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Wszystkim naszym Czytelnikom i Współpracownikom 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy spokoju, radości i miłości 

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku.
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Zmodernizowane drogi 

w Starej Hucie i Borkach

Zakończona została realizacja 
dwóch zadań drogowych:  1) Moderni-
zacja drogi gminnej w Starej Hucie o 
wartości 96.051,60 zł.  2) Modernizacja 
drogi gminnej w Borkach o wartości 
91.572,28 zł. Oba zadania otrzymały 
dofinansowanie ze środków Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, pierwsze 
w wysokości 40.000,00 zł, a drugie w 
wysokości 30.000,00 zł.

Wykonawcą obu dróg było Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo – Mosto-
wych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubel-
skim.

Usuwanie azbestu – zakończenie 
naboru wniosków

W dniu 29 listopada 2013 roku za-
kończył się nabór wniosków od osób 
fizycznych związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest z po-
sesji położonych na terenie gminy 
Krasnobród. Realizacja zadania przy-
padnie na rok 2014 .Wnioski wpłynę-
ły od 81 osób, których nieruchomości 
znajdują się na terenie naszej gminy. 
Projekt ten pod nazwą „Pilotażowy 
system gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego wzmocniony sprawnym 
monitoringiem ilości oraz kontroli ich 
usuwania i unieszkodliwiania” realizo-
wany jest przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego  w ramach 
Szwajcarsko – Polskiego Programu 
Współpracy.

Rekultywacja składowiska 
odpadów w m. Grabnik

W dniu 22 listopada 2013 r. zakoń-
czono rekultywację części gminnego 
składowiska odpadów (2 sektorów S1 

SR/SO). Prace polegały na utworzeniu 
mas ziemnych profilu czaszy składowi-
ska, obsianiu roślinami zadarniającymi 
(trawą) oraz obsadzeniu wierzbą. Prace 
wykonywała firma „Praktibud” z Toma-
szowa Lubelskiego. Koszt całości prac 
wyniósł 95 tys. zł. 

 

Sesja Rady Miejskiej

W dniu 27 grudnia 2013r. w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury odbędzie 
się ostatnia w tym roku sesja Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie. W progra-
mie sesji zaplanowano m.in. podjęcie 
uchwały ws. budżetu gminy Krasno-
bród na rok 2014r.

Informacje zebrała:
M. Czapla

Na 1 str. okładki – stroik świąteczny 
wykonany w Warsztacie Terapii Zaję-
ciowej w Dominikanówce.

Szanowni Goście i Mieszkańcy 
Gminy Krasnobród

 

Boże Narodzenie to święta rodzinne, 
a stół wigilijny gromadzi nas w te dni

w gronie osób  bliskich i drogich.
Na czas tych niepowtarzalnych chwil, 

przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia zdrowia, 
radości i wszelkiej pomyślności.

Niech każdy dzień nadchodzącego Nowego Roku 
niesie uśmiech i szczęście, 

niech dostarcza sił niezbędnych 
w pokonywaniu wszelkich trudności 
i niepowodzeń, będzie czasem pokoju, 

nadziei oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Z najlepszymi życzeniami świąteczno – noworocznymi.

Burmistrz 
Krasnobrodu

Wiesław Chmielowiec

Przewodniczący 
Rady Miejskiej   

Kazimierz Misztal

Zastępca 
Burmistrza

Stanisław Jędrusina



„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…” (J 3,16)

Ten Boży Syn to Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem, narodził się jako dziecię z Maryi Dziewicy 
i pragnie być przez każdego przyjętym. Wszystkim tym, którzy Go przyjmują, daje moc, 

aby się stali dziećmi Bożymi (por. J 1,12).
 

    

Ks. Eugeniusz Derdziuk z Seniorem Ks. Prałatem Romanem  Marszalcem 
   oraz z Kapłanami i Siostrami pracującymi w Parafii Nawiedzenia NMP 
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Na te Święta Jego Narodzenia 
życzę wszystkim Czytelnikom „Gazety Krasnobrodzkiej”, 

jak też wszystkim naszym Parafianom, 
wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Krasnobród 

oraz naszym Gościom, radości z wiary w Jezusa Chrystusa 
i opieki Jego Przenajświętszej Matki Maryi.

 I jestem przekonany, że z taką wiarą przyjdzie do naszych serc, 
do naszych rodzin i do naszego społeczeństwa pokój i zaufanie, 

odwaga do zmagania się z codziennością 
i przede wszystkim Boże błogosławieństwo.

„…Narodzony Boży Syn…” 

 

 

życzą

Duszpasterze Parafii Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie

Kiedy wśród nocnej ciszy aniołowie z tą radosną prawdą, 
na nowo zapukają do naszych serc, niech łaska Boża da nam 
potrzebną wiarę byśmy szli do stajenki, powitali Maleńkiego 
i Maryje Matkę jego… 

Zanieśmy Mu na nowo siebie w darze, a On dla nas stanie się 
pokojem; w zdrowiu, szczęśliwej rodzinie, łasce pogodnego 
dźwigania choroby czy samotności… 

Wielu łask Bożych na czas świąt Narodzenia Pańskiego
 i nadchodzącego Nowego Roku 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Radość i Nadzieja”
zapraszają na 

KIERMASZ STROIKÓW ŚWIĄTECZNYCH,

który odbędzie się w niedzielę 22 grudnia 2013r. 
przy Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie.

Dochód ze sprzedaży stroików przeznaczony będzie na potrzeby osób niepełnosprawnych.
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Krasnobród, Boże Narodzenie 2013 r.

Informacja turystyczna jest z jed-
nej strony elementem promocji, 

z drugiej zaś elementem produktu tury-
stycznego.  Dla turysty odwiedzającego 
Krasnobród dostęp do informacji o lo-
kalnych atrakcjach ma znaczenie funda-
mentalne.  Celowi temu służy 5 nowych 
tablic informacyjnych zamontowanych  

w  pierwszej połowie września na tere-
nie gminy Krasnobród.

Pierwszą, informującą o Krasno-
brodzkim Paku Krajobrazowym zamon-
towano przy Krasnobrodzkim Domu 
Kultury. Znalazła się na niej mapa i 
podstawowe informacje o parku,  infor-
macje  o rzece Wieprz, o ukształtowaniu 
terenu, rezerwatach, florze i faunie. 

Tablica traktująca o stanowisku do-
kumentacyjnym „Kamieniołom” znala-
zła swoje miejsce w sąsiedztwie baszty 
widokowej.

W Hutkach posadowiono tablicę 
z wieloma ciekawymi informacjami 

o tamtejszym źródlisku, dotyczącymi 
m.in. terenu źródliska, wydajności źró-
deł i jakości wody.

Wykonano także 2 identyczne tabli-
ce informacyjne z planem Krasnobrodu. 
Ich lokalizacja, jednej przy Krasno-
brodzkim Domu Kultury oraz drugiej na 
Placu Siekluckiego znakomicie ułatwi 
turystom poruszanie się po mieście, lo-
kalizowanie atrakcji turystycznych oraz 
odnajdywanie  miejsc w których świad-
czone są  usługi  z których powszechnie  
wszyscy korzystają w codziennym ży-
ciu, jak sklepy, banki, parkingi itp.

Wszystkie tablice zostały wykonane 
ze środków projektu: „Współpraca gmi-
ny Krasnobród, Solec – Zdrój i Ryma-
nów w zakresie rozwoju kompetencji 

uzdrowiskowych i turystycznych”.  
W ramach projektu sfinansowano 

także opracowanie projektu, wykonanie 
i posadowienie 2 witaczy.  Solidne, o 5 
metrach wysokości, „wesołe”  konstruk-
cje „witające i żegnające” turystów i 
gości odwiedzających Krasnobród zlo-
kalizowano przy wjeździe do miasta od 
strony Zamościa oraz od strony Długie-
go Kątu.

Wypada mieć nadzieję, że nowe ele-
menty małej architektury będą „cieszy-
ły oko” zarówno turystów jak i miesz-
kańców naszego miasta i przełożą się, 
choćby w niewielkim stopniu, na wzrost 
ruchu turystycznego i obrotów finanso-
wych naszych przedsiębiorców.

Stanisław Jędrusina
Z-ca Burmistrza Krasnobrodu

Nowe tablice informacyjne i witacze 

– cieszą oko turysty

Pani Marioli Czapla 

Redaktor Naczelnej „Gazety Krasnobrodzkiej”,całemu Zespołowi Redakcyjnemu, 
Panom Burmistrzom - Wiesławowi Chmielowcowi i Stanisławowi Jędrusinie, 

Samorządowi Miasta i Gminy Krasnobród 

z jego przewodniczącym Panem Kazimierzem Misztalem 
oraz całej społeczności Miasta i Gminy Krasnobród

z okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy wiązankę serdeczności.
Życzymy wszelkiego dobra, życia w zdrowiu,
spokoju, radości oraz pomyślności i dostatku.

 Gwiazda Betlejemska rozprasza mroki i cienie codziennego trudu, 
napełnia wiarą, nadzieją i miłością.

A Boża Dziecina niech błogosławi Państwu 
i obdarza potrzebnymi łaskami w Nowym 2014 Roku.

Krasnobrodzka Rodzina Radio Maryja 

wraz z opiekunem ks. Krzysztofem Augustynkiem
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„Bóg się rodzi, moc truchleje” – to 
pierwsze słowa jednej z najbardziej po-
pularnych kolęd, powstałej pod koniec 
XVIII w., w bardzo trudnym okresie 
dla Polski podzielonej już wtedy przez 
sąsiadów na trzy zabory. Autorem tej 
pięknej, podniosłej, uroczystej kolędy 
był znany poeta Franciszek Karpiński, 
który na miejsce dotychczas sztucznej 
i oderwanej od życia retoryczności 
wprowadził do literatury polskiej for-
mę bezpośredniego, szczerego wyzna-
nia. Takim wyznaniem jest treść całej 
jego kolędy, chętnie śpiewanej już 
przez kilkanaście pokoleń, i to nie tylko 
Polaków. Kolęda ta prawie zawsze jest 
w programie naszych spotkań opłatko-
wych.

Ten niezwykły utwór bożonaro-
dzeniowy opiewa Dzieciątko Jezus 
„w nędznej szopie urodzone”. Bóg nie 
chciał, by Jego Syn był dla kogokol-
wiek zagrożeniem. Przeciwnie, jest On 
Zbawicielem człowieka. To małe arcy-
dzieło kończy się błagalną strofą: „Pod-
nieś rękę, Boże Dziecię, / Błogosław 
Ojczyznę miłą, / W dobrych radach, w 
dobrym bycie / Wspieraj jej siłę swą 
siłą, / Dom nasz i majętność całą, / I 
wszystkie wioski z miastami”. 

Znakiem Boga jest prostota. Zna-
kiem Boga Jego dziecko. Wymownym 
znakiem Boga jest fakt, że On, Stwórca 
i Pan całego świata, dla nas stał się nie-
mowlęciem. Taki jest Jego sposób pa-
nowania. Nie przychodzi do nas, na zie-
mię, na nasz ludzki świat, z zewnętrzną 
mocą, przepychem, ale jako bezbronne 
i potrzebujące pomocy dziecko. Nie 
chce przytłoczyć nas swym majestatem 
i siłą. Nie boimy się Jego wielkości. 
Możemy podejść do Niego blisko. Po-
śpiewać Mu cichutko do snu, a gdy się 
przebudzi – głośniej, wesoło, z przytu-
pem.  Przez chwilę wszyscy czujemy 
się przy Nim jak dzieci.

Ciągle nas bardzo dziwi, dlaczego 
państwa, które dobrze znamy, i czasem 
może nawet je podziwialiśmy, czuły się 
zagrożone ze strony Bożego Dziecięcia. 
Potężne mocarstwa, dobrze uzbrojone, 
wyposażone w cały aparat wpływu po 
prostu bały się małego Chrystusa. Wy-
sadzały w powietrze świątynie chrze-
ścijańskie, torturowały w niczym im 
niezagrażających świątobliwych wie-
rzących chrześcijan, a zwłaszcza ka-
płanów. Zsyłano ich do ciężkich robót 

w kopalniach syberyjskich, nierzadko 
na wiele lat. Jedynym przewinieniem 
tych skromnych i niewinnych ludzi 
było to, że przepowiadali naukę płyną-
cą z faktu Bożego Narodzenia. Niko-
mu nie wadzili, tym bardziej państwu. 
Przeciwnie, pracowali dla jego dobra. 
Byli lojalnymi obywatelami. Uczyli, 
że Dziecię Jezus nie pragnie od nas ni-
czego innego, jak tylko naszej miłości, 
dzięki której spontanicznie uczymy się 
zgłębiać Jego pragnienia, Jego myśli i 
wolę. Ci ludzie wiary chcieli żyć z Nim 
i wraz z Nim doznawać także pokory 
wyrzeczenia, która należy do istoty mi-
łości.

Dziecię Jezus, którego przyjście 
na świat przed ponad dwa tysiącami 
lat dziś wspominamy, musi więc bar-
dzo wiele znaczyć, musi mieć w sobie 
wielką moc i potęgę, skoro bały się Go 
mocarstwa. Tak niegodnie zachowy-
wały się wobec Niego i Jego nauki. Z 
tego wszystkiego wynika, że Boże Na-
rodzenie to coś niezwykłego, nadzwy-
czajnego, niepowtarzalnego, a Bóg to 
po prostu wielka sprawa. Od Narodze-
nia Chrystusa liczy się czas. Obecnie 
mamy rok 2013, liczony od Jego przyj-
ścia na świat. Dlatego z okazji Bożego 
Narodzenia chętnie przebywamy razem 
i dzielimy się białym opłatkiem, sym-
bolem czystości i miłości.

Trudno nie mówić dziś o tym, że tak 
często poniewierany i prześladowany 
Jezus, który zawisnął na krzyżu, zginął 
okrutną hańbiącą śmiercią, ostatecznie 
zwyciężył. Pokonał na zawsze śmierć 
– zmartwychwstał. Wykupił nas od 
śmierci wiecznej, otworzył nam bramy 
nieba, gdzie czeka nas życie wieczne w 
Bożym królestwie. Do Jezusa zawsze 
należy ostatnie słowo. 

Kapłani wrócili do ocalałych świą-
tyń. Odrestaurowali zniszczone. Budu-
ją też nowe. Wierni chrześcijanie mogą 
w nich śpiewać kolędę Bóg się rodzi. 
Można mówić o Bogu, który nikomu 
nie zagraża; przeciwnie: wszystkich 
wspiera, broni, ocala.

Cieszy nas, Polaków, że mamy 
swoją bardzo bogatą tradycję i kultu-
rę świętowania Bożego Narodzenia. 
Dzięki niemu gromadzimy się w jedno. 
Wszędzie, gdzie dzielimy się opłat-
kiem, tam łączymy się duchowo z Bo-
giem i wzajemnie ze sobą. W atmosfe-
rze tego wielkiego i radosnego święta 

stajemy się jedną rodziną.
Chrystus i Jego Kościół nie dzielą, 

ale wzmacniają każdego człowieka. 
Mały Jezus ze żłóbka błogosławi swoją 
rodzinę, do której wszyscy należymy. 
Jego miłość wyzwala wzajemną życz-
liwość i oddanie. Sprawia, że potrafimy 
stawiać sobie wymagania, nawet wtedy, 
gdy inni od nas nie wymagają. Tak jak 
nauczał nas papież Jan Paweł II. Gdy 
się Go słuchamy, wzrastamy w miłości 
i dobru. A tego bali się zawsze ciemięż-
cy. Oni chcieli panować nad ludzkimi 
sercami i deprawować sumienia. Także 
teraz lansuje się na pozór piękne hasła, 
takie jak „rób, co chcesz”. W istocie 
sprowadzają się one do tego, by nie 
wymagać nic od siebie, myśleć przede 
wszystkim o sobie, a nie o bliźnich. 

Tymczasem Chrystus nie przymu-
sza ludzi do nawrócenia, ale przeko-
nuje ich, że jedyną miarą prawdy jest 
miłość. Nigdy nie chodzi Mu o ilość, 
lecz zawsze tylko o jakość. Nigdy nie 
chodzi o to, jak wielka jest liczba Jego 
zwolenników. To zdaje Go wcale nie in-
teresować. Najważniejsza jest jednost-
ka w swoim poznaniu i nawróceniu.

Może ta krótka refleksja pozwoli 
nam lepiej zrozumieć przesłanie tej wy-
jątkowej polskiej kolędy, wymownie 
zatytułowanej Bóg się rodzi. Życzymy 
sobie, by rodził się On ciągle na nowo 
w naszych sercach. Pragniemy gorąco i 
o to prosimy, by Bóg nigdy nie opusz-
czał naszej „Ojczyzny miłej”, a zwłasz-
cza teraz, gdy tyle w niej zagrożeń i 
niepewności, ale jej stale błogosławił. 
Śpiewamy, usilnie prosząc Boże Dzie-
cię: „Wspieraj jej siłę swą siłą!”.    

Ks. prof. dr hab. 
Edward Walewander

KUL

Bóg się rodzi, moc truchleje

Sprostowanie

W listopadowym numerze na-
szego pisma opublikowany został 
wiersz pt. „Na śmierć Jana Pawła II” 
autorstwa p. Marianny Olszewskiej. 
Omyłkowo został on podpisany: Ka-
tarzyna Cybulska.

Za tę pomyłkę serdecznie prze-
praszamy obie Panie.
  Redakcja
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Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Tyle marzeń jest na świecie 

czy się spełnią? 

trzeba wierzyć 

bo od Ciebie tak naprawdę 

bo od Ciebie to zależy … 

   Ewa Dados

W niedzielę 1 grudnia 2013r. 
odbywa się Ogólnopolska 

Charytatywna Akcja „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”. 

Akcja ta jest organizowana już po raz 
dwudziesty. Jej inicjatorką jest redaktor-
ka Radia Lublin Ewa Dados, która za 
działalność na rzecz dzieci uhonorowa-
na została  Międzynarodowym Orderem 
Uśmiechu i tytułem Ka-
walera Orderu Uśmiechu. 

Akcja ma na celu po-
moc dzieciom będących w 
trudnej sytuacji życiowej, 
z rodzin wielodzietnych, 
niepełnych, patologicz-
nych, biednych. W tej ak-
cji nie zbiera się żadnych 
pieniędzy. Dzielimy się 
tym co mamy, przekazu-
jąc dary rzeczowe m.in.: 
artykuły spożywcze, sło-
dycze, środki czystości, 
ubrania, zabawki, książki, 
artykuły szkolne. Od sa-
mego początku Główny 
Sztab Akcji „Pomóż Dzie-
ciom Przetrwać Zimę” 
mieści się w Radiu Lublin 
SA. Natomiast dary zbie-
rane są w bardzo wielu 
miejscowościach na te-
renie kraju, a ich wyda-
waniem w okresie przed 
świętami Bożego Naro-
dzenia zajmują się ośrodki 
pomocy społecznej.

Warto tu dodać, że nie-
malże od samego począt-
ku, bo od roku 1995 Akcja 
„Pomóż Dzieciom Prze-
trwać Zimę” jest organizo-
wana również w Krasno-
brodzie. Zapoczątkowała 
ją wówczas Małgorzata 
Misztal – instruktor domu kultury, który 
funkcjonował  wtedy pod nazwą Cen-
trum Upowszechniania Kultury.

Podobnie jak w poprzednich edy-
cjach, tak i w roku bieżącym w organi-
zację akcji zaangażowanych było bardzo 
wiele osób. Dzięki temu została zorgani-

zowana zbiórka darów oraz towarzyszą-
cy jej koncert.  

Dary zbierane były w kilku miej-
scach na terenie gminy Krasnobród: w 
Kaczórkach przy Kaplicy, w Krasno-
brodzie w: Sklepie Spożywczym Pań-
stwa Kurantowiczów na Podklasztorze, 
Markecie Spożywczym KJW Adamczu-
kowie, Sklepie Biedronka, Sklepie „Jo-
anna” Jarosław Rosiak, a także w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury.

Zbiórce darów w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury towarzyszył koncert, na 
który biletem wstępu były słodycze. 
Program artystyczny, który był bardzo 
bogaty rozpoczął się o godz. 15.00. Jako 

pierwsi na scenie pojawili się ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Zielonem z przedstawieniem teatralnym 
pt. „Legenda o Bazyliszku”, który został 
przygotowany pod kierunkiem p. Anny 
Kochan. Tuż po nich wystąpili ucznio-
wie kl. I-III Szkoły Podstawowej w 

Majdanie Wielkim z wiązanką wesołych 
piosenek. Ten mini koncert przygotowa-
ły panie Maria Kończewska i Krystyna 
Szozda. Następnie najmłodsi uczestnicy 
koncertu - dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego w Krasnobrodzie wraz ze 
swoją nauczycielką p. Marią Domańską 
„wyśpiewały” program pt. „Przyjaciele 
Kubusia Puchatka”.

W dalszej części koncertu można 
było zobaczyć skecz pt. „Drzwi” w wy-
konaniu uczennic Zespołu Szkół Podsta-
wowych w Krasnobrodzie – Anastazji 
Czapla i Agnieszki Wołowiec przygoto-
wany pod kierunkiem p. Magdaleny  Pi-
lipczuk. Potem były piosenki w wykona-

niu Kamili Pupiec i Oliwii 
Gałan - uczennic Szkoły 
Podstawowej w Kaczór-
kach, przygotowanych do 
występu przez p. Kata-
rzynę Buczak. Następnie 
licznie zgromadzona pu-
bliczność mogła obejrzeć 
inscenizację pt. „Nasze 
prawa - ważna sprawa” w 
wykonaniu uczniów kl. III 
b Zespołu  Szkół Podsta-
wowych w Krasnobrodzie 
przygotowaną pod kierun-
kiem  p. Barbary Wyrost-
kiewicz oraz scenkę humo-
rystyczną przygotowaną 
przez Samorząd Uczniow-
ski Zespołu  Szkół Podsta-
wowych w Krasnobrodzie 
wraz z p. Dominikiem Fli-
sem.

W programie koncer-
tu oprócz dzieci wystąpili 
również dorośli miesz-
kańcy Krasnobrodu. Był 
to występ instrumentalny 
duetu gitarowego – Mag-
dalena Cybulska i Jaro-
sław Monastyrski, podczas 
którego młodzi wykonaw-
cy zaprezentowali  znane 
i popularne utwory, m.in. 
filmowe we własnej aran-
żacji.

Po muzyce instru-
mentalnej przyszedł czas na taniec. Na 
scenie wystąpili tancerze Zespołu Tań-
ca Nowoczesnego „Fart” działającego 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury pod 
kierunkiem instruktora p. Anny Antosz-
czak. 

Na zakończenie koncertu wystąpili 
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uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Krasnobrodzie z przedstawie-
niem kabaretowym pt. „Jaś i Małgosia”. 
Młodzież przygotowała przedstawienie 
pod kierunkiem p. Haliny Gontarz.

Tradycyjnie podczas koncertu, w 
przerwach między występami, miała 
miejsce aukcja, w ramach której licytowa-
ne były różnego rodzaju prace plastyczne 
przekazane przez: Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Dominikanówce, Krasnobrodzki 
Dom Kultury, Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących i Zespół Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie. W związku z tym, że 
w ramach akcji nie można zbierać pienię-
dzy, należności z tytułu wylicytowanych 
prac „płacone” były w formie darów rze-
czowych.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób 
w sumie zebrano 505,30 kg darów, któ-
rych wydawaniem zajmuje się Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie.  

Mamy nadzieję, że zebrane dary które 
trafią do potrzebujących sprawią im ra-
dość i choć trochę umilą czas świąt.

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 20
Fot. M. Czapla i M. Mazurek

Podziękowania

Składam serdeczne słowa podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg tegorocznej Ogólno-
polskiej Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” na terenie miasta i gminy Krasnobród.

Serdecznie dziękuję:
* Dyrekcjom, nauczycielom i uczniom szkół z terenu gminy Krasnobród za przygotowanie programów artystycznych 
prezentowanych podczas koncertu w KDK oraz włączenie się w zbiórkę darów.
* Duetowi Magdalena Cybulska i Jarosław Monastyrski za koncert gitarowy
* Księżom: ks. prałatowi dr Eugeniuszowi Derdziukowi – proboszczowi Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, 
ks. Romanowi Sawicowi - proboszczowi Parafii Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie i ks. Pawłowi Słonopasowi 
– proboszczowi Parafii Świętej Bożej Opatrzności w Bondyrzu za propagowanie Akcji poprzez ogłoszenia parafialne, a 
także za umożliwienie zbiórki darów przy kaplicy w Kaczórkach.
* Wolontariuszom, którymi w tym toku byli: Elżbieta Zub, Mateusz Szmidt, Ks. Krzysztof Hawro, Jadwiga Bodys, 
Lidia Gałka, Kazimierz Misztal, Alicja Połaniec, Grażyna Krzeszowska, Anna Czapla, Dorota Szwal, Krystyna 
Szozda, Maria Kończewska, Danuta Korzeniowska, Katarzyna Juszczak, Wanda Sachajko, Teresa Gielmuda, Ma-

rzena Mazurek, Zuzanna Bełz, Bogusława Pawluk, Halina Gontarz  Bogumiła Roczkowska, Teresa Kostrubiec, Mi-
rosława Konopka oraz Przyjaciołom Akcji, w tym członkom krasnobrodzkiego Klubu Wolontariatu za zbieranie darów.
* Właścicielom sklepów: Państwu Jolancie, Kazimierzowi i Wacławowi Adamczuk – AMC Market Spożywczy,  
Panu Jarosławowi Rosiakowi – Sklep Joanna, Państwu Kurantowiczom – Sklep Spożywczy oraz Kierownictwu 
Sklepu „Biedronka” za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki darów.
* Fundatorom fantów licytowanych podczas aukcji prowadzonej podczas koncertu, tj. Warsztatowi Terapii Zajęciowej 
w Dominikanówce, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zespołowi Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie oraz 
Kołu Plastycznemu działającemu  w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
* Pani Kierownik Mirosławie Konopka i Pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasno-

brodzie za zwiezienie darów z punktów zbiórki oraz przygotowanie paczek dla potrzebujących.
* Wszystkim DARCZYŃCOM, którzy przekazali na rzecz akcji różnego rodzaju dary. W sposób szczególny dziękujemy 
Pani Bożenie Korzeniowskiej - dyrektor BETASOAP Sp. z o. o. Zakład Produkcji Mydła w Szewni Dolnej za prze-
kazanie znaczącego daru w postaci produktów Zakładu oraz wieloletnie wspieranie naszej akcji.

               

Szef Sztabu Akcji Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” w Krasnobrodzie
Mariola Czapla

30 listopada br. minął termin skła-
dania wniosków do programów Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na różnego rodzaju zadania z zakresu 
kultury realizowane w roku 2014.

Podobnie jak w latach ubiegłych 
Krasnobrodzki Dom Kultury ubiega 
się o ośrodki finansowe MKiDN. Stąd 
też został opracowany wniosek na re-
alizację projektu pn. „Tam za dworem, 
za jaworem” i złożony do programu 
„Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 3: 
„Kultura ludowa”. 

Obejmuje on wydanie książki za-
wierającej zapis nutowy wraz z teksta-
mi pieśni ludowych. Ponadto w książce 
znajdą się również ilustracje do pieśni 
wykonane przez wybitnych, współcze-
snych artystów. Planowana publikacja 
będzie  Aneksem do książki wydanej 
w roku bieżącym przez KDK pod tym 
samym tytułem, ale będzie również 
mogła funkcjonować jako samodziel-
ne wydawnictwo. Całkowita wartość 

projektu, to kwota 34.500,00 zł., w tym 
25.800,00 – dofinansowanie MKiDN, o 
które ubiega się KDK.

Warto dodać, że w bieżącym roku 
Krasnobrodzki Dom Kultury otrzymał 
dofinansowanie MKiDN w wysokości 
prawie 100 tys. złotych na realizację 
zadania pn. „Krasnobrodzka platforma 
edukacji kulturalnej - zakup oświetle-
nia oraz nagłośnienia na cele animacji 
kulturalnej”, obejmujący zakup sprzętu 
oświetleniowego i nagłośnieniowego. 
Wniosek ten został złożony do Progra-
mu „Rozwój infrastruktury kultury”, 
priorytet: „Infrastruktura domów kul-
tury”.

Wyniki oceny wniosków bieżącego 
naboru poznamy na przełomie stycznia 
i lutego 2014 roku. Mamy nadzieję, że 
nasz wniosek zostanie rozpatrzony po-
zytywnie i będziemy mogli zająć się 
jego realizacją.

M. Czapla

KDK aplikuje do programów 
MKiDN 2014
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada, to dla Polaków jedna 

z najważniejszych dat w kalendarzu, 
dzień który zawsze kojarzyć się będzie 
z wolną Ojczyzną i słowami: wiara, ho-
nor, braterstwo, niepodległość!

To właśnie 11 listopada 1918 roku, 
po 123 latach niewoli Polska stała się 
niepodległa i znów zaistniała na mapach 
Europy. I to właśnie tego dnia obchodzi-
my Narodowe Święto Niepodległości. 

Krasnobrodzkie obchody 95 rocz-
nicy Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości tradycyjnie rozpoczęły się w 
Sanktuarium Maryjnym, gdzie odpra-
wiona została uroczysta msza święta w 
intencji Ojczyzny, której przewodniczył 
i homilię wygłosił proboszcz Pa-
rafii Nawiedzenia NMP ks. prałat 
Eugeniusz Derdziuk. Eucharystia 
poprzedzona była patriotycznym 
programem słowno-muzycznym 
w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim. 

W uroczystościach uczestni-
czyły poczty sztandarowe związ-
ków kombatanckich i szkół, Wie-
lopokoleniowa Orkiestra Dęta 
oraz licznie zgromadzeni miesz-
kańcy miasta i gminy Krasno-
bród.  Nie zabrakło także władz 
samorządowych Krasnobrodu, które 
reprezentowali: Burmistrz Wiesław 
Chmielowiec, Wiceburmistrz Stanisław 
Jędrusina, oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Kazimierz Misztal. Obecni 
byli również dyrektorzy szkół i instytu-
cji z terenu miasta i gminy Krasnobród.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości 
udali się na miejscowy cmentarz, pod po-
mnik Powstańców Styczniowych, gdzie 
złożono hołd poległym. Po modlitwie, 
którą poprowadził ks. prałat Eugeniusz 
Derdziuk, delegacja szkoły sprawującej 
patronat nad tym miejscem pamięci, tj. 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Pawła II, złożyła wiązankę.

Następnie wszyscy przeszli pod po-
mnik Żołnierzy Września 1939 roku. 
Tam, przy akompaniamencie Wielopo-
koleniowej Orkiestry Dętej odśpiewano 
Hymn Narodowy, a potem modlitwę za 
bohaterów września poprowadził ks. 
prałat Eugeniusz Derdziuk. 

W dalszej części uroczystości oko-
licznościowe przemówienie wygłosił 
burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmie-
lowiec. Oto jego treść:

„Szanowni Państwo!
Gromadzimy się, jak co roku jako 

społeczność Gminy Krasnobród, aby 
wspólnie przezywać obchody narodowe-
go Święta Niepodległości.

Po latach rozbiorów dokonanych 
przez Austrię, Prusy i Rosję Polska na 
długo zniknęła z mapy Europy tracąc 
wolność, ale nie z serc Polaków.

Prześladowani nasi przodkowie, 
skazani na tułaczkę wierzyli, że Polska 
odzyska Niepodległość. Walczyli o nią 
w powstaniach narodowych, na różnych 
frontach nie szczędząc trudu, a bardzo 
często ofiary własnego życia.

W historię walki o Niepodległość 
wpisał się również Krasnobród bitwą 
oddziału powstańczego Marcina Bore-

lowskiego – Lelewela pod Św. Rochem. 
Upamiętnia to wydarzenie ten pomnik, 
pod który przyszliśmy, aby złożyć hołd 
naszym bohaterom.

11 listopada 1918 roku zakończyła 
się I wojna światowa. Los w tym czasie 
obdarzył nas wielkimi przywódcami, któ-
rzy budowali zręby polskiej państwowo-
ści, a byli nimi Józef Piłsudski, Roman 
Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty 
Witos, Józef Haller, Wojciech Korfanty 
i inni. Dzięki nim spełniły się marzenia 
polskich pokoleń o wolności.

Ten cud odrodzenia Polskiej Niepod-
ległości stał się możliwy dzięki przezwy-
ciężeniu przez przywódców wzajemnej 
do siebie nieufności. Wielcy rywale Jó-
zef Piłsudski i Roman Dmowski potrafili 
wznieść się ponad różnice poglądów, 
zrobili to dla Polski. Ta mądrość poro-
zumienia dała siłę odradzającej się II 
Rzeczypospolitej.

Wspominając te lata należy zwrócić 
uwagę na olbrzymi wysiłek jaki uczynili 
Polacy. W Polsce w 1918  roku nie było 
prawie nic - w ciągu trzech lat wykona-
no olbrzymią pracę. Państwo zaangażo-
wało się na wielką skalę w organizację 
życia gospodarczego, zbudowano admi-

nistrację, uchwalono nowoczesną kon-
stytucję tzw. marcową z 17 marca 1921 
roku. Stworzono potężną armię, która 
zdołała odeprzeć Armię Czerwoną w 
1920 roku. Wydarzenie to z 15 sierpnia 
1920 roku zwane „Cudem nad Wisła” 
przeszło do historii jako osiemnasta naj-
większa bitwa w dziejach świata, która 
obroniła Polskę i Europę przed rozsze-
rzeniem się rewolucji bolszewickiej.

Święto Niepodległości skłania nas 
do refleksji nad patriotyzmem w czasie, 
w którym Ojczyzna nie wymaga od nas 
największego poświęcenia jakim jest 
ofiara życia.

Nasza historia, działalności naszych 
przodków wzywa nas byśmy we 
współczesnym, wolnym i demo-
kratycznym polskim kraju rozu-
mieli, czym jest i jaką wartość 
stanowi narodowa niepodległość 
i samodzielne państwo. Dlatego 
też my Polacy powinniśmy więcej 
mówić o tym co nas łączy, a mniej 
o tym co nas dzieli.

Mądrość porozumienia i zgo-
dy, której Polska zawdzięcza wy-
darzenia w 1918 i 1989 roku po-
winna być drogowskazem dla nas 
dzisiaj i w przyszłości.

Szanowni Państwo!
Pamiętać musimy o błędach z 

przeszłości. Wiemy, że przyczyną utraty 
naszej niepodległości były: anarchia, 
kłótnia i prywata niektórych naszych 
rodaków, co sprytnie wykorzystali za-
borcy. Dlatego też dzisiaj w wolnej i 
Niepodległej Polsce nieporozumienia i 
kłótnie w każdym środowisku i na każ-
dym szczeblu władzy mogą Polsce tylko 
zaszkodzić.

Nasza historia i tradycja wzywa nas 
byśmy we współczesnym wolnym i de-
mokratycznym polskim kraju rozumieli 
czym jest i jaką wartość stanowi nie-
podległość. Wzywa nas również do wy-
pełniania obowiązków patriotycznych i 
uczestnictwa  w życiu publicznym.

Patriotyzm u naszych przodków był 
w czasie zaborów i potrzebny jest rów-
nież i dzisiaj, a bierze się z miłości do 
Ojczyzny z utożsamianiem się ze wspól-
notą narodową, kulturalną i historią.

Obecny patriotyzm to:
* Sumienna praca na rzecz kraju i lokal-
nego społeczeństwa.
* Pamięć o tych, którzy oddali życie za 
wolną i niepodległą Ojczyznę.
* Szacunek dla tych, którzy przyczynili 
się dla dobra rozwoju Ojczyzny.
* To również niesienie pomocy bliskim.
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Wiemy również, że jako naród prze-
trwamy, bo nie udało się zaborcom po-
przez perfidną politykę pozbawić nas 
ojczystego języka, kultury i wiary. Dla-
tego też w obecnym czasie musimy pie-
lęgnować te wartości by Polska mogła 
rozwijać się w zgodzie i pokoju. Świętym 
obowiązkiem każdego  z nas jest pamię-
tać o przeszłości i oddawać hołd naszym 
bohaterom. Znając historię naszej Oj-
czyzny powinniśmy być dumni, ze jeste-
śmy Polakami.

Z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości życzę Państwu i sobie sa-
tysfakcji z rozwoju naszego państwa, 
mądrego korzystania z daru wolności 
i osiągania wspólnych celów w naszej 
gminie i państwie”.

Po wysłuchaniu przemówienia 
Burmistrza Krasnobrodu zgromadzone 
delegacje związków kombatanckich, 
szkół, instytucji, zakładów pracy, stowa-
rzyszeń i klubów złożyły wiązanki pod 
pomnikiem.

Popołudniowa część obchodów Na-
rodowego Święta Niepodległości miała 
miejsce w sali widowiskowej Krasno-
brodzkiego Domu Kultury. Jak co roku 
odbył się tam koncert. 

Jako pierwsi przed zgromadzoną pu-
blicznością zaprezentowali się uczestni-
cy Koła Teatralnego działającego przy 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. Był to 
program, w którym za pomocą słowa, 

piosenki i obrazu (prezentacja multi-
medialna) przedstawiono fakty z histo-
rii Polski oraz informacje o obchodach 
Narodowego Święta Niepodległości w 
naszym kraju. Występ dzieci i młodzie-
ży został przygotowany pod kierunkiem 
p. Marioli Kaweckiej – instruktora ds. 
kultury KDK.

W dalszej części koncertu wystąpił 
krasnobrodzki zespół folklorystyczny 
„Wójtowianie”. Występ ten był dla ze-
społu nie lada wyzwaniem, gdyż pro-
gram, który wcześniej przygotowali 
musiał zostać szybko zmieniony. Rano 
bowiem okazało się, że ze względów 
zdrowotnych z zespołem nie wystąpi, 
grający na akordeonie szef kapeli Jaro-
sław Derkacz.  Pomimo tych trudności 
„Wójtowianie” poradzili sobie z tą sytu-
acją i bardzo dobrze zaprezentowali się 
na scenie.

Koncert „Wójtowian” był nietypo-
wy również z innego powodu. Na scenie 
zabrakło, bowiem także państwa Ma-
rianny i Stanisława Olszewskich, którzy 
tym razem występ „Wójtowian” ogląda-
li z widowni.  Sytuacja ta związana była 
z faktem, iż Państwo Olszewscy podjęli 
decyzję o zakończeniu działalności w 
zespole. Koncert był, więc okazją do po-
dziękowania im za 20-letnią pracę w ze-
spole. Warto tu dodać, że Pani Marianna 
była w zespole od samego początku, 
tworzyła ten zespół, była autorką wielu 
tekstów piosenek i melodii, prowadziła 

konferansjerkę i była pierwszym kie-
rownikiem zespołu. Ostatnio też pełniła 
tę funkcję, od czasu odejścia z zespołu 
poprzedniego kierownika p. Zbigniewa 
Molendy.

Słowa podziękowania wyrazili: dy-
rektor KDK Mariola Czapla, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
Kazimierz Misztal, ks. prałat Roman 
Marszalec oraz członkowie zespołu.

Po podziękowaniach dla Państwa 
Olszewskich wręczone zostały kwiaty 
nowemu kierownikowi zespołu „Wójto-
wianie” – Pani Alicji Parkitny, która w 
zespole jest od samego początku.

Na zakończenie koncertu z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości 
wystąpiła kapela ludowo-podwórkowa 
„Rzemyki” z Józefowa. Występ naszych 
gości, podobnie jak i występy wcze-
śniejszych wykonawców bardzo się po-
dobał. Zgromadzona publiczność żywo 
reagowała i gromkimi brawami nagra-
dzała kolejno wykonywane piosenki. 
Nie obyło się bez bisów.

Obchody tegorocznego Święta Nie-
podległości przeszły już do historii. 
Dziękujemy wszystkim, którzy byli za-
angażowani w organizację tego święta.

M.K. i M. Czapla

Fotoreportaż – str. 10
Fot. M. Kawecka i M. Mazurek

Dnia 20 listopada 2013 r. 
w wypełnionej po brzegi 

sali widowiskowej Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury, odbyło się 
kolejne „wielkie śpiewanie” czyli 
XIX Gminny Konkursu Piosenki 
Przedszkolaka, który daje możli-
wość zaprezentowania się na sce-
nie wszystkim małym wokalistom 
z terenu miasta i gminy Krasno-
bród. 

W tym roku grono milusiń-
skich biorących udział w tym mu-
zycznym wydarzeniu było bardzo 
duże, bowiem zgłoszonych zostało 
200 wykonawców. Oprócz małych 
wokalistów dopisała również pu-
bliczność, która brawami nagra-
dzała każdy występ. Na scenie pre-
zentowały się głównie całe grupy 
przedszkolaków, ale nie zabrakło 
też solistów i duetów. Wszyscy do-
skonale przygotowani, odważnie 
śpiewali, inni dopiero po chwili 

nabierali pewności, ale wszystkie 
występy wypadły znakomicie. 

Nie wszyscy jednak zaprezen-
towali się na scenie w domu kultu-
ry, bowiem najmłodsi wykonawcy, 
czyli „Smerfy” z krasnobrodzkie-
go przedszkola zaprosiły dyrektora 
KDK - panią Mariolę Czaplę - do 
„siebie”. Smerfy zaprezentowały 
swój program 26 listopada br. Były 
piosenki i wspólna zabawa. Dla 
wszystkich uczestników konkursu, 
niezależnie od tego czy występo-
wali w sali widowiskowej, czy w 
przedszkolu, Krasnobrodzki Dom 
Kultury przygotował okoliczno-
ściowe dyplomy i upominki. Były 
też pamiątkowe zdjęcia.
 

Marzena Mazurek

Fotoreportaż – str. 11
Fot. M. Mazurek

WIELKIE ŚPIEWANIE
Z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia
Naszym Klientom 

życzymy 
radości i spokoju 

przy wigilijnym stole, 
dużo miłości i rodzinnego ciepła 

oraz samych szczęśliwych dni 
w Nowym 2014 Roku 

AMC Market Spożywczy
w Krasnobrodzie



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2013r.



XIX Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka

20 i 26.11.2013r.
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Na krasnobrodzkim cmentarzu 
jest wiele wiekowych mogił 

ludzi, którzy mieli swój wkład w życie 
Krasnobrodu. Te ślady 
przeszłości należy bez-
względnie pielęgnować. 
Pamiętają o tym człon-
kowie Krasnobrodzkie-
go Towarzystwa Re-
gionalnego. Prowadzą 
już od niemal 14 lat z 
dobrym skutkiem ak-
cję „Ratujmy pomni-
ki - symbole pamięci”, 
zainicjowaną przez 
prezesa KTR p. Mie-
czysława Kościńskiego. 
W ubiegłym roku KTR 
w ramach współpracy 
ze Stowarzyszeniem 
Absolwentów i Sym-
patyków ZSO im. Jana 

Pawła II w Krasnobrodzie zajęło się od-
nowieniem starych grobów katolickich i 
prawosławnych, posadzeniem kwiatów 
i krzewów ozdobnych. Młodzież przy 
okazji poznała historię poprzez opowie-
ści o pochowanych osobach. Działania 
te miały także walor wychowawczy.

19 października 2013r. członkowie 
KTR postanowili uporządkować nagrob-
ki księży pracujących w krasnobrodzkiej 
parafii, które są usytuowane przy alei 
głównej cmentarza. Mało kto o nich pa-
mięta. Byli to księża tacy jak: ks. Józef 
Boguszewski - pracował w naszej para-
fii od 1907. Był kanonikiem Kolegiaty 
Zamojskiej, proboszczem krasnobrodz-
kim. Żył 70 lat. Zmarł 11.08.1916r. Ks. 
Antoni Wójcikowski - prałat Kolegiaty 
Zamojskiej, proboszcz krasnobrodzki. 
Żył 80 lat. Zmarł 8.10.1945 r. Warto 

dodać, że w zakrystii krasnobrodzkiego 
kościoła p.w. NNMP wisi jego portret. 
Ks. Edward Tymiński - wikariusz w 

Krasnobrodzie. Zmarł 2.03.1919r. na 
tyfus plamisty w wieku 50 lat. Ksiądz 
Nikodem Morawski - wikariusz w Kra-
snobrodzie. Zmarł śmiercią tragiczną 
15.10.1921r. w wieku 32 lat. Uporząd-
kowano też mogiły sióstr zakonnych 
Najświętszego Imienia Jezus. Siostry 
pracowały w krasnobrodzkiej parafii. 
Były to: s. Maria - Bogna Pietkun 1918-
1953, s. Leontyna-Walentyna Łapińska 
1887-1984, s. Bronisława Wadołowska 
1913-1995. Ponadto zajęto się grobem 
rodziny Kimaczyńskich i nauczycieli 
Służewskich.

Na uwagę zasługuje fakt, że w oko-
licy wspomnianych nagrobków znajdu-
je się grób rodziny Fudakowskich, który 
także został przez nas uporządkowany. 
Na płycie nagrobnej widnieją mało czy-
telne napisy: Teofila z Hornostowskich 

Nicielska 1844-1924, Kazimierz i Maria 
z Kicińskich Fudakowscy pochowani w 
Poznaniu, sercem i myślą oddani Matce 

Bożej Krasnobrodzkiej 
i jej umęczonej ziemi, 
ku pamięci pokoleń, 
Karolina z Rakowskich 
Kicińska 1860-1940, 
Ludwika Fudakowska 
1919-1921. Od lat tym 
grobem zajmują się p. 
Maria i Paweł Murdzko-
wie. To ludzie wielkie-
go serca. Chwała im za 
to. Wystarczyły grabie, 
miotły i dobre chęci, 
aby znikły zeschłe liście 
z nagrobków. W sumie 
uporządkowano 10 na-
grobków. 

Do prac porządko-
wych włączyli się rów-

nież inni mieszkańcy Krasnobrodu, 
pracujący w sobotę na cmentarzu, m.in: 
Danuta Zawiślak i grabarz tutejszej pa-
rafii Witold Kwaśniewski. Podjechał 
samochodem, na który zostały zała-
dowane zgrabione liście. Mieszkańcy 
Krasnobrodu i okolic byli pełni podziwu 
dla społecznej inicjatywy regionalistów. 
Zdjęcia pokazują, jak wyglądały na-
grobki przed, w trakcie i po akcji. Choć 
zmęczeni po pracy, nie kryliśmy zado-
wolenia z dobrze wykonanego zadania. 
Akcje takiego typu będą kontynuowane 
w następnych latach, gdyż jest to poży-
teczne przedsięwzięcie. Chodzi przecież 
o rzecz niebagatelną – ratowanie pamią-
tek z przeszłości miasta i gminy.

Alina Słota

Ku pamięci pokoleń
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W dniach 6-8 września 2013 
roku odbyło się w Ciechocin-

ku podsumowanie jubileuszowego XX 
Ogólnopolskiego Konkursu Kronik. Do 
znanego uzdrowiska przyjechała liczna 
grupa osób zajmujących się dokumento-
waniem historii polskiego pożarnictwa i 
lokalnych społeczności. Gospodarzem 
imprezy zorganizowanej z inicjatywy 
Komisji Historycznej ZG ZOSP RP były 
władze Ciechocinka.

W spotkaniu uczestniczyli też auto-
rzy prac nadesłanych na XX Konkurs na 
pamiętnik, wspomnienia, relacje i opra-
cowania pod hasłem „Z dziejów OSP” 
oraz I Ogólnopolskiego Konkursu na 
wspomnienia „Ocalić od zapomnienia”. 
Największą grupę stanowili kronikarze.

Na konkurs nadesłano 107 kronik, 
część z nich składała się z kilku tomów. 
Kroniki te zostały najpierw zgłoszone 
przez zarządy powiatowe ZOSP RP. 
Potem wyselekcjonowane przez woje-
wódzkie komisje konkursowe, działają-
ce przy zarządach oddziałów wojewódz-
kich ZOSP RP. Następnie w Warszawie 
oceniała je specjalna komisja. Jury w 
składzie mgr Anna Przybylska, mgr Je-
rzy Przybylski i dr Krzysztof Adam La-
tocha stwierdziło, że 23 z nich to kroniki 
wzorowe, a 30 wyróżniające się, pozo-

stałe zaś poprawne.
Dużą popularnością cieszyły się 

warsztaty szkoleniowe. W czasie któ-
rych historycy przedstawili cenne wska-
zówki, a także uwagi dotyczące prowa-
dzenia kronik. Kronikarze i zaproszeni 
goście z zainteresowaniem oglądali po-
kazane na wystawie kroniki i porówny-
wali różne sposoby ich prowadzenia.

Laureaci konkursów poza zgłębia-
niem tajników dobrego kronikarstwa, 
mieli także możliwość zwiedzania 
uzdrowiska oraz poznania jego historii.

Z powiatu zamojskiego tylko jedna 
kronika została zgłoszona do konkursu – 
„Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Hutkach”. Tom II Dzieje od roku 2005. 
Okres objęty zapiskami Kroniki (tom I i 
II) to lata 1991 – 2012.

Kronika uczestniczyła już w Kon-
kursie na szczeblu krajowym we Wro-
cławiu (2005r.), Kołobrzegu (2007r.) i  
Augustowie (2009r.). W tym roku otrzy-
mała ocenę wzorową.

Takie spotkania są bardzo cenne ze 
względu na możliwość bliższego po-
znania się ludzi z różnych stron Polski, 
których łączą wspólne zainteresowania. 
Wystawa prac kronikarzy i opracowań 
historycznych to swoiste forum dysku-
sji, wymiany doświadczeń i poglądów 
na temat dokumentowania historii stra-
ży pożarnych. W dowód uznania za trud 
włożony w prowadzenie swoich dzieł 
laureaci zostali uhonorowani dyploma-
mi i symbolicznymi pamiątkami.

Maria Maruszak

Kronika OSP w Hutkach jest prowa-
dzona przez p. Marię Maruszak, która 
uczestniczyła w spotkaniu kronikarzy.
Pani Mario, gratulujemu sukcesu.

Redakcja 

Krajowe spotkanie kronikarzy

XX Międzynarodowy
Festiwal Kolęd i Pastorałek

W sobotę 14 grudnia 2013r. 
w Kra snobrodzkim Domu 

Kultury odbędą się eliminacje re-
jonowe XX Międzynarodowego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. 
Ks. Kazimierza Szwarlika – Będzi-
nie’2014. 

Festiwal składa się z dwóch 
etapów. Pierwszy z nich, to elimi-
nacje rejonowe, które odbywać się 
będą w ponad 30 miejscowościach 
na terenie Polski oraz na Ukrainie i 
Białorusi. 

Drugi etap to przesłu chania fi-
nałowe, które będą miały miejsce 

już w nowym 2014 roku, w dniach 
16-18 stycznia w Będzinie na Ślą-
sku. Uczestnikami tych przesłuchań 
bedą najlepsi wykonawcy poszcze-
gólnych eliminacji rejonowych. 
Festiwal zakończy się koncertem 
galowym, w dniu 19 stycznia, pod-
czas którego nastąpi wyłonienie lau-
reatów i wręczenie nagród.

Do krasnobrodzkich elimina-
cji zgłosiło się 50 podmiotów wy-
konawczych, są to: soliści, duety, 
zespoły wokalne i wokalno-instru-
mentalne  oraz chóry. Wykonawca-
mi są zarówno dzieci, młodzież jak 
i dorośli.

Serdecznie zapraszamy do wy-
słuchania tych kolędowych prezen-
tacji.

Mariola Czapla

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia, 

pragniemy złożyć 
wszystkim naszym Klientom 

najserdeczniejsze 
i szczere życzenia: 
szczęścia, wiary, 

nadziei i pomyślności 
oraz w każdym dniu 

Nowego Roku 

wiele uśmiechu i radości!

Agencja 

Ubezpieczeniowa

ul. 3 Maja 42
22-440 Krasnobród
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XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki

 „Oblicza dialogu”
zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Kontynuujemy publikację prac li-
terackich nagrodzonych w XIII 

Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno 
– Literackim „Oblicza dialogu” orga-
nizowanym przez Zespół Szkół Ogólno-
kształcących im. Jana Pawła II, którego 
podsumowanie miało miejsce 16 paź-
dziernika 2013r. w ramach obchodów 
Święta Patrona Szkoły.

Pracę, za którą przyznano I miejsce, a 
której autorką jest Ida Bury z Gimnazjum 
nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgora-
ju opublikowaliśmy w poprzednim nume-
rze „Gazety Krasnobrodzkiej”. 

Obecnie prezentujemy dwie pra-
ce, które zajęły ex aequo II miejsce. Ich 
autorkami są: Agnieszka Mazurek z Pu-
blicznego Gimnazjum im. Agaty Mróz w 
Średniem Dużem i Justyna Karnasiewicz 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wyso-
kiej Głogowskiej (woj. podkarpackie).

Zapraszamy do lektury.
Redakcja

ŚCIEŻKA DO BOGA
Minął dokładnie rok od śmierci ro-

dziców, gdy przyśnił mi się Jan Paweł 
II. Miałam wrażenie, jakby to wszystko 
działo się w prawdziwym świecie. Sie-
dział naprzeciw mnie na krześle i patrzył 
prosto w oczy. Jego spojrzenie wyrażało 
ogromne współczucie. Zdezorientowana 
nie wiedziałam, co mam zrobić, i jak się 
wobec Niego zachować.

- Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus - wyjąkałam lekko zawstydzo-
na.
- Na wieki wieków amen , moje dziecko. 
Powinnaś zapamiętać jedną bardzo waż-
ną rzecz - odrzekł z niezwykłą czułością 
w głosie. - Nie możesz się mnie wstydzić, 
a tym bardziej bać, ponieważ widząc twe 
przerażenie, moje serce odczuwa ból. 
Nie jestem kimś złym, wręcz przeciw-
nie, jestem tu, by ci pomóc. Wiem, że 
w ostatnim czasie dużo przeszłaś, rozu-
miem twoje przygnębienie i niechęć do 
wszystkiego, bo sam również straciłem 
rodziców. Chcę wesprzeć cię i pomóc od-
zyskać chęć do życia i wiarę w Boga, lecz 
musisz pamiętać, że to tylko sen, w któ-
rym cię nawiedziłem. Czy pojmujesz, co 
mam na myśli? - był tak strasznie czuły, 
mówiąc te słowa. Przypominał mi tatę, z 
którym tak często rozmawiałam i mimo-
wolnie po policzkach spłynęły mi gorące 
łzy. Uświadomiłam sobie, że już od kilku 
miesięcy nie byłam w kościele. Chodzę 
jedynie na cmentarz, żeby porozmawiać z 

rodzicami i cieszyć się wspomnieniami.
- Tak. Tylko nie rozumiem jednego
- dlaczego to akurat mnie nawiedzasz we 
śnie? Nie jestem nikim wyjątkowym - od-
parłam.
- Mylisz się dziecko, jesteś bardzo wy-
jątkowa. Jak zapewne wiesz, wielce zży-
ty jestem z młodzieżą, niestety zasmuca 
mnie fakt, iż coraz większa ilość młodych 
ludzi zamyka swe serca na Boga. Naj-
ważniejsze są dla nich dobra materialne, 
nic a nic nie interesują ich uczucia, a tym 
bardziej wiara. Ty zaś jesteś dziewczyn-
ką, która mimo wielu przeżyć ma nadal 
otwarte serce. Choć jak większość za-
niedbałaś swą wiarę i miłość do Boga, 
z niewielkim wsparciem z mojej strony 
możesz ją odzyskać
- zdumiona nie wiedziałam, co odpowie-
dzieć. Przez kilka chwil siedziałam i za-
stanawiałam się nad tym, co powiedział 
mi błogosławiony Jan Paweł II. „Napraw-
dę zaniedbałam Boga - myślałam sobie. 
Od jakiegoś czasu nie modlę się tak czę-
sto gorliwie jak kiedyś, robię rzeczy, o 
których jeszcze kilka miesięcy temu bym 
nawet nie pomyślała. A kiedy ostatni raz 
byłam w kościele? Nie pamiętam! Zda-
łam sobie sprawę z tego, jak bardzo w 
ciągu tych kilku miesięcy się zmieniłam. 
Szukałam na to wytłumaczenia i jak zwy-
kle wszystko zrzuciłam na dojrzewanie, 
ale w głębi serca wiedziałam, że sprawił 
to ból po utracie rodziców. Zamknęłam 
się w sobie, prawie z nikim nie rozma-
wiałam. Nawet zerwałam wszelkie kon-
takty z przyjaciółmi i nie zajmowałam się 
młodszym bratem.”
- Masz rację Ojcze, zaniedbałam swoje 
obowiązki, jako osoba wierząca, ale tak-
że jako zwykły człowiek - zgodziłam się 
skruszona, a zarazem zawstydzona. - Lecz 
nie wiem, czy zdołam wrócić do takiego 
życia jak wcześniej. Czasy się zmieniły, 
skupiamy się na błahych rzeczach, za-
pominając o tych ważnych. Sama nawet 
nie śmiałabym prosić cię o pomoc, lecz w 
tym wypadku nie mam innego wyjścia.
- Moje dziecko - przerwał mi Ojciec 
Święty. W jego źrenicach iskrzyły się łzy 
szczęścia. Ogromnie się cieszę, słysząc 
te słowa z twoich ust. Masz rację, wiele 
spraw zaprząta umysły młodzieży, lecz 
jeśli ty się nawrócisz, będziesz mogła 
pomagać innym. Twoim zadaniem będzie 
wrócić na ścieżkę wiary. Musisz wierzyć 
w to, że potrafisz być lepsza.
- Postaram się. I dziękuję ci Ojcze za po-
moc, bo gdyby nie Ty, nie potrafiłabym 

dostrzec tego, co widzę w tej chwili - 
płakałam ze szczęścia jak dziecko, które 
dostanie wymarzoną zabawkę. W głębi 
serca czułam, jak ogarnia mnie wszech-
obecny spokój.
- Mały mój udział był w twej przemianie, 
dziecko. Sama doszłaś do wniosku, że coś 
jest nie tak i należy to zmienić. Bądź do-
bra dla wszystkich i wybaczaj im błędy, a 
teraz żegnaj.

Obudziłam się z uśmiechem na twa-
rzy, gdyż wiedziałam, że od tej chwili 
moje życie zmieni się diametralnie. Teraz 
wiem, że nieważne są pieniądze, telefon, 
imprezy, tylko Bóg, człowiek i miłość. 
Bóg pomaga nam żyć w miłości i szczę-
ściu, dba o nasze dobro, bo jest ono dla 
Niego najważniejsze. Kocha wszystkich 
jak swoje dzieci i nie wywyższa nikogo. 
Dzięki niemu wszyscy możemy czuć się 
równi. Człowiek zaś jest bardzo ważny, 
ponieważ dzięki niemu możemy zmienić 
sie w lepszą osobę i nie jesteśmy samotni. 
Trwa przy nas, chce dla nas jak najlepiej. 
Wspaniałym tego przykładem była moja 
mama, która w życiu kierowała się sło-
wami: ,,Miłość cierpliwa jest, łaskawa 
jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka po-
klasku, nie unosi się pychą, nie dopusz-
cza się bezwstydu, nie szuka swego, nie 
unosi się gniewem, nie pamięta złego, 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz 
współweseli się z prawdą. Wszystko zno-
si, wszystkiemu wierzy, we wszystkim 
pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”. 
Dzięki mamie tak właśnie rozumiem mi-
łość.

„Senna” rozmowa z Janem Pawłem 
II sprawiła, że inaczej patrzę na świat. 
Doceniam to, co dał mi Pan Bóg i staram 
się troszczyć o te dary. Życie stało się dla 
mnie bardzo wartościowe i czynię je z 
dnia na dzień coraz lepszym.

Agnieszka Mazurek
Publiczne Gimnazjum 

im. Agaty Mróz
w Średniem Dużem

JAN PAWEŁ II 
– MISTRZ DIALOGU…

W obecnym społeczeństwie dialog 
jest powszechnie przyjętym i akcepto-
wanym środkiem komunikowania się. 
Według Adama Mickiewicza: „nie ma nic 
bardziej pożądanego, a zarazem trudnego 
na ziemi jak rozmowa”. Cytat ten dosko-
nale ukazuje wartość słów i poczucia bli-
skości z drugim człowiekiem. 
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Ciąg dalszy ze str. 14
Uważam, że człowiekiem, który z powo-
dzeniem rozwijał dialog był Jan Paweł II. 
To właśnie on zachęcał do otwarcia się na 
dialog ze światem, a zwłaszcza z niewie-
rzącymi i wyznawcami innych religii. Już 
podczas pierwszej pielgrzymki w 1979 
r. można było zauważyć, że pontyfikat 
papieża będzie opierał się na rozmowie 
z ludźmi i ich wspieraniu. Podczas lotu 
samolotem Karol Wojtyła  udowodnił, że 
nie uważa się za kogoś lepszego od in-
nych. Wszedł do przedziału, który zajmo-
wany był przez dziennikarzy. Przywitał 
się z każdym z nich, a także był gotowy 
do rozmowy i odpowiedzi na ich pytania. 
Jan Paweł II zaskoczył wszystkich, po-
nieważ nikt nie był przygotowany na roz-
mowę, bądź wywiad z papieżem. Wtedy 
właśnie wszyscy przekonali się, że otwar-
ty dialog będzie normą papieskiej posługi 
w Kościele i na całym świecie.

Całe życie Jana Pawła II było wielkim 
dialogiem. Każda pielgrzymka, audiencja 
oparta była na długich rozmowach. Nigdy 
nie wywyższał się nad swoimi rozmówca-
mi. Nie budował barier. Był prawdziwym 
mistrzem w prowadzeniu dialogu, ponie-
waż jak niewielu ludzi, potrafił słuchać i 
wczuć się w sytuację drugiego człowieka. 
W mediach niejednokrotnie możemy za-
uważyć, że nie wszyscy potrafią rozma-
wiać, a tym bardziej słuchać. Osoby wy-
soko postawione, często narzucają innym 
swoje myśli i poglądy bez wysłuchania 
tego co oni na ten temat sądzą. Prawdzi-
wy dialog to taki, którego wykonawcą był 
Jan Paweł II, rodzi szacunek i sympatię, 
która prowadzi do przyjaźni między oso-
bami z różnych przekonań religijnych, 
politycznych i innych. Papież wielokrot-
nie zachęcał naród do rozmowy z drugim 
człowiekiem, a także z Bogiem poprzez 
modlitwę. Pokazał nam, jak powinna wy-
glądać taka rozmowa. Nie tylko powin-
na składać się z wyuczonych na pamięć 
modlitwa, ale przede wszystkim ze słów, 
które płyną prosto z serca. Wielokrotnie 
powtarzał, iż prawdziwie modli się ten 
– który umie rozmawiać. Tak staram się 
czynić w swoim życiu.

Jan Paweł II był uosobieniem dobra 
i wiary. Potrafił nawet w tłumie zauwa-
żyć kogoś, kto pragnie z nim dialogu – 
tak właśnie było w przypadku młodego 
mężczyzny, który był ateistą. Zapytał on 
Papieża, który przechodził obok niego w 
tłumie ludzi, o wiarę. Pytania młodego 
chłopaka tak mocno zapadły w głowę i 
serce Jana Pawła II, że nawiązał do nich 
i udzielił odpowiedzi podczas Światowe-
go Dnia Młodzieży w Paryżu. Szkoda, że 
znam to tylko z przekazów medialnych.

Z postawy Ojca Świętego można wy-
wnioskować, że prawdziwy dialog powi-
nien być kierowany prawdą i szacunkiem 

dla partnera dialogu. Niezwykłą rolę w 
dialogu, odgrywały liczne pielgrzymki 
papieskie Karola Wojtyły do wszystkich 
kontynentów. To właśnie podczas nich, 
papież rozmawiał zarówno z Polakami, 
którzy mieszkali w innych krajach, jak i 
mieszkańcami odwiedzanych kontynen-
tów, oraz wyznawcami innej wiary. Oj-
ciec Święty swoimi słowami i rozmową 
wywarł ogromny wpływ na poszczegól-
nych ludzi i całe narody. Był to człowiek, 
z którego płynęła dobroć, szlachetność i 
optymizm. Na pielgrzymkach Papież nie-
jednokrotnie powtarzał słowa: „Drodzy 
bracia, pośpieszmy się, nie mamy czasu 
do stracenia.”- Tymi właśnie słowami za-
praszał do dialogu, który miał doprowa-
dzić do zjednoczenia chrześcijan. Myślę, 
że te słowa powinniśmy wziąć sobie do 
serca. Przecież czas szybko ucieka, a my 
często ranimy innych i kiedy chcemy ich 
przeprosić, okazuje się, że już odeszli.

Według Jana Pawła II podstawowym 
założeniem dialogu, było szukanie tego 
co dobre, prawdziwe i sprawiedliwe dla 
każdego człowieka, grupy i społeczności, 
zarówno tej części do której przynależy 
jak i tej której był przeciwny. Wielokrot-
nie powtarzał, że to właśnie dialog może 
zapobiegać konfliktom społecznym i jest 
najlepszym sposobem ich rozwiązywa-
nia, a nawet zapobiegania. Ojciec Święty 
pragnął, aby dialog między religiami do-
prowadził do pokonania wszelkiej wro-
gości, nieufności, a także wzajemnego 
potępienia. 

Jan Paweł II to osoba, która przede 
wszystkim umiała prawdziwie kochać i 
przebaczać. Wielkim przykładem tego 
jest fakt, iż złożył on wizytę tureckiemu 
zamachowcowi Mehmetowi Ali Agcy, 
przez którego został postrzelony. Ojciec 
Święty, mimo bólu i strachu jakiego do-
znał w wyniku tego zamachu już po czte-
rech dniach od tego incydentu wypowie-
dział słowa: „Modlę się za brata, który 
mnie zranił, a któremu szczerze przeba-
czam”. W późniejszym czasie udał się do 
zamachowca do więzienia i odbył z nim 
szczerą rozmowę. Kilkakrotnie rozma-
wiał też z jego matką i bratem.

Postawa Jana Pawła II pokazuje nam, 
że nawet rozmowa z wrogiem może do-
prowadzić do pojednania. Przebaczenie 
jest oznaką wielkiej wiary i miłości do 
Boga, który też nam przebacza nasze 
grzechy. Karol Wojtyła niejednokrotnie 
upominał się o prawa uciśnionych.

Ojciec Święty potrafił znaleźć wspól-
ny język zarówno z przedstawicielami in-
nych wyznań, jak i również z dyktatorami 
bezwzględnie rządzącymi państwami, 
gdzie religia traktowana była wrogo.

Jan Paweł II był pierwszym papie-
żem, który rozumiał młodych ludzi, lubił 
przebywać w ich towarzystwie, a także 

umiał prowadzić z nimi dialog. Słowa, 
które wypowiedział do młodzieży: „Wy 
jesteście przyszłością świata! Wy jeste-
ście nadzieją kościoła! Wy jesteście moją 
nadzieją!”, świadczą o wielkiej miłości do 
młodzieży i nadzieję, którą Ojciec Święty 
w nich pokładał. Co roku Papież przy-
gotowywał orędzie do młodzieży, które 
było wygłaszane przez niego w różnych 
miejscach świata. Karol Wojtyła poprzez 
rozmowę, umiał dotrzeć do młodych lu-
dzi. Potrafił ich jednoczyć słowem i uczył 
miłości do Boga i bliźniego.

Ojciec Święty uczył całe społeczeń-
stwo jak należy rozmawiać, również z 
osobami chorymi i cierpiącymi, aby do-
dać im otuchy i wiary. Na pielgrzymkach 
i spotkaniach z Janem Pawłem II chorzy 
często byli usadzeni w pierwszych rzę-
dach. Kochali swojego papieża, który za-
wsze umiał słowem dodać im nadziei.

Karol Wojtyła był niezwykłą osobą. 
Potrafił znaleźć wspólny język z każdym 
człowiekiem. Umiał przebaczać i praw-
dziwie kochać dlatego też jego słowa były 
tak szanowane przez ludzi. Swoją rozmo-
wą jednoczył i przekazywał miłość i sza-
cunek – a słowa o prawdzie i szacunku 
do drugiego człowieka, z każdym dniem 
posługi kapłańskiej, umacniały jego mo-
ralny autorytet. Dlatego też o spotkanie z 
papieżem ubiegały się tłumy osób. Papież 
potrafił znaleźć rozwiązanie problemów, 
których wcześniej nie udawało się roz-
wiązać nawet przez wiele lat. 

Życie i słowo Papieża pokazują nam, 
że dialog jest językiem ojczystym całej 
ludzkości. Jest wzorem godnym naślado-
wania. Dla mnie Jan Paweł II jest wielkim 
autorytetem. Poprzez udział w konkursie, 
pogłębiłam bardziej wiedzę o tym wspa-
niałym człowieku. Zapamiętam Naszego 
Papieża jako osobę radosną, uśmiech-
niętą i wrażliwą. Postawa Karola Wojty-
ły daje mi natchnienie i wiarę w lepsze 
jutro. Chcę tak samo umieć rozmawiać i 
uczyć rozmowy, jak to robił Papież. Mam 
doskonały wzór do naśladowania. Żałuję 
tylko, że nie będzie mi dane spotkać się z 
tak wyjątkowym człowiekiem.

Justyna Karnasiewicz
Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Wysokiej Głogowskiej
(woj. podkarpackie)

W następnym, styczniowym numerze 
opublikujemy prace literackie, za które 
przyznano III miejsce ex aequo, autor-
stwa Magdaleny Nowak – Gimnazjum im. 
Ks. Stanisłwa Staszica w Uchaniach zs. w 
Jarosławcu i Marty Czapla – Gimnazjum 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących  im. 
Jana Pawła II w Krasnobrodzie.

Redakcja GK
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W dniu 21.11.2013 
roku w Kra sno-

brodzkim Domu Kul tury 
odbyło się szko lenie z cy-
klu „Kuchnia regio nalna 
jako ele ment wzmac nia-
jący poten cjał tury styczny 
obszaru LGD Nasze Roz-
tocze”. Szko lenie prze-
zna czone było dla osób 
pro wa dzą cych dzia łal ność 
tury styczną lub agro tu ry-
styczną na obszarze LGD, 
a także dla przed sta wi cieli 
orga ni zacji spo łecz nych 
zajmujących się tury styką, 
pro mocją i roz wojem re-
gionu. 

Szko lenie skła dało się 
z dwóch części — teo re-
tycznej doty czącej zagad-
nień historii kuli narnej 
regionu oraz zna czenia 
kuchni regio nalnej w roz-
woju tury styki i pro mocji 
obszaru LGD „Nasze Roz-
tocze” oraz części warsz-

ta towej. Część teo re tyczną 
szko lenia popro wa dził p. 
Marek Jawor, który po-
siada bogate doświad-
czenie zawo dowe zwią-
zane z tema tyką wykładu. 
Następnie prze pro wa dzone 
zostały warsz taty. Uczest-
nicy pod okiem doświad-
czo nego kucharza przy-
go to wy wali tra dy cyjne 
dania z wyko rzy sta niem 
pro duktów wpi sa nych na 
listę pro duktów tra dy cyj-
nych z terenu Zamojsz-
czyzny i Roz tocza – zapa-
lankę kar to flaną na boczku, 
gołąbki z kaszą, grzy bami 
i olejem świą tecznym roz-
to czań skim oraz cia steczka 
owsiane z miodem i orze-
chami.

LGD „Nasze Roztocze”

Szkolenie kulinarne z LGD „Nasze Roztocze”

Projekt unijny 

w WTZ Dominikanówka

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce wraz z 
Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt pn. 

„Punkty Informacyjno-Konsultacyjne. Aktualizacja”. 
W ramach tego projektu, w dniu 10 grudnia 2013 r. w Krasno-

brodzkim Domu Kultury odbędzie się spotkanie partnerskie, pod-
czas którego przedstawione będą m.in. informacje o wspomnianym 
wyżej projekcie oraz prezentacja Strategii Rozwoju Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Dominikanówce i wypracowanych rozwiązań.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
     Urszula Czapla
  Kierownik WTZ 

w Dominikanówce

Powitanie Nowego 2014 Roku
na Placu Siekluckiego

Zgodnie z kilkuletnią tradycją w dniu 31 grudnia 
br. na Placu Siekluckiego w centrum Krasno-

brodu odbędzie się „Powitanie Nowego 2014 Roku”. 
Organizatorami tego sylwestrowo-noworocznego spo-
tkania będą Burmistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki 
Dom Kultury.

Wszystkich chętnych do wspólne zabawy w plene-
rze zapraszamy o godz. 22.00. Szczegółowe informa-
cje podane będą już wkrótce na plakatach.
  

M. Czapla
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Generał dyw. Tadeusz Piskor – 
dowódca A „Lublin”, podejmu-

jąc decyzję o przeprowadzeniu ostatniej 
walki o Tomaszów Lubelski wieczorem 
19 września, proponował aby wyjście 
do ataku było wykonane z przedwie-
czornego ugrupowania wielkich jedno-
stek, co pozwoliłoby uniknąć straty cza-
su oraz wprowadzania do bezpośrednich 
działań od razu wszystkie oddziały nie 
wyłączając grupy ppłk. Antoniego Si-
korskiego.

Według ogólnych wytycznych – 
główną grupę uderzeniową miały stano-
wić: 23 DP i Warszawska BPM. Grupa 
ta miałaby o zmroku koncentrycznie 
uderzyć na Tomaszów, zdobyć go i 
otworzyć drogę na Bełżec. Czołgi bry-
gady po obezwładnieniu gniazd karabi-
nów maszynowych pogłębią natarcie i 
wysuną się szosą w kierunku południo-
wym. 23 DP, mając już wtedy wolną 
drogę do miasta, powinna go zdobyć. 55 
DP–Rez. i GO ppłk. Sikorskiego pozo-
stawią na osłonie w kierunku styczności 
z nieprzyjacielem tylko słabe ubezpie-
czenia. Resztę sił ściągnąć i uderzyć po 
osi Pasieki, względnie o ile Tomaszów 
padnie – przejść natychmiast w ślad 
za 23 Dyw. Piechoty. Krakowskiej BK 
pozostawiono swobodę przebijania się: 
albo razem z piechotą na Tomaszów, 
albo też samodzielnie, gdzieś w rejonie 
na północ od Tarnawatki. Ogólny kie-
runek przebijania się poszczególnych 
oddziałów to: Bełżec, kompleks lasów 
Werehata-Hrebenne-Ryczki. Miejsce 
zbiórki na północny zachód i wschód od 
Rawy Ruskiej.

Ponieważ amunicji artyleryjskiej 
było mało, a jednocześnie brak map 
przyczynił się do zwiększonego jej zu-
życia, polecono aby dywizje zabrały po 
2-3 baterie, to jest tyle, na ile jeszcze 
starczyło pocisków. Należy nadmienić, 
że zapasy amunicji były uzupełnione w 
dniach 16-17 września do pełnych sta-
nów, co stało się po rozkazie wydanym 
przez gen. Szyllinga d-cy A „Kraków”, 
który to rozkaz nakazywał bezzwłocz-
nie skierować ze stacji kolejowej Kle-
mensów do stacji Zwierzyniec pociąg 
amunicyjny, który został rozładowany 
przez oddziały polskie. Wtedy to uzu-
pełniono amunicję do pełnych jaszczy i 
przodków. Rozładowanie, na polecenie 
naczelnika stacji w Zwierzyńcu, odbyło 
się w gęstym bukowym lesie, 4 km od 
stacji i dzięki temu nie nastąpiło zbom-
bardowanie pociągu przez 3 bombowce, 

które dwukrotnie atakowały stację. Za-
pasy te starczyły zaledwie na kilka dni 
walk i w dniu 19 września były już na 
wyczerpaniu, a innych źródeł zaopatrze-
nia nie było. Wydano polecenie 
zniszczenia zbędnego sprzętu: 
działa bez amunicji (większość 
baterii), samochody nieprzy-
datne z powodu braku benzyny 
– należało zabrać tylko spraw-
ne i koniecznie wozy bojowe. 

Bardziej uszczegółowione 
wytyczne do walki przedsta-
wiały się następująco:

23 DP, wsparta oddziałami  
Warszawskiej BPM przeprowa-
dzi natarcie koncentryczne angażując 
wszystkie swoje oddziały.

11 pp, wsparty II dywizjonem 23 
pułku art. lekkiej, uderzy wraz z czoł-
gami wzdłuż linii Rogóźno-Tomaszów, 
zdobędzie i oczyści centrum miasta, 
przepuści oddziały Warszawskiej BPM 
oraz będzie prowadzić dalsze działania 
na kierunku Rawy Ruskiej.

73 pp, wzmocniony batalionem 
marszowym i III dywizjonem artylerii 
powinien nacierać na wschodni skraj 
Tomaszowa, a następnie przesuwać się 
wzdłuż drogi polnej Łaszczówka- Luby-
cza Królewska.

75 pp, wparty I dywizjonem 23 puł-
ku artylerii lekkiej jak najszybciej powi-
nien zerwać kontakt z nieprzyjacielem, 
przejść z rejonu Ulowa pod Tomaszów, 
uderzyć na koszary i działać za 73 pp.

55 DP-Rez. płk. dypl. Stanisława 
Kalabińskiego w miarę szyb-
ko oderwać się od wojsk nie-
mieckich, nacierać w kierunku 
Pasiek oraz maszerować na za-
chodnie tereny lasu Hrebenne.

Atak wszystkich polskich 
ugrupowań miał nastąpić po 
zapadnięciu zmroku, ale na-
tarcie rozpoczęło się znacznie 
później, gdyż czekano na czoł-
gi z brygady, które z trudem 
torowały sobie drogę wśród 
kłębowiska wozów, samochodów 
i ludzi, by dotrzeć na wyznaczone pozy-
cje wyjściowe.

Czołgów było tylko 7, a miało być – 
jak pisze w swoich wspomnieniach gen. 

Sadowski – cały batalion. Większość 
wozów bojowych zostało unieruchomio-
nych z powodu braku paliwa i otrzyma-
ło zadanie prowadzić wsparcie ogniowe 
na wyznaczone cele. Tuż po północy 11 
pp płk. dypl. Henryka Gorgonia wraz 

z Warszawską BPM wyruszył do natar-
cia. Za czołgami z 1 pułku strzelców 
pieszych zmotoryzowanych ppłk. dypl. 
Zenona Zacnego posuwała się piecho-

ta I batalionu, którego 1 
kompania kpt. Francisz-

ka Ciepieli zorganizowała 
grupy szturmowe mające 
iść do ataku pod osłoną 
czołgów – z granatami w 
ręku. Przeciwnik zobligo-
wany warkotem polskiej 
broni pancernej, oświe-
tlił pole walki rakietami i 
reflektorami, kierując na 

oddziały atakujące lawinę 
ognia artyleryjskiego oraz broni maszy-
nowej. Z siedmiu czołgów trzy rozbito 
na przedpolu, pozostałe z rannymi zało-
gami usiłowały zawrócić, ale utknęły w 
terenie, wycofał się tylko jeden.

Piechota poniosła również bardzo 
duże straty. Czoło grupy szturmowej 
kpt. Ciepieli po zaciętej walce wdar-
ło się do Rogóźna. Jednak z setki żoł-
nierzy 1 kompanii, która wyruszyła do 
szturmu, walczyło już tylko kilkunastu. 
Reszta, zabici i ranni pozostali na polu 
walki. Do zabudowań wdarli się również 
żołnierze z 3 kompanii por. Stanisława 
Oziębłowskiego, lecz tam pod silnym 
ogniem przywarli do ziemi i zaczęli się 
okopywać.

III batalion mjr. Stanisława Karolusa 
atakując na Kol. Rogóźno poniósł rów-
nież dotkliwe straty – zalegając w odle-
głości około 400 m od wioski.

Adiutant taktyczny 11 
pp kpt Antoni Gibliński 
relacjonował w swoich 
wspomnieniach, że z nasta-
niem świtu walka ogniowa 
ze strony nieprzyjaciela co-
raz bardziej przybierała na 
sile – powodując duże stra-
ty po stronie atakujących 
polskich pododdziałów, 
które przywarły do ziemi i 

przerwały ruch do przodu.
W potężnym ogniu nie-

mieckich karabinów maszynowych, 
w zupełnie otwartym terenie, nie było 
najmniejszych warunków przejścia do 
przodu, aż do czasu obezwładnienia 
nieprzyjacielskich źródeł ognia. Na kie-
runku natarcia pułku, takiej możliwości 
już nie było. Polska artyleria zaprzestała 
strzelać – wyczerpała się amunicja.

Ciąg dalszy na str. 18

Pierwsza bitwa tomaszowska cz.4

kpt. Franciszek Ciepiela

kpt. Antoni Gibliński



Gazeta     rasnobrodzka18 Grudzień 2013

Pierwsza 

bitwa tomaszowska cz.4

Ciąg dalszy ze str. 17
Około godz. 10.00 – dowódca pułku 

płk dypl. Henryk Gorgoń zebrał ofice-
rów i zakomunikował, iż z rozkazu gen. 
dyw. Tadeusza Piskora, walka zostaje 
przerwana. Dowódcy i żołnierze nie 
chcieli się pogodzić z taką decyzją, ale 
rozkaz był rozkazem. Część z nich, jak 
mjr Karolus, kpt. Gibliński, kpt. Śleziak, 
por. Oziębłowski, por. Drozdowski – z 
grupkami żołnierzy odeszli do lasu.

Po zakończonych walkach pod To-
maszowem, gdy Niemcy już wdarli się 
w głąb ugrupowania pułku, por. Jerzy 
Janczewski, były wychowanek 11 pp 
oraz st. sierż. Józef Derlatko z naraże-
niem własnego życia ukryli sztandar w 
zabudowaniach pana Franciszka Piwko 
z miejscowości Zielone, gdzie sztan-
dar przebywał około 2 lata. Następnie 
– w ramach akcji Armii Krajowej – st. 
sierż. Derlatko przeniósł go do własne-
go domu, gdzie przechował do końca 
wojny. Po wojnie oddał sztandar na ręce 
gen. dyw. Karola Świerczewskiego. 
Obecnie zdeponowany jest w Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie.

Tak zakończył swoje wrześniowe 
walki 11 pułk piechoty z Tarnowskich 
Gór.

Nie miały również większego po-
wodzenia natarcia 73 i 75 pułku piecho-
ty – o czym będzie opisane w następ-
nym artykule.

    c.d.n.

Jan Gębka

Nastały czasy wielkiej nagonki 
na duchownych. Jest to bardzo 

smutne, kiedy cierpią niewinni ucznio-
wie Chrystusa, którzy są przedłużeniem 
rąk Mistrza i prowadzą nas ku wiecznej 
szczęśliwości.

Kim jest dla nas kapłan, zrozumia-
łam, kiedy byłam jeszcze dzieckiem. 
Urodziłam się we wsi Suchowola koło 
Zamościa. Mieszkaliśmy na krańcu 
wioski, która ciągnie się ponad 3 kilo-
metry. Zaraz po wojnie wujostwo za-
proponowało nam, byśmy zajęli ich go-
spodarstwo, gdyż wyjeżdżają na Ziemie 
Odzyskane. Ukraińcy, którzy byli wła-
ścicielami tego gospodarstwa, wcześniej 
również tam wyjechali. Wyraziliśmy 
zgodę i zamieszkaliśmy na początku 
wsi, w sąsiedztwie kościoła i plebanii. 
Dobrze nam tam było, ziemia urodzajna 
prawie w jednym kawałku, do kościoła 
kilka kroków. Po krótkim czasie tatusia 
zaczęli nachodzić ludzie, którzy stawia-
li warunki. Albo zapisze się do PZPR, 
albo wyniesie się z tej gospodarki. Tatuś 
był człowiekiem prawym, nie było więc 
mowy o wstąpieniu w szeregi partii. 
Prosił tylko, by pozwolili zebrać zasiane 
plony, a po żniwach ustąpimy.

Niestety, nie chcieli zaczekać. Pew-
nego dnia na podwórze zajechał willis, z 
którego wyskoczyło kilku uzbrojonych 
ubeków. Dwóch wypuszczało zwierzęta 
z obory, pozostali wyrzucali przez okno 
wszystko, co było w mieszkaniu. Patrzy-
łam na to i cała drżałam. Nagle zaczęli 
zdejmować obrazy ze ścian i wyrzucać 

na wielką stertę rzeczy za oknem. Kiedy 
usłyszałam brzęk szkła z obrazów, nie 
wytrzymałam. Złapałam się za głowę i 
z piskiem pobiegłam do kościoła. Drzwi 
były zamknięte, więc piszcząc coraz 
głośniej, biegłam w kierunku plebanii. 
Ówczesny ksiądz proboszcz Czesław 
Szydłowski usłyszał mój krzyk, przy-
biegł do mnie i z trudem mnie uciszył. 
Gdy zapytał, co się stało, trzęsłam się 
nadal i cicho łkałam, pokazując ręką na 
nasze domostwo. Zza wysokiego krza-
ka ksiądz zobaczył całą tragedię. Wtedy 
popatrzył na mnie, zdjął mi chustkę z 
głowy, otarł umorusaną twarz i zapła-
kane oczy i powiedział: „Józia, to źli 
ludzie was zaatakowali, nie mogę wam 
pomóc, bo ze mną zrobiliby jeszcze go-
rzej”. Patrzyłam na twarz księdza, była 
blada, a z jego oczu spływały duże łzy. 
Widoku tej twarzy nie zapomniałam ni-
gdy. Od tamtej pory staram się zawsze 
pomagać duchowieństwu. 

Obecnie nie tylko ludzie nowej le-
wicy, ale nawet katolicy, także prakty-
kujący, krytykują duchownych, bo mało 
rozumieją, o co idzie walka. Myślę, że 
ludziom tym środki masowego ogłu-
piania zupełnie wypłukały mózgi. Nie 
potrafią zrozumieć, że walka z ducho-
wieństwem to walka z Kościołem, a tym 
samym z Panem Bogiem. Jakże spokoj-
niejsze byłyby ich sumienia, gdyby Pan 
Bóg do nich nie pukał, dlatego chcą z 
tym skończyć.
                                                                                                                    

 Józefa Kusz

Twarz kapłana

Serdeczne podziękowania Wszystkim:
Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom,

Koleżankom i Kolegom z pracy, Księżom,
Delegacjom, Rodzicom uczniów naszej szkoły,

oraz uczniom z klasy II,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach

dzielili z nami smutek i żal, 
okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we Mszy Św. 

i ceremonii pogrzebowej
naszego Kochanego Taty

śp. Czesława Konopki

               składają
               Anna Szkałuba

               z Mężem i Rodzeństwem

W dniu 23.11.2013r. w Gimnazjum w Szczebrzeszynie 
odbył się Festiwalowy Turniej Tańca Amatorskiej 

Ligi Tanecznej. W turnieju licznie uczestniczyli tancerze z 
całego województwa lubelskiego (ok. 300 osób). Największą 
popularnością cieszył się taniec hip-hop solo. Zespół Tańca No-
woczesnego „Fart” z Krasnobrodzkiego Domu Kultury z sukce-
sami zaprezentował swoje umiejętności taneczne.

Po trudnych zmaganiach eliminacyjnych: II MIEJSCE zajął 
KACPER KURYŁO w solo hh 10 - 11 lat, w finale zaprezento-
wały się Kinga Pasieczna i Aleksandra Gawron, która ostatecz-
nie zajęła V miejsce w kategorii tanecznej hip-hop 12 -13 lat. 

Tancerze ZTN „FART”, którzy uczestniczyli w turnieju to: 
Kinga Pasieczna, Daria Gancarz, Klaudia Gancarz, Dominika 
Gawron, Aleksandra Gawron, Aleksandra Bełz, Oliwia Wy-
szyńska, Amelia Mielnicka, Kamila Mękal, Kacper Kuryło.

GRATULACJE !!!!! 
Anna Antoszczak

Sukcesy tancerzy „Fartu” 
w Szczebrzeszynie
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W niedzielę 24.11.2013 Stowa-
rzyszenie Turystyczno-Spor-

towe „Gryf” gminy Zamość przy współ-
pracy z Zespołem Szkół w Płoskiem 
zorganizowało Turniej Halowy w Piłce 
Nożnej chłopców z rocznika 2000 i 
młodsi o  Puchar Prezesa STS „Gryf”.

W turnieju brali udział ucznio-

wie gimnazjum klasy sportowej ZSO 
Krasnobród reprezentujący MGKS 
„IGROS”. W eliminacjach pokonaliśmy 
takie kluby jak: ANDORIA Mircze, RE-
LAX Radecznica, GAUDIUM Zamość, 
ORZEŁ Tereszpol. W półfinale: IGROS- 
OMEGA Stary Zamość 1:0 Finał: IGOS 
– GRYF Gmina Zamość 2:2, karne 3:2

Turniej rozegrany został na pięknej 
dużej hali sportowej w Płoskiem przy 
szkole. Za I miejsce otrzymaliśmy pu-
char, dyplom oraz piłkę halową. Tytuł 
najlepszego bramkarza z pucharem 
otrzymał Bartosz Gębala. Na tak dobry 
wynik składa się praca uczniów w kla-
sach sportowych o profilu piłka nożna 
przy gimnazjum oraz praca jako zawod-
ników przy IGROSIE biorących udział 
w rozgrywkach ligowych młodszego 
trampkarza.

W zawodach udział brali: Gębala 
Bartosz, Kawka Jakub, Tomiczek Mate-
usz, Ożóg Szymon, Kapuśniak Dawid, 
Górnik Rafał, Kłyż Kamil, Kostrubiec 
Konrad, Przytuła Dawid, Kierownik 
drużyny: Ożóg Rafał, Trener: Mielni-
czek Kazimierz.

Ze sportowym pozdrowieniem
Kazimierz Mielniczek

PUCHAR DLA SZKOŁY I „IGROSU”

W dniu 6 listopada br. w 
Solcu-Zdroju odby-

ła się konferencja naukowa pt. 
„Perspektywy rozwoju funkcji 
turystyczno - uzdrowiskowych 
na wybranych obszarach Polski 
Południowo-Wschodniej” zorga-
nizowana w ramach projektu pn. 
„Współpraca Krasnobrodu, Solca
-Zdroju i Rymanowa w zakresie 
rozwoju kompetencji uzdro-
wiskowych i turystycznych” 
realizowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013, 
Oś priorytetowa 1: Nowocze-
sna Gospodarka, Działanie 1.4: 
Promocja i współpraca. 

Uczestniczyli w niej przed-
stawiciele trzech wyżej wymie-
nionych gmin - uczestników 
projektu. Krasnobród reprezen-
towany był przez kilkunastooso-
bową delegację składającą się  z przed-
stawicieli branży turystycznej, radnych 
Rady Miejskiej, dyrektorów jednostek 
samorządowych gminy oraz Sanatorium 
Rehabilitacyjnego im. Janusza Korcza-
ka w Krasnobrodzie, z z-cą Burmistrza 
Krasnobrodu Stanisławem Jędrusiną 

oraz koordynatorem projektu Władysła-
wem Molasem na czele.

W programie konferencji zaprezen-
towane zostały następujące referaty:       
* dr Cezary Molski - „Turystyka uzdro-
wiskowa – stan i perspektywy rozwoju 
produktu, oferty i destynacji turystycz-
nej”,
* dr Andrzej Tucki - „Szanse i możliwo-

ści rozwoju turystyki zdrowotnej 
na Lubelszczyźnie a wsparcie in-
stytucjonalne – krajowe i regio-
nalne systemy wsparcia”,
* dr inż. Jerzy Słowik – „Konku-
rencyjność turystyczna powiatów 
województwa podkarpackiego 
jako wypadkowa atrakcyjności tu-
rystycznej i inwestycyjnej”,

* mgr Jacek Słowik – „Możli-
wości rozwoju przestrzennego 
i funkcjonalnego uzdrowiska 
Rymanów-Zdrój na podstawie 
uwarunkowań naturalnych i an-
tropogenicznych”,
* dr n. med. Marek Grabski - 
„Rozwój turystyki zdrowotnej 
na przykładzie uzdrowiska So-
lec-Zdrój”.

Była to już trzecia z kolei – 
po Krasnobrodzie i  Rymanowie 
- konferencja zorganizowana w 

ramach projektu. Dzięki tym kon-
ferencjom gminy objęte projektem, a po-
łożone na terenie różnych województw: 
świętokrzyskiego, podkarpackiego i 
lubelskiego, mają okazję do bliższego 
poznania się, wymiany doświadczeń i 
nawiązania współpracy.

M. Czapla

Z wizytą w Solcu-Zdroju
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