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Punkt konsultacyjny

Rozpocz#te w 2012 roku dzia!ania 
maj$ce na celu pomoc osobom z proble-
mem alkoholowym oraz ich rodzinom 
polegaj$ce na prowadzeniu „Punktu kon-
sultacyjnego” dla tych osób s$ kontynu-
owane równie% w bie%$cym roku. Przez 
ca!y 2013 rok, dwa razy w miesi$cu, 
b#dzie funkcjonowa! w Krasnobrodzkim 
Domu  Kultury przy ulicy 3 Maja 26 
„Punkt konsultacyjny dla osób z proble-
mem alkoholowym oraz ich rodzin”. Dy-
%ury pe!ni& b#dzie Pani Ewa Wi#ckowska 
- psycholog, certyÞ kowany specjalista 
psychoterapii uzale%nie". 

Terminy  dy%urów w 2013 roku: 10 i 
24 stycznia,  14 i 28 luty, 14 i 21 marca,  
11 i 25 kwietnia,  09 i 23 maj, 13 i 27 czer-
wiec,  11 i 25 lipiec,  08 i 22 sierpie",  12 i 
26 wrzesie",  10 i 24 pa'dziernik, 14 i 28 
listopad,  12 i 19 grudzie"

Wszystkich  zainteresowanych zapra-
szamy w godzinach od 14.00 do 17.00.  
Konsultacje  s$  bezp!atne i  anonimowe.

I Ogólnopolski 

Zdrojowy Bieg Narciarski

Kalendarz krasnobrodzkich imprez 
sportowych wzbogaci! si# w 
tym roku o nowe wydarzenie, 
którym jest I Ogólnopolski 
Zdrojowy Bieg Narciarski. 
Impreza ta ma na celu popula-
ryzuj# narciarstwa biegowego 
oraz promocj# Krasnobrodu.  

Trasy biegu b#d$ prowa-
dzi!y wokó! nowo rozbudo-
wanego zalewu, a uczestnicy wystartuj$ 
na kilku dystansach, w kilku kategoriach 
wiekowych. Zaplanowano równie% kate-
gori# dla VIP-ów oraz I Zdrojowe Samo-

rz$dowe Mistrzostwa Polski. Organizato-
rami zawodów s$: Burmistrz Krasnobrodu 
i Krasnobrodzki Dom Kultury, a wspó!or-
ganizatorem Lubelski Okr#gowy Zwi$-
zek Narciarski.

Bieg planowany na 12 stycznia nie 
móg! si# odby& ze wzgl#du na niewiel-
k$ ilo(& (niegu, wyznaczony wi#c zosta! 
kolejnym termin - sobota 23.02.2013r. 

Organizatorzy maj$ nadziej#, %e 
tym razem pogoda dopisze i ser-
decznie zapraszaj$ do udzia!u w 
imprezie.

Szczegó!y dotycz$ce biegu 
zawarte s$ w Regulaminie, który 
znajduje si# na stronie interneto-
wej miasta: www.krasnobrod.pl 

oraz na stronie www.lozn.org.pl. 
Informacji udziela i zapisy przyjmu-

je: Krasnobrodzki Dom Kultury, tel. (84) 
660 71 17, e-mail: kradomkul@o2.pl.

!WIATOWY ZWI"ZEK 

#O$NIERZY ARMII KRAJOWEJ 

OKR%G ZAMO!& 

3 BATALION ZMECHANIZOWANY

 W ZAMO!CIU

BURMISTRZ KRASNOBRODU

zapraszaj$ na 
Uroczysto'ci zwi(zane 

z 70. rocznic( bitwy stoczonej 

4 lutego 1943r.

przez oddzia)y Armii Krajowej 

z Niemcami pod Lasowcami,

które odb*d( si* 
w dniu 4 lutego 2013r.

pod Pomnikiem Poleg)ych 

#o)nierzy AK  w Lasowcach

 
PROGRAM:

11.00 - Zbiórka przy Pomniku 
w Lasowcach
11.20 - Powitanie go(ci
11.30 - Wyst$pienie historyczne
11.40 - Cz#(& artystyczna w wyko-
naniu uczniów Szko!y Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Kaczórkach
12.00 - Msza )w.
12.50 - Apel poleg!ych
13.10 - Z!o%enie wie"ców
13.30 - Spotkanie przy ognisku w 
Lasowcach

Na pierwszej str. ok!adki: szopka z ZSO: 
Postaci naturalnej wielko(ci, wykonane tech-
nik$ narzutu gipsowego, s$ dzie!em uczniów 
zaj#& artystycznych z rze'by i uczestników 
kó!ka plastycznego pod kierunkiem p. Haliny 
Gontarz. Scenie Bo%ego Narodzenia towarzy-
sz$ zast#py anio!ków, tak%e prac uczniów.

Nak!ad: 400 egz. 
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Dzie" 18 stycznia 2013 
roku w Sanktuarium 

Maryjnym w Krasnobrodzie by! 
dniem bardzo wyj$tkowym. W 
sumie dzie" jak co dzie", a jed-
nak ju% na wieczorowej Mszy 
(w. zgromadzi!o si# bardzo wielu 
wiernych z Krasnobrodu, ale i z 
ró%nych zak$tków naszej diecezji 
i nie tylko. A wszystko dlatego, bo o godz. 
18.00 go(cili(my w naszym Sanktuarium 
Orkiestr# Koncertow$ Reprezentacyjnego 
Zespó!u Artystycznego Wojska Polskiego 
z Warszawy wraz z niezwyk!ymi solista-
mi. Mimo niesprzyjaj$cej pogody na kon-
cert przyby!y t!umy wiernych, którzy ju% 
pó! godziny przed rozpocz#ciem koncertu 
wype!nili po brzegi nasz$ (wi$tyni#.

Nale%y wspomnie&, %e g!ównym ce-
lem Zespo!u jest kultywowanie tradycji 
narodowych i chwa!y or#%a polskiego. Od 
ponad 60-ciu lat ukazuje bogactwo kultu-
ry narodowej. Zespó! Wojska Polskiego 
odwo!uje si# do wielkiej tradycji narodo-
wo-patriotycznej, która rozwija!a si# w 
duchu chrze(cija"stwa. W swoim dorobku 
artystycznym Reprezentacyjny Zespó! Ar-
tystyczny Wojska Polskiego posiada im-
ponuj$cy repertuar: wspó!czesne piosenki 
wojskowe, pie(ni patriotyczne i historycz-
ne, partie operowe i operetkowe, chora! 
gregoria"ski oraz pie(ni religijne. Jest sta-
le obecny w artystycznej oprawie liturgii 

uroczystych mszy (wi#tych, 
g!ównie w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego w Warsza-
wie, ale tak%e w innych (wi$-
tyniach w kraju.

Niew$tpliw$ dum$ w 
dorobku Zespo!u by! jego 
wyst#p z koncertem kol#d 
podczas prywatnej audiencji 

u Ojca )wi#tego Jana Paw!a II w Watyka-
nie w 1994 roku. Ponadto Zespó! wyst$pi! 
podczas celebrowanej przez Jana Paw!a II 
Mszy (wi#tej, 14 czerwca 1999 r. w *o-
wiczu.

Jako instytucja wojskowa za swoje 
podstawowe zadanie uznaje koncerty po-
(wi#cone historii i tradycjom or#%a pol-
skiego. Niewiele bowiem krajów ma tak 
bogat$, jak Polska, histori# walk or#%nych 
oraz tradycj# barw, broni i rynsztunku. 
Prezentowane przez nich koncerty i przed-
stawienia widzowie, tak w kraju jak i poza 
jego granicami, przyjmuj$ z aplauzem, 
ceni$c wysoko profesjonalizm i elegancj# 
artystów. 

Z wielkim aplauzem przyj#to dostoj-
nych go(ci równie% w naszym Sanktu-
arium. Koncert sk!ada! si# z dwóch cz#(ci. 
W pierwszej mogli(my wys!ucha& prze-
pi#knych pie(ni patriotycznych, które w 
po!$czeniu z pi#knym komentarzem kon-
feransjera stanowi!y dla wszystkich cenn$ 
powtórk# z lekcji historii naszego Narodu 

Polskiego. Tym bardziej, %e koncert ten 
odbywa! si# w duchu 150 rocznicy wybu-
chu Powstania Styczniowego. 

Druga cz#(& koncertu by!a przed!u%e-
niem rado(ci (wi$t Narodzenia Pa"skiego, 
gdy% ka%dy mia! okazj# wys!ucha& w ich 
wykonaniu tradycyjnych polskich kol#d i 
pastora!ek. Wszyscy obecni zgromadzeni 
wokó! Bo%onarodzeniowej Szopki, jak 
wielka rodzina z rado(ci$ w!$czali si# w to 
wspólne kol#dowanie,  adoruj$c i uwiel-
biaj$c przez (piew nowonarodzonego 
Chrystusa. 

Pi#kne, barwne historyczne stroje, so-
li(ci ubrani w stroje szlacheckie, kunszt 
artystyczny oraz bogate w tre(& utwory 
sprawia!y, %e wielu wiernych nie kry!o !ez 
wzruszenia. Chocia% koncert trwa! dwie 
godziny to jednak chcia!oby si# by trwa! 
jeszcze. Wyrazem tego by!y nieko"cz$ce 
si# owacje na stoj$co. Wielu uczestników 
po zako"czonym koncercie wychodz$c ze 
(wi$tyni mówi!o, %e te chwile to dla nich 
„uczta duchowa”. Dlatego ten wyj$tkowy 
wieczór na d!ugo pozostanie w pami#ci 
ka%dego z nas.    

Ks. S!awomir Skowro"ski 

Fotoreporta# – str. 10-11

Fot. Ks. S!awomir Skowro"ski

i Mariola Czapla

Reprezentacyjny Zespó) Artystyczny Wojska Polskiego 

w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie

PODZI%KOWANIA

Na !amach naszej „Gazety Krasnobrodzkiej” pragn# bardzo serdecz-
nie podzi#kowa& panu Adamowi Martinowi  - Dyrektorowi Repre-

zentacyjnego Zespo!u Artystycznego Wojska Polskiego za to, %e mogli(my 
go(ci& Orkiestr# Koncertow$ RZAWP z solistami na Ziemi Krasnobrodzkiej 
w Sanktuarium Nawiedzenia NMP - w sumie 60 osób. Pana Dyrektora re-
prezentowa! i by! z nami w Krasnobrodzie Wicedyrektor Henryk Cierocki. 
Orkiestr$ kierowa! Grzegorz Mielim$ka, a wspania!$ konferansjerk$ uboga-
ci! nas Tomasz Szuran. Dzi#kuj# solistom i ka%demu muzykowi.

Niezapomnianych prze%y& dostarczyli nam arty(ci. Koncert odby! si# 
niemal w przededniu 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Za-
pewne duch powsta"ców, którzy polegli w Dolinie (w. Rocha i te% Ojców 
Dominikanów, którzy w owym czasie zostali st$d wyp#dzeni, sprowadzi! 
nam tych, którzy nie tylko broni$ Ojczyzny militarn$ si!$, ale te% troszcz$ 
si# o obron# kultury i tradycji naszych przodków i wydobywaj$ ze skarbca 
dorobku praojców pi#kno i dobro.

Rado(ci$ napawa!o te% wielkie grono s!uchaczy, którzy przybyli z ró%-
nych stron naszej Ziemi. Wam te% chc# tak%e podzi#kowa&. Razem two-
rzyli(my rodzinn$ atmosfer#. Dzi#kuj# te% Pa"stwu Urszuli i Zenonowi 
Szyportom, w!a(cicielom O(rodka Wypoczynkowego „Natura” w Krasno-
brodzie, za ufundowanie dla wszystkich go(ci z Warszawy smacznego obia-
du. Panu Tadeuszowi Kurantowiczowi dzi#kuj# za czuwanie nad stanem 
zabezpiecze" elektrycznych.

Ks. Pra!at Eudeniusz  Derdziuk

Proboszcz ParaÞ i NNMP w Krasnobrodzie
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Od 36 ju% lat w Sanktuarium Ma-
ryjnym w Krasnobrodzie odby-

waj$ si# Adoracje Bo%onarodzeniowe, 
których inicjatorem by! (w. pami#ci ks. 
kanonik Kazimierz Wójtowicz. Mia!y one 
na celu ocalenie w trudnych czasach ko-
munistycznych tradycji chrze(cija"skiej i 
kultury narodowej oraz wzbogacenie form 
ewangelizacji.  

Dzisiejsze adoracje nadal spe!niaj$ t# 
rol#, s$ równie%  jedn$ z nielicznych okazji 
do integracji spo!eczno(ci lokalnej, dzi#ki 
wspólnej twórczo(ci, wspólnym próbom 
a potem wspólnym wyst#pom. Adora-
cje zwane te% jase!kami przedstawiaj$ce 
histori# narodzenia Jezusa w Betlejem, 
prezentowane s$ przez mieszka"ców po-
szczególnych miejscowo(ci ParaÞ i Nawie-
dzenia NMP w Krasnobrodzie oraz przez 
inne grupy spo!eczne i zespo!y, (czasami 
wielopokoleniowe) a tak%e wykonawców 
spoza naszej paraÞ i.

Adoracje przedstawiane s$ w okresie 
od )wi$t Bo%ego Narodzenia do )wi#ta 
OÞ arowania Pa"skiego zwanego te% )wi#-
tem Matki Bo%ej Gromnicznej (2 lutego), 
w niedziele po mszach (wi#tych na spe-

cjalnie w tym celu przygotowanej scenie.
W tym roku Adoracje Bo%onarodze-

niowe oraz koncerty kol#d i pastora!ek 
przedstawili nast#puj$cy wykonawcy:

30.12.2012r.:

– Schola Katolickiego Stowarzyszenia 
M!odzie%y „Emmanuel” z ParaÞ i NNMP 
w Krasnobrodzie - Koncert kol#d

06.01.2013r.:

– Dzieci i m!odzie% ze Szko!y Podstawo-
wej w Majdanie Wielkim
– Zespó! Folklorystyczny „Wójtowianie” - 
Koncert kol#d i pastora!ek

13.01.2013r.

– Mieszka"cy Wólki Husi"skiej
– Mieszka"cy Krasnobrodu

20.01.2013r:

 – Dzieci ze Publicznej Szko!y Podstawo-
wej w Zielonem
– Dzieci z Przedszkola „Ba(niowa Kraina” 
z Tomaszowa Lubelskiego
– M!odzie% z Zespo!u Szkó! Ogólnokszta!-
c$cych w Krasnobrodzie

Planowane s$ jeszcze:
27.01.2013r.:

– Koncert kol#d w wykonaniu Wielopoko-
leniowej Orkiestry D#tej z Krasnobrodu

02.02.2013r.:

– Koncert kol#d i pastora!ek w wykonaniu 
zespo!u Folklorystycznego „Wójtowia-
nie”.

Wszystkim kultywuj$cym t#  pi#kn$ i 
d!ug$ tradycj# w Krasnobrodzkim Sanktu-
arium nale%$ si# serdeczne podzi#kowania, 
dzi#kujemy szczególnie jej kontynuato-
rom  - ks. pra!atowi Romanowi  Marszal-
cowi  oraz obecnemu proboszczowi ks. 
dr Eugeniuszowi Derdziukowi, a tak%e (i 
przede wszystkim) wykonawcom adoracji 
i koncertów kol#d, którzy wyst#powali na 
przestrzeni tych 36  lat.

Mamy nadziej#, %e w dalszym ci$gu 
znajd$ si# ch#tni do przygotowywania     
adoracji i b#d$ one - ku naszej rado(ci - na-
dal prezentowane w naszym Sanktuarium.

M. Czapla

 

Fotoreporta# – str. 20

Fot. ks. S!awomir Skowro"ski

oraz fot. ze zbiorów wykonawców 

adoracji

ADORACJE BO+ONARODZENIOWE
w Krasnobrodzkim Sanktuarium Maryjny

Zgodnie z wieloletni$ tradycj$, tak-
%e i w tym roku dzieci i m!odzie% 

z Wólki Husi"skiej przedstawi!y jase!ka o 
narodzinach Pana Jezusa - 13 stycznia w 
Ko(ciele paraÞ alnym Nawiedzenia Naj-
(wi#tszej Maryi Panny w Krasnobrodzie, a 
tydzie" pó'niej w miejscowej kaplicy pw. 
)w. Jana Chrzciciela w Wólce Husi"skiej.

M!odzi arty(ci z wielk$ dba!o(ci$ 
odgrywali swe role w kolejnych scenach 
jase!ek, m.in. przedstawiali jak Józef i Ma-
ryja b!$kali si# po Betlejem w poszukiwa-
niu miejsca na nocleg natraÞ aj$c na ludzi, 
którym oboj#tny by! ich los i jak znale'li 
stajenk#, w której mogli si# schroni&, i w 
której przyszed! na (wiat Pan Jezus. By!y 
te% sceny z pa!acu Heroda, wielkiego i 
bogatego w!adcy. Ostatni$ scen$ by!o 
ukazanie si# Anio!a Pa"skiego pastusz-
kom, którym obwie(ci! dobr$ nowin# o 
narodzinach Pana Jezusa, pastuszkowie 
uradowani pobiegli do szopki i oddali ho!d 
Zbawicielowi )wiata. Do szopki przybyli 
równie% Trzej Królowie ze swymi cenny-
mi darami. 

Wszyscy z uwag$ obejrzeli Jase!ka, 
które si# podoba!y, a zw!aszcza wyg!asza-
ne przez dzieci monologi, dialogi, pi#kne 

wierszyki, a przede wszystkim wspólne 
(piewanie kol#dy i adoracja narodzonej 
Bo%ej Dzieciny.

Podzi#kowania nale%$ si# wszyst-
kim wykonawcom jase!ek, a zw!aszcza 
Agnieszce Koz!owskiej, która opracowa-
!a, przygotowa!a i prowadzi!a jase!ka, pani 
Gra%ynie Osuch za wspó!udzia! w przy-
gotowaniu i prowadzeniu prób, rodzicom 
dzieci wyst#puj$cych w jase!kach za oka-
zan$ pomoc, zrozumienie i wsparcie.

Na koniec %ycz# wszystkim wielu 
*ask Bo%ych w Nowym 2013 Roku, du%o 
zdrowia i wszelkiej pomy(lno(ci. Szcz#(& 
Wam Bo%e.

W jase!kach bo%onarodzeniowych 
przedstawionych przez dzieci z Wólki Hu-
si"skiej wyst$pili:
Narrator – Agnieszka Koz!owska
Maryja – Dorota Czapla
Józef – Adrian Surmacz
Baba – Julia Szyma"ska
Pani – Klaudia Kostrubiec
Pan – Patrycja Kostrubiec
Biedronka – Joanna Dzia!a
Babcia – Julia Górnik
Herod – Maciej Górnik
Herodowa – Agnieszka Prus

Dworzanin I – Szymon Tracz
Dworzanin II -  Mateusz S!upski
Diabe! – Kacper Osuch
Królowie – Micha! Koz!owski, Pawe! 
Wiatrzyk, Szymon Molenda
Pasterze: Filip Górnik, Dawid Czapla, Oli-
wia Tracz
Anio!owie – Magdalena Koz!owska, Alek-
sandra S!upska, Sandra *ach, Kamila Szy-
ma"ska
Dzieci: Weronika Osuch
Dominika Surmacz

Proroczych przepowiedni spe!ni! si$ czas

I ze %wi$tej Dziewicy Maryi Jezus si$ na-

rodzi!
W Betlejemskiej szopce nawiedza &wiat

Bóg Zbawiciel, który dzi& przychodzi 

Rodzi si$ i nawiedza nas

w naszych wioskach i pi$knym naszym 

grodzie

Maryjnym Krasnobrodzie

Radujmy si$ wszyscy t' szcz$&liw' chwil'
Gdy# Pan Jezus tu do nas przyszed!
A nas nie min'!.

Mieczys!aw Dziura

Jase!ka Bo%onarodzeniowe 
w wykonaniu dzieci i m!odzie%y z Wólki Husi"skiej
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Mamy now$  publikacj# promu-
j$c$ Roztocze i Gmin# Kra-

snobród jako miejsce pachn$ce %ywic$. 
Nazwa nawi$zuje do przewagi drzew 
iglastych w strukturze drzewostanu 
Roztocza )rodkowego, ma budzi& rów-
nie% pozytywne skojarzenia zwi$zane 
z natur$, czystym (rodowiskiem, miej-
scem o specyÞ cznym mikroklimacie. 
Zosta!a wydana w nak!adzie 5000 sztuk 
w j#zyku polskim, a tak%e 1000  sztuk 
w j#zyku angielskim i 1000 sztuk w j#-
zyku niemieckim. Publikacja  zawiera  
40 stron w formacie A5,  papier kreda 
b!yszcz$ca 135g, ok!adka kreda b!ysz-
cz$ca 250g foliowana i szyta drutem. 
Jej tre(& to krótka charakterystyka kra-
joznawcza Roztocza, a tak%e bardziej 
szczegó!owy opis walorów turystyczno 
krajoznawczych gminy i miasta Krasno-
bród. Dodatkowo w publikacji  znalaz! 
si#  informator turystyczny zawieraj$cy 
dane kontaktowe podmiotów (wiadcz$-
cych us!ugi hotelarskie i turystyczne. 

Teksty wzbogacone s$  pi#knymi  aktu-
alnymi i archiwalnymi zdj#ciami autor-
stwa Jerzego Cabaja.  

Zak!adan$ grup$ docelow$ do której 

ma traÞ & publikacja s$ tury(ci szukaj$cy 
miejsca do wypoczynku, a tak%e tury(ci, 
którzy przebywaj$ w danym momencie 
na Roztoczu i chc$ si# zapozna& z kultu-
r$, histori$, folklorem obszaru opisane-
go w wydawnictwie. Ca!y nak!ad b#dzie 
dystrybuowany w rozdawnictwie bez-
p!atnym w Informacji Turystycznej w 
Krasnobrodzie, cz#(& nak!adu zostanie 
przekazana do regionalnych  Informacji 
Turystycznych na Roztoczu. Publika-
cj# b#dzie mo%na otrzyma& równie% na 
krajowych i zagranicznych targach tury-
stycznych.

Wydanie nowego informatora jest 
wspó!Þ nansowane ze (rodków Unii Eu-
ropejskiej poprzez wniosek realizowa-
ny przez Miejsko – Gminn$ Bibliotek# 
Publiczn$ w Krasnobrodzie,  w ramach 
dzia!ania 4,1/413 Wdra%anie lokalnej 
strategii rozwoju dla ma!ych projek-
tów, Osi 4 LEADER tj. operacji, które 
nie odpowiadaj$ warunkom przyznania 
pomocy w ramach dzia!ania Osi 3, ale 
przyczyniaj$ si# do osi$gni#cia celów tej 
osi. Warto(& ca!ego projektu 18.688,56.

Wojciech Sachajko

Krasnobród kraina pachn!ca "ywic!

Ju% po raz drugi dzieci z Przed-
szkola „Ba(niowa Kraina” w 

Tomaszowie Lubelskim przedstawia!y 
Jase!ka w Krasnobrodzie. Przedszkolaki 
przygotowany program zaprezentowa!y 
w Domu Pomocy Spo!ecznej i w Sank-
tuarium Nawiedzenia NMP.

Mali arty(ci, to sze(cio- i pi#ciolatki 
z grupy „Gumisiów”, w której s$ rów-
nie% przedstawiciele krasnobrodzkiej 
paraÞ i: Tosia z Zaborecznego, Jessica z 
*uszczacza i Bartek z Niemirówka.

Tomaszowskie przedszkolaki po raz 
pierwszy go(ci!y w Krasnobrodzie w 
styczniu 2011 roku. By!a to wizyta w 
Domu Pomocy Spo!ecznej z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Otwarte przyj#cie i 
wspólna zabawa z pensjonariuszami 
wry!y si# w pami#& dzieci. Nast#pnie w 
maju 2011 roku dzieci ponownie przy-
jecha!y do Krasnobrodu i odwiedzi!y 
wówczas Sanktuarium, Kalwari#, mu-
zeum z ptaszarni$, Kaplic# na Wodzie i 

(w. Rocha. By!y te% u „Dinozaurów”. 
Kiedy w styczniu 2012 r. pad!a pro-

pozycja wystawienia Jase!ek w DPS i 
w Ko(ciele Nawiedzenia NMP, dzieci 
przyj#!y j$ z rado(ci$. Przedszkolaki 
zna!y ks. Proboszcza Eugeniusz Der-
dziuka jeszcze z jego pos!ugi w Toma-
szowskim Sanktuarium Matki Bo%ej. 

W tym roku przygotowali(my Jase!-
ka na wieczór wigilijny w przedszkolu, 
jednak nie planowali(my %adnych wy-
jazdów uwa%aj$c to, za zbyt du%e ob-
ci$%enie dla rodziców, ale gdy dzieci i 
rodzice zacz#li pyta& o wyst#py w ko-
(cio!ach, by! to wyra'ny znak, %e trzeba 
spróbowa&. No i uda!o si#. Podobnie jak 
w ubieg!ym roku pierwszym miejscem 
wystawienia Jase!ek w Krasnobrodzie 
by! Dom Pomocy Spo!ecznej na Pod-
zamku 20.01.2013r., gdzie do(wiadczy-
li(my %yczliwego przyj#cia. W Sank-
tuarium, równie% byli(my pozytywnie 
zaskoczeni liczn$ widowni$ i ogromn$ 

%yczliwo(ci$ mieszka"ców. 
Mimo do(wiadcze" w wyst#pach 

ma!ych artystów w tomaszowskich Ko-
(cio!ach wyjazd do Krasnobrodu by! 
wielkim prze%yciem, który na d!ugo po-
zostanie w naszej pami#ci. Jak zawsze 
dzieci da!y z siebie wszystko przedsta-
wiaj$c w kilku ods!onach histori# przyj-
(cia Bo%ego Syna. 

Teksty poszczególnych scen na-
wi$zywa!y do naszej wspó!czesno(ci 
z przes!aniem o Bo%ej mi!o(ci wobec 
s!abego cz!owieka.  Wielka widownia i 
gromkie oklaski by!y radosn$ nagrod$ 
dla ma!ych artystów. 

Z ka%dego wyjazdu do Krasnobrodu 
dzieci wracaj$ bardzo szcz#(liwe i ra-
dosne za co serdecznie dzi#kujemy Dy-
rekcji, Pracownikom i Pensjonariuszom 
DPS, Duszpasterzom i Mieszka"com 
Krasnobrodu.

W przygotowaniu wyst#pów i wy-
jazdów ni%ej podpisanej pomaga Anna 
SztokÞ sz. Nie mo%na pomin$& równie% 
ogromnego zaanga%owania i pomocy 
rodziców dzieci z tej grupy, którzy s$ 
otwarci na wszelkie pomys!y.
     
  Aneta Za&ko 

wychowawca grupy

Mali kol!dnicy 
z Tomaszowa Lubelskiego 

w Krasnobrodzie
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Do Domu Ojca po zas!u%on$ nagrod# 
odszed! Biskup Niez!omny, który u boku 
wielkiego Prymasa Tysi$clecia kard. Ste-
fana Wyszy"skiego i arcybiskupa krakow-
skiego kard. Karola Wojty!y, pó'niejszego 
Papie%a Jana Paw!a II, przez d!ugie lata 
broni! Ko(cio!a i Narodu przed zniewo-
leniem przez zbrodniczy re%im komuni-
styczny narzucony si!$ przez sowietów po 
II wojnie (wiatowej.  

29 grudnia 2012 r. zmar! ksi$dz arcy-
biskup Ignacy Tokarczuk.

By! wybitnym duszpasterzem, wiel-
kim Polakiem i Kap!anem, obro"c$ wiary i 
kultury narodowej, budowniczym ko(cio-
!ów w trudnych czasach komunistycznych

Tego wspania!ego cz!owieka i kap!ana 
%egna!y ogromne rzesze wiernych.

W Nowy Rok, w godzinie Mi!osier-
dzia, odby!a si# eksporta cia!a Zmar!ego z 
Domu Biskupów, gdzie mieszka!, do prze-
myskiej katedry.

Msz# (w. odprawi! ks. abp. Józef Mi-
chalik, homili# wyg!osi! bp. Edward Fran-
kowski.

W dniu pogrzebu 2 stycznia 2013 do 
bazyliki Archikatedralnej w Przemy(lu 
przyby!o ponad  3500 osób z Polski i za-
granicy, aby po%egna& kochanego i troskli-
wego duszpasterza oraz  wybitnego m#%a 
stanu.

Msz# (w. pod przewodnictwem metro-
polity krakowskiego ks. kard. Stanis!awa 
Dziwisza odprawi!o ponad 700 kap!anów. 
Ogromna ilo(& pocztów sztandarowych 
wype!ni!a ca!$ praw$  naw# bazyliki, po 
lewej -  Strzelcy Podhala"scy, wsz#dzie 
st!oczeni wierni. Odwa%nego i charyzma-
tycznego pasterza %egnali kardyna!owie, 
arcybiskupi, biskupi, osoby konsekrowa-
ne, (rodowiska akademickie, s!u%by mun-
durowe, harcerze, przedstawiciele w!adz 
(wieckich lokalnych i pa"stwowych, ro-
dzina i wdzi#czni paraÞ anie,  którzy przy-
szli odda& ostatni$ pos!ug#, ostatni uk!on, 
ostatnie podzi#kowanie za dar Osoby, za 
(wiadectwo wiary i oÞ arnej wierno(ci 
Bogu oraz za odwag# mówienia prawdy i 
obron# najwa%niejszych warto(ci ogólno-
ludzkich.

Nie wszyscy zmie(cili si# w archika-
tedrze, wielu, pomimo ch!odu trwa!o na 
zewn$trz, niewzruszenie…

)w. pami#ci  Ks. abp. Ignacy Marcin 
Tokarczuk urodzi! si# 1 lutego 1918 w 
*ubiankach Wy%szych ko!o Zbara%a na 
wschodnich rubie%ach Rzeczpospolitej. W 
latach 1931–1937 by! uczniem Pa"stwo-
wego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewi-
cza w Zbara%u, gdzie w maju 1937 z!o%y! 
egzamin dojrza!o(ci.

W tym samym roku zosta! klerykiem 
Metropolitalnego Wy%szego Seminarium 

Duchownego we Lwowie i jednocze(nie 
studentem teologii na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza. Jego studia przerwa! wybuch 
II wojny (wiatowej i zaj#cie Lwowa przez  
wojsko radzieckie, które zamkn#!o semi-
narium i zlikwidowa!o wydzia! teologicz-
ny.

Do wrze(nia 1940 ukrywa! si# w *u-
biankach Wy%szych przed przymusowym 
poborem do sowieckiego wojska, nast#p-
nie kontynuowa! studia we Lwowie w 
konspiracyjnym seminarium.

)wi#cenia prezbiteratu otrzyma! 21 
czerwca 1942 w kaplicy seminaryjnej we 
Lwowie z r$k Eugeniusza Baziaka, bisku-
pa pomocniczego lwowskiego.

W latach 1946–1951 odby! studia 
w zakresie nauk spo!ecznych i Þ lozoÞ i 
chrze(cija"skiej na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim, które uwie"czy! uzyska-
niem stopnia doktora Þ lozoÞ i.

W latach 1942–1944 pracowa! jako 
wikariusz w paraÞ i Z!otniki ko!o Podha-
jec.

W 1944 ostrze%ony o wydaniu na nie-
go wyroku (mierci przez Ukrai"sk$ Po-
wsta"cz$ Armi# zbieg! do Lwowa, gdzie 
do 1945 by! wikariuszem paraÞ i (w. Marii 
Magdaleny.

W listopadzie 1945 opu(ci! Lwów. W 
grudniu 1945 zosta! wikariuszem paraÞ i 
Chrystusa Króla w Katowicach. Gdy po-
pad! w konß ikt z lokaln$ komórk$ Pol-
skiej Partii Robotniczej, zosta! skierowany 
na studia na w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, dzi#ki czemu unikn$! represji 
i zaj$! si# prac$ naukow$.

W latach 1951–1952 by! asystentem 
na Wydziale FilozoÞ i,  a w latach 1962-65 
adiunktem  w Katedrze Teologii Pastoral-
nej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go.

W latach 1952–1962 pracowa! jako 
wyk!adowca w Wy%szym Seminarium Du-
chownym w Olsztynie „Hosianum”, b#d$c 
jednocze(nie duszpasterzem w Orzecho-
wie i w Pluskach.

Od 1954 do 1957 pe!ni! funkcj# pro-
boszcza w Gutkowie, nast#pnie w latach 
1957–1960 by! duszpasterzem m!odzie%y 
wiejskiej studiuj$cej w Wy%szej Szkole 
Rolniczej w Olsztynie.

W latach 1962–1965 pe!ni! funkcj# 
adiunkta w Katedrze Teologii Pastoralnej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Papie% Pawe! VI 3 grudnia 1965 roku, 
mianowa! go biskupem diecezjalnym die-
cezji przemyskiej. )wi#cenia biskupie 
otrzyma! 6 lutego 1966 w katedrze prze-
myskiej. G!ównym konsekratorem by! 
kardyna! Stefan Wyszy"ski. Jako zawo!a-
nie biskupie przyj$! s!owa „Deus Caritas” 
(Bóg jest Mi!o(ci$).

Jako biskup diecezjalny poleci! wybu-
dowa& nowy gmach seminarium. Opraco-
wa! reform# studiów teologicznych.

 Z jego inicjatywy w 1975 roku pry-
mas Wyszy"ski reaktywowa! kapitu!y ko-
legiackie w Jaros!awiu i Brzozowie.

Ustanowi! 220 nowych paraÞ i. Pomi-
mo braku zezwole" w!adz PRL na budow# 
ko(cio!ów i nak!adania ogromnych  kar na 
budowla"ców, za jego rz$dów w diecezji 
przemyskiej wzniesiono 430 (wi$ty". By-
wa!o, %e ubogie wsie budowa!y (wi$tynie, 
które swa warto(ci$ przekracza!y warto(& 
wszystkich cha!up. Rzeszów pr#%nie roz-
wija! si#, potrzebne by!y nowe ko(cio!y i 
paraÞ e aby %ycie religijne mog!o funkcjo-
nowa& normalnie.

Ks. Arcybiskup wspiera! opozycj# de-
mokratyczn$: Komitet Obrony Robotni-
ków, Ruch Obrony Praw Cz!owieka i Oby-
watela, Komitet Samoobrony Ch!opskiej 
Ziemi Lubelskiej i NSZZ „Solidarno(&”. 
Za swoj$ bezkompromisow$ postaw# 
wobec partii, w szczególno(ci odwa%ne 
wyst$pienia przeciwko zak!amaniu i ate-
izacji spo!ecze"stwa, by! inwigilowany i 
szykanowany przez w!adze i S!u%b# Bez-
piecze"stwa. Wtedy to zyska! miano „bi-
skupa niez!omnego”, poniewa% nie szed! 
na %adne kompromisy z ówczesn$ w!adz$ 
komunistyczn$  a i tak liczono si# z nim 
najbardziej.

Po 26 latach prowadzenia diecezji, 2 
czerwca 1991, papie% Jan Pawe! II pod-
niós! go do godno(ci arcybiskupa, za( 25 
marca 1992 ustanowi! metropolit$ nowo 
powsta!ej metropolii przemyskiej. W rok 
pó'niej, 17 kwietnia 1993, przyj$! jego re-
zygnacj# z pe!nionego urz#du, z!o%on$ ze 
wzgl#du na uko"czenie 75 lat.

W ramach prac Episkopatu Polski Ks. 
Biskup by! m.in. cz!onkiem Rady G!ów-
nej, Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólne-
go, Komisji ds. Budowy Ko(cio!ów, Ko-
misji Wspólnej Episkopatu i Rz$du PRL a 
tak%e przewodnicz$cym Komisji „Iustitia 
et Pax”.

Posiada! liczne odznaczenia, tytu!y, 
nagrody i wyró%nienia.

Najcenniejsze odznaczenie pa"stwo-
we - Order Or!a Bia!ego – przyj$! 3 maja 
2006 r. z r$k prezydenta RP Lecha Ka-
czy"skiego. Od maja 2007 do lutego 2009 
by! cz!onkiem kapitu!y tego orderu.

W 2006 r. odby!o si#  uroczyste od-
nowienie jego doktoratu na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Tytu! doctora 
honoris causa nada!y mu Akademia Teolo-
gii Katolickiej w Warszawie w 1991 oraz 
Uniwersytet Rzeszowski w 2009.

Honorowe obywatelstwa przyzna!y 
mu w!adze: Przemy(la, Rzeszowa, Sta-
lowej Woli, Jaros!awia Jas!a, *a"cuta i 

Książę Kościoła
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Tarnobrzega.
W 1979 r. zosta! laureatem Nagrody 

Fundacji im. Janiny *awruk za ratowa-
nie cerkwi greckokatolickich. W 1996 r. 
otrzyma! Nagrod# im. Stefana Kardyna!a 
Wyszy"skiego.

W 2003 r. uhonorowano go  medalem 
Polonia Mater Nostra Est. W 2012 r.  zosta! 
laureatem nagrody „)wiadek Historii”.

W 2006 otwarto w Sandomierzu Cen-
trum Bada" nad My(l$ i Dzie!em abp. To-
karczuka. 

     My(l#, %e w czasach afer obycza-
jowych, politycznych i Þ nansowych, które 
s$ w istocie efektem kryzysu moralnego i 
deptania dekalogu, warto kontemplowa& 
pi#kne %ycie cz!owieka %yj$cego wed!ug 
Bo%ych przykaza", aby dostrzec, %e nawet 
w czasach totalitaryzmu, mo%na %y& god-
nie i jak%e owocnie.

Gdyby wi#kszo(& Polaków mia!a tak$ 
odwag#, takie umi!owanie prawdy i tak$ 
mi!o(& do tej ziemi i tego ludu, jak  ks. 
Abp. Tokarczuk - byliby(my dzisiaj pot#-
g$.

Ks. Arcybiskup zawsze by! wra%liwy 
na ludzk$ krzywd#. Nie znosi! k!amstwa, 
hipokryzji, relatywizmu i tak zwanej po-
prawno(ci politycznej.   

W homilii pogrzebowej z ust ks. bp. 
Ryczana pad!y takie s!owa: Ks. abp. To-

karczuk zdaje si$ dzi& mówi( Rodacy za-

bierzcie si$ do roboty, nie ogl'dajcie si$ 
na Uni$. Ich nie interesuje zdrowa i silna 

Polska.

Dzi( szczególnie m!odzi potrzebuj$ 
odpowiedzi na pytanie czy naprawd# mu-
sz$ opuszcza& ziemi# ojczyst$? Czy lepiej 
jest %y& u siebie czy pomieszkiwa& w bo-
gatszych Niemczech b$d' Anglii, ale jako  
obywatel drugiej kategorii, fakt z wi#kszy-
mi pieni#dzmi, ale czy z wi#kszym poczu-
ciem w!asnej warto(ci.

Ks. Arcybiskup Tokarczuk co mia!, 
oddawa! innym tak, jak nasz Papie%.

W testamencie o(wiadczy!, %e dóbr 
materialnych poza przedmiotami osobiste-
go u%ytku nie posiada. 

Na karierze i zaszczytach te% mu nie 
zale%a!o. Gdy w!adze komunistyczne usi-
!owa!y (swoimi kana!ami), wywrze& na 
Watykanie odwo!anie Arcybiskupa z pe!-
nionego urz#du, w rozmowach z urz#dni-
kami watyka"skimi zachowa! niezachwia-
n$ godno(&. Zdecydowanie o(wiadczy!, 
%e dzia!a tak, gdy% nie mo%e post#powa& 
wbrew swemu sumieniu. By! przekona-
ny, %e nie mo%na uk!ada& si# z parti$, bo 
nie mo%e by& paktu ze z!em. Po d!ugich 
rozmowach z urz#dnikami, które mia!y 
na celu z!agodzenie jego zdecydowanych 
dzia!a" i zmian# postawy wobec partii, 
zniecierpliwi! si# i na pro(b#, aby  po-
rozmawia! jeszcze z jednym urz#dnikiem 
watyka"skim zapyta!: A co on b#dzie mi 
mówi!? Gdy us!ysza! odpowied':  To co 

my. Odpar!: To wy mu odpowiedzcie to, 
co ja mówi#.  I poszed!. Po latach przyzna-
no  mu racj# i przeproszono, bo lepiej po-
znano polskie realia i rzeczywiste intencje 
komunistów.

By! bardzo ceniony przez wszystkich 
papie%y.

Ks. Arcybiskup Tokarczuk powtarza!, 
%e „ prawo komunistyczne” jest bezpra-
wiem odzianym w szaty prawa, niszcz$-
cym wszystko co pozytywne i warto-
(ciowe, %e takie prawo nie obowi$zuje w 
sumieniu. Jak%e to stwierdzenie wa%ne jest 
dzisiaj, gdy dewiacje i bezprawie ubierane 
s$ znowu  w szaty prawa, niszcz$ce pa"-
stwo i rodzin#.

Czy w zwi$zku z tym, b#dziemy mieli 
odwag# broni& dzi( - Bo%ego prawa tak, 
jak czyni! to polski arcybiskup, który bra! 
w obron# ma!%e"stwo i rodzin#, któr$ kie-
dy( niszczy! system komunistyczny, a dzi-
siaj - liberalizm, relatywizm i nihilizm.

Czy pozwolimy sobie na narzucanie 
nam niszcz$cych obcych praw i zwycza-
jów pod pozorami post#pu? Owszem jest 
to post#p, a raczej podst#p - diabelskiej 
perÞ dii, aby przeforsowa& ma!%e"stwa ho-
moseksualne, aborcj#, in vitro, itd… 

Do tego sukcesywne sprzedawanie 
Polski, jakby ju% dawno zaplanowane…

Czy b#dziemy wi#c  ta"czy&, jak nam 
obcy zagraj$? My Polacy z tysi$cletni$ 
tradycj$? 

A jak nam b#d$ grozi& i szanta%owa&, 
to co zrobimy? Czas to przemy(le&.

Ju% by! taki czas, gdy wielu próbowa!o 
pogodzi&  s!u%b# Bogu  ze s!u%b$ partii.

Czy naprawd# mo%na  s!u%y& i Bogu i 
Leninowi i partii i Ko(cio!owi?

Wszak spu(cizn# komunistyczn$ prze-
rabiamy na nowo, tylko pod innym szyl-
dem.

Czy mo%na by& dzisiaj i dobrym chrze-
(cijaninem i libera!em ho!duj$cym relaty-
wizmowi etycznemu?

Czy jeste(my wystarczaj$co uwa%ni i 
roztropni?

Wszak wiara wymaga wyboru, je(li 
Bóg,  to nikt inny.

Nie da si# w jednym sercu i w jednym 
umy(le pomie(ci& równocze(nie dwóch 
przeciwstawnych idei.

 Tak jak nie da si# pogodzi& przeciw-
stawnych uczu&: mi!o(ci i nienawi(ci.

Ale cz!owiek zawsze ma mo%liwo(& 
wyboru.

Prawdziwy chrze(cijanin jest w stanie 
oprze& si# wszelkim manipulacjom, bo ma 
swoje drogowskazy - Bo%e przykazania. 
Wa%ne by je powa%nie traktowa!.

Je(li Bóg, to dekalog , a je(li dekalog, 
to ca!y  i zawsze.

Czasami trzeba p!aci& za to wysok$ 
cen#. Czy nie warto?

Pi#kny %yciorys ks. abp. Tokarczuka 
jest odpowiedzi$.

Jego wielka wiara, wewn#trzna si!a i 
bogactwo duchowe, jego determinacja z 
jak$ broni! godno(ci cz!owieka,  prawa do 
%ycia, do rozwoju, do wolno(ci, do pracy i 
sprawiedliwej zap!aty a przede wszystkim 
do swobodnego wyznawania swojej wiary, 
do kontaktu z Bogiem w Eucharystii. I %y-
cia w wolnej i silnej ojczy'nie-Polsce.

Oczekuj$c na otwarcie granic, przygo-
towywa! kap!anów do pos!ugi na terenach 
wschodnich i to by!a nasza najlepsza poli-
tyka wschodnia.

Wsz#dzie, gdzie to mo%liwe chcia! 
nie(& Boga ludziom, bo wiedzia!, %e je-
dynie On jest w stanie zaspokoi& serce 
ludzkie, jest najlepszym gwarantem dobra 
i pokoju.

Dzisiaj, gdy Boga znów próbuje si# 
usun$& z przestrzeni publicznej, gdy suge-
ruje si# - %e ka%dy mo%e post#powa& tak, 
jak uwa%a, a nie tak jak nakazuje prawo 
Bo%e - nie wolno opuszcza& r$k. Warto 
pami#ta& wo!anie ks. abp. Tokarczuka: 
Kap!ani szanujcie i kochajcie lud Bo#y 

(…). A ty ludu Bo#y szanuj i kochaj swo-

ich kap!anów, bo s!u#' wielkiej sprawie 

w wymiarach historycznych, dla Narodu i 

dla Ko&cio!a. Je&li rodziny zjednocz'  si$ 
ze swoimi  ksi$#mi, z biskupami, to nikt nas 

nie przemo#e, poniewa# Pan Bóg b$dzie z 

nami.

W tym miejscu, pragn# napisa&, %e gdy 
po z!o%eniu trumny z cia!em Ks. Arcybi-
skupa Tokarczuka w krypcie archikatedry 
przemyskiej - wyszli(my na zewn$trz - 
podchodzili do nas ró%ni ludzie, dzi#kuj$c 
nam za przybycie w togach Towarzystwa 
Uniwersyteckiego Fides et Ratio - podkre-
(lali, %e poszed!  od nich do nas – równie% 
bardzo uczciwy i dobry biskup, ks. bp. 
Marian Rojek,  spod r#ki ks. abp. Tokar-
czuka. To du%e wyró%nienie dla nas, ale i 
wielki zobowi$zanie…

Czy to nie buduj$ce, %e mamy takich 
wspania!ych, m$drych i odwa%nych paste-
rzy?

Jak%e potrzebne s$  nam takie osoby 
dzisiaj, w czasie tak agresywnych prób 
zniewalania narodu podst#pnymi dzia!a-
niami, niebezpiecznymi ideologiami oraz 
coraz skuteczniejsz$ manipulacj$ medial-
n$.

Czy damy si# tak bezmy(lnie formo-
wa& na „poprawnych politycznie”, pseudo-
post#powych i pseudo- tolerancyjnych?

Czy b#dziemy si# ba& przeciwstawi& 
zalewaj$cej nas medialnej g!upocie? Kogo 
i czego boimy si# dzisiaj?Mamy wygod-
nie (a raczej bezmy(lnie) milcze&, wobec 
zniewalania naszej m!odzie%y ideolo-
gi$ genderowsk$, nachalnie narzucan$ 
wszechobecn$ erotyk$, w wulgarnym 
i budz$cym niesmak wydaniu. Zasta-
nówmy si# dlaczego m.in.emituje si# 
tak du%o prymitywnego kabaretowego 
dowcipu (w stylu „!e, te, !o”), wcze(niej 
dowcip by! na pewnym poziomie. Komu 
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zale%y, %eby(my „równali w dó!”, %eby 
gust i potrzeby naszej m!odzie%y by!y 
prymitywne. Kim !atwiej kierowa&? In-
teligentnym, naprawd# wykszta!conym 
cz!owiekiem o szerokich horyzontach 
i wysublimowanych potrzebach czy 
cz!owiekiem prymitywnym. Kto !atwiej 
przykla(nie i zaakceptuje niekorzystne 
dla Polski prawa i inicjatywy?

Mo%e jeste(my a mo%e chcemy by&, 
bezradni wobec niszczenia naturalnej 
wra%liwo(ci naszych dzieci zewsz$d wy-
lewaj$c si# nijako(ci$, brzydot$ i og!u-
szaj$c$ muzyk$. Co ma ona zag!uszy&? 
Kogo i co zniszczy&?  Czy kto( z nas 
zastanowi! si# - sk$d i po co - przyzwole-
nie na koncerty o tak du%ej sile  decybeli, 
%e musz$ ich s!ucha& ci, którzy tego nie 
chc$ ? Przecie%  niszcz$ one psychik# 
przede wszystkim niemowl$t i ludzi star-
szych? Czy niemowl# to nie cz!owiek? 
Jakim prawem kto( je zmusza do ch!o-
ni#cia czego( co je niszczy?  Dlaczego  
g!o(nych koncertów nie organizuje si# w 
pomieszczeniach zamkni#tych, wy!$cz-
nie dla tych którzy s$ nimi zaintereso-
wani?

A czy nie lekcewa%ymy faktu wyko-
rzystywania naszej m!odzie%y, bazuj$c 
na  typowej dla jej wieku wra%liwo(ci 
i idealizmie - do pozornie szlachetnych 
inicjatyw, takich jak np. Wielka Orkiestra 
)wi$tecznej Pomocy? Czy kto( z doro-
s!ych zada! sobie nieco trudu aby dowie-

dzie& si# o co w tym - na tak szerok$ ska-
l# zorganizowanym przedsi#wzi#ciu - tak 
naprawd# chodzi?

Gdy odchodz$ wielcy, którzy nas 
bronili, mo%e sami powinni(my uczy& 
si# broni&, dostrzega& zagro%enia, mie& 
odwag# przeciwstawiania si# z!u?

Dzi#ki Bogu Polska budzi si# z letar-
gu, rok 2013 ma by& rokiem modlitwy 
ca!ego narodu w intencji naszej Ojczy-
zny. Krasnobród modli si# 28 stycznia, 
ca!$ dob# modlitw$ ró%a"cow$, to po-
winno by& zobowi$zanie dla wszyst-
kich wierz$cych. Aby modlitwa ta by!a 
przyj#ta winny pój(& za ni$ czyny, trzeba 
nam wyzwolenia z wszelkiej nienawi(ci, 
walki o w!adz# i pozycj#, wyzwolenia od 
ró%norakich  uzale%nie",  od alkoholu, 
telewizji, zakupów, magii i okultyzmu. 
Wszak z cz!owiekiem zniewolonym 
mo%na zrobi& wszystko, mo%na mu wci-
sn$& najwi#ksz$ g!upot# i najbardziej go 
poni%y&.

Dobrze wi#c, %e zaczynamy tak jak 
W#grzy modlitw$, je(li zdo!amy odro-
dzi& si# moralnie - wygramy, bo Bóg nam 
dopomo%e. Trzeba jedynie potraktowa& 
Go powa%nie, znowu postawi& na pierw-
szym miejscu i jedynie Jemu samemu 
oddawa& pok!on, nie k!ania& si# innym 
bo%kom (Þ nansom, mediom,  wygórowa-
nym ambicjom i aspiracjom),  nie warte 
s$ takiej  uwagi a do tego niebezpieczne.  
Dla przyk!adu „zmi#kczanie” cz!owieka 

reklamami ma na celu rozbudzenie w 
nim potrzeby posiadania oferowanych 
produktów, je(li kto( ogl$da reklamy 
odpowiednio d!ugo, przestaje my(le& o 
tak górnolotnych sprawach jak Bóg czy 
ojczyzna, bo jego my(lenie zaczyna by& 
ukierunkowane na poszukiwanie mo%li-
wo(ci zdobycia pieni#dzy aby móc kupi& 
to co reklamowane. Tylko, %e w natur# 
cz!owieka wpisane s$  wa%niejsze od 
ch#ci posiadania rzeczy materialnych 
potrzeby , takie jak potrzeba prawdziwej 
mi!o(ci, przynale%no(ci, aÞ liacji, szacun-
ku i uznania, godno(ci, sprawiedliwo(ci, 
pi#kna, prawdy, transcendencji - przekra-
czania siebie, w!asnych  uwarunkowa", 
potrzeba sensu, potrzeba kontaktu z Bo-
giem - wszak cz!owiek jako jedyny w 
(wiecie jest istot$ religijn$.

Nie mo%na wi#c godzi& si# na okro-
jony obraz cz!owieka i rozbudzanie jed-
nych potrzeb a rugowanie drugich - ty-
powo ludzkich, bo dzieje si# to zawsze 
kosztem cz!owieka, przede wszystkim 
kosztem jego kondycji psychicznej i du-
chowej  decyduj$cej o jako(ci i sensie 
%ycia.

Aby z!apa& w!a(ciwy wiatr w %agle, 
trzeba nam wiedzie& dok$d i jak chcemy 
%eglowa&.

ZoÞ a Ko"czewska-Murdzek

Przewodnicz$cy KRRiT atakuje 
Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzy-

ka za to, %e rozpowszechnia wiadomo(ci, 
które od dawna s$ nam znane, ale nie od 
Ojca Dyrektora. Ka%dy my(l$cy cz!o-
wiek wie, %e skoro obecny rz$d nie da! 
Telewizji Trwam miejsca na platformie 
cyfrowej, to sam zamierza powo!a& do 
dzia!alno(ci program telewizji spo!ecz-
no-religijny. Rz$d, który zamiesza! ju% w 
naszych portfelach, garnkach, mediach, 
zdrowiu i o(wiacie, teraz chce miesza& 
w naszych umys!ach i sumieniach. Chce 
nas poucza& jak mamy %y&, w kogo wie-
rzy& i do kogo si# modli&. 

Prze%y!am ju% troch# lat. Widzia-
!am jak komuni(ci walczyli z Ko(cio-
!em, ateizowali m!odzie%, twierdz$c, %e 
Pana Boga nie ma, a religia to opium dla 
ludu. Uwa%am, %e sami sobie wystawi-
li (mieszne (wiadectwo. Naród si# nie 
ugi$! i pozosta! wierny Chrystusowi. 

Obecnie do komunistów do!$czyli 
libera!owie. Wspólnie walcz$ z Ko(cio-
!em. Chc$ zniszczy& wiar# w Pana Boga 

i ustanowi& swój porz$dek. Najpierw 
musz$ jednak wyeliminowa& katolickie 
media. Dlatego nie przyznaj$ im miej-
sca na platformie cyfrowej, która jest 
przecie% w!asno(ci$ wszystkich Pola-
ków. Nast#pnie w!$cz$ swoj$ tub# i b#d$ 
g!osi&: Aborcja? - czemu nie. Zap!odnie-
nie metod$ in vitro?- bardzo potrzebne. 
Dewiacje seksualne? - tak%e mog$ by&, 
przecie% jest wolno(& i powinna by& tole-
rancja. Co z etyk$ i moralno(ci$? - komu 
to potrzebne, ,,róbta co chceta”.  Wtedy 
katolicki  Naród wzniós!by r#ce i wo!a!: 
Bo%e w Trójcy Jedyny, ratuj nas! )wi#ta 
Bo%a Rodzicielko ochraniaj nas! Wal-
cz$cy z Ko(cio!em wydawaliby rozkazy 
Episkopatowi jak ma si# zachowywa&, 
jak dzia!a&, co mo%e mówi&. W historii 
(wiata zdarza!y si# ju%  takie przypadki, 
kiedy mo%now!adcy chcieli sobie pod-
porz$dkowa& Papie%y i Episkopat. Nic 
przez to nie osi$gn#li, Ko(ció! trwa nadal 
i rozwija si#. Za!o%y! Go Jezus Chrystus 
na twardej skale i b#dzie trwa! tak d!ugo, 
jaka b#dzie wola Pana Boga.  

Kiedy rozwa%am to wszystko, przy-
pomina mi si# takie powiedzenie: ,,Ubra! 
si# diabe! w ornat i ogonem na Msz# 
dzwoni.” Zastanawiam si# ilu ludzi go 
us!yszy? Czy wierz$cy katolicy pozwol$ 
sobie wyp!uka& mózg, sumienie i serce? 
My(l#, %e kana!, który chc$ utworzy& 
obecnie rz$dz$cy ,,zarós!by mchem”, tak 
jak obecny kana! ,,Religia TV”. Jak mo%e 
mówi& kto( o Panu Bogu, kto Go nie chce 
pozna&, nie rozumie, a przede wszystkim 
nie kocha. My(l#, %e Telewizja Trwam, 
wcze(niej, czy pó'niej otrzyma miejsce 
na  platformie cyfrowej, gdy% na to za-
s!uguje.

Józefa Kusz   

Jan Dworak atakuje

OG$OSZENIE
Sprzedam dzia!k# budowlan$ 

o powierzchni 20 arów w Krasno-
brodzie przy ulicy Lelewela.

Wszystkie media.
Kontakt: tel. 604 124 084
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Wielu mieszka"ców Krasnobrodu tradycyjnie powi-
ta!o Nowy Rok na Placu Siekluckiego w centrum 

miasta. Organizatorem sylwestrowo-noworocznego spotkania 
byli: Burmistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom Kultury. 

Ju% dwie godziny przed pó!noc$ dyskote-
kowe przeboje rozgrzewa!y uczestników syl-
westrowej zabawy. O muzyk# zadba! zespó! 
„Derkacz Audio System”. Taneczne rytmy 
sprawi!y, %e mi!o(ników ta"ca i dobrej zabawy 
nie brakowa!o i z ka%d$ chwil$ przybywa!o. 
Oko!o godziny dwudziestej czwartej na placu 
by!o ju% wielu Krasnobrodzian i przyby!ych 
go(ci, którzy postanowili wspólnie powita& 
Nowy Rok. Pogoda dopisa!a a atmosfera tego 
nocnego spotkania by!a bardzo gor$ca.

O pó!nocy Burmistrz Krasnobrodu Wie-
s!aw Chmielowiec tymi s!owami zwróci! si# 
do zgromadzonych:

„Szanowni Pa"stwo!

Pragn$ serdecznie powita( na spotkaniu 

Noworocznym wszystkich Pa"stwa: Miesz-

ka"ców naszej gminy, oraz przyby!ych do nas 

Go&ci.

Jest to szczególna okazja, by przekaza( najlepsze #yczenia, 

jak równie# podsumowa( mijaj'cy rok i pomy&le( co przed 

nami.

Rok 2012 przeszed! do historii, a by! on dla naszej gminy 

rokiem kolejnych inwestycji. Najwi$ksz' z nich by!o niew't-
pliwie oddanie do u#ytku rozbudowanego zalewu. Ponad-

to zbudowano zespó! boisk „Orlik” oraz wie#$ widokow'. 
Przeprowadzono remonty w &wietlicach wiejskich i szko!ach. 

Rozpocz$to przebudow$ ulic oraz budow$ kanalizacji desz-

czowej.

Sytuacja ekonomiczno - gospodarcza kraju, jak wiadomo 

Pa"stwu nie jest najlepsza, ale mamy nadziej$, #e nie zaha-

muje rozwoju naszej gminy. Patrzymy wi$c z ufno&ci' w przy-

sz!o&( wierz'c, #e rok w który wchodzimy, nie b$dzie gorszy 

od minionego.

W nadchodz'cym roku planujemy rozbudow$ infrastruktu-

ry turystycznej; w tym celu zaplanowali&my zagospodarowa-

nie wyspy na zalewie i wybudowanie trzech basenów. Prowa-

dzona b$dzie w dalszym ci'gu rozbudowa dróg, chodników, 

&cie#ek rowerowych oraz modernizacja oczyszczalni &cieków i 

ca!ego systemu kanalizacyjnego.

Postawione zadania nie b$d' !atwe, ale wspólnie d'#'c 

do wyznaczonego celu mo#emy to wszystko osi'gn'(, a b$dzie 

nam si$ wszystkim lepiej #y!o w naszej gminie.

)ycz$ Pa"stwu, by w tym nadchodz'cym 

roku spe!ni!y si$ Pa"stwa marzenia, by Nowy 

Rok by! lepszy od mijaj'cego, by rado&( i 

przyja*" go&ci!y w Waszych sercach, a w ca-

!ej naszej spo!eczno&ci zapanowa!y pokój i 

zgoda.

Ka#demu z Pa"stwa #ycz$, by nadchodz'-
cy Rok przyniós! satysfakcj$ z wykorzystania 

szans i dobrze prze#ytych dni.

Przebywaj'cym u nas go&ciom #ycz$, by za-

wsze do&wiadczali go&cinno&ci od naszych 

Mieszka"ców i wywozili od nas dobre wspo-

mnienia. A zatem Szcz$&liwego Nowego Roku 

i mi!ej zabawy w dzisiejsz' sylwestrowa 

noc.”

Ciep!e s!owa kierowali do siebie równie% 
wszyscy obecni. By!a moc u(cisków po-
ca!unków i %ycze" %eby ten 2013 rok przy-
niós! same dobre chwile. Potem zgromadzeni 

na placu sylwestrowicze mogli jeszcze pota"czy&, bowiem 
wspólna zabawa trwa!a do godziny pierwszej.

M.K.

Powitanie Nowego 2013 Roku 
na Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie

Podzi#kowania
Sk!adam serdeczne podzi#kowania

Pa!stwu Urszuli i Zenonowi Szyportom

W"a#cicielom O#rodka Wypoczynkowego „Natura” 

w Krasnobrodzie za ufundowanie i przekazanie 
bu!awy dla Wielopokoleniowej Orkiestry D#tej  

Krasnobrodzkiego Domu Kultury
dzia!aj$cej pod kierownictwem Jaros!awa Derkacza.

W imieniu Cz!onków orkiestry Kapelmistrza i w!asnym 

Mariola Czapla - dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury
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Monmouth w Walii jest pierw-
szym „miastem Wikipedii” na 

(wiecie. Wkrótce doczekamy si# pierw-
szego polskiego „miasta Wikipedii”, 
którym b#dzie Krasnobród. 

Przy ciekawych i wyj$tkowych 
miejscach w Krasnobrodzie maj$ poja-
wi& si# tabliczki z kodami QR (to kody 
przypominaj$ce tak wygl$dem, jak i 
funkcj$ dobrze nam wszystkim znane 
kody kreskowe), które po zeskanowa-
niu za pomoc$ telefonu komórkowego 
przenios$ turyst# na stron# najwi#kszej 
internetowej encyklopedii. 

- Pomys! na tak' form$ promocji 

miasta zrodzi! si$, gdy na forum Kra-

snobrodu koledzy zacz$li dyskutowa( o 

Monmouth w Walii. )artowali mi$dzy 

sob', #eby zrealizowa( taki projekt na 

Roztoczu. Temat ich dyskusji uwa#a-

!em za ciekawy, wi$c napisa!em pismo 

do Tomasza Ganicza – prezesa Stowa-

rzyszenia Wikimedia Polska (polskiego 

partnera Fundacji Wikimedia), któremu 

pomys! si$ spodoba!. Jestem pewny, #e 

projekt przyczyni si$ do promocji miasta 

i gminy Krasnobród, ale tak#e Stowa-

rzyszenia Wikimedia Polska i Fundacji 

Wikimedia. Planujemy przygotowanie 

i rozwieszenie ok. 200–300 tabliczek z 

kodami, po zeskanowaniu których tury-

sta b$dzie móg! zapozna( si$ z opisem 

zabytku, miejsca, wydarzenia czy osoby. 

Dost$p do wiedzy b$dzie !atwiejszy: tak 

dla turystów i odwiedzaj'cych, jak dla 

mieszka"ców – powiedzia! Tomasz Pa-
ku!a, pomys!odawca i inicjator projek-
tu. 

Koordynatorem projektu jest Pawe! 
Drozd, jeden z cz!onków Stowarzysze-
nia Wikimedia Polska. W lutym przeka-
%e on najwa%niejsze aspekty tworzenia 
artyku!ów w Wikipedii oraz technika-
lia zwi$zane z edytowaniem Wikipe-
dii kilku mieszka"com Krasnobrodu, 
którzy zaanga%owali si# w pomoc przy 
pozyskiwaniu informacji do stworzenia 
hase!, które musz$ mie& charakter ency-
klopedyczny (ten etap ma trwa& do ko"-
ca marca). Kolejnym krokiem b#dzie 
przyjazd na prze!omie marca i kwietnia 
kilku Wikipedystów, którzy zajm$ si# 
umieszczaniem artyku!ów. Na koniec 
pozostanie uzyskanie zgody na zamon-
towanie tabliczek od w!a(cicieli miejsc 
czy lokali zwi$zanych z has!ami oraz 
ich monta%.

Aby skorzysta& z kodów QR, nale%y 
dysponowa& smartfonem, notebookiem/
tabletem lub telefonem z aparatem/ka-

mer$ i dost#pem do Internetu oraz zain-

stalowa& w nim aplikacj# umo%liwiaj$c$ 
interakcj# z kodami.

Krasnobród zostanie oÞ cjalnie 
„miastem polskiej Wikipedii” na po-
cz$tku sezonu letniego 2013. W!a(nie 
wtedy zostan$ zako"czone prace nad 
projektem nazwanym „WikiMiasto Kra-
snobród”, który ma na celu stworzenie 
„KRASNOBRÓDpedii”. Z czasem po-
jawi si# udogodnienie, jakim b#d$ opisy 
w innych j#zykach.

Jak skanowa& kody QR, mo%na 
dowiedzie& si# ze strony internetowej: 
http://www.youtube.com/watch?v=4Ci-

x7zV-y74.

A wi#cej informacji o Monmouth w 
Walii, pierwszym mie(cie Wikipedii, na 
stronach internetowych: 
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t -

ch?v=WO1V2CpOvuc, http://www.

youtube.com/watch?v=nrblN3f5sx0, 

http://www.youtube.com/watch?v=90E-

ZJpJmpok, 

http://www.youtube.com/watch?v=H9-

guSj8fFAg&playnext=1&list=PLF-

F55B30D7B40592E&feature=results_

main.

Poszukuj# osób, które mog$ pomóc 
przy zrealizowaniu w/w projektu (cho-
dzi o tworzenie hase!). Je%eli kto( ma  
propozycje hase!, które wspólnie mogli-
by(my opracowa& – b#d# wdzi#czny za 
informacj#.

Tomasz Paku!a

WikiMiasto Krasnobród
– wspó!czesny sposób na szybki dost#p do wiedzy o mie(cie

czy nowoczesna forma promocji?

Projekt przyk!adowej tabliczki
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Na kijki to tylko do Krasnobrodu. 

Walory prozdrowotne rekreacji ruchowej 
jak$ jest marsz z kijami nordic walking 
s$ w Polsce ju% bardzo dobrze znane. 
Nie dziwi nas widok osób spaceruj$cych 
z kijkami, którym „ukradli narty”. Je%eli 
chcemy %y& zdrowo koniecznie musimy 
uprawia& ten sport  jak najszybciej bez 
wzgl#du na wiek, kondycj# czy tusz#.  
Nordic walking mo%na uprawia& zarów-
no nad jeziorem, w lesie, parku czy w 
górach lub na Roztoczu – przez ca!y rok. 
Dobrze jest rozpocz$& uprawianie nor-
dic walking pod okiem instruktora, któ-
ry nauczy prawid!owej techniki marszu i 
pomo%e dobra& odpowiednie kije.    

Krasnobród – miejscowo(& o sta-
tucie uzdrowiska wyszed! naprzeciw 
nowym oczekiwaniom aktywnych tury-
stów, dla których pasywny wypoczynek 
nie jest ju% atrakcj$. W tym celu stwo-
rzono produkt turystyczny, który spe!ni 
oczekiwania osób chc$cych spacerowa& 
z kijami.

W ramach konkursu z dzia!ania 

4,1/413 Wdra%anie lokalnej strategii 
rozwoju dla ma!ych projektów, tj. ope-
racji, które nie odpowiadaj$ warunkom 
przyznania pomocy w ramach dzia!a-
nia Osi 3, ale przyczyniaj$ si# do osi$-
gni#cia celów tej osi Miejsko Gminna 
Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie 
uzyska!a doÞ nansowanie na projekt, 
którego celem jest rozwijanie turystyki i 
rekreacji na obszarze LGD „Nasze Roz-
tocze” poprzez utworzenie bezp!atnej 
wypo%yczalni kijków nordic walking 
oraz wydanie przewodnika i mapy tury-
stycznej okolic Krasnobrodu.  

Wypo%yczalnia zosta!a utworzona 
w Informacji Turystycznej w Krasno-
brodzie. W  ramach operacji zakupiono 
50 par profesjonalnych kijów o ró%nej 
d!ugo(ci. Najwa%niejsze o czym trzeba 
pami#ta& to nie myli& kijków do nordic 
walking z kijami trekkingowymi. 

Dodatkowo w ramach projektu wy-
dane zosta!y mapy i przewodnik opisu-
j$cy trasy piesze – publikacje te mo%na 
za darmo otrzyma& w Informacji Tury-
stycznej w Krasnobrodzie.  Przewodnik 
opisuje nordic walking, czyli jak w#dro-
wa& z kijami i co daje taka w#drówka. 
Przedstawia równie% Roztocze jako kra-
in# geograÞ czn$ idealnie nadaj$c$ si# do 
uprawiania nordic walking. W przewod-
niku znajduje sie równie% opis historii 
Krasnobrodu. Najwa%niejsz$ cz#(ci$ 
jest opis znakowanych tras turystycz-
nych, które s!u%$ do w#drowania z ki-
jami. Do ka%dego opisu trasy stworzony 
jest proÞ l wysoko(ciowy dzi#ki któremu 
tury(ci wiedz$ jaka jest suma podej(& 
pod górk#, suma zej(& i ró%nicy wy-
soko(ci. W przewodniku znajduje sie 
równie%, mapka pogl$dowa szlaków i 
plan Krasnobrodu, a tak%e informator 
o bazie noclegowej.  

Mapa Turystyczna w skali 1:35. 
000 na pewno nie pozwoli zab!$dzi& 
turystom w#druj$cym po wyj$tko-
wo cennym pod wzgl#dem przyrod-
niczym i krajobrazowym obszarze 
Gminy Krasnobród.

Dla turystów którzy skorzystaj$ z 
wypo%yczalni, a ich spacery  b#d$ si# 
odbywa!y wyznakowanymi na tere-
nie Gminy Krasnobród szlakami tu-

rystycznymi przewidziane s$ nagrody. 
Zach#camy do zabawy i aktywnego 

sp#dzania czasu z kijami nordic walking  
na Roztoczu i w Uzdrowisku Krasno-
bród.

Wi#cej szczegó!ów na temat przed-
si#wzi#cia  mo%na uzyska& w Informacji 
Turystycznej w Krasnobrodzie, ul. To-
maszowska 25, 22-440 Krasnobród, tel: 
84 534 28 42 e-mail it@krasnobrod.pl. 

Wojciech Sachajko

Krasnobród 
roztoczańska stolica nordic walking



Jasełka Bożonarodzeniowe
w sanktuarium maryjnym w krasnobrodzie

6-20.01.2013r.

Majdan Wielki Wójtowianie

Wólka Husi+ska Krasnobród

Zielone

Przedszkole

„Ba'niowa Kraina”

z Tomaszowa Lub.

Zespó) Szkó) 
Ogólnokszta)c(cych

w Krasnobrodzie


