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Umowa na zagospodarowanie
parku przy sanatorium
W dniu 21 listopada 2019 roku
w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie
została podpisana umowa pomiędzy Bur‐
mistrzem Krasnobrodu Kazimierzem
Misztalem i Skarbnikiem Elżbietą Nowak,
a firmą GARDEN MAX reprezentowaną
przez p. Marcina Kowala, na budowę ta‐
rasu widokowego, wykonanie elementów
małej architektury oraz zasadzenie zieleni
w ramach II części zamówienia realizo‐
wanego przez Gminę Krasnobród i Po‐
wiat Zamojski projektu pn. „Zachowanie
i udostępnienie najatrakcyjniejszych
elementów dziedzictwa naturalnego”.

Wartość tego zadania to kwota
600.000,00 zł brutto, w tym 85 procent
kosztów kwalifikowalnych będzie dofi‐
nansowane z Regionalnego Programu Ope‐
racyjnego Województwa Lubelskiego. Ter‐
min realizacji umowy to lipiec 2020.
Modernizacja budynków świetlic
w Hutkowie i Majdanie Wielkim
W dniu 29 października 2019 roku,
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,
Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misz‐
tal przy kontrasygnacie Skarbnika Elżbie‐
ty Nowak podpisali umowę na moderni‐
zację budynków świetlicy wiejskiej

w Hutkowie i Majdanie Wielkim polega‐
jącą na dociepleniu ścian zewnętrznych
wraz z robotami towarzyszącymi. Wartość
umowy opiewa na łączną kwotę 26 599,86
zł brutto. Wykonawcą robót jest Krasno‐
brodzka Spółdzielnia Socjalna „Źródło”.
Obecnie na obiektach prowadzone są
prace budowlane. Zakres modernizacji
w miejscowości Hutków obejmuje docie‐
plenie dwóch ścian zewnętrznych wełną
skalną (elewacja północna i wschodnia),
wykonanie na ścianach tynków mineral‐
nych i mozaikowego na cokole wraz
z robotami towarzyszącymi. W miejsco‐
wości Majdan Wielki prace polegają na
dociepleniu styropianem elewacji połu‐
dniowej (frontowej) budynku, a także
wykonaniu warstwy podkładowej. Zada‐
nie realizowane jest w ramach środków
z funduszu sołeckiego.
Prace przy świetlicy w Starej Hucie
Gmina Krasnobród we współpracy
z Państwową Strażą Pożarną w Zamościu
przeprowadziła prace remontowo – bu‐
dowlane w budynku świetlicy wiejskiej
w Starej Hucie oraz w jej sąsiedztwie na
łączną kwotę około 42 000,00 zł brutto.
Wkład finansowy Państwowej Straży Po‐
żarnej to dotacja dla OSP Stara Huta
w wysokości 25 000,00 zł, natomiast
środki gminy to kwota 17 000,00 zł.
W ramach zadania wykonano nową
nawierzchnię o powierzchni ponad
300,00 m2 z kostki brukowej betonowej
przy świetlicy oraz zamontowano nową,
automatycznie otwieraną bramę do gara‐
żu. Wykonawcą nowej nawierzchni jest
firma Wiktor Adamczuk Usługi Brukar‐
skie z Majdanu Wielkiego.
Budowa parkingu
ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie
W dniu 20 listopada 2019 roku ode‐
brano prace dotyczące budowy parkingu
przy drodze powiatowej nr 3260L przy
ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie. Za‐
danie wykonano we współpracy z Powia‐
tem Zamojskim, który przeznaczył na ten
cel materiały budowlane m.in. kostkę
brukową i krawężniki.
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W ramach przeprowadzonych prac
budowlanych ułożono kostkę brukową
o powierzchni 330 m2, ustawiono kra‐
wężniki drogowe oraz wyznaczono 12
miejsc parkingowych. Wykonawcą prac
była Spółdzielnia Produkcji Rolnej
w Majdanie Wielkim. Wkład finansowy
Gminy Krasnobród na realizację tego za‐
dania wyniósł 70 400,00 zł.
Fundusz sołecki – drogi
W ramach funduszu sołeckiego prze‐
prowadzone zostały remonty oraz mo‐
dernizacje dróg gminnych na łączną
kwotę 29 510,00 zł. Wykonano moderni‐
zację drogi gminnej w Hutkach na kwotę
14 017,00 zł, w Grabniku wartość re‐
montu wyniosła 11 693,00 zł oraz
w miejscowości Szur 3 800,00 zł. Drogi
utwardzone zostały kruszywem i wyło‐
żone płytami betonowymi.
Dofinansowania dla OSP
W dniu 6 listopada 2019 r. zawarte
zostały umowy pomiędzy Funduszem
Składkowym Ubezpieczenia Społeczne‐
go Rolników, a Ochotniczą Strażą Pożar‐
ną w Majdanie Wielkim oraz Ochotniczą
Strażą Pożarną w Wólce Husińskiej na
dofinansowanie realizacji zadania pu‐
blicznego pn. „Wyposażenie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z tere‐
nów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ra‐
towniczo – gaśniczy i umundurowanie
bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów
strażackich oraz łodzi ratowniczych”.
OSP w Majdanie Wielkim uzyskała
dofinansowanie w kwocie 6 750,00 zł,
natomiast OSP w Wólce Husińskiej
w kwocie 7 310,00 zł. Dofinansowanie
w całości przeznaczone zostanie na zakup
sprzętu ratowniczego i umundurowania
bojowego.
Środki udało się pozyskać dzięki
współpracy Ochotniczych Straży Pożar‐
nych z Urzędem Miejskim w Krasnobro‐
dzie.
Montaż OZE
Gmina Krasnobród jest w trakcie re‐
alizacji projektu pn. „Montaż odnawial‐
nych źródeł energii na terenie gminy
Krasnobród” realizowanego w ramach
działania 4.1 Wsparcie wykorzystania
OZE Regionalnego programu Operacyj‐
nego Województwa Lubelskiego na lata
20142020.
W ramach projektu zamontowanych
zostanie 401 instalacji OZE. Zainstalowa‐
nych zostało już 347 instalacji solarnych.
Obecnie jesteśmy na etapie montażu insta‐
lacji fotowoltaicznych. Równocześnie od‐
bywają się oględziny budynków miesz‐
kalnych mieszkańców zakwalifikowanych
do montażu pomp ciepła.
Informacje o kolejnych etapach reali‐
zacji projektu będziemy przekazywać na
bieżąco.
Informacje zebrały:
M. Czapla i M. MiecznikBorkowska
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Narodowe Święto Niepodległości 2019
z Honorowym Obywatelem Gminy Krasnobród
ks. prałatem Romanem Marszalcem

W

dniu 11 listopada 2019 ro‐
ku, w 101. rocznicę odzy‐
skania przez Polskę niepodległości
w całym kraju, ale również w wielu
miejscach na świecie obchodzone było
Narodowe Święto Niepodległości.
Wśród tych miejsc był również
i Krasnobród, w którym od wielu lat
obchody tego święta mają bardzo uro‐
czysty charakter. Tak też było i w roku
bieżącym.
W uroczystościach wzięli udział:
władze samorządowe Krasnobrodu
z burmistrzem Krasnobrodu Kazimie‐
rzem Misztalem oraz przewodniczą‐
cym Rady Miejskiej Radosławem Cio‐
semMairot na czele, poczty sztanda‐
rowe szkół i kombatantów, dyrektorzy
i kierownicy oraz delegacje zakładów
pracy, instytucji i stowarzyszeń, har‐
cerze oraz mieszkańcy miasta i gminy
Krasnobród.
Pierwsza część obchodów to trady‐
cyjnie uroczystości religijnopatrio‐
tyczne, które odbyły się w Kościele
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Pan‐
ny. Rozpoczęły się one od programu
patriotycznego w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. Mło‐
dzież i dzieci, przygotowani pod kie‐
runkiem swoich nauczycieli: Małgo‐
rzaty Sawulskiej, Małgorzaty Lipczew‐
skiejLitwińczuk, Karoliny Piotrowskiej
i Magdaleny Antoniak, zaprezentowali
piękny montaż słownomuzyczny, w któ‐
rym przedstawili trudne losy naszej
Ojczyzny podczas niewoli, jej dróg do
wolności, aż do odzyskania upragnio‐
nej przez Polaków niepodległości.
Piękne recytacje i śpiewy młodych
wykonawców, stroje oraz rekwizyty
sprawiły, że odbiorcy mogli przenieść
się myślami w czasy, o których była
mowa. To było wzruszające przedsta‐
wienie, które sprawiło, że nie jednemu
z odbiorców pojawiła się łezka w oku.
Na zakończenie wszyscy występujący,
w podziękowaniu za piękny występ,
otrzymali gromkie brawa od zebranych
w krasnobrodzkim sanktuarium.
Po części artystycznej rozpoczęła
się Msza św. w intencji Ojczyzny od‐
prawiona przez miejscowego probosz‐
cza ks. prałata dr Eugeniusza Derdziu‐
ka, który wygłosił również homilię. Jej
uroczystą oprawę zapewnił miejscowy
Chór Parafialny oraz Krasnobrodzka

Orkiestra Dęta.
W dalszej części obchodów Naro‐
dowego Święta Niepodległości był
przemarsz pod pomnik 100lecia Od‐
zyskania przez Polskę Niepodległości,
który powstał rok temu jako dar spo‐
łeczności lokalnej i został uroczyście
odsłonięty 11 listopada 2018 roku
podczas obchodów 100. rocznicy od‐
zyskania przez Polskę niepodległości.
Przemarsz prowadziła Krasno‐
brodzka Orkiestra Dęta wykonując
piękne utwory patriotyczne. Za nią
szły poczty sztandarowe, delegacje
z wiązankami kwiatów oraz mieszkań‐
cy, którzy nieśli dużą, 30metrową fla‐
gę narodową. Po przybyciu pod po‐
mnik wszyscy zebrani, przy akompa‐
niamencie Krasnobrodzkiej Orkiestry
Dętej, odśpiewali Mazurka Dąbrow‐
skiego. Następnie okolicznościowe
przemówienie wygłosił burmistrz Kra‐
snobrodu Kazimierz Misztal (tekst na
str. 4), a po nim delegacje reprezentu‐
jące zakłady pracy, instytucje, związki
i stowarzyszenia złożyły wiązanki pod
pomnikiem, przy którym wartę hono‐
rową trzymali krasnobrodzcy harcerze.
Druga część obchodów Święta
Niepodległości odbyła się po południu
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
O godzinie 14.00 rozpoczęła się nad‐
zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, pod‐
czas której radni zdecydowali o nada‐

niu tytułu Honorowego Obywatela
Gminy Krasnobród ks. prałatowi Ro‐
manowi Marszalcowi, byłemu wielo‐
letniemu proboszczowi Parafii Nawie‐
dzenia NMP w Krasnobrodzie, kusto‐
szowi krasnobrodzkiego Sanktuarium
Maryjnego.
Na początku wszyscy zebrani
w sali widowiskowej KDK, gdzie od‐
bywała się sesja odśpiewali hymn na‐
rodowy. Potem głos zabrał burmistrz
Krasnobrodu Kazimierz Misztal, który
wręczył obecnemu na uroczystościach
ks. kanonikowi prof. zw. dr hab. Edwar‐
dowi Walewandrowi z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II Medal 100lecia Niepodległości za
zasługi na rzecz rozwoju Miasta
i Gminy Krasnobród. Następnie, za‐
nim radni zagłosowali za przyjęciem
uchwały przyznającej tytuł Honoro‐
wego Obywatela Gminy Krasnobród
ks. prałatowi Romanowi Marszalcowi,
Burmistrz Krasnobrodu jako wniosko‐
dawca uchwały uzasadnił swoją pro‐
pozycję przedstawiając pokrótce za‐
sługi Księdza Prałata. Bardziej szcze‐
gółową charakterystykę kandydata do
tego zaszczytnego tytułu przedstawił
w wygłoszonej laudacji ks. kanonik
prof. zw. dr hab. Edward Walewander
(tekst na str. 57).
Po jednogłośnym podjęciu uchwa‐
ły przewodniczący Rady Miejskiej Ra‐
dosław CiosMairot wręczył ks. prała‐
towi Romanowi Marszalcowi uchwałę
o nadaniu tytułu Honorowego Obywa‐
tela Miasta i Gminy Krasnobród,
a Burmistrz okolicznościowy grawer‐
ton. Były też kwiaty, które w imieniu
Rady Miejskiej wręczyła radna Anna
Szkałuba.
Następnie ks. prałat Roman Mar‐
szalec w swoim wystąpieniu podzię‐
kował za to zaszczytne wyróżnienie
i podzielił się wspomnieniami i reflek‐
sjami ze swojego życia.
Potem przyszedł czas na gratulacje
i kwiaty, które złożyli: radni powiato‐
wi  Agnieszka Adamczuk i Kazimierz
Mielnicki, dyrektorzy szkół terenu
gminy Krasnobród: Elżbieta Działa 
ZS Krasnobród, Małgorzata Kawałek 
SP Majdan Wielki i Elżbieta Zub – SP
Kaczórki, wraz z Moniką Żur  dyrek‐
torem Zamojskiej Delegatury Lubel‐
skiego Kuratorium Oświaty, która od‐
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czytała list od Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk,
ks. prałat Eugeniusz Derdziuk, kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Dominikanówce Urszula Czapla i dyrektor
Krasnobrodzkiego Domu Kultury Mariola Czapla, a także
delegacje: Majdanu Małego – radny Jan Kopczyński i sołtys
Urszula Piwko, Hutkowa – radny Krzysztof Gęśla i sołtys
Krystyna Wróbel oraz Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia
Turystycznego – prezes Małgorzata Dobrut.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert „Radość z Nie‐
podległej” w wykonaniu Moniki Grajewskiej. W programie
koncertu były piękne polskie pieśni i piosenki patriotyczne,
religijne i ludowe. Wybrane utwory, wraz z wokalistką,
śpiewała również zgromadzona na sali publiczność, korzy‐
stając z przygotowanych wcześniej śpiewników.
Po koncercie wszyscy zostali zaproszeni na słodki po‐
częstunek oraz degustację pysznego tortu przygotowanego
z okazji nadania honorowego obywatelstwa ks. prałatowi
Romanowi Marszalcowi.
Oprócz słodkości na uczestników uroczystości czekał także
zespół „Wójtowinianie”, który zaśpiewał wraz z zebranym
„Sto lat” dla Księdza Prałata, a potem umilał czas wykonu‐
jąc piosenki ze swojego bogatego repertuaru, w tym ulubio‐
ne utwory ks. Romana Marszalca – piosenkę o Krasnobro‐
dzie pt. „Tutaj, gdzie Wieprza” oraz „Rozłączenie” (Za Nie‐
men).
Organizatorami obchodów Narodowego Święta Niepod‐
ległości byli: Burmistrz Krasnobrodu, Proboszcz Parafii
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NNMP w Krasnobrodzie i Krasnobrodzki Dom Kultury.
Cała uroczystość została utrwalona poprzez nagranie vi‐
deo przez Firmę KFilm Studio z Majdanu Wielkiego.
Wkrótce filmowa relacja będzie umieszczona na stronach
internetowych Gminy Krasnobród i Krasnobrodzkiego Do‐
mu Kultury.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 1011
fot. M. K.

Niech żyje Niepodległa, Suwerenna Rzeczpospolita!!!
Przemówienie burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala podczas Narodowego
Święta Niepodległości w dniu 11.11.2019 r. przy pomniku 100lecia Niepodległości

Szanowni Państwo,

spotykamy się dziś, aby po raz drugi
w tym miejscu, wspominać jeden
z najważniejszych dni w historii na‐
szego narodu. 11 listopada jest symbo‐
lem naszej wolności, symbolem zjed‐
noczenia wszystkich Polaków, symbo‐
lem naszej tożsamości narodowej,
symbolem naszej wspólnej pracy dla
dobra przyszłych pokoleń.
Jak co roku, tego dnia wspomina‐
my 123 lata kiedy Polska była pod za‐
borami, wspominamy wszystkie chwi‐
le, których doświadczyliśmy, wspomi‐
namy także wszystkich bohaterów,
którzy przyczynili się do odzyskania
niepodległości. Ale zapominamy o tym
z jakim trudem odzyskaliśmy upra‐
gnioną wolność i jak wielu chciało
nam tę wolność odebrać.
Przez lata
władzy komunistycznej byliśmy pod
nieformalnym zaborem i świętowanie
dnia
niepodległości
ustanowione
w 1937 roku zniesione zostało w 1945
roku ustawą Krajowej Rady Narodo‐
wej. Przez kolejne lata nie wolno było
w sposób otwarty cieszyć się z niepod‐
ległości aż do zmian ustrojowych
w 1989 roku.

Nie możemy pozwolić na to, aby 11 li‐
stopada był tylko kolejnym wolnym
dniem w kalendarzu. Szczególnie dziś
kiedy obchodzimy rocznicę odzyska‐
nia niepodległości, musimy potrakto‐
wać tę datę jako symbol, który ma mó‐
wić nam i przyszłym pokoleniom, że
święto odzyskania niepodległości to
nie jest jeden dzień w roku. To co‐
dzienna praca i przekazywanie wiedzy
następnym pokoleniom.
Dzisiaj rodzi się pytanie, czy po‐
trafimy dobrze wykorzystać wolność
wywalczoną przez poprzednie pokole‐
nia? Czy pielęgnujemy ją należycie?
Dzisiaj mamy możliwość decydowania
o sobie – o tym gdzie i jak chcemy
żyć. Wiemy, że nikomu nie wolno ni‐
czego narzucać, warto jednak uświa‐
damiać sobie i innym, że o wolność
i niepodległość należy cały czas dbać.
A w sprawach najważniejszych, zwią‐
zanych z prawidłowym funkcjonowa‐
niem państwa oraz naszej Małej Oj‐
czyzny, niezależnie od różnic, powin‐
niśmy umieć się porozumieć.
Teraz kiedy nie musimy ryzykować
naszego życia w celu utrzymania wol‐
ności, musimy zauważać właśnie ją

w najprostszych elementach. Żyjmy
niepodległością każdego dnia. Do‐
strzegajmy
naszą
niepodległość
w wolności wyboru, w wolności wy‐
powiedzi. Doceniajmy czasy, w któ‐
rych przyszło nam żyć i wykorzystaj‐
my do tego, aby budować naszą przy‐
szłość w sposób odpowiedzialny.
Dziś chcę aby pamięć o niepodle‐
głej Polsce była w nas zawsze. Dlate‐
go gromadzimy się w tym miejscu,
przy pomniku upamiętniającym 100
lecie
odzyskania
niepodległości.
Chciałbym, aby ten pomnik przypomi‐
nał, że niepodległość nie wiążę się tyl‐
ko ze świętem 11 listopada. Niepodle‐
głość to przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość.

Szanowni Państwo,

zróbmy wszystko, aby 11 listopada
był dniem wesołym i niepowtarzal‐
nym dla każdego z nas. Jest to dzień
ponownych narodzin naszej ojczyzny.
Nie wstydźmy się naszych uczuć do
Polski. Uczmy młode pokolenia miło‐
ści do ojczyzny. Składając hołd na‐
szym przodkom za ten najcenniejszy
dar, pamiętajmy, że powinnością nas
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wszystkich jest zachowanie jej dla
pomyślności obecnych i przyszłych
pokoleń.
Dziękuję wszystkim, którzy zaan‐
gażowali się w przygotowanie dzisiej‐
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szych obchodów święta 101. rocznicy
odzyskania niepodległości, dziękuję
pocztom sztandarowym, przedstawi‐
cielom instytucji z terenu gminy
i wszystkim Państwu, którzy wspólnie

chcecie świętować Niepodległość
w tym radosnym dla całej Polski dniu.

Niech żyje Niepodległa, Suwe‐
renna Rzeczpospolita!!!!!!!

Ks. prałat Roman Marszalec

pierwszy w historii Krasnobrodu honorowy obywatel miasta

D

nia 11 listopada 2019 r. wielo‐
letni proboszcz parafii Nawie‐
dzenia Najświętszej Maryi Panny,
ks. prałat Roman Marszalec, został
ogłoszony honorowym obywatelem mia‐
sta i gminy Krasnobród. Z tej okazji
ks. prałat prof. zw. dr hab. Edward Wa‐
lewander wygłosił w Krasnobrodzkim
Domu Kultury laudację, którą poniżej
przedstawiamy.

1. Kontekst społeczny spotkania

Uroczyste spotkanie w Narodowe
Święto Niepodległości 2019 r. ma
z pewnością wymowę historyczną. Cie‐
szy naprawdę wielu ludzi, że Rada
Miasta Krasnobrodu, na czele z jego
burmistrzem, panem Kazimierzem
Misztalem, odpowiadając na przedłożo‐
ne jej przesłanie ludzi z naszego środo‐
wiska, jednogłośnie postanowiła przy‐
znać honorowe obywatelstwo ks. prała‐
towi Romanowi Marszalcowi.
W tym czasie, gdy w mediach,
zwłaszcza liberalnych, czyni się wszyst‐
ko, by przedstawiać kapłanów w jak naj‐
gorszym świetle, radni naszego miasta
honorują zasługi wieloletniego krasno‐
brodzkiego duszpasterza. Szlachetnie
wyłamują się z tej prawie powszechnej
już nagonki na kapłanów. Odznaczając
ks. prałata Romana Marszalca, honorują
nie tylko JEGO działalność duszpaster‐
ską. Przez swoją decyzję w jakimś sen‐
sie waloryzują pracę innych krasno‐
brodzkich kapłanów, takich jak księża
Marcin Bardel (wikariusz w Krasno‐
brodzie w latach 19391940, później
więzień niemieckich obozów koncen‐
tracyjnych Sachsenhausen i Dachau)
czy Ludwik Liwerski (więzień Konzen‐
trationslager Dachau, proboszcz w Kra‐
snobrodzie w latach 19451969), żeby
wymienić tylko niektórych duszpaste‐
rzy. Główną „winą” obu wymienionych
była w oczach niemieckiego okupanta
ich gorliwa postawa patriotyczna i dzia‐
łalność duszpasterska. Dzisiejsze spotka‐
nie to dobra okazja, by wspomnieć także
innego dawnego duszpasterza krasno‐
brodzkiego – ks. Kazimierza Wójtowi‐
cza (w latach 19691982 kustosza nasze‐
go sanktuarium i proboszcza, społeczni‐

ka). Tych i innych kapłanów nasze śro‐
dowisko krasnobrodzkie stale docenia.
W Galerii Zasłużonych Miasta Krasno‐
bród mamy konterfekty tych duszpaste‐
rzy. Wymowny jest fakt, że nasze po‐
czytne pismo, i to nie tylko w regionie,
miesięcznik „Gazeta Krasnobrodzka”,
publikuje wiele tekstów na temat życia
kapłanów i ich działalności duszpaster‐
skiej, dawniej i obecnie.
Zasługująca na uznanie i jakże
w dzisiejszych czasach potrzebna decy‐
zja władz miasta przede wszystkim do‐
daje odwagi nam, kapłanom, byśmy nie
dali się zastraszyć i ciągle gorliwie pra‐
cowali dla dobra wspólnego. Jednocze‐
śnie jest to zachęta, abyśmy przez mo‐
dlitwę i wzór życia nieustannie przy‐
czyniali się do budzenia nowych powo‐
łań kapłańskich. Mamy być wierni
Chrystusowi, nie bacząc na konsekwen‐
cje, zwłaszcza dzisiaj w trudnej, nie‐
przychylnej kapłanom rzeczywistości.
Żniwo przecież wielkie, a robotników
ciągle za mało (por. Łk 10, 2).

2. Życie i aktywność
oraz osiągnięcia Laureata

Ks. prałat Roman Marszalec to spo‐
łecznik, duszpasterz i kustosz sanktu‐
arium, którego działalność pasterską
dobrze znamy i doceniamy1. Mocno
wrósł nie tylko w środowisko naszego
regionu krasnobrodzkiego. Jest też
chlubą całej Zamojszczyzny. Zasłużył
w pełni na wyjątkowe wyróżnienie, ja‐
kim jest honorowe obywatelstwo na‐
szego pięknego miasta zdrojowego.
Ks. prałat Roman Marszalec jest do Za‐
mojszczyzny jak gdyby przypisany.
Opatrzność tak postanowiła i dbała, by
w taki właśnie sposób jego los się do‐
pełnił. Nie tu miejsce na szczegółowy
życiorys Księdza Prałata, wszelako za‐
sygnalizujmy kilka ważnych dat.
Urodził się w Tyszowcach 1 lutego
1940 r. w rodzinie Feliksa i Stefanii,
dodajmy, że długo i wprost z niepoko‐
jem oczekiwany. Przyczyną był nie tyl‐
ko okrutny czas okupacji, ale również
fakt, że poród był także zagrożony me‐
dycznie. Jedyną ucieczką była Matka
Boża Krasnobrodzka, do której ufni

w Jej pomoc i oddani Bogu rodzice za‐
nosili gorące modły. Jakże wielka była
ich radość, kiedy chłopiec szczęśliwie
przyszedł na świat i zdrowo się rozwi‐
jał. I właśnie wtedy w 1942 r. nadeszły
dni grozy – mord na rodzinach żydow‐
skich mieszkających w sąsiedztwie
Marszalców. Przekazy o tych pełnych
grozy chwilach pozostały w pamięci na
zawsze w rodzinie. Dziś ks. Roman
wspomina: „Mimo że napastliwy Nie‐
miec pociągał mocno za spust karabi‐
nu, pocisk nie odpalił. Obraz Najświęt‐
szej Dziewicy wiszący na ścianie domu
i medalik na piersi matki stał się dla
wszystkich ocaleniem” i na koniec pod‐
kreśla: „Zostałem przy życiu, aby peł‐
nić służbę u Tej, która mnie ocaliła!”.
Uczęszczał do szkoły podstawowej
w Tyszowcach. Tam też ukończył
w 1958 r. Liceum Ogólnokształcące.
Studia filozoficznoteologiczne odbył
w Wyższym Seminarium Duchownym
w Lublinie. Na kapłana został wyświę‐
cony 31 maja 1964 r. przez biskupa lu‐
belskiego Piotra Kałwę.
Po święceniach pracował jako wi‐
kariusz parafialny w Kaniach koło Re‐
jowca (19641966), w Firleju koło Lu‐
bartowa (19661967) i Bożej Woli koło
Bychawy (19671970). Był też rekto‐
rem kościoła w Rzeczycy Księżej koło
Kraśnika (19701977), gdzie tworzył
podwaliny pod erygowanie parafii.
Proboszczował najpierw w Majdanie
Sopockim (19771982), a później, od
1982 r. i już do emerytury, w sanktu‐
arium krasnobrodzkim.
Nie ominęły go godności kościelne.
Od 1985 r. jest kanonikiem honorowym
Kapituły Katedralnej Lubelskiej, od
1993 r. kanonikiem rzeczywistym Ka‐
pituły Konkatedralnej w Lubaczowie,
od 1998 r. kapelanem honorowym pa‐
pieskim Jana Pawła II, od 28 września
2005 r. prałatem honorowym Benedyk‐
ta XVI. 6 września 1982 r. został wice‐
dziekanem dekanatu ZamośćNowe
Miasto, a od 5 marca 1994 do 1 wrze‐
śnia 1995 r. był jego dziekanem. Wtedy
też otrzymał stanowisko dziekana nowo
erygowanego dekanatu krasnobrodz‐
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kiego. Funkcję tę sprawował do końca
września 2010 r.
Od 26 maja 1995 r. pełni obowiązki
kapelana Koła Rejonowego Armii Kra‐
jowej w Krasnobrodzie.
Otrzymał także rozliczne odznacze‐
nia państwowe, regionalne i środowi‐
skowe. 4 sierpnia 2000 r. ówczesny mi‐
nister kultury i dziedzictwa narodowego
RP, Kazimierz Michał Ujazdowski,
przyznał mu wyróżnienie za opiekę nad
zabytkami. Prezydent III RP Lech Ka‐
czyński odznaczył go 2 października
2006 r. Złotym Krzyżem Zasługi. Śro‐
dowiska kombatanckie nadały mu Me‐
dal 60lecia Polskiego Związku Byłych
Więźniów Politycznych, Niemieckich
Więzień i Obozów Koncentracyjnych. 8
września 2006 r. otrzymał od ówcze‐
snego wojewody lubelskiego Wojciecha
Żukowskiego dyplom uznania „za peł‐
ną zaangażowania działalność duszpa‐
sterską i społeczną ukierunkowaną na
propagowanie tradycji patriotycznych,
a także piękna przyrody i dziejów Kra‐
snobrodu oraz Roztocza, w szczególno‐
ści za wkład w powołanie Krasnobrodz‐
kiego Towarzystwa Regionalnego”. 23
maja 2009 r. prezydent RP Lech Ka‐
czyński odznaczył ks. prałata Romana
Marszalca Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski za zasługi w działal‐
ności na rzecz zachowania dziedzictwa
kulturowego i osiągnięcia w pracy
duszpasterskiej.
Oprócz działalności ściśle duszpa‐
sterskiej ks. prałat Roman Marszalec an‐
gażuje się w pracę społeczną na rzecz
lokalnego środowiska. Wielokrotnie or‐
ganizował spotkania rodzin związanych
z 25. Pułkiem Ułanów Wielkopolskich.
Imieniem tego pułku nazwano Zespół
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie.
Brał udział w działalności Komitetu Od‐
budowy Kościołów na Białorusi, m.in.
przeprowadzał zbiórki pieniężne na ten
cel. Kardynał Kazimierz Świątek, wybit‐
na postać Kościoła na Białorusi, przesłał
mu osobny list z serdecznym podzięko‐
waniem. Warto podkreślić, że ks. Roman
Marszalec był jednym z inicjatorów po‐
wstania Liceum Ogólnokształcącego
w Krasnobrodzie. Zaangażował się
mocno w działalność Kapituły Dziedzic‐
two Narodu „Święta Sprawa” i został
wybrany na jej prezesa. Z inicjatywy tej
Kapituły na terenie diecezji zamojsko
lubaczowskiej posadzono około 1000
dębów dla upamiętnienia wielkich wy‐
darzeń i postaci z historii narodu pol‐
skiego. Mimo tylu zajęć ks. Roman
Marszalec znajdował czas, aby organi‐
zować pomoc materialną dla ludzi do‐
tkniętych klęskami żywiołowymi. Starał
się o dobrą współpracę z instytucjami
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i urzędami na terenie swojej parafii
i podległego mu dekanatu.
Jeśli chodzi o działalność gospodar‐
czą krasnobrodzkiego kustosza w sank‐
tuarium, trzeba odnotować, że wraz
z parafianami wybudował, ogrodził
i wyposażył w niezbędny sprzęt litur‐
giczny kościoły filialne w Majdanie Ma‐
łym, Majdanie Wielkim, Wólce Husiń‐
skiej, Dominikanówce i Jacni. Rozbudo‐
wał kaplice w Łuszczaczu i Hutkowie,
powiększając je o główną nawę. Wybu‐
dował i przygotował do pełnego funk‐
cjonowania kościół pw. Zesłania Ducha
Świętego w krasnobrodzkiej dzielnicy
Podzamek. Konsekracja odbyła się 27
czerwca 2007 r. Przy kościele św. Stani‐
sława Biskupa w Potoczku została z jego
inicjatywy dobudowana nowa drewniana
zakrystia. Ks. Roman Marszalec zajął się
też pracami przy zabytkowym kościele
parafialnym.
Ks. prałat Roman Marszalec ma cie‐
kawe hobby – hoduje ptaki. Na podwó‐
rzu parafialnym urządził ptaszarnię,
w której trzyma egzotyczne ptaki i rzad‐
kie gatunki gołębi. Muzeum Parafialne,
a zwłaszcza ptaszarnia, cieszą się wiel‐
kim zainteresowaniem. O każdej porze
roku przybywają tu liczne grupy zwie‐
dzających z całej Polski, przede wszyst‐
kim dzieci i młodzieży.
25 września 2010 roku ks. prałat
Roman Marszalec przeszedł w stan
spoczynku. Stało się więc zadość wy‐
mogowi prawnemu – emerytura, czyli
coś, na co – zgodnie z etymologią – so‐
bie zasłużyliśmy (łacińskie słowo eme‐
ritus znaczy właśnie „zasłużony”, od
czasownika emereo, emerere, emerui,
emeritum – zapracować, zasłużyć, wy‐
służyć). Można w rozmaity sposób to
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rozumieć, bo zasługa może być po pro‐
stu zapłacona doraźnie i tym samym jak
gdyby wyrównana. Zasługi ks. prałata
Marszalca, jak to staraliśmy się zobra‐
zować, nie mieszczą się na żadnej liście
płac. One po prostu zrosły się z doko‐
nanymi przezeń dziełami, które stano‐
wią trwały monument o nim przypomi‐
nający. Mogą to być i są z pewnością
dzieła w obrębie Kościoła, bo jako ka‐
płan im przede wszystkim poświęcał si‐
ły. Ale ks. prałat Roman Marszalec to
postać trudna do zaszufladkowania. Po‐
trafi niejedno i nie cofa się przed żadną
pracą. Dla niego parafia, sanktuarium
i elementarne potrzeby miejsca, w któ‐
rym razem ze wspólnotą wiernych żyje,
to także teren służby. Mówiliśmy o jego
hobby – ptaszkach. Każdy, kto go zna,
wie, że jego hobby to jest także ten
piękny, tak ubogacony przyrodą krajo‐
braz, w którym łatwo odnajdował dary
przynoszone przez naturę, te kosze ry‐
dzów, ziół, owoców lasu. To był jego
urlop, jego wytchnienie po obowiąz‐
kach, niekiedy bardzo wyczerpujących.
Wreszcie jego przywiązanie do zie‐
mi ojczystej. I nie mamy tu na myśli
tylko Polski, bo to oczywiste, ale zie‐
mia ojczysta to także miejsce, które
niejako asystowało przy naszych naro‐
dzinach, wykarmiło nas, pomagało
wzrastać, ale także wyciągnęło rękę po
daninę. Od jednych zażądało krwi, od
innych potu i trudu. Ks. prałat Roman
Marszalec tej ziemi, Ziemi Zamojskiej,
niczego nie odmówił. Dał to, czego
Stwórca zażądał, i niczego nie poskąpił.
Był i jest żywym świadectwem urodze‐
nia i życia tu, na Zamojszczyźnie, bo‐
gatej w historię, w patriotyzm, w cier‐
pienie i w miłość do wszystkiego, co
polskie. Nie można sobie wyobrazić,
by ktoś lepiej mógł zdać egzamin z pa‐
triotyzmu, tego pieczętującego się Or‐
łem Białym i polskim znamieniem –
flagą białoczerwoną, a także tego pa‐
triotyzmu wiążącego człowieka z Małą
Ojczyzną – w tym przypadku z Za‐
mojszczyzną.
Dlatego też ktoś, kto spełnił wszyst‐
kie przykazania dyktowane przez taki
patriotyzm, godzien jest być przyjętym
do grona Honorowych Obywateli Kra‐
snobrodu i, dodałbym, także Zamojsz‐
czyzny. Niech to piękne miasto i ta zna‐
komita Ziemia, tak bogata w historię,
z dumą wprowadzą tę postać Kapłana
i Społecznika do swoich annałów.

3. Życzenia na przyszłość

Składam Księdzu Prałatowi serdecz‐
ne gratulacje i słowa uznania dla Jego
dotychczasowych osiągnięć. Niech
przyjmie też serdeczne życzenia zdrowia
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i wszelkiego błogosławieństwa Bożego.
Dzisiejsze uroczyste spotkanie jest dla
nas wszystkich pewnego rodzaju zobo‐
wiązaniem. Jest przede wszystkim za‐
chętą, byśmy wszyscy dorastali do rangi
naszych poprzedników i dobrze odpo‐
wiadali na zapotrzebowania współcze‐
snego czasu, w którym żyjemy.
Z myślą zatem o przyszłych docenio‐
nych i wyróżnionych przez władze na‐
szego miasta, pięknego Krasnobrodu,
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zawołam krótko a treściwie: Vivant se‐
quentes!
ks. prałat prof. zw. dr hab.
Edward Walewander, KUL
1. Działalność duszpasterska i społeczna
ks. Romana Marszalca doczekała się sze‐
regu opracowań. Por. m.in.: M. Kościń‐
ski, Ocalono od zapomnienia, Koncerty
organowe, Muzeum Parafialne, Dodatek
do „Dziennika Lubelskiego” z 1

2.07.1995; A. Kędziora, Raz do roku
w Krasnobrodzie, „Tygodnik Zamojski”
z 16.08.1995; E. Walewander, Kapłani
Zamojszczyzny okresu okupacji. Szkice do
historii regionu i Kościoła, Lublin
1996, s. 191192; tenże, Proboszczowie
krasnobrodzcy od połowy XIX wieku, Lu‐
blin 2012, s. 5459; tenże, W posłudze
sanktuarium. Złoty jubileusz Ks. Prałata
Marszalca, Lublin 2014; Ksiądz Roman
Marszalec – Dziecko Zamojszczyzny, w:
E. Walewander, Kazania i przemówie‐
nia, t. IV, Lublin 2018, s. 180184.

Podziel się tym co masz

Charytatywna Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019 w Krasnobrodzie

T

egoroczna zbiórka darów rzeczowych w ramach
charytatywnej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zi‐
mę w Krasnobrodzie, której sztab tradycyjnie ma swoją sie‐
dzibę w Krasnobrodzkim Domu Kultury, będzie prowadzo‐
na przez dwa dni.
Program obejmuje zbiórkę darów rzeczowych (artykuły
spożywcze, słodycze, środki czystości, arty‐
kuły szkolne, zabawki, książki) w krasno‐
brodzkich sklepach w sobotę 23 listopada,
w godz. od 8.00 – 14.00, natomiast w nie‐
dzielę 24 listopada  w sklepie spożywczym
na Podklasztorze, przy Kaplicy w Kaczór‐
kach oraz w Krasnobrodzkim Domu Kultu‐
ry. Tam na godz. 15.00 zaplanowano począ‐
tek koncertu towarzyszącego akcji, na który
biletem wstępu są słodycze. Jego program
to inscenizacje i prezentacje muzyczne
w wykonaniu dzieci i młodzieży, doroczna
aukcja, na którą upominki przygotowali:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominika‐
nówce, Powiatowy Ośrodek Wsparcia
w Krasnobrodzie, miejscowy Zespół Szkół,
Spółdzielnia Socjalna „Warto” oraz kwia‐
ciarnia Deko Ray Małgorzata Gielmuda,
a także promocja „Karty Dużej Rodziny”
prowadzona przez krasnobrodzki MGOPS.
W tegoroczną akcję włącza się również
krasnobrodzkie Koło Gospodyń Wiejskich
poprzez przygotowanie w KDK stoiska ze
słodkimi smakołykami, z których dochód
po zamianie na dary rzeczowe wzbogaci
efekty zbiórki.
Zbiórka darów to zadanie wolontariu‐
szy (osób dorosłych) oznakowanych spe‐
cjalnymi identyfikatorami akcji, których
wspierają przyjaciele akcji, czyli dzieci
i młodzież ze szkół z terenu miasta i gminy
Krasnobród.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do
aktywnego udziału w akcji, zarówno po‐
przez przekazanie darów rzeczowych jak
i udział w koncercie oraz aukcji.
Wydawanie zebranych darów odbędzie
się w dniach 2629 listopada 2019 r.
w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Krasnobrodzie, który jest
współorganizatorem akcji PDPZ.

Krasnobrodzka akcja jest organizowana przy współpra‐
cy z Głównym Społecznym Komitetem Organizacyjnym
Akcji działającym przy Polskim Radiu Lublin S.A., a całym
przedsięwzięciem niezmiennie od samego początku kieruje
Ewa Dados – redaktor Radia Lublin, pomysłodawca i głów‐
ny szef Akcji PDPZ, Kawaler Orderu Uśmiechu.
Mariola Czapla
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„Wstańcie, chodźmy!”

stańcie, chodźmy!  pod ta‐
kim hasłem 23 października
2019 roku odbyły się uroczystości
związane ze świętem patrona Liceum
Ogólnokształcącego w Krasnobrodzie –
świętego Jana Pawła II.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Pani Barbara Krawczyk  Starszy Wi‐
zytator Delegatury w Zamościu, przed‐
stawiciele władz samorządowych na
czele z Panem Kazimierzem Misztalem
Burmistrzem Krasnobrodu, Ks. Prałat
Roman Marszalec, jak również dyrek‐
torzy szkół z terenu gminy wraz
z pocztami sztandarowymi. Gościliśmy
również przedstawicieli instytucji i za‐
kładów z terenu Gminy Krasnobród
oraz uczestników konkursu plastyczne‐
go pt. „Moje Westerplatte”.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą
świętą w Sanktuarium Maryjnym
w Krasnobrodzie. Następnie wszyscy
uczestnicy przemaszerowali do szko‐
ły. Po oficjalnym rozpoczęciu i od‐
śpiewaniu hymnu szkoły odbyła się
ceremonia zaprzysiężenia uczniów
klasy I liceum ogólnokształcącego.
Obchodzone święto zbiegło się z 40

rocznicą pierwszej pielgrzymki naszego
papieża Jana Pawła II do ojczyzny. Wi‐
zyta ta była nie mniej ważna niż sam
wybór na Stolicę Piotrową. Do tego
właśnie wydarzenia i do zawsze aktual‐
nych słów św. Ojca Świętego nawiązała
młodzież naszego liceum w przygoto‐
wanej przez siebie akademii. Podkre‐
ślona została postać Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, tak bardzo ważna w ży‐
ciu papieża, jak również wydarzenia
bardzo znaczące w historii naszej oj‐
czyzny: powstanie Solidarności oraz
stan wojenny. Niezwykle wymowna
była scena zaczerpnięta z Pisma Świę‐
tego (Łk 5, 111) nawiązująca do poło‐
wu ryb w jeziorze Genezaret. Ucznio‐
wie przekazali treści, które na co dzień
powinny być obecne w życiu każdego
człowieka. Byli religijni, patriotyczni,
nostalgiczni, radośni i zadumani, przy‐
pominając nauki Papieża Polaka. Do‐
pełnieniem całej części artystycznej by‐
ły pięknie wykonane piosenki przez
uczennice naszego liceum jak i całego
chóru. Występujący uczniowie swoim
zaangażowaniem zachwycili wszyst‐
kich obecnych na uroczystości, zwłasz‐

cza zaproszonych gości.
W dalszej części uroczystości nastąpiło
rozstrzygnięcie konkursu plastyczne‐
go ,,Moje Westerplatte” oraz wręczenie
nagród zwycięzcom. Pani Alicja Poma‐
niec – szkolny koordynator współpracy
z Fundacją Świętego Mikołaja poinfor‐
mowała, że w roku szkolnym
2019/2020 dwóch uczniów krasno‐
brodzkiego liceum otrzymało Stypendia
św. Mikołaja. Są to: Mateusz Przygon
i Bartłomiej Wołowiec.
Na zakończenie obchodów święta
patrona szkoły naszego liceum Pani
Dyrektor Elżbieta Działa serdecznie
podziękowała uczniom i nauczycielom
za zaangażowanie w przygotowanie
uroczystości. Podkreśliła, że jesteśmy
dumni z naszego patrona. Jesteśmy
dumni z naszych uczniów. Mamy na‐
dzieję, że jak najdłużej będziemy mogli
obchodzić to święto w murach naszej
szkoły i tym samym budować historię
i tradycję liceum.
M. Tetrycz, K. ŁagowskaSkiba
Fotoreportaż – str. 24
fot. Koło Fotograficzne ZS

Orszak Trzech Króli 2020

W

dniu 6 stycznia 2020 roku ulicami wielu miast
w kraju i na świcie przejdą Orszaki Trzech Króli.
Tym razem będą wędrowały pod hasłem „Cuda, cuda ogłasza‐
ją!”. Do licznej orszakowej rodziny od pięciu lat należy też
Krasnobród.
Trwają już przygotowania do tych wielkich ulicznych jase‐
łek. Autorkami naszego scenariusza będą tym razem panie Ma‐
rzena Gęśla i Renata Nowosielecka  polonistki z Zespołu Szkół
w Krasnobrodzie.
Orszak jest organizowany przy współpracy z Fundacją
„Orszak Trzech Króli”. Dzięki temu otrzymamy orszakowe
materiały promocyjne do rozdania wśród uczestników, takie jak
śpiewniki, korony i naklejki. Z poprzedniej edycji mamy też 4
duże sztandary.
W imieniu organizatorów naszego orszaku, którymi są: Pa‐
rafia NNMP w Krasnobrodzie, Burmistrz Krasnobrodu i Kra‐
snobrodzki Dom Kultury, serdecznie zapraszam wszystkich
chętnych do zagrania poszczególnych scen naszego orszaku.
Mogą to być reprezentacje miejscowości, osiedli, zakładów
pracy lub inne grupy nieformalne.
Mamy też nadzieję na aktywny udziału w orszaku całej lo‐
kalnej społeczności. Zachęcamy do przebrania się w barwne
stroje (czerwone, zielone i niebieskie) i utworzenie orszaków
poszczególnych królów. Mile widziane są też inne stylowe
stroje.
Szczegółowe informacje i program or‐
szaku będą podane w Internecie i na pla‐
katach. Informacje można uzyskać też
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Mariola Czapla
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Na chwałę Papieża Polaka

uż po raz XII Miejski Dom Kultury
w Józefowie był organizatorem Jó‐
zefowskich Spotkań z Poezją Papieską
i Piosenką Religijną. Jak co roku przesłu‐
chania odbyły się w 16 października –
w rocznicę wyboru Papieża Polaka.
Odpowiadając na zaproszenie, z które‐
go skorzystało wielu recytatorów i wokali‐
stów powiatu zamojskiego, tomaszowskie‐
go i biłgorajskiego, reprezentacja Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury, również zazna‐
czyła swój udział w tym pięknym
artystycznym wydarzeniu.
Do józefowskiego konkursu przystąpi‐
ły trzy krasnobrodzianki: Karolina Smo‐
luch i Kamila Powroźnik w części recyta‐
torskiej oraz Gabriela Szpyra, w wokalnej.

Prezentacje oceniało zamojskie jury w składzie: Beata Mo‐
mot – recytatorka, wokalistka z chóru „Ale Cantare” oraz aktor
Teatru „Performer” i multiinstrumentalista Michał Dudziński.
Przesłuchania rozpoczęli recytatorzy prezentując ponadcza‐
sowe teksty papieskie. Niewątpliwie bliskie ich sercu aczkol‐
wiek bardzo różnorodne utwory Karola Wojtyły przedstawiane
były w sposób bardzo emocjonalny, a ich odbiór był prawdzi‐
wą przyjemnością.
Natomiast wokalna część konkursu była okazją do wysłu‐
chania pięknych piosenek religijnych. Prezentacje te odbywały
się w kilku kategoriach wiekowych: w najmłodszej, prezento‐
wali się uczniowie klas IIII, następnie uczniowie klas IVVI
i najliczniej obsadzonej kategorii  uczniowie najstarszych klas
szkół podstawowych i liceów.
Miło mi poinformować czytelników, że wśród laureatów
obydwu kategorii konkursowych znalazły się nasze repre‐
zentantki. Karolina Smoluch i Kamila Powroźnik zajęły ex
aequo III miejsce prezentując fragmenty tekstu „Przed skle‐
pem jubilera” .
Trójka była również szczęśliwą liczbą dla naszej trzeciej
krasno brodzianki  Gabrieli Szpyry, która przy własnym
akompaniamencie gitarowym wyśpiewała trzecią lokatę w czę‐
ści wokalnej konkursu. W jej wykonaniu można było usłyszeć:
„Tylko śpiewać chcę” oraz „Tobie ufam”.
Naszym zdolnym artystkom serdecznie gratulujemy i ży‐
czymy dalszych sukcesów.
M. K.
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Jest takie miejsce…
Trzecia płyta zespołu „Wójtowianie”

Krasnobrodzkim Domu Kul‐
tury prowadzone są działania
związane z wydaniem trzeciej płyty ze‐
społu folklorystycznego „Wójtowianie”.
Materiał muzyczny został już nagrany
i opracowany. W trakcie jest przygotowa‐
nie materiałów graficznych niezbędnych
do tłoczenia płyty.
Nowy krążek „Wójtowian” ukaże się
pod tytułem „Jest takie miejsce…”. Znaj‐
dzie się na nim 20 utworów wybranych
z bogatego repertuaru zespołu. Będą to
głównie utwory ludowe, ale znajdą się
tam także piosenki sławiące uroki Kra‐
snobrodu i Roztocza, do których słowa,
a także muzykę stworzyli dawni kierow‐
nicy zespołu  Zbigniew Molenda i Ma‐
rianna Olszewska. Wśród nich będzie ty‐
tułowa piosenka pt. „Jest takie miejsce”.
Nie zabraknie też utworów o tematyce
patriotycznej oraz piosenki pt. „Dzwon”,
do której słowa napisał i przesłał „Wójto‐
wianom” Norbert Dubiński  krasnobro‐
dzianin od ponad 30 lat mieszkający
w Australii.
Większość utworów, które znajdą się
na płycie „Wójtowianie” nagrali po raz
pierwszy, ale będą też trzy piosenki, które
znalazły się już na wcześniej wydanych
płytach. Wśród nich jest między innymi
piosenka tytułowa. Zespół zdecydował
o tym, gdyż od chwili nagrania poprzed‐
niej płyty upłynęło kilka lat, a od tego

czasu zmienił się skład zespołu zarówno
wokalnego jak i muzycznego, a tym sa‐
mym zmieniło się też brzmienie zespołu.
Poza tym piosenki te są ulubionymi
utworami „Wójtowian” i ich wykonanie
sprawia zespołowi wiele radości i przy‐
wołuje miłe wspomnienia.
Członkowie zespołu, którzy uczestni‐
czyli w nagraniu to: Alicja Parkitny  kie‐
rownik zespołu, Wiesława Dąbrowska
(alty), Alicja Olszewska, Elżbieta Piela,
Alina Słota, Wanda Sachajko, Zofia Przy‐
tuła (soprany) oraz kapela: Mirosław
Berlin  kierownik kapeli (akordeon), Bo‐
gusław Najda (bębenek), Witold Sokoliń‐
ski (kontrabas).
Wydanie płyty zespołu „Wójtowia‐
nie” to zadanie realizowane przez Kra‐
snobrodzki Dom Kultury w ramach gran‐

tu pn. „Wsparcie aktywności kulturalnej
mieszkańców Gminy Krasnobród” mają‐
cego na celu wzmocnienie kapitału spo‐
łecznego obszaru LGD Nasze Roztocze,
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 19
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ra‐
mach inicjatywy LEADER”, Poddziała‐
nie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie opera‐
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” Pro‐
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 20142020. Grant realizowany w ra‐
mach LSR Stowarzyszenia LGD „Na‐
sze Roztocze”.
Całkowita wartość projektu, to kwota
17 030,00 zł, w tym dofinansowanie
15 327,00 zł, wkład własny KDK 
1 703,00 zł. Termin zakończenia realiza‐
cji projektu to 31.12.2019r., ale czynione
są starania, aby płyta ukazała się jeszcze
przed Świętami Bożego Narodzenia i by‐
ła dla zespołu i jego fanów prezentem
pod choinkę.
Mariola Czapla

26. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

K

rasnobrodzki Dom Kultury
będzie organizatorem elimi‐
nacjach rejonowych 26. Międzynaro‐
dowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
im. Ks. Kazimierza Szwarlika  Będzin
2020. Odbędą się one w sobotę
14.12.2019r. w sali widowiskowej
Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Zgodnie z regulaminem uczestni‐
kami festiwalu będą wykonawcy ama‐
torzy (soliści, duety, chóry, kapele, ze‐
społy wokalne i wokalnoinstrumen‐
talne), zarówno dzieci, młodzież jak
i osoby dorosłe.
O tym, kto wystąpi na krasno‐
brodzkiej scenie dowiemy się już nie‐

długo, gdyż termin zgłoszeń upływa
w dniu 26 listopada 2019 r. W tym ro‐
ku zgłoszenia można wysyłać jedynie
poprzez formularz online dostępny na
stronie mfkip.pl.
Eliminacje rejonowe są pierwszym

etapem festiwalu, a drugim przesłu‐
chania finałowe, które odbędą się
w dniach 911 stycznia 2020 r. w Bę‐
dzinie na Śląsku, a koncert finałowy
12 stycznia. Uczestniczyć w nich będą
laureaci wyłonieni w eliminacjach re‐
jonowych organizowanych w prawie
40 miejscowościach na terenie Polski
oraz na Ukrainie i Białorusi.
Serdecznie zapraszamy wykonaw‐
ców do udziału w tym wydarzeniu,
a pozostałych do słuchania kolęd
w ich wykonaniu. Szczegóły już
wkrótce na plakatach i w Internecie.
Mariola Czapla
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Kotyliony patriotyczne

ramach przygotowań do ob‐
chodów Narodowego Święta
Niepodległości, Krasnobrodzki Dom Kul‐
tury już po raz trzeci zorganizował mię‐
dzypokoleniowe warsztaty plastyczne,
podczas których wykonywane były koty‐
liony patriotyczne.
Zajęcia odbyły się 5 listopada i zgro‐
madziły prawie 20 osób. Choć frekwencja
nie była zbyt duża (chcielibyśmy, ab
znacznie więcej osób włączało się w tę
akcję), to cieszy fakt, że młode mamy za‐
bierają ze sobą na zajęcia swoje dzieci, od
małego ucząc patriotyzmu i aktywnego
udziału w życiu społecznym. Dzięki temu
warsztaty rzeczywiście miały charakter
wielopokoleniowy. Najmłodszy uczestnik
miał niecałe 3 miesiące i jak na razie mógł
jedynie popatrzeć jak wykonuje się koty‐
liony, a najstarsza uczestniczka należała
do przedziału wiekowego 60 plus.
Warsztaty prowadziła Marzena Mazu‐
rek  instruktor plastyki KDK, która za‐
proponowała uczestnikom wykonywanie
patriotycznych kokard różnymi
technikami. W zależności od wie‐
ku i umiejętności manualnych,
każdy uczestnik był w stanie
sprostać temu plastycznemu wy‐
zwaniu.
W sumie wykonanych zosta‐
ło 160 kotylionów, które dzieci – Marianka Sachajko i Zuzia
Bodys, w dniu 11 listopada rozdały uczestnikom krasno‐
brodzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
M. Czapla

Dofinansowanie na kolejny
projekt Stowarzyszenia
„Do Źródeł”

P

rojekt Stowarzyszenia KulturalnoNaukowego
„Do Źródeł” pn. „Organizacja wydarzeń wspie‐
rających aktywne i ekologiczne postawy mieszkańców
Gminy Krasnobród” otrzymał dofinansowanie w wyso‐
kości 33 250,00 zł.
Projekt znalazł się na liście wniosków o powierzenie
grantów dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapi‐
tału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy spo‐
łeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwią‐
zań innowacyjnych, które otrzymały dofinansowanie.
Przewidywany termin zawarcia umowy to maj
2020 r.
Umowa zostanie podpisana po uprzednim zawarciu
umowy przez LGD „Nasze Roztocze” z Zarządem Wo‐
jewództwa Lubelskiego, a ostateczna kwota i zakres
grantu mogą ulec zmianie.
Małgorzata MiecznikBorkowska

W

KGW Krasnobród
z funduszami unijnymi

dniu 14 listopada 2019 r. odbyło się XII Posiedzenie
Rady LGD „Nasze Roztocze” dotyczące oceny i wy‐
boru do dofinansowania projektów z zakresu Podejmowania
działalności gospodarczej oraz projektów grantowych dotyczą‐
cych: Promocji turystycznej obszaru LGD, Doposażenia obiek‐
tów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD,
Realizacji inicjatyw wspierających aktywne i ekologiczne posta‐
wy mieszkańców.
Z przyjemnością informujemy, że nasze KGW Krasnobród po‐
zyskało środki na następujące projekty: 1. „Wzmocnienie kapitału
społecznego mieszkańców gminy Krasnobród poprzez wyposażenie
i modernizację sali warsztatowej”  45 000,00 zł. 2. „Poprawa atrak‐
cyjności turystycznej gminy Krasnobród poprzez wydanie publikacji
promocyjnych”  44 920,00 zł.
Przewidywany termin zawarcia umowy to maj 2020 r.
Umowy zostaną podpisane po uprzednim zawarciu umowy przez
LGD „Nasze Roztocze” z Zarządem Województwa Lubelskiego,
a ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie.
Małgorzata MiecznikBorkowska
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Warsztaty rękodzieła i kulinarne
z „LGD Nasze Roztocze”

Z

apraszamy na trzeci, ostatni
już cykl warsztatów rękodzie‐
ła, które odbędą się w 8 miejscowo‐
ściach gminy Krasnobród, w dniach
od 28 listopada do 10 grudnia 2019 r.
Tym razem podczas warsztatów będą
wykonywane prace dwoma technika‐
mi  decoupage i quilling.
Warsztaty te, tak samo jak dwie
poprzednie zrealizowane już edycje
(„Kwiaty z bibuły i wycinanki” oraz
„Malowanie na desce”) są realizowa‐
ne przez Stowarzyszenie Kulturalno
Naukowe „Do Źródeł” w ramach
projektu pn. „Organizacja warszta‐
tów rękodzielniczych i kulinarnych
na terenie gminy Krasnobród” mają‐
cego na celu wsparcie aktywności
kulturalnej mieszkańców obszaru
LGD poprzez organizację warsztatów
rękodzieła w 8 miejscowościach
gminy Krasnobród i warsztatów kuli‐
narnych, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez spo‐

łeczność” Programu Rozwoju Obsza‐
rów Wiejskich na lata 20142020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Euro‐
pa inwestująca w obszary wiejskie.
Grant realizowany w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowa‐
nego przez społeczność wdrażanej
przez LGD „Nasze Roztocze”.
W ramach tego projektu realizo‐
wane są też warsztaty kulinarne.
Pierwsze z nich odbyły się w sobotę
23 listopada w Krasnobrodzkim Do‐
mu Kultury. Poprowadzili je państwo
Elżbieta i Jerzy Wójcikowie – wła‐
ściciele restauracji „Koncertowa” 
wielcy pasjonaci i miłośnicy kuchni
polskiej, którzy poprowadzili uczest‐
ników po kulinarnych smakach na‐
szej tradycyjnej kuchni z wykorzysta‐
niem lokalnych produktów (relacja na
str. 23).
Druga edycja warsztatów kulinarnych
odbędzie się w sobotę 7 grudnia 2019 ro‐
ku również w KDK. Zapraszamy.
Mariola Czapla
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Zbliżeniowe
KINO VISA
w Krasnobrodzie

W

poniedziałek 16 grudnia 2019
roku będziemy gościli w Kra‐
snobrodzkim Domu Kultury „Zbliżenio‐
we Kino Visa”. W ciągu całego dnia, aż
do późnych godzin nocnych zaplanowano
7 seansów, podczas których wyświetlo‐
nych będzie 6 filmów. Będą to zarówno
filmy dla dzieci, młodzieży jak i doro‐
słych: „Młody renifer Alex”  godz. 9.00
i 14.30, „Obywatel Jones”  godz. 11.00,
Basia  godz. 13.30, „1800 gramów”
– godz. 16.30, „Last Christmas” – 18.30
i „Jak poślubić milionera” – 20.30. Mamy
nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Serdecznie zapraszamy. Już ruszyła
przedsprzedaż biletów. Zakupu można
dokonać poprzez Internet na https://kino‐
.visa.pl/trasa_kina/szczegoly/543. Można
będzie je również nabyć w KDK przed
seansem.
Mariola Czapla
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„Jestem zachwycona człowiekiem”
Rozmowa z Ewą Monastyrską

Mariola Kawecka: Ewa Monastyrska
 urodzona w Koninie, wieloletnia
mieszkanka Lichenia Starego, absol‐
wentka Katolickiego Uniwersytetu Lu‐
belskiego, nauczycielka, dziennikarka.
Tak w kilku słowach można Panią
przedstawić. Jednak dla Czytelników
Gazety Krasnobrodzkiej najważniejsze
informacje powinny być uzupełnione
i brzmieć tak: krasnobrodzianka, żona,
mama dwóch synów, założycielka
scholi dziecięcej działającej przy para‐
fii Nawiedzenia N.M.P. w Krasnobro‐
dzie, jeden z głosów „Krasnobrodzkie‐
go Gospelu” no i oczywiście autorka
pisząca dla dzieci. Do tego dodałabym
jeszcze kilka słów, drobna kobietka
o pięknym uśmiechu, która zaraża po‐
zytywną energią i emanuje miłością do
świata i ludzi.
M. K.: Pani Ewo, czy zgadza się Pa‐
ni z taką wizytówką, a może jest coś
co chciałaby Pani dodać do tej pre‐
zentacji?
Ewa Monastyrska  Ta wizytówka
mnie zaskakuje i zalewa rumieńcem,
bo nie spodziewałam się tak wielu mi‐
łych słów. Dziękuję za każde z nich,
bo są niesamowicie ciepłe. Co do
scholi, to dzieło muszę oddać ks. Ma‐
ciejowi Lewandowskiemu, bo to on
założył tę grupę, a ja otrzymałam ją
w spadku. Muszę jednak przyznać, że
te dzieci zawsze sprawiały, że wracał
mi uśmiech na twarzy. Czas po pewnej
przerwie może do nich wrócić.
M. K.: Jak narodził się pomysł pisa‐
nia książek i dlaczego właśnie dla
dzieci?
E. M.  Pierwsza książeczka była ty‐
powo na zamówienie wydawnictwa,
które chciało wydać konkretną pozy‐
cję, tylko nie miał kto jej napisać. Pa‐
dło na mnie. Ucieszyło mnie to
ogromnie, ponieważ trwałam wówczas
w bardzo trudnym dla mnie czasie, a to
było światełko w tym tunelu. Druga
książka, była zupełnie moja, ale to nig‐
dy nie miała być książka i nigdy nie
myślałam o tym, kto będzie odbiorcą.
Trochę to skomplikowane, ale tak wła‐
śnie było. Pierwsza bajka powstała dla
gazetki parafialnej w Licheniu i mia‐
łam kilka, może kilkanaście lat. Cała
reszta powstawała dużo później,
gdzieniegdzie wyrastały wierszyki, ale
wszystko chowane było do przysło‐
wiowej szuflady i nigdy nie marzyłam

jemy przecież podobnie. Tyle, że dzie‐
ci tak rzadko się słucha.

nawet o tym, żeby ktoś gdzieś to wy‐
dał. Z czasem zaczęłam wstawiać to na
mediach społecznościowych, gdzie
spotkałam się z akceptacją. To było
miłe. Wówczas, mój przyjaciel,
ks. dr hab. Piotr Kieniewicz wraz
z Moniką Smoczyńską, która praco‐
wała w wydawnictwie Zgromadzenia
Księży Marianów „PROMIC” zapro‐
ponowali, żeby wydać to. Był to dla
mnie ogromny szok, ale i niedowierza‐
nie. Nie sądziłam mimo wszystko, że
ten plan i marzenie, o którym nawet
bałam się myśleć, ziści się. Mimo
wszystko unosiłam się kilka centyme‐
trów nad ziemią. Pierwotnie nie były
to bajki dla dzieci. Były dla wszyst‐
kich. Ich cechą jest to, że są wielowy‐
miarowe. Dzieci zrozumieją je na tyle,
na ile pozwoli im doświadczenie. Do‐
rośli mogą w tym pokopać głębiej
i dojść do wniosków zupełnie innych,
i to byłoby cudowne, gdyby dorośli
czytali tę książeczkę z dziećmi. Tak, to
jest obecnie moje marzenie, by wspól‐
nie mogli na temat tych historyjek po‐
rozmawiać. Prawdą jest jednak to, że
dzieci mają bardzo otwarte serca
i umysły. To do nich najłatwiej trafić,
a rozumieją więcej niż nam się wyda‐
je. Pracując w szkole widziałam wie‐
lokrotnie, z czym borykają się dzieci,
co ich boli, a co cieszy? O czym marzą
a co sprawia, że z oczu płyną im łzy?
Chciałam wtedy zrobić wiele, by im
w tym towarzyszyć. Mogłam tylko
przez rozmowę, ale uzmysłowiłam so‐
bie wówczas, że na całym świecie czu‐

M. K.: We wrześniu tego roku uka‐
zała się Pani książka „Niezwykła
peleryna i inne opowieści”, nie mogę
więc nie zapytać, skąd inspiracja do
napisania tej historii?
E. M.  Z uczuć i emocji ludzi. Jestem
zachwycona człowiekiem. Tym, co
czuje, co przeżywa i w jaki sposób.
Ludzkie uczucia, nawet złość, to dla
mnie pewne sacrum, bo mówi o tym
jacy jesteśmy, co w nas tkwi i kim się
stajemy. Bajki i opowiadania w „Nie‐
zwykłej pelerynie” to tak naprawdę
treści o uczuciach, emocjach, marze‐
niach, pragnieniach, zawodach i tęsk‐
notach. Każdy z nas został kiedyś od‐
rzucony. Wszyscy tęsknimy za kimś,
kto wyjechał bardzo daleko. Dzieci
cierpią, bo ich rodzice się rozstali
a dorośli w natłoku spraw nie dają so‐
bie prawa do spływającej ukradkiem
łzy. A niby dlaczego? To właśnie te łzy
są w nas najprawdziwsze. Mówią
o tym, że jesteśmy tacy, jakimi stwo‐
rzył nas Pan Bóg, z wrażliwością i mi‐
łością. Przecież to najpiękniejsze jest
w człowieku. Tylko człowiek sobie na
to nie pozwala. Nie zastanawiamy się
nad tym, dlaczego ktoś jest wobec nas
opryskliwy i wulgarny. Po prostu go
nie lubimy. A za tą jego opryskliwo‐
ścią stoi zapewne bardzo pokaleczone
serce, liczące na cierpliwość i czyjeś
ciepłe dłonie. O tym właśnie są bajki.
Jeśli ktoś tylko zechce poszukać po‐
dwójnego dna, dokopie się do wła‐
snych doświadczeń, marzeń, uczuć.
Czas przytulić swoje serce.
M. K.: Jeśli już o pisaniu mowa, to
na pewno nie wszyscy wiedzą, (dla
mnie też było to niespodzianką) że
zadebiutowała Pani na rynku czytel‐
niczym rok wcześniej, wydając swo‐
ją pierwszą książkę zatytułowaną
„Mój Wielki Tydzień”, jak można
wywnioskować z tytułu publikacja
przybliża temat wydarzeń i celebra‐
cji Wielkiego Tygodnia. Skąd po‐
mysł, żeby dotknąć właśnie takich
zagadnień?
E. M.  Pomysł jak wspomniałam już,
nie był mój. Wydawnictwo PROMIC
chciało przeprowadzić dzieci przez tę
trudną tematykę. Ks. Piotr Kieniewicz
zapytał, czy mogłabym spróbować coś
takiego opracować. To była moja jed‐
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na z piękniejszych przygód życia, po‐
nieważ sama zatopiłam się w cierpie‐
nie i Mękę Chrystusa, która w tamtym
czasie była mi tak bliska. Wyjaśnianie
dzieciom tak niezwykłego czasu to by‐
ło wyzwanie. Wspaniałe wyzwanie, by
móc pokazać najmłodszym to, co mnie
osobiście wyciska z oczu łzy.
M. K.: Zgodzi się Pani ze mną, że
temat wiary nie należy do najła‐
twiejszych, czy przybliżanie tych ob‐
szarów dzieciom jest proste?
E. M.  Wbrew pozorom do dzieci
o wierze mówi się najłatwiej. To my,
dorośli, tracimy wiarę i zaczynamy
kombinować. Dzieci nie pytają czy Je‐
zus po prostu nie mógł nie zawisnąć na
krzyżu. One wiedzą, że zrobił to z mi‐
łości. One nie mają wątpliwości, czy
jest życie po śmierci. One zapytają co
najwyżej, jak jest w niebie. Moje trzy‐
letnie doświadczenie nauczania kate‐
chezy w szkole podstawowej potwier‐
dziło tylko to, co myślałam o dzie‐
ciach. One są głodne Boga i chłoną
wszystko jak gąbka. To nam, doro‐
słym, wydaje się, że życie lepiej zna‐
my od Chrystusa. Zaczynamy się
z Nim targować, próbować być mą‐
drzejsi, bo przecież w życiu do tej pory
to się sprawdzało. My zapytamy jakie
modlitwy trzeba odmówić, by Pan nas
wysłuchał. A dzieci po prostu klękają
i się modlą. Nie bez powodu Jezus na‐
woływał, byśmy stali się jak dzieci.
M. K.: Czy Pani dzieci są dla Pani
natchnieniem, podsuwają pomysły?
E. M.  Wielokrotnie. To one wzbu‐
dzają we mnie najsilniejsze emocje.
Gdy patrzę na nich, ich rozwój, chcia‐
łabym uchronić je przed brakiem emo‐
cji, brakiem uczuć, do czego tak bar‐
dzo przynagla nas świat. Tak bardzo
chciałabym, by wiedzieli, jak wiele
znaczą i jak bardzo wartościowi są. Jak
każde dziecko na świecie. I jak każde
są wyjątkowi. Boli mnie, gdy widzę
dzieci odepchnięte, zapomniane, wy‐
śmiewane przez rówieśników, a przez
innych dorosłych komentowane. Nie
wiem kto dał komukolwiek prawo do
komentowania dzieci i ocenienia ich,
jako ludzi. Każdy jest wyjątkowy, bez
znaczenia czy jest głośny, czy może
ma autyzm; czy umie już czytać, czy
może dopiero nauczył się mówić…
każdy jest człowiekiem i każdy zasłu‐
guje na szacunek. Takiego świata chcę
dla moich chłopaków. I chciałabym,
by oni tak traktowali innych.
M.K.: Po jakie książki sięga Pani
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Podobnie było z Bruno Ferrero, które‐
go książkę znalazłam w rodzinnym
zbiorze. Najsilniej chyba wpływ na
mnie miał ś.p. ks. Olgierd Nassalski
i jego „Rok wielkiej przygody” mó‐
wiący o Pierwszej Komunii Świętej
i „Mój wielki tydzień” o białym tygo‐
dniu. Abstrahując, „Mój Wielki Ty‐
dzień” miał być kontynuacją tej dru‐
giej pozycji. To było dla mnie wzru‐
szenie nie do opisania.

prywatnie, co lubi Pani czytać?
E. M.  Ubolewam, że na to czytanie
tak mało mam czasu. Rzadko udaje się
doczytać coś do końca, bo zazwyczaj
brakuje na to okazji. Bywają powieści,
które uwielbiam, tak jak książki Jodi
Picoult (autorka między innymi książ‐
ki „Bez mojej zgody”), czy Cecelia
Ahern w książce „PS kocham cię”.
Przejął mnie niezwykle „Portret Do‐
riana Graya” Oscara Wilda. Szalony
obraz doświadczania zła w naszym
obliczu. W ogromnej jednak większo‐
ści czytam książki psychologiczne,
mówiące o ludzkich relacjach a także
teologiczne. Myślę, że wynika to
z kierunku studiów jaki ukończyłam,
a mianowicie Nauki o Rodzinie. Moją
pasją i wzorem był jednak Bruno Fer‐
rero i jego bajki. Wspaniały pisarz!
Nie mogę też zapomnieć o bajkach
księdza Twardowskiego, na których
wyrosłam. Jest człowiek, a właściwie
był, który ukształtował moje myślenie
podczas studiów. Myślę tu o Leo F.
Buscaglia, którego wykłady o miłości,
nadziei i innych aspektach życia zosta‐
ły spisane i wydane. Jego otwarty
umysł i piękno w postrzeganiu świata
wzrusza mnie do dziś. Wracam do tych
książek nieustannie.
M.K.: A jaką książkę z dzieciństwa
lubi Pani najbardziej i dlaczego?
E. M.  Źle to może zabrzmi, ale
w dzieciństwie nie byłam szaloną fan‐
ką książek. Wolałam z kolegami grać
w piłkę albo chodzić po drzewach.
Wiem, że niezwykły wpływ miał na
mnie "Mały Książę” Antonie de Saint
Exupery, głównie dlatego, że szukał
odpowiedzi na nasze pytania i tak bar‐
dzo chciał się zaprzyjaźnić i kochać.

M.K.: Pani Ewo, jest Pani żoną, ma‐
mą, pracuje Pani zawodowo, udziela
się społecznie do tego ma swoje pa‐
sje i pisze książki. Jak udaje się łą‐
czyć te wszystkie role?
E. M.  Prawdę powiedziawszy to
dość ciężko. Wielokrotnie sypiam po
trzy godziny, ale to czasowe. Kiedyś
maleństwo nasze będzie bardziej sa‐
modzielne i czasu też będzie więcej.
Znając życie odnajdę jakieś nowe za‐
jęcie i czasu znów będzie mało. Dzięki
temu jednak tyle ciekawych rzeczy się
dzieje. Mój przyjaciel powiedział mi
kiedyś, że najważniejsze są relacje.
Mam nadzieję, że nikt z moich szefów
tego nie czyta, ale trzeba mi było prze‐
wartościować pewne rzeczy i teraz
praca stoi ciut dalej w moim życiory‐
sie. Tak mniej więcej właśnie około
drugiej w nocy. Wcześniej czas mam
dla najbliższych. Jeśli to jest tylko
możliwe. Póki mój syn to jeszcze
okruszek, muszę z pisaniem poczekać,
choć żałuję, bo sprawia mi to większą
frajdę niż czytelnikom czytanie.
M.K.: Myślę, że w gronie Czytelni‐
ków „Gazety Krasnobrodzkiej” są
mamy lub tatusiowie, którzy rów‐
nież chcieliby napisać i wydać wła‐
sną książkę, co mogłaby Pani im po‐
radzić?
E. M.  Zrobić to! Absolutnie zrobić
to. Wysłać teksty do wydawnictw, któ‐
re wydają podobne publikacje i nigdy
się nie poddać. Marzenia są po to, by
je spełniać. Nikomu nie wolno nam
ich zabrać. Pisać, wysyłać i robić gru‐
py kontrolne. Niech ktoś przeczyta,
sprawdzi, jak to brzmi, ale mimo
wszystko wysyłać. Jeśli jednej osobie
z naszego otoczenia nie spodoba się
to, co stworzyliśmy, nie znaczy, że na
świecie nie dotrze to do tysiąca in‐
nych, czekających na te słowa serc.
M.K.: Czy wydanie własnej książki
to trudne zadanie?
E. M.  Głównie dla wydawcy. To on
musi się męczyć z nami autorami, któ‐
rzy nie zawsze godzą się na pewne
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edycje. Trudne bywają naglące termi‐
ny, ale jak już wspomniałam, dla mnie
to była ogromna przyjemność. Nie pi‐
sałam niczego do wydania, ale pisanie
czegokolwiek sprawiało, że wpadałam
we wspaniały, wymyślony świat. Cza‐
sami nawet nie chciało się z niego
wracać.
M. K.: Jakie są Pani plany pisarskie
na najbliższy czas, czy jest już po‐
mysł na kolejne wydawnictwo ?
E. M.  Obecne wydawnictwo, PRO‐
MIC, ma zebrany już materiał na dru‐
gą książkę. Byłyby to bajki i historie,
ale już nieco trudniejsze i dla troszkę
starszych czytelników. Nie wiem, czy
wydawnictwo zechce się podjąć wy‐
dania. Ks. Kieniewicz napiera, by
wydać, choćby w innym miejscu, ale
to trzeba dać czasowi czas. Zobaczy‐
my po pierwszych bajkach, czy jest to
warte zachodu i czy ktokolwiek bę‐
dzie chciał jeszcze coś przeczytać
mojego autorstwa. Cieszę się bardzo,
że te książki się ukazały, ale dla mnie
ważniejsze jest to, czy one komukol‐
wiek coś dały.
M. K.: A teraz chciałabym zapytać
Panią, czym dla Pani jest szczęście?
E. M.  To pytanie to nawet tytuł jed‐
nej z bajek, która mówi, że rzeczywi‐
ście szczęście dla każdego oznacza
coś zupełnie innego. Nigdy jakoś
szczególnie nie zastanawiałam się
czym jest moje szczęście, bo general‐
nie czuję się szczęśliwa. Moje szczę‐
ście to uśmiechnięte twarze moich
najbliższych. To poranne „kocham cię
mamusiu, z całego serca”. To telefon
do rodziny, która choć tak daleko, to
blisko sercem. Szczęście to móc
uklęknąć każdego dnia i wiedzieć, już
nawet nie wierzyć, ale wiedzieć, że
jest Ktoś, kto kocha mnie pomimo
moich potknięć i głupot. Szczęście
jest wtedy, gdy spotykam przyjaciół
i mogę powiedzieć im, jak bardzo się
cieszę z ich obecności. Szczęście też
jest wtedy, gdy mija kolejny dzień
i mogę Bogu podziękować, że znów
zasypiamy razem.
M. K.: W dzisiejszym świecie więk‐
szość z nas nie potrafi się zatrzymać.
Żyjemy coraz szybciej, ale czy coraz
lepiej…? Ma Pani jakąś receptę na
to, by jednak trochę zwolnić i skupić
się na tym co najważniejsze – rodzi‐
nie, przyjaciołach, po prostu życiu?
E. M.  Cóż… Lekarze dają recepty,
pisarze dają odpowiedzi, kapłani
wskazówki do życia i wiary. Ja jestem
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I zadziwia mnie to, że tego bym chcia‐
ła, bo przecież mam Go na co dzień
w kościele.
M. K.: A z którym ze współczesnych
pisarzy chciałaby się Pani spotkać
i porozmawiać przy kawie?
Niewiele brakowało a by się udało.
Dziś już świętej pamięci, ale chciała‐
bym spotkać księdza Twardowskiego,
by porozmawiać o jego litaniach uczuć
i wrażliwości, które wplatał w wiersze.
Niesamowity człowiek. Wierzę, że
kiedyś się spotkamy. Może w innej
rzeczywistości, ale popijając kawę po
niebiański świt.

tylko autorem książki wciąż tak nie‐
wiele wiedzącym o życiu. Wiem tylko
tyle, że pewnego dnia zechcemy się do
kogoś odezwać, a tego kogoś może już
nie być. Zechcemy powiedzieć jak
bardzo kochamy, ale już tego nikt nie
usłyszy. Moje ostatnie doświadczenia
i moi wspaniali przyjaciele pozwolili
mi zrozumieć, że szkoda tracić czas na
„kiedyś”. Kochać trzeba teraz, bo jutra
może nie być.
M. K.: Proszę dokończyć zdanie: Na
bezludną wyspę zabrałabym…
E. M.  Moją rodzinę. Przecież nic nie
powinno być bezludne.
M. K.: Ma Pani wehikuł czasu i mo‐
że się wybrać gdzie tylko zechce. Ja‐
kie to byłyby czasy i dlaczego?
E. M.  Pojęcia nie mam. Najbardziej
odpowiadają mi obecne czasy. Jakoś
Bóg wiedział gdy wybierał nam czas
i przestrzeń. Chyba Julią z balkonu nie
umiałabym być. Może czasami chcia‐
łabym żyć w czasach Chrystusa, by
spojrzeć Mu w twarz. W Jego oczy.

M. K.: A z którą postaci literackich
chciałaby się Pani zaprzyjaźnić
i dlaczego?
E. M.  Muszę przyznać, że to jest naj‐
trudniejsze pytanie, bo chciałabym po‐
być w ostatnich dniach z Oskarem
z książki „Oskar i pani Róża”, poroz‐
mawiać z Tristanem o tym, jak można
tak do cna kochać Izoldę; z Siłaczką
o tym, skąd brała siłę na ten świat
i z Dziewczynką z zapałkami chciała‐
bym ogrzać tę zimę. Jest tak wielu bo‐
haterów pięknych i wzruszających, że
nie wiem, czy bym potrafiła wybrać
jedną postać wyjątkową, bliską…
a może będzie to pomysł na kolejne
opowiadanie? Zobaczymy. Za to ko‐
chałam język polski. Tam człowiek za‐
nurzał się w świat, gdzie każdy boha‐
ter stawał się bliski i obecny.
M.K.: Dziękując za rozmowę, życzę
aby codziennie odkrywała Pani w so‐
bie i u innych cechy swoich ulubio‐
nych bohaterów literackich, przez co
staną się bliscy i obecni.
E. M. – Dziękuję bardzo.

III Międzyszkolny Konkurs Ortoepiczny

N

a dzień 27 listopada 2019 r. zaplanowano finał III Międzyszkolnego
Konkursu Ortoepicznego „Jesienne Spotkania z Poprawną Polszczy‐
zną”, organizowanego przez Zespół Szkół w Krasnobrodzie.
Jest on przeznaczony dla uczniów klas VIVIII szkół podstawowych oraz
uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa lu‐
belskiego.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Lubelski Kurator Oświaty Tere‐
sa Misiuk, Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal i Dziekan Wydziału Na‐
uk Humanistycznych KUL dr hab. Magdalena CharzyńskaWójcik, prof. KUL.
Przewodniczącą komisji konkursowej i osobą sprawującą opiekę meryto‐
ryczną jest Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL dr hab. Jolanta
KlimekGrądzka, prof. KUL.
Relację z tego wydarzenia opublikujemy w kolejnym wydaniu GK.
M. Czapla
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„II Niedziela dla Angeliki”
z Krasnobrodzkim Gospelem

niedzielę 27 października 2019 roku, zespół Kra‐
snobrodzki Gospel zagrał na koncercie charyta‐
tywnym „II Niedziela dla Angeliki”. Członkowie zespołu po
raz drugi wsparli tę akcję i z ogromną radością odpowiedzieli
na zaproszenie na koncert.

Organizatorka eventu  Kinga Dyniec, nie wyobrażała so‐
bie tego dnia bez nas bo jak twierdzi w ubiegłym roku swoim
występem rozpaliliśmy serca wszystkich uczestników wyda‐
rzenia. Dla mnie osobiście, była to akcja szczególnie ważna
gdyż Angelika to moja znajoma z czasów internatu. 29 kwiet‐
nia 2018 Angelika w wieku 33 lat urodziła śliczną córeczkę
Olę. Niestety kilka godzin po porodzie dostała drgawek i stra‐
ciła przytomność, po wykonanych badaniach postawiono dia‐
gnozę  krwiak śródmózgowy lewej półkuli mózgu z przebi‐
ciem do układu komorowego. Od 27 czerwca jest podopiecz‐
ną Fundacji Światło w Toruniu. Angelika jest przytomna, ale
niestety bez kontaktu z otoczeniem, do chwili obecnej nie od‐
zyskała świadomości. Ma czterokończynowy niedowład i jest
karmiona PEG. Potrzebuje całodobowej opieki pielęgnacyj‐
noleczniczej, a także specjalistycznej rehabilitacji, która
przynosi widoczne efekty.
Karolina Piotrowska
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Żegnamy i wspominamy Zdzisława
Witwickiego

głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość, że
w dniu 11 października 2019 roku
zmarł przeżywszy 98 lat Zdzisław Wi‐
twicki – wybitny artysta grafik, autor
ilustracji do książek dla dzieci, laureat
wielu nagród i wyróżnień, redaktor ar‐
tystyczny Instytutu Wydawniczego
„Nasza Księgarnia”, uczestnik Ogólno‐
polskich Plenerów i Warsztatów Ilustra‐
torów w Krasnobrodzie.
Zdzisław Witwicki urodził się
28.06.1921 r. w Pruszkowie. Ukończył
studia na Wydziale Malarstwa i na
Wydziale Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, dyplom
uzyskał w pracowni grafiki
prof. T. Kulisiewicza w 1955 r.
Jest jednym z twórców znanej
w świecie „polskiej szkoły ilustra‐
cji”, laureatem wielu nagród i wy‐
różnień, m.in. takich jak: Nagroda
Prezesa Rady Ministrów za twór‐
czość dla dzieci i młodzieży, wy‐
różnienie na Międzynarodowej
Wystawie „Najpiękniejsze Książki
21 czerwca 2008 r.
Świata” we Frankfurcie nad Me‐
nem, wyróżnienie na Międzynaro‐
i francuskim. Jest autorem ilustracji do
dowej Wystawie Sztuki Edytorskiej dzieł klasyków literatury polskiej 
IBA w Lipsku, Złoty Medal (w zespole) Adama Mickiewicza, Juliusza Słowac‐
na VIII Biennale Sztuki w Sao Paulo, kiego, Jana Kochanowskiego, Henryka
wyróżnienie na wystawie Współczesna Sienkiewicza, czy Bolesława Leśmiana.
Polska Sztuka Książki, Medal Polskiej Ponadto wykonał kilkaset ilustracji do
Sekcji IBBY za całokształt twórczości.
czasopism dla dzieci i młodzieży, ka‐
Przez 34 lata był redaktorem arty‐ lendarzy, przeźroczy, projektował pocz‐
stycznym w Instytucie Wydawniczym tówki okolicznościowe, plansze dla
„Nasza Księgarnia”.
przedszkoli, koperty do płyt itp.
Zilustrował ponad 70 książek dla
Prace swoje prezentował na ponad
dzieci, w tym tak znane i lubiane jak: 200 wystawach indywidualnych i zbio‐
„O wróbelku Elemelku” Hanny Ło‐ rowych w kraju i za granicą.
chockiej, „Z przygód krasnala Hałaba‐
Od dnia 1 września 2008 roku
ły” Lucyny Krzemienieckiej, „Krasna‐ Przedszkole Nr 31 przy ul. Kruczej
lek Gapcio” Wiery Badalskiej, czy w Warszawie nosi imię Zdzisława Wi‐
„Apolejka i jej osiołek” Marii Krüger. twickiego.
Wiele z nich wydano w językach ob‐
Zdzisław Witwicki o sobie
cych  czeskim, niemieckim, rosyjskim,
Miałem chyba wielkie szczęście
węgierskim, fińskim, holenderskim

21 czerwca 2008 r.

w życiu, że mogłem pracować w dzie‐
dzinie sztuki zwanej ilustracją. I to ilu‐
stracją dla dzieci. Przez kilkadziesiąt lat
robiłem to, co najbardziej robić lubi‐
łem. Malowałem obrazki dla najwraż‐
liwszego odbiorcy na świecie. Czy mo‐
że dla artysty być coś wspanialszego?
Uczyłem się tego ilustrowania
głównie dzięki długoletniej pracy
w charakterze redaktora artystycznego
w Wydawnictwie „Nasza Księgarnia”,
gdzie po ukończeniu Akademii Sztuk
Pięknych zaproponowano mi pracę.
I znów muszę mówić o szczęściu.
Gdyż było to najwspanialsze
miejsce do tej nauki. Tam
dzięki kontaktom z najlepszy‐
mi artystami tej specjalności
mogłem się uczyć i zdobywać
warsztatowe
doświadczenia.
Miałem też szczęście ilustro‐
wać teksty bardzo dobrych au‐
torów, co stwarza zawsze moż‐
liwość najpełniejszej wypo‐
wiedzi plastycznej.
Czy ta nauka dała jakieś wy‐
niki? Tego nie jestem tak bar‐
dzo pewien... Wiem tylko, że
uprawianie sztuki to sens mojego życia,
muszę to robić, nie wyobrażam sobie,
że mógłbym robić coś innego.
(Katalog wystawy „Zdzisław Witwicki
 ilustracje”, Krasnobrodzki Dom Kul‐
tury, 2008)
Zdzisław Witwicki i Krasnobród
Zdzisław Witwicki po raz pierwszy
przyjechał do Krasnobrodu w 1984 na
Ogólnopolski Plener Ilustratorów zor‐
ganizowany przez Marię Grażynę
Szpyrę, ówczesną dyrektor Biura Wy‐
staw Artystycznych w Zamościu. Przez
wiele kolejnych lat był stałym uczestni‐
kiem tych spotkań.
Później, od roku 2006 uczestniczył
też Ogólnopolskich Warsztatach Ilu‐
stratorów w Krasnobrodzie organizo‐
wanych przez Krasnobrodzki Dom
Kultury i kuratora Marię Grażynę
Szpyrę. Jego prace były eksponowane
na wystawach prezentujących efekty
pobytu ilustratorów w Krasnobrodzie.
Gdy ze względu na stan zdrowia nie
mógł przyjechać na warsztaty, przesyłał
ilustracje, które tworzył w swojej pra‐
cowni, wzbogacając w ten sposób ko‐
lejne wystawy.
Bliższa współpraca Zdzisława Wi‐
twickiego z Krasnobrodzkim Domem
Kultury rozpoczęła się w roku 2008
w związku z przygotowaniem retro‐
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26 września 2011 r.
spektywnej wystawy prezentującej do‐
robek artysty oraz wydaniem katalogu,
który artysta sam zaprojektował. Pro‐
jekt ten zainicjowany przez Marię Gra‐
żynę Szpyrę był realizowany w ramach
programu Ministra Kultury i Dziedzic‐
twa Narodowego. Otwarcie wystawy
połączone z promocją albumu odbyło
w czerwcu 2008 roku w KDK.
Wystawa prezentowana była potem
w wielu galeriach nie tylko na terenie
Polski, ale również poza jej granicami –
w Instytutach Polskich w Pradze

i w Bratysławie.
Zdzisław Witwicki to nie tylko wy‐
bitny Artysta, ale także wspaniały czło‐
wiek, pełen ciepła i dobroci, z dużą
dawką humoru, z którym miło się
współpracowało i można było poroz‐
mawiać na wszystkie tematy.
Bardzo lubił słuchać piosenek na‐
szego zespołu folklorystycznego „Wój‐
towianie”, który zawsze towarzyszył
wernisażom wystaw i umilał czas spo‐
tkań z ilustratorami. Często śpiewał je
razem z zespołem.
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O Zdzisławie Witwickim i jego
twórczości pięknie mówią słowa napi‐
sane przez wybitnego artystę prof. Ja‐
nusza Stannego we wstępie to katalogu
wystawy „Zdzisław Witwicki  ilustra‐
cje”: „…człowiek, który je (dzieła)
tworzy jest z kategorii tych ludzi, któ‐
rzy swoim humorem i optymizmem da‐
ją nam nadzieję, że świat jest dobry,
a poprzez sztukę może być jeszcze lep‐
szy. Zdzisio tworzy taką właśnie sztu‐
kę, za co jesteśmy mu wdzięczni”.
Na zawsze pozostanie w naszej pa‐
mięci, a przypominać go będą książki
z jego pięknymi ilustracjami, oryginal‐
ne ilustracje i zdjęcia zgromadzone
w archiwum KDK.
Miałam wielkie szczęście w życiu,
że mogłam poznać i współpracować
z tak wybitną osobowością.
Zapraszam do obejrzenia zdjęć i re‐
lacji z wybranych wydarzeń z udziałem
Zdzisława Witwickiego, które można
odnaleźć na stronach internetowych, ale
były też publikowane na łamach „Ga‐
zety Krasnobrodzkiej”.
Mariola Czapla  dyrektor KDK

31 sierpnia 2012 r.

Nowy samochód dla WTZ w Dominikanówce

W

dniu 19 listopada 2019 r. odebrano fa‐
brycznie nowy, wyprodukowany w 2019
roku autobus marki MercedesBenz Sprinter Mercus
przeznaczony dla transportu 20 osób, w tym z możli‐
wością przewozu osób niepełnosprawnych na wózku
inwalidzkim. Wykonawcą zadania była firma Truck
Export – Import Wynajem Sp. z o.o. z Warszawy.
Koszt dostawy opiewa na kwotę 306 885,00 zł brutto.
Zakup dofinansowano w kwocie 214.000,00 zł ze
środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrówny‐
wania różnic między regionami III” w obszarze D. Po‐
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zostałe środki w wysokości
92.885,00 zł. pochodzą z bu‐
dżetu gminy.
Autobus zakupiony przez
Gminę Krasnobród wykorzy‐
stywany będzie na potrzeby
przewozu uczestników Warszta‐
tów Terapii Zajęciowej w Do‐
minikanówce. W związku
z tym w dniu 22 listopada
2019 r. burmistrz Krasnobrodu
Kazimierz Misztal oficjalnie
przekazał klucze do nowo za‐
kupionego samochodu panu
Sylwestrowi Kłyżowi – kie‐
rowcy oraz pani Urszuli Czapli
– kierownik WTZ.
Mariola Czapla

Podziękowanie
Kierownik WTZ wraz z pracow‐
nikami i uczestnikami serdecznie
dziękują Radzie Miejskiej w Krasno‐
brodzie, która wyraziła zgodę na do‐
finansowanie zakupu samochodu,
Burmistrzowi Krasnobrodu oraz pra‐
cownikom Urzędu Miejskiego, któ‐
rzy byli zaangażowani w przygoto‐
wanie dokumentacji oraz organizację
przetargu na samochód.
Urszula Czapla
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęcio‐
wej w Dominikanówce

Młodzi mistrzowie siatkówki
„Młodzi Krasnobród” zostali
w tym roku zwycięzcami Gmin‐
nego Turnieju Piłki Siatkowej
Drużyn Amatorskich o Puchar
Burmistrza Krasnobrodu. W or‐
ganizowanych po raz dziewiąty
zawodach wzięły udział trzy ze‐
społy.
Mecze w sali sportowej Ze‐
społu Szkół w Krasnobrodzie
były
rozgrywane
systemem
„każdy z każdym” między 7oso‐
bowymi zespołami, złożonymi
z zawodników w wieku co naj‐
mniej 15 lat.

Po ambitnej i wyrównanej walce, toczonej zgodnie
z zasadami fair play, całe zawody wygrali „Młodzi Kra‐
snobród”, którzy wystąpili w składzie: Alicja Kałuża,
Diana Frankiewicz, Kuba Konopka, Dawid Zub, Szymon
Gruszecki, Damian Leśniak i Bartek Kurantowicz. Drugie
miejsce zajęły HutkiPodzamek, a na trzecim uplasował
się „SET Krasnobród”.
W ocenie obserwatorów tegoroczny turniej stał na
bardzo wysokim poziomie, co wynika przede wszystkim
z faktu, że prawie wszyscy uczestnicy zawodów rozwijają
swoją siatkarską pasję na treningach w Zespole Szkół
w Krasnobrodzie.
Grupa nie jest zamknięta
i każdy może do niej dołączyć
podczas zajęć, które odbywają
w środy i w piątki o 19.00
w szkolnej sali sportowej.
Organizatorami tegorocznych
zawodów
byli
burmistrz
i Klub Siatkarski „Set” w Kra‐
snobrodzie.
ias24.eu
(fot. organizatorzy)
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XXVII BIEGI PRZEŁAJOWE

o Puchar Szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim

W

dniu 03.10.2019 roku
w Szkole Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Majdanie Wielkim odbyły się
XXVII Biegi Przełajowe, w których
wzięły udział następujące szkoły: ZS
Krasnobród, SP Kaczórki, SP Sucho‐
wola, SP Szewnia Górna i SP Majdan
Wielki.
Główne cele zawodów to: promo‐
wanie zdrowego stylu życia poprzez

ruch na świeżym powietrzu, kształtowanie kulturalnego za‐
chowania się zgodnie z zasadą „fair play”, rozwijanie współ‐
zawodnictwa sportowego i integracja uczniów z różnych
szkół, wzmacnianie kondycji i wytrzymałości fizycznej.
Po powitaniu gości, uczniów, rodziców i nauczycieli pa‐
ni dyrektor Małgorzata Kawałek zaprosiła wszystkich do
udziału w XXVII Biegach Przełajowych.
Uczniowie klas IIII (miejscowi) rywalizowali między
sobą w następujących kategoriach: „IIII Dziewczęta” i „I
III Chłopcy”.
Uczniowie, którzy zajęli miejsca nagrodzone medalami:
Kl. IIII Dziewczęta:
I miejsce  Wiktoria Tytuła
II  Nikola Rożek
III  Ewa Kowalska
Kl. IIII Chłopcy:
I miejsce  Jakub Umiński
II  Dawid Gałan
III  Adrian Adamczuk
W klasach IVVIII uczniowie w/w szkół rywalizowali
między sobą w kategoriach: kl. IV Dz; IV Chł.; kl. V Dz.; V
Chł.; kl. VI Dz.; VI Chł; kl. VII Dz.; VII Chł.; kl. VIII Dz.
i VIII Chł.
Miejsca nagrodzone medalami zdobyli następujący
uczniowie:

Kl. IV Dz.:
I miejsce  Maja Monastyrska  ZS Krasnobród
II  Gabriela Gęśla  ZS Krasnobród
III  Gabriela Pupiec
Kl. IV Chł.:
I miejsce  Kacper Skowroński  SP Majdan Wielki
II  Kacper Palonka  ZS Krasnobród
III  Kacper Monastyrski  ZS Krasnobród
Kl. V Dz.:
I miejsce  Milena Chmielewska  ZS Krasnobród
II  Katarzyna Szkałuba  SP Kaczórki
III  Oliwia Sokołowska  SP Suchowola
Kl. V Chł.:
I miejsce  Krystian Mlonek  SP Szewnia Górna
II  Kamil Sendłak  SP Suchowola
III  Karol Flaga  SP Szewnia Górna
Kl. VI Dz.:
I miejsce  Gabriela Kusior  SP Suchowola
II  Wiktoria Kucner  SP Szewnia Górna
III  Wiktoria Szymańska  SP Kaczórki
Kl. VI Chł.:
I miejsce  Przemysław Częścik  SP Szewnia Górna
II  Aron Piwko  ZS Krasnobród
III  Daniel Borek  SP Majdan Wielki
Kl.VII Dz.:
I miejsce  Julia Lewusz  SP Szewnia Górna
II  Sandra Piskor  SP Suchowola
III  Weronika Tyrka  SP Majdan Wielki
Kl. VII Chł.:
I miejsce  Filip Wasiura  SP Suchowola
II  Patryk Michalski  SP Suchowola
III  Szymon Przytuła  ZS Krasnobród
Kl. VIII Dz.:
I miejsce  Wiktoria Guziak  SP Szewnia Górna
II  Justyna Staroń  SP Majdan Wielki
III  Aleksandra Dziura  ZS Krasnobród
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Kl. VIII Chł.:
I miejsce  Mateusz Borek  SP Majdan Wielki
II  Kamil Materna  SP Szewnia Górna
III Kamil Piskor  SP Suchowola
W łącznej klasyfikacji szkoły zajęły następujące miejsca:
I miejsce – ZS Krasnobród (103 pkt)
II miejsce – SP Majdan Wielki (100 pkt)
III miejsce – SP Suchowola (86 pkt)
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IV miejsce – Szewnia Górna (83 pkt)
V miejsce – SP Kaczórki (60 pkt).
Puchar Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim XXVII Biegów
Przełajowych zdobył Zespół Szkół z Krasnobrodu.
Komisja sędziowska: Jacek Kowalik, Andrzej Gałan,
Marek Margol, Wojciech Kurantowicz, Marek Tkaczyk.
Jacek Kowalik

Warsztaty kulinarne z unijnym dofinansowaniem

W

sobotę 23 listopada 2019 roku
w Krasnobrodzkim Domu
Kultury odbyły się warsztaty kulinarne
organizowane przez Stowarzyszenie Kul‐
turalnoNaukowe „Do Źródeł” w ramach
projektu pn. „Organizacja warsztatów rę‐
kodzielniczych i kulinarnych na terenie
gminy Krasnobród”.
Warsztaty przeprowadzili właściciele
restauracji „Koncertowa”, państwo Elż‐
bieta i Jerzy Wójcikowie  wielcy pasjo‐
naci i miłośnicy kuchni, którzy poprowa‐
dzili uczestników po kulinarnych sma‐
kach naszej tradycyjnej kuchni wykorzy‐
stując produkty lokalne.
W warsztatach wzięło udział 25 osób
z terenu Gminy Krasnobród, między in‐
nymi z Majdanu Małego, Starej Huty,
Zielonego i Krasnobrodu, w tym człon‐
kowie KGW i stowarzyszeń. Uczestnicy
pod kierunkiem prowadzących, przygo‐

towali 6 potraw. Były to: roladki z ryby,
potrawka z kurczakiem i dynią, pasztet
grzybowy, sałatka z cieciorką, tarta dy‐
niowa z kalafiorem i słoiczkowe mio‐
downiki. Oprócz informacji związanych
z przygotowywanymi potrawami, pań‐
stwo Wójcikowie przekazali też wiele
cennych wskazówek dotyczących zdro‐
wej żywności, robienia zakupów, a przy
tym zwracania uwagi na etykiety, które
mówią wiele o nabywanych produktach.
Na koniec spotkania wszyscy usiedli
do stołu, aby popróbować przygotowa‐
nych smakołyków.
Warsztaty były okazją nie tylko do
zdobywania wiedzy kulinarnej, ale rów‐
nież do aktywnego spędzenia czasu i in‐
tegracji społecznej.
Dziękujemy organizatorom projektu,
prowadzącym warsztaty, a także koordy‐
natorowi projektu pani Małgorzacie

MiecznikBorkowskiej oraz paniom Ka‐
tarzynie Działa i Dorocie Sikorze z Urzę‐
du Miejskiego w Krasnobrodzie za zor‐
ganizowanie i czuwanie nad prawidło‐
wym przebiegiem tego spotkania.
Druga edycja warsztatów kulinarnych
odbędzie się w sobotę 7 grudnia, również
w KDK, na które serdecznie zapraszamy.
Mariola Czapla
fot. Małgorzata MiecznikBorkwska
i Dorota Sikora
Warsztaty są realizowane przez Stowa‐
rzyszenie KulturalnoNaukowe „Do Źró‐
deł” w ramach projektu pn. „Organiza‐
cja warsztatów rękodzielniczych i kuli‐
narnych na terenie gminy Krasnobród”
mającego na celu wsparcie aktywności
kulturalnej mieszkańców obszaru LGD
poprzez organizację warsztatów ręko‐
dzieła w 8 miejscowościach gminy Kra‐
snobród i warsztatów kulinarnych,
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ra‐
mach strategii rozwoju lokalnego kiero‐
wanego przez społeczność” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
20142020. Grant realizowany w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność wdrażanej przez LGD
„Nasze Roztocze”.

