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Plac zabaw w Dominikanówce

Dzieci z Dominikanówki mają nowe 

miejsce do zabawy i spędzania wolnego 

czasu. W czerwcu na terenie obok remizy 

strażackiej OSP, w której mieści się też 
świetlica wiejska dokonano montażu pla-

cu zabaw. W miejscu tym znalazły się: pia-

skownica, zestaw zabawowy, ławki, huś-
tawka podwójna oraz huśtawka ważka.

Zadanie to zostało sfi nansowana w ramach 

Funduszu Sołeckiego sołectwa Dominika-

nówka. Jego koszt to: 14.612,40 zł. 

Sukcesy Gminy Krasnobród

na Powiatowych Igrzyskach LZS

W dniach 18-19 lipca  na obiektach 

sportowych gminy Stary Zamość odbyły 

się XVI Powiatowe Igrzyska LZS Miesz-

kańców Zamojskiej Wsi.

W Igrzyskach startowało 1580 zawod-

ników i zawodniczek reprezentujących 15 

gmin z terenu powiatu zamojskiego.

Gminę Krasnobród reprezentowała 

kilkudziesięcioosobowa grupa zawodni-

ków, którzy brali udział w konkurencjach 

drużynowych i indywidualnych.

Oto osiągnięcia naszych zawodników:

I miejsce – Wólka Husińska w Zawodach 

Młodzieżowych Drużyn OSP chłopców,

I miejsce – Janusz Oś w jednej z konku-

renci i dla Władz Samorządowych, 

II miejsce – Piłka nożna kobiet,

II miejsce – Majdan Wielki w Zawodach 

Młodzieżowych Drużyn OSP 

kobiet,

II miejsce – Julia Mazur w Za-

wodach Sprawnościowych z 

BRD dziewcząt,
III miejsce – Piłka siatkowa 

kobiet,

III miejsce – Piłka siatkowa 

mężczyzn,

III miejsce – Karolina Borek w 

rzucie lotką kobiet.

W klasyfi kacji końcowej 

Gmina Krasnobród zajęła 8 

miejsce zdobywając 202 pkt., 

jako nagrodę otrzymując Pu-

char Rady Powiatowej i Miejskiej Zrze-

szenia LZS w Zamościu. 

Dziękujemy nauczycielom ze szkół 
w Krasnobrodzie: pani Joannie Górnik, 

oraz panom: Marcinowi Nowosadowi, 

Markowi Margolowi, Markowi Pawluko-

wi, Markowi Tkaczykowi i Sławomirowi 

Radlińskiemu za przygotowanie drużyn i 

zawodników do konkurencji indywidual-

nych oraz opiekę podczas zawodów.

Modernizacja drogi 

Krasnobród - Klocówka - Sumin

Trwają prace na odcinku drogi powia-

towej nr 3262L Krasnobród - Kloców-

ka - Sumin. Zadanie wykonywane jest w 

ramach Narodowego Programu Przebu-

dowy Dróg Lokalnych - Etap Ii Bezpie-

czeństwo - Dostępność – Rozwój. Wyko-

nawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„SADEX” Janusz Sadlik wykonało na-

wierzchnie z masy bitumicznej, umocniło 

pobocza oraz oczyściło rowy odwadnia-

jące. Prace przebiegają zgodnie z harmo-

nogramem. 22 lipca odbyło się spotkanie 

wykonawcy z zarządcą drogi, inspektorem 

nadzoru oraz przedstawicielami Gminy 

Krasnobród. Określono zakres prac, które 

należy jeszcze wykonać, aby droga mogła 

być oddana w pełni do użytku. Zgodnie 

z podpisaną umową termin zakończenia 

inwestycji określony jest na 25 sierpnia 

2015 roku. Wartość projektu 2.199.000 zł, 
wkład własny gminy 549.750 zł. 

Niski poziom wody w zalewie

W dniu 20 lipca 2015 roku na jazie w 

Krasnobrodzie miało miejsce spotkanie 

dotyczące sytuacji związanej z niskim 

poziomem wody w rzece Wieprz, która 

zasila krasnobrodzki zalew oraz stawy 

Gospodarstwa Rybackiego „Topornica”. 

W spotkaniu udział wzięli pracownicy Re-

gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, przedstawiciele Polskiego 

Związku Wędkarskiego, Gospodarstwa 

Rybackiego „Topornica” sp. z o.o., Woje-

wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Lublinie oraz przedstawiciele 

Gminy Krasnobród. Spotkanie połączone 

było z kontrolą jazu planowaną na 2015 

rok przez Regionalny Zarząd Gospo-

darki Wodnej w Warszawie. W wyniku 
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oględzin poziomu wody w rzece Wieprz, 

kontrola stwierdziła brak przepływu nie-

naruszalnego przez jaz. Przyczyną jest 

niski stan wody i pobieranie jej na stawy 

rybne. 

Pozwolenie wodnoprawne, które zo-

stało wydane w związku z rozbudową za-

lewu określa kolejność pobierania wody z 

rzeki Wieprz. Pierwszym elementem jest 

przepływ nienaruszalny, następnie wodę 
mogą pobierać stawy rybackie a po tym 

dopiero można uzupełniać zalew. Niski 

stan wynikający z braku opadów powo-

duje, że wszystkim brakuje wody, dlate-

go w obecnym stanie prawnym możemy 

tyko czekać na deszcz, który polepszy 

sytuację. 
Ciąg dalszy na str. 3



Serdecznie zapraszamy do 

udziału w IX Festiwalu Mu-

zyki Organowej i Kameralnej „Per 

Artem ad Astra”, który odbędzie się 
w Krasnobrodzie  w  dniach 16-22 

sierpnia 2015r.

Festiwal jest wydarzeniem cyklicz-

nym organizowanym od 2007 roku 

przez Krasnobrodzki Dom Kultury i 

Fundację Młodzieżowej Orkiestry Ka-

meralnej „Divertimento” z Warszawy 

przy współpracy z Urzędem Miejskim 

w Krasnobrodzie, Parafi ą Nawiedze-

nia Najświętszej Marii Panny w Kra-

snobrodzie i Parafi ą Zesłania Ducha 

Świętego w Krasnobrodzie.

Wydarzenie to ma na celu popula-

ryzację muzyki organowej i kameral-

nej w małych środowiskach lokalnych 

i wśród młodego pokolenia oraz stwo-

rzenie interesującej oferty kulturalnej 

dla mieszkańców naszego regionu i 

turystów. 

Podczas Festiwalu w Sanktuarium 

Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie 

odbędą się: recital organowy w wyko-

naniu Marcina Knury, koncert chóru 

„Puellae Cantantes” z Czech, koncert 

słowno-muzyczny „Droga Życia”

- Wspomnienia Księdza Prymasa Ste-

fana Kardynała Wyszyńskiego, czyta-

ją: Ewa Domańska i Piotr Bajor, opra-

wa muzyczna: Agata Galik – harfa, 

Kurs Interpretacji Muzyki Organowej 

oraz VIII Ogólnopolski Konkurs Or-

ganowy przeznaczony dla młodych 

organistów. Uczestników konkursu 

będzie oceniało Jury pod przewodnic-

twem prof. Józefa Serafi na.

W programie festiwalu zaplano-

wano również „Warsztaty muzyki 

barokowej” prowadzone przez Lesz-

ka Firka, otwarcie wystawy poświę-
conej płk. Ryszardowi Kuklińskiemu 

i projekcję fi lmu „Jack Strong”, które 

odbędą się w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury. Natomiast w Kościele pw. 

Zesłania Ducha Świętego odbędzie 

się recital skrzypcowy w wykonaniu 

Karola Lipińskiego-Brańki.  

Festiwal zakończy się 22 sierp-

nia w Sanktuarium Maryjnym w 

Krasnobrodzie uroczystą Mszą św. 

dziękczynną o godz. 18.00, natomiast 

o godz. 19.00 odbędzie się Koncert 

Laureatów Ogólnopolskiego Konkur-

su Organowego i koncert uczestników 

warsztatów.

Szczegółowy program festiwalu 

już w wkrótce podany będzie na pla-

katach i na stornie www.krasnobrod.pl

Mariola Czapla
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„Per Artem ad Astra”

IX Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Wieści z Gminy

Ciąg dalszy ze str. 2

Gminę Krasnobród czekają także 

wydatki związane z utrzymaniem jazu, 

ponieważ należy zamontować urządzenie 

pomiarowe określające ilość wody pobie-

ranej na zalew. Kontrola stwierdziła także 

nieszczelność w miejscu pobierania wody 

co powoduje niekontrolowany pobór i 

wypływ wody z zalewu przy niskich sta-

nach w Wieprzu.

Informacje zebrała:

M. Czapla
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„Wójtowianie” 
najlepsi na międzynarodowym festiwalu

Dnia 12.07.2015r. zespół folk-

lorystyczny „Wójtowianie” 

z Krasnobrodu wziął udział w II Mię-
dzynarodowym Festiwalu Ludowym 

„Łączy nas kultura”, który miał miejsce 

w amfi teatrze przy Zespole Szkół w Ło-

pienniku Nadrzecznym (gm. Łopiennik 

Górny, pow. krasnostawski). Na konkurs 

przyjechało blisko 300 artystów pasjo-

nujących się folklorem z woj. lubelskie-

go, podkarpackiego i Ukrainy. Imprezę 
rozpoczął występ dziecięcego zespołu 

tanecznego „Młyn” z Zespołu Szkół w 

Łopienniku Nadrzecznym, który zapre-

zentował tańce ludowe. 

Zaproszonych gości i uczestników 

festiwalu powitał Jan Kuchta - wójt gmi-

ny Łopiennik Górny i Henryk Czerniej 

– wicestarosta pow. krasnostawskiego 

oraz dr Artur Sępoch – dyr. Wojewódz-

kiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Na-

stępnie uroczystego otwarcia festiwalu 

dokonała Elżbieta Prus – reprezentująca 

Urząd Marszałkowski w Lublinie. 

Przed jurorami i publicznością za-

prezentowało się 31 zespołów i kapel 

ludowych w dwóch utworach ludowych 

oraz 17 solistów w jednym 

utworze ludowym. Komi-

sja oceniająca w składzie: 

Beata Wolanin, Mieczy-

sław Pawelec, Tadeusz 

Kiciński i Artur Sępoch po 

wysłuchaniu około 80 pre-

zentacji muzyczno-tanecz-

nych w kategorii I – kapele 

ludowe, II – zespoły śpie-

wacze, III – soliści, posta-

nowiła w kategorii II przy-

znać I miejsce zespołowi 

folklorystycznemu „Wój-

towianie” z Krasnobrodu. 

Należy dodać, że poziom 

artystyczny uczestników 

konkursu był na wysokim poziomie. 

Nasz zespół zaśpiewał dwie pieśni ludo-

we: „Pod zielonym dębem” i „W moim 

ogródeczku”. Zolejne w swojej karierze 

trofeum zdobył występując w składzie: 

wokalistki - Alicja Olszewska, Alicja 

Parkitny, Elżbieta Piela, Alina Słota, 

Wiesława Dąbrowska, Wanda Sachaj-

ko, Zofi a Przytuła oraz Mirosław Berlin 

– akordeon i Krzysztof Ujma – kontra-

bas. Trzeba przyznać, że to wyróżnie-

nie było dla nas dużym zaskoczeniem, 

gdyż jechaliśmy na ten festiwal z myślą, 

by poznać inne zespoły tak trochę ina-

czej spędzić niedzielę, nacieszyć uszy 

pięknem muzyki ludowej, nacieszyć 
oczy barwnym kolorytem regionalnych 

strojów ludowych, a tu okazaliśmy się 
najlepsi. To był dla nas szok, choć inni 

uczestnicy imprezy przed ogłoszeniem 

wyników konkursu mówili nam, że 

wygramy. Prestiżowa nagroda między-

narodowa to dla zespołu wyraz uznania 

za wkład naszej pracy w podtrzymywa-

nie tradycji ludowych regionu. Sukces 

muzyczny „dodał zespołowi skrzydeł”. 

Znowu uwierzyliśmy w swoje możliwo-

ści, to sprawiło wysyp nowych pomy-

słów na przyszłość, będących nowym 

„powiewem artystycznym”, oby tylko 

zdrowie dopisało. 

Oprócz nas w konkursie brali udział 
artyści z: Siedlisk, Kamienia, Trawnik, 

Buśna, Mircza, Pawłowa, Świerszczowa, 

Raciborowic, Dąbrowicy, Lubartowa, 

Mielnika, Rozkopaczewa, Żółkiewki, 

Krasnegostawu, Liszna, Siennicy Róża-

nej, Dobryniowa, Łopiennika Górnego, 

Borowicy, Dorohuska, Rejowca, Ostro-

wa Lubelskiego, Lubomla (Ukraina), 

Huszczy (Ukraina), Miłowań (Ukraina), 

Radechiwa (Ukraina). 

Festiwalowa impreza ludowa była 

udana pod względem organizacyjnym. 

Prowadziły ją: panie Mariola Sysa i 

Anna Zawada oraz Dariusz Zawada 

– dyr. GOK w Łopienniku Górnym. 

Dopisała pogoda i publiczność. Na-

leży pogratulować realizacji świetne-

go pomysłu upowszechniania kultu-

ry ludowej oraz integracji środowisk 

twórczych krajowych i zagranicznych. 

Można powiedzieć, że kultura ludowa 

połączyła międzynarodowo wszystkich 

uczestników tej imprezy. Wyrazem tego 

była potańcówka, która odbyła się po 

prezentacjach festiwalowych. II Mię-
dzynarodowy Festiwal Ludowy „Łączy 

nas kultura” w Łopienniku Nadrzecz-

nym to impreza ukazująca i promująca 

bogate walory tradycji ludowej nie tyl-

ko województwa lubelskiego, ale także 

naszych sąsiadów z kraju i z zagranicy. 

Impreza ma na celu integrację i wymia-

nę doświadczeń. Festiwal wpisuję się w 

piękną kartę tradycji lubelskiego folklo-

ru, integruje społeczeństwo wielopoko-

leniowe i pokazuje, że tradycja ludowa 

jest pielęgnowana w muzyce i strojach 

ludowych. Patronat medialny nad festi-

walem objęło Radio Lublin, a patronat 

honorowy – Urząd Marszałkowski w 

Lublinie i WOK w Lublinie.

Organizatorami konkursu byli: GOK 

w Łopienniku Górnym, Wójt gminy Ło-

piennik Górny, Krasnostwaskie Staro-

stwo Powiatowe, Biblioteka Publiczna 

gminy Łopiennik Górny, Stowarzysze-

nie LGD „Krasnystaw PLUS”. 

Jesteśmy zauroczeni klimatem festi-

walowym, sprawną organi-

zacją konkursu i świetnym 

nagłośnieniem fi rmy Vi-

art. Wszystkie podmioty 

artystyczne, biorące udział 
w festiwalu otrzymały dy-

plomy i pamiątkowe statu-

etki. 

Podziękowania składa-

my na ręce p. Marioli Cza-

pli – dyr. KDK za umoż-
liwienie nam wyjazdu na 

tak prestiżową, międzyna-

rodową imprezę. To jakby 

nowy rozdział w naszej 

działalności i „wysokie 

loty” zespołu. Cieszymy się 
że nie zawiedliśmy. Taki wyjazd to także 

zaprezentowanie działań KDK na forum 

międzynarodowym oraz dobra promocja 

Krasnobrodu. Wielu widzów imprezy 

mogło usłyszeć i zobaczyć kulturę ludo-

wą naszej małej ojczyzny. Warto dodać, 
że nasze płyty CD z piosenkami, nagra-

ne w ubiegłych latach wzbudziły zain-

teresowanie. Nawet nawiązaliśmy nowe 

kontakty z innymi zespołami (m.in. z 

zespołem „Jubilatki” ze Zgłobnia, pow. 

rzeszowski, woj. podkarpackie).

Alina Słota
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Do Krasnobrodu Naród cały….
„Witaj Maryjo Krasnobrodzka Pani

Tylu łaskami wsławiona.

Tobie składamy serca nasze w dani

Na wieki bądź pozdrowiona.

Spojrzyj na lud Twój z tej zamojskiej zie-

mi

Zbierz wszystkie łzy i cierpienia.

Wspieraj nas z nieba modłami swoimi

Daj siły, wiedź do zbawienia”.

Śpiew tej pięknej pieśni napisanej 

przez  ks. Dominika Maja podczas poby-

tu w obozie koncentracyjnym w Dachau,  

rozbrzmiewa w Sanktuarium Maryjnym 

w Krasnobrodzie na odsłonięcie cudow-

nego obrazu i na rozpoczęcie uroczy-

stych Eucharystii. Szczególnej wymowy 

nabrał w dniach 1 – 2 lipca 2015 roku, 

kiedy to świętowano Jubileusz 50-lecia 

Koronacji Obrazu naszej Pani Krasno-

brodzkiej. Ksiądz Biskup Marian Rojek, 

w słowie na Uroczystości Jubileuszu 

50-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej zwrócił się do wiernych 

w następujących słowach: - Wolno nam 

powiedzieć, że Lud zamieszkały na tej 

Ziemi od Łukawca po Zamość i od Hru-

bieszowa po Biłgoraj pozostał i pragnie 

pozostać wiernym Bogu. Dajmy wyraz 

temu pragnieniu i zgromadźmy się na 

wspólnej modlitwie w Krasnobrodzie w 

dniach 1 i 2 lipca bieżącego roku, aby 

w ręce Maryi złożyć podziękowanie dla 

Boga za dobro, które z Jego Łaski stało 

się naszym udziałem w przeszłości i jed-

nocześnie zaczerpnąć Bożych mocy na 

teraźniejszość i przyszłość.
Z zaproszenia Pasterza Diecezji Za-

mojsko–Lubaczowskiej i Kustosza Sank-

tuarium w Krasnobrodzie, skorzystało 

bardzo wielu pielgrzymów. Wśród zgro-

madzonych na uroczystości znalazły się 
pielgrzymki piesze z Hrubieszowa, Bił-
goraja i Komarowa oraz pielgrzymki au-

tokarowe, rowerowa z Biłgoraja (konna) 

i wielka rzesza pielgrzymów indywidu-

alnych z terenu diecezji zamojsko–luba-

czowskiej, z Polski a także spoza granic 

Ojczyzny.

Czuwanie  

Modlitewne spotkanie w Krasno-

brodzkim Sanktuarium rozpoczęło się 
wieczorem we środę, 1 lipca, Euchary-

stią, którą sprawował ks. dr Jarosław 

Przytuła, rektor Wyższego Seminarium 

Duchownego naszej diecezji. O godz. 

21.00 ks. biskup Marian Rojek poprowa-

dził Apel Jasnogórski przed Cudownym 

Wizerunkiem, po czym nastąpiła trady-

cyjna Procesja Różańcowa do Kaplicy na 

Wodzie. W modlitwie apelowej i procesji 

udział wziął także arcybiskup Wacław 

Depo z Częstochowy i biskup Jan Wątro-

ba z Rzeszowa. Podczas procesji rozwa-

żania do tajemnic radosnych prowadził 
ks. dr Jarosław Przytuła, który ukazał 
wielkość Maryi, Jej zawierzenie i ufność, 
jaką okazała Bogu. – Sekretem wielkości 

Maryi nie jest jednak ziemska sława ani 

bogactwo. Sekretem jej wielkości jest 

pokora i posłuszeństwo Bogu – mówił w 

rozważaniach ks. Jarosław. Po dojściu na 

miejsce objawienia, przy Kaplicy na Wo-

dzie odprawiona została Msza Święta, 

której przewodniczył i Słowo Boże głosił 
ks. Bp Jan Wątroba z Diecezji Rzeszow-

skiej. W Eucharystii uczestniczyła wielka 

rzesza pielgrzymów, którzy podjęli noc-

ne czuwanie, by na zajutrz wziąć udział 
w uroczystościach jubileuszowych.

Koronacja

Tegoroczne uroczystości odpustowe, 

jak już wspomniałem - zbiegły się z 50. 

rocznicą Koronacji Obrazu Matki Bożej 

z Krasnobrodu. Tego uroczystego aktu 

dokonał w dniu 4 lipca 1965 r., na mocy 

dekretu Stolicy Apostolskiej, w obecno-

ści licznie zgromadzonych pielgrzymów, 

ówczesny Biskup Lubelski Piotr Kałwa. 

Poświęcone i nałożone na skronie Jezusa 

i Maryi korony są wyrazem żywej wiary 

w Moc Miłosiernego Boga, który bło-

gosławi ludziom przez przyczynę Bożej 

Rodzicielki.

Jubileusz

Głównym wydarzeniem Jubileuszu 

50-lecia Koronacji Krasnobrodzkiego 

Obrazu była uroczysta Eucharystia, w 

której udział wzięli Księża Biskupi: abp 

Wacław Depo z Częstochowy, Pasterze 

Kościoła Zamojsko – Lubaczowskiego: 

bp Marian Rojek, bp Mariusz Leszczyń-
ski, bp Jan Śrutwa, oraz bp Mieczysław 

Cisło z Lublina i bp Stanisław Jamrozek 

z Przemyśla. Głównym uroczystościom 

odpustowym przewodniczył przedsta-

wiciel Ojca Świętego – Nuncjusz Apo-

stolski w Polsce, Ksiądz Arcybiskup 

Celestino Migliore. Wraz z Księżmi 

Arcybiskupami i Biskupami Euchary-

stię sprawowało wielu kapłanów, którzy 

przybyli do Krasnobrodu z pielgrzyma-

mi lub indywidualnie. W homilii ks. ar-

cybiskup Celestino Migliore nawiązując 

do historii objawień i kultu Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej, przywołał świadectwa 

cudownych uzdrowień, jakiego dostąpił 
Jakub Ruszczyk, który dostąpił objawie-

nia i Katarzyna z Ostrogskich Zamoyska. 

Zwrócił się też do wiernych z zachętą, by 

powierzając się Matce Bożej, z dala od 

wszelkiego zła weszli na nową drogę, na 

drogę wierności i miłości Boga i bliźnie-

go.

Co dalej?

Tegoroczne uroczystości odpustowe 

w Krasnobrodzie stały się historią i przez 

długi czas będziemy je wspominać, tak 

jak wspominaliśmy Koronację Obrazu 

Matki Bożej. Tak, jubileusz stał się fak-

tem historycznym, ale pociąga ze sobą 
też pewne skutki. Dla chrześcijan, którzy 

wzięli udział w tegorocznych uroczysto-

ściach, jubileusz staje się wezwaniem, 

by pielęgnować w sobie życie w łasce 

uświęcającej, by przyjąć zaproszenie 

i „wrócić do źródła prawdy, źródła mi-

łości i źródła życia. Odnaleźć to źródło 

na nowo. Jest nim Jezus Chrystus” – do 

czego zachęcał w rozważaniach różańco-

wych ks. Jarosław Przytuła.

-  Jak bardzo (…) potrzeba nam dziś 
ponownego zawierzenia się Chrystuso-

wi i Jego oraz naszej Matce. Jak potrze-

ba nam mądrości, pokory i odwagi, aby 

ocalić w sercach bojaźń Bożą i szacunek 

dla Bożego Prawa, aby uchronić rodzinę, 
małżeństwo i świętość najpiękniejsze-

go daru, jakim jest ludzkie życie – tymi 

słowami zwrócił się do wiernych Pasterz 

naszej diecezji. Niech tegoroczne uro-

czystości jubileuszowe w Krasnobrodzie, 

staną się okazją do tego, by rzeczywiście 

zawierzyć się Chrystusowi, a przez wsta-

wiennictwo Matki Bożej Krasnobrodz-

kiej upraszać mądrości, pokory i odwa-

gi.

ks. Krzysztof Hawro

Fotoreportaż - str. -10-11

fot. Mariola Czapla
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Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”

w Krasnobrodzie

Już po raz drugi Plac Siekluckiego 

w Krasnobrodzie zamienił się w 

wielką interdyscyplinarną scenę, na któ-

rej działy się rzeczy piękne i magiczne. 

A wszystko to za sprawą Międzynarodo-

wego Festiwalu ŚLADAMI SINGERA, 

a raczej jego artystów, którzy przybyli 

do naszego miasta, aby podzielić się tym 

co mają i umieją - talentem, uśmiechem, 

ogromnym pokładem pozytywnej ener-

gii i umiejętnościami.

Warto pamiętać, że projekt „Śladami 

Singera” to niezwykła podróż edukacyj-

no-artystyczna odwołująca się do histo-

rii miast i miasteczek Lubelszczyzny. 

Miejsc, które dzięki twórczości, wyjąt-
kowego pisarza Izaaka Baszewisa Sin-

gera - laureata literackiej Nagrody No-

bla poznał cały świat. To właśnie region 

lubelski był ulubionym miejscem akcji 

opowiadań autora.

Krasnobrodzkie spotkanie z artysta-

mi Singerowskiego Festiwalu rozpoczę-
ło się w piątkowy wieczór 17.07.2015r. 

korowodem spod Krasnobrodzkiego 

Domu Kultury na Plac Siekluckiego 

w centrum miasta, gdzie zgromadzona 

publiczność mogła obejrzeć widowisko 

„Artyści dla Singera”, podczas którego 

nie zabrakło muzyki na żywo, teatru 

ulicznego, tańca w różnym wydaniu, 

pokazów iluzji i cyrkowych oraz fi re 

show. 

W tegorocznej podróży z Singerem 

uczestniczyli artyści z Czech, Grecji, 

Izraela, Kanady, Łotwy, Niemiec, Ru-

muni, Senegalu, USA i Polski. To dzięki 

nim wieczorny spektakl zgromadził tak 

wielu odbiorców, którzy z uwagą podzi-

wiali kolejne punkty programu. Nawet 

najmłodszym uczestnikom „przedsta-

wienia” trudno było oderwać wzrok 

od tego co dzieje się przed ich oczami 

- dzieci siedziały jak zahipnotyzowane 

chłonąc wizualne i akustyczne wraże-

nia.

Pierwszy dzień festiwalowego spo-

tkania zakończyli dwaj panowie: Arka-

diusz Ziętek - reżyser widowiska oraz 

dyrektor ds. artystycznych Festiwalu 

Witold Dąbrowski - osoby dzięki, któ-

rym projekt „Śladami Singera” powstał i 
istnieje już 5 lat zyskując coraz liczniej-

szą grupę miłośników.

Sobota - to tradycyjnie spotkania 

warsztatowe z singerowskimi artystami, 

które rozpoczęły się o godzinie 11.00. 

Tak jak w roku ubiegłym wszyscy chęt-

ni mogli wziąć w nich udział czerpiąc z 

wiedzy, talentu i umiejętności przyby-

łych „fachowców” z różnych dyscyplin 

artystycznych. Propozycji było wiele, 

warsztaty muzyczne, taneczne, kulinar-

ne, taneczne, bębniarskie, iluzji, kostiu-

mu i makijażu, jednym słowem działo 

się.
Zajęcia odbywały się na Placu Sie-

kluckiego oraz w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury i trwały do godziny 

17:00. Przez cały ten czas chętnych nie 

brakowało, bowiem wielowymiarowość 
tych spotkań sprawiała, że każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Wieczorna część drugiego dnia fe-

stiwalowego miała miejsce nad kra-

snobrodzkim zalewem, gdzie odbyło 

się spotkanie zatytułowane „Humus z 

muzyką”. Nazwa ta nie była bez pokry-

cia, bowiem przy muzyce można było 

skosztować właśnie tej potrawy z kuch-

ni arabskiej i żydowskiej przygotowanej 

podczas warsztatów kulinarnych. W 

programie widowiska artystycznego pod 

pięknym tego dnia niebem Krasnobrodu 

oprócz muzyki był również taniec, po-

kazy cyrkowe, singerowskie opowieści 

oraz wspólne śpiewanie i nauka tańca, 

która zintegrowała wszystkich zgroma-

dzonych. Wszystkim tym wydarzeniom 

towarzyszył uśmiech i dobry humor. 

Należy też dodać, że w tym plenerowym 

przedstawieniu czynny udział wzięli 
także niektórzy uczestnicy warsztatów. 

Na uwagę zasługują uczestniczki warsz-

tatów wokalnych, krasnobrodzianki - 

Aleksandra Bełz i Dominika Radlińska, 

które podczas wieczornego występu 

wraz z zespołem festiwalowym zaśpie-

wały piosenkę Kayah & Bregovica - 

„Nie ma, nie ma ciebie”.

Nie można też nie wspomnieć o 

mieszkańcach Majdanu Małego, dzięki 

którym można było podziwiać piękne, 

kolorowe latawce wykonane podczas 

czerwcowych warsztatów prowadzo-

nych przez mistrza w tej dziedzinie 

Leszka Kryszczuka. Niestety bezwietrz-

na pogoda nie pozwoliła na oglądanie 

ich na błękicie nieba, ale wielopokole-

niowa rodzinna praca została doceniona 

przez zgromadzoną publiczność grom-

kimi brawami podczas ich pokazu.

Finalnym punktem spotkania była 

prezentacja wystawy fotografi cznej „O 

demonach i ludziach - podróż przez mia-

steczka Singera”. Zdjęcia były efektem 

warsztatów fotografi cznych prowadzo-

nych przez Tal Schwartz z Izraela, które 

odbyły w ramach festiwalu na przełomie 

kwietnia i maja. Trzeba zaznaczyć, że w 

spotkaniach tych wzięło udział kilka-

dziesiąt osób z miast biorących udział 
w Festiwalu, jednak tylko niektóre pra-

ce zostały wybrane na wystawę - wśród 

nich znalazły się zdjęcia pani Marzeny 

Mazurek - instruktora ds. plastyki w 

Krasnobrodzki Domu Kultury oraz do-

radcy burmistrza Krasnobrodu Janusza 

Osia. Gratulujemy wyróżnienia.

Na koniec należy wspomnieć, że 

organizatorem Festiwalu „Śladami 

Singera” w Krasnobrodzie był Krasno-

brodzki Dom Kultury i Ośrodek „Brama 

Grodzka-Teatr NN” z Lublina. Należy 

mieć nadzieję, że już za rok spotkamy 

się ponownie i znowu w Krasnobrodzie 

zagości duch Singerowskich opowiadań 
i wyjątkowi artyści, których nie sposób 

nie podziwiać.
Dziękujemy wszystkim, którzy w 

tym roku uczestniczyli wraz z nami w 

tym wyjątkowym wydarzeniu kultural-

nym: Twórcom, Organizatorom, Arty-

stom i Wolontariuszom oraz WAM Dro-

ga Publiczności. 

Do zobaczenia za rok.

M. K.

Fotoreportaż – str. 20
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Akcje charytatywne w ZSP w Krasnobrodzie
 

„Człowiek jest wielki nie przez to ,co posiada, lecz przez to kim jest,

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

                                          Jan Paweł II

Zespół Szkół Podstawowych w 

Krasnobrodzie corocznie włą-
cza się do różnorodnych akcji charyta-

tywnych o szerokim zasięgu lokalnym. 

Działania te uczą nas dostrzegać, że 

czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam 

jak my, kto ma takie same potrzeby, ale 

niewielkie możliwości, aby je zrealizo-

wać. Ukazują nam jak ważne jest dla 

nas środowisko naturalne i przyrodnicze 

oraz dbanie o nie (pomoc zwierzętom 

oraz ochrona roślin). „Praca” 

dla nich uczy nas pokory wobec 

życia. Podjęte działania wzbu-

dzają poczucie własnej warto-

ści, uwrażliwiają na potrzeby 

innych (słabszych, mniej spraw-

nych, mniej zaradnych...), inte-

grują środowisko, uczą empatii, 

większej wrażliwości na potrze-

by i problemy innych a przede 

wszystkim tego, że wspólnie mo-

żemy zdziałać więcej!

DLATEGO  uczniowie na-

szej szkoły chętnie uczestniczą i 

włączają  się w takie akcje. W bieżącym 

roku szkolnym braliśmy udział i w ta-

kich działaniach jak:

1. Całoroczna zbiórka plastikowych 

nakrętek i zużytych baterii - na leczenie 

Wiktorii Hantz z Zamościa.

2. „Złotóweczka dla pieseczka” - 

zbiórka pieniędzy na zakup karmy do 

Schroniska dla bezdomnych psów w 

Zamościu.

3. Sprzedaż cegiełek „Szkoło, po-

móż i Ty” – współpraca z  Fundacją na 

Rzecz Osób Niewidomych i Niepełno-

sprawnych „Pomóż i Ty”.

4. Góra grosza – współpraca z To-

warzystwem Nasz Dom.

5. „Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę” – zbiórka darów i udział w części 

artystycznej towarzyszącej tej akcji.

Dzięki akcjom charytatywnym 

mamy możliwość kształtować u uczniów 

pozytywny stosunek do osób potrzebu-

jących i cierpiących, uwrażliwiać 
dzieci na potrzeby innych ludzi, 

uczyć je postawy pro pomocowej. 

Wszystkie zadania podjęte przez 

uczniów naszej szkoły , pod nad-

zorem opiekunów, stwarzają silną 
więź między uczniami i rozwijają 
poczucie odpowiedzialności za 

podejmowane działania.

Magdalena Pilipczuk

Zespół Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie



Oddział Wojskowy PTTK w 
Chełmie, jest organizatorem 

sztandarowej imprezy turystycznej w 
strukturach organizacyjnych Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno – Krajoznaw-
czego o zasięgu ogólnopolskim, pod 
nazwą: XLV Jubileuszowy Centralny 
Zlot Krajoznawców „KRASNOBRÓD 
– 2015”, który odbędzie się w dniach 
16-24.08 2015 r. z bazą w Ośrodku Wy-
poczynkowym „ELBEST” w Krasno-
brodzie. 

Uczestnikami CZAK-u będą Zasłu-
żeni Instruktorzy Krajoznawstwa Pol-
ski, Instruktorzy Krajoznawstwa Polski, 
Instruktorzy Krajoznawstwa Regionu 
oraz sympatycy krajoznawstwa. Ce-
lem CZAK-u jest promocja walorów 
krajoznawczych Roztocza i okolic. Ta-
kie imprezy, odbywają się co roku w 
innym regionie Polski, promując te re-
giony do uprawiania turystyki kwalifi -
kowanej, łącząc aktywny wypoczynek 
na łonie natury, połączony z edukacją 
krajoznawczą. Udział w CZAK-u, po-
twierdzili Instruktorzy Krajoznawstwa 
z Gdańska, Gdyni, Kędzierzyna-Koźla, 
Jaworzna, Sopotu, Żar, Zgierza, Pabia-
nic, Ostrowa Wielkopolskiego, Warsza-
wy, Krosna, Opola, Szczawna-Zdroju, 
Kwidzyna, Łodzi, Poznania, Lubania, 

Ojcowa, Psar, Złotowa, Sztumu, Krako-
wa, Góry Kalwarii, Piaseczna, Lublina, 
Białegostoku, Rzeszowa, Szczecina, 
Bielska-Białej, Jelcza-Laskowic, Turka, 
Opatówka, Kalisza i Suchego Boru.

W programie CZAK-u przewidzia-
no, zwiedzanie zabytków w następu-
jących miejscowościach: Krasnobro-
dzie, Jarczowie Nowym, Machnowie, 
Dyniskach, Chłopiatynie, Kryłowie, 
Czumowie, Gródku, Hrubieszowie, Ma-
słomęczu, Czermnie, Tyszowcach, Wie-
przowie, Turobinie, Goraju, Frampolu, 
Biłgoraju, Tarnogrodzie, Józefowie 
Roztoczańskim, Rezerwaty przyrody 
Czartowe Pole i Nad Tanwią, Suścu, Gó-
recku Kościelnym, Tomaszowie Lubel-
skim, Bełżcu, Hrebennym, Siedliskach 

Tomaszowskich, Horyńcu Zdroju, Ra-
drużu, Bondyrzu i Guciowie, Zamościu, 
Zwierzyńcu, Szczebrzeszynie, Sąsiadce 
Mokrolipiu i Radecznicy.

Program przewiduje również krótkie 
prelekcje krajoznawcze na temat: Ordy-
nacji Zamojskiej, Powstania Zamojskie-
go, Kamieniarstwa bruśnieńskiego oraz 
Susła perełkowanego.

Kolekcjonerzy krajoznawstwa za-
prezentują swoje zbiory na zorganizo-
wanej wystawie zbiorów krajoznaw-
czych. 

Krajoznawcy, którzy uważają, że 
posiadają wiedzę ze znajomości krajo-
znawstwa regionu, mogą się wykazać 
swoją wiedzą o tym regionie, biorąc 
udział w konkursie wiedzy krajoznaw-
czej regionu. Należy odpowiedzieć 
prawidłowo, na minimum 50 pytań 
wśród 60 zamieszczonych na kartach 
Konkursu. Dla trzech pierwszych osób, 
Burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród, 
ufundował interesujące nagrody.

Podczas Zlotu będzie można zdobyć 
następujące odznaki krajoznawcze:

1. Odznakę Krajoznawczą Zamojsz-
czyzny,

2. Miłośnik Roztocza, 
3. Korona Wzniesień Roztocza.
4. Szlakiem Powstania Styczniowe-

go na Lubelszczyźnie,
5. Szlakiem Powstania Zamojskie-

go,
6. Szlakiem Ordynacji Zamojskiej,
7. Szlakiem Grodów Czerwień-

skich,
8. Szlakiem Drewnianych Cerkie-

wek Zamojszczyzny,
9. Twierdza Zamość,
10. Szlakiem Fortyfi kacji Linii Mo-

łotowa,
11. Szlakiem Architektury Drewnia-

nej na Lubelszczyźnie,
12. Poznaj Szlak Renesansu Lubel-

skiego
13. Miłośnik Roztoczańskiego Par-

ku Narodowego,
14. Poznaj Najpiękniejsze Uzdrowi-

ska w Polsce.
15. Szlakiem Wysiedlonych Wsi Lu-

belszczyzny,
16. Szlakiem Walk Batalionów 

Chłopskich.

Witold Kliza
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Podziękowanie
 

Serdecznie dziękuję przedstawicielom władz samorzą-
dowych, kierownictwu i pracownikom Sanatorium dla 

Dzieci, pani Dyrektor Domu Kultury oraz przedstawicielom 
ludności Krasnobrodu za udział w pogrzebie mojej Mamy 
Krystyny Sokolnickiej. Symboliczne pożegnanie Ziemi Kra-
snobrodzkiej z moją Mamą, tak ukochaną przez nią i Jej rodzi-
ców Kazimierza i Marię Fudakowskich, było dla mnie i moich 
bliskich wielkim przeżyciem i wzruszeniem. Jestem przeko-
nany, że ten gest, tak spontaniczny, wyraził to co przez tyle 
lat musiało być ukrywane, aby uniknąć represji i przykrości 
zarówno dla Rodziny Fudakowskich jak i tutejszej Ludności.

Chciałbym również podziękować za obszerne wspomnienie 
o mojej Mamie Krystynie Sokolnickiej i relację z pogrzebu ja-
kie ukazało się w ostatnim numerze Gazety Krasnobrodzkiej.

Andrzej Sokolnicki Tulce/k Poznania

XLV Jubileuszowy Centralny Zlot Krajoznawców
KRASNOBRÓD’ 2015
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Jubileuszowe XV rozgrywki w piłkę nożną
Już po raz piętnasty drużyny pił-

karskie Gminy Krasnobród wal-

czyły o Puchar Burmistrza w turnieju, 

który odbył się 12 lipca 2015r. na sta-

dionie sportowym w Krasnobrodzie

Organizatorem tego wydarzenia był 
Krasnobrodzki Dom Kultury, natomiast 

nagrody ufundowane zostały przez Bur-

mistrza miasta.

Do tegorocznych rozgrywek zgłosi-

ło się 13 drużyn (Krasnobród Centrum, 

Podklasztor, Podzamek, Stara Huta – 

Potok Senderki, Hucisko, Malewszczy-

zna, Zielone, Dominikanówka, Majdan 

Wielki, Wólka Husińska, Nowa Wieś, 
Hutków i Kaczórki – Hutki). 

Zespoły zostały podzielone na 4 gru-

py i rozgrywały mecze systemem „każ-
dy z każdym”, a spotkania trwały po 20 

minut.

Turniej przebiegał w duchu sporto-

wej rywalizacji, choć nie zabrakło kon-

fl iktowych i nerwowych sytuacji.

Nad prawidłowym przebiegiem tur-

niejowych rozgrywek czuwało kolegium 

sędziowskie z Zamościa w składzie: 

Sławomir Radliński, Marek Podgórski, 

Krzysztof Fidor i Eugeniusz Komisar-

czuk a opiekę medyczną zapewniła pani 

Barbara Bodys.

Po rozegraniu wszystkich meczów 

wyniki końcowe przedstawiały się na-

stępująco:

I miejsce – Krasnobród Centrum

II miejsce – Zielone

III miejsce – Krasnobród Podklasztor. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją naj-

lepsze trzy drużyny otrzymały okolicz-

nościowe puchary, a wszystkie drużyny 

pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne 

nagrody rzeczowe. Ich wręczenia doko-

nali: burmistrz Krasnobrodu Kazimierz 

Misztal, doradca burmistrza Janusz Oś, 
przewodniczący Rady Miejskiej Ro-

land Wyrostkiewicz oraz dyrektor Kra-

snobrodzkiego Domu Kultury Mariola 

Czapla. 

Dyplomem uhonorowano również 
„króla strzelców” XV Turnieju Piłki 

Nożnej o Puchar Burmistrza Krasnobro-

du, którym został Marcin Kostrubiec z 

Majdanu Wielkiego. Zanim to jednak 

nastąpiło w krótkim przemówieniu pod-

sumowującym jubileuszowe zmagania 

piłkarskie Burmistrz Krasnobrodu po-

dziękował zawodnikom za udział w za-

wodach doceniając ich kunszt piłkarski i 

zaangażowanie.

Sportowa niedziela zakończyła się 
wspólnym pamiątkowym zdjęciem i 

deklaracjami udziału w kolejnych roz-

grywkach.

     

 M.K. 



Jubileusz 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej

1-2.07.2015r.
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Udana inauguracja projektu rowerowego

Autorzy projektu „Rowerowe 

Roztocze” w Krasnobrodzie 

rozpoczęli jego realizację w minioną 
niedzielę 19 lipca, a już w kolejny week-

end zapraszają na kolejną imprezę. Tym 

razem w sobotę 25 lipca organizują ro-

dzinną wycieczkę z ogniskiem integra-

cyjnym w dolinie św. Rocha. Uczestnicy 

eskapady będą mieć do pokonania około 

10 kilometrów dość łatwą trasą, prze-

znaczoną dla cyklistów w różnym wie-

ku, którzy nie muszą mieć 
nadzwyczajnych umiejętno-

ści czy kondycji. Niepełno-

letni uczestnicy, którzy chcą 
wyjechać na trasę samo-

dzielnie, muszą przedstawić 
pisemną zgodę rodziców 

lub opiekunów, a niezbędne 

formularze będą dostępne 

w punkcie informacji tury-

stycznej i Miejsko-Gminnej 

Bibliotece Publicznej w 

Krasnobrodzie, na Facebo-

ok’u oraz tuż przed rozpo-

częciem rajdu w dniu impre-

zy na Placu Siekluckiego.

W niedzielnej inauguracji projek-

tu wzięło udział około 50 miłośników 

turystyki rowerowej. - Jak na pierwszą 
imprezę, niewielki budżet na promocję 
i ograniczona czas przygotowania toru 

frekwencja bardzo cieszy. Widać, że 

ludzie szukają tego typu propozycji i w 

przyszłości może być to zalążek więk-

szego przedsięwzięcia - mówi współor-

ganizator imprezy Piotr Mierzwa z „Vir-

go – Roztocze”. Szanse na zrealizowanie 

tych planów są tym większe, że pomysł 
popierają władze miasta z burmistrzem 

Kazimierzem Misztalem na czele. Na 

razie żadne ostateczne rozstrzygnięcia 

nie zapadły, ale rozmowy mają być pro-

wadzone w najbliższych tygodniach.

Na razie autorzy pomysłu cieszą się 
z udanej inauguracji projektu, która od-

była się w bikeparku, przygotowanym 

przez grupę wolontariuszy na krasno-

brodzkim stadionie, a wzorowanym na 

podobnym obiekcie w Lublinie. W nie-

dzielne popołudnie przez kilka godzin 

odbywały się tutaj pokazy i szkolenia z 

technik jazdy. Największe wrażenie na 

uczestnikach spotkania wywarł pokaz 

umiejętności Remigiusza Oleszkiewi-

cza, który jest znaną i utytułowaną po-

stacią w świecie rowerowym. - To co 

pokazał dosłownie zapierało dech w 

piersiach nie tylko młodym cyklistom, 

ale również tym, którzy jeżdżą rowerem 

od wielu lat. Podobne odczucia mieli 

uczestnicy szkolenia z techniki jazdy 

oraz kursu obsługi roweru - relacjonuje 

Piotr Mierzwa.

Największą grupę słuchaczy stano-

wili młodzi rowerzyści, którzy mogli 

nauczyć się m.in. kontroli nad jednośla-

dem, utrzymania równowagi i podziel-

ności uwagi podczas jazdy, a także 

przygotowania jednośladu do sezonu 

czy wyjazdu na konkretną trasę, czy-

li na przykład smarowania łańcucha, 

ustawienia hamulców i przerzutek, albo 

dostosowania kierownicy i siodełka do 

rowerzysty.

Prezentacjom i kursom towarzyszyła 

wystawa rowerów, przeznaczonych do 

uprawiania różnych dyscyplin, w tym 

na przykład do jazdy cross 

country czy enduro, BMX i 

rowerów miejskich.

Po niedzielnej inaugura-

cji i planowanej na najbliższą 
sobotę wycieczce rodzinnej, 

w ramach projektu odbędzie 

się również rajd dla bardziej 

wprawionych rowerzystów. 

W sobotę 8 sierpnia będą oni 

mieć do przejechania około 

15 kilometrów ścieżkami 

przebiegającymi po terenach 

Lasów Państwowych Nadle-

śnictwa Zwierzyniec.

Wszystkie informacje są na bieżąco 

publikowane na profi lu „Virgo-Rozto-

cze” na Facebook’u, a cały projekt „Ro-

werowe Roztocze” jest współfi nanso-

wany ze środków programu Lubelskie 

Lokalnie Mikrodotacje we współpracy 

z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regio-

nalnego, Gminą Zwierzyniec i fi rmą 
„Apis”.

ias24

(fot. virgo-roztocze)
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Uroczystości odpustowe

 ku czci św. Jana Chrzciciela

W dniu 28 czerwca 2015 r. po 

raz 30 obchodziliśmy uro-

czystości odpustowe ku czci Św. Jana 

Chrzciciela. Poświęcenie Kaplicy pod 

jego wezwaniem miało miejsce w dniu 

26 maja 1985 r. przez ówczesnego ordy-

nariusza diecezji lubelskiej J.E. Ks. Bi-

skupa Bolesława Pylaka. Uroczystości 

odpustowe po raz pierwszy obchodzili-

śmy 23 czerwca 1985 r.

W tym roku na uroczystości odpu-

stowe przyjechał do nas męski chór 

myśliwski „Knieja” działający od 8 lat 

przy Zarządzie Okręgowym Polskiego 

Związku Łowieckiego w Zamościu.

Już od godz. 11.00 do odświętnie 

udekorowanej Kaplicy pw. Św. Jana 

Chrzciciela zaczęli przybywać piel-

grzymi oraz mieszkańcy miejscowości. 

Główne uroczystości odpustowe roz-

poczęły się o godz. 12.00. Mszy św. i 

Eucharystii przewodniczył ks. prałat 

Eugeniusz Derdziuk, proboszcz parafi i 

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Pan-

ny w Krasnobrodzie, liturgię ubogacały 

muzyką i śpiewem wspomniany chór 

„Knieja” oraz schola dziecięca. Po ob-

rzędach wstępnych mszy św. Ksiądz Pra-

łat skierował do nas słowo boże: Św. Jan 

Chrzciciel - mówił Ksiądz Prałat - jako 

pierwszy uznał w Jezusie Syna Bożego 

podczas chrztu w Jordanie gdy powie-

dział „Oto Baranek Boży, który gładzi 

grzechy świata” i wcześniej gdy Maryja 

nawiedziła dom Elżbiety i Zachariasza 

rodziców św. Jana Chrzciciela. Elżbieta 

będąc w stanie błogosławionym uwiel-

biła Maryję jako wierną służebnicę Pań-
ską błogosławioną między niewiastami 

ponieważ uwierzyła, że spełnią się jej 

słowa powiedziane jej od Pana, a św. Jan 

Chrzciciel będąc w łonie swej matki aż 
„fi kną koziołka” z radości słysząc głos 

pozdrowienia Maryi oraz obecność Zba-

wiciela i jego matki. Następnie Ksiądz 

Prałat odczytał list J.E. Ks. Biskupa 

Mariana Rojka ordynariusza diecezji 

zamojsko-lubaczowskiej do wiernych 

na okoliczność uroczystości jubileuszo-

wych 50-lecia koronacji cudownego 

obrazu Matki Bożej Krasnobrodzkiej 

i jej prawie 400 letniej obecności na 

tej ziemi w jej cudownym wizerunku i 

w niezliczonych łaskach i cudach, któ-

ra pustynię w raj rzeką łask płynących 

przemieniła, gdzie się chwała jej syna 

sprawuje. Matkę Bożą Krasnobrodzką 
uwielbił ks. Dominik Maj który przeby-

wając w hitlerowskim niemieckim obo-

zie koncentracyjnym dla duchowieństwa 

w Dachau ułożył pieśń: 
„Witaj Maryjo Krasnobrodzka Pani

Tylu łaskami wsławiona

Tobie składamy serca nasze w dani

Na wieki bądź Pozdrowiona…”

którą śpiewamy na odsłonięcie cudow-

nego wizerunku Matki Bożej Krasno-

brodzkiej oraz na rozpoczęcie mszy św. 

W odczytanym liście Ksiądz Biskup ży-

czył wszystkim wiernym obfi tych łask 

bożych z racji uroczystości jubileuszo-

wych 50-lecia koronacji obrazu Matki 

Bożej Krasnobrodzkiej łaskami słyną-
cego orz zaprosił do czynnego wzięcia 

udziału w uroczystościach. 

Na zakończenie mszy św. odpusto-

wej wokół kaplicy przeszła uroczysta 

procesja po czym nastąpiło błogosła-

wieństwo Najświętszym Sakramentem, 

a wkrótce po mszy świętej na schodach 

wejściowych do Kaplicy odbył się kon-

cert pieśni religijnych, patriotycznych, 

ludowych i biesiadnych w wykonaniu 

wspomnianego męskiego chóru my-

śliwskiego „Knieja” z Zamościa, który 

bardzo podobał się zgromadzonym. 

Chór wystąpił w składzie: Józef 

Magryta (dyrygent), Andrzej Frańczuk 

(akordeon),Marian Puszka, Wiesław 

Murawiec, Tadeusz Bartyzel, Andrzej 

Pawlik, Krzysztof Wieliczko, Henryk 

Tkacz, Grzegorz Kranze, Stanisław Ma-

jewski, Bronisław Małdoch, Andrzej 

Paradowski, Stanisław Cieszkowski. 

W tym miejscu składam serdeczne 

podziękowania całemu chórowi a szcze-

gólnie Marianowi Puszka za zorganizo-

wanie przyjazdu chóru na nasze uroczy-

stości odpustowe oraz za prowadzenie 

naszej scholi dziecięcej, która wystąpiła 

w składzie: Julia Górnik, Filip Górnik, 

Dawid Czapla, Weronika Osuch, Kacper 

Osuch, Julia Szymańska, Kamila Szy-

mańska, Aleksandra Słupska, Dominika 

Surmacz, Oliwia Tracz.

Na zakończenie chciałbym jesz-

cze raz gorąco podziękować chórowi 

„Knieja” z Zamościa i scholi dziecięcej 

za upiększenie naszych uroczystości od-

pustowych śpiewem, mieszkańcom za 

piękny wystrój Kaplicy na mszę świętą 
oraz gościom za liczne przybycie. 

Na koniec chciałbym się podzielić 
refl eksją: św. Jan Chrzciciel mówił „Ja 

chrzczę wodą ale idzie mocniejszy ode 

mnie, który chrzcić Was będzie Du-

chem Świętym, a któremu ja nie jestem 

godzien rozwiązać rzemyka u sanda-

łu... Jam głosem wołającym na pusty-

ni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie 

ścieżki jego”, w istocie przygotujmy 

drogę Panu i prostujmy ścieżki Panu Je-

zusowi i jego Matce Maryi do naszych 

serc by nie stawały się pustynią lecz ra-

jem w którym mieszka Jezus Chrystus 

i kochająca nas wszystkich Matka Boża 

Krasnobrodzka.  

Mieczysław Dziura
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„Maryjna” wystawa w Galerii Przystanek

Rzeźby i płaskorzeźby Matki 

Bożej Krasnobrodzkiej w kra-

jobrazie Zamojszczyzny to temat prze-

wodni wystawy autorstwa Aliny Słota, 

która została otwarta w Galerii Przysta-

nek. Wernisaż tej wystawy odbył się 15 

czerwca 2015 r. o godz. 15.00

Jubileusz 50-lecia koronacji cudow-

nego obrazu Matki Bożej Krasnobrodz-

kiej to dobry czas, żeby zgłębić wiedzę 
i bardziej zbliżyć się do Pani Roztocza. 

Wystawa składa się z 17 fotografi i rzeźb 

i płaskorzeźb Matki Bożej Krasnobrodz-

kiej. Podsumowany został również pro-

jekt „50-lecie koronacji obrazu Mat-

ki Bożej Krasnobrodzkiej - zbierzmy 

wspomnienia”. Swoimi wspomnienia-

mi oraz fotografi ami z tamtego 

wydarzenia zachcieli się z nami 

podzielić: Alina Słota, Henryk 

Słota oraz Zofi a Pakuła, którym 

serdecznie dziękujemy. Wszyst-

kie dostarczone do nas materiały 

można przeczytać i obejrzeć w 

Galerii Przystanek, obok fotogra-

fi i rzeźb i płaskorzeźb Matki Bo-

żej autorstwa Aliny Słoty.

Alina Słota - autorka foto-

grafi i, regionalistka, mieszkan-

ka Krasnobrodu oraz czcicielka 

Maryi postawiła sobie pytanie: 

jakie piętno odcisnęła Matka Boża Kra-

snobrodzka w sztuce, a szczególnie w 

rzeźbie i płaskorzeźbie? Przemierzyła 

ziemię krasnobrodzką oraz okolice w 

poszukiwaniu fi gur przedstawiających 

postać Matki Bożej adorującej Dzieciąt-
ko. „Moja przygoda w poszukiwaniu fi -

gur Matki Bożej Krasnobrodzkiej trwa-

ła ponad dwa miesiące. Zbliżając się 
do każdej rzeźby Pani Krasnobrodzkiej 

spotkanej na mej drodze życia, odda-

wałam Jej należytą cześć poprzez znak 

krzyża i pozdrowienie typu: „Zdrowaś 
Maryjo…”. Odczuwałam wtedy spokój 

w duszy  i radość w sercu oraz czułam, 

że to co robię podoba się Jej”.

W rezultacie poszukiwań sfotogra-

fowanych zostało 16 oblicz Matki Bo-

żej Krasnobrodzkiej. W okolicy Sank-

tuarium Maryjnego – kamienna fi gura 

Matki Bożej Krasnobrodzkiej na po-

stumencie w kształcie słupa naprzeciw 

Sanktuarium, fi gura  Matki Bożej w wi-

rydarzu klasztoru podominikańskiego, 

rzeźba Matki Bożej Krasnobrodzkiej 

-znajdująca się w krasnobrodzkim Mu-

zeum Sakralnym. Przy Alei Najświęt-
szej Maryi Panny znajdują się trzy rzeź-

by przedstawiające MB Krasnobrodzką 
- scena objawienia się Matki Bożej Ja-

kubowi Ruszczykowi wykonana z ka-

mienia józefowskiego przy kaplicy Ob-

jawień na wodzie, podświetlana nocą 
fi gura kamienna MB Krasnobrodzkiej w 

aureoli  z Dzieciątkiem Jezus na posesji 

rodziny Kurantowiczów oraz rzeźba z 

drewna lipowego obok kaplicy św. An-

toniego przedstawiająca Opiekę Matki 

Bożej nad ludem bożym przed złem. 

Na krasnobrodzkim cmentarzu parafi al-

nym – nagrobek z fi gurą MB Krasno-

brodzkiej ks. Kan. Ludwika Liwerskie-

go - proboszcza parafi i Krasnobród (od 

2.11.1945r, do śmierci 29.04.1970r.) - 

jako dar wdzięczności od parafi an, obiekt 

znajduje się na pagórku w starej części 

cmentarza. Na początku cmentarza od 

ul. Spokojnej można zobaczyć nagro-

bek rodziny Łuczków z kamienną fi gurą 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej, a w oko-

licy pomnika Żołnierzy Września 1939r. 

znajduje się nagrobek rodziny Kostrub-

ców. Przy ul. 3 Maja w przydomowym 

ogrodzie rodziny Bińczyków również 
można zauważyć kamienną fi gurę MB 

Krasnobrodzkiej z Dzieciątkiem Jezus u 

Jej stóp. Rzeźbę postawiono aby 

wyrazić wdzięczność Matce Bo-

żej za łaski i zdrowie dla rodziny. 

W sąsiedniej parafi i na cmen-

tarzu w Suchowoli – nagrobek 

z odrestaurowaną rzeźbą Matki 

Bożej Krasnobrodzkiej (blisko 

wejścia i ogrodzenia cmentarza 

od strony jezdni) oraz dwa na-

grobki starsze z płaskorzeźbami 

Matki Bożej Krasnobrodzkiej z 

krzyżem (obiekty usytuowane są 
w środkowej części cmentarza 

parafi alnego). W krajobrazie Za-

mojszczyzny zlokalizowanych zostało 

jeszcze kilka rzeźb Pani Krasnobrodz-

kiej. W Szewni Górnej na trasie Kra-

snobród – Zamość stoi ogrodzona me-

talowym płotkiem kamienna fi gura MB 

Krasnobrodzkiej ufundowana przez ks. 

Andrzeja Jabłońskiego - jako wotum za 

ocalone życie  w wypadku drogowym, 

w Hutkowie blisko trasy Krasnobród – 

Zamość na posesji rodziny Słotów stoi 

ogrodzona fi gura MB Krasnobrodzkiej 

- jako pamiątka pięknego wieku p. Słoty 

z okazji 85 rocznicy jego urodzin. Figu-

rę poświęcił ówczesny proboszcz para-

fi i Krasnobród ks. Roman Marszalec. 

W zbiorach własnych dwie drewniane 

fi gurki Matki Bożej Krasnobrodzkiej 

posiada artysta malarz i rzeźbiarz p. Eu-

geniusz Banaszek związany z Lublinem 

i Krasnobrodem.

Pani Alina zapewnia nas, że po-

szukiwania fi gur Matki Bożej Krasno-

brodzkiej nie dobiegły końca, nadal 

trwają. Przecież… być może są jeszcze 

gdzieś rzeźby Pani Roztocza. Życzymy 

powodzenia i mamy nadzieję, że uda się 
do nich dotrzeć.

K. Lipska
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Do Krasnobrodu... 
W dniach 1-2 lipca br. podczas 

corocznego odpustu Mat-

ki Bożej Jagodnej w Krasnobrodzkim 

Sanktuarium odbył się piękny jubileusz 

50-lecia koronacji Królowej Krasnobro-

du i Jej Synka w Cudownym Wizerun-

ku.

Głównym punktem uroczystości 

była Msza święta sprawowana 2 lipca 

o godzinie dwunastej, której przewod-

niczył i homilię wygłosił nuncjusz apo-

stolski w Polsce abp Celestino Migliore. 

Przy ołtarzu koncelebrowali abp Wa-

cław Depo, biskupi oraz kapłani. Wierni 

czciciele Królowej Krasnobrodu wy-

pełnili miejsce celebracji. Na jubileusz 

koronacji przybyły także liczne piesze 

pielgrzymki z różnych parafi i diecezji 

zamojsko-lubaczowskiej. Uroczysta 

suma transmitowana była na cały świat 

przez  Telewizję Trwam, Radio Maryja i 

Katolickie Radio Zamość. 
Tłumy wiernych czcicieli Krasno-

brodzkiej Szafarki Łask przybyły do 

Matki Orędowniczki, by wyrazić swoją 
miłość, wdzięczność za otrzymane łaski 

i prosić o dalszą opiekę. Królowa Roz-

tocza jest z nami już blisko czterysta lat. 

Obecnie także słynie cudami, których 

świadectwa są skrzętnie zapisywane w 

kronikach sanktuarium. Jej cuda znane 

są nie tylko w kraju, ale też za granicą.
Już od 3-go roku życia jestem blisko 

Krasnobrodzkiej Pani. Najpierw prowa-

dzili mnie do Niej rodzice. Wędrowa-

liśmy polnymi ścieżkami z rodzinnej 

Suchowoli, przez trzy duże wzniesienia. 

Szliśmy boso, a gdy dochodziliśmy do 

Krasnobrodu to w rzece Wieprz myli-

śmy nogi i zakładali buty. Zawsze stara-

łam sie być blisko Cudownego Obrazu. 

Wpatrywałam się w piękną postać Ma-

ryi i szeptałam „Kocham Cię”. Patrzy-

łam na Dzieciątko leżące na ziemi i mar-

twiłam się, że zmarznie.

W latach mojego dzieciństwa w źró-

dełku pod Kaplicą Objawień działy się 
cuda. W wodzie ukazywały się ludziom 

postacie Świętej Rodziny. Byłam tam 

wówczas z tatusiem. Kiedy ludzie bro-

dzili po wodzie słyszałam okrzyki: „O, 

tutaj patrzcie, widzę Maryję”. Stałam na 

brzegu, bo tatuś bał się o moje bezpie-

czeństwo. W pewnej chwili wykrzyk-

nął: „O patrzcie tutaj, widzę św. Józefa”. 

Gdy usiłował wyjąć Go z wody, wszyscy 

zobaczyli na jego ręku małą szyszkę. 
Później na odpusty do Krasnobrodu 

chodziłam z młodzieżą, albo sama. Zno-

wu starała się być jak najbliżej Maryi i 

szeptałam: „Kocham Cię, moja Mamu-

siu”. Prosiłam, by moja pierwsza posa-

da nauczycielki była blisko Niej. Nakaz 

pracy otrzymałam do Majdanu Wielkie-

go. Spędziłam tam 18 lat swojego życia. 

Początkowo razem z rodziną wędrowa-

łam przez długą wieś do sanktuarium, 

gdzie królowała moja Najlepsza Matka. 

Potem jeździliśmy autobusem. Kiedy 

mój mąż otrzymał stanowisko Inspek-

tora Oświaty w Łabuniach, płakałam po 

nocach i szeptałam: „Jak odejdę od Cie-

bie moja Najdroższa Matko?”. O swoich 

przeżyciach opowiedziałam ks. probosz-

czowi Kazimierzowi Wójtowiczowi, 

który powiedział: „Przez całe życie była 

pani blisko Maryi Krasnobrodzkiej. Ona 

nie pozwoli pani odejść”. Za kilka dni 

mąż otrzymał stanowisko w powstałym 

Kuratorium Oświaty w Zamościu. Nie 

wyjechaliśmy do Łabuń, mąż dojeżdżał 
do Zamościa i budowaliśmy własny 

dom na Podklasztorze. Był to dla mnie 

wyraźny znak łaski, jaką otrzymałam od 

Królowej Krasnobrodu, za moją wierną 
miłość.

Osiemnaście lat temu, po śmierci 

męża, nie chciałam drugi raz wchodzić 
w związek małżeński. Przy pomocy 

Traktatu o prawdziwym nabożeństwie 

do Najświętszej Maryi Panny Św. Lu-

dwika Marii Grignion de Montfort cała 

oddałam się Maryi, a przez Jej ręce 

Panu Jezusowi. Ślubowałam Im miłość, 
wierność, czystość i posłuszeństwo. Do-

tąd królują w moim sercu, a ja staram 

się być wierna moim ślubom. Ojcowie 

Redemptoryści nazywają mnie wdową 
niekonsekrowaną. Mówią, że moje sa-

modzielne ślubowanie jest ważne i pięk-

ne. Prawie codziennie klęczę u Tronu 

Naszej Najlepszej Matki i Jej Synacz-

ka, przepraszam, uwielbiam, dziękuję i 
wypraszam potrzebne łaski dla siebie i 

ludzi. Życie w miłości Maryi i Pana Je-

zusa, to najpiękniejsze, co może spotkać 
człowieka. „Błogosław nam Królowo, 

na cały życia czas. Wierność ślubujem 

Ci na nowo, a Ty do Boga prowadź nas” 

- śpiewają czciciele Najlepszej Matki, 

Królowej Roztocza.                                                                                                                                   

Józefa Kusz

Finalistka i laureat w diecezji z ZSP w Krasnobrodzie

Uczniowie naszej szkoły  

uczestniczyli w XXII Die-

cezjalnym Konkursie Wiedzy o Bi-

blii i Kościele pod hasłem: „Życie w 

Chrystusie” organizowanym przez 

Wydział Nauki i Wychowania Kato-

lickiego Kurii Diecezjalnej w Zamo-

ściu.

W obecnym roku szkolnym spo-

śród ponad 530 uczniów całej die-

cezj zamojsko-lubaczowskiej etapu 

szkolnego poprzez etap powiatowy 

do diecezjalnego zakwalifi kowało się 
30 uczniów wśród nich tytuł fi nali-

sty uzyskała uczennica naszej szkoły 

Alicja Kałuża z kl VI b. 

Natomiast 15 uczniów z całej 

diecezji zdobyło tytuł laureata. W  

naszej szkole  tytuł laureata otrzymał 
uczeń  klasy VI c Dominik Tyrka, 

który jest także wzorowym mini-

strantem i lektorem. Uczniowie do 

konkursu przygotowywali się pod 

kierunkiem p.Renaty Gancarz.

Nagrodą za uzyskanie tytułu lau-

reata w konkursie, była 2-dniowa 

pielgrzymka do Łagiewnik, Krakowa, 

Kalwarii Zebrzydowskiej, Zembrzyc 

oraz kopalni soli w Bochni. Gratulu-

jemy naszym uczniom i ich rodzicom, 

życzymy dalszych sukcesów. 

R.G.
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Sukces sportowy klas II  i III z ZSP w Krasnobrodzie
28 maja odbył się turniej rozgrywek 

,,W dwa ognie” dla klas II i III. Orga-

nizatorem była Szkoła  Podstawowa w 

Suchowoli.  Naszą szkołę reprezentowa-

li następujący uczniowie:

- z klasy IIIa: Sebastian Ożarowski, 

Łukasz Seńko, Karol Wró-

blewski, Klaudia Zawada

- z klasy IIIb: Jakub 

Greszta, Sebastian Kozłow-

ski, Norbert Pasieczny, Ka-

mila Szymańska

- z klasy IIa: Piotr Piech-

nik, Hubert Kulas, Jakub Ku-

rantowicz, Kamila Tytuła
- z klasy IIb: Maksymi-

lian Nowosad, Szymon Przy-

tuła, Martyna Mękal, Kinga 

Piskor.

Nasi zawodnicy grali łącznie 3 me-

cze: z Suchowolą, Szewnią Górną i 

Kaczórkami. Dzielnym i wspaniałym 

kapitanem okazał się Norbert Pasiecz-

ny ucz. klasy IIIb, który świetnie zbi-

jał przeciwników a tym samym bronił 

naszą drużynę. Dzięki wspaniałej grze 

wszystkich naszych zawodników zdo-

byliśmy I miejsce i puchar. 

Na zakończenie były słodycze i go-

rący posiłek. Wszyscy bardzo się cie-

szyli ze wspólnej wygranej. Mamy na-

dzieję, że w przyszłym roku 

szkolnym znów nam się uda 

wygrać. Wytypowani ucznio-

wie z klas II i  III  trenowali 

przez cały rok pod czujnym 

okiem swoich wychowaw-

czyń: B. Twardowskiej, Z. 

Lalik, Doroty Umińskiej i M. 

Jabłońskiej, za co im dzięku-

jemy i gratulujemy. 

    

Dorota Umińska 

Byliśmy tu… i tam…

Uczniowie Zespołu Szkół w 

Krasnobrodzie wraz z dyrek-

torem szkoły Panią Joanną Szykułą 
oraz z nauczycielami Bożeną Wiatrzyk, 

Renatą Koperwas, Joanną Burdą mieli 

przyjemność uczestniczyć w podsu-

mowaniu konkursów przedmiotowych 

organizowanych przez 

Kuratorium Oświaty w 

Lublinie. Nasi laureaci: 

Mateusz Tkaczyk, Do-

minik Tyrka i Bartłomiej 

Wołowiec odbierali dy-

plomy i nagrody z rąk 

Kuratora Oświaty w Lu-

blinie Pana Krzysztofa 

Babisza i Wicekuratora 

Pani Anny Szczepiń-
skiej.

Nie mogło nas rów-

nież zabraknąć w dniu 

17 czerwca 2015r. na podsumowaniu 

konkursu matematycznego „Szpak” 

organizowanego przez Lubelskie Sa-

morządowe Centrum Doskonalenia Na-

uczycieli w Zamościu.

Laureatami konkursu matematycz-

nego „Szpak” dla uczniów klas czwar-

tych zostali: Mateusz Brodziak i Oli-

wia Tracz.

Laureatami konkursu matematycz-

nego „Szpak” dla uczniów klas szóstych 

zostali: Mateusz Tkaczyk i Michał 
Lis.

Gratulujemy wszystkim uczniom tak 

ogromnych sukcesów. 

Wiemy, że włożyli ogrom 

pracy, poświęcili wiele 

czasu na rozwiązywanie 

zadań, a sukces przycho-

dzi wówczas, gdy mu w 

tym pomożemy. Gratulu-

jemy również rodzicom, 

że mają tak wspaniałe 

dzieci.  

 

BW i RK
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Jacnia - sprawa do końca nie wyjaśniona

Miejsce, gdzie odbywało się roz-

strzeliwanie ludzi o nieznanym 

dotychczas pochodzeniu - co do przyna-

leżności narodowej – usytuowane jest 

obok niezbyt szerokiej leśnej drogi, prze-

biegającej skosem – jadąc od Zamościa po 

lewej stronie, w odległości około 500 me-

trów przed pierwszymi zabudowaniami 

Jania. Ta droga swoim wylotem dochodzi 

do parkingu przy zalewie. Teren otoczony 

jest od strony Suchowoli i Bródek niezbyt 

wysokim wzniesieniem, na wysokości 

którego dokonywano rozstrzeliwań. Z 

pozostałych stron jest bardziej równinny 

nieznacznie opadający w kierunku Jacni, 

a szczególnie Potoczka. Miejsce to było 

najprawdopodobniej nie przypadkowo 

wybrane do przeprowadzenia egzeku-

cji. Było to doskonale znane dowódcy 

plutonu egzekucyjnego oraz poprzednio 

dokładnie rozpracowane rekonesansem  

przez głównego decydenta Urzędu Bez-

pieczeństwa w Zamościu.

Jak niejednokrotnie mówili starsi 

mieszkańcy w tych okolicach – takich te-

renów z przeznaczeniem do powyższych 

celów mogło być znacznie więcej. Tyl-

ko w dalszym ciągu bez dopowiedzi 

pozostaje fakt „dlaczego” to miejsce 

zostało wybrane w tak bliskiej odle-

głości od zwartej zabudowy wsi. Mo-

gła to być chęć rozpowszechniania 

strachu i terroru wśród miejscowej 

ludności oraz ewentualna obawa przed 

zorganizowanym podziemiem, któro 

w tamtych czasach było jeszcze bar-

dzo aktywne.

Wieloletni okres, po odbytej eks-

humacji zrobił swoje. Dół po pierwszej 

mogile, który nie został zasypany, obecnie 

wygląda jak lej po wybuchu bomby, czy 

pocisku artyleryjskiego dużego kalibru. 

Wierzchnia warstwa dołu została poro-

śnięta porostami i runem leśnym o zabar-

wieniu czerwono – żółto - zielonym – co 

wyraźnie odcina się od otoczenia okalają-
cego to miejsce. 

Natomiast ślad po drugiej, znacznie 

mniejszej mogile położonej poprzecznie 

do pierwszej, a równolegle usytuowanej 

obok blisko przebiegającej leśnej drogi, 

jest mało widoczny, gdyż po wydobyciu 

z niej resztek zwłok, została zasypana i 

teren w tym miejscu wyrównany.

Jak już wcześniej pisałem, podczas 

ekshumacji z mogiły tej wydobyto zwłoki 

czterech mężczyzn. Na podstawie znale-

zionych tam resztek ubrań koloru ciem-

no-szarego i butów skórzanych z pod-

wyższonymi cholewkami, zapinanych z 

boku – można domniemywać, że byli to 

funkcjonariusze więziennictwa. W nie-

długim czasie po ekshumacji, mieszkańcy 

Jacni upamiętnili to miejsce, wieszając na 

drzewie rosnącym u podnóża wzniesienia 

– gdzie była dokonywana egzekucja – 

małą kapliczkę z obrazem Matki Bożej – 

na którym widnieje napis: „Matka Boska 

Hetmańska – Zamość – Kolegiata”.

Poniżej zawieszono fl akon z bukietem 

kwiatów, które są co jakiś czas wymienia-

ne.

Koloryt rosnącej tam roślinności i 

zawieszone symbole na drzewie – nie-

jako stwarzają u patrzącego człowieka 

– zadumę połączoną z wyobraźnią o tra-

gedii ludzkiej, jaka wydarzyła się w tym 

miejscu przed kilkudziesięcioma laty oraz 

zmusza do refl eksji nad wydarzeniami na-

szej historii.

Chwała tym wszystkim mieszkań-

com Jacni, którzy przez  kilkadziesiąt lat 

dbają, by miejsce to nie zostało całkowi-

cie zapomniane. Robili to w okresie terro-

ru i komunistycznego zniewolenia, kiedy 

wszelkie odruchy narodu zmierzające do 

wykazania prawdy były z wielką nadgor-

liwością zwalczane. Robią to i teraz pa-

ląc symboliczne lampiony w dniu Święta 

Zmarłych oraz co pewien czas umieszcza-

jąc tam świeże kwiaty.

Jednak mimo tego, że tyle lat minę-
ło od tamtego wydarzenia, żadne kolejne 

władze samorządu gminnego nie zada-

ły sobie trudu, aby to miejsce otoczyć 
chociaż prowizorycznym ogrodzeniem i 

oznakować tablicą, która zawierałaby do-

tychczasowo pozyskane dane, tj.: kiedy, 

ile osób i kto dokonywał rozstrzeliwań.
Bardzo wierzę, że Wójt Adamowa, 

pan mgr Dariusz Szykuła, który tak 

wspaniale odbudowuje i rozbudowuje 

miejscową infrastrukturę – mimo, że w 

tym przypadku ma ograniczoną dzia-

łalność, gdyż mogiły są usytuowane na 

terenie lasu, podobno należącego do 

prywatnego właściciela - znajdzie wraz 

z gminnym samorządem jakieś wyjście, 

aby problem, którego realizacja nie wiąże 

się z dużymi kosztami, był załatwiony, a 

miejsce - jako już zadbane, dostępne dla 

zainteresowanych.

Obecnie, kiedy w pobliżu jest zalew 

rekreacyjny, odbywają się sporty zimowe, 

a obok istnieje ładnie wykonana droga 

dojazdowa i parking dla różnego rodza-

ju pojazdów – można umieścić tablicę 
wskazującą kierunek do miejsca zdarze-

nia. Odległość od parkingu, to zaledwie 

kilkaset metrów.

Na pewno wielu mieszkańców Za-

mojszczyzny i innych regionów naszego 

kraju, gdy kiedykolwiek znajdą się w tej 

okolicy oraz, kiedy zobaczą taką tablicę 
z powyższą informacją, na pewno zechcą 
to miejsce odwiedzić i chociaż myślami 

wrócić do tamtych niełatwych, a często 

nawet tragicznych czasów.

Odwiedzając na początku tego roku 

cmentarz Rotunda w Zamościu, zauwa-

żyłem, że na obelisku będącym w miej-

scu, gdzie były pochowane szczątki zwłok 

ludzi ekshumowanych w Jacni, brakuje 

tablicy informacyjnej oraz nie ma żadne-

go śladu po niej. Niejako zaniepokojony 

tym wydarzeniem natychmiastowo wy-

stąpiłem z pismem do Instytutu Pamięci 

Narodowej w Lublinie – meldując o zagi-

nięciu będącej tam tablicy. Jednocześnie 

zwróciłem się w powyższej sprawie do 

Urzędu Miasta Zamość – Wydziału 

Gospodarki Komunalnej. Wydział Go-

spodarki Komunalnej poinformował 
mnie, że tablica została celowo djęta  z  

powodu  całkowitego zniszczenia. Wy-

dział powyższy, zobligowany moim 

zainteresowaniem, wystąpił także do 

IPN w Lublinie o udzielenie bardziej 

dokładnych informacji o wydarzeniu 

w Jacni.

Być może stanie się to dopiero po za-

kończeniu przez IPN kwerendy, która 

w niektórych przypadkach może trwać 
nawet kilka lat. Jak na razie tablicy jesz-

cze nie ma.

Szanowny Czytelniku „Gazety Kra-

snobrodzkiej”, tym opisem kończę cykl 

artykułów dotyczących miejsca, gdzie w 

latach tuż po zakończeniu II wojny świa-

towej, ginęli ludzie, przypuszczalnie pol-

scy obywatele.

Kwerenda przeprowadzona przez 

Instytut Pamięci Narodowej najprawdo-

podobniej ustali, kto był ofi arą i dlacze-

go, a kto wydawał wyroki, które w wielu 

przypadkach nie zawsze były sprawiedli-

we.

Gdy będę w posiadaniu danych doty-

czących imienia i nazwiska osoby, której 

udało się zbiec z miejsca kaźni, a o czym 

pisałem wcześniej oraz uzyskam z IPN-u 

dodatkowe informacje o ludziach roz-

strzelanych w Jacni – natychmiast napiszę 
notatkę do „Gazety Krasnobrodzkiej”.

Lekarz weterynarii - Jan Gębka



Dnia 12.07.2015 odbyły się 
Otwarte Zawody spławiko-

wo-gruntowe o I Puchar KTW Kra-

snobród.

Organizatorem, w porozumieniu z 

Zarządem KTW Krasnobród, był v-ce 

prezes do spraw sportu Roman Gra-

dziuk.

W niedzielny poranek o godzinie 5 

odbyła się zbiórka zawodników na par-

kingu obok stadionu sportowego, omó-

wione zostały sprawy organizacyjne, 

przeprowadzono losowanie stanowisk i 

rozpoczęto zawody. Praktycznie wszy-

scy zawodnicy łowili metodą gruntową 

nastawiając się na połów karpi. Podczas zawo-

dów uczestnicy łowili duże ilości niewymiaro-

wych karpi, tylko nielicznym udało się złowić 
wymiarowe ryby.

O godzinie 13.45 tura dobiegła końca, 8 go-

dzin minęło bardzo szybko. Po zakończeniu za-

wodów odbyło się ważenie ryb. Zawody wygrał 
Roman Gradziuk, który wynikiem 6820 pkt (7 

karpi) zajął I miejsce i otrzymał Puchar KTW 

Krasnobród. II miejsce z wynikiem 2840 pkt 

(2 karpie, 1 karaś srebrzysty) zajął Jarosław 

Ożga. Na III miejscu z wynikiem 890 pkt (1 

karp) uplasował się Łukasz Lis, IV miejsce 

z wynikiem 650 pkt (1 leszcz) zajął Dariusz 

Wawryca. 

Największą rybę zawodów złowił Roman 

Gradziuk karp 1,18kg. Jeżeli chodzi o frekwen-

cję to na zawodach stawiło się 9 zawodników, 

wielkie podziękowania dla wszystkich uczestni-

ków zawodów.

Serdecznie zapraszamy na II Puchar KTW 

Krasnobród.

Organizator prosi o wszelkie komentarze i 

uwagi odnośnie zawodów.

Roman Gradziuk

v-ce prezes do spraw sportu KTW
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I Puchar KTW Krasnobród 2015
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Zgrupowanie szkoleniowe 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W dniach 18-20 czerwca 2015r. 

na terenie Sanatorium Reha-

bilitacyjnego im. Janusza Korczaka w 

Krasnobrodzie już po raz szósty odbyło 

się zgrupowanie szkoleniowo-integra-

cyjne dla Młodzieżowych Drużyn Po-

żarniczych. W szkoleniu wzięło udział 
90 członków MDP, dziewcząt 
i chłopców z terenu 10 gmin 

powiatu zamojskiego. Orga-

nizatorem szkolenia była Ko-

menda Miejska Państwowej 

Straży Pożarnej w Zamościu 

oraz Zarząd Oddziału Po-

wiatowego Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej w 

Zamościu. 

Zajęcia dydaktyczne dla 

uczestników zgrupowania 

prowadzili funkcjonariusze Komendy 

Miejskiej PSP w Zamościu, które do-

tyczyły: udzielania pierwszej pomocy, 

organizacji i funkcjonowania MDP, ce-

remoniału pożarniczego połączonego z 

elementami musztry. Podczas zgrupo-

wania przybliżono też zagadnienia pro-

fi laktyki przeciwpożarowej w zakresie 

bezpiecznych zachowań w przypadku 

wystąpienia różnych zagrożeń, z jaki-

mi może sie spotkać młody człowiek. 

Omówiono też zadania programu „Zgaś 
ryzyko”, którego nadrzędnym celem jest 

ograniczenie liczby ofi ar podczas poża-

rów budynków mieszkalnych. Uczest-

nicy szkolenia mogli również zapoznać 

się z nowoczesnym sprzętem ratowni-

czym znajdującym się na wyposażeniu 

zamojskiej komendy oraz jednostki 

OSP KSRG w Krasnobrodzie. W trak-

cie szkolenia znalazł sie również czas na 

spotkanie przy ognisku z przedstawicie-

lami władz samorządowych oraz ZOSP 

RP jak i kadrą dowódczą KM PSP w Za-

mościu na czele z Komendantem Miej-

skim PSP bryg. Jackiem Sobczyńskim. 

Mszę św. w intencji uczestników zgru-

powania odprawił w kościele św. Du-

cha w Krasnobrodzie ks. kan. Andrzej 

Chmaj - kapelan zamojskich strażaków. 

Jak powszechnie wiadomo najtań-
szą formą przeciwdziałania wystąpieniu 

różnego rodzaju zagrożeń jest 

odpowiednia profi laktyka. W 

tego rodzaju działalność w 

pełni wpisuje się  organizacja 

zgrupowania, które łączy zdo-

bywanie wiedzy z aktywną 
formą wypoczynku i rywa-

lizacji. Należy mieć nadzie-

ję, że wiadomości uzyskane 

przez młodych ludzi, w ra-

mach takich szkoleń, zaowo-

cują w przyszłości, ukazując 

właściwe zachowania w przy-

padku wystąpienia zagrożenia. 

Zgrupowanie mogło odbyć sie dzię-
ki wsparciu fi nansowemu Starostwa Po-

wiatowego w Zamościu oraz Zarządu 

Głównego ZOSP RP. Za okazana pomoc 

serdecznie dziękujemy. 

Ofi cer Prasowy

Komendy Miejskiej PSP w Zamościu

mł. bryg. Andrzej Szozda



2,50 zł

Międzynarodowy Festiwal  „Śladami Singera”

17-18.07.2015r.


