończyła się kolę-
dą „Nie było miejsca dla Ciebie” w wyko-
naniu „Wójtowian”. Następnie uczestnicy 
orszaku, z kolędami na ustach, wyruszyli 
w dalszą drogę.

Scena III 
(przy Urzędzie Miejskim)

Anioł u pasterzy
Kolejnym miejscem, przy którym za-

trzymał się orszak był parking przy Urzę-
dzie Miejskim. Utworem pt. „Na kopie 
siana” zespół „Wójtowianie” wprowadził 
zebranych do obejrzenia sceny „Anioł u 
pasterzy”, w której przy śpiewie aniołów 
(schola dziecięca) „Gloria in excselsis 
Deo”, anioł (Ewa Monastryska) przynosi 
wielką nowinę pasterzom (Marek Kozyra, 
Piotr Głogowski, Sławomir Bilewicz). Po 
dialogu pasterzy, schola dziecięca działa-
jąca pod kierunkiem Ewy Monastyrskiej 
zaśpiewała utwór pt. „Hojka, hojka”, a 
„Wójtowianie” kolędę „Przylecieli anioł-
kowie”. Wspólnie kolędując orszak, w 
ustalonym wcześniej szyku, udał się w 
kierunku Sanktuarium Maryjnego.

Scena IV
(przed sanktuarium)

Przejście przez Bramę
Wielobarwny orszak po przybyciu 

pod bramę sanktuarium został przywitany 
kolędą „Pójdźmy wszyscy do stajenki” w 
wykonaniu Orkiestry Dętej Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury. Następnie herold 

(Radosław Cios-Mairot) zapowiedział 
przejście przez bramę. Zanim to jednak 
nastąpiło głos zabrał ks. prałat Euge-
niusz Derdziuk, który zwracając się do 
uczestników orszaku powiedział: „Dro-
dzy orszakowi Pielgrzymi! Stajemy przed 
drzwiami naszego Sanktuarium; przed 
bramą naszego Sanktuarium. Brama jest 
symbolem Chrystusa, który prowadzi do 
Zbawienia. Przechodząc przez drzwi ko-
ścioła, otwierajmy bramy naszych serc. 
Te drzwi to nasza Porta Misericirdiae – 
Brama Miłosierdzia. Pełni wiary przejdź-
my przez nią, aby otrzymać przebaczenie, 
aby dostąpić Miłosierdzia, aby spotkać 
się z Panem w Eucharystii”.

Po zaproszeniu przez Gospodarza 
krasnobrodzkiego sanktuarium, wszyscy 
przeszli przez bramę i przy dźwiękach 
kolędy „Do szopy hej pasterze” granej 
przez Orkiestrę Dętą weszli do wnętrza 
kościoła.

Scena V  
(w sanktuarium przy szopce)

Trzej Królowie składają
 hołd Dzieciątku Jezus

Po wejściu do sanktuarium, orszak z 
trzema królami na czele, udał się do szop-
ki, przy której czekała już Święta Rodzi-
na – Maryja z Józefem i Dzieciątkiem Je-
zus (Lucyna i Wojciech Pelcowie wraz ze 
swoją najmłodszą córeczką Ritą). Dzie-
ciątku Jezus hołd i dary złożyli najpierw 
Trzej Królowie: Kacper – król Europy 
ofiarował w darze złoto, Melchior – król 
z krajów Azji – wonne kadzidło, Baltazar 
– król z dalekiej Afryki – mirrę. Następ-
nie Nowonarodzonemu Dzieciątku Jezus 
hołd oddali pastuszkowie i inni zebrani.

Eucharystia
Zwieńczeniem orszaku była msza 

św., którą w intencji parafian odprawił ks. 
proboszcz Eugeniusz Derdziuk. Jej opra-
wę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury i Chór 
Parafialny.

Zakończenie
Na zakończenie mszy św. Ksiądz 

Proboszcz podziękował wszystkim za-
angażowanym w organizację orszaku i 
biorącym w nim udział. Zapowiedział też 
kolejną edycję Orszaku Trzech Króli w 
Krasnobrodzie w przyszłym roku i zapro-
sił do uczestnictwa w niej. 

Mariola Czapla
Fotoreportaż - str. 20

fot. Izabela Bełz
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Czy znowu Targowica?
Obserwuję zachowanie obecnej 

opozycji. To już nie jest zwykły 
upór. To histeria ludzi, którzy nie mogą 
pogodzić się z przegraną. Żal im pozo-
stawić ciepłe posadki i korytko, które 
napełniali dla siebie pełnymi garściami. 
Przez ostatnie 8 lat, robili co chcieli. 
Zniszczyli polską gospodarkę, kulturę. 
Sądownictwo trzymali na własnym pa-
sku. Nie dbali o zdrowie Polaków. W 
szkołach i na uczelniach stosowali li-
beralne nauczanie, a o wychowaniu nie 
było mowy, był luz. W mediach pano-
wał zły duch, który podpowiadał: mów-
cie, że czarne to białe, a zło jest dobrem, 
tak trzymajcie cały czas, by zamącić w 
głowach Polaków. 

Przez ostatnie 8 lat Naród cierpiał, 
narzekał, płakał, skarżył się głównie 
Panu Bogu, prosząc o zmiłowanie. Bóg 

w Trójcy Jedyny wysłuchał Naród i roz-
poczęła się naprawa Rzeczpospolitej. 
Okazało się jednak, że obecna opozycja 
stawia opór, wygraża, robi głupstwo za 
głupstwem. Głównie za pieniądze wy-
prowadza ludzi na ulicę, niby w obronie 
demokracji, a przecież to właśnie teraz 
w Polsce jest prawdziwa demokracja. W 
Sejmie opozycja bojkotuje uchwalane 
ustawy, tupie, krzyczy, przerywa obrady, 
histeryzuje. Zastanawiam się w jaki spo-
sób ludzie ci zdobyli mandat poselski.

Najgorsze jest jednak to, że członko-
wie opozycji wynoszą swoje kłamstwa 
i zuchwalstwo poza granice własnego 
kraju. Skarżą na swoich braci Pola-
ków do unijnych przywódców, głównie 
Niemców. Pewnie liczą na to, że Niem-
cy pomogą im dojść do władzy. Nasi 
zachodni sąsiedzi już raz pokazali Pola-

kom swoją siłę. Dlatego chcę zaprotesto-
wać. Obecny rząd doskonale radzi sobie 
z przywróceniem ładu. Naród dał mu na 
to przyzwolenie. Zastanawiam się, czy 
ci co wzywają obcych, by zaprowadzili 
w naszej Ojczyźnie porządek, są praw-
dziwymi Polakami. Postępują podobnie 
jak Targowiczanie w XVIII wieku. Nie 
boją się, że historia zarzuci im zdradę 
własnego Narodu.

W czasie kiedy opozycja zdradza, 
Naród Polski skupia się na modlitwie 
wokół Pana Boga: uwielbia, przeprasza, 
dziękuje, prosi. Wierzy, że skoro Bóg 
miłosierny ulitował się nad Polską, to 
pozwoli na całkowite Jej Zmartwych-
wstanie. 
 

Józefa Kusz

„Świat wokół nas”
Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny w krasnobrodzkim przedszkolu

Już po raz trzeci Przedszkole Sa-
morządowe w Krasnobrodzie 

jest organizatorem ogólnopolskiego 
konkursu dla przedszkoli. Tym razem 
jest to Ogólnopolski Konkurs Literac-
ko - Plastyczny „Świat wokół nas” dla 
nauczycieli i dzieci. Zadaniem uczest-
ników było napisanie wiersza przez 
nauczyciela i wykonanie do niego ilu-

stracji przez dziecko.
Na konkurs wpłynęło 123 prac z 

47 placówek. Jesteśmy pod wrażeniem 
pięknych prac plastycznych dzieci jak 
również twórczości poetyckiej nauczy-
cieli. W związku z tym postanowiliśmy 
docenić wszystkich uczestników kon-
kursu. Przedszkolakom przyznano na-
grody i wyróżnienia. 

Z naszego przedszkola w Krasno-
brodzie laureatami konkursu zostali:  
Kacper Gontarz, Kacper Monastyrski, 
Maja Monastyrska, Marcel Bąk (pani 
Alina Piela), Martyna Bucior, Sylwester 
Malec, Szymon Ożarowski (pani Maria 
Domańska), Zofia Piela (pani Jadwi-
ga Biszczanik), Ewa Chrabąszcz (pani 
Grażyna Krzeszowska i pani Katarzyna 

Juszczak), Emilia Kwaśniew-
ska (pani Aneta Gancarz).

Szczegółowe wyniki kon-
kursu zostały opublikowane 
na ogólnopolskim portalu 
BLIŻEJ PRZEDSZKOLA w 
zakładce: KONKURSY.

Serdecznie gratulujemy 
uczestnikom konkursu i ży-
czymy dalszych sukcesów w 
2016 roku.

Galerię prac nagrodzo-
nych można obejrzeć na wy-
stawie pokonkursowej na ko-
rytarzu naszego przedszkola. 
Zapraszamy. 

Organizatorzy: 
Maria Domańska, 

Aneta Gancarz,
Magdalena Pilipczuk-Robak
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„Choinki Nadziei” z ZSP
Uczniowie Zespołu Szkół Pod-

stawowych w Krasnobrodzie 
wzięli udział w Akcji „Choinki Na-
dziei” organizowanej przez Fundację 
Ekologiczną Arka. 

Przed świętami Bożego Narodzenia, 
18 grudnia, uczniowie odwiedzili Dom 
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. 
Podopiecznym placówki podarowali 
choinkę ustrojoną własnoręcznie wy-
konanymi ozdobami - papierowymi 
bombkami, aniołkami, gwiazdkami i 
łańcuchami. Piękne świerkowe drzew-
ko otrzymaliśmy dzięki uprzejmości 
Nadleśnictwa Zwierzyniec. 

Z kolei uczniowie klas trzecich 
przygotowali Jasełka, które przedsta-
wili zarówno pensjonariuszom DPS 
jak również podopiecznym Powiato-
wego Ośrodka Wsparcia w Krasno-
brodzie. Jasełka przygotowane pod 
opieką wychowawczyń klas trzecich: 
Marzeny Jabłońskiej i Doroty Umiń-

skiej wzruszyły wszystkich przybyłych 
i wyczarowały rodzinną atmosferę. W 
podziękowaniu za piękny występ oraz 

choinkę dzieci otrzymały cukierki oraz 
stroik świąteczny. 

Nasz udział w akcji „Choinki Na-
dziei” na pewno sprawił radość pensjo-
nariuszom, a także był doskonałą  lek-
cją empatii i wrażliwości dla naszych 
uczniów.

J.B.

Powstanie zamojskie - pamiętamy!
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II w Krasnobro-
dzie we współpracy z UMCS w Lubli-
nie organizuje sympozjum naukowe o 
powstaniu zamojskim pt. “Powstanie 
zamojskie - pamiętamy!”. Sympozjum 
połączone jest z konkursem plastycz-
nym „Powstanie zamojskie oczami 
współczesnej młodzieży”, konkursem 
dziennikarsko-literackim i testem wie-
dzy o powstaniu zamojskim.

Celami organizowanego przedsię-
wzięcia jest przede wszystkim kultywo-
wanie pamięci o powstaniu zamojskim, 
kształtowanie świadomości historycznej 
i postaw patriotycznych młodego po-
kolenia oraz budzenie zainteresowania 
dziejami ojczystymi i historią lokalną. 

Zakres tematyczny konkursu obejmuje 
czasy okupacji niemieckiej na Zamojsz-
czyźnie ze szczególnym uwzględnie-
niem genezy i przebiegu powstania 
zamojskiego, charakterystyki działań 
militarnych i znaczenia powstania za-
mojskiego.

Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z terenu Zamojsz-
czyzny do dnia 31 stycznia 2016 r. (pią-
tek) do godz. 15.00 mogą zgłosić chęć 
uczestnictwa w konkursie wiedzy. Jest 
to też ostateczny termin nadsyłania prac 
literackich i plastycznych, które do dnia 
29.02.2016 r. zostaną ocenione przez 
powołane Komisje Konkursowe.

Sympozjum naukowe, podczas 
którego zostanie przeprowadzony kon-

kurs z wiedzy historycznej, ogłoszone 
zostaną wyniki we wszystkich katego-
riach konkursu, odczytane prace laure-
atów i zaprezentowane prace konkursu 
plastycznego oraz wręczone nagrody, 
odbędzie się 10.03.2016 r. w ZSO w 
Krasnobrodzie. Komisja może również 
przyznać wyróżnienia dla autorów wy-
różniających się prac. 

Patronat nad konkursem objęli: Lu-
belski Kurator Oświaty, Burmistrz Kra-
snobrodu, Bank Zachodni WBK, ponad-
to patronat medialny: Katolickie Radio 
Zamość. Zachęcamy do udziału.

Aleksandra Zawada
kl. II LO



12.12.2015r.

xxii Międzynarodowy Festiwal 
Kolęd i Pastorałek



30.12.2015r.

Jubileusz 
25-lecia

Gazety
Krasnobrodzkiej
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Krasnobrodzka szopka 
bożonarodzeniowa najładniejsza

„Nowy Kurier Zamojski” zorgani-
zował na facebooku konkurs pn. „Ale 
szopka”. Do konkursu zgłoszono 16 
szopek z kościołów diecezji zamojsko-
lubaczowskiej, m. in.: z Zamościa, Ra-
decznicy, Krasnobrodu, Łabuń. Wystar-
czyło kliknąć na …lubię…, na wybraną 
szopkę. Konkurs trwał od 25.12.2015r 

do 28.12.2015r do godz. 12.00. 
Nagrodami w tej zabawie był zestaw 

upominków ufundowanych przez Bazy-
likę objawień św. Antoniego w Radecz-
nicy (kubek, książka pt. „Sanktuarium 
św. Antoniego w Radecznicy w kontek-
ście świadomości lokalnej”, której auto-
rem jest ks. dr hab. Roman Jusiak, prof. 

KUL oraz kalendarz na 2016r.). 
Szopka z Sanktuarium pw. Nawie-

dzenia Najświętszej Maryi Panny w 
Krasnobrodzie zwyciężyła zyskując 153 
głosy od internautów. Wśród głosujących 
na najładniejszą szopkę wylosowano 13 
zwycięzców nagród.  Szczęśliwcem z 
Krasnobrodu okazał się Eugeniusz Ba-
naszek, który aktywnie włączył się w tę 
zabawę świąteczną. Gratulacje! 

Internauci wiele miłych słów kiero-
wali pod adresem krasnobrodzkiej szop-
ko. Oto niektóre: Urocza, przepiękna, 
najładniejsza, ma tyle ciepła, urzeka, ma 
swój urok. 

Warto wspomnieć, że „Nowy Kurier 
Zamojski” to bezpłatny, tygodnik opi-
sujący wydarzenia z Zamościa i okolic. 
Nakład - 12 tys. egzemplarzy, siedzi-
ba: Zamość, pl. Stefanidesa 6. Można 
go nabyć w wielu miejscach w Zamo-
ściu, m.in. w: Biurze Informacji Tury-
stycznej, Galerii Twierdza, Zamojskim  
Domu Kultury, itp.                                                                                                                                         

Alina Słota

Mikołaj w Bibliotece
W dniu 6 grudnia o 15.00 Bibliotekę Publiczną w 

Krasnobrodzie odwiedził najsympatyczniejszy 
czytelnik na świecie - św. Mikołaj. Tego dnia Biblioteka pę-
kała w szwach a „brodaty” miał pełne ręce roboty. Wszyst-
kie dzieci były grzeczne i każdy zasłużył na prezent. Tylu, 
tak ogromnych emocji dawno u nas nie było. 
 Do zobaczenia za rok!

Bernadeta Włodarczyk
Dyrektor MGBP w Krasnobrodzie
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Kartki świąteczne z Hiszpanii
W ramach projektu eTwinning, 

uczniowie klasy językowej 
ZSO wymienili się kartkami świątecz-
nymi z uczniami ze szkoły w Hiszpanii.

Kartki z Hiszpanii były naprawdę 
piękne i zrobiły na nas ogromne wra-
żenie. My również staraliśmy się ze 

wszystkich sił by kartki były jak najład-
niejsze. Dołączyliśmy do koperty ma-
teriały informacyjne o Krasnobrodzie i 
Roztoczu z nadzieją, że nasi nowi kole-
dzy kiedyś nas odwiedzą.

W ramach projektu internetowego 
zatytułowanego „Historia mojego mia-

sta w stu przedmiotach” uczniowie z 
różnych państw starają się opowiedzieć 
historię swojej okolicy opisując wybra-
ne miejsca i przedmioty historyczne.
Wkrótce więcej wieści na ten temat. 

Zespół „Fart” u Namysłowiaków
W dniu 17.01.2016 r. Daria Gan-

carz i Natalia Pura z Zespołu 
Tańca Nowoczesnego „Fart” działające-
go w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
uczestniczyły w Poranku Muzycznym 
w Orkiestrze Symfonicznej im. Karola 
Namysłowskiego w Zamościu. Gościn-
nie duet Daria z Natalką zatańczył dwa 
układy taneczne: salsę i sambę dla naj-
młodszych słuchaczy „Muzycznej Po-

dróży Dookoła Świata” gdyż taki tytuł 
nosiła kolejna edycja w/w poranka. 

W tę interesującą podróż zabrali nas 
artyści sceny Zamojskiej Orkiestry: Elż-
bieta Kozyra, Barbara Rabiega, Dariusz 
Sobczak – śpiew, Lech Górski, Piotr 
Trojanowski, Remigiusz Kozak, Robert 
Słupski – oprawa muzyczna, Rafał Pi-
lewicz - oprawa multimedialna. Taniec 
Darii i Natalki spotkał się z dużym zain-

teresowaniem najmłodszej publiczności 
i ich Rodziców. 

Cieszymy się, że mogliśmy gościć w 
Zamojskiej Orkiestrze i dziękujemy za 
zaproszenie. 

ZTN „Fart”
wraz z nauczycielem tańca 

Anną Antoszczak



06.01.2016r.

Orszak Trzech Króli


