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Projekty budowlane na
oczyszczalnie i kanalizację

Gmina Krasnobród wiosną tego ro
ku  zamierza  składać  do  Urzędu  Mar
szałkowskiego  w  Lublinie  w  ramach 
Regionalnego  Programu Operacyjnego 
Województwa  Lubelskiego  wniosek 
o  dofinansowanie  modernizacji  oczy
szczalni  ścieków  w  Hutkach  oraz  bu
dowy kanalizacji  na osiedlu Podklasz
tor i w Majdanie Wielkim (do wysoko
ści DPSu w Majdanie Wielkmi).

Prace  nad  przygotowaniem  wnio
sku  trwają  już od kilkunastu miesięcy. 
Dotychczas  wykonano  dokumentacje 
techniczne  przebudowy  oczyszczalni 
ścieków oraz budowy kanalizacji obej
mującą większość ulic na osiedlu Pod
klasztor oraz część Majdanu Wielkiego 
wraz  z  terenem  Kaplicy  na  Wodzie. 
Projekty  te  już  uzyskały  wymagane 
pozwolenia  na  budowę.  Pozostaje  do 
uregulowania  zmiana  granicy  aglome
racji  dla  miejscowości  Krasnobród 
i Majdan Wielki. Powyższe decyzje le
żą  w  gestii  Samorządu  Województwa 
Lubelskiego  i  spodziewamy  się  podję
cia  stosownej  uchwały  przez  Sjemik 
Województwa do końca marca.

Narada techniczna
W  dniu  26  stycznia  2017  roku 

w  Starostwie  Powiatowym  w  Zamo
ściu  odbyła  się  narada  techniczna  do
tycząca  prezentacji  koncepcji  projektu 
przebudowy  drogi  powiatowej  3247L 
na  odcinku  droga  krajowa  nr  17  – 
Pniówek  Suchowola  –  Maciejówka. 
W  naradzie  uczestniczyli  przedstawi
ciele  gmin  Zamość,  Adamów  i  Kra

snobród,  przez  które  przebiega  droga. 
Przebudowa  drogi  powiatowej  będzie 
realizowana  na  odcinku  ponad  19  km 
(w  tym  na  terenie  gminy  Krasnobród 
4,6  km).  Podczas  narady  Burmistrz 
Krasnobrodu  zgłosił  wniosek  o  budo
wę  chodnika  i  oświetlenia  w miejsco
wości Hutków przy drodze powiatowej 
na  długości  350 m. W  realizacji  prze
budowy  drogi  gmina  będzie  partycy
pować  w  kosztach  około  800  tys.  zł. 
a  realizacja  tej  inwestycji  planowana 
jest w 2018 roku.

Pomoc finansowa dla 
Powiatu Zamojskiego

       Na sesji w dniu 9 lutego 2017 ro
ku  Rada  Miejska  w  Krasnobrodzie 
podjęła  uchwałę    o    dofinansowaniu 
dla  Powiatu  Zamojskiego  remontów 
dróg  powiatowych  na  terenie  gminy 
Krasnobród.  Pomoc  przeznaczona  bę
dzie  na  zwiększenie  zakresu  wykona
nia nakładek asfaltowych na odcinkach 
dróg  powiatowych  w  ul.  Lelewela 
o  25.000  zł.,  w  miejscowości  Majdan 
Wielki  o  35.000    zł.  oraz  na  drodze 
Wólka  Husińska    Krasnobród 
o  50.000  zł.,  co  w  sumie  daje  łączną 
kwotę 110 tys. zł.

Po  podpisaniu  umowy  pomiędzy 
samorządami  Zarząd  Dróg  Powiato
wych w    Zamościu  ogłosi  przetarg  na 
wyłonienie  wykonawcy  i  dopiero 
wówczas  poznamy  dokładne  odcinki 
remontowanych dróg powiatowych.

„Miejsce Przyjazne Rowerzystom”
 nabór wniosków

Z dniem 1  lutego 2017r.  rozpoczął 
się nabór wniosków od podmiotów za
interesowanych  uzyskaniem  statusu 
„Miejsca  Przyjaznego  Rowerzystom” 
na  Wschodnim  Szlaku  Rowerowym 
GREEN VELO.

O  zdobycie  tego  statusu  mogą 
ubiegać się:
a)  obiekty  noclegowe  (obiekty  świad
czące  usługi  krótkotrwałego  wynajmu 
miejsc  noclegowych,  zarówno  cało

roczne, jak i sezonowe);
b)  atrakcje  turystyczne,  do  których 
wstęp  jest  odpłatny  lub  nieodpłatny, 
ale  posiadają  swojego  zarządcę,  np. 
parki  rozrywki, muzea,  skanseny,  nie
które parki narodowe;
c) obiekty gastronomiczne (np. restau
racje, bary); 
d) informacje turystyczne;
e)  pozostałe  obiekty  usługowe  (stacje 
paliw,  sklepy  wielobranżowe,  serwisy 
rowerowe,  wypożyczalnie  rowerów 
i sprzętu turystycznego);

Zapraszamy  podmioty  z  terenu 
miasta  i gminy Krasnobród do udziału 
w systemie rekomendacji Miejsc Przy
jaznych  Rowerzystom.  Termin  zakoń
czenia naboru: 28 luty 2017 r. godzina 
15:00.

Regulamin  i  formularz  zgło
szeniowy do  pobrania  ze  strony Urzę
du  Miejskiego  w  Krasnobrodzie 
www.krasnobrod.pl.

Wypełniony  zgodnie  z  instrukcją 
formularz zgłoszeniowy należy wysłać 
na  adres  mailowy  mpr@lubelskie.pl, 
osobą  odpowiedzialną  za  nabór  jest: 
Anna Pietruszka, tel.81 4416787.

Pomoc w rozliczeniu i przesłaniu
zeznania PIT37 za 2016 rok
Wzorem lat ubiegłych Urząd Miej

ski  w  Krasnobrodzie  oferuje  pomoc 
w  rozliczeniu  i  przesłaniu  drogą  elek
troniczną  zeznania  o  wysokości  osią
gniętego dochodu PIT37 za 2016 rok.

W  dniach  od  13  lutego  br.  do  30 
kwietnia  br.,  w  każdy  dzień  roboczy 
w  godzinach  od  13.00  do  15.00 
w  Urzędzie  Miejskim  w  Krasnobro
dzie  w  pokoju  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 przygo
towania i przesyłania dokumentów po
datkowych drogą elektroniczną.

Do  wypełnienia  i  przesłania  rozli
czenia  rocznego  PIT37  niezbędne  są 
następujące dokumenty:
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• informacja o osiągniętych w 2016 ro
ku  dochodach  (PIT11,  PIT11A, PIT
40A, PIT8C),
• informacja o wysokości przychodu za 
2015r. (np. kopia zeznania podatkowe
go  za  2015r.)  niezbędna  do  podpisu 
i wysyłki deklaracji elektronicznej.

W przypadku korzystania z ulg po
datkowych:
•  ulga  na  dzieci  –  numer  pesel  dziec
ka/dzieci  lub  imię  i  nazwisko,  datę 
urodzenia
•  inne  ulgi  –  wyliczona  kwota  ulgi 
podlegająca odliczeniu w zeznaniu
• w  przypadku  przekazania  1%  podat
ku  na  rzecz  organizacji  pożytku  pu
blicznego: numer KRS organizacji.

Konkursy ofert dla organizacji
pozarządowych

Gmina Krasnobród  rozstrzygnęła 3 
otwarte  konkursy  ofert  dla  organizacji 
pozarządowych  prowadzących  działal
ność  pożytku  publicznego  na  zadania, 
które będą realizowane w 2017r.

Na zadanie z zakresu nauki, eduka
cji,  oświaty  i  wychowania  dotyczące 
zapewnienia  uczniom  niepełnospraw
nym  bezpłatnego  transportu  i  opieki 
w  czasie  przewozu  do  szkół  i  ośrod
ków  w  Zamościu,  w  celu  realizacji 
obowiązku  szkolnego  i  obowiązku  na
uki  Gmina  Krasnobród  udzieliła 
wsparcia  w  formie  powierzenia  tego 
zadania  dla  Stowarzyszenia  Pomocy 
Dzieciom  Niepełnosprawnym  „Krok 
za Krokiem” z Zamościa w wysokości 
45.454,50 zł.

Na  zadanie  z  zakresu 
wspierania  i  upowszechniania 
kultury  fizycznej  dotyczące  or
ganizacji  zajęć  sportoworekre
acyjnych oraz wychowawczych 
dla  dzieci,  młodzieży  i  doro
słych  z  terenu  Gminy  Krasno
bród, udzielono wsparcia w wy
sokości 41.000 zł dla Miejsko  
Gminnego  Klubu  Sportowego 
IGROS  w  Krasnobrodzie  oraz 
4.000 zł dla Klubu Siatkarskie
go SET z Krasnobrodu. 

Natomiast  na  zadanie  z  za
kresu  upowszechniania  kultury 
fizycznej  dotyczące  organizacji 
i  prowadzenia  zajęć  sporto
wych oraz wychowawczych dla 
dzieci,  młodzieży  i  dorosłych 
z  terenu  Gminy  Krasnobród 
promujących zdrowy styl i tryb 
życia  oraz  udział  w  zawodach 
w  ramach  współzawodnictwa 
sportowego,  Gmina  udzieliła 
wsparcia  MiejskoGminnemu 
Klubowi  Sportowemu  IGROS 
z  Krasnobrodu  w  kwocie 
36.000 zł. 

Gmina  Krasnobród  udzieli

ła wsparcia 3 organizacjom pozarządo
wym,  które  będą  realizowały  zadania 
w  2017r.  w  ogólnej  kwocie 
126.454,50 zł.

Nowy sołtys w Majdanie Wielkim
W  związku  ze  złożoną  przez  Pana 

Krzysztofa  Ciska  pisemną  rezygnacją 
z  funkcji  sołtysa  wsi  Majdan  Wielki, 
w dniu  15  lutego 2017  roku w Szkole 
Podstawowej w Majdanie Wielkim od
było  się  Wyborcze  Zebranie  Wiejskie 
Sołectwa  Majdan  Wielki,  na  którym 
wybrano nowego sołtysa. 

W  wyborach  sołtysa  na  ogólną 
liczbę 659 osób uprawnionych do gło
sowania,  głosowało  62  mieszkańców. 
Wybory  przeprowadziła  powołana 
w  tym  celu  trzyosobowa  Komisja 
Skrutacyjna.  Na  stanowisko  sołtysa 
zgłoszono  dwóch  kandydatów,  którzy 
otrzymali  następującą  ilość  głosów: 
Grzegorz Gałan – 29, Andrzej Piskor – 
32, 1 głos był nieważny.

W  wyniku  wyborów  sołtysem  So
łectwa Majdan Wielki  został  wybrany 
Pan Andrzej Piskor.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży
W dniu 21 lutego 2017r. Burmistrz 

Krasnobrodu  ogłosił  wykaz  lokali 
mieszkalnych  w  budynku  usługowo
mieszkalnym Ośrodka Zdrowia w Kra
snobrodzie  przy  ul.  Lelewela  2  do 
sprzedaży  wraz  z  pomieszczeniami 
przynależnymi oraz z udziałami w pra
wie  własności  gruntu  stanowiących 
własność  gminy  Krasnobród.  Są  to 

trzy  lokale  mieszkalne  wraz  z  po
mieszczeniami  przynależnymi  o  po
wierzchni: lokal nr 2 – 63,54 m2, cena 
sprzedaży  116.370,00  zł.,  lokal  nr  4  – 
63,84  m2,  cena  sprzedaży  117.370,00 
zł. i lokal nr 5 – 89,45 m2, cena sprze
daży  150.980,00  zł.  Ceny  sprzedaży 
obejmują  także  wartości  udziału 
w gruncie. Lokale  są przeznaczone do 
sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym 
na  rzecz  dotychczasowych  najemców. 
Wykaz  został  wywieszony  na  tablicy 
ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w  Kra
snobrodzie na okres 21 dni.

Projekt nowej sieci szkół
W  związku  z  wejściem  w  życie 

z  dniem  26  stycznia  2017r.  ustawy  – 
Prawo oświatowe, samorząd został zo
bowiązany  do  podjęcia  działań  celem 
ustalenia  sieci  szkół  z  dostosowaniem 
do nowego ustroju szkolnego. Uchwa
ła  o  sieci  szkolnej  ma  być  podjęta 
dwuetapowo.  Pierwszy  etap  dotyczy 
podjęcia    uchwały w  sprawie  projektu 
sieci  szkół.  Stąd  w  dniu  16  lutego 
2017r. Rada Miejska w Krasnobrodzie 
podjęła uchwałę ws.  projektu dostoso
wania  sieci  szkół  podstawowych 
i gimnazjum do nowego ustroju szkol
nego wprowadzonego  ustawą    Prawo 
oświatowe  na  okres  od  1  września 
2017r. do 31 sierpnia 2019r.

Zgodnie  z  zapisami  w  uchwale, 
wszystkie  szkoły  dotychczas  6letnie 
z  dniem  1  września  2017r.  stają  się 
szkołami  8letnimi.  Natomiast  wyga
szane Gimnazjum włącza się do Szko

ły  Podstawowej w Krasnobrodzie. 
Zapewnia  to ochronę miejsc pracy 
dla wszystkich  nauczycieli  zatrud
nionych  w  placówkach  na  terenie 
Gminy Krasnobród.

Powyższa  uchwała  została 
przekazana  Kuratorowi  Oświaty 
w Lublinie oraz   związkom zawo
dowym  celem  zaopiniowania.  In
stytucje te mają 21 dni na wyraże
nie  opinii  w  zakresie  zgodności 
z prawem rozwiązań w niej zapro
ponowanych.  Opinia  Kuratora 
Oświaty jest wiążąca i nie służy od 
niej  zażalenie.  Natomiast  opinia 
związków  zawodnych  nie  będzie 
miała  charakteru  wiążącego.  Po 
otrzymaniu pozytywnej opinii Ku
ratora  organ  stanowiący  jednostki 
samorządu  terytorialnego,  w  ter
minie do 31 marca 2017r.  jest  zo
bowiązany  do  podjęcia  uchwały 
w  sprawie  dostosowania  sieci 
szkół  do  nowego  ustroju 
szkolnego.

Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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W  sobotę  4  lutego  2017  roku 
w  Lasowcach  odbyły  się 

doroczne  uroczystości  związane 
z  uczczeniem  pamięci    poległych  tam 
w  bitwie  z Niemcami  żołnierzy Armii 
Krajowej oraz mieszkańców Lasowiec. 
Organizatorami uroczystości byli: Bur
mistrz  Krasnobrodu,  Światowy  Zwią
zek  Żołnierzy  Armii  Krajowej  Okręg 
Zamość  i  3 Batalion Zmechanizowany 
w Zamościu.

Uroczystości  odbyły  się  pod  po
mnikiem upamiętniającym  te  tragiczne 
wydarzenia  sprzed  74  lat,  z  udziałem 
 przedstawicieli  władz  państwowych 
i  samorządowych,  organizacji  komba
tanckich, wojska, służb mundurowych, 
harcerzy,  szkół  oraz  mieszkańców 
gminy Krasnobród.

Uczestników  uroczystości  powitał 
burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal,  a  następnie  rys  historyczny 
przedstawił  porucznik  Andrzej  Jaro
szyński  –  wiceprezes  Światowego 
Związku  Armii  Krajowej  Okręg  Za
mość.  Głos  zabrał  również  obecny  na 
uroczystościach  wojewoda  lubelski 
Przemysław Czarnek. Wśród  uczestni
ków  był  także  współorganizator  uro

czystości  prezes  ŚZŻAK  Okręg  Za
mość poseł Sławomir Zawiślak.

W  dalszej  części  uroczystości 
uczniowie  Szkoły  Podstawowej  im. 
Armii  Krajowej  w  Kaczórkach  zapre
zentowali  patriotyczny  program  arty
styczny,  przygotowany  pod  kierun
kiem  p.  Katarzyny  Buczak,  a  po  nim 
rozpoczęła  się  Msza  św.  w  intencji 
tych,  którzy  walczyli  o  wolność  Oj
czyzny i oddali za nią życie.
       Polowej Mszy świętej przewodni
czył  ksiądz  prałat  Roman  Marszalec, 
były  wieloletni  proboszcz  parafii  Na
wiedzenia  Najświętszej  Marii  Panny 
w Krasnobrodzie,  kapelan AK,  a  kon
celebrowali  ją  także  proboszczowie 
krasnobrodzkich  parafii    ksiądz  Ro
man  Sawic  z  Parafii  Zesłania  Ducha 
Świętego  i  ksiądz Eugeniusz Derdziuk 
z  Parafii  Nawiedzenia  Najświętszej 
Marii  Panny  oraz  ks.  Artur  Sokół   
proboszcz  parafii  Świętej  Bożej 
Opatrzności  w  Bondyrzu,  który  wy
głosił piękną homilię. W czasie homilii 
Ksiądz  Proboszcz  cytował,  z  pożół
kłych  kart,  stanowiących  cenną  pa
miątkę  rodzinną,  fragmenty  tragicz
nych wspomnień z pobytu w obozie na 

Majdanku  spisanych przez  jego dziad
ka  Michała  Sokoła.  (Wspomnienia  te 
publikujemy na str.13)

Po  mszy  św.  odbył  się  apel  pole
głych  oraz  salwa  honorowa  poprowa
dzone  przez  żołnierzy  3  Batalionu 
Zmechanizowanego w Zamościu  . Na
stępnie  zgromadzone  delegacje  władz 
różnych  szczebli,  instytucji,  związków 
kombatanckich,  szkół    i  mieszkańców 
złożyły  pod  pomnikiem  wieńce 
i kwiaty.

Oprawę  muzyczną  uroczystości 
zapewniła  Krasnobrodzka  Orkiestra 
Dęta  oraz  organista  p.  Andrzej 
Kowalski.

Po  oficjalnej  części  uroczystości 
odbyło się spotkanie przy ognisku.

M. Czapla
Fotoreportaż – str. 11
fot. Katarzyna Lipska

Patriotycznie w Lasowcach

Serdecznie  dziękuję  ks. Arturowi So
kołowi  –  proboszczowi  Parafii  Świę
tej Opatrzności Bożej w Bondyrzu za 
udostępnienie  i  umożliwienie  publi
kacji  wspomnień  swojego  dziadka 
Michała Sokoła. 

Mariola Czapla – red. nacz. GK
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Kolędnicze laury w Stanisławowie

Z  siedmioma  trofeami  wrócili 
z  tegorocznych  „Stanisławow

skich Spotkań z Kolędą” artyści z gmi
ny  Krasnobród.  Tegoroczne  przesłu
chania odbyły się we wtorek 31 stycz
nia,  a  uczestniczyło w  nich  około  200 
wykonawców z pięciu gmin powiatów 
biłgorajskiego i zamojskiego.

Młodzi  kolędnicy    przedszkolaki, 
uczniowie  szkół  podstawowych  i  gim
nazjaliści, wykonywali po  jednej kolę
dzie  lub  pastorałce  z  własnym  akom
paniamentem lub półplaybeckiem.

Reprezentanci  Gminy  Krasnobród 
zdobyli  cztery  nagrody  i  trzy 
wyróżnienia. 

W  kategorii  zespołów w wieku  od 
7  do  9  lat  pierwsze  miejsce  zajęły 
„Słoneczka”  ze  Szkoły  Podstawowej 
w  Kaczórkach,  a  trzecie  „Aniołki” 
z  Zespołu  Placówek  Oświatowych 
w Krasnobrodzie.

Kolejne  dwie  nagrody  wyśpiewali 
artyści  występujący  w  kategorii  wie
kowej  1316  lat.  Wśród  solistów  dru
gie miejsce zajęła Dominika Radlińska 
z  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie,  a  trio wokalne  z  tej 
placówki  zdobyło  drugą  nagrodę  za 
występy zespołowe.

Wyróżnienia  przypadły  Mai  Cios 
z ZSP Krasnobród i Alicji Buryło z SP 
Kaczórki,  występującym  w  kategorii 
wiekowej 79 lat oraz Weronice Osuch 
z  ZSP  w Krasnobrodzie  wśród  wyko
nawców 10, 11 i 12letnich. 

Najlepsi kolędnicy otrzymali statu
etki,  wykonane  z  józefowskiego  ka
mienia,  a  patronami  honorowymi  im
prezy,  którą  zorganizowała  Szkoła 
Podstawowa  w  Stanisławowie,  byli 
Lubelski  Kurator  Oświaty  i  burmistrz 
Józefowa. 

ias24.eu

Krasnobrodzki  Dom  Kultury 
kontynuuje  tradycję  corocz

nych  koncertów  kolędowojasełko
wych,  które  są  doskonałą  okazją  nie 
tylko  do  kultywowania  tradycji,  ale 
również  promowania  lokalnych  arty
stów.

W  niedzielę  29  stycznia  o  godz. 
15.00  odbył  się  kolejny  taki  koncert. 
Wystąpili    w  nim  wokaliści,  aktorzy 
i muzycy z gminy Krasnobród. 

Prezentacje  rozpoczęły  dzieciaki 
z  Klubu  Malucha,  które  oprócz  kolęd 
przygotowały  program  słowny  nawią
zujący do Bożego Narodzenia. 

Następnie  na  scenie  swoje  jasełka 
zaprezentowała  grupa  młodzieży 
z  kółka  teatralnego  działającego 
w KDK. Młodzi aktorzy podzieleni na 
dwie  grypy  symbolizujące  dobro  i  zło 
(anioły  kontra  diabły),  doskonale 
wcielając się w swoje role, w humory
styczny sposób przekazali ponadczaso
we przesłanie o narodzeniu Chrystusa.

Tuż po nich na scenie pojawiły się 
dzieci uczęszczające na zajęcia wokal

ne w domu kultury. Utwory o tematyce 
świątecznej  w  ich  radosnym  wykona
niu  spotkały  się  z  żywiołową  reakcją 
publiczności,  która  nie  szczędziła  im 
braw.

Potem nadszedł  czas  na  nieco  doj
rzalsze  śpiewanie  i  wtedy  swoje  wo
kalne  talenty  zaprezentowały  kolejno: 
Gabriela Dobek i Aleksandra Bełz.

Następnym  punktem  koncertu  był 
występ  instrumentalny  Nataszy  Klej
ny, która zagrała na ksylofonie. 

Swój  program  słownomuzyczny 
zaprezentowali  także  uczniowie  klas 
I  i  II  Zespołu  Szkół  Podstawowych 
w  Krasnobrodzie  wraz  ze  swoją  na
uczycielką  języka  angielskiego    Ma
rzeną  Kałużą.  Podczas  tego  występu 
nie  zabrakło oczywiście kolęd w  języ
ku angielskim.

Kolejnym  punktem  niedzielnego 
spotkania był występ zespołu folklory
stycznego  „Wójtowianie”,  który  na 
stałe wpisał  się  już w  tradycję  imprez 
organizowanych w KDK.

Koncert  zakończył  się  występem 

najliczniejszego  zespołu,  bowiem  za
grała  Krasnobrodzka  Orkiestra  Dęta 
pod  kierunkiem  kapelmistrza  Mate
usza  Krawca.  Kolędy  i  pastorałki 
w  wykonaniu  muzyków  zabrzmiały 
z wielką mocą i siłą. Oprócz wykonań 
instrumentalnych  orkiestra  zaprosiła 
do  współpracy  wokalistę,  Andrzeja 
Kowalskiego,  którego mocny  głos  do
skonale wpisał się w przygotowany re
pertuar.  Dodatkową  niespodzianką  dla 
sympatyków  instrumentów  dętych  był 
debiut  trojga młodych muzyków: Kin
gi  Pasiecznej,  Dominiki  Koperwas 
i  Norberta  Buryło,  którzy  po  raz 
pierwszy wystąpili z orkiestrą. 

Ponadto  można  było  posłuchać 
efektów  pracy  najmłodszych,  dopiero 
rozpoczynających  swą  drogę  muzycz
ną  uczestniczek  zajęć  muzycznych  – 
Jagody  Skiba  i  Alicji  Buryło,  które 
ćwiczą  pod  czujnym  okiem 
kapelmistrza.

M.K.
Fotoreportaż – str. 10
fot. Marzena Mazurek

Krasnobrodzki koncert kolędowojasełkowy

Pomoc dla osób
z problemem
alkoholowym 

W  celu  pomocy  osobom 
z  problemem  alkoholo

wym  i  członkom  ich  rodzin,  podob
nie  jak  w  latach  poprzednich,  tak 
i w  2017  roku, w  ramach  Programu 
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Pro
blemów  Alkoholowych,  w  Krasno
brodzkim  Domu  Kultury  będzie 
działał  Punkt  Konsultacyjny. 
W punkcie  tym, dwa razy w miesią
cu,  we  czwartki,  w  godzinach  od 
15.00 do 18.00 dyżury  pełnił  będzie 
psycholog p. Edwin Pałyga.

Terminy kolejnych dyżurów psy
chologa w 2017 roku to: 2 i 23 mar
ca, 13 i 27 kwietnia, 18 i 25 maja, 8 
i  22  czerwca,  13  i  27  lipca,  10  i  24 
sierpnia,  14  i  28  września,  12  i  26 
października,  9  i  23  listopada,  14 
i 28 grudnia. Konsultacje są bezpłat
ne i anonimowe.

Mariola Czapla

Foto ze strony www.ejozefow.pl
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    Krasnobrodzkie ferie
Zajęciom organizowanym przez 

Dom  Kultury  i  Miejsko 
–Gminną Bibliotekę Publiczną w Kra
snobrodzie  podczas  ferii  zimowych, 
 już od kilku lat przyświeca hasło: „Dla 
Każdego coś dobrego”.

Tegoroczna  przerwa  zimowa 
 w naszym województwie    już za nami 
i  wszyscy  uczniowie  powrócili  do 
swoich  obowiązków  szkolnych,  ale 
warto w kilku słowach napisać  jak mi
nęły te dwa tygodnie.

„Łamigłówki  mądrej  główki", 
„Szachowisko",  występ  teatru  z  Kra
kowa,  a  do  tego,  zdobywające  coraz 
większą  popularność,  zabawy  "escape 
romm" i „sleeveface", to tylko niektóre 
propozycje przygotowane dla młodych 
mieszkańców  gminy  Krasnobród  oraz 
dla  chętnych  dzieci  wypoczywających 
w naszym mieście.

Ferie w KDK
Zajęcia prowadzone były od ponie

działku do piątku w godz. od 11.00 do 
14.00. Zazwyczaj były to dwa różniące 
się  tematycznie  spotkania  aktywizują
ce,  które  umożliwiały  wybór  zgodny 
z  indywidualnymi  zainteresowaniami 
i pasjami. 

       
„Misio Tulisio” na

krasnobrodzkiej scenie
Tradycyjnie,  feryjny  program  dla 

dzieci  z  miasta  i  gminy  Krasnobród 
oprócz  zajęć  przygotowanych  przez 
Krasnobrodzki  Dom  Kultury  i  Miej
skoGminną  Bibliotekę  Publiczną, 
wzbogacony został o spektakl dla dzie
ci w wykonaniu aktorów Teatru Maska 
z Krakowa, zatytułowany „Misio Tuli
sio”.  Przedstawienie  odbyło  się  17 
stycznia w  sali widowiskowej Krasno
brodzkiego Domu Kultury. A  opowia
dało o tym że „Każde dziecko ma swo
ją  ulubioną  przytulankę.  Taki  pluszak 
jest  nie  tylko  zabawką,  ale  również 
najlepszym  przyjacielem  najmłod
szych. Misie przytulanki są znane i ko
chane  na  całym  świecie  to  z  nimi 
dzieci  zasypiają,  rozmawiają  o  swoich 
problemach, dzielą smutki i radości.”

Bajka  o  przyjaźni  i  tolerancji  bar
dzo  podobała  się  zgromadzonej  pu
bliczności,  która  aktywnie  uczestni
czyła w  przedstawieniu,  chętnie  odpo
wiadając  na pytania aktorów. Gromkie 
brawa  na  koniec  świadczą  o  tym,  że 
spotkanie z „Misiem Tulisiem” w Kra
snobrodzkim  Domu  Kultury  można 
było zaliczyć do udanych.

Zajęcia aktywizujące czyli:
muzyka, plastyka i teatr

Pod  nazwą  zajęć  aktywizujących 
odbywały  się  spotkania,  podczas  któ
rych  jego  uczestnicy  mogli  poprzez 
zabawę  ćwiczyć  pamięć,  wykazać  się 
wiedzą,  refleksem,  czy  też  wcielić  się 
w swojego ulubionego bohatera. 
Zajęcia  muzycznowokalne  dawały 
możliwość  obcowania  z  muzyką 
w  różnej  formie.  Zarówno  słuchacze 
jak  i  wokaliści  mogli  znaleźć  coś  dla 
siebie.

Natomiast  podczas  spotkań  pla
stycznych  można  było  zmierzyć  się 
z  manualnoartystycznym  wyzwaniem 
i  wyczarować  prace,  które  na  pewno 
przypominać  będą  o wspólnie  spędzo
nych chwilach. 

Bal karnawałowy dla dzieci
O  tym,  że  prawie  każde  dziecko 

lubi  tańczyć,  nie  trzeba  chyba  nikogo 
przekonywać.  I  choć  tańczyć  każdy 
może,  trochę  lepiej  lub  trochę  gorzej, 
to  najważniejsza  jest  wspólna  zabawa 
i  uśmiech  na  twarzach  milusińskich. 
I  takich właśnie  roześmianych buź nie 
zabrakło  na  balu  karnawałowym  zor
ganizowanym  przez  Krasnobrodzki 
Dom  Kultury  w  dniu  23  stycznia 
2017 r.

To  już  czwarte  karnawałowe  spo
tkanie  dla  najmłodszych.  Tegoroczny 
bal  zgromadził  wiele  bajkowych  po
staci, które nie tylko tańczyły, ale rów
nież chętnie uczestniczyły w przygoto
wanych  dla  nich  konkursach  z  nagro
dami.

Było tanecznie, wesoło i kolorowo. 
Wszyscy  mali  tancerze  spisali  się  na 
medal,  bowiem mimo zróżnicowanych 
umiejętności  i  zapału do  tańca koloro
wa gromadka bawiła się znakomicie.
Pod  koniec  spotkania  wszyscy  uczest
nicy  zabawy,  aby  uzupełnić  spalone 
kalorie, zostali zaproszeni do wspólne
go stołu z napojami, łakociami i słony
mi  przegryzkami.  Karnawałową  zaba
wę  zakończono  wspólnym  tańcem,  do 
którego  zaproszono  przybyłych 
rodziców.

Feryjny Turniej Szachowy
Tak jak w latach ubiegłych nie mo

gło zabraknąć również „Szachowiska”, 
czyli  spotkań  miłośników  tej  królew
skiej  gry  oraz  „Feryjnego  Turnieju 
Szachowego  o  Puchar  Dyrektora  Kra
snobrodzkiego  Domu  Kultury”,  który 
na  stałe  wpisał  się  już  w  zimowy 

kalendarz. 
A  jeśli  o  turnieju  mowa,  to  warto 

zaznaczyć,  że  tegoroczne  zawody 
zgromadziły rekordową jak dotychczas 
liczbę  zawodników  –  bowiem  do  ry
walizacji  stanęło  20  osób.  Nad  cało
ścią  turnieju  czuwał  sędzia  szachowy 
klasy I Ryszard Probola.

W  tegorocznych  szachowych  zma
ganiach  najlepszym  okazał  się  Kamil 
Cisek,  tuż  za  nim  uplasowała  się  Do
minika Borek, zaś trzecie miejsce zajął 
Szymon Węgrzyn  – wszyscy  z Toma
szowa Lubelskiego. 

M.K.

Ferie w Bibliotece
„Ferie  w  bibliotece",  to  coroczna 

propozycja  Biblioteki  Publicznej 
w  Krasnobrodzie  dla  uczniów  w  każ
dym  wieku.  W  tym  roku  zajęcia,  od
bywały  się  w  drugim  tygodniu  ferii, 
każdego  dnia  w  godz.  10.00  –  12.00. 
W    wyjątkowo  kameralnym  gronie 
uczestnicy naszych zajęć mogli pograć 
w  gry i wziąć udział w zabawach inte
gracyjnych,  zajęciach  z  wykonywania 
biżuterii  oraz  zajęciach  plastycznych. 
Były  to m.in. „szalone  jeżowce  igłow
ce”’ „maski karnawałowe” oraz wyko
nywanie kolorowych bransoletek z gu
mek  loom  bands.    Nie  zabrakło  rów
nież  warsztatów  twórczych  na 
podstawie  bajki  Piotra  Barciuka  „Zi
ma”.  Każdy  dzień  niósł  ze  sobą  moc 
radości  i  wesołej  zabawy,  każdego 
dnia uczestnicy mogli nauczyć się cze
goś  nowego,  wszyscy  zgodzili  się,  że 
biblioteka  to dobre miejsce na spędza
nie wolnego czasu, gdzie nie ma miej
sca na nudę.
      

Bernadeta Włodarczyk

Fotoreportaż – str. 20
fot. ze zbiorów KDK i Biblioteki

KDK w Internecie
Krasnobrodzki  Dom  Kultury  infor
muje,  że  działa  już  nasz  strona  in
ternetowa:  www.kultura.krasno
brod.pl.  Od  nowego  2017  roku 
wszystkie  informacje  związane 
z  działalnością  KDK  są  na  niej 
umieszczane. 

Zapraszamy  do  odwiedzania  tej 
strony oraz naszego Facebook’a. 

Mariola Czapla – dyrektor KDK
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I.  Pewien  człowiek,  który  mieszkał 
w mieście,  postanowił  sprzedać odzie
dziczony  po  rodzicach  wiejski  dom. 
Spotkał  zaprzyjaźnionego  poetę,  który 
dla zabawy pisał różne teksty. Poprosił 
go o napisanie ogłoszenia, by mógł za
mieścić  je  w  lokalnej  gazecie 
i w Internecie.

  Chcę  sprzedać  chatę,  którą  mam 
na  wsi.  Dobrze  ją  znasz.  Napisz  mi 
ogłoszenie.

Poeta  napisał  zwięźle:  „Sprzedam 
ładną  posiadłość,  gdzie  rankiem  śpie
wają  ptaki.  Otacza  ją  piękny,  zielony 
las,  przez  który  płynie  rzeczka  o  czy
stej  i  połyskującej wodzie. Wschodzą
ce  słońce  zagląda  do  środka  domu 
przez  okna.  Dom  ma  werandę,  która 
daje rześki  i  relaksujący cień. Wieczo
ry  ubogacają  gwiazdy  i  śpiewające 
świerszcze”.

Po  pewnym  czasie  poeta  spotkał 
tego przyjaciela i zapytał:

 Sprzedałeś chatę?
  Nie!    odpowiedział  tamten  zde

cydowanie.  Zmieniłem zdanie. Kiedy 
przeczytałem  napisane  przez  ciebie 
ogłoszenie,  zrozumiałem,  że  posiadam 
wielki skarb1.

II.  Co  roku  spotykamy  się  rodzin
nie w naszym kościele z okazji imienin 
śp.  Apolonii  Walewander,  mojej  Ma
my,  dla  niektórych  obecnych  tu  osób 
Babci, a nawet Prababci. Wspominamy 
Ją, zmarłą dziewięć  lat  temu. W miarę 
upływu lat staje się Ona coraz bardziej 
nam droga i bliska, jak ten przeznaczo
ny  do  sprzedania  dom  rodzinny.  Od
krywamy ciągle na nowo bogactwo Jej 
myśli  i  ducha.  Chciałoby  się  więc 
przytoczyć  fragment  sentymentalnego 
wiersza  naszego  narodowego  poety, 
Adama Mickiewicza  z  jego  epokowe
go dzieła pt. Pan Tadeusz: „Dziś pięk
ność  twą w całej  ozdobie widzę  i  opi
suję, bo tęsknię po tobie”.

Wspominając  tak  bardzo  bliską 
nam osobę,  czynimy  to nie dla  chwal
by,  ale  dla  pewnego  pouczenia  nas 
wszystkich: mówiącego  te  słowa  i  po
bożnych  słuchaczy.  Nie  zapominajmy 
naszych  krewnych,  przyjaciół,  znajo
mych,  przełożonych,  współpracowni
ków,  podwładnych,  uczniów   wszyst
kich,  którzy  z  Bożego wyroku  odeszli 
już  z  tej  ziemi.  Pielęgnujmy  pamięć 
o  nich.  Jednocześnie  pamiętajmy 
o  tych,  których  mamy  jeszcze  szczę
ście mieć   wśród nas. Od jednych i od 
drugich  wiele  możemy  się  nauczyć. 
Słuchajmy ich. Tak wiele mają nam do 
powiedzenia.  Stawiajmy  im  pytania 

i  nasłuchujmy,  co  do  nas  mówią.  Co 
chcą nam przekazać. 

III.  Również  Jezus  „siedział  mię
dzy  nauczycielami,  przysłuchiwał  się 
im i zadawał pytania” (Łk 2, 46). Wie
lu  przysłuchiwało  się  Jezusowi  z  ko
rzyścią i ze zdumieniem. Pytali: „Skąd 
On to ma? I co za mądrość [...]?” (Mk 
6, 23). 

Ileż  mądrości  płynie  od  ludzi  sta
rych  i  doświadczonych?  W  Księdze 
Powtórzonego  Prawa  Starego  Testa
mentu  natchniony  autor  napisał:  „Za
pytaj  ojca,  by  ci  oznajmił,  i  twoich 
mędrców,  niech  ci  powiedzą”  (32,  7). 
Znajduje się tam również i taka zachę
ta:  „Na  dawne  dni  sobie  wspomnij. 
Rozważajcie  lata  poprzednich  poko
leń”  (tamże).  W  Piśmie  Świętym  jest 
też  przypomnienie  obowiązków  skie
rowane  do  ludzi  starszych.  Warto 
przytoczyć  choćby  taką  sentencję 
z  Księgi  Psalmów:  „Cośmy  słyszeli 
i cośmy poznali, i co nam opowiedzieli 
nasi  ojcowie,  tego nie  ukryjemy przed 
ich  synami.  Opowiemy  przyszłemu 
potomstwu” (Ps 78, 34).

IV.  Od  kilku  miesięcy  w  Polsce 
wiele  się  słusznie  mówi  o  młodej 
dziewczynie,  Danucie  Siedzikównie, 
ps. Inka, która pochodziła z bardzo pa
triotycznej  rodziny. W czasie  II wojny 
światowej  aktywnie walczyła w  szere
gach Armii Krajowej. Kiedy po zakoń
czeniu  okupacji  niemieckiej  nastała 
u nas inna, sowiecka, Inka nie poddała 
się  reżymowi.  W  czerwcu  1945  r.  za 
współpracę  z  antykomunistycznym 
podziemiem została aresztowana przez 
Sowietów i UB. W czasie śledztwa by
ła  okrutnie  bita  i  poniżana.  Mimo  to 
odmówiła  składania  zeznań  obciążają
cych  członków  brygad  Armii  Krajo
wej.  Krótko  przed  śmiercią  napisała 
w  grypsie:  „Powiedzcie  mojej  babci, 
że  zachowałam  się  jak  trzeba”.  Po 
śmierci  jej  rodziców babcia opiekowa
ła  się  nią  i  jej  dwiema  siostrami.  Inka 
została  skazana  na  śmierć.  Ostatnie 
słowa  Inki  mówią  wiele.  Krzyknęła: 
„Niech żyje Polska!”. Wyrok wykona
no 28 sierpnia 1946 r. okrutnym strza
łem w  tył głowy. Odnalezione dopiero 
po  70  latach,  w  2016  r.,  szczątki  Sie
dzikówny,  bohaterki  narodowej,  do
czekały  się  godnego  pochowku 
z  udziałem  najwyższych  władz 
państwowych.

V. W tej niezwykłej historii pozna
liśmy wychowawczy wpływ babci. Jak 
ważna jest i dzisiaj rola babci, nie trze
ba  wiele  mówić.  Moja  Mama  jako 

babcia  starała  się  wpływać  na  swoich 
wnuków  ucząc  ich  modlitwy  i  umiło
wania  Polski.  Mówiła,  zwłaszcza  nie
którym:  Módl  się  codziennie,  by  być 
dobrym  człowiekiem.  Dlatego  niektó
rzy Jej podopieczni osiągnęli wiele.

Czekała  zawsze  na  nich.  Dzięki 
niej  nasz  dom  rodzinny  nigdy  nie  był 
pusty.  W  dzisiejszych  zabieganych 
czasach  dziecko  od  najmłodszych  lat 
musi  nauczyć  się  samotności.  Dom 
jest pusty. Rodzice nie mają czasu dla 
swoich dzieci.

W  ustach  polskich  rodziców, 
zwłaszcza  starszych,  żadne  słowo nig
dy  nie ma  treści  banalnej.  Polacy wy
różniają  się  w  Europie  swymi  nie
zmiernie  ciekawymi,  a  często  drama
tycznymi  historiami  rodzinnymi. 
Niemal każda z nich to wielka epopeja 
międzywojenna, wojenna i powojenna: 
pełna ucieczek, powrotów, cudownych 
ocaleń, odnajdywania się po latach, ci
chego  bohaterstwa,  uporu  i  nadziei. 
Wiary  i  zaufania  Bogu.  Pola  i  drogi, 
usiane najpiękniejszymi w świecie ka
pliczkami,  są  wyjątkowym  tego  świa
dectwem. Pamiętajmy o  tym. Kto mo
że,  niech  spisuje  dzieje  swoich  bli
skich.  Zachowujcie  wiernie  każdą 
pamiątkę  rodzinną,  słowną  czy  mate
rialną. Bo nie ma słów ani  rzeczy nie
ważnych. Wszystkie są ciekawe i god
ne utrwalenia.

VI.  Często  nie  doceniamy  rzeczy, 
które posiadamy. Próbujemy uchwycić 
fałszywe  wizje  szczęścia  roztaczane 
przez  media.  Bądź  mądry!  Rozejrzyj 
się wokół  siebie  i  doceń  to,  co  posia
dasz: swój dom, rodzinę, przyjaciół, na 
których  zawsze  możesz  liczyć!  Doce
niaj  nabytą wiedzę,  swoje  dobre  zdro
wie  i  wiele  innych  wartości  w  życiu, 
które  z  pewnością  są  twoim  najcen
niejszym skarbem!
              Przecież  Jezus nauczał,  że  czło
wiek,  zwłaszcza  „[...]  każdy  uczony 
[...],  podobny  jest  do  ojca  rodziny, 
który  ze  swego  skarbca  wydobywa 
rzeczy nowe i stare” (Mt 13, 52).
              Staraj  się  zawsze  jak  najwięcej 
mieć  z  takiego  uczonego.  Może  dzi
siejsze  spotkanie  w  tym  ci  pomoże? 
 Niech się tak stanie!

Amen! 
       
ks. prof. dr hab. Edward Walewander

KUL

1 B.  Ferrero,  Skowronek  i  żółwie,  tłum. K. Ko
zak, Warszawa 2012, s. 54.

Dom rodzinny
Kazanie wygłoszone 5 lutego 2017 r. na mszy św. w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Krasnobrodziez okazji imienin śp. Apolonii Walewander
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Kolędowanie  to  piękna  polska 
tradycja  związana  ze  Święta

mi  Bożego  Narodzenia.  Tradycję  tę 
corocznie kultywują zespoły działające 
w  Krasnobrodzkim  Domu  Kultury,  tj. 
Krasnobrodzka Orkiestra Dęta i zespół 
folklorystyczny „Wójtowianie”. Każdy 
z  nich  tradycyjnie  przygotował  pro
gram  kolędowy  i  kilkakrotnie  go  pre
zentował.

Obydwa  zespoły  rozpoczęły  kolę
dowanie  od  udziału  w  II  Orszaku 
Trzech  Króli  w  dniu  6  stycznia  2017 
roku.  „Wójtowianie”,  zapewniając 
oprawę muzyczną dwóch  scen –  „Ma
ryja  z  Józefem  poszukują  noclegu” 
oraz  „Pałac  Heroda”,  zaś  orkiestra, 
grając w kościele podczas Mszy św. na 
zakończenie orszaku.

To nie był  jedyny w  tym dniu wy
stęp orkiestry, bowiem po zakończeniu 
orszaku Krasnobrodzka Orkiestra Dęta 
koncertowała  w  Domu  Pomocy  Spo
łecznej w Krasnobrodzie. Na początku 
był  to  koncert  dla mieszkańców  i  pra
cowników,  którzy  zebrali  się  w  kapli
cy, a potem członkowie orkiestry udali 
się  w  inne  miejsca,  aby  zagrać  dla 
tych,  którzy  z  różnych  względów  nie 
mogli  udać  się  do  kaplicy. Oprócz  re
pertuaru  kolędowego  orkiestra  zagrała 
także  marsze.  Z  racji  Święta  Trzech 
Króli  muzycy  wystąpili  w  orszako
wych koronach.

Natomiast  „Wójtowianie”  kolejne 
występy  kolędowe mieli  poza Krasno
brodem.  W  niedzielę  8  stycznia  kon
certowali  w  kościele  w  Suchowoli, 
gdzie  udali  się  na  zaproszenie  tamtej
szego  księdza  proboszcza.  Występ, 

który  został  zorganizowany    przy  du
żym  zaangażowaniu  pana  Stanisława 
Piłata,  został  bardzo  ciepło  przyjęty 
przez licznie  zgromadzonych parafian.
Dwa  tygodnie  później    22  stycznia 
„Wójtowianie”  dali  dwa  koncerty 
w Zamościu. Pierwszy z nich odbył się 
w Kościele pw. Matki Bożej Królowej 
Polski  w  ramach  „Charytatywnego 
koncertu  kolęd  i  pastorałek”  na  rzecz 
pomocy  dla  chorego  dziecka.  Koncer
tując  tam,  członkowie  zespołu  mieli 
okazję  spotkać  dawnego  krasnobrodz
kiego wikariusza ks. Sławomira Skow
rońskiego,  który  był  odpowiedzialny 
za  zorganizowanie  takiego  koncertu. 
Drugi  koncert  odbył  się  w  Kaplicy 
Wojewódzkiego  Szpitala  im.  Jana 
Pawła  II.  Na  obydwu  wydarzeniach 
w  Zamościu  „Wójtowianie”  spotkali 
osoby  wywodzące  sie  z  gminy  Kra
snobród.  W  kaplicy  szpitalnej  obecni 
byli  parafianie  z  Krasnobrodu  przeby
wających  na  leczeniu  w  szpitalu  oraz 
odwiedzający tam swoich bliskich.
Wszystkie  koncerty  były  bardzo  miło 
przyjęte przez publiczność  i nagrodzo
ne brawami.

Kolejnym,  po  Orszaku  Trzech 
Króli  wydarzeniem,  w  którym  wzięły 
udział  obydwa  zespoły  był  Koncert 
KolędowoJasełkowy  w  Krasnobrodz
kim Domu Kultury w dniu 29 stycznia. 
Wraz  z  orkiestrą  gościnnie  wystąpił 
wokalista  Andrzej  Kowalski.  Podczas 
tego  koncertu  swój  debiut  mieli 
uczestnicy  zajęć  nauki  gry  na  instru
mentach  dętych    Kinga  Pasieczna, 
Dominika Koperwas  i Norbert Buryło, 
którzy  po  raz    pierwszy  zagrali  w  or

kiestrze. Inni, trochę młodsi uczestnicy 
tych zajęć – Jagoda Skiba i Alicja Bu
ryło mieli okazję zaprezentować swoje 
umiejętności  występując  indywidual
nie.  Warto  tu  dodać,  że  podczas  tego 
koncertu  orkiestra  po  raz  pierwszy 
wystąpiła w nowych strojach.  
„Wójtowianie”  natomiast  wystąpili 
w  stałym  składzie  prezentując  kolędy 
i wiele mniej znanych pastorałek, a po 
swoim  występie  koncertowali  wspól
nie z publicznością. 

Tradycyjnie  zwieńczeniem  okresu 
śpiewania kolęd był wieczorny koncert 
„Wójtowian” w dniu 2 lutego w Sank
tuarium  Maryjnym  w  Krasnobrodzie. 
Podobnie  jak  i  poprzednie  występy, 
również  i  te  zyskały  uznanie 
słuchaczy.

Dwa  dni  później  grała  też  Orkie
stra Dęta. Z tym, że nie był to już wy
stęp  kolędowy,  orkiestra  zapewnia 
oprawę muzyczną  uroczystości  patrio
tycznych  w  Lasowcach  w  dniu   
4 lutego.

Na ręce szefów zespołów, tj. Mate
usza  Krawca  –  kapelmistrza  orkiestry 
oraz  Alicji  Parkitny  –  kierownika 
„Wójtowian”  składam  serdecznie  po
dziękowania  dla  wszystkich  członków 
obu  zespołów  za  ich  aktywną  działal
ność  na  rzecz  kultywowania  polskiej 
tradycji  i  dostarczenie  niezapomnia
nych wrażeń słuchaczom z Krasnobro
du oraz spoza granic naszego miasta. 

Zapraszam na kolejne występy.

Mariola Czapla
Fotoreportaż  str.9

Kolędowanie Orkiestry Dętej i „Wójtowian”
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Zaledwie  0,2  procent  zabrakło, 
by  Krasnobród  wygrał  kon

kurs  na  najlepszą  miejscowość  wypo
czynkową i rekreacyjną, organizowany 
na  portalu  Polskiej  Organizacji  Tury
stycznej.  W  zakończonym  o  północy 
(31.01.2017r.)  głosowaniu  pierwsze 
miejsce  zajął  Janów  Lubelski,  który 
zdobył  42,7  procent  głosów,  a  trzeci 
był Zwierzyniec.
 Rywalizacja trwała do ostatniej chwi
li.  Przez  godzinę  przed  zakończeniem 
głosowania  szala  zwycięstwa  przechy
lała  się  raz  na  naszą  raz  na  stronę  Ja
nowa Lubelskiego o niecały 1 procent, 
a  jeszcze  3  minuty  przed  północą  to 
my  mogliśmy  liczyć  na  wygraną 
z  przewagą...  0,2  procent    mówi  In
formacyjnej  Agencji  Samorządowej 
burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal. 

Jednocześnie  dziękuje  wszystkim 
internautom,  którzy  poparli  kandyda
turę  Krasnobrodu  i  zapowiada,  że 
miejscowy samorząd dołoży wszelkich 
starań, by oferta  turystyczna była  jesz
cze  bogatsza.  W  planach  inwestycyj
nych  na  najbliższe miesiące  jest  m.in. 
uporządkowanie  parku  i  budowa  pro
menady  spacerowej  na  ul.  Młyńskiej, 
łączącej  sanatorium  z  centrum miasta. 
Projekt pod nazwą „Zachowanie i udo
stępnienie  najatrakcyjniejszych  ele
mentów  dziedzictwa  naturalnego 
w  Krasnobrodzie”  to  wspólna  propo
zycja  samorządu  gminnego  i  Powiatu 
Zamojskiego,  o  kosztorysowej  warto
ści  około  1  miliona  400  tysięcy  zło
tych.  Prawie  1 milion  200  tysięcy  bę
dzie  stanowić  dotacja  z  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Wojewódz
twa  Lubelskiego,  która  już  została 

przyznana.  Teraz  wnioskodawcy  uzu
pełniają  dokumentację,  która  jest  po
trzebna do podpisania umowy w  spra
wie przekazania środków. 

W  trosce  o  wygodę  i  bezpieczeń
stwo  turystów  i  mieszkańców  krasno
brodzki  samorząd  poprawia  również 
infrastrukturę  drogową.  Na  przykład 
w tym roku, dzięki wsparciu z budżetu 
państwa,  przebuduje  prawie  7  kilome
trów  drogi  Jacnia    Hutki    Krasno
bród. Szacunkowy koszt  tej  inwestycji 
to prawie 5,5 miliona złotych, z czego 
połowę  wyłożą  Gmina  Krasnobród 
i Powiat Zamojski, a reszta będzie po
chodzić  z  rządowego  „Programu  roz
woju gminnej  i powiatowej  infrastruk
tury drogowej”. 

ias24.eu

Konkurs „Wiosenne spotkania
z Bolesławem Leśmianem”

Bolesław  Leśmian  jest  bohate
rem  piątej  edycji  Konkursu 

RecytatorskoPlastycznego pod hasłem 
„Wiosenne spotkania z...”, organi
zowanego  przez  Krasnobrodzki 
Dom Kultury. 

Dzieci  i  młodzież  z  powiatu 
zamojskiego już  teraz mogą przy
gotowywać się do występów i ob
myślać  pomysły  na  dzieła  pla
styczne,  a  finał  konkursowych 
zmagań  jest  planowany  na  drugą 
połowę marca. 

Hasło  „Wiosenne  spotkania 
z  Bolesławem  Leśmianem  i  jego 
epoką” nie  zostało wybrane przy
padkowo,  ponieważ  w  tym  roku 
mija  140.  rocznica  urodzin  zwią
zanego  z  Zamościem  wielkiego 
poety i prozaika. 

Konkurs recytatorski jest orga
nizowany  w  dwóch  etapach. 
Pierwszy    wstępny,  odbywa  się 
w  szkołach,  ośrodkach  kultury 
i  innych  placówkach,  a  jego 
uczestnicy  prezentują  jeden 
wiersz  Bolesława  Leśmiana  lub 
poety  dwudziestolecia międzywo
jennego,  na  przykład  Jana  Brze
chwy, Juliana Tuwima czy Korne
la  Makuszyńskiego  i  dowolny 

fragment  prozy  Bolesława  Leśmiana. 
Do  kolejnego  etapu,  finału  w  Krasno
brodzie,  każda  placówka może  zgłosić 

maksymalnie  po  dwóch  uczestników 
w  każdej  z  kategorii  wiekowych.  Od
dzielnie  będą  oceniani  recytatorzy 

z klas I  III i IV  VI podstawó
wek  oraz  gimnazjaliści,  przy 
czym najmłodsi  uczestnicy przy
gotowują tylko wiersz. 
Zgłoszenia  finalistów  należy 
przesyłać  do  17 marca  na  adres: 
Krasnobrodzki  Dom Kultury,  ul. 
3go  Maja  26,  22440  Krasno
bród. 

Zadaniem  uczestników  kon
kursu  plastycznego  „Bolesław 
Leśmian    jego  twórczość  i  epo
ka”  jest  wykonanie  ilustracji  do 
dowolnego  utworu  tego  autora 
albo  innego  twórcy  dwudziesto
lecia międzywojennego. 

Przesłuchania  recytatorów 
i  pokonkursowa  wystawa  prac 
plastycznych odbędą się 23 mar
ca w KDK, a szczegółowe infor
macje można uzyskać telefonicz
nie pod numerem: 84 660 71 17, 
albo  za  pośrednictwem  poczty 
elektronicznej  pod  adresem:  kra
domkul@02.pl. 

ias24.eu

„Prawie” jak zwycięzcy
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Niedaleko cichego miasta Lublina.
Leży taka bardzo malutka wiosczyna.
„Wieś Dziesiąta”, tak ją od dawna nazwali. 
Tutaj Niemcy miejsce na lagier obrali.
Po żniwach na puste pola tu przybyli
I wielkie kwadraty na nich odmierzyli.
Na kwadratach prostokąty oznaczono
I do budowy baraków przystąpiono.
A gdy już dużo baraków zbudowali,
To w dwie linie drutów, silnie opasali
I na drutach światło zainstalowano, 
A ów nowy lagier Majdanek nazwano.
Oraz z zapałem do akcji przystąpili.
Z całej Europy ludzi nazwozili.
A Niemcy higieny bardzo przestrzegali, 
Więc łaźnie dla więźniów, obok zbudowali.
Kto na Majdanek wkraczał, stary, czy młody,
W łaźni musiał przejść chrzest majdankowej wody.
Z łaźni do baraków grupami pędzono,
A tam bezlitośnie bito i głodzono.
Śniadanie: woda ziółkami zaprawiona.
Obiad: bez chleba z chwastu zupa zielona.
Za to kolacja suta jak potrzeba,
Kawa niesłodzona, oraz kromka chleba
Męczyć ludzi, Niemcy mieli to na celu.
Bito więźniów w pracy, bito na apelu.
Miotano ludźmi i strasznie ich zwaśniono.
Jak stado wściekłych psów, do kupy spędzono
Aby się tu działy większe okrucieństwa.
Dano więc władze wyrodkom społeczeństwa.
Podły więzień, drugiego bić był gotowy.
Na czwartym polu, był nim Julek blokowy.
Ten bił zawsze więźniów, nie mając litości.
Bodaj ziemia wyrzuciła jego kości.
Dwa razy dziennie, więźniów tu obliczano.
Rano i wieczorem w szeregach trzymano.
Na wszystkich widać, to wielkie przygnębienie.
Ludzie wygłodzeni stają niby cienie
Lecz kto był chory i nie mógł stać w szeregu.
Walcząc ze śmiercią, leżał w błocie, lub śniegu.
Tu się zaczynała prawdziwa gehenna.
Był chłopiec, dziewczyna, kobieta brzemienna,
Kaleka, głuchoniemy, psychicznie chory.
Potrzebni Niemcom wszyscy do gaz komory.
Do rachunku, trup na ziemi leży goły.
A gdzie tylko stąpniesz, to ludzkie popioły.
W tych co są małej wiary, zwątpienie wstąpiło,
Rzekli: „Gdyby był Bóg”, Majdanka by nie było.
Z pośród więźniów, jak jednego brakowało,
Kompania wojska z psami, pilnie go szukało.
Takiego zbiega, jeśli go przyłapano
Na śmierć przez powieszenie, zaraz skazano.
W czasie wykonywania takiego wyroku
Na placu więźniowie stali w czworoboku.
Twarzami do zbiega, by wszyscy widzieli
Co w przyszłości czeka, gdyby uciec chcieli.
„Bóg z nami”. Niemcy na sztandarach pisali
Lecz w sposób zbrodniczy, ludzi mordowali.
Głosili, że o wiarę walczą, jak niegdyś krzyżowi rycerze,
Lecz na kupe kompostu zwozili:
Obrazy, różance, szkaplerze
W akcje łapanki, gdy taką urządzali,
Z kościoła masowo ludzi zabierali.
Do obozu zagłady zaraz ich wieziono

Gdzie wraz z innymi, mordowano, palono,
Nie szerzyły takiej wojennej pożogi
Dzikie hordy tatarskiego Dżingis – hana
Jak naród niemiecki, dla wszystkich złowrogi
Ta Hitlera armia cywilizowana.
A opieke nad więźniami roztaczano.
W obozie dla chorych, szpital założono,
Gdy w szpitalu matka dziecko urodziła,
Piękna Niemra, niemowle na mróz rzuciła
Dla rannych Niemców, krew dziewczynom ściągano
Lub dla wojska, na nałożnice je zmuszano.
Często na operacje, szła zdrowa dziewczyna.
Tak się doświadczała, niemiecka medecyna,
Więźniów jak króliki, na doświadczenia brano.
Groźnymi zastrzykami ludzi zabijano.
Wśród Niemców, jeden był z uczciwym sumieniem,
Szef ogrodnictwa, zwał się Gustaw imieniem.
W tym napewno, było trochę krwi Polaka
I mówił po polsku, akcentem ślązaka.
Trupią czaszkę miał na czapce i kołnierzu.
Ale serce dobre było w tym żołnierzu,
Z uczciwości w całym obozie był znany
I jak dobry ojciec przez więźniów był kochany.
Za to inni marzyli o użyciu kaźni,
Komory gazowe zbudowali przy łaźni,
Owe komory więźniami wypełniano,
Otworem z góry groźny Cyklon sypano.
Cyklon na powietrzu, bezlitośnie działa.
Żarł płuca, więźniom krew gębą buchała.
Niemcy chcąc by wielką wojne wygrali,
W ten sposób miliony ludzi uśmiercali
To znów inną straszną zbrodnię obmyślili.
Rzesze Żydów na plac opałowy spędzili,
W pobliżu głośniki zainstalowano
Tu Żydów grupami masowo strzelano
Maszynowe karabiny serie grały
Ciała nieszczęśliwych na ziemię padały.
Piękne walce Sztrausa przez radia płynęły,
By zgłuszyć jęk ofiar, które tu ginęły.
A krematoria dymić nie przestawały
Śmiertelne zwłoki w popioły zamieniały
Popiołem setki hektarów zasypano
I różne warzywa na nich uprawiano.
O! ziemio polska! tyle wieków broniona. 
Krwią naszych rodaków tak strasznie zbroczona
Szwedzi, Tatarzy, zadali Ci cierpień brzemię
Lecz nie zbroczyli tak krwią, jak krzyżackie plemie.
Niegdyś były tu pola, dziś ziemia święta.
Krwią miljonów ludzi, na wskroś przesiąknięta.
Nie godzi się by była pługiem orana.
Tutaj jest narodów wielka Chaceldama*
Gdy będziesz na miejscu tego pobojowiska,
To patrz, tam z pod stóp krew narodów się wyciska.
Spójrz na ten kopiec usypany do góry,
To prochy ludzkie, czyn niemieckiej kultury.
Są to resztki, których rozwieźć nie zdołano,
O stokroć więcej po polach rozsypano.
Ziemia czarna w milczeniu wszystko strawiła.
Lecz przez długie wieki będzie krwią dymiła.
Ojcom tu zginął syn, córka, dzieciom matka…
Tu krew niewinna, woła o pomste do Boga. 

Michał Sokół
*Hakeldama  z aramejskiego „Pole krwi” (przyp. red.)
W tekście wspomnień zachowano oryginalną pisownię. 

Majdanek
Wspomnienia Michała Sokoła z niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku
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W  sobotę  14  stycznia  2017  r. 
w  świetlicy  wiejskiej  w  Do

minikanówce odbyły  się warsztaty  two
rzenia biżuterii. Warsztaty przeznaczone 
były dla osób, które chciały nauczyć się 
podstawowych technik tworzenia biżute
rii  oraz  lubiących  kreatywne  i  aktywne 
formy spędzania czasu. 

W  zajęciach  wzięło  udział  8  pań, 
które  miały  okazję  do  zapoznania  się 
z  podstawowymi  technikami  tworzenia 
biżuterii:  montażu  zapięć  do  bransole
tek, naszyjników, kolczyków, rozróżnia
niu podstawowych narzędzi, akcesoriów 
i półfabrykatów niezbędnych do własno

ręcznego wyrobu różnorodnych ozdób. W czasie 4 
godzinnych  zajęć  każda  z  uczestniczek,  korzysta
jąc  z  nowych  wiadomości  i  umiejętności,  miała 
okazję  do wykonania  bransoletek,  kolczyków,  na
szyjników,  zawieszek,  które  były  dodatkową  na
grodą i pamiątką tego spotkania.
         Warsztaty zorganizowała i przeprowadziła ni
żej podpisana, instruktor do spraw plastyki w Kra
snobrodzkim  Domu  Kultury,  opiekun  świetlicy 
w Dominikanówce i jednocześnie autorka relacji.

Marzena Mazurek

14

Warsztaty tworzenia biżuterii
w Dominikanówce
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W roku 2017 mija 154 roczni
ca  wybuchu  powstania 

styczniowego.  Fala  zrywu  powstań
czego przeszła  także przez ziemię kra
snobrodzką  i  trwale  zapisała  się  na 
kartach  historii  Krasnobrodu.  Warto 
wspomnieć,  że  oddział  powstańców 
pod  dowództwem  Marcina  Borelow
skiego ps.  „Lelewel”  ,ścigany od Hru
bieszowa  za  zniszczenie  carskich  ma
gazynów  rządowych,  przybył  aż  pod 
Krasnobród. W  dolinie  św.  Rocha  dn. 
24.03.1863  r.wojska  rosyjskie,  chcąc 
się  zemścić,  stoczyły  nierówną  walkę 
z  powstańcami.  „Lelewel”,  widząc 
liczbowo większą siłę wroga, zdecydo
wał się na odwrót, ale powstańcy nadal 
chcieli  walczyć.  Wreszcie  posłuchali 
dowódcy i opuścili miejsce bitwy. Od
dział  „Lelewela”  stracił  w  tej  bitwie 
ponad  40  żołnierzy,  którzy  zostali  po
chowani w zbiorowej mogile na cmen
tarzu  parafialnym  w  Krasnobrodzie 
przy ul. Spokojnej. 

Obecnie  na  tej  mogile  od  2008  r. 
stoi  nowy  pomnik  z  orłem  trzymają
cym w dziobie  rozerwane kajdany,  ja
ko  symbol  tego,  że  nikt  nie  zdoła  po
wstrzymać  Polaków  walczących 

o wolność, nawet wtedy, gdy ich liczba 
jest niewielka w porównaniu z siłą nie
przyjaciela. Dawny pomnik „orła" z lat 
30 XX wieku rozebrano, gdyż zagrażał 
bezpieczeństwu  ludzi.  Starsi  ludzie 
twierdzą,  że  stary  orzeł  bardziej  sym

bolizował  dążenia  niepodległo
ściowe,  nieugiętość  i  niezłom
ność  Polaków,  gdyż  głowę  miał 
wyżej uniesioną. 

Dawniej  pod  pomnik  po
wstańców  styczniowych  matki 
przyprowadzały  swych  synów 
i ze wzrokiem utkwionym w nie
zwyciężonego orła, drżącym gło
sem mówiły „…Pamiętaj synu, tu 
są  pochowani  polscy  bohatero
wie,  którzy  oddali  swoje  życie 
w  walce  z  nieprzyjacielem,  abyś 
ty mógł żyć, uczyć się i pracować 
w  wolnej  Polsce.  Im  należy  się 
hołd,  chwała  i  pamięć,  zapal 
świeczkę”.  Proste  słowa,  a  jak 
pięknie uczą patriotyzmu. 

Z  opowieści  starszych  ludzi 
wynika,  że  nie  wszyscy  miesz
kańcy  Krasnobrodu  byli  przy
chylnie  nastawieni  do  uczestni
ków zrywu niepodległościowego, 
jakby  nie  wiedzieli  o  tym,  że  to 
oni, poświęcając swe życie, wal
czą  o wolną  Polskę. Optymizmem na
pawa fakt, że na ziemi krasnobrodzkiej 
znaleźli  się  i  tacy,  którym  droga  była 
ojczyzna  i  z  narażeniem  swego  życia, 

rodziny, miejscowości,  przełama
li  lęk  i  starali  się  pomóc walczą
cym  o  dobro  wspólne,  któremu 
na imię Polska. 

Źródła  informacyjne  podają, 
że  w  oddziale  „Lelewela”  wal
czyło  wielu  Węgrów,  nawet  pod 
Krasnobrodem. W Muzeum Woj
ska Polskiego w Warszawie znaj
duje  się  obraz  „Bitwa  pod  Kra
snobrodem”  nieznanego  artysty. 
Z  kolei  „Gazeta  Ludowa” 
z  13.02.1916r.  podała  informację 
o  tytule  „Krasnobród  uczcił  po
wstańców”,  cytuję:  Staraniem 
grupki  osób  przygotowany  został 
bardzo  sumiennie  obchód  stycz
niowej  rocznicy.  Na  opuszczonej 
do  tej  pory  mogile  43  powstań
ców poległych 24 marca 1863 ro
ku  w  pobliżu  Krasnobrodu   
wzniesiono typowy dla 1863 roku 
krzyż  dębowy,  mogiłę  całą  oto
czono  ogrodzeniem.  Ręką  miej
scowych Polek  zrobiony  sztandar 
narodowy  powiódł  licznie  zebra

ną  ludność  miejscową  po  nabożeń
stwie  na  wspomnianą  mogiłę.  Pierw
szy raz od bardzo dawna z setek piersi 
polskich  popłynęła  w  niebiosa  z  Kra
snobrodu  pieśń  „Boże  coś  Polskę” 
i  „Z  dymem  pożarów”,  koniec  cytatu. 

Internet podaje,  że w owym dniu była 
niedziela śnieżna, 35 stopni mrozu. 

Na polskiej ziemi znajduje się wie

le mogił powstańczych pulsujących hi
storią.  Są  rozmieszczone  wśród  pól 
i lasów także w regionie Krasnobrodu. 
Czasem  wieńczy  je  tylko  krzyż.  Nie
mal z każdą związana jest jakaś legen
da. Warto  o  nich  przypominać.  Niech 
wychowują  kolejne  pokolenia  Pola
ków w miłości do ojczyzny.

Alina Słota

Historia godna pamięci
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W  Galerii  Malarstwa  Polskie
go  XVII  i  XIX  wieku  na 

Zamku  w  Lublinie  dnia  7  stycznia 
2017  roku  odbyło  sie  uroczyste  spo
tkanie  ŚwiątecznoNoworoczne  Re
gionalistów Lubelszczyzny. 

Na  spotkanie  z  całego  regionu 
przybyło  ponad  250  osób. Wszystkich 
zebranych  serdecznie  powitał  Prze
wodniczący  Wojewódzkiej  Rady  To
warzystw  Regionalnych  prof.  zw. 
dr hab. Sławomir Partycki. 

Organizatorami  spotkania  byli: 
Wojewódzka  Rada  Towarzystw  Re
gionalnych  w  Lublinie,  Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie, Muzeum 
Lubelskie w Lublinie. 

Wśród  zaproszonych  gości  by
li  m.in.  senator  Rzeczypospolitej  Pol
skiej  Stanisław  Gogacz,  Dyrektor  De
partamentu  Edukacji  Kultury  i  Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz
twa Lubelskiego Andrzej Miskur. Me
tropolitę  Lubelskiego  reprezentował 
ksiądz prałat Ryszard Lis. 

Zebrani goście z  zainteresowaniem 
wysłuchali  chóru  Wojewódzkiego 
Ośrodka  Kultury  „Słowiki  Lubelskie” 
pod  batutą  Ireny  SułtanWąsik  oraz 
obejrzeli  występ  zespołu  ludowego 
„Więź”  z Soli  z  przedstawieniem „Pa
sterka  1943  r.”. Wraz  z  zespołem wy
stąpiła grupa partyzancka z Biłgoraja. 

Zgromadzeni  na  sali  z  zaintereso

waniem obejrzeli przedstawienie, gdyż 
ukazywało  ono  trudne  życie  i  cierpie
nia  ludności,  szczególnie  wiejskiej, 
w czasie II wojny światowej. 
W  związku  z  obchodami  40lecia  pra
cy  zawodowej Przewodniczącego Wo
jewódzkiej  Rady  Towarzystw  Regio
nalnych  w  Lublinie  prof.  zw. 
dr  hab.  Sławomira  Partyckiego  otrzy
mał  on  od  zgromadzonych  regionali

stów  lubelskich  duży  piękny  bukiet 
białoczerwonych róż wraz z życzenia
mi dalszej owocnej pracy w dziedzinie 
edukacyjnonaukowej  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  organizacji  pozarzą
dowych i towarzystw regionalnych. 

Były  również  wystąpienia  zapro
szonych  gości.  Senator  Stanisław  Go
gacz  w  swoim wystąpieniu  stwierdził, 
że  regionaliści  są  animatorami  kultury 
swoich  środowisk,  upamiętniają  trady
cje,  obyczaje,  a  co  najważniejsze 
utwierdzają  patriotyzm  w  lokalnym 
społeczeństwie.  Ich  praca  i  zaangażo
wanie  społeczne  jest  widoczne  i  po
trzebne  szczególnie  dla  przyszłego 
pokolenia. 
Ksiądz prałat przybliżył zebranym lata 

swojej  młodości  i  omówił  obrzędy 
świąteczne,  jakie odbywały  się w  jego 
rodzinie  wraz  ze  słomą  na  podłodze 
i  sianem pod  obrusem. Odprawił  rów
nież ceremonię religijną, po której roz
dane  zostały  opłatki  uczestnikom  spo
tkania  i  nastąpiło  wspólne  składanie 
życzeń  świątecznonoworocznych. 
W trakcie składania sobie życzeń, chór 

„Słowiki  Lubelskie”  i  zespół  ludowy 
„Więź”  na  przemian  śpiewały  kolędy 
polskie. 

Po  tej  części  regionaliści  przeszli 
do  sali,  w  której  znajdowały  się  stoły 
z  posiłkami  wigilijnymi,  tradycją  jest 
też  że  znajduje  się  stół  z  nakryciami 
i  posiłkami  dla  ludzi  biednych  i  po
trzebujących. 

W  trakcie  konsumpcji  potraw  wi
gilijnych  zebrani  wymieniali  swoje 
uwagi  i  spostrzeżenia  z  dotychczaso
wej  swojej  pracy  organizacyjnej  oraz 
jak zwykle poruszali istotne problemy, 
jakie  czekają  ich  w  roku  2017. 

Krasnobrodzkie  Towarzystwo  Re
gionalne  reprezentowane  było  przez 
Przewodniczącego  Mieczysława  Ko
ścińskiego  i  członka  Stanisława 
Gresztę. 

Mieczysław Kościński 

Świątecznonoworoczne spotkanie 
Regionalistów Lubelskich

Podziękowania 
dla Pana

Krzysztofa Ciska
W  związku  z  zakończeniem 

pełnienia  przez  Pana  funkcji  sołty
sa  Majdanu  Wielkiego  składamy 
Panu  serdeczne  podziękowania  za 
owocną  współpracę  oraz  za  zaan
gażowanie  i  trud  włożony  w  dzia
łalność  na  rzecz  lokalnej  społecz
ności.

Burmistrz Krasnobrodu
Kazimierz Misztal

oraz Władze Samorządowe
Krasnobrodu 
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Polski ruch ludowy jest fenome
nem  historycznej  ciągłości. 

Historycy,  za  datę  jego  powstania 
uważają  rok  1895,  kiedy  to  28  lipca 
w  Rzeszowie,  który  był  pod  zaborem 
austryiackim,  na  zjeździe  delegatów 
chłopskich  komitetów  wyborczych 
utworzono  pierwszą  chłopską  organi
zację  polityczną  zwaną Stronnictwem 
Ludowym.  Od  samego  początku 
stronnictwa  ludowe  miały  charakter 
parlamentarny.  Ich  bazę  społeczną 
i  elektorat  stanowiły  warstwy  ludowe. 
Chłopski  ruch  ludowy  zawsze  prowa
dził swoją politykę w oparciu o warto
ści  narodowe,  chrześcijańskie  i  ludo
we.  Ludowcy  zawsze  aktywnie 
uczestniczyli  w  życiu  społecznym 
i  politycznym  narodu.  Brali  aktywny 
udział w pracy i walce o wolność i su
werenność  państwa  polskiego  oraz 
w  walce  przeciwko  krzywdzie  i  nie
sprawiedliwości. W  swojej  pracy  spo
łecznopolitycznej  kształtowali,  po
przez  swoją  aktywność,  właściwe 
postawy patriotyczne wśród mieszkań
ców  wsi.  Wielkim  atutem  polskiego 
ruchu  ludowego była,  jest  i będzie wi
zja  państwa  sprawiedliwego  oraz  de
mokratycznego  –  państwa  zrównowa
żonego  politycznie,  gospodarczo 
i  w  stosunkach  międzynarodowych. 
Dla  ruchu  ludowego  największym  do
brem  była  zawsze  wolna,  suwerenna 
i  demokratyczna Ojczyzna. Wielokrot
nie dawali dowody miłości do swojego 
narodu  i  państwa.  Nie  szczędzili  dla 
wojska  ciężko  wypracowanych  wła
snych  środków  materialnych,  ani  też 
krwi  dla  Ojczyzny  –  gdy  zachodziła 
taka potrzeba. Nie uchylali się od służ
by wojskowej i nigdy nie dezerterowa
li – wiernie wykonując rozkazy swoich 
dowódców.  Przykładem  niech  będzie 
pierwsza  i  druga  wojna  światowa, 
a między  innymi działalność konspira
cyjna  w  okresie  niemieckiej  okupacji, 
gdzie  oddziały Batalionów Chłopskich 
– jako zbrojne ramię ruchu ludowego – 
staczały tysiące walk i różnego rodzaju 
potyczek z znienawidzonym wrogiem. 

Partie  polityczne,  stanowiące  opo
zycję  w  okresie  międzywojennym, 
a  wśród  nich  Stronnictwo  Ludowe  – 
poparły  na  początku  okupacji  hitle
rowskiej –  tworzoną w kraju przez za
wodowych  wojskowych  konspiracyjną 
organizację bojową pod nazwą Służba 
Zwycięstwu Polski (SZP) – dowodzo
ną przez gen. Michała Tokarzewskie

goKaraszewicza  pseudonim  „Tor
wid.” Szefem sztabu i zastępcą był płk 
dypl. Stefan Rowecki „Grot”. Służba 
Zwycięstwu  Polski  istniała  zaledwie 
kilka miesięcy.  Pod  koniec  1939  roku 
gen.  Władysław  Sikorski,  stojący  na 
czele  rządu  polskiego  na  emigracji, 
rozwiązał SZP, a na  jej miejsce powo
łał Związek Walki  Zbrojnej  (ZWZ), 
mianując  jednocześnie  jego  dowódcą 
gen.  Kazimierza  Sosnkowskiego, 
który  przebywał  na  emigracji  w  An
glii. W tym czasie nastąpiły też zmiany 
w dowództwie  na  terenie  kraju. Gene
rał  Michał  TokarzewskiKaraszewicz 
został  mianowany  komendantem  ob
szaru  lwowskiego ZWZ. Natomiast  na 
obszar  warszawski  powołano  płk. 
dypl.  Stefana  Roweckiego,  który  od 
czerwca  1940  roku  był  Komendantem 
Głównym Armii Krajowej (AK). 

Stronnictwa,  które  istniały  już 
w okresie międzywojennym,  takie  jak: 
Stronnictwo  Ludowe,  Polska  Partia 
Socjalistyczna  i  Stronnictwo  Narodo
we  utworzyły  w  końcu  1939  roku  or
ganizację  polityczną  pod  nazwą  Poli
tyczny  Komitet  Porozumienia  (PKP). 
W  skład  PKP  wchodził  również  Ko
mendant Główny ZWZ.

Na  razie  współpraca  układała  się 
dobrze.  Partie  wchodzące  do  PKP  za
deklarowały,  że  uznają  ZWZ  jako 
polską  organizację  wojskową  w  kon
spiracji,  lecz  PKP  stanowić  będzie 
czynnik  nadrzędny  nad  ZWZ. Wojsko 
miało być apolityczne i nie mogło roz
wiązywać  zagadnień  natury  admini
stracyjnej  i  politycznej,  a  tylko wyko
nywać  sprawy  związane  wyłącznie 
z zadaniami wojskowostrategicznymi.

Ruch  ludowy  postanowił  kontynu
ować współpracę ze Związkiem Walki 
Zbrojnej. Wielu  ludowców  było  orga
nizatorami  i  dowódcami  oddziałów 
ZWZ. Taka sytuacja  trwała do począt
ku  1940  roku,  ale  już wkrótce między 
 PKP,  a Komendą Główną ZWZ, która 
nie  chciała  respektować  uchwał  PKP 
wynikły  nieporozumienia.  W  terenie, 
komendy ZWZ działały wbrew ustalo
nym  zasadom.  Mianowano  komisa
rycznych wojewodów,  starostów, wój
tów, a nawet sołtysów. W PKP między 
płk.  dypl.  Stefanem  Roweckim 
a  stronnictwami  tworzyły  się nie  tylko 
nieporozumienia,  ale  nawet  ostre  star
cia. Zmienił się również na wszystkich 
szczeblach stosunek ZWZ do żołnierzy 
pochodzących  z  ruch  ludowego.  Za

częto  zwalczać  działalność  ruchu  lu
dowego.  Nie  dopuszczano  ludowców 
do  kierowniczych  stanowisk  w  ZWZ 
oraz zwalniano z  funkcji dowódczych. 
Wtedy  już nie ulegało wątpliwości,  że 
zamiast wojska  polskiego w  konspira
cji,  zamiast  zbrojnego  ramienia  naro
du, zaczęło rozrastać się zbrojne ramię 
sanacyjnego obozu. Powiało atmosferą 
rządu sanacyjnego – jaki był w okresie 
międzywojennym, gdzie na wsi i wielu 
miastach  panowała  totalna  bieda  spo
wodowana bardzo dużym bezrobociem 
i  niskimi  cenami  za  produkty  rolne. 
Chłopi  doskonale  pamiętali  też  lata 
kiedy to na strajkach chłopskich zabito 
około  czterdziestu  manifestantów, 
a  wielu  zostało  trwale  okaleczonych. 
Działaczy  ludowych  i  organizatorów 
strajków  skazywano  na  wieloletnie 
więzienia.  Dlatego  też,  przywódcy 
Centralnego  Komitetu  Ruchu  Ludo
wego  (CKRL),  w  sierpniu  1940  roku 
podpisali  decyzję  wystąpienia  z  PKP. 
Ludowcy  stworzyli  zbrojną  organiza
cję, której nadano nazwę Straż Chłop
ska  (Chłosta).  Komendantem  miano
wano  Franciszka  Kamińskiego  ps. 
Zenon  Trawiński.  Na  pełnomocnika 
spraw  wojskowych  z  ramienia  CKRL 
powołano  Józefa  Nećkę  ps.  Zgrzeb

niak.  Później  organizacja  ta  przybrała 
nazwę Bataliony Chłopskie. W dniu 8 
października  1940  Franciszek  Kamiń
ski  został  decyzją  CKRL  mianowany 
komendantem  głównym  pierwszej 
w dziejach Polski  samodzielnej  chłop

Ludowcy i ich zbrojne ramię – Bataliony 
Chłopskie w obronie Zamojszczyzny
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skiej  organizacji  zbrojnej  i  funkcję  tę 
pełnił  do  końca  wojny.  Chłopi  maso
wo  opuszczali  ZWZ  i  wstępowali  do 
własnej  organizacji.  Było  to  wielkie 
osiągnięcie myśli politycznej i zdolno
ści  organizacyjnej  ruchu  ludowego. 
Ukształtowana struktura organizacyjna 
w  zakresie  wojskowości,  okazała  się 
jedną z najbardziej trwałych i rozwija
jących  się  organizacji  ruchu  oporu. 
Utworzenie  BCh,  znacznie  umocniło 
pozycję  ruchu  ludowego  wśród  pol
skich  ugrupowań  konspiracyjnych. 
Stworzyło  też  nadzieję  na  odegranie 
przez  ludowców  poważnej  roli 
w okresie wyzwolenia kraju i odbudo
wy polskiej państwowości. 

Rozbudowa  BCh  –  organizacji 
wojskowej  o  jednolitej  strukturze  kla
sowej i demokratycznym charakterze – 
postępowała  niezwykle  dynamicznie. 
Była to, pod względem wielkości, dru

ga  po  Armii  Krajowej  siła  zbrojna. 
Najlepiej,  pod  względem  organizacyj
nym, oddziały BCh działały na terenie 
Generalnego  Gubernatorstwa,  a  zwła
szcza  na  Lubelszczyźnie,  Kielecczyź
nie  i  Małopolsce.  Na  Lubelszczyźnie, 
co szósty chłop działał w tej organiza
cji.  Żaden,  z  innych  nurtów  podzie
mia,  nie  zdobył  takich  wpływów 
w  środowiskach  wiejskich,  jak 
ludowcy. 

Organizacjami  konspiracyjnymi 
ruchu  ludowego  były  także  Związek 
Pracy  Ludowej  „Orka”  i  Ludowy 
Związek  Kobiet  (20  tys.  członkiń). 
Z jego szeregów rekrutowały się sani
tariuszki  Zielonego  Krzyża,  niosące 
pomoc  żołnierzom  BCh  oraz  prześla
dowanym przez okupanta. 
Bataliony Chłopskie, jak też wszystkie 
organizacje  ruchu  ludowego,  wniosły 
ogromny  wkład  w  zakresie  pomocy 

i  opieki  społecznej.  W  warunkach 
groźby  zagłady  społeczeństwa  pol
skiego  ludowcy  pomagali  wszystkim 
zagrożonym  przez  okupanta.  Wysie
dlanym  z  Zamojszczyzny  i  z  ziem 
wcielonych  do  Rzeszy,  inteligencji, 
mieszkańcom  Warszawy  wypędzo
nych  z  miasta  po  upadku  powstania, 
jeńcom  wszystkich  narodowości 
i Żydom.

Jednym  z  wielu mankamentów  na 
początku  organizacji  i  działalności 
BCh  było  zdobywanie  i  gromadzenie 
broni  dla  oddziałów  walczących, 
o czym w następnym artykule.

cdn
Jan Gębka

 lek. weterynarii

Z  wielkim  smutkiem  przyjęli
śmy  wiadomość  o  śmierci 

Wandy  Orlińskiej    wybitnej  artystki, 
ilustratorki i malarki. 

Pani  Wanda  odeszła  24  stycznia 
2017r. w Warszawie, a  jej ostatnie po
żegnanie odbyło  się 1  lutego br. Msza 
św.  żałobna  została  odprawiona w ko
ściele  św.  Karola  Boromeusza  na 
Powązkach.

Pani  Wanda  Orlińska  od  bardzo 
wielu  lat  związana  była  z  Krasnobro
dem. Początkowo przyjeżdżała tu wraz 
z  mężem  Bogusławem  na  Ogólnopol
skie  Plenery  Ilustratorów  organizowa
ne przez Biuro Wystaw Artystycznych 
w  Zamościu,  a  od  ponad  10  lat,  rów
nież  z  mężem,  uczestniczyła  w  Ogól
nopolskich  Warsztatach  Ilustratorów 
organizowanych  przez  Krasnobrodzki 
Dom  Kultury  z  inicjatywy  i  przy 
współudziale Marii Grażyny Szpyry.

Podczas  pobytu w  naszym mieście 
Pani Wanda pracowała twórczo nad te
matami warsztatów, poma
gała  przy  organizacji  wy
staw, uczestniczyła w wer
nisażach odbywających się 
w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury,  brała  udział 
w spotkaniach z władzami 
naszego  miasta,  słuchała 
występów  zespołu  „Wój
towianie”,  rozmawiała 
z mieszkańcami.
Bardzo  lubiła  nasze  mia
sto,  zachwycała  się  przy
rodą,  świeżym  powie
trzem,  urokliwymi  zakąt

kami,  szczególnie  upodobała  sobie 
dolinę  Świętego  Rocha.  Była  osobą 
bardzo  skromną,  pełną  ciepła  i  życzli
wości.

Jej  ilustracje  wzbogacały  i  wzbo
gacają  wystawy  oraz  nadają  szczegól
nego  charakteru  książkom  dla  dzieci 
i  młodzieży,  których  zilustrowała  kil
kadziesiąt.

Dla  nas  szczególnie  cenne  są  te 
prace,  do  których  inspiracje  czerpała 
przebywając w naszym mieście, a któ

re  składają  się  na  przygotowane  przez 
KDK wystawy  prezentowane w wielu 
galeriach na terenie Polski, a także po
za jej granicami (Korczak i jego dzieło, 
Juliusz  Słowacki w  ilustracjach, Pieśń 
ujdzie cało  Polskie pieśni patriotycz

ne,  Wiersze,  powiastki  i  ry
mowankiz  przedwojennej 
czytanki,  Żywoty  Świętych 
oraz  Tam  za  dworem,  za  je
ziorem  Pieśni  i piosenki  lu
dowe).  Wiele  tych  ilustracji 
znalazło  się  też  na  kartach 
wydawnictw  albumowych 
towarzyszących  wystawom 
publikowanych przez KDK.
      Ostatni raz mieliśmy oka
zję spotkać się z Panią Wan
dą w Krasnobrodzie na prze
łomie  sierpnia  i  września 

Krasnobród wspomina i żegna Wandę Orlińską
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ubiegłego  roku  podczas  warsztatów 
ilustratorów,  których  tematem  była 
Wisła  oraz  podczas  odbywającego  się 
w  tym  czasie  wernisażu  wystawy  pt. 
„Chrzest  Polski  w  ilustracjach”,  będą
cej  pokłosiem  wcześniejszej  edycji 
spotkań ilustratorów w Krasnobrodzie.

Kończąc  ubiegłoroczne  warsztaty 
żegnaliśmy  się mówiąc  do  zobaczenia 
za  rok.  Wówczas  nie  przypuszczali
śmy,  że  to  będzie  nasze  ostatnie  spo
tkanie,  choć  niektórzy  wiedzieli,  że 
Pani  Wanda  przyjechała  pożegnać  się 
z nami i z Krasnobrodem...

Pani Wanda  na  zawsze  pozostanie 
w  naszej  pamięci,  a  jej  ilustracje  oraz 
zdjęcia  ze  wspólnych  spotkań  będą 
nam ciągle o niej przypominały.

Mariola Czapla 
Dyrektor KDK

Wanda Orlińska (19422017)
Urodziła  się w  Stalowej Woli.  Stu

diowała na Wydziale Grafiki Akademii 
Sztuk  Pięknych  w  Warszawie,  gdzie 
uzyskała  dyplom  z  wyróżnieniem 
w  pracowni  profesora  Jana  Marcina 
Szancera.  Twórczość  w  dziedzinie  ilu
stracji,  grafiki  wydawniczej,  rysunku 
i  malarstwa.  Brała  udział  w  licznych 
wystawach  w  kraju  i  za  granicą.  Jest 
autorką  ilustracji  do  kilkudziesięciu 
książek  dla  dzieci  i młodzieży  oraz  do 
czasopism. 

Foto ze zbiorów KDK 
i Rodziny Pani Wandy




