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Wóz bojowy dla OSP Majdan Wielki 

24 listopada 2008 roku został sprowadzony samochód strażacki po karosażu, który 
wykonała firma „Osiny” spod Częstochowy. Wóz bojowy typu ciężkiego przeznaczo-
ny dla OSP w Majdanie Wielkim wyposażony jest w zbiornik o pojemności 8 000 li-
trów. Całkowity koszt przebudowy samochodu wyniósł 110 tys. zł.  
Na powyższą kwotę składają się dotacja ze Związku OSP RP Oddział Wojewódzki w 
Lublinie w wyso-
kości 45 tys. zł. 
oraz dotacja z Wo-
jewódzkiego Fun-
duszu Ochrony 
Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 
w Lublinie w wy-
sokości 35 tys. zł. 
Pozostała kwotę - 
30 tys. zł. została 
zabezpieczona z 
budżetu gminy 
Krasnobród. Nowy 
samochód bojowy 
jest szóstym samo-
chodem gaśniczym będącym na wyposażeniu jednostek OSP w gminie Krasnobród.  
 

Samochód dla ZSP w Krasnobrodzie 
Od 25 listopada br. Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie ma już nowy sa-
mochód. Autobus 
marki mercedes kolo-
ru bordowego posia-
da 20 miejsc, w tym 
jedno dla osoby nie-
pełnosprawnej. Za-
kupu dokonano na 
potrzeby związane z 
dowożeniem 
uczniów do szkoły. 
Koszt zakupu to 
kwota 223.800 zł., z 
której znaczną część 
pokryła dotacja z 
Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

 

Wieści 
Z 

Gminy 
 

Dotacja dla Sanatarium 
Gmina Krasnobród udzieliła pomocy 
finansowej dla Samodzielnego 
Publicznego Sanatrium 
Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza 
Korczka w Krasnobrodzie.  
Dotacja w wysokosci 22.282 zł. została 
udzielona z przeznaczeniem na zakup 
aparatury medycznej i sprzętu do 
rehabilitacji. 
 

Współpraca z Powiatem Zamojskim 
Rada Miejska w Krasnobrodzie podjęła 
uchwałę o pomocy dla Powiatu 
Zamojskego, na  podstawie której 
przyznała dotację w wysokości 209 tys. 
zł. z przeznaczniem na budowę drogi 
powiatowej z Kaczórek do Zwierzyńca o 
długości ponad 7 km. 
Dzieki podjętej uchwale Powiat 
Zamojski wraz z gminami Adamów 
Zwierzyniec i Krasnobród będzie mógł 
złożyć wniosek do „Narodowego 
Programu Pzrebudowy Dróg Lokanych 
2008-2011” i ubiegać się o 
dofinansowanie tej inwestycji na rok 
2009. O losach tego wniosku będziemy 
informowali w kolejnych wydaniach 
GK.  
 

Odmulenie rzeki Wieprz 

w Krasnobrodzie 
Z końcem listopada 2008 roku zakończą 
się prace polegające na odmuleniu kory-
ta rzeki Wieprz w Krasnobrodzie na od-
cinku ok. 500m od jazu w górę rzeki. 
Odtworzony zostanie też rów meliora-
cyjny, którym odprowadzane są wody 
deszczowe z centrum Krasnobrodu. Przy 
okazji odmulania rzeki podwyższone zo-
staną skarpy brzegowe, co znacznie 
ograniczy wylewanie rzeki.  

  

Sesja Rady Miejskiej 
W dniu 6 grudnia br. o godz.16.00 w KDK odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie. W porządku obrad przewiduje się podjęcie uchwał: 
1) ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 943 położonej w Krasno-

brodzie przy ul. 3 Maja, 
2) ws. uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2009 rok, 

 

3) ws. uchwalenia Miejsko-Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
na 2009 rok, 

4) ws. przyjęcia „Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
rok 2009,  

5) ws. zmian w budżecie gminy na 
2008 rok, 

6) ws. ustalenia opłaty za zrzut nieczy-
stości stałych na gminne wysypisko 
w Grabniku, 

7) ws. uchwalenia budżetu gminy na 
rok 2009. 

Informacje zebrała: M. Czapla 
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Niezwykłe odkrycie w Krasnobrodzie 
 

 W sanktuarium Matki Boskiej w 

Krasnobrodzie trwa obecnie remont da-

chu i wież: dotychczasowe pokrycie bla-

chą wymieniane jest na dachówkę. 20 

października 2008 r. w bani (kopule), 

znajdującej się pod krzyżem na szczycie  

świątyni, znaleziono przypadkowo do-

kument z 24 września 1864 r., autorstwa 

ówczesnego przeora klasztoru domini-

kańskiego o. Ludwika Turzynieckiego, 

podpisany także przez pozostałych za-

konników, pracujących wtedy w tym 

ośrodku kultu maryjnego. Tekst napisa-

ny jest czytelnym pismem ręcznym na 

białym, grubym papierze o formacie 21 

x 37 cm, lekko poliniowanym, z pewno-

ścią dla ułatwienia równego pisania. 

Zrulowany dokument był owinięty w in-

ny, grubszy papier, dzięki czemu zacho-

wał się bez uszkodzeń. 

     Ten nieznany dotychczas tekst odnosi 

się do panującej wówczas sytuacji poli-

tyczno-kościelnej. Świadczy zarówno o 

wykształceniu zakonników dominikań-
skich, jak i o ich postawie patriotycznej, 

a przede wszystkim o umiłowaniu przez 

nich Kościoła. Słowa w nagłówku, pole-

cające Bożej opiece papieża Piusa IX, 

są mocno podkreślone. To wyjątkowe 

świadectwo angażowania się dominika-

nów w sprawę polską tchnie odwagą i 

dobrym rozeznaniem ówczesnej sytuacji, 

mimo, że władze carskie zabiegały o to, 

by informacje o prześladowaniu Kościo-

ła katolickiego w Królestwie Polskim nie 

były powszechnie znane. Z analizy do-

kumentu można wnioskować, że zakon-

nicy krasnobrodzcy, zdawali sobie 

sprawę z trudnego położenia Kościoła i 

w pewnym sensie nie wykluczali możli-
wości kasaty klasztorów w Królestwie, 

co rzeczywiście nastąpiło miesiąc póź-
niej, 27 października, i dotknęło także 

placówkę dominikańską na Roztoczu. W 

chwili powstania zapisu w sanktuarium 

krasnobrodzkim duszpasterzowało czte-

rech zakonników. Trzej pierwsi spośród 

podpisanych na dokumencie zaraz po 

kasacie klasztoru pracowali w  

 
Krasnobrodzie jako księża diecezjalni. Potem przyszli inni. Aż do pierwszych lat XX 

w., było tu przeważnie tylko dwóch kapłanów. Uwagi myślącego patriotycznie o. Tu-

rzynieckiego i jego współbraci, dotyczące dalszych losów Kościoła pod zaborem ro-

syjskim, potwierdziły się już w niedalekiej przyszłości. 

 Dla współczesnego czytelnika dokument ten może być po części mało zrozumiały. 

Dlatego opatrzono go przypisami. Niektóre rozbudowano szerzej, by ułatwić m.in. 

zrozumienie historii Kościoła na Lubelszczyźnie i poznać potencjał duchowy pocho-

dzących stąd kapłanów. W publikacji tekstu dokonano niezbędnego uwspółcześnienia 

ortografii i interpunkcji, głównie zastępując duże litery małymi na początku niektórych 

wyrazów. W celu większej przejrzystości w miejscach zaznaczonych w oryginale do-

kumentu myślnikiem w druku wprowadzono akapity.  

      Ojciec Ludwik Turzyniecki zachęca do „otwarcia Księgi Historii”, czyli głębszego 

rozumienia przeszłości. Jego tekst nadal uczy. Pozwala lepiej zrozumieć misję Kościo-

ła katolickiego w jego podstawowej funkcji wychowawczej, a w konsekwencji prowa-

dzi do zgłębienia problemów całej chrześcijańskiej egzystencji i roli w sytuacjach eks-

tremalnych. Dokument z wieży krasnobrodzkiej świątyni pobudza więc do refleksji tak-

że nad dniem dzisiejszym. Kościół a systemy polityczne i światopoglądowe to zawsze 

to samo pytanie, choć odpowiedzi na nie ciągle inne. Przesłanie krasnobrodzkich do-

minikanów dotyczy wprawdzie okresu już dość odległego, ale jego lektura rodzi za-

sadniczą wątpliwość: czy minionego bezpowrotnie? 

  

                        Ks. Edward Walewander  
 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Niech będzie uwielbione Imię Maryi! 
Wspieraj, Boże, widzialną Głowę Kościoła Rzymskokatolickiego Piusa IX! 

 
    Roku Pańskiego 1864 postawiono kompletnie nową wieżę czyli kopułę. Pobito bla-
chą angielską i sprawiono nową banię złoconą pod Krzyż. Bania kosztuje rubli 583, 
kopiejek 10. 
    Obecnie mieszkali księża w klasztorze krasnobrodzkim: 

1. Ks. Ludwik Turzyniecki - predykator generalny, przeor; 
2. Ks. Hipolit Dworakowski - predykator generalny, subprzeor; 
3. Ks. Franciszek Steciński – kaznodzieja, kooperator; 
4. Ks. Apolinary Lipczyński - kaznodzieja – kooperator. 

    Rysował plan kopuły technik z[e] Zwierzyńca W. Brodziszewski.  
    Budował cieśla z Józefowa Wincenty Turzyniecki. 
 

Słów kilka dla pamiątki 
 
 Boże, zachowaj i broń każdego z żyjących, aby nie patrzył na czasy opłakania 
godne, jakich my się doczekali i w jakich żyjemy, bo oto patrzyliśmy na potoki krwi 
Braci naszych niewinnie przelanej1, patrzyliśmy i patrzymy na prześladowania i ucisk 
Św[iętego]. Kościoła Rzymskokatolickiego, opłakiwaliśmy tysiące Braci naszych, wy-
rwanych z łona rodzin i pędzonych w lodowate kraje północy, Sybiru i Kamczatki. Pa-
trzyliśmy na panów i magnatów polskich jako na wyrodnych synów swoich Naddzia-
dów2 i Ojczyzny, albowiem kiedy Kraj potrzebował ich rady i pomocy, ci po 

Ciąg dalszy na str. 4.  
 

                                                                 
 

1
 Autor nawiązuje do Powstania Styczniowego, które wybuchło 22 stycznia 1863 r. Nie trzeba tu przypominać Polakom znanych je-

go dziejów. Wystarczy zasadnicze stwierdzenie, że siła moralna tego ruchu tkwiła w powszechnych na ziemiach polskich nastrojach: w 
dążeniu do zrzucenia obcego jarzma, a tym samym w wierze w szansę zwycięstwa nad zaborczą Rosją. Utworzono potężną sieć ogól-
nonarodowego sprzysiężenia. Przeważającą część społeczeństwa polskiego ogarnęło niespotykane dotąd poczucie obowiązku solidar-
nego współdziałania z ruchem powstańczym, posłuszeństwa zarządzeniom Centralnemu Rządowi Narodowemu i ofiarności na potrze-
by walki z zaborcą. Ta ogromna mobilizacja doprowadziła do tego, że carat, dysponujący olbrzymią armią i bogactwem środków mate-
rialnych, musiał prowadzić ciężką dla siebie wojnę z przeciwnikiem militarnie stokroć słabszym i dopiero po dwóch z górą latach zdołał 
zdusić ostatnie reduty powstańcze. 
 Według najlepszych znawców powstania w pierwszym nocnym boju, 22 stycznia, wzięło udział około 4500 powstańców. Później 
oddziały powstańcze liczyły niewiele ponad 15 tys. walczących, rozproszonych po całym Królestwie. W sierpniu 1863 r., w kulminacyj-
nym okresie walki, w szeregach powstańców było około 30 tys. osób. W ciągu 18 miesięcy, od stycznia 1863 do sierpnia 1864 r., czyn-
ny udział w walce wzięło nie więcej niż 100 tys. ludzi. Z tego poległo w tym czasie prawie 30 tys., a ponad 7 tys. dostało się do niewoli. 
Do tych ofiar dochodzi obfite żniwo różnych rosyjskich komisji śledczych i wojenno-wojskowych. Rezultatem ich działań było wykonanie 
396 wyroków śmierci. W Królestwie tylko od początku września 1863 do maja 1865 r. zesłano na katorgę 1184 osoby, na Syberię - 
1979, do rot aresztanckich 2617, w głąb Rosji 7447. Razem ponad 13 tys. osób. Ma więc rację kronikarz krasnobrodzki, gdy pisze o 
„potokach krwi braci naszych niewinnie przelanej”.  
 2 Przestarzałe. Dziś pradziadów. 
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Ciąg dalszy ze str. 3. 

największej części powynosili się za granicę; nie wszyscy; ale z małym wyjątkiem3. 
 Patrzyliśmy na obałamuconych włościan, których uciemiężali niektórzy panowie, korzystając z ich poddaństwa, przez co za-
szczepili w ich sercach nienawiść ku sobie, i ten nieludzki przedział pomiędzy panem a chłopkiem nachylił Kraj do upadku; albo-
wiem jak proste przysłowie niesie: „Gdzie się dwóch kłóci, tam trzeci korzysta"4.  
 Patrzyliśmy na to, jak jedni nieśli w ofierze własne swoje życie dla oswobodzenia Ojczyzny i nie masz piędzi ziemi polskiej, 
która by nie była zlana krwią prawych Jej synów; jak również patrzyliśmy i na drugich, którzy z[e] zlodowaciałym sercem patrzyli 
na nędzę i tułactwo tego, który okryty ranami chlubnymi, kryć się z takowymi musiał, gdyż święty jego obowiązek za zbrodnię 
poczytywano. 
 Z rozdartym sercem patrzyliśmy i na to, jak godła męki i śmierci Zbawiciela poczytywano za emblemata rewolucyjne i kazano 
obdzierać krzyże ozdabiane cierniowymi koronami5; wieszano katolickich kapłanów za wyrokiem sądu polowego; wywożono z 
kraju na wygnanie dostojników Kościoła, jako to: Arcybiskupa Warszawskiego Felińskiego6; sędziwego prałata Białobrzeskiego7, 
Wyszyńskiego8 i Steckiego9, kanoników metropolitalnych, i wielu innych duchownych rozmaitych stopni i godności; słowem 
mówiąc: kilkuset kapłanów uwięziono, pozostałą resztę w najokropniejszy sposób prześladowano10. 
 Nieopisane w dziejach popełniano morderstwa na powstańcach; a każdy w domu mieszkaniec nie był pewny mienia, a nawet i 
życia.  

                    Ciąg dalszy na str. 5 

                                                                 
 

3
  Ta dość jednostronna, podtrzymywana wówczas, ale nieobca i dzisiaj, ocena roli magnatów i szlachty w polskim trwaniu domaga 

się komentarza. Carat uważał warstwę szlachecką, dotąd w życiu narodu przodującą, za swego zaprzysiężonego i największego wroga. 
Postanowił przede wszystkim ją złamać i zniszczyć tego ducha oporu, który już od stu lat stwarzał polityce rosyjskiej niemałe trudności, 
zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i w wewnętrznych stosunkach rosyjskich. Niszczenie szlachty dokonywało się głównie 
poprzez konfiskaty majątków, kontrybucje, kary pieniężne, a nierzadko przez przymus do sprzedania posiadłości z wielką stratą. W Kró-
lestwie szlachcie, której udowodniono udział w powstaniu, skonfiskowano 1600 majątków. Jeszcze gorzej było na Litwie. Specjalny 
ukaz o „urządzaniu gmin wiejskich” na ziemiach polskich, na zasadzie bardzo ograniczonego samorządu, miał na celu zapobiegać 
przenikaniu do wsi wpływów dworu, księży, inteligencji. Wójtów, sołtysów i ławników, wybranych w gminach i gromadach, zatwierdzał 
lub odrzucał naczelnik powiatu. Kierował się zasadą, by przy sterze spraw wiejskich byli chłopi najbardziej ciemni, tępi i ulegli. 
 

4
 Mowa tu o uwłaszczeniu chłopów, dokonanym przez carat w 1864 r., co nastąpiło po dłuższych wahaniach caratu ze względu na 

Powstanie Styczniowe. Władze rosyjskie przekonały się, że nie sposób uspokoić kraju, jeżeli się nie zapewni chłopom tego, co już im 
obiecali powstańcy. Po tej linii poszły więc ukazy carskie z 2 marca 1864 r. Dały one chłopom na własność wszystką ziemię, którą użyt-
kowali. W zamian za to obciążono wieś wieczystym podatkiem gruntowym, który miał posłużyć jako odszkodowanie dziedzicom za utra-
cone przez nich powinności. Przelewano na chłopów prawo własności również do izb parobczanych wewnątrz zabudowań dworskich. 
Prowadziło to oczywiście do licznych konfliktów w codziennym życiu. Takim samym celom służyły tzw. serwituty, czyli celowo w sposób 
niejasny określone prawo chłopów do korzystania z folwarcznych lasów i pastwisk. Liczne na tym tle zatargi komisarze włościańscy roz-
strzygali nie na zasadzie praworządności, lecz zawsze tak, by pogłębić i zaognić niechęć i niezgodę między dworem a wsią. Przed 
uwłaszczeniem chłop wychodził do pracy „na pańskim” przeważnie z własnym inwentarzem. Po reformie niejeden folwark pozostał bez 
narzędzi, bez koni roboczych w stajni, prócz kilku par „cugowych”. Zamiast dotychczasowej pracy pańszczyźnianej z wynagrodzeniem 
w naturze obowiązywała teraz praca najemna z gratyfikacją pieniężną. Wszystko to dla gospodarki szlacheckiej stało się ciosem, w wie-
lu wypadkach śmiertelnym, i doprowadziło do kryzysu ziemiaństwa. 
 Ukazy zostały wydane, by chłop porzucił sprawę powstania i przeszedł na stronę caratu. Cel ten osiągnięto. Tylko najaktywniejszy, 
patriotyczny i uświadomiony narodowo element chłopski wziął udział w ostatniej walce, wyginął lub poszedł na zesłanie. Reszta zwraca-
ła się ku władzom carskim, z myślą o wykorzystaniu ukazów albo i o rozszerzeniu ich zakresu. W tej sytuacji nie było możliwe kontynu-
owanie wojny partyzanckiej. Ponadto na wsi polskiej stworzono atmosferę kultu dla „cesarza wybawiciela”. Carat występował w roli „do-
broczyńcy”, a nawet „obrońcy” ludu polskiego. Usiłował obudzić i rozdmuchać w ludzie wrogie uczucia nie tylko w stosunku do szlachty, 
ale i wobec Polski. Dominikanin ubolewa nad tym wyraźnie w swoim zapisie. W pewnym sensie nawet ulega tej propagandzie, występu-
jąc z krytyką tych możnych, którzy z różnorodnych powodów uchodzili za granicę, często wyłącznie w obawie przed prześladowaniami 
ze strony władz rosyjskich. 
 

5
 Autor podaje tu ciekawy szczegół, mało znany w historiografii. Absurdalna walka, prowadząca do zdejmowanie koron z głowy 

Chrystusa, miała według zamierzeń rosyjskiego aparatu ucisku prowadzić do rugowania w świadomości Polaków wszelkich wspomnień 
o dawnej Polsce, potężnej Koronie. Akcja prześladowcza Rosjan była krwawa, ale czasem i wprost śmieszna. Warto wspomnieć o „wal-
ce” caratu z Matką Boską. Wszędzie, gdzie toczyły się walki powstańcze, Polacy szukali opieki Matki Bożej. Do Niej udawano się o po-
moc i ratunek w niebezpieczeństwie. Zarówno podczas manifestacji religijno-patriotycznych poprzedzających wybuch insurekcji, jak i w toku 
walk 1863 i 1864 r. rodziła się świadomość, kto jest jakby naturalną Opiekunką narodu, Królową która mogłaby stanąć na czele wojska jako du-
chowa polska Hetmanka. Faktycznie Matka Najświętsza w Powstaniu po raz kolejny odegrała jakby „wojenną” rolę. Prowadzona wtedy walka, 
nawet w przekonaniu części powstańców, była skazana na niepowodzenie. Jej bohaterowie raczej przygotowywali się na męczeństwo, niż spo-
dziewali się zwycięstwa. 
 Imię Maryi powtarza się w powstałych ówcześnie pieśniach patriotycznych niezwykle często. Na wielu sztandarach powstańczych, 
obok Orła i Pogoni, widniał Jej wyhaftowany wizerunek. Z powodu ogromnego kultu Matki Najświętszej wielokrotnie dochodziło do kon-
fliktów społeczeństwa polskiego z rządem rosyjskim. Pieśni maryjne, drukowane w coraz to nowych odmianach, oraz obrazki Matki Bo-
skiej Częstochowskiej – często również z Orłem i Pogonią, z tekstami modlitw - kolportowano w Warszawie i w niemal całym Królestwie 
Polskim. Wydaje się, że zwłaszcza w okresie przedpowstaniowym Rosjanie uważali Matkę Boską Częstochowską za bardzo groźnego 
wroga. Szczególnie nie tolerowano opisów zwycięskiej obrony Jasnej Góry przed Szwedami i stopniowego wyzwalania kraju spod pa-
nowania Karola Gustawa w jej następstwie. 
 Niezwykle ostrą reakcję władz carskich wywołał mały obrazek Matki Boskiej, technicznie wykonany bardzo słabo, drukowany w 
warszawskim „Magazynie Mód i Nowości”. Część społeczeństwa wierzyła, że zawieszony nad drzwiami, skutecznie osłania dom przed 
nieszczęściem. Żołnierze rosyjscy otrzymali rozkaz zrywania tych obrazków. Komisje śledcze przechowywały jako corpus delicti małe 
obrazki Matki Boskiej, pokryte klejem i z resztkami różnego koloru grudek tynku na odwrocie. 
 Ruchu patriotycznego nie udało się stłumić. Podniecone nim umysły, nawet te do niedawna względnie spokojne, zgłaszały akces do 
powstania. Była to dziwna walka z nieuchwytnym symbolem, z duchem, którego nie udało się zakuć w kajdany. 
 

6
 Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895) był od 16 lutego 1862 r. arcybiskupem warszawskim. Za obronę praw Kościoła i narodu 

polskiego 14 czerwca 1863 r. został przez władze carskie zesłany do Jarosławia nad Wołgą. 15 marca 1883 r. zrezygnował z urzędu. 
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Ciąg dalszy ze str. 4 
 Straszne i krwiożercze potwory, jakimi byli Murawjow11 na Litwie, a Berg12 w Kongresówce, przechodzili srogością i 
dzikością okrutnych Neronów13, Dioklecjanów14 i innych tyranów pogańskich.  
 Ów niegdyś wielki i potężny Naród Polski, który tylu wydał mężów męstwem i nauką sławnych dziś zdeptany i sponie-
wierany został.     
 Najobszerniejsze granice jego, trzykroć pogwałcone15, i kraj rozszarpany, dziś ostatniej oczekuje zagłady w konwulsyj-
nym konaniu16; jeżeli Ten, w którego ręku spoczywają losy królestw i narodów, nie wesprze nas swym potężnym ramie-
niem. 
 O! Boże! ulituj się nad biedną Polską! 
 Te kilka słów pobieżnie kreślonych, jeśli kiedyś w odległych czasach dostaną się komu do ręki, niech go zachęcą do 
otwarcia Księgi Historii ówczesnej, krwią polską spisanej, a przekona się obszerniej, ile to ran każdy prawy Polak w sercu 
swoim nosił!!! 
 Napisałem dnia 24 września 1864 jako naoczny świadek-i niżej podpisani - własnoręcznie: 
 

Ks. Ludwik Turzyniecki, przeor  

X. Hipolit Dworakowski, subprzeor  

Ksiądz Franciszek Steciński, kaznodzieja  

Ks. Apolinary Lipczyński, kaznodzieja 
 

                                                                                                                                                                                                                     
Ostatnie lata życia po powrocie z zesłania spędził na terenie Galicji, w Dźwiniaczce koło Zaleszczyk, pełniąc obowiązki duszpasterza 
wiejskiego. W 2002 r. Jan Paweł II ogłosił go w Rzymie błogosławionym. 
 

7
 Ks. Antoni Białobrzeski (1793-1868) pełnił różne funkcje w archidiecezji warszawskiej. Po śmierci arcybiskupa Antoniego M. Fijał-

kowskiego był administratorem archidiecezji. Z racji pełnienia tej funkcji ostro wystąpił w 1861 r. przeciwko profanacji przez żołnierzy ro-
syjskich kościołów warszawskich, katedralnego i bernardyńskiego. Kazał je zamknąć, zaś w innych świątyniach zawiesił odprawianie 
wszelkich nabożeństw dopóty, dopóki rząd nie da pewnych rękojmi, „że podobne bezprawia już się nie ponowią”. W wieku 68 lat został 
osadzony w Cytadeli Warszawskiej, gdzie sąd wojenny skazał go na karę śmierci. Car zmienił ten wyrok na dwa lata więzienia w Bo-
brujsku. 
 

8
 Ks. Józef Wyszyński urodził się w 1811 r. w Tomaszowie Lubelskim. Uczył się najpierw w liceum w Szczebrzeszynie, a w 1830 r. 

wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Stąd został wysłany w 1832 r. do Seminarium Głównego w Warszawie, które ukończył 
w 1836 r. Po święceniach pracował w duszpasterstwie na terenie archidiecezji warszawskiej, a od 1856 r. był profesorem nauk przyrod-
niczych w stołecznej Akademii Duchownej. Wykładał do 1863 r. Za udział w powstaniu został wywieziony w głąb Rosji, gdzie przebywał 
kilkanaście lat. Po powrocie z zesłania osiadł w Krakowie i tu zmarł. Jest autorem kilku prac naukowych wydanych drukiem.  
 

9
  Ks. Józef Stecki (1820-1880), kapłan archidiecezji warszawskiej. Był kanonikiem kolegiaty łowickiej. W 1861 r. w tej roli organizo-

wał kilka manifestacji patriotycznych w Warszawie. Blisko współpracował z wikarym tej kolegiaty, ks. Józefem Wyszyńskim. Należał do 
komitetu organizacyjnego pogrzebu abpa Antoniego M. Fijałkowskiego w dniu 11 października 1861 r. Przyczynił się do udziału w tych 
uroczystościach duchowieństwa luterańskiego i żydowskiego, a także delegacji chłopskiej. Za udział w pracy komitetu i w organizacji 
pogrzebu, który przekształcił się w wielką manifestację polityczną, 3 lutego 1862 r. został skazany razem z ks. Wyszyńskim do guberni 
tobolskiej. Ułaskawiony na mocy amnestii z 29 kwietnia tegoż roku, powrócił do kraju i na stanowisko wikarego w kolegiacie łowickiej, 
gdzie po wybuchu powstania głosił patriotyczne kazania. Dnia 12 października 1863 r. został ponownie aresztowany i oskarżony o 
udział w powstaniu. Wyrokiem sądu polowego 25 stycznia 1864 r. skazany na 10 lat katorgi na Syberii, przebywał tam w kilku miejsco-
wościach, m.in. we wsi Tunka, głównym miejscu zesłania kapłanów polskich. Wszędzie był powszechnie znany i lubiany. W bliżej nie-
znanym czasie odwiedził abpa Felińskiego w Jarosławiu nad Wołgą. Zmarł nagle w Kostromie 10 sierpnia 1880 r. na udar mózgu. 
 

10
 Protesty papieża Piusa IX nie przyniosły żadnych skutków i skończyły się zerwaniem stosunków dyplomatycznych między Stolicą 

Apostolską a Petersburgiem. Ułatwiło to rządowi prześladowanie Kościoła. Opornych biskupów i księży zaczęto wywozić w głąb Rosji, 
utrudniano nowe nominacje. W 1869 r. z piętnastu biskupów, ordynariuszy i sufraganów, trzech tylko pozostawało na swych stanowi-
skach. Później, w latach 1870-1872, nie było w Królestwie ani jednego biskupa. Prawie w każdej większej miejscowości budowano oka-
załe cerkwie prawosławne na znak nowego porządku. Również w Krasnobrodzie w 1870 r. postawiono dużą cerkiew murowaną. Zosta-
ła zburzona podczas pierwszej wojny światowej. 
 

11
 Michaił N. Murawjow, od 14 maja 1863 r. generał-gubernator wojenny na Litwie, krwawo stłumił powstanie na Litwie i Białorusi. 

Wprowadził rządy terroru, za co otrzymał od cara tytuł hrabiowski. Był znany z licznych łajdactw i nikczemności, tak dużych, że nawet 
Rosjanie nie kryli swej pogardy dla niego. Car powierzając mu zarząd „kraju północno-zachodniego”, upoważnił go do działania „według 
własnego uznania i potrzeby”, z czego Murawjow gorliwie korzystał. Przez opinię społeczną został napiętnowany określeniem Wiesza-
tiel. W 1865 r. podał się do dymisji. 
    Niepodobna ustalić dokładnej liczby straconych doraźnie na Litwie: bez wyroku lub pomordowanych bestialsko przez bezkarne żoł-
dactwo rosyjskie. Urzędowe źródła rosyjskie notują 128 wyroków śmierci, wykonanych z rozkazu Murawjowa, oraz 9233 osoby skazane 
przez niego nie tylko za czynny udział w walce powstańczej, ale i za luźne z nim związki, np. pielęgnowanie rannych. Gdy zabrakło już 
takich „przestępców”, zaczął pastwić się nad duchowieństwem i szlachtą w ogóle, zwłaszcza nad drobną szlachtą zaściankową, która 
była na tym terenie szczególnym stróżem polskości. Szacunkowe dane mówią o około 7 tys. rodzin wywiezionych przez Murawjowa 
gwałtem z polskich terenów Litwy. Deportacje te połączone były zwykle z paleniem i zaorywaniem zaścianków. Wywożonym zadawano 
często jeszcze jeden cios: oddzielano nie tylko męża od żony, ale i małe dzieci od rodziców. 
 

12
  Generał rosyjski Fiodor F. Berg był w latach 1863-1874 ostatnim namiestnikiem carskim w Królestwie. Bezwzględnie stłumił na 

tym terenie Powstanie Styczniowe, a po jego upadku popierał rusyfikację kraju. 
 

13
 Neron Claudius Caesar, od 54 r. aż do swej samobójczej śmierci w 68 r., był cesarzem rzymskim. Przypisuje się mu wywołanie 

pożaru Rzymu w 64 r., czego skutkiem było krwawe prześladowanie chrześcijan. Opisał je m.in. H. Sienkiewicz w powieści Quo vadis. 
 

14
 Dioklecjan, cesarz rzymski, który panował w latach 284-305. Wprowadził m.in. silny kult władcy (cesarz to pan i bóg). Znany jest 

też jako okrutny prześladowca chrześcijan (od 299 r.). Tylko przy budowie term Dioklecjana zginęło 40 tys. wyznawców Chrystusa. W 
305 r. złożył władzę i osiadł w Salonie (Dalmacja), gdzie zmarł prawdopodobnie w 316 r. 
 

15
 Nawiązanie do trzech rozbiorów Polski: w 1772, 1793 i 1795 r. W wyniku trzeciego rozbioru wykreślono Polskę z mapy Europy. 

Niewola narodowa trwała 123 lata, do czasu, kiedy w listopadzie 1918 r. po zakończeniu pierwszej wojny światowej i upadku trzech mo-
carstw rozbiorowych, Austrii, Prus i Rosji, Polska powstała do samodzielnego życia. 
 

16
 W ramach sankcji popowstańczych zmieniono m.in. nazwę Królestwo Polskie na „Priwislanskij kraj” i podzielono go na dziesięć 

guberni z olbrzymim aparatem biurokratycznym i wzmożonym przez to systemem „nadzoru” nad życiem kraju. Miastom polskim nada-
wano nazwy rosyjskie. Polityka rusyfikacji nie ominęła także szkolnictwa, m.in. przez likwidację języka polskiego w nauczaniu. 

_______________________________ 
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Święto Niepodległości 2008 

 
 11 listopada – Narodowe Święto 
Niepodległości. W tym roku obchodzili-
śmy 90-rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.  
 Główne obchody święta, z udziałem 
najwyższych władz państwowych, odby-
ły się na Placu Józefa Piłsudskiego, 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza w 
Warszawie. 
Świętowano też w wielu, większych i 
mniejszych miejscowościach na terenie 
kraju. Nie były to tak wielkie uroczysto-
ści jak w stolicy, ale bardzo ważne dla 
każdej społeczności lokalnej. 
 W Krasnobrodzie Święto Niepodle-
głości ma już swoje wieloletnie tradycje, 
które są kultywowane. W tegorocznych 
obchodach nie zabrakło też nowych 
punktów (elementów). 
 

Religijnie i patriotycznie  
w kościele…  

 W dniu 11 listopada 2008 roku kra-
snobrodzka społeczność zgromadziła się 
o godz. 9.00 w Sanktuarium Maryjnym, 
gdzie wysłuchała patriotycznego pro-
gramu słowno- muzycznego w wykona-
niu uczniów Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Krasnobrodzie. 
 Następnie, po nagrodzonym brawa-
mi programie, rozpoczęła się Msza św. 
w intencji Ojczyzny, którą odprawili 
proboszczowie krasnobrodzkich parafii: 
ks. Prałat Roman Marszalec – Parafia 
NNMP i ks. Roman Sawic – Parafia Ze-
słania Ducha Św. Homilię wygłosił ks. 
Sławomir Skowroński. 
 W uroczystościach religijnych 
uczestniczyły poczty sztandarowe 
związków kombatanckich i szkół, chór 
parafialny, orkiestra dęta, dzieci z 
Dziewczęcego Kółka Różańcowego oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta 
i gminy Krasnobród. Nie zabrakło też 
władz samorządowych Krasnobrodu: 
Burmistrza Janusza Osia, Zastępcy 
Burmistrza Zbigniewa Michalskiego, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie Adama Kałuży oraz dy-
rektorów szkół i instytucji z terenu mia-
sta i gminy Krasnobród. Swoją obecno-
ścią uroczystości uświetnili zaproszeni 
goście: Wojciech Żukowski - poseł na 
Sejm RP i Jacek Janiec – Rodak z USA, 
który inwestuje w powstanie zakładu 
produkcji wody mineralnej w Grabniku. 
 

… i na miejscowym cmentarzu 
 Po mszy św. uczestnicy uroczysto-
ści, w uporządkowanym szyku, z orkie-
strą na czele udali się na miejscowy 
cmentarz pod pomnik Żołnierzy Wrze-
śnia 1939 roku, gdzie miała miejsce dal-
sza część uroczystości religijno-
patriotycznych.  
   

 
 Po wykonaniu Hymnu Narodowego 
przez Orkiestrę Dętą, zgromadzeni przed 
pomnikiem modlili się w intencji 
wszystkich poległych w walce o niepod-
ległość Ojczyzny. Modlitwę poprowa-
dził ks. prałat Roman Marszalec.  
 Następnie okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił Adam Kałuża - 
przewodniczący Rady Miejskiej w Kra-
snobrodzie, historyk z wykształcenia i 
zamiłowania. 
 W dalszej części uroczystości, 
zgromadzone delegacje związków kom-
batanckich, szkół, instytucji, stowarzy-
szeń złożyły wiązanki pod pomnikiem, 
oddając w ten sposób hołd walczącym o 
wolność Polski. Wiązankę złożył też po-
seł na Sejm RP Wojciech Żukowski oraz 
Jacek Janiec. 
 

Otwarcie  
wielofunkcyjnego boiska  

 Kiedy uroczystości na cmentarzu 
dobiegły końca, uczestnicy tego religij-
no-patriotycznego spotkania zostali za-
proszeni do udania się na teren obiektów 
szkolnych. Zaproszenie związane było z 
planowanym w ramach tegorocznych 
obchodów Święta Niepodległości uro-
czystym otwarciem wielofunkcyjnego 
boiska sportowego ze sztuczną na-
wierzchnią.  
 Udaliśmy się tam również w szyku, 
który prowadziła orkiestra dęta. Na 
miejscu, przed wejściem na ogrodzone 
wysokim płotem boisko ks. prałat Ro-
man Marszalec odmówił modlitwę na 
poświęcenie boiska, samego aktu po-
świecenia dokonał ks. Krzysztof Maj. 
Następnie dokonano uroczystego, sym-
bolicznego jego otwarcia poprzez prze-
cięcie wstęgi, którego dokonali: ks. pra-
łat Roman Marszalec, obaj Burmistrzo-
wie Krasnobrodu, Janusz Kawałko - re-
daktor Kuriera Lubelskiego, Jacek Ja-
niec, Marek Pawluk – Dyrektor ZSO.  
 Kiedy boisko zostało już otwarte, 
Zastępca Burmistrza Zbigniew Michal-
ski – od początku zajmujący się przygo-
towaniem wniosku na budowę boiska i 
jego realizacją - w kilku zdaniach opo-
wiedział o historii powstania tego nowe-
go obiektu sportowego i podziękował 
wszystkim, którzy mieli w tym swój 
udział. Szczególne słowa podziękowania 
skierował do redaktora Janusza Kawał-
ko.  
 A potem… A potem przyszedł czas 
na emocje sportowe. Na boisko weszli 
uczniowie krasnobrodzkich szkół, aby 
rozegrać mecze piłki siatkowej i piłki 
nożnej. Warto tu wspomnieć, że pogoda 
dopisała, świeciło piękne słońce i było 
dosyć ciepło jak na tę porę roku, tak 
więc warunki do gry były bardzo dobre. 

 
Otwarcie Filii Biura Poselskiego  
Posła Wojciecha Żukowskiego 

 Kolejnym punktem obchodów Świę-
ta Niepodległości było otwarcie Filii 
Biura Poselskiego posła na Sejm RP 
Wojciecha Żukowskiego.  
 O godz. 14.30 Gospodarz uroczysto-
ści powitał wszystkich zebranych w sie-
dzibie biura przy ul. 3 Maja 42, a na-
stępnie poprosił ks. Prałata Romana 
Marszalca o poświęcenie biura. W swo-
im wystąpieniu poseł Wojciech Żukow-
ski poinformował o roli biura, jego za-
daniach i znaczeniu dla mieszkańców 
Krasnobrodu i okolicznych miejscowo-
ści. (Więcej na temat funkcjonowania 
biura i działalności posła Wojciecha Żu-
kowskiego w rozmowie z Posłem – 
patrz str. 8). 
 Po poświęceniu biura i wystąpieniu 
Gospodarza przyszedł czas na okolicz-
nościowe przemówienia zaproszonych 
gości: senatora Jerzego Chróścikow-
skiego, posła Sławomira Zawiślaka, 
Jacka Jańca i Burmistrza Krasnobrodu 
Janusza Osia. Wszystkich wystąpień z 
zainteresowaniem wysłuchali licznie 
przybyli mieszkańcy naszej społeczności 
lokalnej. Niestety czasu na wystąpienia i 
wspólne rozmowy nie było zbyt wiele, 
bo .... 

Koncert w KDK 
 ... bo na godz. 15.30 - tuż po otwar-
ciu Biura Poselskiego – zaplanowano 
kolejny punkt programu obchodów 
Święta Niepodległości. Był to koncert 
muzyki kameralnej w wykonaniu Za-
mojskiego Kwartetu Smyczkowego pod 
kierunkiem Władysława Swachy. Wy-
konawcy koncertu zaprezentowali pięk-
ną muzykę kompozytorów zarówno pol-
skich jak i zagranicznych. Poszczególne 
utwory przeplatane były interesującymi 
wiadomościami o muzyce i kompozyto-
rach, którymi dzielił się z publicznością 
p. Władysław Swacha. 
 Był to koncert szczególny, i to z kil-
ku powodów. Po pierwsze: organizowa-
ny, w okrągłą - 90 rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, po drugie: 
ze względu na wykonawców – po raz 
pierwszy występował w KDK Zamojski 
Kwartet Smyczkowy, po trzecie: pu-
bliczność – wierni słuchacze krasno-
brodzkich koncertów oraz niecodzienni 
goście – trzech parlamentarzystów: Je-
rzy Chróścikowski, Sławomir Zawiślak i 
Wojciech Żukowski oraz przybyły aż 
zza oceanu Jacek Janiec. Poza tym 
wspomniany koncert był ostatnim kon-
certem, który odbył się w tak wygląda-
jącej i wyposażonej sali widowiskowej 
KDK. (sala będzie poddana gruntowne-
mu remontowi). 

Ciąg dalszy na str. 8 
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Święto Patrona 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 

 
 Tego roku obchody święta szkoły 
im. Jana Pawła II przebiegały 
w szczególnej atmosferze.  
 16 października trzydzieści lat temu 
świat usłyszał Habemus Papam – ma-
my papieża z dalekiego kraju, z Polski. 
Znaczące jest również hasło tegoroczne-
go Dnia Papieskiego – JAN PAWEŁ 

II – WYCHOWAWCA MŁODYCH. 
Wokół tych tematów skupiły się rozwa-
żania podczas tegorocznej wieczornicy 
i akademii z okazji święta szkoły. Tra-
dycją naszej szkoły stały się wieczorne 
spotkania poprzedzające dzień obrania 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 
15 października o godz. 1830 przedsta-
wiciele władz gminy, lokalnego ducho-
wieństwa, rodzice, nauczyciele 
i uczniowie wysłuchali koncertu po-
święconego osobie naszego Patrona. 
Pod przewodnictwem p. Magdaleny 
Antoniak uczniowie zaśpiewali pieśni 
poświęcone Ojcu Świętemu. Większość 
utworów nie była znana, dlatego 
z zainteresowaniem wysłuchaliśmy 
pięknego występu wokalnego szkolnego 
chóru. Po występie nastąpiło otwarcie 
wystawy plastycznej poświęconej tema-
tyce 30 LAT Z JANEM PAWŁEM II. 
Jak co roku nad całością wernisażu 
czuwała pani Halina Gontarz. W VII 
edycji konkursu wzięło udział wyjątko-
wo dużo szkół, a nawet domy kultury z 
naszego województwa. W opinii opie-
kuna konkursu ciekawe były prace wiel-
koformatowe wykonane techniką mo-
zaiki papierowej. Również te prace naj-
bardziej podobały się oglądającym wy-
stawę, czego dali wyraz w głosowaniu 
(wyniki konkursu poniżej). 
 Główne obchody święta szkoły roz-
poczęły się 16 października 
Mszą Św. o godz. 9.00. Promienie sło-
neczne wpadające przez kolorowe szyb-
ki witraży oświetlały uroczyste poczty 
sztandarowe, kapłanów celebrujących 
mszę oraz twarze gości i pozostałych 
uczestników tej św. Ofiary sprawowanej 
w intencji Naszego Patrona oraz nas - 
pracowników i uczniów ZSO im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie. Imię, które 
nosi nasza szkoła, szczególnie zobowią-
zuje do godnej postawy ucznia i Polaka 
– usłyszeliśmy podczas kazania. Po 
mszy złożono kwiaty pod pomnikiem 
Jana Pawła II i uczestnicy ogrzani je-
siennym słońcem wyruszyli do szkoły 
na dalszą część uroczystości. Po godzi-
nie 11 rozpoczęła się uroczysta akade-
mia pod hasłem JAN PAWEŁ II – 
WYCHOWAWCA MŁODYCH. 
 Tego dnia Patron przemówił do 
uczestników ustami młodych wykonaw-
ców. 

 
 Kto wsłuchał się w ich słowa, usłyszał przesłanie Jana Pawła II dotyczące za-
sadniczych wartości, którymi powinni się kierować młodzi ludzie: nauka, wiara, od-
powiedzialność, przyjaźń, rodzina, małżeństwo. Młodzież w skupieniu 
i ze wzruszeniem wsłuchała się w słowa montażu muzyczno - recytatorskiego, 
uświetnionego prezentacją multimedialną przygotowaną przez p. Andrzeja Czaplę i 
Eligiusza Pomańca. Młodych artystów przygotowywały panie: Danuta Korzeniow-
ska, Celina Koisz i Magdalena Antoniak. Po wrażeniach duchowych nadszedł czas 
na uroczysty obiad, na który udali się zaproszeni goście i młodzi artyści. Wszyscy 
byli pod wrażeniem kolejnego dnia poświęconego naszemu Drogiemu Patronowi.  
 

Wyniki konkursu plastycznego 
„30 LAT Z JANEM PAWŁEM II” 

Organizator: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 
Dnia 12.10. 2008 r. zebrała się komisja w składzie: 

1 Halina Gontarz – nauczyciel sztuki/plastyki ZSO w Krasnobrodzie 
2 Marzena  Kuniec –  nauczyciel plastyki ZSP w Krasnobrodzie 
3 Grażyna Krzeszowska – logopeda ZSP w Krasnobrodzie 
4 Bogusława Pawluk – wychowawca świetlicy szkolnej 

  
Na konkurs wpłynęły 93 prace plastyczne z  gimnazjów : 

1. Osiedlowy Dom Kultury „OKRĄGLAK” w Zamościu, inst. Maria Śliczniak 
2. Zespół Szkół w Chrzanowie, op. Marta Hetman 
3. Gimnazjum Publiczne w Zwierzyńcu, op. Elżbieta Grabowska 
4. Zespół Szkół w Michalowie, op. Barbara Typek 
5. Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lub. Op. Anna Woś 
6. Gimnazjum nr 2 w Ciecierzynie, op. Koziej Teresa 
7. Gminny Ośrodek Kultury w Siennicy Różanej, inst. Sylwia Kiełbasa 
8. Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu Zaorędzie,  
9. Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie, op. Barbara Hapoń 
10. Zespół Szkół w Księżpolu, op. Halina Barska 
11. Zespół Szkół w Majdanie Starym, op. Stanisława Konieczna 
12. Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Honiatyczach, op. Jolanta Dra-

gun 
13. Zespół Szkół w Soli, op. Stanisława Konieczna 
14. Publiczne Gimnazjum w Średniem Dużem, op. Justyna Malinowska 
15. Publiczne Gimnazjum w Rudniku, op. Justyna Malinowska 
16. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, op. Halina Gontarz 
17. Gimnazjum nr 1 w Śremie, op. Alina Dorsz 
 
Jury przyznało nagrody: 

  
I nagroda: 

Joanna Żmudzka – Gimnazjum Publiczne w Zwierzyńcu, op. Elżbieta Grabowska 
Kinga Fabijańska – Publiczne Gimnazjum w Średniem Dużem, op. Justyna Mali-
nowska 
  

II nagroda: 
Karolina Zając – Publiczne Gimnazjum w Rudniku, op. Justyna Malinowska 
Dominika Świstowska – Publiczne Gimnazjum w Średniem Dużem, op. Justyna 
Malinowska  
  

III nagroda: 
Adriana Gładysz – Osiedlowy Dom Kultury „OKRĄGLAK” w Zamościu inst. Ma-
ria Śliczniak 
Damian Solak – Zespół Szkół w Księżpolu, op. Halina Barska 
Agata Adamczuk – Zespół Szkół w Majdanie Starym, op. Stanisława Konieczna 
Arnold Wiatrzyk – ZSO w Krasnobrodzie, op. Halina Gontarz 
  

Wyróżnienia: 
Aleksandra Filipczuk, Małgorzata Siemaszko, Paulina Kwiatkowska – Osiedlo-
wy Dom Kultury „OKRĄGLAK” w Zamościu inst. Maria Śliczniak 
Anna Danilkiewicz – ZS w Michalowie, op. Barbara Typek 

Ciąg dalszy na str. 8 
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Filia Biura Poselskiego w Krasnobrodzie 
Rozmowa z Posłem na Sejm RP Wojciechem Żukowskim 

 

Mariola Czapla: W dniu 11 listopada, w 

dniu szczególnym, bo w 90 rocznicę od-

zyskania przez Polskę niepodległości 

odbyło się w Krasnobrodzie uroczyste 

otwarcie Filii Pana Biura Poselskiego 

(biuro główne mieści się w Tomaszowie 

Lubelskim). Proszę powiedzieć, co skło-

niło Pana do wyboru Krasnobrodu jako 

miejsca, w którym chce Pan mieć swoje 

biuro? 

 

Wojciech 

Żukowski: 
Krasnobród 
jest dla mnie 
miejscem 
szczególnym. 
To tutaj roz-
poczynałem 
swoją pracą 
zawodową. 
Tutaj uczyłem 
się kontaktów z ludźmi oraz poznawa-
łem tajniki pracy administracyjnej i sa-
morządowej. Tutaj mam wielu znajo-
mych i przyjaciół. Wreszcie właśnie w 
gminie Krasnobród otrzymałem bardzo 
duże poparcie w ostatnich wyborach par-
lamentarnych. Chciałbym ten szczególny 
dług chociaż częściowo spłacić, stwarza-
jąc możliwość pomocy mieszkańcom w 
rozwiązywaniu codziennych problemów. 
Należy również podkreślić, że Kra-
snobród posiada wspaniałe tradycje par-
lamentarne z okresu międzywojennego.  
 
M.Cz.: Pana krasnobrodzkie biuro mie-

ści się…?  
W.Ż.: Filia mojego biura mieści się na 
ulicy 3 Maja 42. Jest to budynek połą-
czony z Marketem. Biuro znajduje się na 
pierwszym piętrze, pomieszczenie jest 
oznakowane, tak więc każdy tam powi-
nien trafić.  

 
M.Cz.: W jakich dniach i godzinach 

czynna jest Filia Pana Biura Poselskie-

go w naszej miejscowości?  

W.Ż.: Biuro czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. 
 

M.Cz.: Kto zajmuje się jego obsługą? 

Jak często interesanci mogą liczyć na 

bezpośredni kontakt w biurze z Panem 

Posłem? 
W.Ż.: Na co dzień w biurze jest obecna 
pani Iwona Skóra. Jest to mieszkanka 
gminy Krasnobród i jednocześnie ab-
solwentka Wydziału Zamiejscowego 
Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 
w Tomaszowie Lubelskim. W pracy biu-
ra uczestniczy również radca prawny. 
Jeśli chodzi o możliwość kontaktu ze 
mną to jest oczywiście możliwe. W tej 
chwili nie ustaliłem jeszcze stałej daty. 
Jednak dojadę na spotkanie w terminie 
uzgodnionym z pracownikiem biura. 
 
M.Cz.:  Z jakimi sprawami, problemami 

mieszkańcy naszej społeczności lokalnej 

mogą przychodzić do biura?  
W.Ż.: Nie ma zamkniętego katalogu 
spraw. Mogą to być wszystkie problemy, 
w których rozwiązaniu potrzebne jest 
wsparcie. Jesteśmy przygotowani do po-
rad prawnych, pomocy w napisaniu pi-
sma oraz wskazaniu sposobu rozwiąza-
nia problemu. Oczywiście chętnie sko-
rzystam z praktycznych opinii o projek-
tach ustaw lub opinii dotyczących aktu-
alnej sytuacji w kraju. Jednym słowem 
chciałbym, aby to było miejsce, w któ-
rym udzielana jest wszelka pomoc. 
 
M.Cz.: Pozwoli Pan, że przy okazji roz-

mowy dotyczącej nowo otwartego biura 

zadam pytanie dotyczące roli posła, jego 

obowiązków, zadań. 
W.Ż.: Jest to bardzo szerokie 

 
zagadnienie. Każdy osoba, która uzyska-
ła mandat społeczny powinna mieć 
świadomość, że jest to służba wobec Na-
rodu i Państwa. O tym szerzej chętnie 
podyskutuję w przyszłości na łamach 
Gazety Krasnobrodzkiej. 
 

M.Cz.: Rzeczywiście zagadnienie to 

wymaga dłuższej rozmowy, powrócę, 

więc do tego tematu w późniejszym, do-

godnym dla Pana terminie. A teraz pro-

szę powiedzieć, w jakich komisjach sej-

mowych Pan pracuje? 
W.Ż.: Jestem członkiem dwu komisji: 
Administracji i Spraw Wewnętrznych 
oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W 
zakresie moich zainteresowań stale po-
zostają również sprawy oświaty. To nie 
znaczy, że inne kwestie związane cho-
ciażby z rolnictwem czy służbą zdrowia 
nie są mi bliskie. Muszę przyznać, że 
doświadczenie zdobyte podczas pełnie-
nia funkcji Wojewody Lubelskiego 
znacznie rozszerza zakres spraw, który-
mi się zajmuję. Od ubiegłego roku je-
stem również członkiem Rady Służby 
Publicznej działającej w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. 
 

M.Cz.: Pana obowiązki jako posła, to 

nie tylko posiedzenia Sejmu, praca w 

komisjach, ale również udział w wielu 

różnego rodzaju spotkaniach, uroczy-

stościach?  
W.Ż.: Jeśli chodzi o uczestniczenie w 
spotkaniach w terenie to w znacznej 
mierze są one ograniczone działalnością 
w Sejmie. Jednak każdą możliwość spo-
tkania z wyborcami staram się wykorzy-
stać. 
 

M.Cz. Dziękuję za spotkanie i rozmowę. 
W.Ż.: Dziękuję również. 

 

Święto 
Niepodległości 

 
Ciąg dalszy ze str. 6 

 Po uczcie duchowej, jaką niewątpli-
wie był koncert, zgromadzona na sali 
publiczność została zaproszona na po-
częstunek. Przy kawie i herbacie, degu-
stując słodkości można było porozma-
wiać i podzielić się wrażeniami z kon-
certu jak i całego dnia, podczas którego 
na wiele sposobów obchodziliśmy Świę-
to Niepodległości. 

M. Czapla 

 

Fotoreportaż – str. 10-11 

Fot. M. Kawecka 

 

Święto Patrona 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 

Ciąg dalszy ze str. 7 

Natalia Kozyra, Magdalena Lipska – Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lub., op. Anna 
Woś 
Paulina Bielań – Osiedlowy Dom Kultury w Siennicy Różanej, inst. Sylwia Kiełbasa 
Izabela Głowacka, Kamil Drączkowski – Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie, op. Barbara 
Hapoń 
Aleksandra Kusiak, Karolina Macocha – Zespół Szkół w Księżpolu, op. Halina Barska 
Beata Nowacka - Zespół Szkół w Majdanie Starym, op. Stanisława Konieczna 
Tomasz Zawiślak - Publiczne Gimnazjum w Rudniku, op. Justyna Malinowska 
Milena Przytuła,  Katarzyna Lewandowska, Szymon Adamowicz,  Urszula Ostrowska 
- ZSO w Krasnobrodzie, op. Halina Gontarz 
 W konkursie została przewidziana nagroda publiczności za pracę wybraną przez gło-
sowanie na wernisażu, który odbył się dnia 15 października 2008r. Nagrodę publiczności 
otrzymała Karolina Zając z Publicznego Gimnazjum w Rudniku. 
Gratulujemy! 

Danuta Korzeniowska 

Fotoreportaż – str. 10-11, fot. M. Czapla i H. Gontarz 
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     Krasnobród Perłą Lubelszczyzny 
 
 
 Krasnobród został tegorocznym laure-
atem konkursu „Perły i Perełki Lubelsz-
czyzny”. Nagrodę odebrał Burmistrz Kra-
snobrodu Janusz Oś w dniu 28 paździer-
nika 2008r. Wręczenie nagród odbyło się 
na Zamku Lubelskim w Sali Galerii Ma-
larstwa Polskiego.  
 Konkurs ma na celu poprawę wize-
runku medialnego naszego regionu wśród 

 
   

 

 
mieszkańców województwa, pokazanie najciekawszych miejsc turystycznych, które war-
to odwiedzić i w których warto odpocząć.  
 Tytuł „Perła Lubelszczyzny” przyznawany jest przez radiosłuchaczy i czytelników, 
dlatego cieszy nas fakt, iż przyjeżdżający do nas wczasowicze, kuracjusze i pielgrzymi 
docenili walory klimatyczne, krajobrazowe oraz kulturowe Krasnobrodu i tegoroczne 
głosy oddali na naszą miejscowość.  
 Konkurs Perły i Perełki Lubelszczyzny jest organizowany już po raz piaty przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wspólnie z Radiem Lublin i Kurierem 
Lubelskim.  

A. Adamczuk 

 

Wędkarskie odłowy 
 

 Krasnobrodzkie Towarzystwo Węd-
karskie 4 listopada przystąpiło do odła-
wiania ryb z krasnobrodzkiego zalewu. 
Aby to jednak było możliwe konieczne 
było wcześniesze odkopanie odpływu 
wody z zalewu na odcinku około 500 m. 
starego koryta rzeki Wieprz.  
W tym miejscu należy dodać, że całkowi-
te wypuszczeni wody z zalewu odbyło się 
1996 roku.  

 
 Działanie to ma umożliwić oczysz-
czenie dna z namułu, poprawienie szczel-
ności grobli oraz remont i konserwację 
urządzeń wodnych, takich jak: molo, 
przepompownia i urządzenia spustowe. 
 Jak zwykle takie wydarzenia budzą 
duże zainteresowanie, dlatego oprócz 
licznych wędkarzy było nie mniej gapo-
wiczów, ale czy można się temu dziwić, 
przecież każdy jest ciekaw jakie „skarby” 

 
pływały w tej wodzie. A pływały okazałe 
tołpygi, ważące ponad 30 kg, kilkunasto-
kilogramowe amury, duże ilości sandacza. 

 
 Przy okazji tych odłowów potwierdzi-
ła się odwieczna prawda o dużym zainte-
resowaniu wędkarzy tym zbiornikiem i 
wyławianiu przez nich takich ryb jak: 
karp, lin, karaś oraz płoć.  
 Trzeba też dodać, że przy okazji 
odłowiono sumika karłowatego, który był 
zmorą dla wędkarzy, szczególnie tych, 
którzy przyjeżdżali na wędkarski urlop. 

 

  
 Ryby 
odłowione 
zostały prze-
niesione do 
pozostałych 
zbiorników 
będących pod 
opieką Kra-
snobrodzkie-
go Towarzy-
stwa Węd-
karskiego i zapewne będą pięknym tro-
feum wiosennych połowów.  

J. Oś 
  

 
 Fot. M. Czapla 
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Pełzaki w WTZ w Dominikanówce 
 
 W dniu 27.10.2008 r. odbył się rajd 
pieszy organizowany przez działający 
przy ZSO w Krasnobrodzie Szkolny 
Klub Krajoznawczo – Turystyczny 
„Pełzaki”.  
 Uczniowie ZSO w Krasnobrodzie 
wybrali się na spotkanie integracyjne do 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Do-
minikanówce. Na miejscu obserwowali-
śmy pracę uczestników tamtejszych za-
jęć, są to utalentowani często młodzi lu-
dzie, którym przebywanie tam daje 
możliwość rozwijania swoich talentów i 
sprawia niezwykłą radość. Byliśmy za-
skoczeni ich optymizmem, który nam 
się udzielił. 
 Mieliśmy również okazje spróbować 
swoich sił w ich codziennych zadaniach. 
Okazało się, że nie lada wyczynem jest 
np.: lepienie garnków z gliny, szlifowa-
nie różnych kształtów ze szkła, czy ple-
cenie koszy z wikliny. Na koniec zjedli-
śmy wspólnie poczęstunek w postaci 
kiełbasek z grilla, a następnie zrobiliśmy 

 

 
pamiątkowe zdjęcie i udaliśmy się w drogę powrotną. Rajd ten był dla nas mile spę-
dzonym czasem i chętnie byśmy go powtórzyli.  
                                                                                            Uczestnicy rajdu 
 

  
 

 

Nowe, wielofunkcyjne boisko w Krasnobrodzie 
 
 Gmina Krasnobród w marcu 2008 
roku złożyła projekt boiska do Minister-
stwa Sportu i Turystyki, który został po-
zytywnie rozpatrzony oraz przyjęty do 
realizacji. Łączny koszt wykonania za-
dania to 163.000 zł, natomiast przyzna-
ne środki w wysokości 82.000 zł, po-
chodzą z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej.  
 W drodze przetargu najkorzystniej-
szą ofertę złożyła firma SPORTOM 
Tomasz Pietrzak z Gdańska, która wy-
konała modernizację boiska. 
 W ramach projektu została powięk-
szona płyta dotychczasowego boiska do 
wymiarów 22 x 44m, ułożona na-
wierzchnia ze sztucznej trawy, zamon-
towane bramki oraz siatki, a także zo-
stanie wykonane ogrodzenie ternu. Pra-
ce zakończyły się zgodnie z harmono-
gramem.  
 Powstałe boiska są ogólnodostępne,   

 
a korzystanie z nich jest bezpłatne. Wszyscy chętni mogą korzystać z dwóch boisk do 
piłki koszykowej o wymiarach 20 x 11 m, z boiska do piłki siatkowej o wymiarach 9 
x 18 m, oraz boiska do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m.  
 Nowe bo-
isko sportowe 
przy Zespole 
Szkół Ogólno-
kształcących w 
Krasnobrodzie 
zostało uroczy-
ście otwarte 
podczas ob-
chodów Święta 
Niepodległości 
w dniu 
11.11.2008r.  
 Po uroczy-
stym otwarciu 
na boisku 
uczniowie kra-
snobrodzkich szkół rozegrali mecz piłki siatkowej i mecz piłki nożnej. 

J. Tokarska 
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60 lat są  
z nami 

 
 
 W grudniu bieżącego roku mija 60 
lat posługi Sióstr Najświętszego Imienia 
Jezus przy Sanktuarium P. W. Nawie-
dzenia NMP w Krasnobrodzie. Z tej oka-
zji, kierując się wielką wdzięcznością i 
przywiązaniem do sióstr, które jakby 
wrosły w naszą Krasnobrodzką Maryj-
ność, piszę te słowa. 
 Zgromadzenie Sióstr Najświętszego 
Imienia Jezus powstało w 1887 r. w 
Warszawie. Założył je bł. O. Honorat 
Koźmiński w bardzo trudnej sytuacji hi-
storycznej naszego narodu (utrata nie-
podległości, zabory, kasata zakonów - 
nie wolno było przyjmować nowych 
członków do Zgromadzeń). O. Honorat 
wczytując się w znaki czasu i odnajdując 
w nich wolę Bożą założył wiele zgroma-
dzeń niehabitowych. Do każdej grupy 
społecznej, starał się posłać inne Zgro-
madzenie. Współzałożycielką Zgroma-
dzenia jest Sługa Boża Franciszka Maria 
Witkowska. Na polecenie bł. O. Honora-
ta zorganizowała życie i działalność 
pierwszych sióstr. Na początku prowa-
dziły one apostolską posługę wśród rę-
kodzielniczek, zmierzając do religijnego 
i moralnego odnowienia tej grupy spo-
łecznej. Rodzina zakonna szybko rozwi-
jała się i poszerzała swoją działalność 
zakładając szkoły, internaty, przedszkola, 
domy dziecka. Obecnie siostry również 
jak przed stu laty, wszędzie i na wszelkie 
sposoby pragnął służyć, nieść  Imię Jezu-
sa na krańce świata i mówić każdemu 
napotkanemu człowiekowi: Jezus Cię 
kocha. Czynią to poprzez świadectwo 
swojego życia modlitwą, pokutą, pracą w 
różnych zawodach. Pracują jako nauczy-
cielki, przedszkolanki, pielęgniarki, kate-
chetki, prowadzą piękną placówkę mi-
syjną w Afryce, dom dla starców w An-
glii, pracują przy parafiach. Pomagają 
również zagubionemu człowiekowi na 
nowo odnaleźć Chrystusa – Jedynego 
Pana i Zbawcę. Siostry naśladują ciche i 
ukryte życie Świętej Rodziny z Nazaretu, 
a także pokorę i ukrycie Pana Jezusa w 
Eucharystii. 
 Do Krasnobrodu Siostry Najświęt-
szego Imienia Jezus sprowadził ks. prałat 
Ludwik Liwerski w grudniu 1948 r. 
Zajmowały się one nauczaniem religii w 
szkole, pracowały także w przedszkolu. 
Były to: 
- S. Gemma Anastazja Pietrzak – w 1949 
r. otworzyła przedszkole dla dzieci z naj-
uboższych rodzin, 
- S. Maria Urszula Herman – katechetka, 
pracowała w Krasnobrodzie w latach 
1948-1950, 
- S. Jadwiga Glinka – katechetka, praco-
wała w Krasnobrodzie od początku do 
2004 r., obecnie jest poważnie chora i 
przebywa w Domu Głównym w War-
szawie, 
- S. Filomena Bronisława Szczęsna –
katechetka, w Krasnobrodzie od 1948 do 
1958 r., 

 
- S. Bogna Maria Pietkuń, 
- S. Teresa Zdzisława Nasiorowska – 
pielęgniarka, pracowała również w apte-
ce, w Krasnobrodzie do 1961 r., 
- S. Leokadia Stanisława Kasperska – 
hafciarka, 
- S. Leokadia Niewiadomska, 
- S. Kazimiera Mach, 
- S. Garkaj, 
- S. Maria Helena Ziarnik, 
- S. Gwalberta Stanisława Błaszkiewicz, 
- S. Leontyna Łapińska, 
- S. Maria Ściewierska – w Krasnobro-
dzie od 1958 r. do chwili obecnej, 
- S. Janina Kozioł, 
- S. Helena Bużek, 
- S. Bronisława Izabela Wądołowska, w 
Krasnobrodzie pracowała 27 lat. 
Wymienione siostry i wiele innych pra-
cowały w Krasnobrodzie od początku. 
Przez minione 60 lat następowały ciągłe 
zmiany, których nie sposób jest chrono-
logicznie uchwycić. 
     Z Krasnobrodzkimi Siostrzyczkami, 
tak je całe życie nazywam, zetknęłam się 
od samego początku ich posługi w Kra-
snobrodzie. To S. Bronisława Szczęsna 
uczyła mnie religii w klasach początko-
wych szkoły podstawowej. Kochana i 
nigdy przeze mnie nie zapomniana sio-
stra. Pamiętam jej postać, twarz, oczy, a 
nawet jej pismo, gdyż teksty pieśni i po-
szczególne role Jasełek pisała dla każde-
go z nas ręcznie. Trzymałam je długo w 
swoim „skarbcu”.  
 Z wielkim zapałem uczyłam się ich 
na pamięć: „Witaj Kostko Stanisławie”, 
„Aniele Ziemski bez wini”, „Błękitne 
rozwińmy Sztandary” – lubiłam śpiewać 
głośno w polu, w sadzie i w domowej 
zagrodzie. Pieśni te torowały mi drogę i 
sprawiały, że z zalęknionego dziecka 
wojny, stawałam się odważną dziew-
czynką. To S. Bronia jako druga po mo-
jej mamusi, kształtowała moje uczucia 
religijne, uczyła kochać Boga i ludzi. 
Kiedyś poskarżyłam się jej, że nie mogę 
pić tranu, który obowiązkowo podawali 
nam nauczyciele. Miałam później mdło-
ści. Wtedy siostra przywoziła mi tranowe 
kapsułki i cukierki, które naprawiały 
smak.  
 Z utęsknieniem czekałam dnia, kiedy 
S. Bronisława przyjedzie furmanką do 
kościółka w Potoczku. Wychodziłam 
wtedy na drogę przy lesie i wypatrywa-
łam wozu lub sań. Często miałam w za-
winiątku dla niej ciasto drożdżowe lub 
smakowite amoniaczki pieczone przez 
moją mamusię. Widząc mnie woźnica 
zatrzymywał konie, a siostra sadzała 
mnie obok siebie i mówiła: Moja ty  

 
 
Józia, aby cię tylko świat nie zmarnował. 
Woziła także zapasowe buty, gdyż dzieci 
często przychodziły boso do szkoły, a w 
zimne dni miały nogi zmarznięte, aż sine.  
O tym  ile ciepła, radości, miłości wnio-
sła w moje dziecięce życie S. Bronisława 
Szczęsna, nie można opisać słowami, to 
trzeba przeżyć i czuć. Niech Dobry Bóg 
uchyli jej Niebo za wszelką dobroć i cie-
pło.  
     Wiele wdzięczności i podziękowania 
mam również dla S. Jadwigi Glinki, któ-
ra uczyła religii moje wszystkie dzieci. 
Zawsze sumienna, obowiązkowa, potra-
fiła zdyscyplinować dzieciaki jak mało 
kto. Podczas Mszy Świętej dla dzieci, 
była wśród nich, blisko ołtarza. Nawet 
wzrokiem potrafiła przywołać do wła-
ściwej postawy. Dawała wzór pięknej 
modlitwy i wielkiej miłości do Jezusa 
Chrystusa. Kiedy zakończyła pracę kate-
chetki, można ją było spotkać na ko-
ścielnym korytarzu, gdzie z niezwykłą 
sumiennością rozpowszechniała wśród 
wiernych książki, kalendarze i różne de-
wocjonalia. 
     Kochani Czytelnicy, nie sposób w 
jednym artykule napisać o każdej Kra-
snobrodzkiej Siostrzyczce, którą spotka-
łam na swojej życiowej drodze. Mogła-
bym to zmieścić może w grubej powie-
ści. Napiszę więc teraz ogólnie. W chwili 
obecnej w Krasnobrodzkim Sanktuarium 
są cztery siostry: S. Maria, S. Jadwiga, S. 
Anna, S. Marcelina. Ciche i pracowite 
jak mrówki krzątają się cały dzień. Dzię-
ki temu w naszym kościele jest czysto, a 
na ołtarzach zawsze świeże kwiaty. Dba-
ją również o ogród, przyrządzają posiłki 
dla miejscowych duchownych oraz go-
ści. Do S. Jadwigi – przełożonej sióstr w 
Krasnobrodzie – można się zwrócić o 
wsparcie modlitewne, nigdy nie odmówi. 
Potrafi również mądrze poradzić i ukoić 
cierpienie duszy człowieka przeżywają-
cego zawiłości życia. Siostry zaczynają i 
kończą każdy dzień na modlitwie w swo-
jej kaplicy (mają 4 godziny obowiązko-
wych modlitw).  
Jako parafianka widzę to wszystko i dla-
tego mam dla naszych Kochanych Sio-
strzyczek dużo wdzięczności i życzliwo-
ści. Staram się to okazywać w stosow-
nych chwilach. Otaczam je także pamię-
cią modlitewną. 
     Na zakończenie, zanim przejdę do ju-
bileuszowych życzeń, napiszę jeszcze 
kilka słów o jednej siostrze – Marii Ści-
wierskiej, która liczy sobie już prawie sto 
lat życia. Jest nadal pełna energii i opty-
mizmu. Można ją spotkać przy pracy 
wśród ptactwa i kwiatów. Patrzę na nią, 
podziwiam i myślę o tym ile miłości 
Chrystusowej ma ta skromna siostra i ile 
tej miłości przekazuje nam. Bardzo ją 
wszyscy kochamy. 

 

Ciąg dalszy na str. 14. 
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Akcja ratowania pomników 
 
 Listopad to miesiąc pamięci o zmar-
łych. Odwiedzając cmentarz parafialny 
w Krasnobrodzie można łatwo dostrzec 
zaniedbane pomniki sprzed wielu lat. Są 
to niepowtarzalne w swym pięknie za-
bytkowe dzieła sztuki wykonane kiedyś 
przez artystów kamieniarzy. Trzeba je 
koniecznie zachować dla przyszłych po-
koleń. Należą przecież do reliktów sty-
lów cmentarnej architektury sakralnej, 
jakie panowały w dawnych czasach. 
 Nawiązując do poprzednich lat 
członkowie Krasnobrodzkiego Towa-
rzystwa Regionalnego po raz kolejny 
postanowili zorganizować akcję odnowy 
zabytków sztuki sakralnej na tutejszym 
cmentarzu pod hasłem „Ratujmy po-
mniki – symbole pamięci”. Pragnę 
przypomnieć, że tego typu akcje zapo-
czątkował pomysłodawca p. Mieczy-
sław Kościński prezes Krasnobrodzkie-
go Towarzystwa Regionalnego. 
 

 
 Dnia 18.10. 2008r. w sobotę człon-
kowie i sympatycy KTR przy sprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych zajęli 
się renowacją zabytkowych zapomnia-
nych pomników oraz porządkowali te-
ren wokół nich. Odnową zostało obję-
tych 10 obiektów położonych w najstar-
szej części cmentarza parafialnego. Nie-
które z nich liczą już ponad 150 lat, 
choć są na cmentarzu jeszcze starsze. 
Spoczywają tam ludzie zasłużeni dla 
krasnobrodzkich okolic min. 
Ignacy Niedzielski właściciel apteki w 
Krasnobrodzie żyjący w latach 1866 – 
1918. 
 Krasnobrodzkim regionalistom w 
tym przedsięwzięciu przyświecała sen-
tencja: „...Nie zapominajmy o tych, któ-
rzy odeszli, bo i my zechcemy, żeby o 
nas pamiętano...”. Wolę pracy społecz-
nej na cmentarzu wyraziły następujące 
osoby: J. Gałka, H. Gontarz, D. 

 
Korzeniowska, S. Sirdak – Korczewski i 
A. Słota. Podczas pracy sięgnęliśmy 
myślą do poprzednich lat, kiedy to 
wśród nas była śp. Adela Zdonek, która 
kilkakrotnie uczestniczyła w tego typu 
akcjach. Niestety nie ma jej wśród nas. 
Zasłużyła się dla Krasnobrodu, bo swo-
im zaangażowaniem dla małej ojczyzny 
dawała dobry przykład młodym lu-
dziom. Dzięki jej za to. Przy pomocy 
sekatorów, szczotek, motyk, grabi, sie-
kiery i piły usunięto chwasty, porosty i 
dzikie krzaki zalegające obiekty cmen-
tarne. Pracy było dużo, ale dzięki temu 
pomniki stały się bardziej widoczne. 
Tym sposobem cmentarz odwiedzany 
przez ludzi z całej Polski, będący wizy-
tówką Krasnobrodu podniósł swe walo-
ry estetyczne. Członkowie KTR podjęli 
też decyzję o powtórzeniu akcji na wio-
snę, gdyż w innych częściach cmentarza 
znajdują się także pomniki, które jakby 
„wołają” o przywrócenie im dawnej 
świetności, … 

     A. Słota 

  
Cmentarne nagrobki przed i w trakcie prac porządkowych 

 

 
... i po i ch zakończeniu 

 

60 lat są 
z nami 

 

Ciąg dalszy ze str. 13 

     Z okazji Jubileuszu życzę 
wszystkim Siostrom Najświęt-
szego Imienia Jezus dużo 
zdrowia, siły i zadowolenia z  
swojej drogi życiowej. Niech 
w każdej chwili życia czują 
wielką miłość Jezusa Chrystu-
sa, opiekę Matki Bożej Kra-
snobrodzkiej i cieszą się 
wdzięcznością, dobrocią oraz 
życzliwością wszystkich para-
fian. 
                          

Józefa Kusz 
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Kampania wrześniowa  
 
 Aby można chociaż w przybliżeniu 
ocenić wysiłek polskich wojsk w wal-
kach z niemieckim agresorem, należy 
porównać użyte siły i środki zaangażo-
wane przez obydwie strony w wojnie w 
1939r.  
 Po południu 31 sierpnia 1939r. Hitler 
podpisał ściśle tajny rozkaz dokonania 
agresji na nasz kraj, a 1-go września o 
godz. 4.45 bez wypowiedzenia wojny, 
Niemcy napadli na Polskę. Wcześniej 
rozkazał swojej armii: „bądźcie bez lito-
ści, bądźcie brutalni, nasza przewaga mi-
litarna daje nam wszystkie prawa”.  
 Rzucono przeciwko Polsce 
1.850.000 żołnierzy, którzy dysponowali 
10 tysiącami dział, 2800 nowoczesnymi 
czołgami oraz samochodami pancerny-
mi, wspomaganych przez 1640 samoloty 
bojowe. Niezależnie od tego użyto 
znacznie liczebniejszą i dobrze wyposa-
żoną w środki bojowe flotę morską.  
 Polacy mogli tej machinie militarnej 
przeciwstawić w dniu wybuchu wojny 
41 dywizji piechoty, w tym 11 rezerwo-
wych o niepełnych stanach i bez broni 
przeciwpancernej, 3 brygady górskie, 12 
brygad kawalerii (w tym 1 zmotoryzo-
wana), 1 brygadę pancerno-motorową. 
Lądową Obronę Wybrzeża i kilka bry-
gad i grup Obrony Narodowej. Łącznie 
1.200.000 żołnierzy. Przeciwko nie-
mieckim dywizjom pancernym stanęły 
trzy polskie bataliony czołgów, kompa-
nie czołgów rozproszonych w (niektó-
rych) dywizjach piechoty i dywizjony 
pancerne w brygadach kawalerii - razem 
około 880 czołgów i samochodów pan-
cernych. Natomiast dwóm niemieckim 
flotom powietrznym przeciwstawić 
można było niewiele ponad 400 samolo-
tów w 43 eskadrach bojowych.  
 Względna równowaga wystąpiła je-
dynie w artylerii zwłaszcza lekkiej, 
przeciwpancernej i przeciwlotniczej, po-
nieważ artyleria jako pierwsza została 
poddana modernizacji - już od roku 
1935. W Polsce oddany do użytku Cen-
tralny Okręg Przemysłowy wybudowany 
w trójkącie Tarnów-Rzeszów-Stalowa 
Wola przystąpił do intensywnej produk-
cji uzbrojenia. Mimo opóźnionej inwe-
stycji do chwili wybuchu wojny zdołano 
wyprodukować doskonałe armaty, rusz-
nice przeciwpancerne, działa przeciw-
lotnicze a także samoloty, średnie bom-
bowce typu „Łoś”, które zostały uznane 
za rewelację światową. Jednak z powodu 
wielkości budżetu, możliwości produk-
cyjne przemysłu były zbyt małe, aby za-
opatrzyć dostatecznie armię. Trzeba też 
nadmienić, że na dzień wybuchu wojny, 
nie wszystkie oddziały wojskowe były w 
całości zmobilizowane. Pierwsza mobi-
lizacja odbyła się w połowie marca 
1939r. i dotyczyła w trybie wyjątkowym 

 
dywizji na obsadzenie zachodniej i pół-
nocnej granicy Polski. Drugą ogłoszono 
w nocy z 23 na 24 sierpnia rozkazem 
polskiego Naczelnego Dowództwa o 
mobilizacji reszty stanu czynnego. Hitler 
zaś natychmiast dał hasło uderzenia 25 
sierpnia.  
 W odpowiedzi na groźbę wojny, 
premier Wielkiej Brytanii Chamberlain 
zawarł z Polską pakt wzajemnej pomo-
cy, roztaczając obiecującą wizję 1000 
samolotów bombowych nad terytorium 
Rzeszy. Wtedy Hitler wstrzymał na 6 dni 
napaść na Polskę, aby zaproponować 
Wielkiej Brytanii 25 letni okres nieagre-
sji i ochronę Imperium.  
 29 sierpnia w Polsce mobilizację 
przerwano na interwencję ambasadorów 
Anglii i Francji.  
 31 sierpnia ponownie rozpoczęto 
prace mobilizacyjne. Mobilizacja dywi-
zji rezerwowych, jednostek uzupełniają-
cych i innych służb nie została zakoń-
czona, a w niektórych przypadkach na-
wet nie rozpoczęta. Wiele dywizji zosta-
ło unicestwionych w transportach kole-
jowych przez naloty bombowe. Niektóre 
dywizje rezerwowe kończyły mobiliza-
cję w toku walk odwrotowych. Na doda-
tek wmieszała się jeszcze „inicjatywa 
pokojowa” Mussoliniego, która przez 3 
dni paraliżowała decyzje polskiego do-
wództwa odnośnie użycia lotnictwa.  
 Niezależnie od powyższego położe-
nie strategiczne Polski kryło groźbę głę-
bokiego, dwustronnego oskrzydlenia: od 
północy z terenu Prus Wschodnich, wy-
suniętych o 400 km w stosunku do zary-
su granicy zachodniej i od południa z te-
rytorium Słowacji opanowanej już przez 
Niemców. Z Prus Wschodnich było dwa 
razy bliżej do Warszawy niż z Poznania. 
Środki bojowe nie zostały też właściwie 
rozlokowane w poszczególnych rejonach 
Grup Operacyjnych. Dochodziło do te-
go, że już w pierwszych dniach wojny, 
niektóre oddziały odczuwały brak amu-
nicji do posiadanej broni, a dowódcy 
zmuszeni byli wydawać rozkazy dla po-
ległych jednostek o oszczędzaniu amu-
nicji, jak np. musiał to uczynić gen. Ku-
trzeba w walkach nad Bzurą. Natomiast 
na niemieckich skrzynkach zdobycznych 
z amunicją pisało „Munition nicht spa-
ren” (nie oszczędzać).  
 Mimo, że na początku kampanii 
wrześniowej, Niemcy dysponowali w 
Polsce, w pierwszym rzucie 1800 samo-
lotów bojowych i transportowych, to już 
pierwszego dnia wojny stracili około 30 
maszyn (zaskutkowała polska obrona 
przeciwlotnicza i lotnictwo myśliwskie), 
a do 5-go dnia aż 83 samoloty, Polska 
54. Sam ppor. Stanisław Skalski z 4 płk. 
lotniczego w Toruniu zestrzelił 6 nie-
mieckich samolotów, a uszkodził 3.  

 
 Nie bra-
kowało też 
polskich lot-
ników, co 
mieli po trzy 
zestrzelenia. 
Można po-
wiedzieć, że 
żaden chyba 
pilot myśliw-
ski w czasie 
drugiej wojny 
światowej nie 
walczył i 
zwyciężał w tak trudnych warunkach jak 
polscy piloci w wrześniu 1939r.  
 Niemcy w ciągu całej kampanii 
wrześniowej stracili ponad 600 samolo-
tów bojowych i innego typu.  
 Dla przykładu na froncie zachodnim 
Laftwaffe straciło tylko 70 maszyn. Ca-
jus Bekker wydał w roku 1964 (N.R.F) 
książkę pt. (w tłumaczeniu) „Wysokość 
4000” opartą na licznych materiałach 
źródłowych historii Laftwaffe w drugiej 
wojnie światowej. Według tego autora w 
kompanii polskiej zniszczono 285 i 
uszkodzono 279 samolotów niemiec-
kich, zginęło 734 lotników. Autor odsła-
nia prawdę o heroicznej walce Polaków, 
pisząc, że „błyskawiczna wojna 
Blitzkrig” nie była spacerkiem, tylko 
twardą walką przeciw zawziętemu prze-
ciwnikowi. Polskie eskadry bombowe 
atakowały wojska niemieckie jeszcze 16 
września, a było to dowodem, że lotnic-
two polskie nie zostało zniszczone w 
pierwszym i drugim dniu wojny” – jak 
głosiła kłamliwa propaganda Göringa. 
 Polskiego żołnierza cechowało boha-
terstwo, ofiarność, odwaga osobista oraz 
co najważniejsze należyte wyszkolenie 
wojskowe. Należy pamiętać, że uzbrojo-
ny nowocześnie Wehrmacht napadając 
na nasz kraj, postawił sobie za cel biolo-
giczne zniszczenie narodu, aby opano-
wać i podporządkować jak najszybciej 
naszą ziemię, a tym samym zastraszyć 
całą Europę. Żołnierzom niemieckim 
wydano rozkaz, aby nie tylko łamali 
opór przeciwnika, ale tępili go i masa-
krowali, gdzie tylko się da. Wszystko to 
będzie dla większej chwały wielkich w 
przyszłości Niemiec.  
 Göebbels ciągle rozpowszechniał 
kłamliwe informacje o „przejażdżce do 
Polski” i kampanii 18 dni. Twierdził że 
jedynym przeciwnikiem wojsk niemiec-
kich były tylko „złe drogi i upały”. Gdy-
by nie przeszkody, ta w/w kampania 
trwała by tylko 10 dni. Hitler i Göebbels 
naciskali na zdobycie Warszawy za 
wszelką cenę już w pierwszych dniach 
wojny. Zagony pancerne Guderiana i 
Mansteina, często okupione dużymi 

Ciąg dalszy na str. 16. 

p.por. St. Skalski 
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Kampania wrześniowa  
 
Ciąg dalszy ze str. 15. 
stratami, stawiane były za wzór innym 
generałom hitlerowskim.  
 Wychodząc z Prus Zachodnich 
niemiecki XIX korpus pancerny Heiza 
Guderiana w 4-tej armii gen. von Kluge, 
po przełamaniu 9 września, bohaterską 
polskę obronę pod Wizną i po boju pod 
Zambrowem oraz Andrzejewem z polską 
18 DP w dniu 11 i 12 września, przybył 
w następny już dzień na przedpola 
Brześcia, staczając następne boje z 
oddziałami polskimi na terenie 
organizacyjnym OK IX, którym 
dowodził gen. Kleeberg.  
W Brześciu 
na polecenie 
gen. bryg. 
Franciszka 
Kleeberga 
dowództwo 
objął gen. 
Konstanty 
Plisowski, a 
w Kobryniu 
płk art. 
Adam 
Empler.  

 
ben. bryg. Franiszek 

Kleberg 

 Zacięte i krwawe walki o Kobryń 
trwały 16-18 września, w których to 
polskie oddziały w sile niepełnej dywizji 
piechoty skutecznie stawiały opór 2 DP-
zmot. i 3 D-panc z XIX Korpusau 
Guderiana (potomka junkrów 
pomorskich, świetnego oficera typu 
pruskiego). Jemu Niemiecka Rzesza 
zawdzięcza po części swoje sukcesy w 
podboju Europy, gdyż przekonał 
dowództwo niemieckie o konieczności 
połączenia siły lotniczej z wojskami 
pancernymi.  
 Polacy wykorzystując teren, jakby 
stworzony przez naturę do walki z bronią 
pancerną, odnosili na wielu odcinkach 
wspaniałe sukcesy, a dwudniowy bój o 
Kobryń zakończył się zwycięstwem 
polskich oddziałów. Trzeba dodać, że w 
zdobytym przez Niemców Brześciu 
spotkały się oddziały i dowództwo obu 
wrogich nam armii tj.: Wehrmachtu i 
Armii Czerwonej. Ich dowódcy gen. 
Heinz Guderian i kom. bryg. Krywoszein 
- doszli do porozumienia. Niemcy 
przekazali zdobyty wcześniej Brześć 
Rosjanom, a przed wycofaniem się, 
urządzili wspólną defiladę sojuszniczych 
oddziałów.  
 Armia polska na wschodnich 
terenach po 17 września tj. zdradzieckiej 
agresji Armii Czerwonej, zmuszona była 
walczyć z dwoma wrogami. Mimo to 
swoim silnym oporem na wielu 
odcinkach frontu przekreślała pierwotne 
plany Wehrmachtu. Źle zbrojona i 
osamotniona przez państwa sojusznicze 
jak Francję i Anglię, zmuszona była  

 
liczyć na własne siły, wykazując w walce 
wielki heroizm, który, jak się po wojnie 
okazało odnotowany został również 
przez wroga, jak to między innymi miało 
miejsce na Westerplatte. 
 Dnia 1-go września 1939r. o godz. 
4.45 wojska niemieckie zaatakowały 
placówkę tranzytową na Westerplatte z 
morza, lądu i powietrza. Dla zdobycia 
tego małego skrawka polskiej ziemi, 
którego broniło zaledwie 210 żołnierzy, 
Niemcy utworzyli tzw. Grupę 
„Eberhardt” pod dowództwem gen. mjr 
Eberhardta, w której skład wchodziły 
formacje SS, SA, gdańskiej policji, bałon 
pionierów i pancernik „Schleswig 
Holstein”, z którego przez cały czas 
prowadzono morderczy ogień na 
obrońców placówki. Poza tym 
niemieckie lotnictwo, artyleryjskie 
baterie lądowe, moździerze najcięższego 
kalibru, z godziny na godzinę, z coraz 
większą zaciętością tonami bomb i 
pocisków niszczyli umocnienia 
placówki. Po 7 dniach walki oddało 
życie 25 żołnierzy polskich, a około 15 
było rannych. Natomiast straty po stronie 
niemieckiej były znacznie większe. W 
czasie przeprowadzonych 13 szturmów 
zginęło 300 żołnierzy, a około 800-1000 
było rannych. Po siedmiu dniach 
ciężkich walk mjr Henryk Sucharski 
podejmuje decyzje kapitulacji.  
 W czasie rozmowy kapitulacyjnej, 
dowódca wojsk niemieckich Gdańska 
gen. Eberhardt i dowódca „Schleswig 
Holsteina” komandor Weniger, założyli 
gratulacje i wyrazy uznania z powodu 
obrony dla obrońców placówki 
tranzytowej Westerplatte, a jako dowód 
tego uznania ze strony niemieckiego 
dowództwa wręczono majorowi H. 
Sucharskiemu jego szablę z prawem 
noszenia w niewoli. 

 
 W godzinach popołudniowych, gdy 
już wszyscy jeńcy mieli odjechać 
samochodami wojskowymi do Gdańska, 
gdy załoga z oficerami ruszyła z miejsca, 
padła  komenda „Achtung”, a znajdujące 
się w koło oddziały wojska 
niemieckiego, przez przyjęcie postawy 
zasadniczej, oddały honory wojskowe.  

 
Gen. Heinz Guderian w swoich  „Wspo-
mnieniach żołnierza” wydanych w roku 
1951 przypomina swoje ciężkie boje nad 
Brdą, w rejonie Puszczy Tucholskiej, jak 
i późniejsze przy zdobywaniu twierdzy w 
Brześciu i Kobrynia, którego nigdy nie 
zdobył, a które kosztowały tyle krwi 
niemieckiej. Guderian nie waha się 
stwierdzić, że „w wielu wypadkach do-
chodził do objawów tchórzostwa po 
stronie niemieckiej i bardzo poważnych 
strat ludzkich”. „Dużo stracił wtedy ner-
wów – pisze – by opanować panikę w 
pierwszych dniach wojny”. 
 Dnia 1 września o godz. 19.00 doszło 
do boju spotkaniowego, czyli nagłego 
zaatakowania z marszu przez 18 p. uł. 
płk Mastalerza, z Grupy Operacyjnej 
„Czersk”, którą dowodził gen bryg Stani-
sław Grzmot-Skotnicki - batalion nie-
mieckiej piechoty z XIX Korpusu Pan-
cernego Guderiana w miejscowości Kro-
janty. Dwa szwadrony 18 p. uł. zaatako-
wały i uzyskały pełny sukces, w ciągu 
kilku minut, wycinając niemiecką pie-
chotę, która nie była w pełni przygoto-
wana do walki. 
Zginął jednak płk Mastalerz wraz z żoł-
nierzami pocztu dowódcy pułku, skoszo-
ny serią pocisków karabinu maszynowe-
go z niemieckiego transportera opance-
rzonego, ukrytego między drzewami z 
lewej strony kierunku natarcia.  
 Szarża mimo znacznych strat wła-
snych była udana. Niemiecki batalion 
rozbito. Wywołało to wśród Niemców 
panikę, o której pisze w swych wspo-
mnieniach gen. Guderian. „Zastałem lu-
dzi z mego sztabu w hełmach bojowych, 
w trakcie ustawienia działka przeciwpan-
cernego na stanowisku bojowym. Na mo-
je pytanie, co ich do tego skłoniło, 
otrzymałem odpowiedź, że w każdej 
chwili pojawić się może polska kawale-
ria, która rozpoczęła natarcie”.  
 Dalej pisze „kiedy d-ca 2 DP-zmot. 
gen. por. Paul Bader zameldował w no-
cy, że musi cofnąć się przed polską ka-
walerią, ja wtedy zaniemówiłem”.  
„Zapytałem d-cę dywizji - pisze Gude-
rian - czy słyszał on kiedykolwiek o tym, 
aby pomorscy grenadierzy uciekali przed 
nieprzyjacielską kawalerią. Szkoda - od-
parł następnie, że nie wiedziało o tym 
polskie dowództwo”.  
 Wczesnym rankiem pojechał do tej 
dywizji, w której zastał sztab ciągle bez-
radny. Jak stwierdza, takich sytuacji było 
wiele np.: dywizja w/w została otoczona 
przez Polaków i tylko dzięki dużemu 
wysiłkowi rzuconych do walki nowych 
oddziałów, którymi osobiście dowodził - 
dając przykład innym, udało się uratować 
głowę niemieckiego dowódcy gen. por. 
Badera.  

Jan Gębka 

 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu GK. 
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XIV Konkurs Piosenki Przedszkolaka 
 
 Już dawno Dom Kultury w Krasno-
brodzie nie gościł u siebie tylu milusiń-
skich, którzy z uśmiechem na twarzy i 
pełni energii zgromadzili się 6 listopada 
2008 roku w sali widowiskowej KDK. A 
wszystko to za sprawą Gminnego Kon-
kursu Piosenki Przedszkolaka, który od-
był się już po raz XIV. 
 Tegoroczne spotkanie małych woka-
listów można zaliczyć do bardzo uda-
nych i to nie tylko z powodu rekordowej 
frekwencji (130 uczestników), ale także 
niesamowitej atmosfery, jaka panowała 
podczas występów poszczególnych wy-
konawców. 
 Na scenie Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury prezentowali się mali i jeszcze 
mniejsi artyści, którzy swoim tempera-
mentem scenicznym mogliby zawstydzić 
niejednego zawodowego artystę. Oczy-
wiście nie wszyscy odważnie i pewnie 
czuli się w roli „gwiazdy”, ale chyba nie 
było żadnego malucha, który nie stanął-
by na scenie. A czy zaśpiewał? …to już 
zupełnie inna kwestia☺. Najważniejsze 

 
jest przecież to, że pierwsze kroki w 
stronę występów estradowych zostały 
postawione. 
 Jeśli chodzi o przebieg konkursu, to 
tak jak wspomniałam wcześniej atmosfe-
ra była bardzo serdeczna, dzieciaki prze-
żywały nie tylko swój występ, ale także 
dopingowały i trzymały kciuki za swoich 
kolegów i koleżanki z grupy. Ci bardziej 
odważni i oswojeni ze sceną niejedno-
krotnie wspierali tych, u których trema 
wzięła górę. 
 Podczas konkursu można było po-
słuchać piosenek w wykonaniu przeróż-
nych kombinacji osobowych, począwszy 
od solistów a skończywszy na dużych 
grupach wokalnych. Najważniejsze jest 
jednak to, że Ci wszyscy mali artyści 
chcieli śpiewać i trzeba przyznać wy-
chodziło im to znakomicie. 
 Pisząc o konkursie nie można nie 
wspomnieć o wszystkich osobach, które 
przyczyniły się do tego, żeby mali woka-
liści tak świetnie zaprezentowali się na 
scenie, począwszy od pań opiekunek, 

 
które wraz z maluchami dobierały reper-
tuar, poprzez rodziców ćwiczących w 
domu ze swoimi pociechami, a skoń-
czywszy na wspaniałej publiczności, 
którą stanowili wszyscy wymienieni, 
wsparci jeszcze dodatkową siłą, a mia-
nowicie babciami i dziadkami, którzy 
stanowią chyba najwierniejszą widownię 
swoich wnucząt.  
Ale oprócz gromkich braw, którymi pu-
bliczność nagradzała wykonawców nie 
zabrakło nagród i pamiątkowych dyplo-
mów ufundowanych przez Krasnobrodz-
ki Dom Kultury. 
 I tak przeszedł do historii kolejny już, 
XIV Konkurs Piosenki Przedszkolaka 
miejmy nadzieję, że za rok grono śpie-
wających małych wokalistów będzie też 
tak liczne. A teraz kochane przedszkola-
ki po takiej próbie, jaką był konkurs ko-
lędy powinniście śpiewać śpiewająco☺. 

 

M.K. 

Fotoreportaż – str. 20 

Fot. M. Kawecka 
  

 

Jubileusz 60-lecia Biblioteki w Krasnobrodzie 
 
 We wtorek 28 października 2008r. w 
sali Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
odbyła się uroczystość z okazji Jubile-
uszu 60-lecia powstania Miejsko – 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kra-
snobrodzie. 
We wrześniu minęło bowiem 60 lat od-
kąd nauczycielka tutejszej szkoły pod-
stawowej Pani Człowiekowska podaro-
wała swój księgozbiór i tym samym za-
inicjowała powstanie Biblioteki. 
 W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Za-
stępca Burmistrza Krasnobrodu Zbi-
gniew Michalski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie Adam Kału-
ża, a także przedstawicielka Starostwa 
Powiatowego w Zamościu Elżbieta 
Gnyp. 
 Uroczystość uświetnili swą obecno-
ścią – Ks. Prałat Roman Marszalec pro-
boszcz parafii N.N.M.P. w Krasnobro-
dzie oraz Ks. Roman Sawic proboszcz 
parafii Św. Ducha w Krasnobrodzie, dy-
rektorzy szkół Miasta i Gminy Kra-
snobród, nauczyciele a także pracownicy 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury. 
 Swoją obecnością uroczystość za-
szczyciły: Krystyna Gruszka – były Dy-
rektor Książnicy Zamojskiej, Halina Zie-
lińska pełniąca obowiązki dyrektora 
Książnicy Zamojskiej, Danuta Zwoliń-
ska – pracownik Działu Promocji i 
Upowszechniania Czytelnictwa Książni-
cy Zamojskiej, a także Magdalena Wój-
cikiewicz – instruktor Działu 

 
Instrukcyjno – Metodycznego Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hie-
ronima Łopacińskiego w Lublinie. 
 W spotkaniu uczestniczyli także bi-
bliotekarze powiatu zamojskiego, nie 
zabrakło również dawnych pracowników 
Jubilatki i obecnej kadry. 
 Przybyłych na uroczystość gości 
przywitała dyrektor Biblioteki Bernadeta 
Włodarczyk. W stronę byłych bibliote-
karek: Marii Szpyry, Ewy Korzeniow-
skiej i Marioli Czapli popłynęły słowa 
podziękowania za wkład włożony w do-
tychczasowy rozwój Biblioteki. Krótką 
modlitwą uczczono pamięć byłej długo-
letniej Dyrektorki Biblioteki – Sabiny 
Zdonek. 
 W części przeznaczonej na wystą-
pienia gości głos zabrał Zastępca Burmi-
strza Krasnobrodu Zbigniew Michalski. 
Składając wyrazy uznania i podzięko-
wania za włożony wkład pracy i poświę-
cenie w prowadzeniu działalności biblio-
tecznej, wręczył dyrektorowi Biblioteki 
List Gratulacyjny Burmistrza Krasno-
brodu. 
 Wiele ciepłych słów do byłych i 
obecnych pracowników Biblioteki skie-
rowali także Ks. Prałat Roman Marsza-
lec, pracownicy Książnicy Zamojskiej, 
przedstawiciele: Starostwa Powiatowego 
i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 
Lublinie oraz pozostali zaproszeni go-
ście. 
 Zebrani na spotkaniu goście mogli 

 
obejrzeć przygotowaną przez Bernadetę 
Włodarczyk prezentację multimedialną. 
Prezentacja dotyczyła sześćdziesięciu lat 
funkcjonowania Biblioteki. Wykorzysta-
ne w niej materiały pochodziły m.in. z 
Kroniki Biblioteki oraz Kroniki Krasno-
brodzkiego Domu Kultury. 
 Następnym punktem programu było 
przedstawienie „W świecie książek”. 
Przedstawienie pod czujnym okiem na-
uczycieli przygotowali uczniowie Zespo-
łu Szkół Podstawowych w Krasnobro-
dzie. 
 Po części oficjalnej przyszedł czas 
na poczęstunek i okolicznościowy tort. 
W trakcie przyjęcia przybyli goście mieli 
okazję podzielić się wspomnieniami, re-
fleksjami i wrażeniami ze spotkania. By-
ło ono okazją do podsumowania dotych-
czasowej działalności Biblioteki. Pod-
kreślano znaczącą jej rolę w zaspokaja-
niu zróżnicowanych potrzeb kultural-
nych, oświatowych i informacyjnych 
mieszkańców Miasta i Gminy Kra-
snobród. 
 Wszystkim osobom, które przyczy-
niły się od uświetnienia Jubileuszu skła-
damy serdeczne podziękowania. 

 
Bernadeta Włodarczyk 

Dyrektor MGBP w Krasnobrodzie 

 

Fotoreportaż – str. 20 
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Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 
 Trwa tegoroczna Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę", której głównym celem jest 
niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. W ramach tek akcji, w dniach 24-28 listopada 
prowadzona będzie zbiórka darów rzeczowych w szkołach na terenie miasta i gminy Kra-
snobród.  
 Natomiast 30.11.2008 roku program zbiórki darów przedstawia sie następująco: 
* przy kaplicy w Kaczórkach w godzinach 10.30 - 11.00 
* przy kaplicy w Hucisku w godzinach 12.30 - 13.30 
* Podklasztor -samochód obok Kościoła w godzinach 10.00 - 12.00 
* Krasnobród - targowisko godzina 11.00, * Krasnobród - Market Spożywczy w godzinach 
9.00 - 14.00, * Krasnobród - sklep Spoż.-Przem. p. Stanisława Borka w godzinach 9.00 - 
14.00, * Krasnobród - sklep Joanna w godzinach 11.00 - 14.00,  
* Podzamek - samochód obok Kościoła pw. Ducha Świętego w godz. 10.00 - 12.00 
 

 
Towarzyszący zbiórce darów w ramach  

Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 
Krasnobród - 30 listopada 2008r. 

Sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Krasnobrodzie 
14.00 - „Ziemia woła S.O.S.”- widowisko ekologiczne – Szkoła Filialna w Zielonem” 
14.20 - Mini Play Back Show - Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 
15.00 - „Bajka o srebrnej gwiazdce”- przedstawienie - Szkoła Podst. w Majdanie W. 
15.20 - „Jaś i Małgosia” – Przedszkole Samorządowe w Krasnobrodzie 
15.35

 
- „Ekoludki”- Przedszkole Samorządowe w Krasnobrodzie 

15.50
 
- „Od przedszkola do gwiazdora” – występ wokalny kl. I „b”- ZSP w Krasnobrodzie 

16.10 - „O trzech braciach, wdowie, lekarzu i żywej wodzie”, „Ekologiczny Czerwony 
Kapturek” - inscenizacje – kl. VI „b”- ZSP w Krasnobrodzie 
16.30

 
-„ Sad jesienią”- inscenizacja – ZSP w Krasnobrodzie  

16.50
 
- „Rozprawa nad człowiekiem niszczącym przyrodę” kl.V„c”- ZSP w Krasnobrodzie 

17.20 -  „W świecie książek” przedstawienie – kl. IV „b” – ZSP w Krasnobrodzie 
17.40 -„Dziwna choroba” – przedstawienie – kl. V „b”- ZSP w Krasnobrodzie 
18.00 - „Gimnazjaliści Dzieciom”- baśń „Świniopas”- ZSO w Krasnobrodzie 
18.15

 
- Pokaz tańca nowoczesnego - zespół „FART” działający przy KDK 

18.30
 
- Młodzieżowy zespół muzyczny działający przy KDK 

 Zapraszamy również do aktywnego udziału w Aukcji, która odbędzie się w czasie 
koncertu. Podczas aukcji licytowane będą prace wykonane przez uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Dominikanówce. 
 

 

Co słychać 
w Kulturze? 

 
Remont sali widowiskowej 

W dniu 13 listopada 2008r. rozstrzygnięto 
przetarg nieograniczony na wykonanie 
„Remontu sali widowiskowej w Krasno-
brodzkim Domu Kultury”. 
Na wykonawcę zamówienia została wybra-
na „FIRMA TRANSPORTOWO-
BUDOWLANA RYSZARD PIÓRO" z 
Tomaszowa Lubelskiego.  
Prace remontowe będą polegały na wyko-
naniu nowego oświetlenia, wentylacji i 
podłóg. Odnowione zostaną też ściany i 
wykonany sufit podwieszany. Wartość wy-
konanych prac, zgodnie ze złożoną ofertą i 
podpisaną w dniu 21.11.2008r. umową wy-
niesie 169.176,42  zł. (brutto).  
Termin zakończenia prac to 30 grudnia br. 
Na przyszły rok planowany jest zakup no-
wych foteli oraz kotar. 
 

Festiwalowe kolędowanie 
 W dniu 20 grudnia 2008r. odbędą się w 
Krasnobrodzie eliminacje rejonowe XV 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek – Będzin’ 2009.  
 Ze względu na remont sali widowisko-
wej eliminacje nie będą mogły odbyć się w 
KDK.  
 O miejscu i godzinie rozpoczęcia eli-
minacji oraz o wykonawcach poinformu-
jemy w późniejszym terminie poprzez pla-
katy. Serdecznie zapraszamy do wysłucha-
nia programów kolędowych. 
 

Informacje zebrała: 

M. Czapla 

 

Wspomnienie o moim Ojcu 
 
 Ojciec mój Władysław Umiński uro-
dził się 21 czerwca 1898 roku w Krasno-
brodzie i całe swoje życie spędził na tej 
ziemi. W 1918 r. powołano go do wojska i 
przydzielono do jednostki Podhalańskiej, z 
czego był bardzo dumny. Nosił zielony 
mundur i kapelusz z piórami. Po przeszko-
leniu został wysłany na front wschodni. 
Początkowo nasi żołnierze zwyciężali i 
wchodzili w głąb Rosji, szybko jednak na-
stąpił odwrót. Tatuś opowiadał mi, że zmę-
czeni i głodni zatrzymali się niedaleko sta-
cji kolejowej i usiłowali kupić coś do je-
dzenia. Ojciec mój postanowił iść przez to-
ry kolejowe ale nagle nadjechał pociąg, nie 
było czasu na ucieczkę, położył się więc 
między szyny kolejowe. Pociąg przejechał. 
Ojcu w zasadzie nic się nie stało, ale huk 
jaki miał nad głową - uszkodził mu słuch. 
W związku z tym wydarzeniem przebywał 
przez dwa miesiące w krakowskim szpita-
lu. 
A potem razem ze swoim plutonem poma-
szerował w kierunku Warszawy i walczyli, 
aż zdarzył się cud, znany wszystkim jako 
„cud nad Wisłą”. 

 
 Drugim zdarzeniem, które pamiętam z 
wojennych wspomnień mego Ojca była hi-
storia z wojskowym butem. Otóż pewnego 
razu zaczęło go coś uwierać, zatrzymał się 
więc, zdjął buta i wówczas sierżant uderzył 
go kolbą karabinu, mobilizując do natych-
miastowego dołączenia do kompanii, dodał 
tylko: „pamiętaj, jak zostaniesz, to Ukraiń-
cy cię zabiją”. Mojego Ojca uraziło to po-
szturchiwanie i powiedział: „Góra z górą 
się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem, 
tak”. Tamten się roześmiał i odparł: „Gdzie 
Nowy Sącz, a gdzie Zamość, Krasnobród”. 
A jednak ... 
 Jest rok 1939, znowu wojna, kolejny 
dramat, Niemcy spalili nasz dom i całe go-
spodarstwo. Uciekliśmy do lasu i za-
mieszkali w gajówce, pod Wólką Husińską 
u cioci Pauliny Kaweckiej, siostry tatusia. 
Tatuś codziennie chodził do Krasnobrodu i 
pilnował piwnicy, w której zgromadziliśmy 
ocalałe rzeczy, takie jak odzież, naczynia 
kuchenne i warsztat szewski. Pewnego je-
siennego dnia pamiętnego 1939 r. ojciec 
mój usiadł na zgliszczach swego domu i 
rozmyślał, nagle podeszło do niego dwóch 

 
 
polskich żołnierzy i pytają o szewca, bo buty 
im się podarły. Na co mój ojciec odpowiada, 
że właśnie do niego trafili. Okazało się, że 
jednym z tych żołnierzy jest wspomniany 
już sierżant. I sprawdziło się stare porzeka-
dło, że „góra z górą” itd... 
 Wojenni wędrowcy przebrani w cywilne 
ubranie wyruszyli zgodnie z rozkazem do 
Rosji, nie wiedząc, że czeka ich tam śmierć 
w Katyniu. 
 Mój ojciec przeżył wojnę, ponieważ, 
wybronił go dziedzic Fudakowski. W 1943 
roku jak wiemy krasnobrodzianie przeżywa-
li tragedię wysiedlania do Trzeciej Rzeszy. 
Ojciec mój wraz z wieloma innymi osobami 
został zabrany i wywieziony do obozu w 
Majdanku. Pan Fudakowski interweniował u 
Niemców, tłumaczył, że są to pracownicy 
leśni, potrzebni do pracy w majątku, który 
był wówczas liegenshaftem. 
 Tatuś szczęśliwie powrócił z obozu, żył 
nadal z rodziną w Krasnobrodzie, ale było to 
życie we łzach, bo 24 lipca 1944 roku 
Niemcy zastrzelili jego ukochaną córkę Ba-
się, moją 18-letnią siostrę, której wspomnie-
nie noszę do dziś w swoim sercu. 
 

Irena Moskal 
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Sesje Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
 

Miejskiej w Krasnobrodzie.  
 Głównym tematem obrad było podję-
cie decyzji w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Zamojskiemu na 
budowę drogi Zwierzyniec – Hutki. 
 Na sesji w dniu 20 listopada br. Rada 
postanowiła udzielić pomocy finansowej 
Powiatowi Zamojskiemu na realizację in-
westycji pod nazwą „Przebudowa ciągu 
komunikacyjnego Zwierzyniec – Hutki – 
etap I” podejmując uchwałę w tej sprawie. 
Wysokość dofinansowania wynosi 
209.000,00 zł. Do zawarcia umowy z Po-
wiatem Rada upoważniła Burmistrza.  
 Również w formie uchwały Rada 
udzieliła dotacji dla Sanatorium Rehabili-
tacyjnego dla Dzieci w Krasnobrodzie  w 
wysokości 22.282,00zł z przeznaczeniem 
na zakup aparatury medycznej i sprzętu do 
rehabilitacji. 

oprac. E. Borek 

 

Z treścią podjętych uchwał można zapo-

znać się na stronie internetowej pod adre-

sem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.pl 

(w zakładce Uchwały Rady Miejskiej). 

 

 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 Już wkrótce Święta Bożego Naro-
dzenia, czas rodzinnych spotkań, skła-
dania życzeń. 
 Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” 
serdecznie zaprasza do przekazywania 
życzeń za pośrednictwem naszego pi-
sma.  
 Ze względu na czas niezbędny na 
przygotowanie do druku świątecznego 
wydania GK życzenia prosimy przeka-
zywać do Redakcji do dnia 8 grudnia 
2008r.  

M. Czapla 

 

 

 
 W dniu 6 listopada 2008r. w KDK od-
była się XXII sesja Rady Miejskiej w Kra-
snobrodzie. Podczas sesji podjęto 11 na-
stępujących uchwał:  
 
1. Uchwała ws. ustalenia ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych za udział w działaniu 

ratowniczym. 
Uchwała podjęta w związku ze zmianą 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Do-
tychczas wysokość ekwiwalentu ustalał 
Burmistrz w drodze zarządzenia. Obecnie 
ustalanie wysokości ekwiwalentu należy 
do kompetencji Rady. Ekwiwalent dla 
członków OSP za udział w działaniu ra-
towniczym lub szkoleniu pożarniczym or-
ganizowanym przez Państwową Straż Po-
żarną pozostaje na takim samym poziomie 
i wynosi 1/300 przeciętnego wynagrodze-
nia ogłoszonego przez Prezesa GUS.  
 
Dwie uchwały: 
2. uchwała ws. wyrażenia zgody na zbycie 

zabudowanej nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność gminy Krasnobród 

poł. w Krasnobrodzie, przy ul. Kościuszki. 

3. uchwała ws. wyrażenia zgody na zbycie 

zabudowanej nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność gminy Krasnobród, 

poł. w Krasnobrodzie przy ul. Cichej. 
Uchwały dotyczą zabudowanych nieru-
chomości o pow. 0.0628ha przy ul. Ko-
ściuszki i o pow. 0.0392ha przy ul. Cichej.  
Właściciele budowli i obiektów znajdują-
cych się na przedmiotowych działkach 
wnioskowali o ich nabycie. Podjęte 
uchwały mają na względzie uregulowanie 
rzeczywistego stanu faktycznego ze sta-
nem prawnym. 
 
4. Uchwała ws. wyrażenia zgody na za-

mianę nieruchomości położonej 

w Krasnobrodzie. 
Rada wyraziła zgodę na zamianę nieru-
chomości o pow. 0.0212ha i o pow. 
0.0169ha stanowiących własność gminy 
poł. przy ul. Partyzantów na nieruchomość 
o pow.0.0091ha poł. przy ul. Wczasowej 
stanowiącą własność osoby fizycznej. W 
przypadku nierównej wartości zamienia-
nych nieruchomości zastosowana zostanie 
dopłata. Podjęta uchwała jest związana z 
planowaną rozbudową ul. Wczasowej. 

 
5. Uchwała ws. wyrażenia zgody na od-

płatne nabycie nieruchomości na wła-

sność Gminy Krasnobród. 
Podjęta uchwała dotyczy wyrażenia zgody 
na odpłatne nabycie na rzecz gminy nieru-
chomości o pow. 0.0560 ha. poł. w Kra-
snobrodzie przy ul. Wczasowej stanowią-
cej współwłasność osób fizycznych. 
Działka położona jest w sąsiedztwie nieru-
chomości gminnych, na których znajduje 
się stadion piłkarski. Nabycie przedmio-
towej działki spowoduje powiększenie te-
renu stadionu. 
 
6. Uchwała ws. obniżenia średniej ceny 

  
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na 2009 rok. 
Podjętą uchwałą Rada obniżyła cenę skupu 
żyta z kwoty 55.80zł za dt. do kwoty 28.00 
zł. za dt. Podatek rolny na 2009 rok nie 
ulegnie zmianie i wyniesie 70,00 zł. za 1 
ha przeliczeniowy - a więc tak jak w latach 
poprzednich.   
 
7. Uchwała ws. określenia trybu i szcze-

gółowych warunków zwolnienia od po-

datku rolnego gruntów gospodarstw rol-

nych, na których zaprzestano produkcji 

rolnej. 
Podjęta uchwała określa tryb i szczegóło-
we warunki dokonywania zwolnień od po-
datku rolnego gruntów wchodzących w 
skład gospodarstw rolnych, na których za-
przestano produkcji rolnej. Zwolnienie na-
stępuje na wniosek podatnika  po spełnie-
niu warunków określonych w uchwale. Ze 
zwolnienia będzie można korzystać przez 
okres nie dłuższy niż 3 lata.  
 

8. Uchwała ws. wprowadzenia zwolnień w 

podatku od środków transportowych. 
Podjęta uchwała dotyczy zwolnienia z po-
datku od środków transportowych autobu-
sy oraz samochody ciężarowe będące wła-
snością gminy lub gminnych jednostek or-
ganizacyjnych.  
 
9. Uchwała ws. zmiany uchwały Nr 

XIII/114/07 Rady Miejskiej w Krasnobro-

dzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w spra-

wie uchwalenia Miejsko-Gminnego Pro-

gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych na 2008 rok. 
Zmiana uchwały podyktowana była więk-
szymi wpływami z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych. Program zwiększono o kwotę 
18.150,00zł. 
 
10. Uchwała ws. zmiany uchwały Nr 

XIII/118/07 Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie z dnia 28 grudnia 2007r. 

ws. emisji obligacji komunalnych. 
Podjęta uchwała dotyczy przesunięcia ter-
minu emisji części obligacji komunalnych 
na rok 2009.W roku bieżącym wyemito-
wane będzie 1.700.000.00zł. natomiast w 
roku 2009 1.800.000.00 zł. – ponieważ 
część inwestycji planowanych do realizacji 
w tym roku nie będzie realizowana i nie 
ma potrzeby emisji całej serii.  
 

11. Uchwała ws. zmian w budżecie gminy 

na 2008 rok.  
 
Rada nie podejmowała uchwały dotyczącej 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2009 rok, ponieważ 
stawki te nie ulegają zmianie i będą obo-
wiązywały takie jak w roku 2008. 
 

XXIII i XXIV sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie 

W dniach 17 i 20 listopada br. w KDK od-
były się dwie nadzwyczajne sesje Rady 

 

Konkurs 

Wspomnienie Lata  
 
 W dniu 12 grudnia 2008r. w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury odbędzie 
się podsumowanie Konkursu Fotogra-
ficzno-Plastycznego „Wspomnienie La-
ta” oraz wernisaż wystawy. 
 Konkurs organizowany jest od kilku 
lat przy współpracy Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w 
Krasnobrodzie i Krasnobrodzkiego Do-
mu Kultury. 
 O wynikach konkursu poinformu-
jemy w kolejnym wydaniu G.K. 
 

M. Czapla 
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