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NIE PAL ŚMIECI!!!
Zwracam się z apelem do mieszkańców gminy o przestrzeganie zakazu 

wypalania śmieci w piecach podczas sezonu grzewczego jak i poza 
nim, a także wypalania śmieci na powietrzu.

Poprzez wypalanie śmieci nie uzyskujemy niczego dobrego. Nie oszczę-
dzamy, gdyż w ramach jednej opłaty za wywóz nieczystości stałych możemy 
oddać firmie zajmującej się zbiórką śmieci dowolną ich ilość. Tak więc nie 
oszczędzamy poprzez oddawanie mniejszej ilości. Nie zyskujemy też na ogrze-
waniu, bo ilość ciepła jest znikoma, a dodatkowo niszczymy nasze urządzenia 
grzewcze.

Wypalanie śmieci przynosi same ujemne efekty. Najważniejszym jest fakt, 
że jest szkodliwe dla nas wszystkich. Powodujemy emisje ogromnej ilości 
trujących substancji, które niekorzystnie wpływają na środowisko i organizm 
człowieka, zatruwają go i powodują różnego rodzaju choroby.

Taka działalność może zaszkodzić nie tylko naszemu zdrowi, ale naszemu 
miastu i całej gminie, w której przez najbliższe trzy lata, w ramach badań kli-
matycznych odbywających się na terenie uzdrowiska Krasnobród, prowadzony 
jest monitoring jakości powietrza atmosferycznego (badanie stężenia zanie-
czyszczeń). Uzyskanie pozytywnych wyników pomiarów jakości powietrza ma 
bardzo istotne znaczenie dla potwierdzenia właściwości leczniczych klimatu i 
rozwoju naszego uzdrowiska.

Kazimierz Misztal Burmistrz Krasnobrodu

Solary, fotowoltaika, pompy ciepła
Burmistrz Krasnobrodu informu-

je, że w dniach od 24.02.2016 r. do 
08.03.2016 r. przyjmowane będą dekla-
racje od osób zainteresowanych mon-
tażem kolektorów słonecznych, ogniw 
fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Na 
podstawie złożonych deklaracji Urząd 
Miejski w Krasnobrodzie będzie przy-
gotowywał dokumenty aplikacyjne w 
celu pozyskania dofinansowania na re-
alizację tego przedsięwzięcia oraz wy-
kona projekty techniczne.

Deklaracje wraz w wypełnioną an-
kietą należy składać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul. 
3 Maja 36 w pokoju nr 3 lub przesłać 
pocztą na adres Urzędu Miejskiego w 
Krasnobrodzie, ul. 3 Maja 36, 22-440 
Krasnobród.

Szczegółowe informacje wraz z 
możliwością pobrania stosownych for-
mularzy (druki deklaracji i ankiety) za-
mieszczone są na stronie internetowej 
Gminy Krasnobród (www.krasnobrod.
pl, zakładka ogłoszenia). Można je też 
uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Krasnobrodzie. Bliższych wyjaśnień 
udzielają również pracownicy urzędu 
pod telefonem 84 6607691 wew. 47.

Osoby zainteresowane udziałem w 
projekcie proszone są o składanie de-
klaracji w wyznaczonym terminie z 
uwagi na krótki okres jaki gmina ma na 
przygotowanie wniosku. O kolejności 
zakwalifikowania właściciela posesji do 
projektu decydować będzie data wpły-
wu deklaracji do urzędu lub data stem-
pla pocztowego.

Pomoc w wypełnianiu PIT
Wzorem lat ubiegłych Burmistrz 

Krasnobrodu, w porozumieniu z Na-
czelnikiem Urzędu Skarbowego w Za-
mościu oferuje pomoc w rozliczeniu i 
przesłaniu drogą elektroniczną zeznania 
o wysokości osiągniętego dochodu PIT-
37 za 2015 rok.

W dniach od 15 lutego br. do 30 
kwietnia br., w każdy dzień roboczy w 
godzinach od 13.00 do 15.00 w Urzę-
dzie Miejskim w Krasnobrodzie, pok. nr 
5, będzie możliwe przesłanie rozliczenia 
rocznego drogą elektroniczną. 

Udostępnione zostanie stanowisko 
komputerowe, a przeszkoleni pracow-
nicy Urzędu Miejskiego będą udzielać 
instruktażu z zakresu sposobu przygoto-
wania i przesyłania dokumentów podat-
kowych drogą elektroniczną.

Do wypełnienia i przesłania rozli-
czenia rocznego PIT-37 niezbędne są 
następujące dokumenty:
• informacja o osiągniętych w 2015 roku 
dochodach (PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, 
PIT-8C),
• informacja o wysokości przychodu za 
2014r. (np. kopia zeznania podatkowego 
za 2014r.) niezbędne do podpisu i wy-
syłki deklaracji elektronicznej.
W przypadku korzystania z ulg podat-
kowych:
• ulga na dzieci – numer pesel dziecka/
dzieci lub imię i nazwisko, datę urodze-
nia

• inne ulgi – wyliczona kwota ulgi pod-
legająca odliczeniu w zeznaniu
• w przypadku przekazania 1% podatku 
na rzecz organizacji pożytku publiczne-
go: numer KRS organizacji.

Od Redakcji

Od stycznia 2016 roku współ-
pracę z Redakcją „Gazety 

Krasnobrodzkiej” rozpoczęła Pani 
Joanna Cios, która zajmuje się ko-
rektą tekstów.

W imieniu całego Zespołu two-
rzącego nasze pismo witam w Re-
dakcji i życzę satysfakcji z pracy na 
rzecz lokalnej społeczności.

Red. nacz.

Mariola Czapla

Informacje zebrała: M. Czapla
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Zabrakło 600 m do europejskiej i krajowej 
polityki transportowej

N
iespełna tydzień po spotkaniu, 
które odbyło się 3 lutego 2016 

roku w Starostwie Powiatowym w Za-
mościu, pojawiła się informacja, wręcz 
nieprawdopodobna, mrożąca krew w 
żyłach wielu osób, o tym, że przysło-
wiowemu „zawaleniu” uległa koncep-
cja przygotowywana od ponad roku, 
a polegająca na przebudowie drogi 
powiatowej nr 3260L od skrzyżowania 
w Jacni przez Krasnobród, Zielone do 
Tomaszowa Lubelskiego.

Aby temat ten rzetelnie i wyczerpu-
jąco przedstawić, należy omówić go w 
szerszym kontekście, a już tym bardziej 
bez jakiegokolwiek zamiaru szukania 
winnych. Spróbujmy po kolei ustalić 
pewne fakty, a ocenę pozostawiam każ-
demu, kto widzi taką potrzebę jej doko-
nywania. Otóż w roku 2015 powstała 
słuszna idea – słuszna, ponieważ bardzo 
długo oczekiwana decy-
zja dotycząca przebudowy, 
delikatnie ujmując, bardzo 
wysłużonej już, a wspo-
mnianej wyżej drogi powia-
towej przez dwa powiaty: 
zamojski i tomaszowski, z 
udziałem gmin, z racji prze-
biegu drogi po terenie tych 
powiatów, w tym w gmi-
nach: Adamów, Krasnobród, 
Tomaszów Lubelski oraz w 
samym mieście Tomaszów 
Lubelski. W poprzedniej jak 
i w obecnej perspektywie 
finansowej z Unii Europej-
skiej dla wszystkich po-
wiatów zapewniono wsparcie – pewną 
wydzieloną pulę środków finansowych, 
które mogą być przeznaczane na prze-
budowę sieci dróg powiatowych. W 
obecnej perspektywie finansowej zgod-
nie z Umową Partnerską (UP) w zakre-
sie zasad realizacji dróg lokalnych dla 
powiatu zamojskiego przypadło niecałe 
9 mln zł. To, co istotne, to to, że środki 
te są w pewnym sensie „zapewnione”, 
oczywiście przy spełnieniu określonych 
wymogów i nie trzeba o nie zabiegać w 
konkursach, jak to ma miejsce w trakcie 
ubieganiu się o dofinansowanie budowy 
czy przebudowy dróg przez gminy. W 
tym samym czasie,czyli na przestrzeni 
ostatnich kilku czy kilkunastu miesięcy, 
Komisja Europejska (KE) wspólnie z 
Ministerstwem Rozwoju (MR) prowa-

dziły dialog dotyczący wspólnej inter-
pretacji, które drogi wojewódzkie i lo-
kalne kwalifikują się do dofinansowania 
w ramach zwiększenia mobilności regio-
nalnej poprzez łączenie węzłów drugo-
rzędnych i trzeciorzędnych z infrastruk-
turą TEN-T. Dla lepszego zrozumienia 
tych fachowych określeń dotyczących 
infrastruktury sieci drogowej TEN-T 
przyjmijmy, że chodzi o „drogową sieć 
transgraniczną”. W tym miejscu jestem 
również zmuszony, by przywołać treść 
interpretacji Departamentu Koordyna-
cji Strategii i Polityk Rozwojuw MR o 
bezpośrednim połączeniu: […] Warunek 

zapewnienia bezpośredniego połącze-

nia drogi lokalnej należy postrzegać z 
punktu widzenia sieci bazowej i kom-

pleksowej TEN-T i jej celów. Aby mówić 
o interoperacyjności, sieć TEN-T po-

winna istnieć, być w trakcie budowy lub 
być przewidziana do budowy w obecnej 

perspektywie finansowej. Kwestia za-

pewnienia połączeń i interoperacyjno-

ści krajowych, regionalnych i lokalnych 
systemów transportowych z systemem 
europejskim leży u podstaw europej-
skiej i krajowej polityki transportowej. 

Dlatego pod pojęciem „bezpośrednie” 
należy rozumieć drogi lokalne łączące 
się fizycznie bezpośrednio z istniejącą, 
budowaną lub planowaną do budowy w 
obecnej perspektywie finansowej siecią 
TEN-T. Dlatego też o spełnieniu tego 
warunku w przypadku drogowej sieci 
TEN-T można mówić, jeżeli budowany 
lub przebudowywany odcinek drogi lo-

kalnej połączy się z węzłem autostrady 
lub drogi ekspresowej […].

Także w tym samym czasie – skąd-
inąd słuszny – pomysł znalazł swoje 

odzwierciedlenie w budżecie powiatu 
zamojskiego na rok 2016, w którym za-
planowano 250 tys. zł z przeznaczeniem 
na wykonanie dokumentacji projekto-
wej na odcinku od Jacni do Zielonego, 
do granicy powiatu, aby być dobrze 
przygotowanym na jej realizację i nie 
opóźniać końcowego rozliczenia. Wspo-
mniane spotkanie, które miało miejsce 3 
lutego br. w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Zamościu, odbyło się przy 
udziale najwyższych przedstawicieli 
Starostwa, Zarządu Dróg Powiatowych, 
Gminy Adamów i Krasnobród oraz pro-
jektantów dokumentacji budowlanej i 
miało roboczy charakter. Podczas ana-
lizy przedłożonych propozycji pojawi-
ły się wnioski Wójta Gminy Adamów 
Dariusza Szykuły i Burmistrza Krasno-
brodu Kazimierza Misztala o uwzględ-
nienie np. wzmocnienia nośności drogi 
od Krasnobrodu do Jacni z uwagi na 

ciężki transport, który poru-
sza się tym odcinkiem drogi, 
natomiast dla poprawy bez-
pieczeństwa turystów i pie-
szych zaproponowano budo-
wę kładki na rzece Jacynka 
oraz ścieżki rowerowej na 
odcinku od Sanatorium do 
Jacni oraz odwodnienia cen-
trum Krasnobrodu w kierun-
ku rzeki Wieprz w trakcie 
remontu mostu, poprzez bu-
dowę w drodze nowej sieci 
kanalizacji deszczowej oraz 
wiele innych propozycji. 
Spotkanie nie było łatwe, 
ponieważ Starosta Henryk 

Matej po zgłoszeniu uwag do wersji ro-
boczej projektu postanowił, że najpierw 
musi uzyskać aprobatę Zarządu Powiatu 
do przedstawionego zakresu i dopiero 
wówczas będzie mógł podpisać proto-
kół uzgodnień, który byłby pomocny 
do naniesienia poprawek i dokładnego 
opisania zakresu robót w karcie infor-
macyjnej w celu uzyskania koniecznych 
na tym etapie decyzji środowiskowych.
Minął zaledwie tydzień od spotkania w 
Starostwie Powiatowym w Zamościu, 
gdy dotarły do nas, mogłoby się wyda-
wać nieprawdopodobne informacje, że 
akurat ta droga, nie może być realizowa-
na. Niestety, w dniu10 lutego informacje 
te potwierdził przybyły na sesję RM w 
Krasnobrodzie Wicestarosta Zamojski 
Kazimierz Mielnicki, który stwierdził, 



Gazeta     rasnobrodzka4 Luty 2016

że powodem tego stanu rzeczy jest brak 
bezpośredniego połączenia drogi powia-
towej z drogą krajową, czyli S-17. Przy-
pomnijmy, droga powiatowa łączy się 
za pomocą ronda z drogą wojewódzką 
przy wjeździe od strony Krasnobrodu i 
dalej w kierunku drogi krajowej do ron-
da w centrum Tomaszowa Lubelskiego 
prowadzi droga wojewódzka,tak więc 
paradoksalnie zabrakło ok. 600 m.b. 
odcinka drogi w samym Tomaszowie 
Lubelskim,abyśmy się mogli wpisać 
w europejski system transportowy. Tak 
to jest, gdy decyzje zapadają w ele-
ganckich gabinetach, gdzie najbliższa 
perspektywa to pięknie wybrukowane 
ulice i sztywne zapisy strategii bez moż-
liwości jakiejkolwiek dyskusji i zmiany. 
Spotkanie Starostów w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Lublinie potwierdziło, 
że nie będzie odstępstw od interpretacji 
zapisów UP: jeżeli warunki nie będą 
spełnione, zadania nie zostaną ujęte w 
strategii i Regionalnym Programie Ope-
racyjnym dla Województwa Lubelskie-
go. Powiat tomaszowski zaczął rozglą-
dać się za realizacją innej drogi, takiej, 
która będzie spełniać stawiane wymogi, 
a na marginesie dodam, że po ich stronie 
nie słychać było o przygotowaniu doku-
mentacji projektowej. W rozmowie tele-
fonicznej z Janem Kowalczykiem, Sta-
rostą Tomaszowskim, dowiedziałem się 
o planowaniu do realizacji innej drogi, 
a na pytanie, jak widzi możliwość po-
prawy bardzo złego stanu odcinka drogi 
powiatowej z Tomaszowa do Zielonego 
(granica powiatu), odparł, że w takiej 
sytuacji będzie trzeba prowadzić remont 
w etapach i finansować z innych źródeł, 
np. z tzw. „schetynówek”.

Oczywiście każdy, komu na sercu 
leży dobro powiatu czy gminy, nie mógł 
przejść obojętnie obok tych spraw. Dla-
tego też na zaproszenie Starosty Zamoj-
skiego w dniu 16 lutego br. przybyli Ry-
szard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, 
Dariusz Szykuła – Wójt Gminy Ada-
mów, Kazimierz Misztal – Burmistrz 
Krasnobrodu, aby omówić alternatyw-
ny wariant polegający na przebudowie 
drogi powiatowej nr 3247L z Kalinowic 
–połączenie z S-17 do skrzyżowania z 
drogą powiatową nr 3262L przez Do-
minikanówkę do Sumina. Ten planowa-
ny odcinek mierzy 19,1 km: na terenie 
gminy Zamość 7,82 km, na terenie gmi-
ny Adamów 6,83 km i na terenie gminy 
Krasnobród 4,45 km. Decyzja do pod-
jęcia dla wszystkich zgromadzonych nie 
była ani łatwa, ani komfortowa. Gminy 
Zamość i Adamów prowadzą już szereg 
inwestycji i każda kolejna powoduje 
pogorszenie sytuacji finansowej, nato-

miast gmina Krasnobród na tej drodze 
występuje jako trzecia w kolejności, a 
sytuację finansową ma niestety najgor-
szą wśród tych gmin, dlatego też z pew-
nym niepokojem czekaliśmy na decyzję 
o realizacji tej drogi przez wszystkich 
wspomnianych partnerów. A wcale nie 
było to takie pewne, ponieważ drugim 
warunkiem – oprócz zapewnienia bez-
pośredniego połączenia z siecią TEN-T 
– było ewentualne zapewnienie koniecz-
nych bezpośrednich połączeń z przej-
ściami granicznymi, portami lotniczymi, 
morskimi, terminalami towarowymi, 
centrami lub platformami logistyczny-
mi; oprócz istniejących, również tych 
w trakcie budowy lub planowanymi do 
budowy. Według wstępnych dokumen-
tów i założeń dla tej drogi, koszty sza-
cunkowe zostały określone na poziomie 
ponad 16 mln zł, w tym dofinansowanie 
w ramach RPO pozostaje na poziomie 8 
705 670,39 zł, także prawie drugie tyle 
należy planować w budżetach powiatu 
i gmin w momencie realizacji tej inwe-
stycji. Z dużym prawdopodobieństwem 
może to być rok 2018 lub 2019. Padło 
wiele argumentów za i przeciw, ale po-
mimo trudnej sytuacji i krótkiego czasu 
do namysłu, wszyscy zgodnie poparli 
ten pomysł, aby nie doszło do skiero-
wania zapewnionego dofinansowania na 
inną drogę w powiecie zamojskim albo 
– co gorsza – oddania dofinansowania 
do innego powiatu.

Podsumowując czas 2 tygodni, któ-
ry upłynął wokół doboru odpowiedniej 
drogi do realizacji w ramach RPO, na-
leży odnotować to, co w tej sytuacji jest 
pozytywne, a więc po pierwsze: budo-
wana będzie droga, która może nie jest 
priorytetem dla wszystkich, ale nie dla 
wszystkich też jest obojętna – i wymaga 
takiej samej interwencji. Po drugie: będą 
dalej prowadzone prace nad ukończe-
niem dokumentacji projektowej na dro-
dze Jacnia – Zielone, choćby po to, aby 
można było w przyszłości realizować 
ten odcinek drogi w etapach i oczywi-
ście z innych programów czy dofinanso-
wań, być może nie tak korzystnych, jak 
było to planowane, tj. 85%. Dla gminy 
Krasnobród będzie to jeszcze większe 
wyzwanie, sięgające prawie 3 mln zł, bo 
praktycznie trzeba będzie obsługiwać 
finansowo wspólnie z powiatem w jed-
nym czasie przebudowę obu wspomnia-
nych dróg. A dodam, że w drodze tej są 
dwa mosty, które wymagają remontów, 
co znacznie podniesie koszty przyszłych 
inwestycji. Po trzecie: dla przyszłości 
rozwoju Krasnobrodu nie mamy innej 
możliwości, nie wolno nam jako gminie 
turystycznej zaprzestać starań o otwar-

cie na świat poprzez przebudowę rów-
nież drogi od Jacni do Zielonego i dalej 
do Tomaszowa Lubelskiego, by także 
jak najszybciej zapomnieć o tym, jak to 
600-metrowy odcinek drogi wojewódz-
kiej przy takich zapisach europejskiej i 
krajowej polityki transportowej zabloko-
wał do realizacji ponad 22-kilometrową 
drogę powiatową.

Janusz Oś

Folder 

o Krasnobrodzie
W ramach przygotowań do letniego 

sezonu turystycznego gmina Krasno-
bród wydała folder pt. „Krasnobród 
– turystyczne serce Roztocza”, który 
zawiera krótkie informacje o naszym 
mieście, jego walorach turystycznych, 
uzdrowiskowych i przyrodniczych oraz 
Krasnobrodzie jako centrum religijnym 
regionu. Informacje te uzupełnione są  
kolorowymi zdjęciami.

Folder został wydany w nakładzie 
10 tys. egz. jako materiał promocyj-
ny z przeznaczeniem głównie na targi 
turystyczne, w których gmina Krasno-
bród będzie uczestniczyć. Będzie on też 
dostępny w punktach informacji tury-
stycznej i innych miejscach odwiedza-
nych przez turystów. 

M. Czapla
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W trosce 
o zdrowie i życie
W związku z docierającymi do 

Krasnobrodu informacjami 
mówiącymi o likwidacji miejsca sta-
cjonowania ambulansu medycznego w 
Krasnobrodzie, władze samorządowe 
oraz przedstawiciele instytucji z terenu 
naszego miasta i gminy podjęły działania 
mające na celu nie dopuszczenie do ta-
kiej sytuacji. 

Temat ten poruszany był na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, 
która odbyła się w dniu 10 lutego. Rada 
jednogłośnie wyraziła swój sprzeciw ta-
kim działaniom i przygotowała stosowne 
pismo, które zostało wysłane do Woje-
wody Lubelskiego (treść obok).

Swoje petycje w tej sprawie wystoso-
wały także: Dom Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie Dom pomocy Społecznej 
w Majdanie Wielkim, Sanatorium Reha-
bilitacyjne, NZOZ „Przychodnia”, Para-
fia Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie.

W akcję tę włączyli się również po-
słowie na sejm RP Sławomir Zawiślak i 
Jarosław Sachajko.

Pozostaje mieć nadzieję, że wszyst-
kie działania przyniosą pozytywny efekt 
i ambulans medyczny pozostanie w Kra-
snobrodzie.

M. Czapla
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Krasnobrodzkie kolędowanie
W niedzielę 31 stycznia, kon-

tynuując kilkunastoletnią 
tradycję wspólnego kolędowania, w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył 
się coroczny Koncert Kolędowo- Jaseł-
kowy.

Udział w nim wzięli miejscowi arty-
ści, których przekrój wiekowy był bar-
dzo zróżnicowany. Jako pierwsi na sce-
nie zaprezentowali się uczestnicy kółka 
teatralnego prowadzonego w KDK. W 
ich wykonaniu można było zobaczyć 
humorystyczne przedstawienie jasełko-
we, które mimo dość swobodnej formy 
niosło ze sobą ponadczasowe przesła-
nie o narodzeniu Chrystusa.

Następnie na scenie zrobiło się siel-
sko – anielsko, a to za sprawą najmłod-

szych artystów niedzielnego koncertu 
– scholi dziecięcej z Parafii Nawiedze-
nie Najświętszej Maryi Panny w Kra-
snobrodzie. Prześliczny chór Aniołów 
zaprezentował kolędy i pastorałki.

Podczas występu na scenie małym 
artystom towarzyszyła pani Ewa Mo-
nastyrska, która pracuje z grupą. Ra-
dosny występ zespołu napełniony był 
wielkim ładunkiem pozytywnej energii 
i uśmiechu a zaangażowanie młodych 
wokalistek nagrodzone zostało gromki-
mi brawami.

Następnie publiczność mogła wy-
słuchać kolęd i pastorałek w wykona-
niu troszkę starszych artystów, którzy 
ze sceną związani są już od ponad 20 
lat. Mowa oczywiście o zespole folk-

lorystycznym „Wójtowianie”, bez 
którego nie mógłby się odbyć koncert 
kolędowy. Profesjonalizm i pasja grupy 
sprawia, że ich występy doceniane są 
na coraz szerszym polu odbiorców, a co 
za tym idzie, ich popularność przekła-
da się na popularność naszego miasta, 
którego są niewątpliwie chlubną wizy-
tówką.

Kolejnym punktem koncertu były 
prezentacje wokalistów z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, 
którzy reprezentowali chór szkolny tej-
że szkoły. Soliści – Martyna Przytuła, 
Gabriela Dobek i Marcin Piskor przy-
gotowywali się pod czujnym okiem 
pani Karoliny Piotrowskiej. Po nich na 
scenie znane kolędy na instrumentach 

dętych zagrali młodzi soliści: Domi-
nika Koperwas, Amelia Mielnicka, 
Kinga Pasieczna i Norbert Buryło, 
mamy nadzieję przyszli członkowie 
orkiestry.

Niedzielny koncert zakończył 
występ Krasnobrodzkiej Orkiestry 
Dętej działającej pod kierunkiem 
kapelmistrza Mateusza Krawca. W 
czasie, gdy instrumentaliści przy-
gotowywali się do występu zgroma-
dzona publiczność miała okazję do 
wspólnego kolędowania z „Wójto-
wianami”.

Następnie w wykonaniu muzy-
ków różnych pokoleń można było 
wysłuchać kolęd, pastorałek i utwo-
rów bożonarodzeniowych, które wy-
brzmiały z wielką siłą, bo w końcu 
w orkiestrach dętych wielka siła jest. 
Oprócz kolęd w wersji instrumen-
talnej można było posłuchać woka-
listów, którzy zostali zaproszeni do 
występu z orkiestrą. Pięknym moc-
nym głosem zasilił muzyków pan 
Andrzej Kowalski, który nie po raz 
pierwszy współpracował z instru-
mentalistami. Z orkiestrą zaśpiewały 
również dwie jej członkinie – Domi-
nika Koperwas i Klaudia Gancarz.

Popołudniowe spotkanie z ko-
lędą zakończyła dyrektor Krasno-
brodzkiego Domu Kultury – Mariola 
Czapla, która zwracając się do pu-
bliczności podziękowała wszystkim 
za przybycie, dołączając życzenia 
noworoczne.
   M.K.

Fotoreportaż – str. 10
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Z kolędą w krasnobrodzkim Sanatorium
Wspólne kolędowanie w Ze-

spole Szkół przy Sanatorium 
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie na 
stałe wpisało się w kalendarz uroczy-
stości organizowanych przez placówkę. 
W tym roku, już po raz trzeci, mieli-
śmy ogromną przyjemność wysłuchać 
najpiękniejszych kolęd i pastorałek w 
wykonaniu uczniów z naszego regionu. 
Konkurs, z roku na rok, cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem i przyciąga 
dzieci oraz młodzież z różnych ośrod-
ków. Tradycyjnie uczniowie rywalizo-
wali w czterech kategoriach wiekowych, 
uwzględniając podział na solistów i ze-
społy. Młodzi artyści oceniani byli przez 
jury, w którym po raz kolejny zasiadali: 
panie M. Kawecka, W. Sachajko i ks. 
P. Słonopas. Przewodniczącym komisji 
został pan A. Kowalski – organista w 
Parafii pod wezwaniem Zesłania Świę-
tego Ducha w Krasnobrodzie. Przed 
komisją stało nie lada wyzwanie, gdyż 
poziom prezentowany przez wokalistów 
był niezwykle wysoki.  

Uczestnicy konkursu oraz licznie 
zgromadzona na auli publiczność zosta-
ła serdecznie powitana przez dyrektor 
szkoły - panią H. Kostrubiec. Osobami 
prowadzącymi tegoroczny konkurs zo-
stały uczennice gimnazjum G. Grębo-
wiec i A. Chwała, kuracjuszki ósmego 
turnusu rehabilitacyjnego.

Bez wątpienia na nagrody zasłuży-
li wszyscy uczestnicy zmagań, już sam 
fakt podjęcia wyzwania uczynił z nich 
nieutytułowanych zwycięzców. Jednak, 
by dotrzymać zasad opisanych w regula-
minie, laurem zwycięstwa uhonorowano 

najlepszych.
W kategorii A (soliści), najmłodsi 

nagrodzeni uczniowie to podopieczni 
oddziałów przedszkolnych. Wśród nich 
znalazły się: N. Kostecka (miejsce I), 
W. Łosiewicz (miejsce II) i A. Rębisz 
(miejsce III). Na zwycięstwo zasłużyli 
również ich starsi koledzy zgłoszeni do 
konkursu w kategorii B (klas I/III) szko-
ły podstawowej. Swoimi zdolnościami 
wokalnymi urzekli komisję: N. Barań-
ska (miejsce I), B. Staszuk ( miejsce II) 
oraz W. Osuch (miejsce III). W bieżą-
cym roku najbardziej obleganą katego-
rią okazała się być kategoria C (klas IV/ 
VI). Z trzynastu zgłoszeń nadesłanych 
do uczestnictwa w konkursie, wyłonio-
no aż czterech laureatów. Po burzliwych 
negocjacjach, przyznano dwa pierwsze 
miejsca: wywalczyli je A. Bełz i K. Li-
twińczuk. Drugie trafiło do rąk D. Ra-
dlińskiej, natomiast trzecie przypadło w 
udziale A. Rybaczyńskiej. Jako ostatni, 
w wyżej wymienionej kategorii, zapre-
zentowali się uczniowie z gimnazjum. 
Miejsce pierwsze wyśpiewała „Kolędą 
dla Piotra” M. Przytuła, po piętach dep-
tał jej J. Iwanicki, tuż za nim miejsce 
trzecie zajęła J. Dudek – reprezentantka 
Tarnawatki.

W tym dniu, w podobnych katego-
riach wiekowych zmagały się również 
zespoły, do konkursu zgłoszone przez 
placówki macierzyste. Komisja, zapew-
ne jak w poprzednim przypadku, miała 
ciężki orzech do zgryzienia. Rywalizacja 
była niebywale zażarta, a reprezentowa-
ny przez uczestników poziom wysoki. 
W wyniku obrad miejsce pierwsze w ka-

tegorii przedszkola przyznano uczniom 
z Przedszkola Samorządowego w Kra-
snobrodzie. Z jak najlepszej strony za-
prezentowały się również zespoły z klas 
IV/VI. Bezkonkurencyjna okazała się 
reprezentacja uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Kaczórkach, która przygo-
towała piękną kolędę pod tytułem „Zo-
stań Jezu mym braciszkiem”. Miejsce 
drugie przyznano Szkole Podstawowej 
z Majdanu Wielkiego, uczniowie wyko-
nali przecudną pastorałkę o nietuzinko-
wym tytule „Kaczka pstra”. Na podium 
znalazła się również Szkoła Filialna 
z Wywłoczki. Bardzo entuzjastycznie 
zareagowała widownia po wysłuchaniu 
repertuaru przygotowanego przez Szko-
łę Podstawową w Kaczórkach. Jury, po-
dobnie jak większa część publiczności 
zgromadzonej na sali, postanowiła na-
grodzić wykonany przez uczniów utwór 
pod tytułem „Pierwsza gwiazda”- do 
konkursu zgłoszony w kategorii klas IV/
VI. Miejsce drugie zajęli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Majdanie Wiel-
kim. W kategorii IV (gimnazjum), decy-
zją komisji, przyznano kolejno miejsca: 
pierwsze - ZSO w Krasnobrodzie, drugie 
- ZSP w Tarnawatce oraz trzecie - Gim-
nazjum w Łabuńkach Pierwszych, za 
piękne wykonanie kolędy pod tytułem 
„Gore gwiazda Jezusowi”. Wszystkim 
uczestnikom konkursu dziękujemy za 
olbrzymie zaangażowanie i serce wło-
żone w przygotowanie repertuaru. 
Do zobaczenia za rok!

M. Małys 

Centrum Integracji Społecznej w Jacni! 
tel: (84) 611 22 86, e-mail: cisjacnia@vp.pl

Świadczy usługi realizowane przez cztery warsztaty:

1. GASTRONOMICZNO – OPIEKUŃCZY zaprasza 7 dni w tygodniu na obiady domowe!!!
* codziennie oferujemy danie dnia w cenie 9,99 !!!, * organizujemy imprezy okolicznościowe (wesela, komunie, 

chrzciny, urodziny, stypy, i inne), * imprezy integracyjne (kuligi, ogniska itp.), * przygotowujemy również obiady domo-
we dla szkół

2. ROLNO - LEŚNY oraz 3. ROLNO - SADOWNICZY świadczą usługi m.in. :
* uprawa roli i roślin – pielęgnacja ogrodów i sadów, * zbiór owoców i warzyw, * prace porządkowe w obszarach rol-

nych i leśnych, * konserwacja narzędzi i maszyn Warsztat świadczy również usługi sprzętem rolniczym tj.: traktor, pługi, 
brony, kosiarka rotacyjna, opryskiwacz, glebogryzarka, kosy i piły spalinowe, Koparka JCB

4. Warsztat REMONTOWO – BUDOWLANY wykonuje:
* prace remontowo – wykończeniowe budynków mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej, * prace bu-

dowlane, * prace porządkowe, * konserwację urządzeń i maszyn,
Więcej informacji na: www.cisjacnia.pl
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Noworoczne koncerty 
Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej i „Wójtowian”
Początek roku, to czas inten-

sywnej działalności i licznych 
koncertów zespołów, które działają w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury, tj. Or-
kiestry Dętej i zespołu folklorystyczne-
go „Wójtowianie”. 

Z racji okresu Bożego Narodzenia, 
większość z nich to kolędowanie.

Zarówno orkiestra jak „Wójtowia-
nie” rozpoczęli swoje prezentacje mu-
zyczne w dniu 6 stycznia od udziału 
w organizowanym po raz pierwszy w 
naszym mieście Orszaku Trzech Króli. 
„Wójtowianie”, muzyką i śpiewem ak-
tywnie włączyli się do orszaku poprzez 
udział w scenie  II - Maryja z Józefem 
poszukują noclegu (przy Krasnobrodz-
kim Domu Kultury) i scenie III - Anioł 
u pasterzy (przy Urzędzie Miejskim). 
Natomiast Orkiestra Dęta witała uczest-
ników przed wejściem do Sanktuarium 
Maryjnego i zapewniła oprawę Mszy 
św., która była zwieńczeniem orszaku.

Krasnobrodzka Orkiestra Dęta dzia-
łająca pod kierownictwem kapelmistrza 
Mateusza Krawca tradycję kolędowania 
kontynuowała nie tylko w Krasnobro-
dzie. W dniu 10 stycznia zapewniła opra-
wę muzyczną Mszy św. odprawionej w 
kaplicy w Jacni, zaś w kolejną niedzielę 
- 17 stycznia, w kościele w Bondyrzu. 
W tym ostatnim dniu orkiestra koncer-
towała też w Domu Pomocy Społecznej 
w Krasnobrodzie. Koncert rozpoczęła w 
znajdującej się tam kaplicy, a następnie 
przymieszając się z oddziału na oddział 
grała w kilku miejscach DPS, aby mu-
zykę w jej wykonaniu mogli usłyszeć 
wszyscy jego mieszkańcy. W ramach 
tego występu orkiestra zagrała też mar-
sze oraz tradycyjne „Sto lat”, z życze-

niami kolejnych stu lat życia dla jednej 
z mieszkanek, pani Marianny Jaskulec-
kiej, która 1 maja będzie obchodziła 100 
urodziny. 

Kolejny występ orkiestry to udział 
w „Koncercie kolędowo-jasełkowym”, 
który odbył się w dniu 31 stycznia  w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. Wraz z 
orkiestrą, która zagrała kolędy, pastorał-
ki a także inne utwory o tematyce bożo-
narodzeniowej wystąpili także wokaliści 
– gościnnie pan Andrzej Kowalski oraz 
Klaudia Gancarz i Dominika Koperwas. 
Obie dziewczyny oprócz śpiewu łączą z 
orkiestrą również inne relacje - Klaudia 
gra w orkiestrze, a Dominika uczy się 
gry na trąbce, aby z czasem zasilić jej 
szeregi. 

Wydarzeniem, ale już nie kolędo-
wym, w którym ostatnio brała udział 
Orkiestra Dęta, były uroczystości odby-
wające się w Lasowcach w dniu 4 lute-
go z okazji 73 rocznicy bitwy stoczonej 
tam przez oddziały Armii Krajowej z 
Niemcami. Orkiestra zapewniła oprawę 
polowej Mszy św. oraz części patrio-
tycznej tych uroczystości, grając utwory 
religijne i patriotyczne.

Natomiast jeśli chodzi „Wójto-
wian”, to kolejnym ich występem po 
Orszaku Trzech Króli, był udział w uro-
czystościach z okazji Dnia Babci i Dnia 
Dziadka, które miały miejsce w Domu 
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie 
w dniu 21 stycznia. Potem był Koncert 
kolędowo-jasełkowy w KDK w dniu 31 
stycznia oraz tradycyjny już koncert na 
zakończenie czasu śpiewania kolęd, tj. 
w dniu 2 lutego po Mszy św. o godz. 
17.00 w Sanktuarium Maryjnym w Kra-
snobrodzie. Podczas tych występów 

„Wójtowianie” prezentowali piękne, 
bardziej i mniej znane kolędy, pastorałki 
i piosenki bożonarodzeniowe. 

Ostatni jak dotychczas koncert ze-
społu, tym razem z repertuarem ludo-
wym, odbył się poza granicami naszej 
gminy. W dniu 7 lutego „Wójtowianie” 
uczestniczyli w obchodach jubileuszu 
25-lecia Zespołu Śpiewaczego „Rozto-
czanki” w Wólce Wieprzeckiej. Oprócz 
piosenek ludowych wybranych z boga-
tego repertuaru, zespół wykonał rów-
nież piosenkę - prezent dla „Roztocza-
nek” napisaną przez Pania Alinę Słota 
specjalnie z okazji obchodzonego jubi-
leuszu. Na zaproszenie organizatorów, 
wraz z „Wójtowianami” w uroczystości 
uczestniczyła też autorka tego tekstu 
oraz wielki sympatyk muzyki ludowej 
i zespołów prezentujących ten rodzaj 
muzyki, przyjaciel i mecenas naszego 
zespołu Zbigniew Górnik z Wrocławia.

Każdy z wyżej wymienionych 
występów, zarówno Krasnobrodzkiej 
Orkiestry Dętej jak i zespołu „Wójto-
wianie”, był ciepło przyjęty przez pu-
bliczność, która nagradzała koncertują-
cych gromkimi brawami.

Dziękuję wszystkim występującym 
podczas tych koncertów oraz zaangażo-
wanym w ich organizację za dostarcze-
nie niezapomnianych wrażeń. Natomiast 
publiczności dziękuję za wysłuchanie 
tych prezentacji muzycznych, brawa 
oraz słowa uznania.

Serdecznie zapraszam na kolejne 
koncerty.

M. Czapla

Fotoreportaż z koncertów - str. 9

Polacy - wolny, suwerenny Naród
Całym sercem dziękujemy pani 

premier Beacie Szydło. Niebo 
jest dla Polaków łaskawe. Mamy wspa-
niałego prezydenta i wymodlony rząd, 
którym przewodzi silna wiarą i duchem 
pani Beata Szydło. Takich przywódców 
mogą pozazdrościć nam inne narody 
świata. Pani premier z odwagą i dumą 
mówiła w Parlamencie Europejskim o 
Polakach i Polsce. Kierowała się praw-
dą.

Niska frekwencja na sali obrad 
świadczyła o tym, że nie dla wszystkich 

europosłów było zasadne roztrząsać na 
arenie międzynarodowej wewnętrzne 
sprawy wolnej, suwerennej Polski. W 
dyskusji dało się odczuć różnicę zdań. 
Głosy krytyczne wobec polskiego rządu 
wypowiadali przedstawiciele liberalnej 
lewicy.

Podobnie dzieje się w naszym kraju. 
Platforma Obywatelska, Polskie Stron-
nictwo Ludowe, a także Nowoczesna 
Ryszarda Petru nie mogą pogodzić się 
z przegraną. Szukają więc ratunku w 
Unii Europejskiej. To bardzo źle o nich 

świadczy. Polak nie powinien występo-
wać przeciwko Polakowi, szczególnie 
wobec innych narodów.

W obradach zwyciężyła Polska, o 
której spokojnie, rzeczowo, odważnie 
mówiła pani premier Beata Szydło. W 
Unii Europejskiej są odpowiednie gra-
nice, zatwierdzone traktaty, których 
nie powinno się przekraczać. Jesteśmy 
Europejczykami, ale przede wszystkim 
jesteśmy Polakami. Tej prawdy nikt nie 
może podważać, ani lekceważyć.

Józefa Kusz
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06.01.2016 - Orszak Trzech Króli 17.01.2016 - Koncert w Domu Pomocy Społecznej 

31.01.2016 - Koncert kolędowo-jasełkowy w KDK17.01.2016 - Koncert w Domu Pomocy Społecznej 

31.01.2016 - Koncert kolędowo-jasełkowy w KDK06.01.2016 - Orszak Trzech Króli 

07.02.2016 - Jubileusz 25-lecia „Roztoczanek” w Wólce Wieprzeckiej 02.02.2016 - Koncert kolęd i  pastorałek
w Sanktuarium Maryjnym w Krasnborodzie 

Fotoreportaż z koncertów
Orkiestry Dętej...

... i Zespołu „Wójtowianie”



Koncert Kolędowo - Jasełkowy

31.01.2016r.



26.01.2016r.

III Regionalny  Konkurs kolęd i pastorałek
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Rozśpiewane ZSO
Kiedy otrzymałam od dyrekcji 

propozycję prowadzenia chó-
ru szkolnego byłam przerażona. Obaw 
było wiele, ale najbardziej bałam się 
tego, że młodzież nie będzie chciała 
przychodzić na zajęcia, które odbywają 
się po lekcjach, w dodatku przez dwie 
godziny. Na pierwsze zajęcia przyszło 
kilka osób. Obecnie na chór przychodzi 
ich ponad dwadzieścia. Uwielbiam się 
czasem mylić.

Nasza wspólna muzyczna przygoda 
rozpoczęła się we wrześniu. Pierwszym 
poważnym wyzwaniem było wokal-
ne obstawienie uroczystej akademii na 
Święto Szkoły. Wyzwanie było duże, 
ale podołaliśmy. Największe wraże-
nie na publiczności zrobiło wykonanie 
piosenki „Niech mówią, że to nie jest 
miłość” Piotra Rubika. Chór brzmiał 
jak jeden głos, ale i soliści – Klaudia 
Gancarz i Marcin Piskor, spisali się na 
medal. Piosenkę ćwiczyliśmy dziesiątki 
razy i opłaciło się. Słuchaczom do gustu 
przypadła również piosenka „Zapamię-
taj” zespołu Blue Cafe z edytowanym 
przez Gabrielę Szpyrę tekstem, tak by 
opowiadał o naszym patronie.  Bardzo 
miło było mi przyjmować gratulacje od 
przybyłych gości a także od przedstawi-

cieli naszych władz. Wtedy zrozumia-
łam, że to, co robimy, ma sens. Dlatego 
robimy to nadal. 

Przygotowujemy się do każdej 
szkolnej akademii, by recytacje urozma-
icić przygotowanymi przez nas utwora-
mi. Wystąpiliśmy również z koncertem 
kolęd w Domu Pomocy Społecznej, kra-
snobrodzkim sanktuarium i w kościele 
p.w. Zesłania Ducha św.

Staramy się uczestniczyć w różnego 
rodzaju konkursach. Odnieśliśmy dwa 
duże sukcesy.

Największym jak do tej pory jest 
zdobycie I miejsca w XI Stanisławow-
skich Spotkaniach z Kolędą. Tam rów-
nież zdobyliśmy prestiżową nagrodę 
Grand Prix za najlepszy występ zespo-
łu ze wszystkich kategorii wiekowych. 
Kolejnym sukcesem jest zwycięstwo w 
III Regionalnym Konkursie Kolęd w Sa-
natorium im. Janusza Korczaka w Kra-
snobrodzie. Obie nagrody zdobyliśmy 
wykonując kolędę „Dzisiaj w Betlejem” 
a capella, w dwugłosie. W czasie ocze-
kiwań na wyniki w konkursie w sanato-
rium jedna z pań zapytała mnie, ile lat 
już ćwiczymy razem. Uśmiechnęłam 
się tylko. Zapytała również, co robię, 
że oni tak chętnie przychodzą na chór. 

Odpowiedziałam krótko: „Bo my się po 
prostu lubimy”.

Obecnie chór tworzą: Dominika 
Koperwas, Dominika Gawron, Klaudia 
Greszta, Klaudia Gałka, Agata Rębisz, 
Julia Górnik, Klaudia Gancarz, Marty-
na Przytuła, Gabriela Dobek, Gabriela 
Szpyra, Sandra Złotorzyńska, Paula 
Kawka, Magdalena Cisek, Magdale-
na Monastyrska, Dominka Kostrubiec, 
Edyta Buczak, Kinga Buczak, Gabriela 
Skóra, Natalia Roczkowska, Dominik 
Czuwara, Agnieszka Wołowiec, Ju-
lia Szymańska, Marcin Piskor, Izabela 
Czapla, Weronika Kawka, Wojciech 
Adamowicz, Paweł Skóra, Karol Dzia-
ła, Aleksandra Kowalska, Gabriela Gan-
carz, Hubert Tytuła.

Warto też wspomnieć o indywidual-
nych sukcesach. W każdym konkursie 
jury docenia Martynę Przytuła. Zajęła 
ona II miejsce w konkursie kolęd orga-
nizowanym przez Młodzieżowy Dom 
Kultury w Zamościu, a także I miejsce 
w konkursie w sanatorium. W konkur-
sie w Stanisławowie i w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu 
otrzymała wyróżnienia.

Zapraszamy na nasze występy, a my 
śpiewamy dalej.

Karolina Piotrowska
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Patriotycznie w Lasowcach
Dnia 4 lutego, tradycyjnie jak 

co roku, malutka miejscowość 
Lasowce - położona na zachodnich krań-
cach gminy Krasnobród, odwiedzana jest 
przez wielu gości. Staje się tak za sprawą 
uroczystości patriotycznych, które odby-
wają się zawsze w tym dniu, w rocznicę 
bitwy stoczonej tutaj przez oddziały Ar-
mii Krajowej z Niemcami.

W roku 2016 obchodziliśmy 73 
rocznicę tych tragicznych wydarzeń. 
Uroczystości, których organizatorami 
byli: Światowy Związek Żołnierzy Ar-
mii Krajowej Okręg Zamość, 3 Batalion 
Zmechanizowany w Zamościu i Bur-
mistrz Krasnobrodu, odbyły się pod po-
mnikiem upamiętniającym poległych w 
czasie tych walk żołnierzy AK i miesz-
kańców Lasowiec.

Zaproszenie do udziału w uro-
czystościach przyjęli: przedstawiciele 
władz wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych, Wojska Polskiego, Służby 
Więziennej, Policji, Straży Pożarnej, a 
także delegacje kół rejonowych ŚZŻ AK 
z Józefowa, Starego Zamościa, Horyń-
ca Zdroju, Komarowa, Skierbieszowa, 
Suśca, Tyszowiec, Zamościa i Krasno-
brodu, duchowni, dyrektorzy i przed-
stawiciele zakładów pracy i instytucji, 
strażacy OSP, uczniowie, harcerze oraz 
mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród. 
W uroczystościach wzięło też udział 10 
pocztów sztandarowych, m.in. z kół re-
jonowych Związku AK, szkół i wojska, 
Kompania Honorowa Wojska Polskiego 
z 3 Batalionu Zmechanizowanego w Za-
mościu i Krasnobrodzka Orkiestra Dęta.

Wszystkich zebranych powitał bur-
mistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal. 
Następnie słowno-muzyczny program ar-
tystyczny przedstawili uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Armii Krajowej w 
Kaczórkach pod kierunkiem Katarzyny 
Buczak – nauczycielki tej szkoły i harce-
rze z 10 Drużyny Harcerskiej „Traperski 
krąg” z Suśca, którzy uczestniczyli w 
uroczystościach wraz ze swoją drużyno-
wą - podharcmistrzem Anną Rojek.

Historię wydarzeń z 1943 roku przy-
pomniał w swoim wystąpieniu wicepre-
zes zamojskiego okręgu Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej por. 
Andrzej Jaroszyński. Następnie okolicz-
nościowe przemówienie wygłosił wo-
jewoda lubelski Przemysław Czarnek. 
Głos zabrała również Patrycja Kowal, 
która odczytała list poseł Agaty Boro-
wiec skierowany do uczestników uro-
czystości.

W dalszej części uroczystości zo-

stała odprawiona Msza św. w intencji 
poległych żołnierzy AK i mieszkańców 
Lasowiec, a także żyjących uczestników 
tych wydarzeń. Przewodniczył jej ks. 
prałat Roman Marszalec – były wielolet-
ni proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP 
w Krasnobrodzie, a homilię wygłosił ks. 
prałat dr Eugeniusz Derdziuk – obecny 
proboszcz tej parafii. Mszę koncelebro-
wali także: ks. płk Bogusław Romankie-
wicz - kapelan WP, ks. dr kan. Czesław 
Galek - kapelan AK, ks. Błażej Górski - 
proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej 
Polski w Zwierzyńcu i ks. Paweł Sło-
nopas - proboszcz Parafii Świętej Bożej 
Opatrzności w Bondyrzu.

Oprawę Mszy św. zapewnili ucznio-
wie szkoły w Ka-
czórkach pod opie-
ką ks. Tomasza 
Turka – wikariusza 
parafii w Bondy-
rzu.

Po modlitwie 
odbył się ceremo-
niał wojskowy, w 
ramach którego 
dowódca Kompanii 
Honorowej złożył 
meldunek z-cy do-
wódcy 3 Batalionu 
Zmechanizowane-
go w Zamościu, mjr 
Leszkowi Wino-
grodzkiemu, następnie apel pamięci od-
czytał kpt. Wojciech Brykner. Zwieńcze-
niem tej części uroczystości była salwa 
honorowa, a po niej złożenie wiązanek 
pod pomnikiem przez liczne delegacje. 
Wiązanki złożyli: Wojewoda Lubelski 
Przemysław Czarnek w asyście żołnie-
rzy, delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość w 
składzie: prezes ŚZŻAK Okręg Zamość 
poseł Sławomir Zawiślak oraz wicepre-
zesi mjr Tadeusz Kopeć i por. Andrzej 
Jaroszyński, w imieniu poseł Agaty Bo-
rowiec – asystentka Patrycja Kowal i 
Henryk Paska, w imieniu Rady Powia-
tu Zamojskiego - przewodniczący Rady 
Jan Słomiany i radny powiatowy Janusz 
Oś, w imieniu Prezydenta Zamościa An-
drzeja Wnuka – Krzysztof Rusztyn – dy-
rektor Wydziału Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego i radny Rady 
Miasta Zamość Piotr Kurzepa, w imie-
niu Zarządu PKP LHS – Andrzej Skiba - 
członek Zarządu, a także delegacje: służb 
mundurowych, w skład której wchodzili: 
mjr Leszek Winogrodzki - z-ca dowódcy 
i kpt. Wojciech Brykner z 3 Batalionu 
Zmechanizowanego w Zamościu, mjr 

Jerzy Żołądek – z-ca komendanta Woj-
skowej Komendy Uzupełnień w Zamo-
ściu, mjr Krzysztof Stefanowski – dy-
rektor Zakładu Karnego w Zamościu, 
bryg. Jacek Sobczyński - komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Zamościu i mł. insp. Rober Szewc – 
z-ca komendanta Miejskiego Policji w 
Zamościu, delegacja Prawa i Sprawie-
dliwości z Hrubieszowa z przewodni-
czącym Radosławem Maksymowiczem 
- radnym powiatu hrubieszowskiego, 
Roztoczańskiego Parku Narodowego z 
dyrektorem Zdzisławem Strupieniukiem 
i Nadleśnictwa Zwierzyniec z nadle-
śniczym Lucjanem Bednarzem, a także 
burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba, wójt 
gminy Adamów i władze samorządo-
we Krasnobrodu – burmistrz Kazimierz 
Misztal, przewodniczący Rady Miejskiej 

Roland Wyrostkiewicz 
i sekretarz gminy Ka-
zimierz Gęśla. Wśród 
składających wieńce 
były też delegacje Kół 
Rejonowych ŚZŻAK z 
Tyszowiec, Józefowa, 
Skierbieszowa i Horyń-
ca-Zdroju, szkół i in-
stytucji z terenu gminy 
Krasnobród, Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 3 im. Armii 
Krajowej w Zamościu 
oraz delegacja gospo-
darzy - mieszkańców 
sołectwa Stara Huta z 

sołtysem Andrzejem Gancarzem.
Gdy wszystkie wiązanki zostały już 

złożone, przedstawiciel Koła Związku 
Żołnierzy AK z Horyńca Zdroju, prze-
czytał dwa wiersze o treści patriotycz-
nej, a potem był czas na wspólne pamiąt-
kowe zdjęcia. 

Oprawę muzyczną tegorocznych 
uroczystości zapewniła Krasnobrodzka 
Orkiestra Dęta pod kierownictwem ka-
pelmistrza Mateusza Krawca i organista 
Andrzej Kowalski.

Po części oficjalnej uroczystości 
wszyscy zostali zaproszeni na ognisko, 
przy którym można było się ogrzać, 
zjeść ciepły bigos i pieczoną kiełbasę. W 
związku z tym, że tegoroczne uroczysto-
ści odbywały się w tłusty czwartek były 
też pyszne pączki. 

W tym roku uroczystości odbywały 
się w nietypowej, prawie wiosennej sce-
nerii, choć nie zabrakło też oznak zimy 
w postaci przelotnych, chwilami obfi-
tych opadów śniegu. 

Mariola Czapla

Fotoreportaż – str. 20 
fot. Mariola Kawecka
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„Pustynia w Ray zamieniona”
historia kultu maryjnego w Krasnobrodzie

Ojciec Jacek Majewski, pi-
sząc książkę „Pustynia 

w Ray zamieniona”, rozpoczyna 
swoją historię w roku 1640, kiedy 
to Matka Boska objawia się Jaku-
bowi Ruszczykowi w borze pod 
Krasnobrodem, a kończy opisem 
ostatnich uzdrowień w roku 1750. 
Jest to okres 110 lat, obejmujący 
zdarzenia dziejące się na oczach, 
ale też z udziałem mieszkańców 
Krasnobrodu. W zagubionym 
w lasach miasteczku wyrasta 
wspaniały kult Maryjny, ale jed-
nocześnie rozgrywają się jedne 
z najbardziej dramatycznych i 
symbolicznych zdarzeń w histo-
rii Polski. Powstanie Kozackie na 
Ukrainie, Potop Szwedzki, Oblę-
żenie Zamościa, Śluby Jana Ka-
zimierza w Katedrze Lwowskiej, 
Zwycięstwa bitewne Jana III So-
bieskiego to kontekst historyczny 
cudownych uzdrowień i objawień 
opisanych w książce. Artykuł 
jest próbą zebrania wszystkich 
faktów, ujętych w treści dzieła, 
i ułożenia ich w porządku chro-
nologicznym. Do każdego zdarzenia 
dołączony jest odnośnik w postaci nu-
meru kwatery i strony książki, z której 
pochodzi informacja, tak aby czytelnik 
mógł odszukać oryginalną treść. Zbiór 
zdarzeń obejmuje tylko fakty wymie-
nione w książce „Pustynia w Ray za-
mieniona”.
Kalendarium:

1640: 
- Objawienie Matki Boskiej Jakubo-
wi Ruszczykowi: 05.sierpień.1640r. 
(„Czasu tedy iednego w dzień N.P. MA-

RYI Śnieżney”) kw. III, s. 27
- Adam Lipski więzi Jakuba Ruszczy-
ka. kw. III, s. 31
- W sprawie uwolnienia Ruszczyka 
interweniuje Katarzyna z Ostrogskich 
Zamoyska. kw. III, s. 31
- Jakub Ruszczyk w miejscu objawienia 
wystawia figurę. („postawiwszy przy 
sośni z drzewa Figurę”) kw. III, s. 32
- Figura zostaje ścięta i odbudowana 
przez Leśniczego Ordynacji Zamojskiej 
Stanisława Wrońskiego. kw. III, s. 32
- Nieznany Dominikanin („Kapłan ie-

den z Zakonu Dominika S.”) umieszcza 
srebrne tabliczki wotywne, dla których 

Kozacy ścinają sosnę z figurą w roku 
1648. kw. IV, s. 41

1644:
- Cudownie uzdrowiony Adam Krol 
mieszczanin krasnobrodzki. (chore 
oczy) kw. XI, s. 103
- Mieszczka z Krytowa uwolniona od 
złego ducha. kw. XI, s. 104
- Cudownie uzdrowiony Borkowski, 
mieszczanin z Tomaszowa. (chora ręka) 
kw. XI, s. 106
- Cudownie uzdrowiony Jakub Listo-
pad, mieszczanin z Krasnobrodu. (cho-
ra ręka) kw. XI, s. 106

1646:
- Cudownie uzdrowiony „Krzysztof 
Borkowski, rotmistrz J.O.Jemci Pana 
Krakowskiego prowadząc piechotę 
przez Krasnobród” (chore oczy) kw. 
XI, s. 106

1647:
- Cudownie uzdrowiony Stanisław z 
Sopoty Rudnik z rodziną. kw. XI, s. 
106

- Cudownie uzdrowiony Jan Bakalarz. 
(chore oczy) kw. XI, s. 107

1648:
- Kozacy z oddziałów Bohdana 
Chmielnickiego ścinają sosnę i 
zabierają srebrne tabliczki. listo-
pad 1648. kw. IV, s. 42

1649: 
- Mieszkańcy Krasnobrodu od-
najdują obrazek Matki Boskiej 
pod ściętą sosną. marzec 1649. 
(na ziemi leżący w niczym niena-

ruszony, ani zepsowany) kw. IV,   
s. 44
- W miejscu objawienia, miesz-
kańcy Krasnobrodu wystawia-
ją drewnianą kaplicę i w niej 
umieszczają cudowny obrazek. 
kw. IV, s. 47
- Księżna Katarzyna z Ostrog-
skich Zamoyska wzywa miesz-
kańców Krasnobrodu do stawie-
nia się u niej razem ze świętym 
Obrazkiem. kw. IV, s. 47 (uwaga: 
data budzi zastrzeżenia ponieważ 
Katarzyna z Ostrogskich zmarła 
w 1642r.)
- Cudownie uzdrowiona „Jmc 
Panna Giińska z Towarzyszkami”. 

kw. XI s. 107

1650:
- W Zamościu panuje zaraza morowego 
powietrza. kw. XI, s. 109
- Z obawy przed zarazą do Krasnobro-
du przyjeżdża Bazyli Rudomicz z ro-
dziną - rektor Akademii Zamoyskiey: 
„Excellens Dominus magister et Philo-

sosophie Doctor. Basilius Radomicz”. 
kw. XI, s. 109
- Cudowne uzdrowienie konającego 
dziecka Łukasza mieszczanina toma-
szowskiego. kw. XI, s. 107
- Cudowne uzdrowienie konającego 
dziecka rodziców z Łosińca. kw.XI, s. 
108

- Cudownie uzdrowiony „Kazimierz 
Sebastyański, pokojowy Jemci Pana 
Kalinowskiego Oboźnego Koronnego”. 
(chore gardło). kw. XI, s. 108
- Cudowne uzdrowienie „Reginy z Go-

recka”. (goździec) kw. XI, s. 108
- Cudownie uzdrowiony „Jemc Pan 
Jamrosz Dunin”. (odzyskał mowę) kw. 
XI, s. 108
- Cudownie uzdrowiony „Koniuszy J.O. 
Potockiego Kasztelana Krakowskiego 
powracaiąc z seymu”. kw. XI, s. 109
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1652:
- Do Zamościa powraca morowe po-
wietrze. kw. XI, s. 109
- Wielu duchownych i świeckich chro-
ni się w Krasnobrodzie przed zarazą 
(„siła Duchownych y świeckich Osob”) 
kw. XI, s. 109

1653:
- Cudownie uzdrowiony Pan Zbożny 
Lipski z rodziną. (zarażony morowym 
powietrzem) kw. XI, s. 110
- Cudowne uzdrowienie dziecka Pana 
Zbożnego Lipskiego. (chora ręka) kw. 
XI, s. 110
- Cudowne uzdrowienie Pana Szembe-
ka i jego siosty Pani Zydkiewiczowej. 
kw. XI, s. 110
- Cudowne uzdrowienie Pana Krzysz-
tofa Komorowskiego z małżonką Kry-
styną. kw. XI, s. 110
- Cudowne uzdrowienie Pani Krystyny 
Modrzyńskiej. kw. XI, s. 111

1654:
- „Młynarz ze wsi nazwaney Turzyniec, 
Greckiey Religii” oraz „Woyciech Rek-

towicz mieszczanin Krasnobrodzki” ze-
znaje, że na miejscu objawienia widzia-
ne były procesje i słyszane śpiewania. 
kw. VIII, s. 79
- Jan Zamoyski Wojewoda Sando-
mierski prosi Rektora Akademii Za-
moyskiej Bazylego Rudomicza o spi-
sanie wszystkich relacji dotyczących 
objawienia. Następnie relacje spisuje 
Ksiądz Czesław Sulicki, Dominikanin. 
kw. XI, s. 176

1656:
- Matka Boska ochrania Krasnobród i 
okoliczne wsie przed potopem szwedz-
kim wojsk Karola Gustawa. kw. XI, s. 
134

1672:
- Tatarzy palą i rabują drewniana kapli-
cę w miejscu objawienia. (5/6 paździer-
nik 1672) kw. XI, s. 118

1673:
- 27 czerwca 1673 roku Jan Stanisław 
Amor Tarnowski i Zofia Barbara z 
Dąbrowicy przekazują Dominikanom 
poluterański kościół w Krasnobrodzie 
razem z przynależnymi. Przywilej zo-
staje oblatowany (wpisany do ksiąg są-
dowych) w Sandomierzu w roku 1680. 
Dzieje się to w obecności i za zgodą: 
„Ludovici Surmikovicz Vicarii Conven-

tus Crasnobrodensis,   Stanislaus Hy-

acyntus Święcicki, Hyacyntho Hylicki 

Conventus Crasnobrodensis”.  kw. XV, 
s. 204

1679:
- 29 czerwca 1679 roku „Episcopus 
Chelmensis STANISLAUS SWIĘCIC-

KI” podpisuje w Wożuczynie doku-
ment ustanawiający parafię w Krasno-
brodzie. kw. XV, s. 205
- Cudowne uzdrowienie dziecka Pana 
Pawła Lipowskiego z żoną Anną. (za-
grożony poród dziecka) kw. XI, s.112

1680: (uwaga: data przyjęta z innych 
źródeł)
- Cudowne uzdrowienie Marii Kazi-
miery, żony Jana III Sobieskiego. Ma-
rysienka nosiła w sobie martwy płód. 
Została przywieziona do kościoła, 
gdzie po przyłożeniu obrazka do ust 
rozpoczęła poród. Po porodzie, przeby-
wa w Krasnobrodzie przez czternaście 
tygodni. kw. XI, s. 117

1687:
- Cudownie uzdrowiony „ J.W. Pan 
Aleksander Przyjemski Kasztelan Cheł-
miński”. (chore nogi) kw. XI, s. 119
- Cudownie uzdrowiony Stanisław 
Leszczyński, wówczas Wojewoda Po-
znański, późniejszy Król Polski. W 
dowód wdzięczności daruje „między 
innemi donatywami, dwa srebrne mi-
sterney roboty lichtarze” (ciężki ból 
głowy) kw. XI, s. 120

1692:
- Cudownie uzdrowiony Jegomość Pan 
Mikołaj Mirecki z żoną Marianną. 28 
wrzesień 1692. (śmiertelnie chorzy 
oboje) kw. XI, s. 111

1693:
- Cudownie uwolniony po ośmiu latach 
z niewoli tatarskiej Pan Piotr Kojucki 
za wstawiennictwem Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej. (Matka Boska ukaza-
ła się mu we śnie) kw. XI, s. 111
- Cudownie uzdrowiony „Jegomość 
Pan Woyciech Rabczyński”. („na oczy 
y prawie niewidział, przez niedziel 
szesć”) kw. XI, s. 112

1698:
- Cudownie uzdrowiona „Maryan-
na żona Jerzego z Wozuczyna Religij 
Greckiey”. (chore nogi) kw. XI, s. 113
- Cudownie uzdrowiony „szlachetny 
Jan MikołayPraszeński  z pod Czarto-

ryiska”. (chory na nogi) kw. XI, s. 114

1699: (uwaga: inne źródła wymieniają 

tu Bpa Kościoła Ormiańskiego Deoda-
ta Nersesowicza) 
- 12 lipca 1699 Biskup Kościoła Or-
miańskiego Stanisław Kotliński, 
mając upoważnienie Biskupa Sufra-
gana Chełmskiego Jana Dłużewskie-
go, dokonuje konsekracji kościoła w 
Krasnobrodzie. Ojcem przełożonym 
Klasztoru jest wówczas brat Ambroży 
Piskarzewicz – pochowany później pod 
ołtarzem głównym. („M.DC.XC.IX Die 
XII Mensis Julij,  Deodatus Episcopus 
Traianpolitanus Stanislaus Kotliński” )
kw. XV, s. 206
- „Szlachetnie urodzona wdowa Jmość 
Pani Zulińska z Ruskich krajow” wy-
grywa sprawę w Trybunale Koronnym 
w Lublinie za wstawiennictwem Mat-
ki Boskiej Krasnobrodzkiej. kw. XI, s. 
115

- „W. Jegomość Pan Lanckoroński 
Podkomorzy Podolski” wygrywa spra-
wę w trybunałach za wstawiennictwem 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. kw. 
XI, s. 116

1700:
- Cudownie uzdrowiona „Jmc Pani 
Marcyanna Ołtarzewska z Kortowczy-
ka”. (zagrożony poród). kw. XI, s. 121
- Cudownie uzdrowiona „Jmc Pani 
Lipska Stolnikowa Kijowska”. kw. XI, 
s. 121
- Cudownie uzdrowiona „Anna Jędrze-

iowa Godzicka z Miasta Szczebrzeszy-

na”. (śmiertelnie chora) kw. XI, s. 122
- Cudownie uzdrowiony „W. Jemc 
Xiądz Rostkowski Kanonik Chełmski”. 
kw. XI, s. 122
- Cudownie uzdrowiona „Jmc Pani 
Alexandra z Strzeleckich Zielińska” z 

Dzierążni. (wrzody w gardle) kw. XI, 
s. 122
- Cudownie uzdrowiona „Mieszczka z 
Szczebrzeszyna”. (bóle w nogach) kw. 
XI, s. 124
- 2 listopad 1700. Wewnątrz kościola 
ukazuje się niezwykłe światło. Widzą 
go: „Katarzyna Dziszyna, y szlachetna 
Panna Maryanna Sikorska” i inni. kw. 
XI, s. 124
- 4 grudnia 1700 nad kościołem unosi 
się wielkie światło oświetlające całą 
okolicę. Widzą to: Anna Lipska Pisa-
rzowa Grodzka Grabowiecka, Waw-
rzyniec – winiarz, Barbara Choiecka, 
Krystyna Lisiecka, Maryanna Dannie-
lecka, Franciszek Rybkowski, Marcin 
Kwiatanowski i wiele innych osób. 
Potwierdza to Predykator Generalny 
Zakonu Dominikanów Ambroży Piska-
rzewicz. kw. XI, s. 125
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1702:
- Cudowne uzdrowienie Józefa Szum-
lańskiego Biskupa Lwowskiego, Halic-
kiego i Kamienieckiego, Kościoła Unic-
kiego. Zostawia tabliczkę wotywną z 
inskrypcją i wybitym herbem Korczak. 
(20 kwiecień 1702; uwolnienie od ka-
mienia) kw. XI, s. 128 
- Cudowne uzdrowienie księdza Jana-
Rościckiego, wikarego Wożuczyńskie-
go. (28 kwiecień 1702; wrzody w gar-
dle) kw. XI, s. 129

1703:
- Cudowna postać Panny i światło uka-
zuje się nad kościołem. Widzi to: „Ja-

centy Jaworski Religij Greckiey Rodem 
z Ziemi Przemyślkiej” razem z nim jadą: 
Pan Zawoyski i Pan Nidecki, potwier-
dzają: Benedykt Łupiński namiestnik 
chorągwi pancernej, Karol Jordan, kw. 
XI, s. 130
- Obrazek Matki Boskiej Krasnobrodz-
kiej zostaje przewieziony z obawy przed 
Szwedami do Zamościa i umieszczo-
ny w Kościele Ormiańskim.(2 styczeń 
1703). Do Kościoła w Krasnobrodzie 
powraca na Święta Bożego Narodzenia. 
kw. XI, s. 134
- Szwedzi oblegają Zamość („woysko 
Szwedzkie pod kommendą Generała 
Klausbonde nimo Zamość szło”). (11 
luty 1703). kw. XI, s. 135
- Ordynat Tomasz Zamoyski, po otrzy-
maniu ultimatum od gen. Stenbocka 
zawierza fortecę zamojską opiece Mat-
ki Boskiej Krasnobrodzkiej. (13-luty-
1703) kw. XI, s. 136
- W odpowiedzi na ultimatum z „bellu-

ardu przeciwko Kościoła Ormiańskiego 
w ktorym obraz cudowny Krasnobrodz-

ki na tenczas zostawał” wystrzelono z 
armaty trafiając znacznego oficera. kw. 
XI, s. 145
- Obraz Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 
razem z obrazem Matki Boskiej Toma-
szowskiej jest obnoszony po wałach i 
murach dla pokrzepienia obrońców. kw. 
XI, s. 146
- Ordynat Tomasz Zamoyski podarowu-
je do Kościoła w Krasnobrodzie kulę 
armatnią z szańca przy Kościele Or-
miańskim. Celny wystrzał zgasił ducha 
bojowego u wroga. kw. XI, s. 145
- Wielki Czwartek 1703. Uzdrowie-
nie chorej na oczy. Ma to miejsce przy 
bocznym ołtarzu Kościoła Ormiańskie-
go w Zamościu, gdzie przebywa obraz 
M.B. Krasnobrodzkiej. Obecni byli: 
„J.P. Balejowiczowa Woytowa Ormiań-

ska, y Jan Trawiński Prusak Dzwonnik 
Ormiański”.  kw. XI, s. 149
- Obraz Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 
powraca do kościoła w Krasnobrodzie 

przed Świętami Bożego Narodzenia. 
Potwierdza to Franciszek Kozicki, „ko-

ścielny sługa”. kw. XI s. 135

1707:
- 8 styczeń 1707. Szlachetnie urodzony 
Maciej Rzyżyński Podstarości Zdanow-
ski z małżonką Barbarą z Choynowskich 
dziękują za uzdrowienie córki Anny. 
(utrata wzroku) kw. XI, s. 128

1719:
- Cudownie uzdrowiony „W.J.Pan Mi-
chał z Poradowa Rulikowski Podczaszy 
Bełski”. (nie mógł chodzić) kw. XI, s. 
158

- 7 lipca 1719. Cudownie uzdrowiona 
„ J.Pani Teressa Madalińska”. (utrata 
wzroku) kw. XI, s. 159

1723:
- 22 sierpnia 1723. ”Szlachetnie urodzo-

na Jmość Panna Maryanna Winogrodz-

ka”, wypadła z kolaski jadąc do Kościoła 
w Krasnobrodzie. Za wstawiennictwem 
modlitwy do matki Boskiej przed obra-
zem uzdrowiona. kw.XI, s.163

1728:
- Cudownie uzdrowiony Franciszek 
Chwałkowski. (śmiertelnie chory) kw. 
XI, s. 161

1730:
- 5 marca 1730. Cudowne uzdrowienie 
Stanisława Mukańskiego, Zakonnika z 
zakonu Swietego Franciszka z Lublina. 
kw. XI, s. 160
- Cudownie uzdrowiona „Jmc Panna 
Justyna Dębska Xięni Przemyska Zako-

nu Świętego Benedykta”. (śmiertelnie 
chora) kw. XI, s. 161
- 20 luty 1730. Cudownie uzdrowiony 
„Pan Melchior Hartman służący J.W.J 
Pana Ordynata Łowczego Koronnego, 
sekty Luterskiej”. Doznawszy cudu 
przeszedł na wiarę katolicką. kw. XI, s. 
162

1741:
- 14 kwietnia 1741. Za cudowne uzdro-
wienie dziecka dziękuje „Pracowity 
Łukasz Kluczka ze wsi Tanawatki”. 
Uzdrowienie nastąpiło dzięki modli-
twie Księdza Jana Zawalskiego „Ritus 
Græci, Plebana Tarnawackiego”. kw. 
XI, s. 164
- Cudownie uzdrowiona „ Jmc Pani 
Magdalena Kolartowa, Obywatelka Lu-

belska” kw. XI, s. 166
- Cudownie uzdrowiona „Pani Barbara 
Swenderska choruiąc przez dziewiętna-

ście niedziel”. kw. XI, s. 166
- 2 lipiec 1741. Cudownie uzdrowiony 

„Pracowity Mikołay Dorobił Religii Ru-

skiey”. (chory na krzyże) kw. XI, s. 167

1747:
- „Woyciech Poznański służący u J.W.J. 
Pana Antoniego na Miączynie Miączyń-

skiego Kasztelana Podlaskiego” uzdro-
wiony z kalectwa nogi uszkodzonej po 
upadku z konia. Wcześniej ofiarowywał 
się do Sokala i Buzkowic. Cud potwier-
dził „X. Remigiusz Byczyński S. Th Lr. 
Przeor Krasnobrodzki” (6 maj 1747) 
kw .XI, s. 168

1750:
- 27 luty 1750. Cudownie uzdrowiony 
Maciej Węgrzynowski idący z Łaszczo-
wa do Wożuczyna. Potwierdza „Frater 
Patritius Rossołowski”. kw. XI, s. 168
- Cudownie uratowany od śmierci przez 
upadek z drzewa bartnik Franciszek Pie-
czykolano. Potwierdził Ojciec Rosso-
łowski. (kwiecień 1743) kw. XI s. 170
- Cudowne uzdrowienie dziecka zeznaje 
„sławetny Pan Kazimierz Terneży De-

putat Tomaszowski”. (10 maj 1750) kw. 
XI, s. 174

1752:
- Wydana zostaje zgoda „Nayprzewie-

lebnieyszego Jegomości X. Jozefa Eu-

stachiego Hrabi na Słupowie Szembeka, 
Biskupa Chełmskiego, Opata Wągro-

wieckiego” na opublikowanie historii 
cudów i objawienia w Krasnobrodzie. 
kw. XI, s. 177

1753:
- „PUSTYNIA w Ray zamieniona” na-
pisana przez Ojca Jacka Majewskiego 
„Za usilnym staraniem Przew: Oyca 
Patrycego Rossołowskiego tegoż Zako-

nu, przy tymże cudownym mieyscu na 
ten czas Przeora. Publicznemu Widoko-

wi PREZENTOWANA”.

W treści książki Jacka Majewskiego 
„Pustynia w Ray zamieniona” na pew-
no można jeszcze odszukać wiele in-
nych faktów i ważnych zdarzeń. Facho-
wego tłumaczenia wymagają rozdziały 
napisane łaciną. Jest to dobry powód do 
dalszych studiów i poszukiwań, które 
pogłębią wiedzę o kulcie Maryjnym i 
dziejach Krasnobrodu.

Żródło:
Jacek Majewski, „Pustynia w Ray za-

mieniona” Lublin, 1753

Andrzej Hulak
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Spotkanie opłatkowe 
Regionalistów Lubelszczyzny

W dniu 9 stycznia 2016r. w Ga-
lerii Malarstwa Polskiego 

XVII i XIX wieku na Zamku w Lu-
blinie, odbyło się doroczne spotkanie 
opłatkowe Regionali-
stów Lubelszczyzny, na 
które przybyło ponad 
200 reprezentantów woj. 
Lubelskiego. Wszystkich 
zebranych serdecznie 
powitał Przewodniczący 
Wojewódzkiej Rady To-
warzystw Regionalnych 
prof. zw. dr hab. Sławo-
mir Partycki.

Organizatorem spo-
tkania byli: Wojewódz-
ka Rada Towarzystw w 
Lublinie, Wojewódzki 
Ośrodek Kultury oraz 
Muzeum Lubelskie na 
Zamku. Wśród zapro-
szonych gości byli m.in. posłanka na 
sejm Rzeczypospolitej Polskiej Elż-
bieta Kruk, senator Rzeczypospolitej 
Polskiej Stanisław Gogacz, dr Janina 
Biegalska reprezentująca Marszałka 
Województwa Lubelskiego, Kanclerz 
Kurii ks. dr Krzysztof Kwiatkowski re-
prezentujący Metropolitę Lubelskiego i 
profesorowie uczelni lubelskich m.in. 
UMCS i KUL.

Zebrani goście z zainteresowa-
niem wysłuchali chóru Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury „Słowiki Lubelskie” 
pod batutą Ireny Sułtan-Wąsik oraz 
obejrzeli inscenizację pt. „Dzisiaj w Be-
tlejem” w wykonaniu Teatru Szkolnego 
z Nasutowa, który pracuje pod opieką 

Lidii Szuberskiej i Grażyny Gliwki. 
Oba występy zgromadzeni nagrodzili 
rzęsistymi brawami.

Po występie chóru dokonano wrę-

czenia nagród laureatom Wojewódz-
kiego Konkursu Regionalistycznego pt. 
„Moja mała ojczyzna”.

Były również wystąpienia gości 
zaproszonych, którzy poruszali sprawy 
świąteczno-noworoczne wraz z życze-
niami na nowy 2016 rok oraz omawiali 
sprawy społeczno-gospodarcze woje-
wództwa lubelskiego. Z uwagą wysłu-
chaliśmy wystąpienia posłanki Kruk, 
która m.in. powiedziała, że regionaliści 
spełniają znaczącą rolę w życiu społecz-
no-kulturalnym Lubelszczyzny, są oni 
kontynuatorami tradycji kulturowych 
swoich małych ojczyzn. Dokładnym 
tego przejawem jest choćby widowisko 

o trzech królach, które zaprezentowało 
się znakomicie.

Po części oficjalnej i ceremonii re-
ligijnej odprawionej przez Kanclerza 

Kurii, rozdane zostały 
opłatki, którymi uczest-
nicy się dzielili i składali 
sobie życzenia. W tym 
czasie przygrywał kwar-
tet skrzypcowy „Ladies 
Quartet” grający muzy-
kię filmową, szczególnie 
podobał się uczestnikom 
utwór pt. „Over the Rain-
bow” z filmu „Śniadanie 
u Tiffaniego”.

Po tej części regio-
naliści przeszli do sali, 
w której znajdowały 
się stoły wigilijne ze 
świątecznymi daniami. 

Oprócz talerzy dla uczest-
ników były i wolne dla strudzonych 
przybyszów. W trakcie konsumpcji po-
traw wigilijnych, zebrani wymieniali 
swoje uwagi i spostrzeżenia z dotych-
czasowej swej pracy organizacyjnej 
oraz poruszali istotne problemy, jakie 
czekają ich w roku 2016. Po zakończe-
niu imprezy uczestnicy rozjechali się 
do domów.

Krasnobród był reprezentowany 
przez członków Krasnobrodzkiego To-
warzystwa Regionalnego – Stanisława 
Gresztę oraz Mieczysława Kościńskie-
go, autora niniejszego artykułu.

M.K.

Chór Słowiki Lubelskie

Mieczysław Kościński i ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, 
Kanclerz Kurii Lubelskiej

Teatr Szkolny z Nasutowa 
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,,W trosce o nasze bezpieczeństwo”
XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

Wzorem lat ubiegłych Krasno-
brodzki Dom Kultury będzie 

współorganizatorem powiatowego eta-
pu XVIII Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, 
który w tym roku odbędzie się pod 
hasłem ,,W trosce o nasze bezpieczeń-
stwo”. 

Organizatorem konkursu jest Ko-
mendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju 
we współpracy z Wydziałami Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędów Wojewódzkich. Natomiast 
organizatorami na szczeblu powiato-
wym są Starostwo Powiatowe w Zamo-
ściu i Krasnobrodzki Dom Kultury przy 
współudziale Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Zamościu.  

Zgodnie z regulaminem: „Tego-

roczna edycja pod hasłem ,,W trosce o 
nasze bezpieczeństwo” dotyczy kształ-
towania prawidłowych zachowań oraz 
postaw wśród dzieci i młodzieży w 

domu, na ulicy, w szkole na wycieczce, 
podczas nauki i zabawy. Konkurs ma 

na celu zainteresowanie problemem, 
co może sie stać, gdy nie zachowujemy 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, a 
także ukazanie strażaków - ratowników 
w szerokim spektrum działań ratowni-
czo-gaśniczych. Poprzez sztukę moż-

na zwrócić uwagę na ważne zjawiska 
i sytuacje, które mogą zdarzyć się w 
codziennym życiu oraz nauczyć prawi-
dłowego postępowania już od najmłod-

szych lat. Zadaniem konkursu jest pro-

mowanie wiedzy o szeroko rozumianym 

bezpieczeństwie. Ważne jest także, aby 
zdobyta wiedza towarzyszyła młodym 
ludziom przez całe życie”.

Konkurs skierowany jest do dzieci 
i młodzieży z podziałem na następu-
jące grupy: I grupa - uczniowie klas 
I-III, II grupa - uczniowie klas IV-VI, 
III grupa - uczniowie gimnazjum, IV 
grupa – uczniowie i wychowankowie 
specjalnych ośrodków szkolno-wycho-

wawczych, świetlic terapeutycznych, 
oddziałów integracyjnych. 

Dopuszczalna technika wykonania 
prac to: rysunek, grafika, malarstwo, 
kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, 
techniki mieszane. Nie będą uwzględ-
niane: prace na szkle, kompozycje 
przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem 
produktów spożywczych (kasze, ma-
karony, ryż) oraz z plasteliny. Dopusz-
czalny format prac konkursowych: A4; 
A3.  Szczegóły i regulamin Konkursu 
znajduje się na stronie www.straz.gov.
pl w zakładce konkursy.

Wybrane do etapu powiatowego 
prace konkursowe należy przesłać do 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury w 
terminie do 15.03.2016r. Termin uro-
czystego podsumowania Konkursu 
połączonego z wystawą pokonkursową 
zostanie podany w późniejszym termi-
nie na stronie internetowej www.kra-
snobrod.pl.

M. Czapla

„Uroczy zakątek” w Majdanie Małym
„Uroczy zakątek” Stowarzyszenie 

na rzecz rozwoju miejscowości Maj-
dan Mały i okolic jest młodą organi-
zacją, która powstała w 2016 roku w 
miejscowości Majdan Mały. 

Celem stowarzyszenia jest wspie-
ranie inicjatyw społecznych, kultural-
nych, gospodarczych i oświatowych, 
także wspieranie demokracji i budowa-
nie społeczeństwa obywatelskiego w 
środowisku lokalnym. 

Stowarzyszenie powstało dzięki 
grupie aktywnych mieszkańców tej 
miejscowości wraz sołtysem Janem 
Kopczyńskim na czele, którzy chcą 
działać na rzecz swojej miejscowości. 
Zarząd stowarzyszenia tworzą: Anna 
Nizio – prezes, Zofia Smoląg – wice-
prezes, Renata Łasocha – sekretarz, 
Anna Borek – skarbnik, Agnieszka 
Tytuła – członek Zarządu, natomiast 
w skład Komisji Rewizyjnej weszły: 
Marta Czuwara, Barbara Handke, Be-
ata Smoluch. 

Choć stowarzyszenie oficjalnie 
działa zaledwie od kilku dni (zostało 
wpisane do KRS 11.02.2016r.), to jego 
członkowie mają już pewne doświad-
czenia w realizacji różnych przed-

sięwzięć. Jednym z nich był projekt 
pt. „Wspólnie na Zamojszczyźnie”, 
realizowany w 2015 roku przez Sto-
warzyszenie Równych Szans „BONA 
FIDES”, w którym brali udział obecni 
członkowie stowarzyszenia „Uroczy 
zakątek”. W ramach tego projektu od-
były się: warsztaty zakładania ogrodów 
przydomowych, spotkania doradcze na 
temat zakładania koła gospodyń wiej-
skich, „Aktywne spotkania z naturą” 
– zawody Nordic Walking oraz Piknik 
Rodzinny „Kwiaty dla Mamy, bo je 
kochamy”. Brali też udział w warszta-
tach wykonywania latawców w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu „Ślada-
mi Singera”. Ponadto w 2015 roku, we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Kul-
turalno-Naukowym „Do źródeł” złoży-
li wniosek do Fundacji Banku Zachod-
niego WBK w ramach projektu „Tu 
mieszkam, tu zmieniam” na realizację 
zadania pt. „Ocalić od zapomnienia”. 
Wniosek, który ma na celu upamiętnie-
nie wysiedlenia mieszkańców w 1943 
r., został oceniony pozytywnie i będzie 
realizowany w 2016 roku.

Członkowie stowarzyszenia swój 
zapał, ale również zdobyte już do-

świadczenie, chcą wykorzystywać do 
dalszej aktywizacji swojego środowi-
ska. Starają się aby pozyskiwać na ten 
cel środki zewnętrzne. Przed nimi ko-
lejna okazja. Jako młoda organizacja, 
„Uroczy zakątek” ma szansę na pozy-
skanie funduszy w ramach trwającego 
obecnie naboru wniosków w Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych. Trwają prace nad 
opracowaniem wniosku na adaptację 
lokalu na potrzeby siedziby stowa-
rzyszenia. Mieszkańcy ubiegają się o 
kwotę 5000 zł. Chcą ją przeznaczyć na 
zakupy materiałów remontowych i wy-
posażenia, a prace wykonać we wła-
snym zakresie w ramach wolontariatu. 
Mamy nadzieję, że wniosek zostanie 
oceniony pozytywnie i wkrótce będzie 
można przystąpić do planowanych 
prac. Życzymy powodzenia.

Pozostaje mieć nadzieję, że miesz-
kańcy innych miejscowości zechcą 
pójść w ślady mieszkańców Majdanu 
Małego i poprzez założenie stowarzy-
szenia i jego działalność aktywnie włą-
czyć się w działania na rzecz swojej 
miejscowości.

M. Czapla



Gazeta     rasnobrodzka 19Luty 2016

Karnawałowy bal dla dzieci
Tańczyć każdy może, trochę le-

piej lub trochę gorzej… ale naj-
ważniejsze, by się dobrze bawić. Karna-
wał to najlepszy czas do organizowania 
imprez tanecznych. Bawią się mali i 
duzi. I właśnie z myślą o tych małych i 
jeszcze mniejszych Krasnobrodzki Dom 
Kultury zorganizował karnawałowy bal 
dla dzieci, który odbył się 21 stycznia 
2016 roku.

Impreza powoli zapisuje się w stały 
kalendarz imprez, bowiem w tym roku 
już po raz trzeci dzieci z miasta i gmi-
ny Krasnobród miały okazję skorzystać 
z tej propozycji. Co prawda tegoroczna 
frekwencja za sprawą złośliwych wiru-
sów i chorób odbiegała nieco od ubie-
głorocznej, ale organizatorzy starali się, 
by wszyscy przybyli miło spędzili czas.

W programie imprezy oprócz wspól-

nych tańców znalazły się konkursy z 
nagrodami, które jak zawsze cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Ponadto 
dla małych tancerzy, którzy utracili siły 
podczas energicznych tańców przygoto-
wano słodki poczęstunek.

Mamy nadzieję, że zabawa dostar-
czyła dzieciom dużo radości i miłych 
wrażeń.

M.K.

Zakończenie karnawału w świetlicy w Dominikanówce

Dnia 4 lutego sala 
świetlicy w Do-

minikanówce zamieniła 
się w salę taneczną, a to 
za przyczyną zabawy kar-
nawałowej, która został a 
zorganizowana w ramach 
działalności świetlicy 
wiejskiej, dla dzieci chcą-
cych tanecznym akcentem 
pożegnać tegoroczny kar-
nawał.

Wszyscy przy dźwię-
kach muzyki bawili się 
wyśmienicie! Tańce uroz-
maicone były różnymi 

zabawami i konkursami z 
nagrodami. W czasie prze-
rwy dzieci mogły zregene-
rować utracone siły przy 
poczęstunku, który wcze-
śniej same przygotowały 
podczas zajęć kulinarnych. 
Radosna zabawa skończy-
ła się o godz. 19.00, ale 
myślę, że wspomnienia 
z balu zostaną w pamięci 
dzieci na dłużej.

M. Mazurek 
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Uroczystości Patriotyczne 
w Lasowcach


