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Przecinanie węzłów gordyjskich

Pierwsze miesiące obecnej kadencji 

gminnego samorządu upływają przede 

wszystkim na rozwiązywaniu spraw 

nieuregulowanych przez władzę spra-

wowaną przez poprzedników. Jednym 

z wielu tematów, ale najpilniejszym i 

najbardziej skomplikowanym do roz-

wiązania okazała się budowa drogi 

Wczasowej i Sosnowej, a co za tym się 
kryje – rozliczenia, które ciążą na Gmi-

nie Krasnobród. Po pierwsze, nie doko-

nanie pełnej zapłaty od ponad dwóch 

lat za wykonane roboty budowlane dla 

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w 

Zamościu, a po drugie na tej podstawie 

nie dokonano rozliczenia końcowego 

dofi nansowania, które na tę inwestycję 
zostało Gminie przyznane w ramach 

środków Unii Europejskiej poprzez 

Urząd Marszałkowski w Lublinie. Ter-

min rozliczenia niestety nieubłaganie 

upływa z końcem czerwca 2015 r. i ist-

nieje duże zagrożenie utraty prawie pół-
toramilionowej dotacji. 

Aby móc lepiej zrozumieć złożoność 
powyższego tematu, należy przytoczyć 
wszystkie fakty, które zaistniały do tego 

czasu. A mianowicie: wykonawca PRD 

Zamość w odpowiedzi na ogłoszony 

przetarg złożył ofertę i po korzystnym 

dla siebie rozstrzygnięciu procedury 

przetargowej podpisał w dniu 7 maja 

2012 r. umowę na wykonanie robót bu-

dowlanych na kwotę 1.879.196,79 zł. 
W trakcie wykonywania robót doszło 

do sporu pomiędzy inwestorem a wy-

konawcą o realizację pełnego zakresu 

robót. Nie potrafi ono rozwiązać tego 

problemu w sposób polubowny. W kon-

sekwencji Gmina Krasnobród podjęła 

decyzję o rozwiązaniu umowy z PRD 

w Zamościu i nałożeniu kar za niezre-

alizowane zadanie oraz wprowadzeniu 

z dniem 21 marca 2013 r. innej fi rmy, 

tj. Przedsiębiorstwa Usługowo-Produk-

cyjnego „ATOS” Eksport-Import Ta-

deusz Skakuj na dokończenie budowy. 

Natomiast PRD wystawiło fakturę dla 

Gminy Krasnobród za wszystkie roboty 

wykonane przez tę fi rmę, uznając, że w 

przypadku zejścia z robót budowlanych 

i rozwiązania umowy w takim trybie 

mają prawo do fakturowania wszystkich 

wykonanych zakresów, w tym i robót 

dodatkowych na kwotę 1.661.215,16 

zł. Gmina Krasnobród nie zgodziła się z 

taką interpretacją i faktury owej nie przy-

jęła, zwracając ją do PRD. W między-

czasie fi rma wykonawcza odprowadziła 

podatek VAT od całej sumy wskazanej 

na fakturze. Sumując kwoty widniejące 

na wspomnianej fakturze z fakturą czę-
ściową wypłaconą wcześniej na kwotę 
ponad 300.000 zł, spowodowałoby to 

w konsekwencji znaczne przekroczenie 

wartości całego projektu. Aby jeszcze 

bardziej zasupłać ten węzeł gordyjski, 

PRD podało Gminę Krasnobród do 

sądu o zapłatę, wpisując w pozwie peł-
ną kwotę wskazaną na fakturze. Przez 

ponad dwa lata obie zwaśnione strony 

nie potrafi ły z tego swoistego klinczu 

wyjść, aby znaleźć racjonalne rozwią-
zanie lub zawrzeć ugodę. Rozprawy 

sądowe wyznaczane co kilka miesięcy 

i powoływanie biegłych nie przynosiły 

żadnego postępu w kierunku rozwiąza-

nia tego palącego problemu. 

Jak już wcześniej wspomniano, czas 

na rozliczenie inwestycji dla Gminy 

Krasnobród pod kątem dofi nansowania 

z Unii Europejskiej mija w czerwcu br. 

dlatego należało podjąć próby przecię-
cia tego węzła gordyjskiego, aby wyjść z 

impasu. Od początku 2015 r. prowadzo-

ne były intensywne rozmowy i negocja-

cje obecnego Burmistrza Krasnobrodu 

Kazimierza Misztala z PRD w Zamo-

ściu jak również konsultacje z Urzędem 

Marszałkowskim, które w końcu zostały 

uwieńczone zawarciem porozumienia w 

dniu 16 kwietnia 2015 r. Zgodnie z po-

rozumieniem Przedsiębiorstwo dokona 

korekty ww. faktury o kwotę 186 048,28 

zł i po korekcie faktura opiewać będzie 

na kwotę 1 475 166, 88 zł. Stanowi to 

kwotę bezsporną, jaką Gmina zamierza 

przedłożyć Urzędowi Marszałkowskie-

mu w Lublinie do rozliczenia końco-

wego zadania. Wprawdzie podpisane 

porozumienie umożliwiło Gminie prze-

lanie środków na konto wykonawcy 

i przedłożenie zapłaconej faktury do 

Urzędu Marszałkowskiego w celu rozli-

czenia projektu, jednak ten fakt nie koń-
czy jeszcze tego sporu. Postępowanie 

sądowe toczy się a strony będą dążyć do 

korzystnych dla siebie rozstrzygnięć
Ciąg dalszy na str. 3

Pracownicy 

interwencyjni

Gmina Krasnobród przy współpracy 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamo-

ściu zatrudniła w ramach prac interwen-

cyjnych 14 osób. Osoby te pracują od 

23 marca i zajmują się głównie pracami 

porządkowymi na terenie Krasnobrodu 

m.in. na zalewie, koszeniem terenów 

publicznych, plewieniem, drobnymi re-

montami – np. chodników.

W sezonie letnim głównym zajęciem 

tych osób będzie utrzymanie porządku 

na zalewie oraz koszenie grobli. 

Wniosek na modernizację 
drogi w Potoku Senderkach

Burmistrz Krasnobrodu w dniu 8 

maja bieżącego roku złożył wniosek do 

Departamentu Rolnictwa i Środowiska 

Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Lubelskiego o przydzielenie dotacji 

na „Modernizację drogi gminnej nr 110 

872L w Potoku Senderkach”.

W przypadku gdy dotacja celowa z 

budżetu województwa lubelskiego na 

modernizację drogi zostanie przyzna-

na w roku 2015 planuje się, że droga 

gminna w Potoku Senderkach zostanie 

zmodernizowana na odcinku 300m. 

Wzorem roku poprzedniego przewi-

duje się ułożenie nawierzchni drogi z 

płyt YOMB natomiast pobocza drogi 

zostaną wzmocnione kruszywem dro-

gowym.
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Ciąg dalszy ze str. 2

Pozostają kwestie ewentualnych odsetek 

za dwa lata nieregulowania należności 

przez Gminę, spornych zakresów robót, 

a także określenia wartości robót dodat-

kowych. Na tym przykładzie widać jed-

noznacznie, jak łatwo jest skomplikować 
i doprowadzić do sytuacji patowej, gdy 

przestaje się rozmawiać, gdy narasta 

niechęć i antagonizmy, a jak ciężko po-

tem znaleźć jakiekolwiek w miarę dobre 

rozwiązanie, które mogłyby akceptować 
wszystkie strony. Niestety, nie jest to 

odosobniony przypadek z poprzedniej 

kadencji pozwania Gminy Krasnobród 

do sądu przez kontrahentów, z powodu 

nieprzemyślanych decyzji poprzednich 

burmistrzów. Mamy nadzieję, że nieba-

wem podjęte kolejne negocjacje poza 

sądem zaowocują polubownymi rozwią-
zaniami doprowadzając do kompromisu, 

o czym z całą pewnością poinformujemy 

mieszkańców.

Roszczenia o zwrot mienia

W dniu 15 czerwca br. odbędą się 
dwie rozprawy przed Komisją Regula-

cyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych 

Żydowskich w Warszawie o zwrot nie-

ruchomości po byłym cmentarzu ży-

dowskim (działka przy ul. Kościuszki ) 

oraz po byłym domie modlitwy (działka 

przy ul. 3 Maja - dawne obiekty GS). W 

rozprawach będą uczestniczyć przedsta-

wiciele Wojewody Lubelskiego, Starosty 

Zamojskiego oraz Gminy Krasnobród. O 

decyzjach jakie zapadną na rozprawach 

poinformujemy czytelników GK.

Zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych 

oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego

Urząd Miejski w Krasnobrodzie in-

formuje, że w dniach od 25 do 29 maja 

2015 roku, w ramach systemu gospodar-

ki odpadami komunalnymi, na terenie 

naszej gminy zostanie przeprowadzona  

zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego z terenu nieruchomości 

zamieszkałych.

W ramach zbiórki odbierane będą na-

stępujące rodzaje odpadów: opony, stare 

meble, łóżka, fotele, materace, dywany, 

wykładziny, stolarka drzwiowa i okien-

na, kabiny prysznicowe, wanny, umy-

walki, muszle toaletowe, lodówki, pralki, 

kuchenki, telewizory, sprzęt komputero-

wy. UWAGA: inne odpady nie zostaną 
zabrane.

Odpady należy wystawić przed po-

sesję (do drogi dojazdowej) do godziny 

730 w dniu zbiórki.

Więcej informacji można uzyskać 

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 

Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim 

398  tel. (084) 660 76 15 lub w Urzędzie 

Miejskim w Krasnobrodzie -  pokój nr 3, 

tel. 84 660 76 91 wew. 16.

Harmonogram zbiórki:

25.05.2015 r. (poniedziałek)

Potok Senderki, Stara Huta, Hucisko, 

Malewszczyzna, Kaczórki, Hutki, Grab-

nik, Nowa Wieś, Krasnobród - ul. Zamoj-

ska.

26.05.2015 r. (wtorek)

Turzyniec, Hutków, Dominikanówka, 

Majdan Wielki, Majdan Mały, Szur, Kra-

snobród – ul. Lelewela, Modrzewiowa, 

Świerkowa.

27.05.2015 r. (środa)

Zielone, Majdan Wielki - ul. Toma-

szowski i Borki, leśniczówka Figarnia, 

Krasnobród – ul. Tomaszowska, Domi-

nikańska, Konopnickiej, Al. NMP, Łąko-

wa, Królowej Marysieńki, Sobieskiego, 

Słoneczna.

28.05.2015 r. (czwartek)

Wólka Husińska, Krasnobród – ul. Ko-

ściuszki, Łastowieckiego, Św. Rocha, 

Partyzantów, Targowa, Sikorskiego, 

Wczasowa, Zapiasek, Leśna, Plac Sie-

kluckiego.

29.05.2015 r. (piątek)

Krasnobród – ul. Sosnowa, Szkolna, 

Wolności, Spokojna, Mickiewicza, Ci-

cha, Gietki, 3 Maja, Andersa, Rynek, 

Nadrzeczna, Mostowa, Sanatoryjna, 

Wiśniowa, Różana, Kalinowa, Liliowa, 

Kwiatowa, Jaśminowa, Fiołkowa.

Remonty dróg gminnych

Do dnia 20 czerwca 2015r. przewi-

dziano wykonanie remontów cząstko-

wych nawierzchni gminnych dróg asfal-

towych na terenie Gminy Krasnobród. 

Umowa na wykonanie remontów dróg 

masą mineralno-asfaltową zostanie przy-

dzielona Przedsiębiorstwu Robót Drogo-

wych w Tomaszowie Lubelskim.

W/w przedsiębiorstwo w odpowiedzi 

na przesłane zaproszenie do składania 

ofert jako jedyne złożyło ofertę na prze-

prowadzenie remontów cząstkowych na 

terenie gminy Krasnobród w roku 2015. 

Cena oferty wynosi ponad 18 tys.

zł brutto. Szacuje się, że przy remoncie 

dróg wbudowana zostanie zużyta masa 

mineralno-asfaltowa w ilości około 30 

ton. 

Remont dróg zostanie przeprowadzo-

ny w miejscowościach: Hutków, Zielone, 

Majdan Mały, Potok Senderki.

Poprawa przejezdności 

ulicy Wiśniowej

W maju bieżącego roku Zakład Re-

montowo – Budowlany w Zamościu 

Adam Kustra usunął usterki, które poja-

wiły się na terenie zrealizowanej przez 

w/w wykonawcę inwestycji związanej 

z budową kanalizacji burzowej w ulicy 

Wiśniowej w Krasnobrodzie.

W ramach napraw gwarancyjnych zo-

stały zlikwidowane lokalne nierówności 

po przekopach w nawierzchni ulicy Wi-

śniowej poprzez przełożenie nawierzchni 

z kostki trylinki. Wykonawca robót rów-

nież uzupełnił część kostek betonowych, 

które wymagały wymiany. W trakcie 

prac poprawiających przejezdność obni-

żono również kilka wystających studni 

kanalizacyjnych wykonanych w ulicy 

Wiśniowej jeszcze w latach 90-tych, a 

które zagrażały bezpieczeństwu ruchu.

Informacje zebrała:

Mariola Czapla

Złoty jubileusz koronacji – wydanie specjalne GK

Rok 2015 jest rokiem obchodów Jubileuszu 50-lecia Koronacji Obrazu Matki 

Boskiej Krasnobrodzkiej, stąd też prowadzonych jest wiele różnego rodzaju 

działań, aby uczcić ten jubileusz.

Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej”, podobnie jak 10 lat temu, również chciałaby 

się włączyć w obchody jubileuszu poprzez przygotowanie i wydanie specjalnego nu-

meru naszego pisma poświęconego koronacji obrazu.

Zwracamy się więc z prośbą do wszystkich, którzy pamiętają te historyczne wy-

darzenia, byli ich uczestnikami lub słyszeli o nich od swoich bliskich, aby spisali te 

wspomnienia i dostarczyli do Redakcji GK. Cenne byłyby też teksty pieśni śpiewa-

nych podczas uroczystości, wiersze związane z koronacją, zdjęcia i inne materiały 

z tego okresu, a  także materiały z późniejszego okresu związane z  naszym sanktu-

arium i Matką Boską Krasnobrodzką, np. świadectwa otrzymanych łask.

Ze względu na krótki czas, który pozostał na przygotowanie specjalnego wydania  

naszego pisma – chcemy aby ukazało się na  główne uroczystości jubileuszowe, które 

odbędą się w dniach 1-2 lipca 2015 roku  -  bardzo prosimy, aby wspomniane wyżej 

materiały dostarczyć do Redakcji w terminie do 10 czerwca 2015r. 

Deklarujemy, iż po przygotowaniu gazety, wszystkie materiały dostarczone do 

Redakcji zwrócimy ich właścicielom.

Z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc.

      red. nacz. Mariola Czapla
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„Przeszłość i teraźniejszość Sanktuarium w Krasnobrodzie” 

– sprawozdanie z konferencji naukowej

Nie znajduję trafniej sformuło-

wanego podsumowania pierw-

szej w historii konferencji naukowej o 

krasnobrodzkim Sanktuarium niż to, 

wprost wyjęte ze wstępu starodruku 

Pustynia w Ray zamieniona…, opisu-

jącego historię kultu na tych ziemiach 

w pierwszym wieku po objawieniu się 
Matki Bożej.

Dnia 18.04.2015 r. w Krasnobrodz-

kim Domu Kultury miało miejsce 

wydarzenie wyjątkowe, zarówno 

pod względem duchowym jak i 

naukowym – konferencja nauko-

wa pn. Przeszłość i teraźniejszość 
Sanktuarium w Krasnobrodzie, 

pod honorowym patronatem JE 

Ks. Biskupa Zamojsko-Luba-

czowskiego Mariana Rojka, zor-

ganizowana przez Parafi ę NNMP 

w Krasnobrodzie, Instytut Teolo-

gii Dogmatycznej KUL, Katedrę 
Języka Polskiego KUL, Burmi-

strza Krasnobrodu i Urząd Miej-

ski, Krasnobrodzki Dom Kultury, 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II w Krasnobro-

dzie. Konferencji towarzyszyła 

wystawa obrazów Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej ze zbiorów ks. Tade-

usza Sochana, proboszcza Parafi i w Gó-

recku Kościelnym. 

Realizacja, odczyty naukowców i 

atmosfera panująca podczas tego dnia, 

przerosły oczekiwania nawet bardzo 

wymagającego słuchacza i obeznanego 

czciciela Matki Bożej. 

Ten, nie tylko zwyczajowo oddany 

Matce Bożej dzień, jakim była opisywa-

na konferencyjna sobota, stał się dniem 

Jej w pełni poświęconym.

Zebrani goście, przedstawiciele 

władz samorządowych: wojewódzkich, 

powiatowych, miejskich i gminnych 

oraz parlamentarzyści, szanowne grono 

prelegentów oraz zgromadzeni parafi a-

nie zostali powitani przez ks. dr prałata 

Eugeniusza Derdziuka proboszcza para-

fi i NNMP w Krasnobrodzie oraz Burmi-

strza Krasnobrodu p. Kazimierza Misz-

tala. Po słowach wstępu i przywołania 

krótkiej historii objawienia się Matki 

Bożej w Krasnobrodzie, głos kolejno 

zabrali prelegenci.

Jako pierwszy wystąpił ks. prof. 

dr hab. Edward Walewander (KUL) i 

przybliżył Sanktuarium Matki Bożej i 

jego duszpasterzy. W bardzo ciekawym 

wystąpieniu profesor opisał jedynie wy-

brane postaci i zagadnienia ze swojej 

wcześniejszej publikacji. Ten opis syl-

wetek księży i trudnych lat I i II wojny 

światowej, międzywojnia oraz sytuacji 

religijno-społecznej w krasnobrodzkiej 

parafi i, przeplatany osobistymi wspo-

mnieniami i świadectwem wiary ks. pro-

fesora, wprowadził w doskonały sposób 

wszystkich zgromadzonych w tematykę 
i klimat tamtego dnia. 

Kolejno prof. Władysław Makarski 

(KUL, PWSZ Zamość) omówił z języ-

kowego punktu widzenia złożoną pro-

blematykę Maryjnych wezwań kościo-

łów w Polsce.  Wystąpienie to ukazało 

zebranym, że zagadnienia podejmowa-

ne również przez badaczy języka, jego 

historii i rozwoju mogą się przyczynić 
do pogłębienia szeroko pojętych badań 
mariologicznych. 

Literacką i kulturalno-historyczną 
wartość XVIII-wiecznego dominikań-
skiego druku o Sanktuarium w Kra-

snobrodzie opisała Monika Zawiślak 

(doktorantka Językoznawstwa KUL), 

pochodząca z Krasnobrodu. Podczas 

wystąpienia zostało opisane dzieło nie-

zwykłe (o. Jacek Majewski, Pustynia w 

Ray zamieniona…), bo opisujące dotąd 

nieznaną historię kultu Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej. Osoba autora jak i 

jego dzieło do tej pory nie doczekali się 
szczegółowego omówienia, a sam druk 

ponad dwa i pół wieku pozostawał w 

zapomnieniu (wydany w 1753 r. w lu-

belskiej drukarni jezuickiej Socjetatis 

Jezu). To szczególne dzieło poza historią 
pierwszego cudu – uwolnienia od czarta 

Jakuba Ruszczyka, podaje wiernym 

dokładne opisy łask, jakich dostę-
powali wyznawcy 3 religii przed 

Cudownym Obrazkiem. W staro-

druku zamieszczone są również 
dotąd nieznane modlitwy do MB 

Krasnobrodzkiej na każdy dzień 
tygodnia i pieśni śpiewane przez 

lud w połowie XVIII w. Dzięki 

wielkiej wartości kulturowej – 

potwierdzeniu faktów historycz-

nych i nieznanych opisów postaci 

historycznych uzyskujących łaski 

u Pani Roztocza tj. Marii Kazi-

miery Królowej Polski (funda-

torki klasztoru w Krasnobrodzie), 

Stanisława Leszczyńskiego Króla 

Polskiego jeszcze jako Wojewo-

dy Poznańskiego (1687), Lancko-

rońskiego Podkomorzego Podolskiego, 

Aleksandra Przyjemskiego Kasztelana 

Chełmskiego, Lipskiej Stolnikowej Ki-

jowskiej, Radomicza – profesora Aka-

demii Zamojskiej oraz innych osób, nie 

tylko szlachetnie urodzonych rodów, 

lecz również i niezamożnych – ufają-
cych Matce Bożej, nie tylko wyznaw-

ców katolicyzmu, staje się dokumen-

tem historycznym – niepodważalnym 

dowodem na żywą obecność Maryi i 

jej odwieczne wstawiennictwo w Kra-

snobrodzie. Skrzętnie odnotowane cuda 

zawarte w Pustyni w Ray zamienionej… 

są najstarszym zachowanym do naszych 

czasów dowodem opieki Matki Bożej 

nad ludem w Krasnobrodzie. Autor wy-

pisując łaski uzdrowienia, wskrzeszenia 

i cudownego ocalenia zaznacza, że po-

wołuje się na niezachowane do naszych 

czasów spisy. Ważne, że przy tych cu-

dach dołączone są opisy złożonych  wot 

w  postaci  np.  lichtarzy,   podpisanych

Ciąg dalszy na str. 5

„…Podniosły y wzburzyły rzeki nawałności swoie, 

     ażeby się wielka o maleńkim portrecie Twoim Krasnobrodzkim

       po całym świecie rozlała i rozeszła sława…”

J. Majewski, Pustynia w Ray zamieniona…, Lublin 1753
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tabliczek srebrnych i złotych, czy mi-

niatur przedstawiających uleczoną część 
ciała, które do dnia dzisiejszego zacho-

wały się w prezbiterium sanktuarium. 

Ze względu na nieocenioną wartość 
dzieła planuje się jego reprint (najpraw-

dopodobniej lipiec 2015 r.). 

Matka Boża Krasnobrodzka rów-

nież jest obecna w twórczości lokalnych 

poetów ludowych. Wybrane aspek-

ty językowe w ciekawy i cechujący 

się rzetelnym opracowaniem sposób, 

przedstawiła kolejna referentka – dr Ce-

cylia Galilej (KUL). Przywołane teksty 

Feliksy Lewandowskiej, Marianny Ol-

szewskiej, Aliny Słoty, Marii Domań-
skiej, ks. D. Maja i in. odzwierciedlają 
lokalny kult religijny i tradycje. Autorka 

zauważyła, że niektóre utwory o charak-

terze laudacyjno-modlitewnym np. Wi-

taj Maryjo, Do Krasnobrodu naród cały 

– zostały szczególnie docenione i mocą 
lokalnego autorytetu podniesiono je do 

rangi pieśni paraliturgicznych śpiewa-

nych podczas Mszy. św. 

Po przerwie dwa kolejne wystąpienia 

były wzbogacone dokładnymi prezenta-

cjami multimedialnymi. Jako pierwszy 

zaprezentował Symbolikę obrazu Matki 

Bożej Krasnobrodzkiej ks. dr Paweł Ma-

ciąg (KUL). Podczas referatu słuchacze 

mieli jedyną okazję na nowo odczytać 
znaczenie Cudownego Obrazka i kopii, 

dzięki opisowi wszystkich symboli wy-

stępujących w ikonografi i tego obrazu. 

Bogata prezentacja wskazywała kierun-

ki rozwoju poszczególnych motywów 

umieszczonych na obrazie, zmieniona 

w stosunku do oryginału (pierwowzór 

Francesco F. Raiboliniego) kolorysty-

ka, układ gaju różanego i elementów 

tła dowiodły celowych zabiegów auto-

ra większej kopii, na której znajduje się 
Cudowny Obrazek.

Doktor Agnieszka Szykuła-Żygaw-

ska (Zamojski Kwartalnik Kulturalny) 

omówiła Wizerunki Matki Bożej Kra-

snobrodzkiej powstałe z inspiracji cu-

downym obrazkiem.  Referat ten wniósł 
wiele dotąd nie znanych, nie opisywa-

nych wcześniej – pod kątem promieniu-

jącego wpływu kultu maryjnego – infor-

macji. Jak się okazało: wierni, modlący 

się w Krasnobrodzie, pielgrzymi zlecali 

wykonywanie wizerunków MB Krasno-

brodzkiej do świątyń w swoich rodzin-

nych parafi ach, bądź przeznaczonych do 

prywatnej modlitwy. Najstarszy, zacho-

wany do naszych czasów i jeszcze no-

szony w procesjach feretron z XVII w. 

znajdujący się w Krasnobrodzie zawiera 

wizerunek Maryi sporządzony nie póź-
niej niż 60 lat od Objawienia się Matki 

Bożej (w 1640 r.) Badania p. Agniesz-

ki (historyka sztuki) przyczyniły się do 

rozpoznania dotąd niekompletnie opisa-

nego dorobku J. Filipowicza – rytowni-

ka nadwornego króla Augusta III Sasa, 

który wykonał rycinę do dzieła o. Jacka 

Majewskiego, opisywanego w pierwszej 

części konferencji. Okazuje się, że po 

przeanalizowaniu przedstawień maryj-

nych z 2 poł. XVIII w. i początku XIX 

stulecia autorzy wzorowali się właśnie 

na tej rycinie, np.  pochodzący z przeł. 
XVIII/XIX w. obraz Matki Bożej Kra-

snobrodzkiej z Tomaszowa Lubelskie-

go. Bogate w wizualizacje wystąpienie 

pokazało, poprzez rzetelne omówienie 

przedstawień wizerunków, wpływ kultu 

maryjnego na przestrzeni 5 wieków w 

obszarze 3 diecezji. Cenne uwagi doty-

czyły blisko 60-ciu wizerunków.

Kolejno, przewidziana w drugim 

bloku wystąpień, była analiza zapisu 

źródłowego archiwisty ordynackiego 

pt. Mikołaja Stworzyńskiego opisanie 

„Historyi o ziawieniu obrazu Krasno-

brodzkiego” sporządzona przez dr Jac-

ka Feduszkę (Muzeum Zamojskie). Pan 

Doktor przywołał zagadkową postać 
Stworzyńskiego, który był archiwistą w 

Ordynacji Zamojskiej. Mimo niewielu 

informacji o osobie autora rękopisu uda-

je się jednak odczytać jego zapiski spo-

rządzane na marginesach dokumentów. 

Wnikliwa analiza dowiodła, że opisy 

odnoszące się do Sanktuarium w Kra-

snobrodzie są najobszerniejsze z innych 

przywoływanych przez autora miejsc 

kultu w regionie np. w Radecznicy i zaj-

mują około 10 kart. Z przypisków Stwo-

rzyńskiego, można również wywniosko-

wać, że dla rzetelności swych omówień, 
posiłkował się Pustynią w Ray zamie-

nioną… o. Jacka Majewskiego, jako 

dokumentem o wartości historycznej. 

Wystąpienie było przyczynkiem do bar-

dziej szczegółowych badań, jakim warto 

poddać opisywany rękopis.

Ostatnim, zamykającym rozwa-

żania na temat przeszłości i teraźniej-

szości krasnobrodzkiego sanktuarium, 

było wystąpienie p. Danuty Kawałko 

(Książnica Zamojska), dotyczące odna-

lezionego w Krasnobrodzie księgozbio-

ru podominikańskiego. Po dokładnym 

opisie zakonnej reguły „obchodzenia 

się z książką”, na której wzorowano się 
przy sporządzaniu współczesnych za-

dań bibliotekarza, autorka wystąpienia 

przedstawiła w ogólnym zarysie charak-

terystykę ponad 500 odkrytych niedaw-

no w Sanktuarium woluminów: druków 

i rękopisów różnych podominikańskich 

dzieł. W takich momentach trudno opi-

sać wzruszenie i podziw, jakie wywarła 

ta wiadomość na słuchaczach. Niecenio-

na wartość dla kultury i literatury, dla 

historii i innych nauk kryje się w odna-

lezionych księgach i rękopisach. P. Ka-

wałko zaznaczyła, że zostały poddane 

wstępnemu „czyszczeniu” (odgrzybia-

niu itp.) lecz  niektóre z nich pozostają 
w złym stanie zachowania. 

Prelekcje i odczyty w Krasnobrodz-

kim Domu Kultury uwieńczył montaż 
słowno-muzyczny przygotowany przez 

uczniów, absolwentów i nauczycie-

li Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie. To 

nietypowe zakończenie konferencji na-

ukowej jednak idealnie współgrało z jej 

treścią i poruszanymi niejednokrotnie 

walorami aksjologicznymi. Wzruszają-
ce (pierwsze wejście) małej dziewczyn-

ki w kwiecistej sukience na scenę zwra-

cającej się wprost do Maryi górującej w 

dużej kopii tła scenografi i, słowami na-

pisów przy cudownym obrazku w ołta-

rzu głównym Sanktuarium – połączyło 

w jednej chwili nas – widownię (sferę 
profanum) z SACRUM. 

Trudno było ukryć wzruszenie i łzy 

słuchaczom, którzy pod ogromnym wra-

żeniem pracy jaką młodzi ludzie włożyli 

w przedstawienie i serca z jakim prezen-

towali jej wyniki, zostali wprost przenie-

sieni w obszar rzeczywistego spotkania 

z Bogiem. Na scenie zabrzmiały melo-

die i słowa skomponowane specjalnie z 

tej okazji uczczenia roku 50 jubileuszu 

koronacji Cudownego Obrazka i kopii, 

przeplatane recytacjami wierszy ku czci 

Matki Bożej Krasnobrodzkiej autorstwa 

lokalnych poetów i osób „zaprzyjaźnio-

nych” z Krasnobrodem (np. śp. prof. J. 

Stanny). Rytm tym słowno-muzycznym 

rozważaniom nadawały teksty modli-

twy do Matki Bożej Krasnobrodzkiej 

na każdy dzień tygodnia cytowane z od-

nalezionego starodruku Pustynia w Ray 

zamieniona… które to po raz pierwszy 

od 252 lat na nowo wybrzmiały z ust 

wiernych w Krasnobrodzie.

Gratulacjom i pochwalnym komen-

tarzom nie było końca podczas, wspól-

nego dla wszystkich zgromadzonych, 

posiłku w KDK, który został przygoto-

wany przez pracowników domu kultury, 

parafi an członków wspólnoty Galilea.

Jak się okazało te godziny spędzo-

ne na sali widowiskowej (wykładowej) 

dla wielu były czymś zupełnie wyjątko-

wym. Pod względem naukowym odkry-

to dotąd nieznane, nie badane obszary 

oddziaływania promieniującego, na 

różne dziedziny nauki i obszary wiedzy 

kultu Matki Bożej Krasnobrodzkiej. 

W  aspekcie    duchowym    przywołano 

Ciąg dalszy na str. 6
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„Przeszłość 
i teraźniejszość 
Sanktuarium 

w Krasnobrodzie” 

– sprawozdanie 

z konferencji naukowej

Ciąg dalszy ze str. 5

dowody opieki Matki Bożej nad ludem 

w Krasnobrodzie skrzętnie notowane 

przez archiwistę Stworzyńskiego i do-

minikanina o. Jacka Majewskiego.

Uwieńczeniem tych naukowych 

zmagań stała się druga część konferen-

cji, która miała miejsce w Sanktuarium 

NNMP. Przybyłych pielgrzymów zgro-

madzonych na diecezjalnej pielgrzym-

ce katechetów oraz wiernych parafi an 

przywitał ks. prof. Krzysztof Guzowski, 

który przybliżył dzisiejsze znaczenie 

objawień Maryjnych w Krasnobrodzie. 

Ksiądz prof. zaznaczył, że kult w Kra-

snobrodzie coraz bardziej się rozwija, 

czego  wynikiem  była m.in.  omawiana

tutaj pierwsza w historii konferencja na-

ukowa dot. Sanktuarium. Warto również 
wspomnieć, że ks. K. Guzowski ją pro-

wadził i czuwał nad jej merytorycznym 

kształtem. Msza święta został również 
poprzedzona modlitwą różańcową, któ-

rą prowadzili nauczyciele katecheci na 

czele z ich duszpasterzem ks. dr. Rober-

tem Strusem.

Podczas Mszy św. celebrowanej 

przez Pasterza Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej JE bp Mariana Rojka 

wierni wysłuchali jakże pouczającego 

kazania zamykającego się w słowach – 

by błogosławić wszystkim napotkanym 

ludziom, a szczególnie wychowankom 

i uczniom stojącym na drodze do wzra-

stania w mądrości i wierze.

Oprawie Mszy św. Towarzyszył 
chór parafi alny z Krasnobrodu, który 

pod dyrekcją p. Józefa Bąka, poza oko-

licznościowymi pieśniami, wykonał 
utwór przygotowany ze względu na ob-

chody jubileuszu, na nowo opracowany 

na podstawie pieśni śpiewanej przez lud 

w XVIII w. w Krasnobrodzie.

Wyrażone w artykule opinie doty-

czące obchodów roku jubileuszowego 

50. rocznicy koronacji Świętego Obraz-

ka i kopii w Krasnobrodzie nie są jedy-

nie subiektywnymi odczuciami autorki 

niniejszego tekstu, a streszczają opinie 

wygłoszone ofi cjalnie przez przybyłych 

prelegentów, profesorów świeckich i du-

chownych, księży z parafi i oraz innych 

zaproszonych gości i parafi an, którzy 

zgodnie oświadczyli, że  w Krasnobro-

dzie u stóp Matki Bożej w Jej cudow-

nym wizerunku, szeroko pojmowana 

nauka, kultura i wiara spotykają się na 

najwyższym poziomie.

Monika Zawiślak

– doktorantka Językoznawstwa KUL,  

nauczyciel  Zespołu Szkół Katolickich 

im. o. Pio w Zamościu

Fotoreportaż - str. 24

Koncert 

dla Rodziców

Krasnobrodzki Dom Kultury 

serdecznie zaprasza na „Kon-

cert dla Rodziców, który odbędzie się 
w  niedzielę 14 czerwca 2015 roku o 

godzinie 17.00 w sali widowiskowej 

KDK.

W koncercie wystąpią dzieci i mło-

dzież z kół zainteresowań działających 

w Krasnobrodzkim Domu Kultury oraz 

dzieci ze szkół z terenu miasta i gminy 

Krasnobród. 

Szczegółowy program koncertu 

zostanie podany w późniejszym termi-

nie na plakatach i stronie internetowej 

www.krasnobrod.pl. 

Serdecznie zapraszamy. 

  M. Czapla
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XII MAJÓWKA ROZTOCZAŃSKA 
W dniach 1-3 maja w Krasnobro-

dzie odbyła się „XII Majówka 

Roztoczańska” - impreza, której organi-

zatorami byli Burmistrz Krasnobrodu i 

Krasnobrodzki Dom Kultury.

Na każdy dzień organizatorzy zapla-

nowali inne wydarzenia, tak aby każdy, 

zarówno mieszkańcy naszej gminy jak i 

turyści mogli znaleźć dla siebie coś in-

teresującego. 

Patronat medialny nad imprezą ob-

jęli: Kronika Tygodnia, Katolickie Ra-

dio Zamość, Głos Roztoczański, Portal 

Internetowy Zamość onLine i Gazeta 

Krasnobrodzka.

1 maja
„Z urodzenia jestem Ślązaczką, z 

zamieszkania Dolnoślązaczką, z zami-

łowania Roztoczanką. Przynajmniej 

połowę swojego życia zajmuję się rę-
kodziełem, głównie haftem i koronkami. 

Tematyka moich prac jest różnorodna. 

Same wzory są na ogół proste. Wraz z 

wiekiem dojrzewam do tego, aby wracać 
do korzeni, do tradycji. Jestem zachwy-

cona folklorem i sięgam do niego coraz 

częściej. 

Swoje prace na przestrzeni lat pre-

zentowałam w różnych miejscach na 

terenie Polski i także poza krajem: w 

galeriach, muzeach, klubach i domach 

kultury.

Od kilkunastu lat aktywnie działam 

w grupie www.wroclawianki.art.pl, a 

przez ponad 10 lat byłam członkiem 

wrocławskiego Towarzystwa Miłośni-

ków Haftu”.   

Tak o sobie mówi Jolanta Górnik 

- autorka wystawy „TRADYCJA IN-
SPIRUJE czyli makatki i koralikowe 
dodatki”, która rozpoczęła tegoroczną 
Majówkę Roztoczańską w Krasnobro-

dzie.

Spotkanie z tradycją, bo tak niewąt-
pliwie można nazwać wernisaż, który 

odbył się w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury, miało wieloaspektowy charak-

ter.

Prezentowane były piękne w swej 

prostocie makatki kuchenne zebrane 

przez Jolantę Górnik. Warto dodać, że 

historia makatek sięga przełomu XIX i 

XX wieku i wywodzi się z terenów dzi-

siejszych Niemiec i Holandii. Początko-

wo zdobiły głównie kuchnie w domach 

mieszczańskich, potem robotniczych, 

żeby na koniec zawędrować pod wiej-

skie strzechy. 

Obok haftowanych pamiątek pre-

zentowana również była biżuteria inspi-

rowana haftem zamojskim. Czerwień, 
czerń i biel to kolory pięknych naszyj-

ników, bransoletek, wisiorków i kolczy-

ków. Misternie wykonane koralikowe 

dodatki swą oryginalnością przykuwały 

uwagę nie tylko żeńskiej części ogląda-

jących. 

Wernisaż swoją obecnością zaszczy-

ciły władze samorządowe powiatu, któ-

re reprezentował wicestarosta zamojski 

Kazimierz Mielnicki oraz władze gminy 

Krasnobród - burmistrz Krasnobrodu 

Kazimierz Misztal, doradca burmi-

strza Janusz Oś, przewodniczący Rady 

Miejskiej Roland Wyrostkiewicz oraz 

sekretarz gminy Kazimierz Gęśla. W 

wernisażu uczestniczyli też: mieszkań-
cy miasta i gminy Krasnobród, turyści 

wypoczywający w naszym mieście 

podczas weekendu majowego, rodzina 

i przyjaciele Autorki wystawy, którzy 

przyjechali z Wrocławia i Zamościa 

oraz zespoły „Roztoczanki” i „Wójto-

wianie”.

Na zakończenie wernisażu były po-

dziękowania i kwiaty za kultywowanie 

tradycji i promowanie roztoczańskiej 

ziemi i Krasnobrodu, które Pani Jolan-

cie przekazali między innymi Wicesta-

rosta Zamojski, Burmistrz Krasnobrodu 

i Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu 

Kultury.

Wernisaż nie był jedynym punktem 

programu nawiązującym do tradycji, 

bowiem po obejrzeniu wystawy można 

było posmakować pysznego chleba do-

mowego wypieku z czterema rodzaja-

mi smalcu i kiszonym ogórkiem, które 

przygotowała Jolanta Górnik. Na deser 

były nie tylko pyszne, ale piękne „ma-

katkowe” torty przygotowane przez ko-

leżankę Autorki wystawy.

Po wernisażu, o godzinie 18.00 

odbył się „Koncert na ludową nutę” w 

wykonaniu zespołów „Roztoczanki” z 

Wólki Wieprzeckiej oraz „Wójtowia-

nie” z Krasnobrodu.

Każdy z tych zespołów w swoim re-

pertuarze ma wiele piosenek ludowych, 

ale także piosenek promujących Rozto-

cze. Niektóre z nich zostały zaprezento-

wane podczas tego koncertu. Warto też 
dodać, że zespoły te zajmują czołowe 

miejsca na Roztoczańskiej Liście Prze-

bojów Ludowych Katolickiego Radia 

Zamość. Obecnie „Wójtowianie” z Pio-

senką „Krasnobrodzkie lato” zajmują 
I miejsce, a „Roztoczanki” z piosenką 
„Roztoczanka” drugie.

Podczas koncertu burmistrz Kra-

snobrodu Kazimierz Misztal wyraził 
swoją wdzięczność i przekazał podzię-
kowania  panu Zbigniewowi Górnikowi 

– prywatnie mężowi pani Jolanty, który 

bardzo aktywnie promuje Krasnobród i 

Zamojszczyznę na terenie całej Polski. 

Dzięki Panu Zbigniewowi mogliśmy też 
poznać nieprzeciętny talent jego mał-
żonki. 

Niespodzianką dla Państwa Górni-

ków była piosenka napisana specjalnie 

na tę okazję przez Mariannę Olszewską, 
którą wykonał zespół Wójtowianie.

Na zakończenie koncertu burmistrz 

Kazimierz Misztal przekazał też podzię-
kowania występującym zespołom. 

2 maja
Drugi dzień Majówki to festyn, który 

miał miejsce na stadionie sportowym.

Impreza rozpoczęła się programem 

dla dzieci prowadzonym przez Walde-

mara Wywrockiego.

 W miarę upływu czasu dzieciaków 

przybywało, a atrakcyjna zabawa z pro-

wadzącym bardzo podobała się nie tylko 

najmłodszym, ale także ich rodzicom, 

którzy aktywnie dzielili czas ze swymi 

pociechami.

Następnie przyszła pora  na koncerty. 

Muzyczne prezentacje rozpoczęli polscy 

Beatlesi, czyli zespół THE POSTMAN. 

Grupa wizerunkowo i muzycznie odda-

wała klimat lat 60-tych. Piosenki legen-

darnego zespołu z Liverpoolu brzmiały 

znakomicie co świadczyło o doskona-

łym kunszcie muzyków. Do tego wspa-

niałe i humorystyczne prowadzenie 

„Jona Lennona” sprawiły, że odbiór był 
wspaniały.

Potem nastąpiła zmiana klimatu i 

powrót do teraźniejszości. Na scenie 

zagościł zespół „ROXAIT” z  różnorod-

nym repertuarem wśród, którego każdy 

mógł znaleźć coś dla siebie. Królowały 

najnowsze polskie hity muzyki disco 

dance.  

Kolejnym wykonawcą był zespół 
„ANDRE” – gwiazda wieczoru. „AN-

DRE” to pseudonim artystyczny An-

drzeja Marcysiaka, lidera zespołu, auto-

ra większości tekstów i muzyki, której 

można było posłuchać podczas koncer-

tu. Artysta zadebiutował na scenie mu-

zyki Disco Polo w roku 2010 i szybko 

zdobył sobie rzesze fanów.

Podczas koncertu w Krasnobrodzie 

„Andre” bawił zgromadzoną publicz-

ność, która razem z nim śpiewała znane 

Ciąg dalszy na str. 8
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„XII MAJÓWKA 
ROZTOCZAŃSKA” 

w Krasnobrodzie

Ciąg dalszy ze str. 7

przeboje, m.in. najnowszy hit zespołu 

„Ale Ale Aleksandra”.

Na zakończenie festynu zagrał ze-

spół „MOTIF”, który tworzą młodzi 

wykonawcy z okolic Zamościa i To-

maszowa Lubelskiego. Przy muzyce w 

wykonaniu tego zespołu kontynuowana 

była wspólna zabawa, która rozgrzewa-

ła publiczność zgromadzoną na krasno-

brodzkim stadionie w ten dosyć chłodny 

majowy wieczór.  

3 maja
W trzecim dniu maja, a zarazem 

ostatnim dniu majówki odbyły się uro-

czystości patriotyczno-religijne zwią-
zane z 224 rocznicą uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja. Obchody tego święta 

rozpoczęły się w Sanktuarium Maryj-

nym uroczystą mszą świętą w intencji 

Ojczyzny, której przewodniczył ks. dr 

Eugeniusz Derdziuk – proboszcz Parafi i 

Nawiedzenia NMP. Piękną, patriotyczną 
homilię wygłosił ks. dr hab. Marian Po-

krywka (KUL). Msza św. była poprze-

dzona programem słowno - muzycznym, 

który przedstawili uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim.

Po zakończonej modlitwie, w ryt-

mach marszów granych przez Wielopo-

koleniową Orkiestrę Dętą z Krasnobrodu 

odbył się przemarsz pocztów sztandaro-

wych, władz samorządowych, delegacji 

z wiązankami, strażaków, mieszkańców 

miasta i gminy Krasnobród oraz gości 

pod pomnik Konstytucji 3 Maja. 

Tam po odśpiewaniu Hymnu Pań-
stwowego okolicznościowe przemó-

wienie wygłosił Burmistrz Krasnobrodu 

Kazimierz Misztal. Następnie zgroma-

dzone delegacje instytucji, zakładów 

pracy, związków i stowarzyszeń złożyły 

wiązanki pod pomnikiem. Uroczystości 

te zakończyły się marszem w wykona-

niu krasnobrodzkiej orkiestry dętej.

Po południu na stadionie sportowym 

rozegrano 2 mecze piłki nożnej pomię-
dzy drużynami „IGROS” Krasnobród i 

„ORION” Dereźnia. Zarówno w meczu 

juniorów jak i seniorów lepszą okazała 

się drużyna gospodarzy. Juniorzy wy-

grali 2:1, zaś seniorzy 6:1. Gratulujemy.

Tym sportowym akcentem zakoń-
czyła się „XII Majówka Roztoczańska 

w Krasnobrodzie”.

KDK

Fotoreportaż - str. 12-13

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM
w ZSO im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Oferta możliwości rozwijania umiejętności i zainteresowań ucznia:

Nazwa klasy
*Językowa (ze zwiększoną liczbą godz. z języka angielskiego)

*Ogólna
*Sportowa (ze zwiększoną liczbą godz. wych. fi zycznego)

*Przyrodnicza (ze zwiększoną liczbą godz. z przedmiotów przyrodniczych)

 Składanie „Kwestionariusza kandydata” od 4 maja 2015 r. do 31  
maja 2015 r., do godz. 15.00. w sekretariacie szkoły.

 Składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów do gim-

nazjum 26 czerwca 2014 r. - 02 lipca 2014 r. 
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Ostatnie pożegnanie Krystyny Sokolnickiej

W Tulcach koło 

Poznania 6 maja 

2015 roku, w wieku 98 lat, 

zmarła Krystyna Sokolnic-

ka – córka senatora Kazi-

mierza Fudakowskiego i 

Marii z Kicińskich Fuda-

kowskiej, ostatnich wła-

ścicieli majątku „Dobra 

Krasnobród”.

Msza św. żałobna zo-

stała odprawiona 12 maja 

2015 roku o godz. 11.00 w kościele 

Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. 

Dalsza część uroczystości odbyła się 
na cmentarzu na Junikowie, gdzie Pani 

Krystyna została pochowana niedaleko 

grobu swoich rodziców. 

W uroczystościach pogrzebowych 

oprócz licznie zgromadzonej rodziny 

wzięła udział delegacja władz samo-

rządowych, sanatoryjnych i mieszkań-
ców Krasnobrodu: Janusz Oś - doradca 

burmistrza Krasnobrodu, Wojciech Żu-

rakowski - dyrektor  Sanatorium Reha-

bilitacyjnego im. Janusza Korczaka w 

Krasnobrodzie, Jacek Gmyz - dyrektor 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Krasnobrodzie, Paweł Murdzek oraz pi-

sząca te słowa Mariola Czapla – dyrek-

tor Krasnobrodzkiego Domu Kultury. 

Pożegnanie Pani Krystyny Sokolnic-

kiej było bardzo wzruszającym wyda-

rzeniem i pomimo, tego że odbywało się 
daleko od Krasnobrodu, był on wielo-

krotnie z nostalgią wspominany, ponie-

waż jak wiadomo Pani Krystyna swoje 

dzieciństwo i młodość spędziła właśnie 

w Krasnobrodzie i do końca swoich dni 

bardzo kochała krasnobrodzką ziemię, a 

jej mieszkańców darzyła szacunkiem i 

sympatią. Krasnobród zawsze  nosiła w 

swoim sercu. A gdy tylko już mogła go 

odwiedzać, przybywała do niego z wiel-

ką radością i wzruszeniem.

Potwierdzeniem tego są wspomnie-

nia, którymi Pani Krystyna Sokolnicka 

dzieliła się z nami podczas ostatnich 

wizyt w Krasnobrodzie, m.in. w 2008 

roku podczas odsłonięcia pamiątkowej 

tablicy w krasnobrodzkim sanatorium 

poświęconej jej rodzicom - Kazimierzo-

wi i Marii Fudakowskim. Miałam też 
okazję i przyjemność posłuchać jej opo-

wiadań i wspomnień związanych z Kra-

snobrodem podczas wizyty w jej domu 

w Poznaniu kilka lat temu. 

W czasie uroczystości pogrzebowej 

córka Pani Krystyny – Beata Ślizień  
przestawiła jej losy i sylwetkę.

***

Pani Krystyna urodziła 

się 27 czerwca 1917 roku 

w  Krasnobrodzie jako naj-

młodsze z czwórki dzie-

ci Kazimierza Bohdana i 

Marii Fudakowskich. Od 

najmłodszych lat (tak jak 

starsze rodzeństwo) – była 

wychowywana w duch 

głębokiej wiary katolickiej 

i patriotyzmu rozumianego 

jako gotowość pełnego poświęcania się 
dla Ojczyzny.

Ojciec, który kilka dni w tygodniu 

spędzał w Warszawie pochłonięty spra-

wami rolnictwa i społecznymi, po po-

wrocie na sobotę i niedzielę zabierał 
małą Krystynę na spacer do lasu i uczył 
podziwiać przyrodę. Kształtował jej 

charakter, uczył  słuchać, a mniej mó-

wić. Uczył ciekawie patrzeć na świat i 

ludzi, obserwować. 
Wieczorami w salonie przy komin-

ku czytał głośno Trylogię Sienkiewicza 

i zwykle przerywał w najciekawszych 

momentach, każąc dzieciom czekać i 

pamiętać na czym skończył. 
Potem zaczęło się samodzielne czy-

tanie książek, a jej ulubionymi lektura-

mi były: Ania z Zielonego Wzgórza, Ta-

jemniczy ogród, Gwiazda przewodnia, 

Młody wygnaniec, Chata Wuja Toma, 

Gniazdo Książąt Dżawacha, Trzej Musz-

kieterowie, Serce, no i Trylogia Sienkie-

wicza.

Uczyła się w domu, a ponieważ ro-

biła duże postępy zaliczyła w dwa lata 

trzy klasy i z sukcesem dostała się do 

6 klasy gimnazjum w elitarnej szkole 

Sacre -Coeur we Lwowie. Maturę zdała 

w 1935 roku w Rabce. Interesowała się 
handlem, który w tamtych czasach był 
głównie w rękach żydowskich, niemiec-

kich i francuskich więc wyjechała do 

Poznania na prywatne kursy handlowe 

Preissa. W okresie tym też bawiła się 
uczęszczając na liczne bale. 

Od 1937 roku zaczęła studiować 
handel zagraniczny w Wiedniu, bo bar-

dzo dobrze znała niemiecki, a ponadto 

było to miasto Straussa, a więc królują-
cego tam walca i operetki „Wien, Wien 

nur du allein sollst stest die Stadt me-

iner Traume sein”. Nie była absolutnie 

przygotowana ani uświadomiona co do 

niebezpieczeństw czyhających na nią 
w „wielkim świecie”, a gdy powróciła i 

powiedziała swoim Rodzicom, że nigdy 

by córki w takim stanie nie wysłała za 

granicę, to oni jej odpowiedzieli: „ale 

myśmy Ci wierzyli i ufali”. 

W Wiedniu przeżyła przyłączenie 

Austrii przez Hitlera do Niemiec, co 

barwnie opisała w swoich Wspomnie-

niach z Wiednia.

W czasie II wojny światowej bar-

dzo jej pomogła znajomość niemieckie-

go i mentalności Niemców. Nie wolno 

im było okazać strachu, uniżoności ani 

broń Boże krętactwa. Należało patrzeć 
prosto patrzeć w oczy, bez bezczelności, 

którą u Polaków często utożsamia się z 

odwagą.
Miała dwadzieścia lat, za sobą wiel-

kie młodzieńcze przeżycia, które wyro-

biły w niej samodzielność. Uwierzyła 

w swoje możliwości i nabrała pewności 

siebie. W całych tych jej przeżyciach 

główną rolę odgrywała wiara w Opiekę 
Bożą i Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. 

Czuła ją na każdym kroku.

Wybuch wojny zastał ją w Kra-

snobrodzie. Przed wojną przeszła kurs 

Czerwonego Krzyża. W kampanii wrze-

śniowej 1939 roku służyła jako instru-

mentariuszka w szpitalu polowym w 

kościele na Podklasztorze, z troską i 

ogromnym poświęceniem opatrując ran-

nych ułanów, a następnie w Zamościu.

Po aresztowaniu jej brata,  Jerzego,  

przez Niemców szukała go w Radomiu 

i Warszawie. Dopiero później przyszła 

wiadomość, że został wywieziony do 

ofl agu w Murnau koło Monachium.

Wiosną 1940 roku została zaprzysię-
żona jako członek konspiracji. W Armii 

Krajowej działała jako kurierka.

19 czerwca 1940 roku został areszto-

wany jej ojciec, Kazimierz Fudakowski, 

wraz z ks. proboszczem Wójcikowskim 

i innymi przedstawicielami inteligencji 

Krasnobrodu, zostali osadzeni w Rotun-

dzie w Zamościu.

W 1941 roku musiała opuścić teren 

Zamojszczyzny z związku z dekonspira-

cją organizacji Związku Walki Zbrojnej. 

Przeniosła się do Krakowa i rozpoczęła 

pracę w Krakowskiej Izbie Rzemieśl-
niczej. Ukończyła kurs stenografi i 

niemieckiej i przeszła do pracy w Kra-

kowskiej Izbie Przemysłowo-Handlo-

wej. Następnie pracowała w Związku 

Organizacji Rybackich, który był czysto 

polską organizacją, bez niemieckiego 

powiernika.

W marcu 1943 roku wróciła do Kra-

snobrodu i objęła posadę sekretarki w 

majątku swego ojca. 

Ciąg dalszy na str. 10
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Ostatnie pożegnanie 

Krystyny Sokolnickiej

Ciąg dalszy ze str. 9

Tego samego roku razem ze swoją sio-

strą Różą i kuzynką Magdaleną Serwa-

towską oraz Janem Wosiem uratowała 

przed profanacją Najświętszy Sakrament 

umieszczony w monstrancji nad taber-

nakulum,  wynosząc go z kościoła na 

Podklasztorze a także kielich z komuni-

kantami pozostawiony w tabernakulum.

Kilka dni później do domu Fudakow-

skich w Podzamku przeniesiony zo-

staje  cudowny obrazek Matki Boskiej 

Krasnobrodzkiej. Przez pół roku prze-

chowywany jest w kaplicy domowej, w 

której codziennie odprawiane były Msze 

św., a nawet chrzty oraz śluby. Opis tych 

wydarzeń znajduje się w archiwach ko-

ścioła na Podklasztorze. 

W grudniu 1943 roku następuje ko-

lejne aresztowanie senatora Fudakow-

skiego przez Gestapo i osadzenie go 

na Zamku w Lublinie. Po raz kolejny 

Krystyna wykazuje wielką odwagę i de-

terminację w walce o zwolnienie swoje-

go ojca z wiezienia.  Jak pisze w swo-

ich Wspomnieniach:  „to nie był zbieg 

okoliczności, to nie moja zaradność, to 

opieka Boża to wszystko sprawiła. Skąd 

miałam pomysły, co mówić, jak się za-

chować? To był głos wewnętrzny, które-

go należało słuchać”.

Na początku 1944 roku, w miarę 
zbliżania się frontu rosyjskiego, rodzina 

Fudakowskich zaczęła szukać schro-

nienia dla całej rodziny i dzieci. Po do-

świadczeniach z bolszewikami z wrze-

śnia 1939 roku nie było mowy, żeby 

zostać w Krasnobrodzie, który ostatecz-

nie opuścili w lipcu 1944 r. Rozpoczęła 

się tułaczka pomiędzy Krakowem, Oj-

cowem, Warszawą, i znów Krakowem. 

Tam zastało ich „wyzwolenie”.

W sierpniu 1945 roku Krystyna 

odwiedza swoją siostrę Różę, która za-

mieszkała w Cieszynie koło Ostrowa 

Wielkopolskiego i tam poznaje swojego 

przyszłego męża Witolda Sokolnickie-

go. Pobierają się 22 czerwca 1946 roku 

i osiedlają w Cieszynie, gdzie gospoda-

rują na 14 hektarowym gospodarstwie 

poniemieckim.

Mąż Witold jako inwalida wojenny 

ciągle szukał nowej pracy, którą znalazł 
w Gdańsku w Państwowych Nierucho-

mościach Ziemskich i we wrześniu 1947 

roku przenoszą się najpierw do Oliwy 

koło Gdańska, a następnie zamieszku-

ją w Sopocie wraz z rodzicami - Ka-

zimierzem i Marią Fudakowskimi. W 

lutym 1950 roku mąż Krystyny, Witold 

Sokolniki, otrzymuje nakaz natychmia-

stowego opuszczenia Wybrzeża wraz z 

rodziną i traci pracę, co jest przejawem 

dyskryminacji ziemiaństwa w powojen-

nej rzeczywistości i uzależnienia pań-
stwa polskiego od wpływów sowiec-

kich. Zaproponowano im zamieszkanie 

w barakach w Elblągu – nie przyjęli tej 

propozycji i zamieszkali u siostry Kry-

styny w Rzecznej koło Pasłęka.

Witold szuka pracy, ale mając „wil-

czy bilet” z UB ciągle nie może jej zna-

leźć. Ostatecznie znajduje ją w Związ-

ku Inwalidów Wojennych i w połowie 

1950 roku przenoszą się do Poznania. 

Wynajmują jeden 16-metrowy pokój i 

zamieszkują w nim w wraz z córkami 

Oleńką i Beatą.
W październiku 1950 przed uro-

dzeniem syna, Andrzeja, Krystyna 

otrzymuje wiadomość o trzecim aresz-

towaniu swojego ojca tym razem przez 

UB. Po jego uwolnieniu Krystyna spro-

wadza swoich rodziców do Poznania, 

gdzie mieszkali w wynajętym pokoju 

do śmierci Kazimierza (w 1965 roku) i 

Marii (w 1972 roku).

W 1954 roku otrzymują przydział 
na mieszkanie, w którym Krystyna So-

kolnicka mieszkała aż do 2014 roku. 

W roku 1968 tragicznie umiera jej uko-

chany mąż Witold, a ona, jako 51-letnia 

wdowa z dwójką dzieci na utrzymaniu,  

rozpoczyna nowy ciężki etap w swoim 

życiu, opiekując się równocześnie chorą 

matką. Podejmuje różne prace chałup-

nicze, potem dzięki znajomości języka 

niemieckiego i francuskiego pracę w 

Biurze Organizacji Targów Poznańskich 

jako tłumacz.

Wszystkie dzieci kończą wyższe 

studia i zakładają rodziny w Warszawie, 

Sopocie i Poznaniu. Nastaje czas, aby 

wrócić myślami i wspomnieniami do 

szczęśliwych czasów Krasnobrodzkich. 

Marzy o odwiedzeniu Krasnobrodu i 

pokazaniu go swoim dzieciom i wnu-

kom. Udaje się to po raz pierwszy w 

1981 roku. Do domu jednak nie udaje 

się zbliżyć. Odwiedza Doliną Świętego 

Rocha i z daleka pokazuje swoje rodzin-

ne gniazdo.

Po 1989 roku zaczyna częściej od-

wiedzać Krasnobród i spotykać się z 

dawnymi, jeszcze żyjącymi, przyjaciół-
mi z lat młodości. Wspomnieniom nie 

ma końca… 

W maju 2014 roku przeniosła się do 

swojego syna Andrzeja do Tulec pod 

Poznaniem. Tutaj umiera 6 maja 2015. 

***

Po przytoczeniu najważniejszych 

faktów z życia  Pani Krystyny przez jej 

córkę Beatę, Paweł Murdzek  pożegnał 
zmarłą w imieniu mieszkańców Krasno-

brodu.

Szczególnie wzruszającym momen-

tem uroczystości było posypanie trum-

ny z ciałem Pani Krystyny Sokolnickiej 

ziemią przywiezioną przez naszą dele-

gację z jej ukochanego  Krasnobrodu. 

Nastąpiło symboliczne połączenie zie-

mi, którą tak ukochała, za którą tęskniła 

i o której ciągle wspominała, z ziemią 
wielkopolską, na której spędziła swoje 

dorosłe życie.

Będąc na poznańskim cmentarzu na 

Junikowie wraz z rodziną uczestniczącą 
w uroczystościach pogrzebowych od-

wiedziliśmy również grób Kazimierza i 

Marii Fudakowskich, gdzie modliliśmy 

się za ostatnich właścicieli Krasnobro-

du, a jednocześnie rodziców Pani Kry-

styny Sokolnickiej. 

Po zakończeniu ofi cjalnych uroczy-

stości zostaliśmy zaproszeni na wspólny 

obiad. Była to okazja do rozmów i wspo-

mnień o Pani Krystynie. Potem byliśmy 

gośćmi syna Pani Krystyny - Andrzeja 

Sokolnickiego i jego małżonki Joanny 

w ich domu rodzinnym w Tulcach koło 

Poznania, w którym przez ostatni rok 

życia mieszkała Pani Krystyna.

Tam mieliśmy okazję kontynuować 
wspomnienia, obejrzeć zdjęcia, obrazy 

i inne pamiątki rodzinne Sokolnickich i 

Fudakowskich.

Ciąg dalszy na str. 11
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Obecność na uroczystościach po-

grzebowych Pani Krystyny Sokolnic-

kiej – osoby dobrej i szlachetnej - była 

dla nas zaszczytem i dostarczyła wielu 

głębokich przeżyć i refl eksji. 

Na ręce Pana Andrzeja Sokolnickie-

go, w imieniu całej delegacji społecz-

ności Krasnobrodu, składam wyrazy 

współczucia i żalu całej pogrążonej w 

smutku Rodzinie z powodu odejścia bli-

skiej osoby – ukochanej mamy, babci, 

prababci i cioci.

Serdeczne dziękuję za życzliwość, 
gościnność i serdeczne przyjęcie naszej 

delegacji. 

Mariola Czapla



2,50 zł

„Przeszłość i teraźniejszość Sanktuarium w Krasnobrodzie”

AKTYWNE SPOTKANIE Z NATURĄ

XII Majówka Roztoczańska w Krasnobrodzie

Wernisaż Jolanty Górnik i koncert „Na ludową nutę”

01.05.2015r.

02.05.2015r.

Święto Konstytucji 3 MajaFestyn Majowy

03.05.2015r.
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Powiatowe „Śpiewające Słowiki” w Krasnobrodzie
27 kwietnia 2015r. w sali widowi-

skowej Krasnobrodzkiego Domu Kul-

tury odbyły się Eliminacje Powiatu 

Zamojskiego do Wojewódzkiego Kon-

kursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-

wej „Śpiewający Słowik”. Honorowy 

patronat nad tym wydarzeniem objął 
Starosta Zamojski Henryk Matej.

Przesłuchania konkursowe rozpo-

częły się o godzinie 10.00,  a soliści wy-

stępowali w 4 kategoriach wiekowych. 

Do tegorocznej edycji konkursu zgło-

szonych zostało 18 wokalistów, z któ-

rych na scenie zaprezentowało się 17.

Wokalne zmagania oceniało jury 

w składzie: Anna Szczerba- Mroczek 

- absolwentka UMCS, kierunek Jazz 

i muzyka estradowa - wokalistyka w 

klasie Krystyny Prońko. W latach 2007 

- 2009 współpracowała artystycznie z 

Krystyną Prońko. Ponadto brała udział 
przy nagraniu płyty „Słońce” do wier-

szy Jerzego Masłowskiego wspólnie z 

Krystyną Prońko, Lorą Szafran, Sła-

womirem Wierzcholskim i aktorami z 

teatru ROMA, Piotr Jurgielewicz ab-

solwent Akademii Muzycznej im. Fry-

deryka Chopina w Warszawie- wydział 
pedagogiki instrumentalnej, kierunek 

wychowanie muzyczne, specjalność 
prowadzenie zespołów wokalnych i wo-

kalno-instrumentalnych, dyrygentura 

chóralna. Obecnie dyrektor i nauczyciel 

klarnetu i kształcenia słuchu Państwo-

wej Szkoły Muzycznej I stopnia im. 

Andrzeja Cwojdzińskiego w Tomaszo-

wie Lubelskim, muzyk Orkiestry Sym-

fonicznej im. Karola Namysłowskiego 

w Zamościu, wieloletni instruktor  zajęć 
wokalnych oraz reprezentująca organi-

zatora przesłuchań Mariola Czapla - 

dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kul-

tury, wieloletni animator kultury.            

Po wysłuchaniu wszystkich solistów 

komisja wyłoniła laureatów, którymi 

zostali: - MATEUSZ  TRACZUK  ze 
Szkoły Podstawowej w Łabuniach 
Pierwszych, DOMINIKA RADLIŃ-
SKA z Zespołu Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie oraz ADRIANA 
RÓŻAŃSKA reprezentująca Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Zamościu.        

Jury przyznało także wyróżnienia, 

które otrzymali: Piotr Wilgos ze Szko-
ły Podstawowej w Jarosławcu, Oliwia 

Ziarkiewicz z Zespołu Szkół w Wyso-
kiem,  Kamila Wróblewska ze  Szkoły 
Podstawowej w Łabuniach, Julian-
na Paszt z Gimnazjum w Łabuniach 
oraz Magdalena Milczuk z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Krasno-
brodzie.

Zwycięzcom i wyróżnionym wrę-
czono bardzo atrakcyjne nagrody rze-

czowe ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe w Zamościu, natomiast 

wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali 

pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

Ponadto najlepsi wokaliści otrzymali 

nominacje do reprezentowania Powiatu 

Zamojskiego w Wojewódzkim Festiwa-

lu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

„Śpiewający Słowik”, który odbył się 
w dniach 8-9 maja 2015r. w Miejsko-

Gminnym Centrum Kultury w Rykach.

Z radością informujemy, że laureat-

ka krasnobrodzkich eliminacji Adriana 

Różańska z  Młodzieżowego Domu Kul-

tury w Zamościu została laureatką etapu 

fi nałowego konkursu i  w dniu 17 maja 

br. wystąpiła w Koncercie Laureatów, 

który odbył się w Zespole Pałacowo- 

Parkowym w Rykach. Gratulujemy!

   M.K.



„Aktywne spotkania z naturą” to 

oddolna inicjatywa, promująca part-

nerstwo pomiędzy organizacjami  po-

zarządowymi a jednostkami samorządu 

terytorialnego. Liderem inicjatywy jest 

Stowarzyszenie Kulturalno – Naukowe 

„Do Źródeł”, zaś partnerzy to: Powiat 

Zamojski oraz Krasnobrodzki Dom 

Kultury.

Inicjatywa „Aktywne spotkania z 

naturą” uzyskała wsparcie w ramach 

projektu „Wspólnie na Zamojszczyź-
nie”, realizowanego przez Stowarzysze-

nie Równych Szans „BONA FIDES”, 

współfi nansowanego ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego reali-

zowanego w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja inicjatywy rozpoczęła 

się 20 kwietnia od akcji promocyjnej, 

a zakończy się 26 maja 2015 r. Celem 

„Aktywnych spotkań z naturą” jest ak-

tywizacja 200 mieszkańców powiatu 

zamojskiego do wspólnego aktywnego 

spędzania czasu w kontakcie z naturą,  
a poprzez te spotkania do aktywizacji  i 

integracji społeczeństwa. 

W dniu 11 maja w budynku Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Majdanie Ma-

łym odbyło się spotkanie doradcze na 

temat zakładania koła gospodyń wiej-

skich. Spotkanie prowadziła Pani Mał-
gorzata Piróg, która jest doradcą Lubel-

skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Końskowoli, siedziba w Sitnie. Pani 

Małgorzata bardzo ciekawie przedsta-

wiła informacje związane z zakładaniem 

kół gospodyń wiejskich – przedstawiła 

krok po kroku kwestie organizacyjno 

– prawne, przytoczyła wiele interesują-
cych przykładów, pochwaliła budynek i 

zaplecze OSP w Majdanie Małym oraz 

podtrzymała w uczestnikach motywację 
do działania. 

Kolejne spotkania z Panią Małgo-

rzatą Piróg odbyły się w dniach 18 - 20 

maja. Były to warsztaty zakładania 

ogrodów przydomowych. 18 maja o 

godz. 16.00 rozpoczną się zajęcia teo-

retyczne w budynku OSP w Majdanie 

Małym, natomiast w kolejnych dwóch 

dniach odbyła się część praktyczna – 

projektowanie i wykonywanie ogrodu 

wokół kaplicy w Majdanie Małym. 

Organizatorzy zapewnili wszelkie nie-

zbędne rośliny.

Podsumowaniem inicjatywy „Ak-

tywne spotkania z naturą” będzie Piknik 

Rodzinny „Kwiaty dla Mamy, bo je 

kochamy” - 24 maja na terenach zielo-

nych przy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Majdanie Małym. Zabawa rozpocz-

nie się o godz. 13.00.

W ramach Pikniku zaplanowano: 

-  cześć artystyczną i sportową prowa-

dzoną przez uczniów i nauczycieli ze 

Szkoły Podstawowej w Majdanie Wiel-

kim

- zabawy dla dzieci zorganizowane 

przez grupę animacyjną: malowanie 

twarzy, trampolina, bańki mydlane, ba-

lony i chusta animacyjna

-  poczęstunek, 

-  konkurencje sportowe

- zabawę muzyczną, którą poprowadzi 

DJ Axel.

Serdecznie zapraszamy do udziału 

w inicjatywie mieszkańców powiatu 

zamojskiego, a zwłaszcza Gminy Kra-

snobród.

Wszystkie informacje związane z 

inicjatywą „Aktywne spotkania z natu-

rą” będą umieszczane na stronie inter-

netowej Gminy Krasnobród. 

Szczegółowych informacji udziela 

Pani Ewa Birska – Furman (tel. 84 660 

81 15, email: birska_ewa@o2.pl.

Opracowała: 

Ewa Birska-Furman

 koordynatorka projektu
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Obecnie niezadowolenie Pola-

ków jest tak duże, że coraz czę-
ściej wychodzą na ulicę. Już  od  kilku 

miesięcy w „zielonym miasteczku” pro-

testują rolnicy. Niestety, ani  rządząca 

koalicja, ani prezydent, nie okazują za-

interesowania tymi, którzy żywią i bro-

nią. 18 kwietnia branżowcy ze Związ-

ku OPZZ zorganizowali w Warszawie 

Marsz Gwiaździsty. Wzięli w nim udział 
między innymi nauczyciele ze Związku 

Nauczycielstwa Polskiego. Związek 

Oświatowy „Solidarność” manifestował 
29 kwietnia.

Nauczyciele domagają się podwyżki 

płac, której nie mieli już od 4 lat, pomi-

mo wcześniejszych obietnic pana Tuska. 

Występują także przeciwko likwidacji 

szkół i zwalnianiu nauczycieli. Bardzo 

uciążliwa dla pedagogów jest rozbudo-

wana biurokracja, która zabiera im dużo 

cennego czasu, jaki mogliby poświęcić 
na pracę z uczniami. Uskarżają się rów-

nież na trudne warunki spowodowane 

liczebnością klas. Stają też w obronie 

Karty Nauczyciela, którą obecni decy-

denci sukcesywnie likwidują. Wkrótce 

nauczycielom pozostaną jedynie ciągle 

zwielokrotniane obowiązki, a praw zo-

staną pozbawieni. Jest także stanowczy 

protest przeciwko oddawaniu szkół w 

prywatne ręce, co jest obecnie stoso-

wane w niektórych samorządach. Uwa-

żam, że protesty i żądania nauczycieli są 
słuszne. Jak na nie odpowiedzą rządzą-
cy, zobaczymy. 

Jestem emerytowaną nauczycielką, 
znam życie i pracę tych, co niosą  kaga-

nek oświaty. Obecnie prowadzę zajęcia 

z dziećmi zgromadzonymi w Podwór-

kowym Kole Różańcowym przy Sank-

tuarium. Mam więc bezpośredni wgląd 

na sprawy związane z edukacją. Muszę 
przyznać, że w dzisiejszych czasach pra-

ca z dziećmi jest o wiele trudniejsza. W 

Polsce rządzą liberałowie, dlatego Mini-

sterstwo Edukacji Narodowej preferuje 

liberalne wychowanie, czyli „Róbta co 

chce ta”. Dzieci nie można karcić i za-

nudzać obowiązkami.  Nie wolno od 

nich wymagać poprawnego zachowa-

nia. Znają tylko swoje prawa, których 

przestrzegania domagają sie otwarcie 

i na każdym kroku. Jestem przeciwna 

takiemu wychowaniu. Dzieci powinny 

wiedzieć, że oprócz praw mają też obo-

wiązki, których przestrzeganie winno 

być egzekwowane. To rodzice pełnią 
podstawową rolę w wychowaniu dziec-

ka, a szkoła winna ich w tym wspierać. 
Moja praca jest bezinteresowna, więc 

czuję się wolna. Jeśli mogę coś doradzić 
moim młodszym koleżankom i kolegom, 

to żeby zawsze byli sobą i wypełniali 

obowiązki w zgodzie z własnym sumie-

niem. Kiedyś za solidną i odpowiedzial-

ną pracę otrzymają podziękowanie, wła-

śnie od swoich uczniów. Mnie spotyka 

to bardzo często. 

 Józefa Kusz
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Protesty społeczne

W ramach akcji „Cała Polska 

czyta dzieciom” odbyło się w 

naszym przedszkolu spotkanie z panią 
Marią Domańską - poetką i pisar-

ką literatury dziecięcej. Pani Ma-

ria wprowadziła przedszkolaki w 

świat swojej twórczości. Opowie-

działa jak zostaje się poetą i jak 

powstaje książka. Dzieci z wielką 
uwagą słuchały opowiadania pt. 

„W krainie tęczy”. Z zamknię-
tymi oczyma wyobrażały sobie 

przebieg akcji. Natomiast przy 

książeczce pt. „Poranek na wsi” 

dzieci naśladowały głosy zwie-

rząt żyjących na wiejskim podwórku. 

Podziękowaniem dla pani Marii 

było odśpiewane przez przedszkolaki 

„Sto lat” i wiązanka kwiatów. Pani Ma-

ria przekazała do grupowych kącików 

książki swoją książeczkę „Drewniana 

chatka” i zaprosiła wszystkie grupy 

przedszkolne do udziału w konkursie 

plastycznym pt. „Ilustracja do wybranej 

książeczki”. Spotkanie przebiega-

ło w miłej atmosferze, a oprawa 

artystyczna dopełniała dzieła. 

Pani Marii składamy podzię-
kowania i życzymy dalszych suk-

cesów na drodze twórczości.

Katarzyna Juszczak

Przedszkole Samorządowe 

w Krasnobrodzie

Spotkanie z poetą

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję OSP w 

Dominikanówce za zakupie-

nie  przyborów do scrapbookingu 

(wielofunkcyjnego trymeru do pa-

pieru oraz ozdobnych dziurkaczy) 

na potrzeby zajęć plastycznych pro-

wadzonych w świetlicy w Domini-

kanówce oraz Panu Kazimierzowi 

Ciskowi za przekazanie odtwarzacza 

DVD.

Marzena Mazurek 

opiekun świetlicy
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Alina Słota wyróżniona przez Prezydenta RP

Prezydent Rzeczypospolitej Pol-

skiej Pan Bronisław Komo-

rowski nadał mieszkance Krasnobrodu 

Alinie Słocie odznaczenie państwowe, 

które jest wyrazem szacunku i wdzięcz-

ności dla jej pracy i służby na rzecz 

dużej i małej ojczyzny oraz społeczeń-
stwa. W związku z tym wyróżnieniem 

A. Słota została zaproszona na uroczy-

ste spotkanie do Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie, gdzie dnia 

30 kwietnia 2015r. w reprezentacyjnej 

Sali Kolumnowej został jej wręczony 

Srebrny Krzyż Zasługi. Aktu 

uhonorowania zasłużo-

nej krasnobrodzianki tym 

zaszczytnym odznacze-

niem państwowym doko-

nał przedstawiciel Rządu 

RP, Minister Administracji 

i Cyfryzacji pan Andrzej 

Halicki oraz Wojewoda Lu-

belski pan Wojciech Wilk. 

W uroczystości uczestni-

czyło ponad 100 osób z 

województwa lubelskiego, 

a odznaczenia państwowe 

i resortowe otrzymało 80 

osób. Dopełnieniem tego 

wydarzenia był koncert 

Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstruk-

cji Historycznych „Żołnierze Września 

1939 Garnizonu Dęblin” i pokaz musz-

try paradnej. O przyznanie odznaczenia 

państwowego dla A. Słoty wnioskowało 

Krasnobrodzkie Towarzystwo Regio-

nalne.

Alina Słota – urodzona w 1958r. w 

Krasnobrodzie, z zawodu nauczycielka, 

z wyboru regionalistka, publicystka, 

poetka regionalna. Od 25 lat aktywnie 

działa w Krasnobrodzkim Towarzystwie 

Regionalnym. Jako poetka regionalna 

w 2009r. wydała tomik wierszy patrio-

tycznych „Historia wciąż żywa”. Jest 

współautorką antologii poezji regional-

nej „Krasnobród wierszem pisany”. Jej 

wiersze były publikowane w „Gazecie 

Krasnobrodzkiej”, książce pt. „Naj-

piękniejsza historia świata” (2010), 

wydawnictwie pt. „Roztoczański Park 

Narodowy w twórczości artystycznej 

współczesnego pokolenia”(2014), Biule-

tynie nr 61 „Roztocze wita”. Jej wiersze 

są też recytowane przez uczniów w pla-

cówkach kulturalno-oświatowych. Bie-

rze udział w pracach komisji konkurso-

wych oceniających recytacje, twórczość 
literacką, śpiew dzieci przedszkolnych 

i uczniów szkół podstawowych, gimna-

zjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Jej 

twórczość literacka została doceniona 

i wyróżniona w wielu konkursach lo-

kalnych, powiatowych, wojewódzkich 

i ogólnopolskich. Bierze udział w Sla-

mach, Porankach, Wieczorach, Pro-

menadach Literackich w placówkach 

powiatu zamojskiego. Wydała album 

ze zdjęciami dawnymi i współczesnymi 

pod nazwą „Krasnobrodzka zabudowa 

drewniana”. Krasnobrodzkie legendy 

A. Słoty są w książce pt. „W krainie 

żurawiny i utopców, legendy o Rozto-

czu”. Alina Słota koordynowała akcję 
społeczną „Ratujmy pomniki – symbole 

pamięci” na krasnobrodzkim cmentarzu 

parafi alnym, współorganizowała kon-

kurs plastyczno – fotografi czny „Wspo-

mnienie lata – Krasnobród i okolice”. 

Współpracowała z Bramą Grodzką Te-

atr NN, miała udział w zainicjowaniu 

Międzynarodowego Festiwalu Śladami 

Singera” w Krasnobrodzie. Wstąpiła 

do zespołu folklorystycznego „Wójto-

wianie’ działającego w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury, aby ocalić od zapomnie-

nia dawne pieśni ludowe, tradycje i ob-

rzędy lokalne oraz strój ludowy. Pisze 

też teksty piosenek na potrzeby zespołu. 

Od 15 lat publikuje artykuły na temat 

kultury, historii, turystyki Krasnobrodu 

w „Gazecie Krasnobrodzkiej”. Pro-

muje ciekawe wydarzenia kulturalne, 

społeczne, religijne związane z Krasno-

brodem w czasopismach wydawanych 

na Zamojszczyźnie m.in.: „Echa Roz-

tocza”, „Niedziela”, „Zamojski Kwar-

talnik Kulturalny”. Dokumentuje hi-

storię Krasnobrodu i Roztocza poprzez 

zbieranie zdjęć, płyt CD, DVD, arty-

kułów , notatek z rozmów z ciekawymi 

ludźmi. Współtworzyła „Literacki szlak 

Roztocza”. Koordynowała wspólnie z 

nauczycielami ZSO w Krasnobrodzie 

projekt „Pożyteczne wakacje, moja wieś 
najpiękniejsza” ze środków Fundacji 

Polsko – Amerykańskiej. Brała czynny 

udział w realizacji projektu współfi nan-

sowanego ze środków Unii Europejskiej 

– nagranie z „Wójtowianami” płyty CD 

„Gdy zaświeci słońce” oraz prywatnie 

płyty DVD „Ja w sercu radość mam”. 

Uczestniczyła też w nagraniu audycji 

do TV TRWAM „Sól ziemi – Wójtowia-

nie”. Prowadzi dokumentację zespołu 

„Wójtowianie”. Opracowała 

słownik gwarowych słów 

używanych przez krasno-

brodzki zespół folklorystycz-

ny w dawnych pieśniach 

ludowych. Choć już na eme-

ryturze nadal angażuje się w 

życie szkół i przedszkola na 

terenie gminy Krasnobród 

m.in.: uczestnicząc w kołach 

zainteresowań, uroczysto-

ściach szkolnych, przeka-

zując młodemu pokoleniu 

wiedzę o historii i kulturze 

regionu. Warto dodać, że A. 

Słota za swoją działalność 
społeczną na rzecz regionu, 

w 2009r. została uhonorowana Brązo-

wym Krzyżem Zasługi przez prezydenta 

RP Lecha Kaczyńskiego, w 2010r. wy-

różniona przez burmistrza Krasnobro-

du  p. Janusza Osia za podejmowanie 

działalności literackiej, publicystycznej, 

kulturalnej i społecznej na rzecz małej 

ojczyzny. Została wyróżniona odznaka 

honorową „Zasłużony dla Biegu Pokoju 

Pamięci Dzieci Zamojszczyzny” (2010). 

Zdobyła wyróżnienie od Starosty Zamoj-

skiego Henryka Mateja, tytuł „Animator 

Kultury” (2014) za dokonania na rzecz 

dziedzictwa kulturowego i wyróżnienia 

m.in.: od Krasnobrodzkiego Domu Kul-

tury za aktywność i zaangażowanie w 

działaniach na rzecz kultury (2014) oraz 

od Parafi i p. w. Nawiedzenia NMP, dusz-

pasterza rolników Diecezji Zamojsko 

– Lubaczowskiej za wkład uświetnianie 

diecezjalnych uroczystości dożynkowych 

w Krasnobrodzie (2014), od burmistrza 

Krasnobrodu Wiesława  Chmielowca 

za zaangażowanie społeczne  w zespole 

folklorystycznym „Wójtowianie” z Kra-

snobrodu (2013).

A. Słota
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Jak już pisałam wcześniej media 

mogą spełniać w życiu człowieka 

rolę pozytywną, gdyż dostarczają mu 

wielu potrzebnych informacji i wrażeń, 
umożliwiają odpoczynek i rozrywkę 
oraz rozwijają zainteresowania. Inspi-

rują do działania, są  źródłem wiedzy 

o świecie i panujących w nim zasadach 

postępowania. 

Mogą  spełniać funkcje wycho-

wawcze. Jednak  gdy  dzieci korzystają 
z mediów bez nadzoru dorosłych, albo 

gdy media  wręcz zastępują rodziców 

w ich funkcjach opiekuńczych i wy-

chowawczych, sytuacja staje się bardzo 

niekorzystna dla rozwoju dziecka. Po-

mimo tego w wielu domach telewizja 

pełni rolę „niani” , która zapewnia 

rodzicom spokój, za który jednak 

przyjdzie zapłacić rozluźnieniem 

więzi, oddaleniem się dziecka i trud-

nościami w kontakcie z nim. Realne-

go i bliskiego kontaktu z rodzicami nikt 

ani nic dziecku nie zastąpi.

Ponadto rodzice winni nadzorować 
to, co oglądają ich dzieci, pomagać 
dzieciom w wyborze programów tele-

wizyjnych i kontrolować czas ogląda-

nia. Konieczne staje się  wychowywanie 

do odbioru mediów oraz kształtowanie 

i rozwijanie umiejętność racjonalnego i 

krytycznego odbioru prezentowanych 

treści.

W związku z szybkością przekazu, 

jego szerokim zasięgiem i dużą często-

tliwością emisji – bardzo ważna staje 

się świadomość tendencji, jakie domi-

nują w mediach.

Media wprowadzają w świat war-

tości, nadają znaczenie lansowanym 

osobom, ideom i zjawiskom. Dążą do 

uniformizacji myślenia, przekonań i po-

staw. Świadomie przemilczają wyższe 

aspiracje, gdyż mogą być one za trud-

ne dla masowego odbiorcy, natomiast 

eksponują humor i komizm, często na  

prymitywnym poziomie, a tym samym, 

na takim poziomie kształtują gusta, 

szczególnie niedojrzałych odbiorców. 

Mechanizm sterowania upodobaniami, 

potrzebami, oczekiwaniami i ludzkimi 

poglądami jest coraz silniejszy, coraz 

wyraźniej media stają się też tubą lan-

sowanych ideologii, ostatnio ideologii 

gender.

Kolejną niebezpieczną tendencją 
dominującą w mediach jest homoge-

nizacja polegająca na podawaniu treści 

bez ich hierarchizacji (sprawy najważ-
niejsze i ważne przedstawiane są jako  

mało ważne i odwrotnie). Nieustannie 

przekraczana jest granica pomiędzy 

tym, co moralne i niemoralne, dozwo-

lone i zabronione, bezpieczne i niebez-

pieczne, prywatne i publiczne. Do tego 

dochodzi dosadność przekazywanych 

treści, szczególnie w scenach sensa-

cyjnych i dramatycznych, nasyconych 

erotyką, która odbiega od tzw. przy-

zwoitości  i ma coraz  częściej charak-

ter pornografi czny.

Przekaz medialny sugestywnie od-

działując  na podświadomy  mecha-

nizm naśladownictwa, wyniesiony z 

dzieciństwa,  manipuluje w kierunku 

usypiania ludzkich sumień tak,  aby 

norma moralna została zastąpiona nor-

mą statystyczną („wszyscy tak robią”). 

Celem tego zabiegu jest doprowadzenie 

do bierności obywateli wobec ważnych 

spraw społeczno-politycznych.

Powszechne stało się utożsamianie 

świata wirtualnego z rzeczywistym, 

skutkiem czego żyjemy w epoce symu-

lakrum, czyli obrazów nie odnoszących 

się do rzeczywistości, tylko do samych 

siebie. Brakuje podstaw do oceniania, 

co jest kopią, a co oryginałem. W płasz-

czyźnie kultury pojawia się pustka.

c.d.n.

Zofi a Kończewska-Murdzek

Materiały źródłowe: 

F. Adamski, Czy – i jak media oddzia-

łują?, w: D. Bis, A. Rynio (red.),Media 

w wychowaniu chrześcijańskim Lublin 

2006, dz. cyt., s. 72.

M. Rusiecki, Wychowanie do odbio-

ru mass mediów, w: D. Bis, A. Rynio 

(red.), Media w wychowaniu    chrześci-

jańskim,  Lublin 2010.s. 112- 114.

J. Chwaszcz, M. Pietruszka, D. Sikor-

ski, Media, Lublin 2005, s. 5.  K. Li-

twińska, Reklamy telewizyjne i ich od-

działywanie na emocje dzieci w wieku 

przedszkolnym, Lublin 2008,  s. 6.

Media pod lupą

„Poszukiwacze przygód” bliżej 

przedszkolny projekt edukacyjny - jest 

projektem wspomagającym realizację i 
osiągnięcie celów wychowania przed-

szkolnego określonych w podstawie 

programowej. „Poszukiwacze przy-

gód” to wspólna nazwa dla 8 „małych” 

projektów przedszkolnych obejmują-
cych obszary podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego.                                                 

Realizacja programu polegała na: 

- Zrealizowaniu dowolnych zajęć na 

zaproponowane przez organizatora te-

maty 

- Możliwości skorzystania z  materia-

łów pomocniczych 

- Podzieleniu się relacjami i zdobyciu 

certyfi katów zaświadczających udział 
w projektach.

Grupa „Przyjaciele Kubusia Puchat-

ka” przystępując do realizacji projektu 

brała udział w następujących małych 

projektach:

1. Dziękuję, przepraszam, proszę.
2. Opowieści z krainy liczb.

3. Przyjaciel książki.

4. Mały przyrodni

5. Mały patriota.

6. Mały artysta.

7. Aktywny przedszkolak.

8. Bezpieczny przedszkolak.

Organizowane zajęcia były dla 

przedszkolaków bardzo ciekawe i 

kształcące. Każde dziecko prowadzi-

ło swoją własną książeczkę, do której 

wklejało medale - naklejki za zdobyte 

umiejętności. Relacje z przebiegu za-

jęć zamieściliśmy na stronie BLIŻEJ 

PRZEDSZKOLA.

Potwierdzeniem udziału w projek-

cie „Poszukiwacze przygód” jest  8 cer-

tyfi katów dla naszego przedszkola.

Maria Domańska 

- koordynator projektu

Przedszkole Samorządowe 

w Krasnobrodzie

Poszukiwacze przygód
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W Zespole Szkół Podstawowych 

w Krasnobrodzie w dniu 28 

kwietnia 2015 r. odbył się szkolny kon-

kurs recytatorski POECI NASZEGO 

REGIONU. 

Konkurs zorganizowano w celu 

wyzwalania inicjatyw artystycznych w 

środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, 

motywowania uczniów do poznawania 

poezji twórców regionalnych, populary-

zowania poezji wśród dzieci, rozwijania 

ich zdolności twórczych, doskonalenia 

sztuki recytacji, zachęcania do wystę-
pów publicznych, uczenia rywalizacji 

w przyjaznej atmosferze oraz kultywo-

wania i propagowania kultury słowa, a 

także pisania tekstów przez uczniów.

Uczniowie prezentowali po dwa 

wiersze: jeden wybrany z twórczości 

poetów naszego regionu oraz drugi do-

wolnego poety.

Komisję konkursową oceniającą 

recytacje tworzyły: pani Alina Słota – 

poetka regionalna, pani Bernadeta Wło-

darczyk - dyrektor Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie, 

Julia Ścirka z klasy IV a jako przedsta-

wicielka Samorządu Uczniowskiego 

ZSP Krasnobród oraz organizatorka 

konkursu – Grażyna Nowosad.

Po wysłuchaniu recytacji 17 uczniów 

w kategorii A młodszej grupy wiekowej 

klas I–III komisja konkursowa przyzna-

ła następujące miejsca:

I miejsce

 Magdalena Chrabąszcz z kl. I c, 

Kamila Powroźnik z kl. III b

II miejsce 

Magdalena Burda z kl. I c

III miejsce 

Marianna Sachajko z kl. I c,

Wiktoria Bukała z kl. III a

Po wysłuchaniu recytacji 21 uczniów 

w kategorii B starszej grupy wiekowej 

klas IV – VI jury postanowiło przyznać 
następujące miejsca:

I miejsce 

Filip Górnik z kl. IV c

II miejsce 

Grzegorz Adamczuk z kl. V a

III miejsce 

Julia Górnik z kl. VI b

Poza tym wyróżniono recytatorów:

W kategorii klas I 

III: Łukasz Seńko z kl. III a

W kategorii klas IV 

VI: Karolina Smoluch z kl. VI b, 

Zofi a Pelc z kl. IV c, Oliwia Tracz z kl. 

IV c, Jan Adamczuk z kl. VI c.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-

mali drobne upominki, a laureaci pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody ufundowa-

ne przez dyrekcję ZSP Krasnobród. 

     

  Grażyna Nowosad

Recytacje w ZSP Krasnobród

W dniu 17 kwietnia 2015r. już po 

raz kolejny w ZSP w Krasno-

brodzie odbył się drużynowy konkurs 

„Maraton matematyczny”. Uczestniczy-

li w nim uczniowie klas IV-VI ze szkół 
podstawowych:  w Krasnobrodzie, Maj-

danie Wielkim i Kaczórkach. Do tur-

nieju przystąpiło: 13 drużyn z kl. IV, 7 

drużyn z kl. V i 11 drużyn z kl. VI.

Oto wyniki najlepszych drużyn:

Klasa IV

I Miejsce ex aequo

Gawron Krystian, Dziura Dominik 

– 35 punktów

Brodziak Mateusz, Sawulski Łukasz 

– 35 punktów

II Miejsce

Ścirka Julia, Skóra Katarzyna

 – 31 punktów

III Miejsce

Działa Joanna, Czapla Dawid 

– 29 punktów

Wszyscy z ZSP Krasnobród

Klasa V

I Miejsce

Kustra Michał, Bukała Kacper 

– 29 punktów

(ZSP Krasnobród)

II Miejsce ex aequo

Kuryło Kacper, Olinkiewicz Ziemowit 

– 26 punktów

(SP Kaczórki)

Wyszyńska Oliwia, Bełz Aleksandra 

– 26 punktów

(ZSP Krasnobród)

III Miejsce

Guczma Damian, Adamczuk Grzegorz 

– 25 punktów

(ZSP Krasnobród)

Klasa VI

I Miejsce

Lalik Kacper, Tyrka Dominik

 – 45 punktów

II Miejsce

Tkaczyk Mateusz, 

Kurantowicz Bartłomiej 

– 44 punktów

III Miejsce

Żurakowska Anna, Kawka Paula 

– 40 punktów

Wszyscy z ZSP Krasnobród

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów matematycznych!

R.K i B.W

Konkurs „Maraton matematyczny”



Jacnia - sprawa do końca nie wyjaśniona cz. IV
Szczęście nie dopisało drugiemu 

skazanemu, który korzystając z 
zamieszania jakie powstało wśród funk-
cjonariuszy plutonu egzekucyjnego po 
ucieczce jego współtowarzysza niedoli 
wyrwał się oprawcom i zaczął uciekać w 
przeciwną stronę, to jest w kierunku Po-
toczka. Tutaj warunki do ucieczki były 
znacznie gorsze jak jego poprzednika. 
Teren był bardziej równinny, a las prze-
rzedzony o słabym podszyciu leśnym. 
Stwarzało to sytuację lepszej widoczno-
ści prowadzenia pościgu i skutecznego 
ostrzału poprzez egzekutorów.

W tych określonych oraz bardziej  
niekorzystnych warunkach, ten młody 
człowiek w zasadzie nie miał żadnych 
szans na powodzenie ucieczki. W bra-
wurowym ponad siły biegu, już w nie-
dalekiej odległości od miejsca kaźni, 
został trafi ony kulą karabinową, stracił 
przytomność i nagle upadając z całym 
impetem uderzył głową w pień dość 
grubego drzewa. Przestrzelona wcze-
śniej czaszka pękła do tego stopnia, że 
mózg razem z krwią wydostał się na ze-
wnątrz.

W wielu rozmowach potwierdzali 
to mieszkańcy Potoczka i Suchowoli, 
którzy wówczas – jako kilkunastoletni 
chłopcy – pobiegli przez pobliski las w 
stronę miejsca rozstrzeliwania. Na pe-
wien czas oraz odległość ukryli się w 
gęstych zaroślach lasu, gdzie przeczeka-
li do czasu, aż całkiem ucichły strzały, 
krzyki i głosy wydawanych komend, a 
samochody odjechały drogą leśną do 
szosy, która prowadziła w stronę Zamo-
ścia. Jeden z tych chłopców, a dobrze mi 
znajomy, p. Mieczysław Ł. opowiadał, 
że gdy wszystko całkowicie uspokoiło 
się, skrycie podeszli w okolicę miejsca, 
gdzie była dokonywana egzekucja.

W niedalekiej odległości natrafi li na 
rosnącą grubą sosnę, z której to z pew-
nej wysokości drobnymi stróżkami ście-
kała jeszcze nie całkiem skrzepła krew. 
Obok niej na runie leśnym leżały resztki 
ludzkiego mózgu. To tutaj umierał mło-
dy człowiek trafi ony w głowę karabino-
wą kulą.

Ci młodzi chłopcy widzieli też wy-
gnieciony, miejscami pokrwawiony ślad 
na ziemi i porostach leśnych, który pro-
wadził w kierunku, gdzie rozstrzeliwano 
skazanych. Można było domniemywać, 
że to tędy ciągnięto ofi arę za nogi, by 
następnie wrzucić do wspólnej mogiły.

W czasach znacznie późniejszych, 
ci wtedy młodzi, ale dobrze pamiętający 
mieszkańcy Jacni i ościennych sołectw 

wielokrotnie opowiadali, że kiedy we-
szli na teren wykonywania egzekucji 
i to, co zobaczyli wprost przechodziło 
ludzkie pojęcie oraz u niektórych osób 
wyciskało łzy żalu, litości i współczucia 
dla leżących w tych świeżo zasypanych 
mogiłach.

Na dołach śmierci tliły się jeszcze 
resztki liści, igliwa i drobno połama-
nych, suchych patyczków, wymiesza-
nych z wierzchnią warstwą ziemi. Przy-
puszczalnie zrobiono to celem zatarcia 
śladów i zarysów granicy będących tam 
mogił.

Na placu otaczającym doły grobo-
we, a szczególnie u podnóża niewiel-
kiego pagórka, gdzie rozstrzeliwano 
skazanych, widoczne były liczne plamy 
skrzepłej krwi na drzewach blisko sto-
jących, podszyciu, runie leśnym oraz 
na krótko ciętych, ale dość grubych 
gałęziach, które najprawdopodobniej 
używane były do bicia i dobijania w/w 
nieszczęśników.

Tak pozostawione mogiły i otacza-
jący teren, mieszkańcy Jacni – działając 
skrycie – odpowiednio uporządkowali i 
w sposób nie rzucający się w oczy ozna-
kowali poprzez uszeregowane posadze-
nie leśnych sadzonek.

Były to czasy coraz bardziej umac-
niającego się terroru i zniewolenia so-
wieckiego. Zwłoki zamordowanych, 
leżały przez wiele lat w bezimiennych 
i opuszczonych mogiłach – pokrytych 
niezbyt grubą warstwą ziemi oraz po-
rośniętych leśnym runem i podszyciem, 
kryjąc w swojej głębi tajemnicę śmierci 
– jak na razie nie znanych z nazwiska, 
wyznania i przynależności narodowej 
młodych ludzi, przypuszczalnie pocho-
dzących ze wschodniego regionu naszej 
Ojczyzny. Ekshumacja, o której pisa-
łem, wykazała jak tragicznie skończyli 
swoje doczesne życie.

Być może, historycy z Instytutu 
Pamięci Narodowej w Lublinie, już 
wkrótce wskażą całą prawdę o powyż-
szym wydarzeniu. Jednak niezależnie 
od wszystkiego, co zostanie wykryte, 
jedno jest już pewne i nade wszystko 
stwierdzone – byli to młodzi ludzie, nie-
ludzko traktowani i uśmierceni zaledwie 
kilkaset metrów od zabudowań wsi Jac-
ni. Działo się to niemal na oczach wielu 
dorosłych mieszkańców, a nawet kilku 
i kilkunastoletnich dzieci, które w tym 
czasie pasły krowy oraz bawiły się na 
obok położonym wspólnotowym wygo-
nie.

Takie postępowania i metody repre-

sji nie były w tamtych czasach przypad-
kowe. Stosowano je po to, by wywołać 
wśród lokalnego społeczeństwa grozę i 
zastraszenie, a tym samym swobodnie 
realizować oraz umacniać system tota-
litarno-represyjny narzucony polskiemu 
narowowi przez pseudowyzwolicieli ze 
wschodu.

W tamtych czasach na powyższe 
tematy nie można było rozmawiać, dys-
kutować czy publicznie je rozpowszech-
niać. Ówczesny system starał się różny-
mi metodami ukrywać swoją nieludzką 
działalność jaką powszechnie stosował 
w stosunku do tych, co byli innego zda-
nia oraz mięli odwagę przeciwstawiać 
się. 

Jest to na pewno jedno z wielu 
miejsc brutalnych morderstw dokona-
nych w czasach powojennych na terenie 
Zamojszczyzny. Czas jednak robi swoje, 
zacierają się ślady, a autentyczni świad-
kowie odchodzą, kończąc swoje docze-
sne życie.

c.d.n.

Lekarz weterynarii 

Jan Gębka

Zarząd
Krasnobrodzkiego 

Towarzystwa Wędkarskiego
zaprasza na

I MINI MARATON 
WĘDKARSKI

O PUCHAR 
KTW KRASNOBRÓD

Zawody odbędą się dnia 
12.07.2015r. na zalewie w 
Krasnobrodzie. Wpisowe na 
zawody wynosi 50 zł., do 
wygrania będzie wiele cen-
nych nagród rzeczowych.

Więcej informacji można 
otrzymać dzwoniąc pod nu-
mer 507664024. 

Termin zgłaszania uczest-
nictwa upływa 30.06.2015r.

Zarząd 

KTW Krasnobród
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Spotkanie z Nordic Walking w Krasnobrodzie

W sobotę 9 maja 2015r., o godz. 

15.00 na terenie krasnobrodz-

kiego zalewu przy basenach na wyspie 

rozpoczęło się „Spotkanie z Nordic Wal-

king” zorganizowane w ramach inicjaty-

wy „Aktywne spotkania z naturą”, która 

uzyskała wsparcie w ramach projektu 

„Wspólnie na Zamojszczyźnie”, realizo-

wanego przez Stowarzyszenie Równych 

Szans „BONA FIDES” ze środków Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

Organizatorami tego wydarzenia 

byli: Stowarzyszenie Kulturalno-Nau-

kowe „Do Źródeł”, Powiat Zamojski i 

Krasnobrodzki Dom Kultury.

W ramach spotkania zaplanowano 

szkolenie i instruktaż z zasad właści-

wego uprawiania tej aktywności, którą 
przeprowadził doświadczony instruktor 

Nordic Walking Roland Wyrostkiewicz, 

pełniący jednocześnie funkcję sędziego 

głównego zawodów, które odbyły się w 

ramach tego spotkania. Po szkoleniu i 

rozgrzewce odbył się treningowy spacer 

z uwzględnieniem wszystkich uzyska-

nych informacji. 

Kulminacyjnym punktem tego spo-

tkania, który dostarczył najwięcej emocji 

były Zawody Nordic Walking o Puchar 

Starosty Zamojskiego. Trasa zawodów 

o długości 3 km  prowadziła wokół obu 

połączonych zalewów. Zawody odbyły 

się w pięciu  kategoriach: I – Dzieci i 

młodzież do lat 16, II – Kobiety do lat 

55, III – Mężczyźni do lat 55, IV – Ko-

biety pow. 55 lat, V – Mężczyźni powy-

żej 55 lat.

Cieszy fakt, że na zaproszenie orga-

nizatorów odpowiedziało wielu miesz-

kańców miasta i gminy Krasnobród z 

burmistrzem Kazimierzem Misztalem i 

doradcą burmistrza Januszem Osiem na 

czele, ale również reprezentanci innych 

miejscowości (Zamość, Stoczek Łu-

kowski, Tomaszów Lubelski/Warszawa, 

Szczebrzeszyn). W sumie w „Spotkaniu 

z Nordic Walking” wzięło udział ponad 

50 osób, spośród, których w zawodach 

uczestniczyło 45. Na uznanie zasługuje 

fakt iż w tej aktywnej formie spotkania z 

naturą wzięła udział liczna reprezentacja 

pań z Majdanu Małego – miejscowości, 

w której zrodziła się inicjatywa aktywi-

zacji społeczeństwa poprzez realizację 
projektu. 

Warto też dodać, że znaczna część 
uczestników tego spotkania po raz 

pierwszy miała okazję posłuchać infor-

macji o Nordic Walking i spacerować z 

kijami. Dla tych osób organizatorzy za-

bezpieczyli odpowiednią liczbę kijów.

Najszybciej trasę „Zawodów Nor-

dic Walking o Puchar Starosty Zamoj-

skiego” pokonał i jako pierwszy metę 
przekroczył Krzysztof Czapla z Kra-

snobrodu. A oto wyniki zawodów w po-

szczególnych kategoriach:

Kategoria I 

Dzieci i młodzież do lat 16

I miejsce – Mateusz Przytuła 

Krasnobród

II miejsce – Mateusz Gromek 

Majdan Wielki

III miejsce – Agnieszka Kowalczuk 

Krasnobród 

IV miejsce – Natalia Kulas 

Majdan Mały
V miejsce – Eryk Greszta 

Krasnobród

VI miejsce – Grzegorz Adamczuk 

Majdan Wielki

Kategoria II – Kobiety do lat 55

I miejsce – Sylwia Majdanik

 Tomaszów Lubelski /Warszawa

II miejsce – Maria Kopczyńska 

Majdan Mały
III miejsce – Joanna Koza 

Hutków

IV miejsce – Olimpia Garbacz 

Krasnobród

V miejsce – Gabriela Presz 

Majdan Mały
VI miejsce – Jolanta Klejny 

Krasnobród

Kategoria III – Mężczyźni do lat 55

I miejsce – Krzysztof Czapla 

Krasnobród

II miejsce – Tomasz Gębka 

Krasnobród

III miejsce – Zdzisław Herman 

Zamość
IV miejsce – Kazimierz Misztal 

Krasnobród

V miejsce – Janusz Oś 
Krasnobród

Kategoria IV – Kobiety pow. 55 lat

I miejsce – Grażyna Popczak 

Krasnobród

II miejsce – Barbara Handke 

Majdan Mały
III miejsce – Krystyna Ptasińska 

Stoczek Łukowski

IV miejsce – Krystyna Murzacz 

Krasnobród

Kategoria V 

Mężczyźni powyżej 55 lat

I miejsce – Edmund Roczkowski 

Krasnobród

II miejsce – Józef Garbacz 

Krasnobród

Po pokonaniu trasy zawodów na 

uczestników „Spotkania z Nordic Wal-

king” czekało rozpalone ognisko, przy 

który można było upiec kiełbaskę i sko-

rzystać z poczęstunku, a tym samym 

uzupełnić stracone podczas treningu i 

zawodów kalorie.

Na zakończenie tego spotkania od-

było się podsumowanie zawodów i wrę-
czenie pucharów ufundowanych przez 

Starostę Zamojskiego dla zdobywców 

pierwszych miejsc  w poszczególnych 

kategoriach, dyplomów oraz upomin-

ków przekazanych przez Burmistrza 

Krasnobrodu.

Nagrody wręczali burmistrz Krasno-

brodu Kazimierz Misztal i Janusz Oś, 
który jako radny powiatowy reprezento-

wał Starostę Zamojskiego.

Podsumowując „Spotkanie z Nordic 

Walking” Burmistrz Krasnobrodu ser-

decznie podziękował wszystkim uczest-

nikom i zadeklarował kontynuację spo-

tkań, podczas których będzie okazja 

do aktywnego wypoczynku (Nordic 

Walking, biegi, jazda na rowerze i itp.). 

Zaprosił też do  uczestnictwa w najbliż-
szej imprezie „Majówka z Nordic Wal-

king na Roztoczu” organizowanej przez 

LGD „Nasze Roztocze”. W ramach tego 

cyklu rajd Nordic Walking w Krasno-

brodzie odbędzie się w dniu 30 maja o 

godz. 15.00.

 M. Czapla
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2,50 zł

18.04.2015r.

Konferencja Naukowa 
„Przeszłość i teraźniejszość Sanktuarium w Krasnobrodzie”

AKTYWNE SPOTKANIE Z NATURĄ

XII Majówka Roztoczańska w Krasnobrodzie

Wernisaż Jolanty Górnik i koncert „Na ludową nutę”

Święto Konstytucji 3 Maja Festyn Majowy

03.05.2015r.


