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Dofinansowanie do remontów 
dróg powiatowych

Gmina Krasnobród podjęła decyzję 
o wsparciu finansowym Powiatu Zamoj-
skiego do remontów dróg powiatowych 
przebiegających przez teren gminy. 
Wskazane w uchwale Rady Miejskiej lo-
kalizacje odcinków dróg, które wymaga-
ją natychmiastowej interwencji w postaci 
nowych nakładek asfaltowych znajdują 
się w Majdanie Wielkim, Wólce Husiń-
skiej i Krasnobrodzie przy ulicy Lelewela 
(w sąsiedztwie obiektów szkolnych). Na 
ten cel Burmistrz Krasnobrodu zapropo-
nował przeznaczenie kwoty 130 tys. zł.  
Władze samorządowe mają świadomość, 
że jest to kropla w morzu potrzeb, ale 
możliwości gminy w dofinansowywaniu 
inwestycji powiatowych są ograniczone 
ze względu na obciążenia budżetowe.

Rekomendacja 
obiektów turystycznych

Trwają prace nad regulaminem reko-
mendacji obiektów turystycznych. We-
dług przyjętego harmonogramu projekt 
regulaminu zostanie opracowany do koń-
ca kwietnia br., po czym zostanie przeka-
zany do konsultacji podmiotom z branży 
turystycznej działającym na terenie gmi-
ny. Planuje się ogłoszenie konkursu na 
logo, którym oznakowywane będą obiek-
ty. Wdrożenie całego systemu planowane 
jest jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 
turystycznego.
Przedsięwzięcie ma na celu rekomenda-
cję i promocję obiektów, które świadczą 
usługi turystyczne na wysokim poziomie 
i spełnią określone wymagania. Obiekty, 
które otrzymają rekomendację będą mo-

gły liczyć na bezpłatną promocję na stro-
nach internetowych, w wydawnictwach 
promocyjnych, targach turystycznych.

Nowe zasady korzystania 
z zalewu i otoczenia

Od nowego sezonu turystycznego 
będą obowiązywały nowe zasady korzy-
stania z zalewu i terenu do niego bez-
pośrednio przyległego. W myśl nowych 
zasad wprowadzony będzie m.in. zakaz 
wjazdu na teren zalewu pojazdów silni-
kowych i zaprzęgowych oraz gokartów 
bez zezwolenia, wprowadzania zwierząt 
bez smyczy i kagańca oraz kąpieli zwie-
rząt w zbiorniku, zakaz palenia ognisk i 
grillowania w miejscach wypoczynku. 
Nad przestrzeganiem zasad będzie czu-
wał gospodarz zalewu. Również od tego 
roku wprowadzony zostanie zakaz wno-
szenia i spożywania napojów alkoholo-
wych na terenie zbiornika (plaża, mola, 
groble dookoła kąpieliska). Nie dotyczy 
to obiektów gastronomicznych posiada-
jących zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Prace interwencyjne
W porozumieniu z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Zamościu Burmistrz 
Krasnobrodu zatrudnił w ramach or-
ganizacji prac interwencyjnych i robót 
publicznych 16 osób bezrobotnych. W 
ramach prac utworzono grupę remon-
towo-budowlaną, utrzymania zalewu, 
zieleni i porządków. Część osób została 
zatrudniona do końca września, a część 
do końca roku.

Nowe zadania inwestycyjne
Na sesji w dniu 12 kwietnia br. Rada 

Miejska dokonała zmian w budżecie 
gminy polegających na wprowadzeniu 
nadwyżki budżetowej za rok 2015 w 
wysokości blisko 1 mln zł. z przezna-
czeniem na modernizację oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy Krasnobród 
i ulic w Krasnobrodzie w kwocie ponad 
350 tys. Zwiększono dofinansowanie do 

dróg powiatowych o 50 tys. zł. w Wólce 
Husińskiej oraz remonty dróg i chodni-
ków w kwocie ponad 300 tys. zł. Waż-
niejsze zadania drogowe to położenie 
nakładki asfaltowej na odcinku drogi 
w Majdanie Małym, budowa kolejnego 
etapu drogi gospodarczej w Hutkowie, 
budowa chodnika przy ul. Spokojnej, bu-
dowa zatoki postojowej i chodnika przy 
obiektach szkolnych w Krasnobrodzie 
oraz zakup większej ilości materiałów 
do remontu dróg gruntowych. Zaplano-
wano również wykonanie dokumentacji 
projektowych na wykonanie dachu nad 
ośrodkiem zdrowia oraz pełnego projek-
tu remontu, przebudowy starego ośrodka 
zdrowia na potrzeby pomocy społecznej. 
Zabezpieczono również środki na wy-
konanie docieplenia remizy OSP w Kra-
snobrodzie oraz zabezpieczenia budynku 
mienia gminnego przy ul. Rynek, tzw. 
„pilusiówki”.

Zagłosuj na siłownię plenerową 
w Krasnobrodzie

Gmina Krasnobród zgłosiła swój 
udziału w konkursie pn. „Nestlé poru-
sza Polskę” organizowanym przez Fir-
mę „Nestlé” S.A. z okazji jubileuszu 
150-lecia swojej działalności. Celem 
konkursu jest wybudowanie 16 siłowni 
zewnętrznych, po jednej w każdym wo-
jewództwie. 

Nestlé wybuduje siłownie w tych 
miejscowościach, które zdobędą naj-
więcej głosów. Stąd też bardzo ważna 
jest aktywność społeczności, gdyż to od 
niej i od ilości oddanych głosów zależeć 
będzie czy w naszym mieście, na terenie 
zalewu powstanie siłownia. 

ZAPRASZAMY 

Ciąg dalszy na str 4
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Rozliczenia majątkowe 
ze Związkiem Gmin Żydowskich

Komisja Regulacyjna oddaliła wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP   o 
przeniesienie własności nieruchomości gminnej - działka z budynkiem dawnej siedziby Gmin-

nej Spółdzielni „SCh” w Krasnobrodzie. Sprawa zwrotu terenu cmentarza żydowskiego 
w Krasnobrodzie pozostaje otwarta.

W latach 1989-97 Sejm RP 
uchwalił kilka ustaw, które 

regulują stosunek Państwa do związków 
wyznaniowych działających na terenie 
naszego kraju. Ustawy te określają sy-
tuację prawną związków, działalność 
religijną, nauczanie religii w szkołach 
oraz regulują ich sprawy majątkowe. 
Właśnie sprawy majątkowe, a zwłaszcza 
zwrot nieruchomości zagarniętych przez 
władze komunistyczne budzi najwięcej 
emocji i nieporozumień. Zwrot nieru-
chomości oraz wypłacanie odszkodowań 
przez Skarb Państwa i gminy odbywają 
się na podobnych zasadach  w stosunku 
do każdego wyznania religijnego. Do-
tyczy to nieruchomości przeznaczonych 
na cele kultu religijnego, charytatywno-
opiekuńcze oraz oświatowo-wychowaw-
cze. Sprawą zwrotu mienia, ustalaniem 
odszkodowań zajmują się komisje ma-
jątkowe powołane na mocy ustaw odręb-
nie dla każdego wyznania. W ostatnich 
latach najwięcej głosów krytycznych w 
mediach dotyczyło działalności Komi-
sji Majątkowej kościoła katolickiego. 
Można było odnieść wrażenie, że kościół 
katolicki w Polsce wykorzystuje swoją 
pozycję i stawia coraz większe żądania 
wobec Skarbu Państwa i gmin w spra-
wach zwrotu mienia i odszkodowań. 
Tymczasem  do Komisji Majątkowej roz-
patrującej sprawy kościoła katolickiego 
wpłynęło 3060 wniosków, natomiast do 
Komisji Regulacyjnej rozpatrującej spra-
wy gminy wyznaniowej żydowskiej aż 
5500 wniosków. Można mieć wiele uwag 
do funkcjonowania i działalności komisji 
majątkowych złożonych z przedstawicie-
li Skarbu Państwa i związków wyznanio-
wych, ale wynika to przede wszystkim 
z fatalnych rozwiązań legislacyjnych 
przygotowanych przez władze rządowe. 
Pozostaje również pytanie, jak to jest, że 
niektóre sprawy toczą się przed Komisja-
mi przez jedno pokolenie. 

Po kilku zdaniach ogólnych informa-
cji wróćmy na nasze gminne podwórko. 
Związek Gmin Wyznaniowych Żydow-
skich w RP w terminie ustawowo wyzna-
czonym - do roku 2002, złożył siedem 
wniosków o przeniesienie własności 
lub odszkodowanie za nieruchomości 
położone w Krasnobrodzie. Pięć z tych 

wniosków okazało się bezzasadnych, po-
nieważ dotyczyły nieruchomości zlokali-
zowanych przy ulicach, które w okresie 
międzywojennym w Krasnobrodzie nie 
istniały - ul. Akacjowa, Dąbrowskiego, 
Ptasia, Mickiewicza. W tym zakresie 
Komisja oddaliła wnioski Związku Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich. Pozostały 
dwa wnioski: działka z budynkiem daw-
nej siedziby Gminnej Spółdzielni „SCh” 
w Krasnobrodzie oraz teren cmentarza 
żydowskiego w Krasnobrodzie.

Nie podejmuję się w tym miejscu 
próby oceny zasadności roszczeń związ-
ku wyznaniowego w aspekcie etyczno-
moralnym, historycznym, czy też nie 
dokonuję analizy prawnej całego proble-
mu. Jako wieloletni pełnomocnik proce-
sowy gminy Krasnobród na rozprawach 
z udziałem Związku Gmin Wyznanio-
wych Żydowskich, miałem jeden jasny i 
klarowny obowiązek – bronić słusznych 
interesów gminy.

W celu uporządkowania spraw wła-
snościowych, na wniosek gminy Krasno-
bród z roku 2004, Wojewoda Lubelski 
stwierdził nabycie przez gminę z mocy 
prawa części działki, na której znajduje 
się parking gminny przy ul. Kościuszki, 
sąsiadujący z działką przy cmentarzu 
żydowskim. Działania gminy w tym za-
kresie miały wyjaśnić wątpliwości praw-
ne oraz chronić ważne interesy gminy. 
Kolejne rozprawy przed Komisją Regu-
lacyjną dotyczące cmentarza oraz działki 
dawnej GS miały miejsce w latach 2009, 
2010 oraz 2015. 

W roku 2015 gmina Krasnobród 
przedstawiła opinię geodezyjną, z której 
wynika, że wskazana lokalizacja domu 
modlitwy (siedziba GS) nie pokrywa się 
z lokalizacją we wniosku Związku Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich, co czyni 
wniosek bezprzedmiotowym.

Dnia 18 kwietnia 2016 r. Komisja 
Regulacyjna do Spraw Gmin Wyzna-
niowych Żydowskich oddaliła wniosek 
Związku Gmin Wyznaniowych Żydow-
skich w sprawie przeniesienia własności 
nieruchomości (działka z budynkiem 
dawnej siedziby GS „SCh”).

Ostatnim tematem do uregulowania 
pozostaje sprawa cmentarza żydowskie-
go w Krasnobrodzie. Komisja Regula-

cyjna postanowiła o przeprowadzeniu 
wizji w terenie. Problem ten nie budzi 
większych sporów ani kontrowersji po-
między stronami.

Sprawy sporne pomiędzy Związkiem 
Gmin Wyznaniowych Żydowskich, a 
Gminą Krasnobród i Skarbem Państwa 
zmierzają ku zgodnemu zakończeniu. 
Nie tak dawno wpłynęło do Urzędu 
Miejskiego pismo cerkwi prawosławnej 
w sprawie roszczeń dotyczących nieru-
chomości położonej w Krasnobrodzie…
( c.d.n.).
    

Kazimierz Gęśla

Wieści 
z Gminy

Ciąg dalszy ze str. 2
ZAPRASZAMY 

DO GŁOSOWANIA!
Ogólnopolskie głosowanie trwa od 

kwietnia do 6 lipca 2016 roku. Głosowa-
nie nic nie kosztuje, oprócz chwili czasu. 
Głosować można po wejściu na stronę 
http://www.nestleporusza.pl. Aby oddać 
głos należy: odnaleźć naszą miejsco-
wość, po jej odszukaniu kliknąć na sło-
wo „głosuj”, a następnie podać swój ad-
res e-mail, zaznaczyć wskazane punkty i 
kliknąć „wyślij”. Po tych czynnościach 
na podany adres e-mail przyjdzie wiado-
mość z Nestle, którą należy otworzyć i 
kliknąć w podany tam link potwierdza-
jąc swój głos. Głosować można 1 raz 
dziennie.

Jak na razie oddano niewiele głosów 
na siłownię w Krasnobrodzie. Zaprasza-
my więc do aktywnego włączenia się w 
głosowanie i poparcie lokalizacji siłow-
ni w naszym mieście.  Głosować mogą 
wszyscy, nie tylko mieszkańcy miasta 
i gminy Krasnobród. Prosimy więc o 
systematyczne głosowanie, ale także o 
zachęcanie innych (rodziny, znajomych, 
przyjaciół) do głosowania. Za zaangażo-
wanie z góry dziękujemy!

Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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Sympozjum naukowe 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie

Kierując się słowami Józefa Piłsudskiego: „Naród, któ-

ry nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacu-

nek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”, dyrekcja i 
nauczyciele ZSO we współpracy z Instytutem Historii UMCS 
w Lublinie zorganizowali sympozjum naukowe poświęcone 
Powstaniu Zamojskiemu. Patronat nad całym przedsięwzię-
ciem objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Poseł RP-Sławomir 
Zawiślak, Burmistrz Krasnobrodu, Bank Zachodni WBK. Pa-
tronat medialny sprawowało Katolickie Radio Zamość. 

W dniu 10.03.2016r. do naszej szkoły przybyło wielu go-
ści: Aneta Tywoniuk-Małysz reprezentująca Kuratora Oświaty 
w Lublinie, Eugeniusz Polakowski reprezentujący Marszałka 
województwa lubelskiego, wicestarosta zamojski Kazimierz 
Mielnicki, Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, sekre-
tarz gminy Krynice Jadwiga Chwaleba, kombatanci: Marian 
Wojtas, Henryk Czerkas i Ksawery Semczuk - żołnierze Bata-
lionów Chłopskich, Józef Kukułowicz - żołnierz AK. Obecni 
byli także dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół uczest-
niczących w konkursach towarzyszących sympozjum. Gości-
liśmy: Zespół Szkół w Szewni Górnej, Samorządowy Zespół 
Szkół Gimnazjum w Józefowie, Zespół Szkół w Werbkowi-
cach, Zespół Szkół w Suchowoli, Zespół Szkół Publicznych w 
Suścu, Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach, Gimnazjum 
Publiczne w Zwierzyńcu, Zespół Szkół w Majdanie Sopoc-
kim, II Liceum Ogólnokształcące w Zamościu, Zespół Szkół 
Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu.

Bogaty program sympozjum rozpoczęła projekcja fil-
mu poświęconego działaniom obronnym przeciw masowym 
wysiedleniom ludności cywilnej, które miały miejsce na Za-
mojszczyźnie w okresie od grudnia 1942r. do lipca 1944 r., 
a które potem nazwano Powstaniem Zamojskim. Następnie 
dr Janusz Kłapeć - pracownik naukowy Instytutu Histo-
rii UMCS w Lublinie, wygłosił wykład, w którym szeroko 
omówił najistotniejsze wydarzenia tego okresu, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na postawę ludności cywilnej. 
Następnym punktem programu było ogłoszenie wyników 
konkursów, jakie towarzyszyły sympozjum. Pod wspólnym 
hasłem „Powstanie Zamojskie- pamiętamy” odbyły się kon-
kursy: plastyczny, literacko – dziennikarski oraz wiedzowy, 
w których uczestniczyli uczniowie na poziomie gimnazjum 
i liceum.

Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:
W konkursie plastycznym laureatami zostali: Wiktoria 

Ćmiel - Zespół Szkół w Werbkowicach, Joanna Skowyra - 
Zespół Szkół w Werbkowicach, Magdalena Gmyz - Samo-
rządowy Zespół Szkół Gimnazjum w Józefowie. Wyróżnie-
nie otrzymali Agnieszka Wołowiec, Marcin Nizio, Dominika 
Bodys – ZSO Krasnobród oraz Joanna Mociak - Zespół Szkół 
w Werbkowicach.

W konkursie literacko-dziennikarskim w kategorii gim-
nazjum nagrody otrzymali: Agata Najda - Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, (uczennica zapre-
zentowała swoją pracę na forum), Klaudia Ciucka - Zespół 
Szkół w Werbkowicach, Izabela Czapla - Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Krasnobrodzie. Wyróżnienie przyznano 
Ewie Sawa – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodzeni 
uczniowie to Konrad Antończak i Aleksandra Zawada – z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie.

W konkursie wiedzy uczniowie pisali test o Powstaniu Za-
mojskim. W kategorii gimnazjum nagrody za najlepsze wyni-
ki otrzymali: Wiktoria Ćmiel - Zespół Szkół w Werbkowicach, 
Klaudia Kozyra - Samorządowy Zespół Szkół Gimnazjum w 
Józefowie, Martyna Małek - Gimnazjum Publiczne w Zwie-
rzyńcu i Natalia Litwin - Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostali 
nagrodzeni: Laura Halinowska- II Liceum Ogólnokształcące 
w Zamościu, Damian Łasocha - Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Krasnobrodzie, Krzysztof Belina - II Liceum Ogól-
nokształcące w Zamościu.

Pomiędzy poszczególnymi punktami programu uczestni-
cy sympozjum wysłuchali pieśni partyzanckich w wykonaniu 
chóru naszej szkoły. Na zakończenie uroczystości, w ciepłych, 
pełnych wzruszenia słowach, obecni kombatanci złożyli na 
ręce dyrekcji i nauczycieli podziękowania za cenną inicjatywę 
i wyrazili nadzieję, że idea ta będzie kontynuowana.

Fundatorami nagród książkowych we wszystkich konkur-
sach byli: Sławomir Zawiślak - poseł na sejm RP, Jan Łopata - 
poseł na sejm RP, Kazimierz Misztal - burmistrz Krasnobrodu, 
Bank Zachodni WBK.

Organizację wydarzenia sponsorowali: Firma Krasbud - 
Henryk Gielmuda, AMC Market Spożywczy.  Fundatorom 
nagród jak i sponsorom serdecznie dziękujemy.

Jolanta Kurantowicz
Fotoreportaż - str. 11

foto: Kółko fotografioczne  pod kierunkiem Haliny Gontarz
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Wiosenne spotkania
z Henrykiem Sienkiewiczem i Jego epoką

Przeglądem recytatorskim za-
kończyła się czwarta już edycja 

konkursu recytatorsko-plastycznego 
„Wiosenne spotkania z…”. Z racji ogło-
szenia roku 2016 Rokiem Henryka Sien-
kiewicza tegoroczny Konkurs odbył się 
pod hasłem „Wiosenne spotkania z Hen-
rykiem Sienkiewiczem i Jego epoką”.

Głównym bohaterem zmagań za-
równo tych recytatorskich jak i plastycz-
nych był Henryk Sienkiewicz i twórcy 
epoki pozytywizmu. Tak jak w latach 
ubiegłych, na to artystyczne wydarzenie 
składały się dwie niezależne dyscypli-
ny. 

KONKURS PLASTYCZNY 

„Henryk Sienkiewicz – Jego twórczość 
i epoka” polegał na wykonaniu ilustracji 
do dowolnego utworu polskiego noblisty 
lub innego autora epoki pozytywizmu. 

Dnia 22 marca 2016 r. Komisja Kon-
kursowa w składzie: Przewodnicząca – 
Elżbieta Gnyp – artysta, malarz, Człon-
kowie: Marzena Mazurek – instruktor ds. 
plastyki i Mariola Kawecka – instruktor 
ds. kultury w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury dokonała oceny 48 zgłoszonych 
prac, ustalając następujący werdykt:

Kategoria I  (kl. I-III):
I miejsce – Patrycja Sokolińska 

- Zespół Szkół w Szewni Górnej,
II miejsce – Martyna Romaszko 
- Zespół Szkół w Szewni Górnej,

III miejsce – Emilia Marczuk 
- Gminny Ośrodek Kultury 

w Skierbieszowie.
 

Wyróżnienia: 
Wiktoria Gil 

- Gminny Ośrodek Kultury 
w Skierbieszowie,

Bartłomiej Wiatrzyk 
- Zespół Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie,

Łucja Świst 
- Miejski Dom Kultury 

w Szczebrzeszynie,
Kinga Gontarz 

-Szkoł a Podstawowa w Kaczórkach,
Hanna Świerczyńska 

- Zespół Szkół w Zwierzyńcu.  

Kategoria II  (kl. IV –VI):
I miejsce – Aleksandra Bełz 

- Zespół Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie,

II miejsce – Aleksandra Hasiec 

- Miejski Dom Kultury 
w Szczebrzeszynie,

III miejsce – Maria Świst 
- Miejski Dom Kultury 

w Szczebrzeszynie.

Kategoria III (Gimnazjum):
W tej kategorii miejsc nie przyznano.

Wyróżnienie: 
Dominka Koperwas 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 w Krasnobrodzie.

KONKURS RECYTATORSKI
również skierowany był do trzech grup 
wiekowych. Zorganizowano go w dwóch 
etapach. Pierwszy - wstępny, odbywał 
się w szkołach, ośrodkach kultury i in-
nych placówkach, gdzie komisja wybie-
rała po dwóch najlepszych recytatorów 
z każdej kategorii wiekowej. Natomiast 
etap II - finałowy przeprowadzony został 
6 kwietnia 2016r. w sali widowiskowej 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury, gdzie 
zaprezentowali się najlepsi uczniowie 
wyłonieni w pierwszym etapie.

Komisja Konkursowa w składzie: 
Marianna Olszewska - polonistka, po-
etka, wieloletni animator kultury, były 
wieloletni kierownik artystyczny zespo-
łu folklorystycznego „Wójtowianie”, Jo-
anna Cios – polonistka, wieloletni były 
nauczyciel języka polskiego, korektor 
„Gazety Krasnobrodzkiej” i Mariola 
Czapla - dyrektor Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury po przesłuchaniu 22 wy-
konawców wyłoniła laureatów, którymi 
zostali:

Kategoria I  6-8 lat (kl. I-III):
 I miejsce - Magdalena Chrabąszcz 

- Zespół Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie,

II miejsce –  Antonina Szklarz 
- Zespół Szkół w Zwierzyńcu 
- Szkoła Filialna w Obroczy,
III miejsce –Alicja Buryło 

- Szkoła Podstawowa w Kaczórkach,
III miejsce – Bartosz Smoluch 

- Szkoła podstawowa 
w Majdanie Wielkim.

Kategoria II  9 -12 lat (kl. IV –VI):
I miejsce - Grzegorz Adamczuk 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie,

II miejsce –  Oliwia Młynarczyk 
- Szkoła Podstawowa w Kaczórkach,

III miejsce – Filip Górnik 
- Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Krasnobrodzie,

Wyróżnienie: 
Agnieszka Swędra 

- Zespół Szkół w Zwierzyńcu 
- Szkoła Filialna w Wywłoczce.

Kategoria III 13-16 lat (Gimnazjum):
 W tej kategorii miejsc nie przyznano.

Wyróżnienie: 
Agnieszka Wołowiec 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie.

Laureaci konkursu plastycznego 
otrzymali nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Państwa Annę i Andrze-
ja Załęckich - właścicieli Hurtowni 
Artykułów Papierniczych „AZET” i 

Krasnobrodzki Dom Kultury. Natomiast 
sponsorem wszystkich nagród książko-
wych w konkursie recytatorskim było 
Biuro Spółki „Empik” w Warszawie. 
Serdecznie dziękujemy.
   M.K.

Fotoreportaż -  str. 10

Krasnobrodzki Dom Kultury
i Sanatorium Rehabilitacyjne 

im. Janusza Korczaka 
w Krasnobrodzie

serdecznie zapraszają na

Koncert
Kwartetu Aquamarine

który odbędzie się
w dniu 15.05.2016r. (niedziela)

 o godz.  17.00
na dziedzińcu 

Pałacu Leszczyńskich 
- teren Sanatorium 
Rehabilitacyjnego 
w Krasnobrodzie

W przypadku nieodpowiednich 
warunków atmosferycznych 

koncert odbędzie się w świetlicy 
Zespołu Szkół przy Sanatorium
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TV Trwam i Radio Maryja 
w Sanktuarium w Krasnobrodzie

Poniedziałkowego wieczoru, dn. 
18.04.2016 r. w Krasnobrodzie 

miało miejsce spotkanie Rodziny Radia 
Maryja Sanktuarium pw. Nawiedzenia 
NMP i innych parafii z Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej.

W tym szczególnym czasie  - 
Roku Miłosierdzia i 1050 rocz-
nicy Chrztu Polski - ta wspólna 
modlitwa za pośrednictwem 
Radia Maryja i TV Trwam była 
wyrazem wdzięczności Bogu za 
jego dobro i miłosierdzie, a przez 
przyczynę Matki Najświętszej 
i wedle Jej prośby wygłoszonej 
podczas objawienia w 1640 r.: 
„Chcę aby się tu chwała Syna 
mego odprawiała”, godną oka-
zją do tego, by cały świat mógł 
łączyć się w modlitwie z tego słynącego 
łaskami miejsca. 

Tego dnia wszyscy zebrani w głę-
bokiej świadomości swojego Chrztu, 
poczuciu odpowiedzialności za rodzinę, 
w duchowej łączności z rodakami na 
całym świecie, za pośrednictwem kato-
lickich mediów, uwielbili w różnorodny 
sposób Matkę Bożą obecną w cudow-
nym, maleńkim papierowym obrazku. 

O godz. 16:30 odbyło się spotkanie 
Biur i Kół Przyjaciół Radia Maryja z 
ojcem z RM. Następnie, po krótkim za-
proszeniu do modlitwy przez kustosza 
parafii, ks. prał. dr Eugeniusza Derdziu-
ka, wszyscy zgromadzeni w kościele, 
jak również przed telewizorami, mogli 
obejrzeć montaż słowno-muzyczny, pt. 
Modlitwy na każdy dzień do Pani Kra-

snobrodzkiej w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II w Krasnobrodzie. Podsta-
wą do wystąpienia dla młodych ludzi 
stały się modlitwy do Matki Bożej Kra-
snobrodzkiej na każdy dzień tygodnia 
zawarte w XVIII-wiecznym dominikań-
skim przekazie Pustynia w Ray zamie-

niona, który z okazji ubiegłorocznego 
jubileuszu koronacji cudownego obraz-
ka i kopii został wydany w formie re-
printu. Kolejno recytowane modlitewne 
wezwania Maryi jako: Matki, Królowej, 
Mistrzyni, Pośredniczki, Najszczodro-
bliwszej Dobrodziejki, Wybawicielki 
i Pocieszycielki zabrzmiały na nowo, 
przywodząc na myśl odległe czasy, ale 
i pokazując cześć i chwałę, z jaką lud 
krasnobrodzki od wieków obdarza swo-
ją Matkę. Idealnie dobrany, skompono-

wany podkład muzyczny i interpretacja 
utworu Piotra Rubika Ave Maria Jasno-

górska wprowadziły zebranych w głębo-
ką, modlitewną zadumę. O godz. 18:00 
odmówiono Anioł Pański i za pośrednic-
twem łączy telefonicznych nawiązano 

rozmowę z o. Tadeuszem Rydzykiem, 
który wszystkich pozdrowił i zapew-
nił o duchowym wsparciu. Wspomniał 
również o wspaniałej atmosferze towa-
rzyszącej ostatniemu spotkaniu RRM w 
Krasnobrodzie. Następnie odprawiona 
została Msza św., której przewodniczył 
i Słowo Boże wygłosił JE Biskup Ma-
rian Rojek – Pasterz Kościoła Zamoj-
sko-Lubaczowskiego.  Ksiądz Biskup 
w swojej homilii przywołał znaczenie i 
symbolikę wody, poczynając od biblij-
nego kontekstu jej oczyszczającej mocy, 
Ducha Świętego i potrzeby zaspokoje-
nia pragnienia duszy i ciała, nawiązał do 
pierwszego cudu objawienia się Matki 
Bożej i szczególnego miejsca Kaplicy 
Objawień na wodzie w Krasnobrodzie. 
Wypowiedziane również zostało świa-
dectwo uzdrowienia i łaski otrzymania 
potomstwa za przyczyną Pani Krasno-
brodu. Wszyscy zgromadzeni na nowo 
mogli uzmysłowić sobie jak cennym da-
rem zostali obdarzeni – wodą, przez któ-
rą za przyczyną Matki Najświętszej Bóg 
od wieków wysłuchuje próśb wiernego 
ludu. „Życie duchowe nie zaistnieje bez 
wody żywej, którą daje sam Bóg, który 
jest jej źródłem. (…) Mówi Pan - Jeśli 
kto wierzy we mnie, a jest spragniony, 
niech przyjdzie do mnie i pije. (…)”. 
Przyniesiony na homilię przez pasterza 
diecezji dzban z zaczerpniętą, świeżą 
wodą ze źródła, wskazywał również na 
odpowiednią, godną postawę człowieka 
sięgającego do Źródła - w postawie uni-
żenia przed Panem, jak w momencie na-
bierania ożywczej, gaszącej pragnienie, 
kojącej ciało i duszę wody. Umocnieni 

tym świadectwem wiary, wierni uczest-
niczyli w uroczystej Mszy św., której 
oprawą zajęły się grupy religijne i mu-
zyczno-wokalne działające przy parafii. 
Warto wspomnieć, że chór parafialny 
wykonał specjalnie na nowo opracowa-

ną z okazji roku jubileuszu koro-
nacji obrazka, pieśń Krasna Ma-

ryja z XVIII-wiecznego przekazu 
o. Jacka Majewskiego, Pustynia 
w Ray zamieniona…, która ostatni 
raz brzmiała w tym kościele 263 
lata temu. Wraz z końcem Mszy 
św., o godz. 20:00, zakończono 
transmisję w RM i TV Trwam.

Tego dnia również, prosto z 
Sanktuarium Maryjnego na Roz-
toczu transmitowano na żywo 
Rozmowy niedokończone, pt. 

Historia objawień Najświętszej Maryi 
Panny w Krasnobrodzie od początku 
do dziś, w których wzięli udział: ks. dr 
Eugeniusz Derdziuk – proboszcz parafii, 
ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski – 
autor teologicznego wstępu do reprintu 
Pustyni w Ray zamienionej, Kazimierz 
Misztal – Burmistrz Krasnobrodu oraz 
Monika Zawiślak – polonistka, dokto-
rantka Językoznawstwa KUL i nauczy-
ciel języka polskiego w Katolickich 
Szkołach w Zamościu, pochodząca z 
Krasnobrodu, która przyczyniła się do 
wydania reprintu wspomnianego wy-
żej dzieła. Podczas kilkugodzinnych 
rozmów, słuchacze na całym świecie 
mogli nie tylko poznać walory malow-
niczo usytuowanego Krasnobrodu jako 
uzdrowiska, lecz również zostali zazna-
jomieni z głęboką religijną, teologiczną 
i językową warstwą nowoodkrytego 
druku, którego dokładna analiza wy-
znaczyła ramy przebiegu tego wieczoru. 
Telefony od słuchaczy z odległych dla 
nas zakątków Polski – Gdańsk, Kraków 
czy zagraniczne głosy np. z Anglii wraz 
z komentarzami osób zgromadzonych 
w studio stanowiły drugą część audycji, 
której zasięg i dużą popularność można 
było wtedy odczuć. 

Ubogaceni możliwością łączenia 
się tego dnia w modlitwie ze słuchacza-
mi Radia Maryja i widzami TV Trwam 
na całym świecie, parafianie wyrażają 
wdzięczność za wspólne przeżywanie 
tego dnia.  

Monika Zawiślak

Fotoreportaż - str. 20
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„W trosce o nasze bezpieczeństwo”
Już po raz kolejny w Krasnobrodz-

kim Domu Kultury odbyło się 
uroczyste podsumowanie powiatowych 
eliminacji XVIII edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego dla dzieci i 
młodzieży pod hasłem „W trosce o na-
sze bezpieczeństwo”.

Tradycyjnie głównymi  organizato-
rami konkursu byli: Komendant Głów-
ny Państwowej Straży Pożarnej, Szef 
Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy 
z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędów Woje-
wódzkich, zaś współorganizatorami eta-
pu powiatowego Starostwo Powiatowe 
w Zamościu, które było jednocześnie 
fundatorem nagród, Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w Zamo-
ściu i Krasnobrodzki Dom Kultury. 
Kilka dni przed otwarciem wystawy Ko-
misja Konkursowa w składzie:

przewodniczący - Elżbieta Gnyp – 
artystka, malarz,

członkowie - mł. bryg. Andrzej 
Szozda - Komenda Miejska PSP Za-
mość, Marzena Mazurek – instruktor ds. 
plastyki - Krasnobrodzki Dom Kultury,

sekretarz - Mariola Kawecka – in-
struktor ds. kultury – Krasnobrodzki 
Dom Kultury, przyznała nagrody w po-
szczególnych kategoriach, określonych 
w regulaminie Konkursu.

Wszyscy laureaci i wyróżnieni wraz 
z opiekunami zostali zaproszeni na 8 
kwietnia 2016r. do Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury. Spotkanie rozpoczęła 
dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kul-
tury - Mariola Czapla, która powitała 

wszystkich przybyłych.
Następnie głos zabrał Komendant 

Miejski PSP bryg. Jacek Sobczyński, 
który skierował do młodych artystów 
słowa uznania, dziękując im także za za-
interesowanie tematem i propagowanie 
bezpieczeństwa w życiu codziennym. 
Do gratulacji dołączył się również obec-
ny w KDK Sekretarz Starostwa Powia-
towego w Zamościu – Jerzy Zawadzki.

Spotkanie zakończyło się wręcze-
niem nagród i dyplomów oraz pamiąt-
kowym zdjęciem.

Poniżej przedstawiamy listę zwy-
cięzców i wyróżnionych.

I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół 
podstawowych:

I miejsce – Karol Litwin 
– Szkoła Podstawowa w Grabowcu,

II miejsce – Aleksandra Biela 
– Publiczna Szkoła Podstawowa

w Zielonem,
III miejsce – Karolina Szczytowska 

– Szkoła Podstawowa w Kaczórkach.
Wyróżnienie:

Martyna Budzyńska 

– Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Zielonem,

Sebastian Teterycz 
– Szkoła Podstawowa w Kaczórkach,

Paulina Pyś 
– Szkoła Podstawowa w Łabuniach 

– Filia w Ruszowie,
Wiktoria Szymańska 

– Szkoła Podstawowa w Kaczórkach,
Filip Oleszek 

– Zespół szkół w Zwierzyńcu
– Szkoła Podstawowa.

II grupa – uczniowie klas 4-6 szkół 
podstawowych:

I miejsce – Roksana Adamczuk 
– Zespół Szkół w Grabowcu,

II miejsce – Kamila Powroźnik 

– Zespół Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie,

III miejsce – Arkadiusz Choma 

– Zespół Szkół w Zwierzyńcu.
Wyróżnienie:

Aleksandra Bełz 
– Zespół Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie,

Karolina Lalik 
– Zespół Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie.

III grupa – uczniowie gimnazjów:
I miejsce – Justyna Kościuk 

– Gimnazjum w Miączynie,
II miejsce – Maciej Górnik 

– Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie,

III miejsce – Karolina Tytuła 

– Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie.

Wyróżnienie: – nie przyznano.

IV grupa – uczniowie 
i wychowankowie specjalnych 

ośrodków szkolno-wychowawczych, 
świetlic terapeutycznych (do 18 lat).

W powyższej kategorii prace nie 
wpłynęły.
     

M.K.
Fotoreportaż – str. 10

Warsztaty malowania ikon
W dniu 19.04.2016r. w Krasnobrodz-

kim Domu Kultury odbyły się warsz-
taty rękodzielnicze dla dorosłych zatytułowane 
„Ikona malowana na drewnie”. Głównym orga-
nizatorem zajęć była Lokalna Grupa Działania 
„Nasze Roztocze” z Zamościa.

Spotkanie z dwudziestoosobową grupą 
prowadziła p. Agata Piwko, która dzieliła się z 
uczestnikami swoją wiedzą i umiejętnościami. 
Warsztaty przebiegały w miłej i serdecznej at-
mosferze, a nauka nowej techniki plastycznej 
była prawdziwą przyjemnością.

Efektem spotkania były nie tylko własno-
ręcznie wykonane ikony, ale również ogromna 
satysfakcja uczestników, którzy wyrazili chęć 
uczestnictwa w kolejnych artystycznych zaję-
ciach.

M. K.
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„TAK, POMAGAM!”
Ogólnopolska akcja organizowana przez Caritas

Po raz pierwszy przystąpiliśmy 
do akcji „Caritasu” w dniach 11 

i 12 grudnia 2015 r. Wówczas wzięło w 
niej udział 16 nauczycieli i 35 wolonta-
riuszy spośród uczniów i pracowników 
ZSO w Krasnobrodzie. Zebraliśmy 500 
kg. żywności trwałej, z której utworzy-
liśmy 75 paczek. W dniach 4 i 5 marca 
2016r. akcja „TAK, POMAGAM” na 
naszym terenie odbyła się po raz drugi. 
Tym razem w kwestowaniu brali udział 
również nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej oraz emeryci. Zebraliśmy 354 
kg żywności, z której sporządziliśmy 50 
paczek. Do koszyków kwestujących tra-
fiły artykuły codziennej potrzeby, takie 
jak: mąka, makaron, ryż, różnego rodza-
ju kasze, płatki śniadaniowe, konserwy 
mięsne, kawa, herbata, kotlety sojowe, 
olej, słodycze, a także środki czystości. 

Przygotowane paczki zostały roz-
dysponowane wśród najbardziej potrze-

bujących wsparcia mieszkańców gminy 
Krasnobród. 

Zbiórki produktów były przeprowa-
dzone w trzech sklepach: AMC Market, 

Delikatesy „Centrum” i Biedronka. 
Nasze dotychczasowe akcje odby-

wały się pod patronatem Koła „Cari-
tas” w Józefowie. Od przyszłego roku 
szkolnego zamierzamy utworzyć własne 
Szkolne Koło „Caritas”. 

Serdeczne podziękowania kieru-
jemy przede wszystkim do właścicieli 
sklepów, w których zostały przeprowa-
dzone akcje. Dziękujemy też wszystkim 
darczyńcom za ich hojność i dobre ser-
ce. Dziękujemy również wszystkim pra-
cownikom szkół, emerytom i uczniom 
za aktywny udział w przeprowadzeniu 
zbiórek i poświęcenie swojego wolnego 
czasu. 

Koordynator 
Szkolnego Klubu Wolontariatu 

- Amelia Kleban
Pedagog szkolny - Agnieszka Piwko

Oddaj głos na zespół „Wójtowianie”
W dalszym ciągu zaprasza-

my do głosowania na nasz 
zespół „Wójtowianie”, który jest 
uczestnikiem drugiej edycji „Roz-
toczańskiej Listy Przebojów Ludo-
wych” Katolickiego Radia Zamość. 
Warto tu dodać, że w pierwszej zajął 
pierwsze miejsce.

„Roztoczańska Lista Przebojów 
Ludowych” to audycja, której można 
posłuchać w każdą sobotę o godz. 20.00, 
prowadzi ją ks. Krystian Bordzań - dy-
rektor KRZ. 

O kształcie audycji, a więc o tym ja-
kie utwory są tam prezentowane, decy-
dują słuchacze, oddając swoje głosy w 
głosowaniu internetowym lub wysyłając 
sms na wybrany utwór. 

Zasady głosowania są następujące:
Głosowanie przez SMS:

• na nr 71051 należy wysłać SMS o tre-
ści: RLPL. (tu podać tytuł piosenki)
W przypadku głosowania na piosenkę 
zespołu „Wójtowianie” jest to: WAL-
CZYK KRASNOBRODZKI
Koszt SMS - 1zł + VAT (1,23 zł z 
VAT). 

Głosowanie przez internet:
Na stronie http://www.radiozamosc.
pl/audycja,roztoczanska-lista-prze-
bojow-ludowych.html 
• należy zaznaczyć ZESPÓŁ WÓJ-
TOWIANIE Z KRASNOBRODU 
- WALCZYK KRASNOBRODZKI 
i kliknąć „Głosuj”. W ciągu godziny 
można zagłosować 2 razy.

Zapraszam do głosowania. Dzięki 
naszym głosom zespół „Wójtowianie” 
ma szansę na zajęcie jednego z czoło-
wych miejsc na liście oraz prezentację 
swojego utworu w sobotnie wieczory na 
antenie Katolickiego Radia Zamość.

Mariola Czapla



06.04.2016r.

Konkurs „w trosce 
o nasze bezpieczeństwo”

IV Konkurs 
„wiosenne spotkania z...”

08.04.2016r.



10.03.2016r.

sympozjum naukowe w zso
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Kolumna Rozalii z Dziedoszyc Gałeckiej
Rozejm z Turcją podpisano w 

Żurawnie 17 października 1676 
roku. Dopiero wtedy zapanował na Rusi 
spokój.  Król Jan III Sobieski, razem 
ze swoim towarzyszem Franciszkiem 
Gałeckim, mógł w końcu wybrać się na 
polowanie.

A.D.1681. W Dzieduszycach, w Pią-

tek o 9tej w noc.
„Ostatni miedźwiedź był unmonstre 

de la nature w niewidanej wielkości. 
Jużeśmy też do tego strzelać musieli, i 
ledwośmy mu radę dali. Brytanka od P. 
Gałeckiego tak złamał i przestraszył, że 
niewiedzieć gdzie w las zabiegł. JMPan 
Krakowski i Pan Wojewoda byli przy tej 
uciesze.”[1] s.333

Tak pisał z Podola, w liście do żony, 
opisując wrażenia z polowania na niedź-
wiedzie. Dzieduszyce to wieś o dwie 
mile od Stryja, w powiecie Żydaczow-
skim. Stąd wywodzi się ród Dzieduszyc-
kich, szanowanych zarówno na Rusi jak 
i w Koronie.

Innym razem bawią z Gałeckim na 
odpuście w Tomaszowie. Sobieski pisze 
do Marysieńki z Potylicza:

„Byłem też na odpuście pod To-

maszowem, gdzie kilku było opętanych 
zmyślonych. Exorcyzmował jednego Pan 
Gałecki z Xiędzem Przyborowskim, i wy-

gnał djabła powrozem, o co się tameczni 
Xięża gniewali...JMPani Wojewodzina 
Ruska, nie doczekawszy na mnie w Kra-

snobrodzie ćwierci godziny, jechała na 
Szczebrzeszyn do Waści s.mego.”[1] 
s.326

Nie było wtedy wielu spokojnych lat 
w Polsce. Kilka lat wcześniej, w nocy 
z 5 na 6 października 1672 r, jeszcze 
jako Hetman Wielki Koronny, prowa-
dził wojsko przeciwko Tatarom gra-
biącym okolice Krasnobrodu. Była to 
pierwsza bitwa ze słynnej „wyprawy na 
czambuły”, często później opisywanej 
jako przykład chwały polskiego oręża. 
Razem z Hetmanem był tam również 
jego towarzysz i przyjaciel Franciszek 
Zygmunt Gałecki herbu Junosza, ry-
cerz z Wielkopolski, pułkownik wojsk 
koronnych. We wszystkim stara się na-
śladować Sobieskiego. Dał tego dowo-
dy w następnych wojnach z Turkami. 
Miał też swój wielki udział w wiktorii 
wiedeńskiej w roku 1683. Za zasługi dla 
ojczyzny został nagrodzony przez Króla 
Jana III wieloma zaszczytami.

Jednak, wtedy pod Krasnobrodem, 
6 października 1672 roku, nie udaje 
im się uchronić przed spaleniem drew-
nianego kościoła, w którym przebywał  

obrazek Matki Boskiej, w całej okolicy 
łaskami słynący. Na szczęście sam obra-
zek został wcześniej ukryty w Kościele 
Ormiańskim w Zamościu. Ledwo kilka 
lat stał ten niewielki kościółek. Osiedli-
ło się przy nim kilku Ojców z Zakonu 
Świętego Dominika. Dwadzieścia czte-
ry lata wcześniej rosła tu jeszcze sosna, 
przy której Jakub Ruszczyk postawił 
swoją figurę.

Franciszek Zygmunt Gałecki, czter-
naście lat po tej bitwie, żeni się z Roza-
lią Dzieduszycką, córką wojewody po-
dolskiego, Franciszka Dzieduszyckiego. 
Jest wtedy wdowcem, ponieważ jego 
pierwsza żona Katarzyna Słoniewska, 
umiera wcześniej.

Maurycy Dzieduszycki w Kronice 

Domowej Dzieduszyckich pisze:
„Najstarsza Rozalia zaślubiona już 

w roku 1686 Franciszkowi Zygmuntowi 
Gałeckiemu herbu Junosza, kuchmi-
strzowi koronnemu, staroście bydgo-

skiemu, pułkownikowi J.K.M. z posa-

giem 50 000zł pol, była drugą jego żoną 
po śmierci Katarzyny Słoniewskiej wdo-

wy po Wasiczyńskim, którą pojął (jak 
widzę z metryk kościoła katedralnego 
lwowskiego) w styczniu 1676. Gałecki 
otrzymał niebawem kasztelanię kaliską, 
następnie poznańską, w roku 1697 po-

stąpił na województwo inowroclawskie, 
i w tym roku dowodził wojskiem przeciw 
stronnictwu xięcia Conti w Prusiech. W 
roku 1703 został wojewodą kaliskim, 
w roku 1705 poznańskim; posłował do 
Szwecyi, Danii i Belgii i zmarł w roku 
1709. Rozalia miała z nim jedną tylko 
córkę Zofię Annę, z którą się jeszcze zdy-

biemy.”[2]
Rozalia ma pięć sióstr i jednego 

brata. Franciszek Dzieduszycki, ojciec 
Rozalii, to wojewoda podolski. Ważny 
magnat i przedstawiciel jednego z głów-
nych rodów Rusi. Mają siedzibę rodową 
w Sokołowie na ziemi Żydaczowskiej.  
Dawny przodek tego zacnego rodu wy-
szedł z miejscowości Dzieduszyce, dla-
tego piszą sie oni „z Dzieduszyc” albo 
„z Dziedoszyc”.

W herbarzu Kaspra Niesieckiego 
czytamy:

„Dziedoszycki herbu Sas, na Rusi. 
...Franciszek kasztelan naprzód Lwow-

ski, potem wojewoda Podolski, żona 
jego Zofia Jabłonowska miecznikowna 
koronna, siostra Stanisława kasztelana 
Krakowskiego i hetmana, zeszła z tego 
świata 1695, z niej córka, w dożywotnie 
małżeńskie kontrakty weszła, z Gałeckim 
Franciszkiem herbu Junosza wojewodą 
Poznańskim, druga z Franciszkiem Da-

niłowiczem starostą Boreckim, trzecia z 
hrabią Tarnowskim,..”[3]

Właśnie ta trzecia córka Francisz-
ka Dzieduszyckiego, a siostra Rozalii, 
to Maryanna Dzieduszycka. Dnia 22 
sierpnia 1697 roku, w katedrze lwow-
skiej, odbył się jej ślub z Aleksandrem 
Dominikiem hr. Tarnowskim herbu Le-
liwa. Tak się złożyło, że Aleksander Tar-
nowski, w wyniku działów rodzinnych, 
dostaje na własność majątek ziemski 
Krasnobród. Majątek ten wcześniej ob-
jął jego ojciec, Jan Stanisław, jako wia-
no żony Zofii Barbary Firlej. Młodzi 
Tarnowscy po ślubie osiadają w Krasno-
brodzie na Podzamku. Są pierwszymi z 
rodu Leliwitów osiadłymi tutaj na stałe. 
Ich dzieci rodzą się Krasnobrodzie.  Sio-
stra Maryanny,  Rozalia, czasem ich tu 
odwiedza.

W tym czasie „w borze pod Kra-

snobrodem” dobiega końca budowa 
nowego kościoła. Wkrótce odbędzie się 
jego konsekracja. Dokona tego biskup 
ze Lwowa - Ormianin.  Powstaje on tuż 
obok miejsca na którym stał spalony 
drewniany kościółek. Fundatorką jest 
Maria Kazimiera Sobieska, Królowa 
Polski. Jej fundacja to wotum za cudow-
ne przywrócenie zdrowia, „kiedy nawet 
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od lekarzy nie było już nadziei”.
Maryanna i jej siostra Rozalia też 

pragną wspomóc rodzącą się świątynię. 
Maryanna, „Pani na Krasnobrodzie”, 
razem z mężem Aleksandrem hr. Tar-
nowskim, funduje dla Dominikanów 
klasztor. Rozalia natomiast, w miejscu 

na którym zostawały jeszcze popioły 
drewnianego kościoła, stawia kolumnę 
upamiętniającą objawienie.

Kolumna Rozalii nie stoi na przy-
padkowym miejscu. Drewniany kościół 
był zbudowany tak, by jego ołtarz stał 
dokładnie nad pniem ściętej w 1648 
roku przez Kozaków sosny.

„Jmość Pani Anna Lipska Pisarzowa 
Grodzka Grabowiecka” zaświadcza:

„...po pułnocy około godziny pierw-

szej na tym mieyscu gdzie starego drew-

nianego Kościoła Ołtarz wielki zostawał, 
to iest nad pniem zcietey sośni (:gdzie 
naypierwey oryginalne iasne światło Ja-

kubowi Ruszczykowidalo się widzieć, y 
takowy głos słyszeć, Jakubie wiedz o tym 
zapewne ze na tym miejyscu chwała Bo-

ska odprawować się będzie)”. 
[4]J.Majewski, s.125

W tym też miejscu było 
słychać śpiewy anielskie i 
dzwonki dźwięczące:

„Widziane także byly 
świece goreiące na tymże mie-

scu, gdzie byly widziane pro-

cessye y słyszane spiewania. 
Co młynarz (:ze wsi nazwaney 
Turzyniec:) Greckiey Religii y 
inszych z nim wielce ludzi ze-

znawało. Nieiaki zaś Wojciech 

Rektowicz mieszczanin Krasnobrodzki, 
zeznawał pod sumieniem swoim, wespoł 
y z drugiemi wielą obywatelami Krasno-

brodzkiemi, iż prawie od młodości swo-

iey przez tak wiele lat, życia swoiego, w 
pewne dni osobliwie we dni uroczyste, 
słyszeli na tymże mieyscu świętym Dwo-

nek dzwoniący, trzy razy na dzień, to iest 
rano, w południe, y w wieczor.” J. Ma-
jewski, Kw.VIII, s 79.

Na polecenie Rozalii Gałeckiej, 
wówczas wojewodziny kaliskiej, miej-
scowy kamieniarz przycina prostokątne 
bloki kamienia, tak by postawić je póź-
niej jeden na drugim. Dzieje się to około 
roku 1704. Podstawa kolumny, zwana 
przez kamieniarzy cykloz, ma kwadra-
tową płycinę z wykutą inskrypcją:

Związki rodzinne Rozalii Gałeckiej.
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Siostrą cioteczną Rozalii i Maryanny 
Dzieduszyckich była Anna Jabłonow-
ska, matka Stanisława Leszczyńskiego, 
który w młodości cierpiał na częste bóle 
głowy. Prawdopodobnie Rozalia i Ma-
ryanna, jego ciotki,  poradziły mu by 
zawierzył swoje zdrowie Matce Boskiej 
z Krasnobrodu.

„Tegoż roku Nayiaśniejszy Stani-
sław pierwszy Krol Polski na ten czas 
będąc Woiewodą Poznańskim... po nay-

skutecznieysze lekarstwo uciekł się do 
N. MARYI Krasnobrodzkiey.., po mię-

dzy innemi donatywami, darował dwa 

srebrne misterney roboty lichtarze.” J. 
Majewski, s.120

Przyszły król Polski, dziękując za 
przywrócone zdrowie, daruje krasno-
brodzkiemu kościołowi wota w posta-
ci dwóch srebrnych lichtarzy. Tak to 
losy staropolskich rodów: Sobieskich i 
Dzieduszyckich z Rusi, Tarnowskich i 
Jabłonowskich z Małopolski, Gałeckich 
i Leszczyńskich z Wielkopolski splotły 
się w borze pod Krasnobrodem.

Napisy na kolumnie Rozalii Gałec-
kiej są wciąż dobrze czytelne.

Zwraca w nich uwagę jedno słowo. 

Zostało ono wykute w twardym kamie-
niu aż pięć razy.  Złożone jest tylko z 
dwóch liter. To słowo „tu”.

„TU JAKUB RUSZCZIK..., TU JA-

SNOSCI NIEBIESKIE.., TU SPIEWA-

NIA O NICH...” 
Należy je rozumieć dosłownie, bo 

wskazuje miejsce objawienia.  Jeśli ktoś 
zapyta - gdzie dokładnie Matka Boska 
ukazała się Ruszczykowi?  – to chyba 
zna już odpowiedź.

Andrzej M. Hulak

Mimo wszystko damy radę!
Takich czasów jeszcze nie prze-

żywałam. Kiedyś komuni-
ści stawiali sprawę jasno. W każdych 
wyborach musiała zwyciężyć jedynie 
słuszna partia. Polacy znali ich ciosy i 
razy, robili uniki, by jak najmniej bola-
ło. Niezłomnych bohaterów - wyklinali 
i łamali jak zapałki.

Dzisiaj, kiedy wreszcie Naród Pol-
ski obudził się, zwyciężył w wyborach, 
wybierając demokratycznie wspaniałą 
władzę, histeria opanowała przegranych. 
Bezkrytycznie czynią wielkie zamiesza-
nie w kraju i ze swoją zdradą obnoszą 
się poza granicami kraju. Niby walczą o 
demokrację, ale tak naprawdę nawołują 
do obalenia demokratycznie wybranego 
rządu. 

Dużo rozmawiam z młodymi Pola-

kami, którzy pracują w Polsce. Ponieważ 
nie można dostać pracy oficjalnie, muszą 
pracować na czarno. Nie mają umowy 
o pracę ani ubezpieczenia. Pracują na 
przykład na budowie, gdzie mają stawkę 
8 zł za godzinę. Trochę więcej zarabiają 
tylko dobrzy fachowcy. Właściciele firm 
gromadzą majątek, korzystając z taniej 
siły roboczej. Nieuczciwi pracodawcy 
biorą udział w manifestacjach na ulicach 
miast. Niby walczą o demokrację, a tak 
naprawdę boją się utraty zysków zdoby-
tych bez większego wysiłku.

Na swój ciężki los skarżą się także 
studenci, którzy muszą pracować, żeby 
utrzymać się na studiach. Zatrudniają 
się w wielkopowierzchniowych, zagra-
nicznych placówkach handlowych i za 
6 zł za godzinę dźwigają towary. Stu-

dentów także wykorzystują właściciele 
zakładów przemysłowych, restauracji, 
hoteli. To ci właściciele także krzyczą i 
podskakują na ulicach w obronie demo-
kracji.

Z przykrością słuchałam tych słusz-
nych skarg młodych Polaków, których 
życie zmusza do ciężkiej pracy za mar-
ne pieniądze. Zastanawiam się, czy ci 
nieuczciwi pracodawcy mają sumienie. 
Jeśli tak, to już dawno zachwaszczone. 
Polska obudziła się i idzie we właści-
wym kierunku. Idzie pod prąd. Mamy 
wspaniałego prezydenta, panią premier 
z wielka klasą, pracowity i sprawiedliwy 
rząd. Cieszmy się, Polacy. Damy radę!
 

Józefa Kusz

„Z innej perspektywy”
„Z innej perspektywy” - tak została 

zatytułowana wystawa koła fotograficz-
nego działającego przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 
w Krasnobrodzie. Dla gimnazjalistów, 
młodych fotografów, to pierwsza tego 
typu wystawa, gdzie mogli szerszej pu-
bliczności zaprezentować 
efekty swojej pracy. 

Fotografie zostały wy-
konane podczas wypraw 
plenerowych, na które 
uczniowie wybrali się z 
opiekunem koła - panią Ha-
liną Gontarz.  Na ścianach 
Galerii zaprezentowano 
ponad 50 wiosennych ujęć 
krajobrazu oraz architektury 
krasnobrodzkiej. Fotografo-
wane obiekty i miejsca są 
dla mieszkańców i turystów 

znane, a jednak ukazane nietypowo „z 
innej perspektywy”. 

Wernisaż wystawy odbył się 
14.04.2016 r. w Galerii Przystanek.  
Dziękujemy autorom fotografii - Gabry-
si, Kasi, Żanecie, Bartoszowi, Mateuszo-
wi i Pawłowi - to dzięki Wam mogliśmy 

się spotkać z Wami i Waszymi gośćmi, 
którzy tak licznie przybyli podziwiać 
Waszą pracę.  

Pamiętajcie - drzwi Galerii Przysta-
nek są dla Was zawsze otwarte! Życzy-
my Wam wielu sukcesów!

Tych, którzy są zainteresowani zo-
baczeniem wystawy zapraszamy co-
dziennie w godzinach otwarcia Infor-
macji Turystycznej, tj. 9-17. Wystawę 

można będzie oglądać do poło-
wy czerwca bieżącego roku.

Katarzyna Lipska

Obecnie w kole fotogra-

ficznym ZSO w Krasnobrodzie 
swoje umiejętności rozwija 
kilkoro gimnazjalistów z klas 
I - III, ale lista członków cały 
czas jest otwarta. Pani Halina 
Gontarz zaprasza chętnych na 
zajęcia, które odbywają się we 
czwartki. 
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Najładniejsza palma ze Starej Huty
Parafia Bondyrz była organizato-

rem Konkursu na „Najładniejszą 
Palmę Wielkanocną”. Palma wykonana 
przez zespół KGW Stara Huta była nie 
do pobicia i zajęła I miejsce. 

Zespół, na czele z sołtysem Andrze-
jem Gancarzem, reprezentowały panie: 
Anna Lalik, Maria Macheta, Wiesława 

Sosnowska, Bożena Lalik, Małgorzata 
Margol, Krystyna Kukiełka i Bożena 
Lalik, żona Mariana. Wyróżnienie za 
swoją palmę otrzymała także uczennica 
Daria Gontarz. 

Na zakończenie konkursu Andrzej 
Gancarz, sołtys wsi Stara Huta, w imie-
niu licznie zgromadzonych parafian po-

dziękował Proboszczowi Pawłowi Sło-
nopasowi oraz księdzu Tomkowi Turek 
za włożony trud w organizację konkursu 
i przygotowanie palm oraz przepiękną 
oprawę.

Andrzej Gancarz

Konkurs Wielkanocny 

W dniu 18 marca 2016r. w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury 

dokonano oceny prac w tegorocznym, 
mającym już wieloletnią tradycję, „Kon-
kursie Wielkanocnym na najładniejszą 
kartkę, palmę, pisankę lub stroik”.

Komisja Konkursowa w składzie: 
Halina Gontarz, Marzena Mazurek, i 
Mariola Kawecka przy wyborze naj-
lepszych prac jak zawsze kierowała się 
oryginalnością oraz samodzielnością i 
estetyką wykonania.

Laureaci konkursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz upominki ufundowa-
ne przez Krasnobrodzki Dom Kultury.

Poniżej lista zwycięzców i wyróżnio-
nych, gratulacje zaś składamy wszyst-
kim, jego uczestnikom. 

Najładniejsza PALMA
Kategoria  Gimnazjum 

– Agnieszka Wołowiec 
ZSO Krasnobród

W pozostałych kategoriach: Przedszko-
laki, kl. 0 –III, kl. IV–VI i Dorośli 
– prace nie wpłynęły.

Najładniejsza PISANKA
Kategoria Przedszkolaki 

– prace nie wpłynęły
Kategoria kl. 0 –III 

– Agnieszka Umińska 
- Szkoła Publiczna w Zielonem

Kategoria kl. IV–VI - nie przyznano
Kategoria Gimnazjum 

– Karol Kawka - ZSO Krasnobród
Kategoria Dorośli - Krystyna Pogudź

Najładniejszy STROIK 
Kategoria Przedszkolaki 

- równorzędnie: Martyna Bełz, lat 6
 i Łukasz Pasieczny, lat 5 

- Krasnobród

Kategoria kl. 0 - III 
- Jakub Kościk 

- Szkoła Podstawowa Kaczórki
Kategoria kl. IV -VI - nie przyznano

Kategoria Gimnazjum 
- Agata Kozłowska 

 ZSO Krasnobród 
Kategoria Dorośli 

- Małgorzata Bukała
Najładniejsza KARTKA

Kategoria- kl. 0 – III 
– Natasza Klejny 

- ZSP Krasnobród
W pozostałych kategoriach: Przedszko-
laki, kl. IV–VI  i Dorośli – prace nie 
wpłynęły.

Prace, które wpłynęły na konkurs, 
można było oglądać na wystawie po-
konkursowej prezentowanej w Krasno-
brodzkim Domu Kultury.

M.K.
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Konkursy o bezpieczeństwie 
w krasnobrodzkich szkołach

Konkurs plastyczny 
„W trosce o nasze bezpieczeństwo” 

– etap gminny
To temat XVIII edycji Ogólnopol-

skiego Konkursu Plastycznego. Celem  
konkursu jest kształtowanie prawidło-
wych zachowań oraz postaw wśród 
dzieci i młodzieży na ulicy, w domu, w 
szkole, na wycieczce, podczas nauki i 
zabawy. 

W naszej gminie wszystkie szkoły 
wzięły udział w eliminacjach do szcze-
bla powiatowego. Nagrody ufundowane 
przez Burmistrza Krasnobrodu otrzyma-
li:

Szkoła Podstawowa 
im. Armii Krajowej w Kaczórkach

Kategoria klasy I –III: Martyna Kukieł-
ka kl. I a, Mateusz Gałka kl. I b,  Karol 
Nizio kl. II, Alicja Buryło kl. II, Wikto-
ria Dziuba kl. III.
Kategoria klasy IV- VI: Martyna Głąb 
kl. IV, Sandra Szczerbińska kl. V, Alek-
sandra Jachymek kl. VI, Damian Gresz-
ta kl. V, Dominika Korga kl. VI.

Zespół Szkół Podstawowych 
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich 

w Krasnobrodzie
Kategoria klasy I –III: Jagoda Skiba kl. 
I c, Hubert Kwiatkowski kl. I a, Kinga 
Piwko kl. I a, Wiktoria Kurantowicz kl. 
III b, Zuzanna Gębala kl. Ic.
Kategoria klasy IV- VI: Kamila Powroź-
nik , Wiktoria Bukała i Karolina Lalik z 
kl. IV b, Aleksandra Bełz kl. VI a, Do-

minika Kowal kl. V b.
Szkoła Podstawowa im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 
w Majdanie Wielkim

W grupie młodszej nagrody otrzyma-
ły: Magdalena Jakus kl. III, Agnieszka 
Bukała kl. I, Wiktoria Kochaniec kl. I, 
Małgorzata Rzepecka kl. III, Natalia 
Gałan kl. I 
W kategorii kl. IV – VI nagrodzono pra-
cę Julii Adamczuk z kl. IV. 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Zielonem

Kategoria klasy I –III: Martyna Budzuń-
ska, Julia Majdanik, Aleksandra Biela, 
Jakub Chmielewski, Milena Chmielew-
ska, Agnieszka Umińska.

W Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Jana Pawła II w Krasnobro-
dzie przeprowadzono konkurs wśród 
uczniów gimnazjum i przyznano nagro-
dy, które otrzymali: Aleksandra Kowal-
ska, Maciej Górnik, Kinga Bodys, Karo-
lina Tytuła, Aleksandra Tytuła.

Konkurs wiedzy 
„Młodzież zapobiega pożarom”
11 marca w Zespole Szkół Ogólno-

kształcących Krasnobrodzie został prze-
prowadzony turniej wiedzy pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”, były 
to kolejne eliminacje Ogólnopolskiego 
turnieju wiedzy na szczeblu gminnym. 
Jak co roku uczestnikami byli ucznio-
wie szkół podstawowych z Krasnobro-
du, Kaczórek, Majdanu Wielkiego oraz 

gimnazjaliści i licealiści krasnobrodz-
kiego ZSO. 

Turniej przebiegał w dwóch etapach: 
najpierw uczestnicy rozwiązywali test, a 
następnie pięciu najlepszych zmierzyło 
się w rozgrywce finałowej, odpowiada-
jąc na pytania ustnie. Miło nam przed-
stawić najlepszych:

W kategorii Szkoły Podstawowe
I miejsce - Mateusz Pryciuk - ZSP w 
Krasnobrodzie i kolejne: Maja Nędzyń-
ska, Monika Łasocha, Marcelina Nad-
łonek SP w Majdanie Wielkim, Jakub 
Oryszczak SP w Kaczórkach.

W kategorii Gimnazja
I miejsce - Kinga Szykuła i kolejne: Ma-
teusz Borek, Rafał Umiński, Patrycja 
Gajewska, Wojciech Gałan.

W kategorii Liceum
I miejsce – Damian Łasocha i kolejne: 
Aleksandra Zawada, Dominika Piwko, 
Karolina Kusiak, Arkadiusz Skiba.

Laureaci reprezentowali naszą gmi-
nę w eliminacjach na szczeblu powia-
towym w Zamościu, gdzie w swoich 
kategoriach I miejsca zajęli: Mateusz 
Pryciuk i Damian Łasocha oraz IV miej-
sce Kinga Szykuła. Mateusza i Damia-
na czekają jeszcze dalsze zmagania na 
szczeblu wojewódzkim. 

Gratulujemy sukcesów i życzymy 
kolejnych. 

Halina Gontarz
- koordynator konkursów

Sukcesy „Fartu” na turnieju w Biłgoraju
W niedzielę, 3 kwietnia 2016 

roku, reprezentacja Zespołu 
Tańca Nowoczesnego „FART” wzięła 
udział III Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
Disco Dance i Hip - Hop „Zaplątane kro-
ki” w Biłgoraju, organizowanym przez 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Trampolina Sukcesu” razem z MDK i 
OSR w Biłgoraju.

Tancerze ZTN „Fart”, którzy do-
skonalą swoje umiejętności w Krasno-
brodzkim Domu kultury pod kierun-

kiem instruktora tańca pani Anny 
Antoszczak, zajęli następujące 
miejsca:

II miejsce - Kacper Kuryło, 
solo hh 13-15 lat chłopcy.
II miejsce - Kamila Mękal, 

solo hh  13-15 lat dziewczęta.
V miejsce - Kamila Mękal - 

Kacper Kuryło, duet hh 13-15 
lat.

IV miejsce - Mini Formacja 
pow. 15 lat (organizator połą-

czył kategorię juniorów z seniorami, 
tancerze wystartowali w zawyżonej 

kategorii tanecznej).
Naszym tancerzom i pani Annie An-

toszczak serdecznie gratulujemy.
M. Czapla
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Co zostało po powstaniu styczniowym 
na ziemi krasnobrodzkiej?

Był taki dzień, kiedy to do zabu-
dowań Krasnobrodu dochodziły 

dźwięki kos, pałaszy, wystrzały z broni 
palnej. To 24 marca 1863r. W pobli-
żu kaplicy św. Rocha oddział Marcina 
„Lelewela” Borelowskiego (około 340 
powstańców) stoczył bitwę z wojskiem 
carskim pod dowództwem mjr Ogolina 
(2 roty piechoty, szwadron ułanów, seci-
na Kozaków). Przy przeważającej liczbie 
żołnierzy wroga zginęło 42 powstańców, 
wielu było rannych, a część wydostała 
się z okrążenia. Straty po stronie Moska-
li były większe. Od tego zdarzenia minę-
ło 153 lata. Należy zadać sobie pytanie, 
co po nim pozostało? 

Sadzę, że pozostało wiele. Po krwa-
wej bitwie z 1863r. miejscowa ludność 
załadowała zabitych powstańców na fur-
manki i pochowała na krasnobrodzkim 
cmentarzu parafialnym w zbiorowej mo-
gile. 10 powstańców zidentyfikowano, a 
32 nie. Dziś na tym miejscu stoi pomnik 
z orłem trzymającym w dziobie rozerwa-
ne kajdany, jako symbol, że nikt nie jest 
w stanie spętać walki o wolność. Obok 
pomnika znajduje się tablica pamiąt-
kowa z przesłaniem ostatniego przeora 
Dominikanów o. Turzynieckiego, napi-
sanym po upadku powstania stycznio-
wego. Rękopis tego dokumentu odnale-
ziono w 2008r. podczas remontu dachu 
na sanktuarium pw. Nawiedzenia NMP 

w Krasnobrodzie. Ciekawą pamiątką 
symbolizującą powstanie są skrzyżowa-
ne kosy przymocowane do bramy wio-
dącej do pomnika.

Warto wspomnieć, że opiekę nad tym 
miejscem pamięci sprawuje Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie. 
Jest to dobra lekcja patriotyzmu. Z kolei 
w kaplicy św. Rocha znajduje się opis 
bitwy powstańczej autorstwa świadka 
tamtych wydarzeń. W Krasnobrodzie są 
nawet nazwy ulic upamiętniające zryw 
powstańczy z 1863r. Chodzi tu o ulice 
Lelewela i Powstańców Styczniowych. 

Zdarzają się przypadki, że niektórzy 
nie wiedzą o jakiego Lelewela chodzi: 
czy o Joachima Lelewela - historyka i 
działacza politycznego, czy o Marcina 
Borelowskiego „Lelewela” – dowód-
cę oddziałów powstańczych. Właśnie 
mieszkam przy ul. Lelewela i zdarza 
się, że otrzymuję listy z adresem ul. Jo-
achima Lelewela. W obiegu są też mapy 
Krasnobrodu, na których widnieje ul. Jo-
achima Lelewela. 

Inne pamiątki świadczące o dzia-
łaniach niepodległościowych z 1863r. 
to metalowy krzyż na „Belfoncie” oraz 
drewniany krzyż przy drodze do Szuru. 
Ponadto źródła podają, że na ziemi kra-
snobrodzkiej miała miejsce jeszcze jed-
na bitwa z dnia 7 stycznia 1864r. między 
oddziałem żandarmerii Świdzińskiego 

– 60 ludzi i rotą piechoty 50 Kozaków, 
50 dragonów Goryncewa, w której z pol-
skiej strony zginęło 6 powstańców. Ich 
ciała pochowano na cmentarzu parafial-
nym. 

Wyczytałam też, że w Ciotuszy, na-
leżącej dawniej do parafii Krasnobród, 
dn. 12 listopada 1863r. w potyczce z 
wojskami carskimi zginęło 2 powstań-
ców: Feliks Rogowski lat 26 - rządca i 
Maciej Gruszczyński lat 40 – młynarz. 
Te dane pochodzą z krasnobrodzkich 
ksiąg parafialnych. 

Świadkiem powstania styczniowego 
jest także klasztor podominikański w 
Krasnobrodzie, gdzie oo. Dominikanie 
ukrywali powstańców styczniowych, co 
poskutkowało kasatą miejscowego zako-
nu dominikańskiego.

Ważne jest, aby pamięć o historii 
małej ojczyzny z 1863r. trwała przez 
kolejne pokolenia – to nasze dziedzic-
two lokalne, dlatego trzeba o nim wspo-
minać. Temat powstania styczniowego 
podejmuje wielu historyków. Jest przy-
gotowywany przewodnik turystyczny 
szlakiem miejsc pamięci po powstaniu 
styczniowym przez pasjonatów historii 
– Sylwię i Krzysztofa Wojciechowskich. 
Dzięki temu echa zrywu powstańczego 
polskich bohaterów będą ocalone od za-
pomnienia.

Alina Słota

Pokaz i ćwiczenia ratownictwa OSP

W niedzielę, 10 kwietnia 2016 
r. o godz. 13.00, na terenie 

krasnobrodzkiego zalewu rozpoczął się 
pokaz i ćwiczenia ratownictwa wodnego 
oraz technicznego, zorganizowany przez 
w Komendanta Gminnego Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krasnobrodzie.

W pokazie wzięli udział strażacy z 
jednostki OSP z terenu gminy Krasno-
bród z takich miejscowości jak: Stara 
Huta, Wólka Husińska, Majdan Wielki, 
Majdan Mały, Dominikanówka, Hutków, 
Grabnik i Krasnobród, których podczas 
zbiórki powitał Komendant Gminny 
OSP Zbigniew Wiatrzyk. Nad prawi-
dłowym przebiegiem pokazów czuwali 
oficerowie Państwowej Straży Pożarnej 
z Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego.

Pokazy rozpoczęły się od akcji pre-
zentującej ratownictwo wodne z udzia-
łem łodzi motorowej, która jest na wy-
posażeniu OSP w Krasnobrodzie. Akcja 

polegała na ratowaniu tonącego czło-
wieka. Po otrzymaniu zgłoszenia infor-
mującego, że w zalewie tonie człowiek, 
do akcji wkroczyli strażacy. Za pomocą 
łodzi motorowej dopłynęli do tonącego, 
wyciągnęli go z wody i łodzią przewieźli 
na brzeg. Następnie na noszach przenie-
śli go w bezpieczne miejsce, gdzie udzie-
lono potrzebującemu pierwszej pomocy. 

Kolejna akcja, jaką zaprezentowali 
strażacy, to ratowanie osób uwięzionych 
w samochodzie na skutek wypadku dro-
gowego. Zaprezentowany został sprzęt 
do ratownictwa technicznego, którym 
strażacy dokonali cięcia karoserii i in-
nych elementów  samochodu, aby umoż-
liwić bezpiecznie wydostanie kierowcy i 
pasażera uwięzionych w samochodzie.

Podczas ostatniego pokazu polało 
się dużo wody, a to dlatego, że strażacy 
zaprezentowali w jaki sposób walczą z 
żywiołem, jakim jest ogień. Strumienie 

wody pod silnym ciśnieniem lały się 
zarówno z węży strażackich rozciągnię-
tych po plaży, jak i z armatek wodnych 
znajdujących się na wozach strażackich.

Dodatkową atrakcją, dla zgromadzo-
nej publiczności, która pomimo chłodu 
dosyć licznie przybyła na pokazy, była 
możliwość przejażdżki łodzią motoro-
wą oraz obejrzenie wozów strażackich i 
sprzętu będącego na ich wyposażeniu.

Na zakończenie pokazów głos zabrali 
i słowa uznania i podziękowania straża-
kom za ich gotowość niesienia pomocy 
innym oraz za udział w pokazie złoży-
li: komendant gminny OSP Zbigniew 
Wiatrzyk, prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP i członek 
Zarządu Głównego OSP RP Kazimierz 
Mielnicki oraz burmistrz Krasnobrodu 
Kazimierz Misztal.

Mariola Czapla

Fotoreportaż - str. 19
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Artykuł dotyczy małżeństwa Na-
talii i Edmunda Zaleskich – le-

karzy medycyny, którzy po roku 1954 
przez kilka lat pracowali w Krasnobro-
dzie, gdzie w tak krótkim okre-
sie pobytu, zasłużyli sobie od 
tutejszych mieszkańców na 
wielkie uznanie, bezgranicz-
ny szacunek i pamięć. 

Państwo Natalia i Edmund 
Zalescy w okresie międzywo-
jennym mieszkali w Wilnie. 
Tam ukończyli wyższe stu-
dia na wydziale medycznym 
Uniwersytetu Wileńskiego 
im. Stefana Batorego, tam na-
stępnie pracowali i dokształ-
cali się, uzyskując tytuły na-
ukowe – doktoraty. Wybuch 
drugiej wojny światowej spo-
wodował, że ich dotychczasowe, spokoj-
ne życie zostało przez los pokrzyżo-
wane i dalej, już dla obojga, potoczyło 
się różnymi życiowymi drogami. W 
większości czasu nacechowane było 
pokonywaniem przez nich ciągle pię-
trzących się trudności i przeciwności 
życiowych.

W czasie wojny dr Natalia Zale-
ska pozostała i pracowała w Wilnie. 
Miała tam wielu przyjaciół z lat stu-
denckich, którzy pracowali w różnych 
zawodach, a zwłaszcza medycznych. 
Dobrze wykształcona, specjalizująca 
się w zakresie pediatrii, nie miała trud-
ności w podjęciu pracy zawodowej.

Tuż przed wojną urodziła dwóch 
synów – bliźniaków – Andrzeja i Anto-
niego jako owoce pierwszego i jedyne-
go małżeństwa. Natomiast dr Edmund 
Zaleski na początku 1939 roku został 
zmobilizowany i wcielony do Polskiego 
Wojska w korpusie lekarzy medycyny. 
Jednostka wojskowa, w której się znalazł, 
przy końcu września została rozbita przez 
przeważające siły sowieckie, które to 17 
września 1939 roku, zgodnie z sojuszem 
Ribbentrop – Mołotow, podstępnie ude-
rzyły na wschodnie rubieże Polski.

Dr Zaleski, przebrany w cywilne 
ubranie, chciał przekroczyć granice ru-
muńską, jednak został zatrzymany przez 
czerwonoarmistów. Przez pewien czas 
przebywał w wielu obozach pracy na 
terenie Związku Radzieckiego. W kilka 
miesięcy po wybuchu wojny niemiecko-
bolszewickiej, została zawarta w dniu 
14 sierpnia 1941 roku umowa wojskowa 
między przedstawicielami rządu Rzecz-
pospolitej Polskiej w Londynie z rządem 
ZSSR o utworzeniu Polskiej Armii na te-
renie Związku Radzieckiego, którą miał 

dowodzić generał Władysław Anders, 
przebywający dotychczasowo, począw-
szy od końcowych dni września 1939 
roku, w różnych ciężkich więzieniach so-

wieckich.
Doktor Zaleski, nie-

zwłocznie po ogłoszeniu 
naboru, zgłosił się do 
jednego z miejsc, gdzie 
formowała się armia. W 
armii tej, w początkowym 
okresie jej organizacji, 
pełnił różne funkcje do-
wódczo-organizacyjne na 
poszczególnych etapach 
wojskowej służby me-
dycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem ewaku-

acji i udzielania pierwszej 
pomocy rannym żołnierzom. 

W lipcu 1942 roku gen. Anders uzyskał 
zgodę od władz Rosji Sowieckiej na wy-
prowadzenie Armii Polskiej ze Związku 
Radzieckiego na tereny Bliskiego Wscho-
du. Tym samym wojska generała Andersa 
zostały przetransportowane i rozlokowa-
ne w Iraku. Powodem wyprowadzenia 
wojska polskiego z terenu Rosji, wg An-
dersa, było: stałe ograniczanie ilości żoł-
nierzy, którzy garnęli się ze wszystkich 
obozów pracy i więzień do miejsc for-
mowania poszczególnych oddziałów Pol-
skiej Armii, ukrywanie prawdy o rzeczy-
wistej ilości Polaków wywiezionych do 
Rosji Sowieckiej, ograniczanie zwolnień 
wydawanych przez sowiecki aparat poli-
tyczny na opuszczanie katorżniczych ła-
grów, pojawianie się tendencji wysyłania 
na front w jak najszybszym czasie nowo 
utworzonych polskich dywizji, które nie 
były jeszcze dostatecznie wyszkolone, 
wyposażone i uzbrojone. Nie została też 
zorganizowana podstawowa opieka dla 
kilkudziesięciu tysięcy polskich dzieci, 
kobiet i starców, którzy razem z ochotni-
kami do wojska przybyli z różnych stron 

„nieludzkiej ziemi”, gdzie czekała dla 
większości z nich niechybna śmierć.

Doktor Edmund Zaleski znalazł się 
w 5 Wileńskiej Brygadzie Piechoty 2-go 
Korpusu Polskiego – dowodzonego przez 
gen. Władysława Andersa, który to kor-
pus, działając w ramach 8 Armii Brytyj-
skiej, otrzymał zadanie zdobycia Monte 
Cassino. Żołnierze 5 Wileńskiej Brygady 
Piechoty walczyli w terenie skalistym, 
zakrzaczonym, porośniętym wysoką tra-
wą i pokrytym wieloma dołami oraz leja-
mi po wybuchach bomb i różnego rodza-
ju pocisków – pozostałości po walkach z 
poprzedniego okresu. W tych walkach dr 
Zaleski, przebywając na przyfrontowym 
punkcie medycznym, zostaje ciężko ran-
ny, przysypany kamienistą ziemią, która 
została wyrzucona z olbrzymia siłą po 
wybuchu pocisku artyleryjskiego. Ży-
cie ratuje mu kolega, odkopując go spod 
gruzu. Odniesione rany, a szczególnie 
uszkodzony kręgosłup oraz wtedy nieule-
czalna choroba neurologiczna spowodo-

wały, że dr  Zaleski nie mógł chodzić 
o własnych siłach i do końca życia 
poruszał się na wózku inwalidzkim. 
Po pewnym czasie, jako inwalida wo-
jenny zostaje przewieziony do Francji, 
gdzie umieszczono go w Wojskowym 
Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym. 
Mając doskonałe rozeznanie politycz-
ne oraz wiadomości, jakie do niego 
docierały z ojczystego kraju, gdzie w 
sposób brutalny obchodzono się z żoł-
nierzami, którzy walczyli na Zacho-
dzie, a zwłaszcza tymi, co służyli w 
Armii gen. Andersa, postanowił jak na 

razie do Polski nie wracać. Niezależnie 
od powyższego nie chciał narażać żony 
Natalii – wychowującej dwóch synów – 
na dodatkowe obciążenia, jakie wynika-
łyby ze sprawowania ciągłej opieki nad 
jego osobą. Na terenie Francji korzystał 
z bardzo dobrej opieki medyczno-rehabi-
litacyjnej. Starał się też pogłębiać swoją 
wiedzę medyczną, szczególnie z zakresu 
nauk internistycznych. 

Pani dr Natalia Zaleska, mimo 
ogromnej ilości pracy zawodowej, nie 
przestawała wierzyć, że jej mąż żyje. Cią-
gle kontynuowała poszukiwania różnymi 
drogami. Dopiero w roku 1948, kiedy już 
pracowała w Komarowie, dostała wiado-
mość z Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża, że jej mąż Edmund Zaleski prze-
bywa we Francji jako inwalida wojenny.

Pojechała po niego z dwoma synami, 
Andrzejem i Antonim. Od tej pory prze-
bywali i pracowali razem w Komarowie, 
a następnie w Krasnobrodzie. Oboje 
prowadzili praktykę lekarską, nawzajem 
się uzupełniając i wspierając wzajemną 
życzliwością.

 c.d.n. Jan Gębka 
Lekarz weterynarii

Należy pamiętać

dr Edmund Zaleski

dr Natalia Zaleska
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tv trwam i radio maryja w krasnobrodzie


