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Modernizacje świetlic wiejskich 
w Majdanie Małym 

i Malewszczyźnie
Dnia 21.01.2014 roku Burmistrz 

Krasnobrodu Pan Wiesław Chmielo-
wiec podpisał umowy o przyznaniu 
pomocy na realizację dwóch projek-
tów dofinansowanych z funduszy UE 
z zakresu małych projektów w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego PROW na 
lata 2007-2013. 

Pierwszy projekt o tytule „Moder-
nizacja świetlicy wiejskiej w Majdanie 
Małym” obejmuje wymianę nieszczelnej 
stolarki okiennej oraz montaż instalacji 
gazowej celem umożliwienia całorocz-
nej eksploatacji obiektu. Kosztorysowa 
wartość realizowanego przedsięwzięcia 
to 73.193,58zł, a wartość uzyskanego 
dofinansowania wynosi 20.000,00zł. 
Przedsięwzięcie ma być zrealizowane 
w terminie do 31.08.2014r. 

Drugi projekt o tytule „Moderniza-
cja świetlicy wiejskiej w Malewszczyź-
nie” obejmuje wymianę nieszczelnej 
stolarki okiennej oraz montaż instalacji 
gazowej celem umożliwienia całorocz-
nej eksploatacji obiektu. Kosztorysowa 
wartość realizowanego przedsięwzięcia 
to 79.586,52 zł., a wartość uzyskanego 
dofinansowania wynosi 20.000,00zł. 
Przedsięwzięcie ma być zrealizowane 
w terminie do 31.08.2014r.

Atak zimy i jego skutki
W związku z opadami marz-

nącego deszczu i śniegu w 
dniach od 19 do 22 stycznia 2014r. oraz 
spowodowanymi nimi trudnościami z 
przejezdnością, dróg, dostawą energii 
elektrycznej oraz wody na terenie gmi-
ny Krasnobród działał zespół zarzą-
dzania kryzysowego pod przewodnic-
twem zastępcy burmistrza Krasnobrodu 
Stanisława Jędrusiny. Zespół tworzyli 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Kra-
snobrodzie: Andrzej Borek, który zaj-
mował się kontaktami z mieszkańcami 
oraz instytucjami i zakładami w celu 
przekazywania informacji niezbędnych 
do odpowiedniego prowadzenia dzia-
łań związanych z pomocą, Sławomir 
Umiński – zajmujący się kontaktami 
z zakładem energetycznym, Wojciech 
Wyszyński, który zajmował się działa-
niami związanymi z odśnieżaniem dróg 
gminnych i koordynacją działań  doty-
czących odśnieżania dróg powiatowych. 
W skład zespołu wchodzili także: Jacek 
Gmyz – dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Krasnobrodzie, pod któ-
rego kierownictwem prowadzone były 
działania mające na celu dostawę wody 
w poszczególnych miejscowościach, 
odśnieżanie dróg gminnych obsługi-
wanych przez ZGK oraz odśnieżanie 
i posypywanie chodników, Zbigniew 
Wiatrzyk – komendant Gminny OSP 
w Krasnobrodzie, zajmujący się koor-
dynacją działań strażaków związanych 
z wycinką powalonych  i pochylonych 
drzew nad drogami i w sąsiedztwie linii 
energetycznych a także dostawą wody. 

Zasypane i śliskie drogi
Na terenie naszej gminy nastąpiły 

problemy z usuwaniem śliskości na dro-
gach w szczególności na drogach po-
wiatowych. Uwidaczniało się to szcze-
gólnie na podjazdach czy też zakrętach. 

Równocześnie pojawiły się problemy 
spowodowane połamanymi drzewami, 
które uniemożliwiały komunikację. Sy-
tuacja ta występowała przez kilka dni 
po zaprzestaniu opadów i trwała do 29 
stycznia. Niestety w tym dniu pojawiły 
się opady śniegu i zawieje, które dodat-
kowo zablokowały na kilka godzin (w 
dniach 29, 30 i 31 stycznia) dojazdy 
drogami powiatowymi do miejscowo-
ści Grabnik i Hutków. Istniało również 
zagrożenie dojazdu do miejscowości 
Dominikanówka czy Wólka Husińska. 
Przy pomocy służb gminnych oraz po-
wiatowych udało się te drogi odbloko-
wywać, jednak silny wiatr ponownie je 
zawiewał w ciągu kilku godzin. Obecnie 
drogi są już przejezdne (na dzień 7 lute-
go 2014).

Energetycy i strażacy w akcji
Opady marznącego śniegu spowo-

dowały duże straty w drzewostanie, a 
także w infrastrukturze technicznej, a 
w szczególności energetycznej. Pozry-
wane linie, połamane słupy spowodo-
wały, że niektóre z miejscowości nie 
miały elektryczności przez kilka dni. 
W usuwaniu śniegołomów drzew brały 
udział ekipy pogotowia energetyczne-
go oraz jednostki OSP z terenu gminy 
Krasnobród, a także ościennych gmin. 
Warto podkreślić, że od 19 stycznia do 
25 stycznia Ochotnicze Straże Pożarne 
przepracowały przy udrażnianiu dróg i 
usuwaniu połamanych drzew pod linia-
mi energetycznymi łącznie 520,5 go-
dziny z czego najwięcej jednostki OSP 
Krasnobród (165,5), OSP Wólka Husiń-
ska (151,5), OSP Majdan Wielki (95) i 
OSP Stara Huta (81). 

Problemy z wodą i nie tylko
Dużo pracy w tym okresie mieli też 

pracownicy Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Krasnobrodzie. W związku z 
brakiem energii elektrycznej, praktycz-
nie na terenie całej gminy występowały 
przerwy w dostawie wody. Najmniej 
trudności było w Hutkowie (nie było 
przerwy w dostawie wody) oraz Kra-
snobrodzie, gdyż hydrofornia ma na sta-
łe zamontowany agregat prądotwórczy i 
przerwy w dostawie wody były bardzo 
krótkie, związane tylko z uruchomie-
niem agregatu.

Największe zaś problemy były w 
Szurze, tam wody nie było najdłużej, a 
także w hydroforniach w: Starej Hucie, 

Ciąg dalszy na str. 6
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Znamy turystów odwiedzających Krasnobród
Spośród 6 tys. badanych miesz-

kańców Polski 14,4% zna Kra-
snobród, a 9,7% zetknęło się z pro-
mocją naszego miasta. Osoby znające 
Krasnobród w 25 % są mieszkańcami 
województw lubelskiego, w 19,1% 
mazowieckiego oraz 12,2% śląskiego. 
Głównym źródłem informacji dla osób, 
które spotkały się z promocją Krasno-
brodu byli znajomi i rodzi-
na oraz strony internetowe. 
Turysta do Krasnobrodu 
przyjeżdża po ciszę i pokój 
oraz by skorzystać z aktyw-
nego wypoczynku. Miesz-
kańcy miasta uważają, że 
turyści oczekują głównie 
imprez masowych.

To tylko wybrane tezy 
z raportu „Badania postrze-
gania miejscowości” jakie 
zaprezentowano podczas  
Seminarium: „Uzdrowisko 
Krasnobród, Solec – Zdrój 
i Rymanów w świetle naj-

nowszych wyników badań marketingo-

wych”, które odbyło się 31 stycznia w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. Wyni-
ki badań pozwalają na precyzyjne kie-
rowanie promocji na tereny, z których 
wywodzą się turyści odwiedzający Kra-
snobród, pozwalają na dostosowanie 
treści promocji do motywacji turysty 
jak również na przygotowanie produk-

tu turystycznego odpowiadającego jego 
oczekiwaniom. Badania pokazały, że 
postrzeganie Krasnobrodu przez tury-
stów i mieszkańców jest często bardzo 
różne. Precyzyjna znajomość turysty ma 
trudny do przecenienia wpływ na efek-
tywność wydawanych środków finan-
sowych na rozwój turystyki w naszym 
mieście.

Podczas seminarium 
obok raportu z badania po-
strzegania miejscowości za-
prezentowano wyniki badań 
atrakcyjności turystycznej, 
natężenia ruchu turystycz-
nego, profil turysty oraz 
klimatu inwestycyjnego. 
Wszystkie raporty zostaną 
wykorzystane do opraco-
wania wieloletniej strategii 
rozwoju usług turystyczno 
– uzdrowiskowych. 

Ciąg dalszy na str. 4

mgr Magdalena Skała dr Anna Lewandowska i mgr Łukasz Cywiński

dr. Mateusz Stopa

Wiesław Chmielowiec 
Burmistrz Krasnobrodu

dr Elżbieta Inglot - Brzęk dr Barbara Przywara

Stanisław Jędrusina
Zastępca Burmistrza Krasnobrodu
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Znamy turystów 
odwiedzających 

Krasnobród
Ciąg dalszy ze str. 3

Wyniki badań prezento-
wało 7 naukowców: dr Mate-

usz Stopa, dr Elżbieta Inglot  
– Brzęk, dr Barbara 

Przywara, dr Anna Le-

wandowska oraz mgr 
Magdalena Skała i mgr 
Łukasz Cywiński. Semi-
narium otworzył burmistrz 
Krasnobrodu Wiesław 
Chmielowiec. Referat 
wprowadzający zatytuło-
wany: „Projekt: Współ-
praca gminy Krasnobród, 
Solec-Zdrój i Rymanów 
w zakresie rozwoju kom-
petencji uzdrowiskowych 
i  turystycznych, jako 
element koncepcji roz-
wojowej uzdrowiska Kra-
snobród” wygłosił zastępca burmistrza  
– Stanisław Jędrusina. Przedstawił po-
krótce historię współpracy z gminą Ry-

manów i Solec-Zdrój, główne zadania 
realizowane w projekcie, wykazał po-
trzebę prowadzenia badań oraz ogromne 
możliwości ich zastosowania, nie tylko 
przez samorządy ale także przez przed-
siębiorców i mieszkańców gminy oraz 
zarysował przyszłe możliwe kierunki 
rozwoju Krasnobrodu jako miejscowo-
ści turystyczno – uzdrowiskowej. Wśród 

licznych propozycji wymienił m.in. po-
trzebę promocji ofert inwestycyjnych – 
działek pod budowę sanatoriów, tworze-

nia kulinarnej oferty dań regionalnych, 
budowę Centrum Sportów Zimowych, 
Parku Rozrywki dla Dzieci oraz Pijalni 
Wód Mineralnych. Wystąpienie to moż-
na było potraktować jako zaproszenie do 
dyskusji i rozpoczęcie prac nad strategią. 
Dokument będzie opracowany w ciągu 
najbliższych 5 miesięcy przez zespół na-
ukowców Wyższej Szkoły Informatyki i 

Zarządzania w Rzeszowie 
przy szerokim udziale 
mieszkańców, przedsię-
biorców, samorządowców 
i przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych. 

W seminarium, zor-
ganizowanym w ramach 
projektu: „Współpraca 
gminy Krasnobród, Solec-
Zdrój i Rymanów w zakre-

sie rozwoju kompetencji 
uzdrowiskowych i  tury-

stycznych”, wzięło udział 
ponad 50 osób.

Władysław Molas
Koordynator projektu

Uczestnicy seminarium

serdecznie zapraszają na

otwarcie wystawy pt.

„Z ziemi włoskiej na Roztocze”
prezentującej wizerunki Matki Bożej Krasnobrodzkiej

ze zbiorów  ks. kanonika Tadeusza Sochana – organiza-
tora Festiwali Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym

Otwarcie wystawy odbędzie się 
w dniu 23 lutego 2014r. (niedziela) o godz. 16.00

w Krasnobrodzkim Domu Kultury

W czasie spotkania odbędzie się mini koncert gitarowy 
i  skrzypcowy w wykonaniu ks. Tadeusza Sochana

  Zaproszenie
Krasnobrodzki Dom Kultury

i Ks. Kanonik Tadeusz Sochan 
– proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława 

w Górecku Kościelnym

Uroczystości 
Patriotyczne 
w Lasowcach

W dniu 04.02.2014r. pod Pomnikiem Poległych 
Żołnierzy AK w Lasowcach odbyły się uro-

czystości patriotyczne związane z 71 rocznicą bitwy 
stoczonej 4 lutego 1943r. przez oddziały Armii Krajo-
wej z Niemcami pod Lasowcami.

Organizatorami uroczystości byli: Światowy Zwią-
zek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 3 Ba-
talion Zmechanizowany w Zamość, Koło Rejonowe 
ŚZŻAK w Skierbieszowie, Koło Rejonowe ŚZŻAK 
w Krasnobrodzie, Liceum Ogólnokształcące Centrum 
Szkół Mundurowych w Zamościu

Relację ze święta w Lasowcach opublikujemy w 
kolejnym wydaniu GK.

M. Czapla
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Nasze kolędowanie
Kolędowanie w Krasnobrodz-

kim Domu Kultury to tradycja 
starannie pielęgnowana od wielu lat. 
A wszystko za sprawą Koncertu Kolę-
dowo –Jasełkowego, który rokrocznie 
organizowany jest w ostatnią niedzielę 
stycznia.

W tym roku również w wypełnionej 
po brzegi sali widowiskowej  można 
było posłuchać śpiewu pięknych pol-
skich kolęd i pastorałek oraz zobaczyć 
jasełka i programy słowno – muzyczne 
przygotowane na tę okazję.

Jako pierwsi zaprezentowali się 
członkowie kółka teatralnego działające-
go w KDK. Grupa przedstawiła program 
słowno- muzyczny, który oprócz kolęd i 
wierszy zawierał scenkę biblijną. Warto 
w tym  miejscu dodać, że młodzi akto-
rzy zaprosili do swego występu uroczą 
Agatkę (lat 3), która jako najmniejszy 
Aniołek doskonale czuła się przed pu-
blicznością i dzielnie zaśpiewała finało-
wą kolędę przygotowanego programu.

Następnie scenę przejęli „Przyjacie-
le Kubusia Puchatka” i „Motylki” – mi-
lusińscy z Przedszkola Samorządowego 

w Krasnobrodzie. Maluchy w pięknych 
strojach, niektórzy przejęci, niektórzy 
bez cienia termy mówili i śpiewali przy-
gotowane przez siebie kwestie.

Tuż po przedszkolakach swój boga-
ty program zaprezentowali mieszkańcy 
Krasnobrodu. Ta liczna wielopokolenio-
wa  grupa po raz kolejny udowodniła, że 
warto dbać i kultywować tradycję jaseł-
kowych spotkań.

Potem było bardzo muzycznie. Naj-
pierw zaśpiewały dziewczęta z Młodzie-
żowego Zespołu Muzycznego i Chórku 
Dziecięcego działającego przy Parafii 
Nawiedzenia N.M.P. w Krasnobrodzie.  
Starsze wokalistki wspomagane były 
przez  ks. Macieja Lewandowskiego.

Obie formacje prowadzone są przez 
wyżej wspomnianego Księdza, lecz 
trzeba dodać, że przy młodszej grupie  
wsparcia udziela pani Ewa Monastyr-
ska, która doskonale sprawdziła się nie 
tylko w roli pedagoga, ale również wo-
kalistki.

Niedzielny koncert zakończył zespół 
folklorystyczny „Wójtowianie”, którego 
występ bardzo podobał się publiczności. 

Gromkie brawa jakie otrzymaa kapela 
zobowiązały do bisów.

Oprócz wymienionych wykonaw-
ców na scenie pojawiły się także  Daria 
i Klaudia Gancarz - laureatki  Regional-
nego Konkursu Kolęd i Pastorałek zor-
ganizowanego niedawno przez Zespół 
Szkół przy Sanatorium Rehabilitacyj-
nym w Krasnobrodzie.

Czas świętowania Bożonarodzenio-
wego, jasełek i śpiewania kolęd minął, 
ale wspomnienia i usłyszane dźwięki 
pozostaną na długo w naszej pamięci.  

Cieszy fakt, że krasnobrodzki Kon-
cert Kolęd i Pastorałek nadal jest wy-
darzeniem cieszącym się wielką popu-
larnością zarówno tych występujących 
jak i publiczności, która nie zawodzi, 
bo przecież to właśnie polskie kolędy 
tak piękne w swej głębi i prostocie są 
jednym z ważniejszych fundamentów 
naszej tożsamości. 

Hej kolęda, kolęda… Do zobaczenia 
za rok.

M.K.
Fotoreportaż – str. 11

„Śniegowe Harce”, to tytuł spotkania 
z kameralistami Orkiestry Symfonicznej 
im. Karola Namysłowskiego z Zamo-
ścia, którzy gościli w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury we wtorek 21.01.2014r.

Koncert zorganizowany został w ra-
mach tegorocznego programu feryjnego 
i tematyką nawiązywał do zimy. Jego 
wykonawcami programu byli: Elżbieta 
Kozyra - prowadzenie, śpiew, Barbara 
Rabiega – śpiew, Dariusz Sobczak – 

śpiew, Piotr Stopa – fortepian, Piotr Tro-
janowski - klarnet, flety proste, Remi-
giusz Kozak - instrumenty perkusyjne.

Podczas spotkania można było 
usłyszeć nie tylko zimowe piosenki, 
ale również poezję nawiązującą do tej 
pory roku. W czasie koncertu odbyła się 
także prezentacja instrumentów perku-
syjnych i fletu prostego. Niewatpliwą 
atrakcją był także pokaz gry na pile w 
wykonaniu Piotra Trojanowskiego - wi-

cemistrza świata z 2011 roku w grze na 
tym instrumencie.

Artyści poddczas koncertu integro-
wali się z publicznością zapraszając do 
wspólnej zabawy zarówno dzieci ja i 
rodziców. 

Koncert był pierwszym spotka-
niem z muzyką w wykonaniu członków 
Orkiestry Symfonicznej im. Karola 
Namysłowskiego z Zamościa w Kra-
snobrodzie, ale mamy nadzieję, że nie 
ostatnim.

M.K.

Śniegowe harce
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Spotkanie opłatkowe szkół 
im. Jana Pawła II w ZSO

Tradycją Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II są spotkania opłatkowe. 

W tym roku, 9 stycznia,  Janopawłowe 
szkoły naszej diecezji gościły w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Paw-
ła II w Krasnobrodzie.  Podniosłą uro-
czystość rozpoczęła Msza Święta (o go-
dzinie 10.00), przewodniczył jej ksiądz 
biskup dr Marian Rojek, który w pięknej 
homilii, posługując się językiem  meta-
fory, mówił o potrzebie wytrwałości w 
dążeniu do nowonarodzonego Boga.  W 
Eucharystii uczestniczyli zaproszeni go-
ście oraz reprezentanci  szkół noszących 
imię  Jana Pawła II.  

Dalsza część spotkania opłatkowego 
przebiegała w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Krasnobrodzie, gdzie na 
przybywających gości czekała gorąca 
herbata i słodki poczęstunek. 

W świątecznie udekorowanej sali 
gimnastycznej dyrektor szkoły, pani 
Renata Bojarczuk, serdecznie powita-
ła wszystkich przybyłych gości: ks. bp. 
ordynariusza Mariana Rojka, ks. prałata 
dra Wiesława Galanta, kapelana Zamoj-
sko – Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II, księży proboszczów kra-
snobrodzkich parafii: ks. dra Eugeniusza 
Derdziuka i ks. Romana Sawica. 

Na spotkanie przybyła również pani 
prezes Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
pani Bernadeta Cichorz.  Władze miasta i 
gminy reprezentował pan burmistrz Wie-
sław Chmielowiec wraz z zastępcą panem 
Stanisławem Jędrusiną;  władze oświato-
we reprezentował kierownik Oddziału 
Zamiejscowego KO w Lublinie pan Jan 
Lelonek. W gronie obecnych znaleźli się 
dyrektorzy szkół podstawowych z Kra-
snobrodu – pani dyr. Joanna Szykuła i 
jej zastępca pani dyr. Barbara Bielecka; 

z Majdanu Wielkiego – pani dyr. Małgo-
rzata Kawałek; z Kaczórek pani p.o. dyr. 
Elżbieta Zub; z Zespołu Szkół przy Sa-
natorium – pani dyr. Halina Kostrubiec. 
Przybyła też pani Mariola Czapla – dyr. 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Wśród 
zgromadzonych radę rodziców reprezen-
towała przewodnicząca pani Małgorzata 
Kulczycka i pani Elżbieta Wyszyńska. 

Do Krasnobrodu przyjechały delega-
cje z 28 szkół noszących imię Jana Pawła 
II, wśród nich delegacja z katolickiego 
liceum z Biłgoraja, oraz delegacje gim-
nazjów i zespołów szkół z: Hrubieszowa, 
Zamościa, Tomaszowa Lub., Lubaczowa, 
Łukawca, Trzeszczan, Płoskiego, Monia-
tycz, Łaszczowa, Tereszpola – Zaorędy, 
Dereżni, Honiatycz, Miączyna, Ulhówka 
i  Księżpola; i delegacje ze szkół podsta-
wowych z:  Woli Radzięckiej, Uchań, 
Steniatyna, Lisich Jam, Antonówki, Mie-
nian, Szarowoli, Bełżca, Grozdu Lipiń-
skiego, Zaburza i Zamchu.

Czym byłoby spotkanie opłatko-
we bez jasełek?  Na scenie rozegrała 
się  więc  historia narodzin Zbawiciela. 
Najpierw  sceny  Zwiastowania i poszu-
kiwania noclegu, potem hołdu pasterzy, 
Trzech Króli oraz uczniów z Janopawło-
wej Rodziny. W inscenizacji nie zabrakło 
naturalnie pięknych kolęd i pastorałek.  
Było ciekawie, poważnie, a momenta-
mi nawet zabawnie. Nad strojami i sce-
nografią czuwała nauczycielka plastyki 
pani Halina Gontarz; chór aniołków 
prowadziła pani Marzena Kałuża, a nad 
młodymi aktorami z klasy teatralnej kra-
snobrodzkiego gimnazjum czuwał pan 
Paweł Murdzek.

Po zakończonych jasełkach głos za-
brał ks. biskup Marian Rojek, ks. Wie-
sław Galant i pan burmistrz Krasnobrodu 

Wiesław Chmielowiec. Wszyscy w swo-
ich wystąpieniach nawiązywali do posta-
ci błogosławionego Jana Pawła II.

Tę część spotkania zamknęły życze-
nia przesłane na ręce dyrektora szkoły, 
pani Renaty Bojarczuk, od pana Tade-
usza Sławeckiego - sekretarza stanu w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej, pana 
Krzysztofa Babisza – Lubelskiego Kura-
tora Oświaty, pana Andrzeja Mielcarka 
– dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Paw-
ła II w Zamościu, pani prof. Stanisławy 
Steuden – kierownika Katedry Psycholo-
gii Klinicznej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. 

Gdy wszystko zostało powiedziane, 
przeszliśmy do sedna naszego spotkania, 
czyli do odczytania fragmentu Ewan-
gelii według św. Łukasza o Narodzeniu 
Pańskim. Dalej popłynęły słowa kolędy 
Franciszka Karpińskiego „Bóg się ro-
dzi”, a składając sobie serdeczne życze-
nia, przełamaliśmy się opłatkiem.

Zostały wykonane pamiątkowe zdję-
cia i udaliśmy się na wspólny obiad. Tak 
jak to bywa w naszych domach podczas 
Wigilii, tak i tutaj najpierw została odmó-
wiona modlitwa, a po niej podano barszcz 
z uszkami, ryby, śledzie, makaron z ma-
kiem oraz inne tradycyjne potrawy. 

Myślę, że to spotkanie pozostanie na 
długo w naszej pamięci, gdyż było bar-
dzo ważnym wydarzeniem dla naszej 
wspólnoty.  

Kinga Kusz
uczennica kl. IIIa gimnazjum

Fotoreportaż – str. 9
Fot. M. Kawecka

Atak zimy i jego skutki
Ciąg dalszy ze str. 2
(która dostarcza wodę do 5 miejsco-
wości: Malewszczyzna, Hucisko, Stara 
Huta, Potok i Potok Senderki), Husinach 
(zapewnia wodę dla Wólki Husińskiej 
i Husin), Majdanie Wielkim (Majdan 
Wielki i Majdan Mały) i Zielonem. Do-
datkowym efektem przerwy w dostawie 
prądu w przypadku miejscowości Zielo-
ne było zapowietrzenie sieci wodociągo-
wej spowodowane całkowitym zejściem 
wody z sieci. Sytuacja ta spowodowała, 
że pomimo iż prąd już był, mieszkańcy 
tej miejscowości nadal nie mieli wody. 

Konieczne były dodatkowe działania 
pracowników ZGK, aby odpowietrzyć 
sieć i zapewnić dostawę wody.

Aby jak najbardziej zminimalizować 
trudności z dostawą wody pracownicy 
ZGK przewozili do hydroforni w po-
szczególnych miejscowościach agregat 
prądotwórczy, aby choć na pewien czas 
zapewnić wodę dla mieszkańców oraz na 
potrzeby gospodarstw rolnych. Ponad-
to strażacy wozem bojowym dowozili 
wodę dla zwierząt do Zielonego i Wólki 
Husińskiej.

Pracownicy ZGK miałi też dużo 
pracy przy odśnieżaniu i posypywaniu 
piaskiem z solą dróg gminnych, które są 

przez nich obsługiwane oraz odśnieżaniu 
i posypywaniu chodników w Krasnobro-
dzie. Zakład pomagał też przy odśnie-
żaniu dróg powiatowych do Hutkowa i 
Grabnika.

Warto podkreślić, że wszyscy (straża-
cy, pracownicy ZGK, energetycy, służby 
drogowe) pracowali z wielkim zaangażo-
waniem po kilkanaście godzin dziennie, 
a także i w nocy, aby jak najszybciej usu-
nąć wszelkie problemy spowodowane 
trudnymi warunkami atmosferycznymi i 
przywrócić normalne warunki do życia 
mieszkańcom gminy. 

Informacje zebrała:
M. Czapla
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Informacje z życia Liceum Ogólnokształcącego 
w Krasnobrodzie w I semestrze 2013/14

1. Losy absolwentów zdających ma-
turę w maju 2013 r – wielu studiuje na 
dobrych uczelniach i kierunkach: np. – 
w Lublinie na UMCSi- e dzienne studia 
– 3 uczniów: geografia, informatyka; 
trzeci – stosunki międzynarodowe; dwie 
uczennice w Warszawie na Uniwersy-
tecie im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego – bezpieczeństwo wewnętrzne, 
administracja; inny uczeń – Warszawa, 
psychologia – Wyższa Szkoła Zarzą-
dzania i Finansów; dwie uczennice stu-
diują we Wrocławiu w Wyż-
szej Szkole Bankowej - jedna 
uczennica filologię angielską; 
druga - finanse i rachunko-
wość; inny uczeń w Białej 
Podlaskiej studiuje na Akade-
mii Wychowania Fizycznego; 
grupa uczniów podjęła studia 
na uczelniach zamojskich - 
kierunki matematyka, bezpie-
czeństwo narodowe, fizjotera-
pia;

2. W naszym liceum 
uczniowie mają możliwość 
rozwijania swoich zaintereso-
wań: uczennica Katarzyna z 
kl. II LO realizuje indywidu-
alny, rozszerzony tok nauki 
języka angielskiego i niemiec-
kiego; Katarzyna przygotowu-
je się do finału Konkursu z j. 
niemieckiego; uczeń Krystian 
realizuje indywidualny tok j. 
rosyjskiego; uczniowie klasy 
maturalnej również uczestni-
czą w konkursach – uczennica 
Karolina zdobyła wyróżnienie 
w półfinale konkursu – Ojczy-
zny – Polszczyzny; uczennice 

brały udział w wielu konkursach z j. an-
gielskiego: organizowanym przez Pań-
stwową Wyższą Szkołę Zawodową w 
Chełmie; II etap Ogólnopolskiej Olim-
piady J. Angielskiego w Lublinie; udział 
w Ogólnopolskim Konkursie z Krakowa 
na kartkę z pamiętnika; w ramach pro-
jektu językowego byli wolontariusze z 
Turcji i Maroka.

3. Uczniowie klasy maturalnej  mieli 
udaną studniówkę, podczas fakultetów 
przygotowują się do matury, czas ferii 

już mają zapełniony zajęciami w ramach 
Zimowych Kursów Maturalnych, które 
tradycyjnie od wielu lat   prowadzą spo-
łecznie nauczyciele naszego liceum.

4. Uczeń w naszej szkole rozwija 
również swoje zdrowie i sprawność fi-
zyczną - bogata oferta nauczycieli wych. 
fiz.; licealiści również kulturalnie się 
bawią – odbyła się dla nich dyskoteka 
z kotylionami, nagrodami oraz pokazem 
i nauką tańca instruktorów z renomo-
wanej  Szkoły Tańca Państwa Myków. 

Odbyły się wyjazdy do kina, 
muzeum i przedstawienie te-
atralne. 

5. W klasie I LO realizo-
wany jest Międzyprzedmioto-
wy Projekt Zawodoznawczy. 
Projekt przygotowuje uczniów 
do rozpoznania ofert rynku 
pracy w celu podjęcia słuszne-
go kierunku dalszego kształce-
nia i pracy. Wymienię niektóre 
działania podjęte w pierwszym 
semestrze – warsztaty profi-
laktyczne; kolejne warsztaty - 
komunikacja interpersonalna; 
zajęcia nt. skutecznego szu-
kania pracy – autoprezentacja 
i dokumenty z tym związane; 
spotkanie z  przedstawicielem 
banku, wizyta studyjna w biu-
rze podróży PTTK-a; kolejne 
ciekawe działania odbędą się 
w II. semestrze.

6. Nasze liceum realizuje 
również misję integracyjną, 
wspieramy uczniów niepełno-
sprawnych; po zdanej maturze 
wspieramy w wyborze kształ-
cenia.
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Hej kolęda, kolęda…
17 stycznia 2014 r. o godzinie 10.00 

w Zespole Szkół przy Sanatorium Re-
habilitacyjnym w Krasnobrodzie, odbył 
się pierwszy Regionalny Konkurs Kolęd 
i Pastorałek pt. „Przybieżeli do Betlejem 
pasterze”. Wszystkich uczestników oraz 
przybyłych gości, serdecznie powitała 
dyrektor szkoły, mgr H. Kostrubiec, któ-
ra zachęciła do wspólnego kolędowania 
i wysłuchania repertuaru przygotowane-
go przez konkursowiczów.

Gospodarzami uroczystości zostali, 
K. Borek oraz K. Kostrubiec, kuracju-
sze piątego turnusu rehabilitacyjnego. 
Gimnazjaliści wraz z komisją, czuwali 
nad sprawnym przebiegiem uroczy-
stości. Młodzi artyści zaprezentowali 
swoje umiejętności wokalne w trzech 
kategoriach wiekowych, z podziałem 
na grupy zorganizowane oraz solistów. 
Wykonawców oceniało szacowne jury, 
w składzie: M. Kawecka – animator 
kultury w Domu Kultury w Krasnobro-
dzie - przewodnicząca jury, W. Sachaj-
ko - emerytowana nauczycielka Zespołu 
szkół Podstawowych w Krasnobrodzie a 
obecnie solistka zespołu „Wójtowianie”;  
oraz ksiądz P. Słonopas - proboszcz pa-
rafii w Bondyrzu, mistrz pióra, poeta.

Uczestników konkursu do walki 
zagrzewała licznie zgromadzona pu-
bliczność, która gromkimi brawami 
nagradzała wszystkich wykonawców. 
Członkowie komisji ogłaszając werdykt 
przyznali, że poziom konkursu był bar-
dzo wysoki i wyrównany. Na nagrody 
zasłużyli wszyscy uczestnicy, jednak 
zgodnie z regulaminem, laurem zwy-
cięstwa uhonorowano najlepszych. Naj-
młodsi nagrodzeni uczniowie, ze szkół 

podstawowych – w kategorii soliści - to:  
D. Gancarz (I miejsce – Zespół Szkół 
przy Sanatorium), G. Pupiec (II miejsce 
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach) i B. 
Roczkowski (III miejsce - Zespół Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie). Ich 
nieco starsi koledzy z klas IV/ V i VI- 
tych: K. Gancarz (I miejsce - Zespół 
Szkół przy Sanatorium w Krasnobro-
dzie), N. Margolt (II miejsce - Szkoła 
Podstawowa w Tarnawatce ) oraz K. Pu-
piec (III miejsce - Szkoła Podstawowa 
w Kaczórkach). Jako ostatni, w wyżej 
wymienionej kategorii, zaprezentowali 
się uczniowie z gimnazjum. Na podium 
stanęły reprezentantki Gimnazjum w 
Tarnawatce, K. Kurylak (I miejsce) i M. 
Ciupera (II miejsce).

Komisja wyłoniła również zwycięz-
ców w kategorii grupy zorganizowane. 
Jury podobnie jak w poprzednim przy-
padku, miało ciężki orzech do zgryzie-
nia. Rywalizacja była niebywale zażarta, 
a obrady burzliwe. W efekcie końcowym 
miejsce pierwsze, w kategorii klas I/III 
przyznano uczniom, ze Szkoły Podsta-
wowej w Tarnawatce – Mały Chórek (A. 
Krzeszowska, K. Bartoszyńsja, A. Ryba-
czyńska,  W.Sytek, M.Szokało, A. Ga-
las, K. Margolt, S. Tymczak, N. Miziuk, 
N. Kowalczuk, K. Przybysz, N. Dudek, 
J. Woźnica) . Drugie miejsce  wyśpie-
wały uczennice Zespołu Szkół przy 
Sanatorium Rehabilitacyjnym w Kra-
snobrodzie, D. Gancarz i M. Kutnik. Na 
trzecim uplasowali się przedstawiciele 
Szkoły Podstawowej w Wywłoczce: M. 
Kilarska, Z. Kapuśniak, K. Kowalczyk 
i T. Kilarski. Z jak najlepszej strony za-
prezentowali się również wychowanko-

wie ze Szkoły Podstawowej w  Majdanie  
Wielkim. Ich reprezentanci byli bezkon-
kurencyjni, w kategorii zespoły z klas 
IV-VI, uczniowie wywalczyli pierwsze 
i drugie miejsce. Natomiast, zaszczytne 
miejsce trzecie przypadło: K. Cieliszak, 
K. Popławskiej i A. Maciocha (Szkoła 
Podstawowa w Wywłoczce).

Konkursowe szranki nie ominęły, 
również gimnazjalistów występujących, 
jako ostatni w tej kategorii. Miejsce 
pierwsze, zajęła kolęda „Wigilia dla 
wędrowca” wykonana przez uczniów z 
Tarnawatki.  Drugie pastorałka pt.„Ro-
zmowa ze świętym Józefem” w wyko-
naniu  uczennic  z Gimnazjum w Kra-
snobrodzie (E. Nędzyńska, Ł. Przytuła, 
M. Antoniak, A. Kowalska, K. Kusz, D. 
Dziuba, P. Korol). Dyplom za zajęcie 
trzeciego miejsca  otrzymał, także duet 
z Suchowoli A. Kijek i W. Koza. 

Po uczcie duchowej i zakończeniu 
części oficjalnej spotkania, przyszła 
chwila na odpoczynek oraz posilenie 
ciała. Wszyscy mogli spróbować i oce-
nić staropolski bigos, serwowany przez 
organizatorów.

Piątkowe spotkanie zakończyło 
wystąpienie jasełkowe, przygotowane 
przez uczniów tamtejszej szkoły, pod 
kierunkiem pani D. Sierzyńskiej. Do 
domu nikt, nie powrócił z pustymi ręka-
mi, oprócz dyplomów i nagród rzeczo-
wych, uczestniczy zawieźli mnóstwo 
pozytywnych wspomnień. 
     

  Magda Małys       

Fotoreportaż – str. 10

Informacje z życia LO 
w Krasnobrodzie

Ciąg dalszy ze str. 7
7. Licealiści w wolontariacie zdobywają praktyczne 

umiejętności, otrzymują certyfikaty honorowane w re-
krutacji na studia i przyjęciu do pracy. Uczniowie klasy 
III LO uczestniczą w projekcie Polska Cyfrowa Rów-
nych Szans. W ramach projektu wolontariusze wpro-
wadzają osoby w wieku 50+ w świat komputerów.

8. W rekrutacji do liceum na następny rok szkolny 
2014/15 planujemy innowację programową oferującą 
ciekawe profile. Szczegóły w podamy w najbliższym 
czasie.

Informacje zabrała: 
Danuta Korzeniowska

Podziękowanie
 

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy włą-
czyli się w akcję usuwania trudności powstałych wskutek opa-
dów marznącego deszczu, jakie dotknęły mieszkańców gminy 
Krasnobród w drugiej połowie stycznia.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do pracowników 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie, strażaków 
z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników Za-
kładu Energetycznego, służb drogowych i pracowników Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie.

Dziękuję za duże zaangażowanie i pracę w trudnych warun-
kach przez wiele godzin dziennie, a także i nocą.

Stanisław Jędrusina
Z-ca burmistrza Krasnobrodu





17.01.2014r.

I REGIONALNY KONKURS 
KOLĘD I PASTORAŁEK



KONCERT KOLĘDOWO-JASEŁKOWY

26.01.2014r.



09.01.2014r.

Spotkanie Opłatkowe
 Szkół im. Jana Pawła II
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Pytania bez odpowiedzi
,,Jestem niepozorny 

i cichy, a fascynuje tak 
wielu ludzi. Oczarowu-

je pięknem krajobrazu 
oraz ciekawą historią. 
Znajduję się w woje-

wództwie lubelskim, 
powiecie zamojskim, nad Wieprzem. 
Szczycę się statusem uzdrowiska. 
Zobaczysz u mnie barokowy kościół, 
ciekawe muzea oraz uwielbiany przez 
turystów zalew. Potrafię zapewnić 
rozrywkę zarówno dorosłym, jak i 
dzieciom. Wiesz już kim jestem? Tak, 
świetna robota! To ja, Krasnobród.”

Wielu ludzi mieszkających w dużych 
miastach nieustannie narzeka na zgiełk, 
zanieczyszczenia i mijane codziennie 
tłumy, jednak żaden z nich nie zamie-
niłby życia w metropolii na małą miej-
scowość w gminie miejsko-wiejskiej. 
Obszary wiejskie mieszczanom kojarzą 
się zazwyczaj z zacofaniem. Boją się 
zaniku życia kulturalnego. Nic bardziej 
mylnego! Nie powinno się wierzyć ste-
reotypom. Krasnobród jest nadzwyczaj 
wysoko rozwiniętym w tej dziedzinie 
miastem. Każda pora roku niesie ze 
sobą konkretne imprezy, które stały się 
już tradycją. Zaczynając od stycznia, a 
kończąc na grudniu prezentowana jest 
szeroka gama koncertów, festynów, kon-
kursów oraz zawodów. Najbardziej pre-
stiżowe imprezy mają miejsce w okresie 
wiosenno-letnim. Wtedy odbywa się 
Majówka Roztoczańska oraz trzydnio-
we obchody Dni Krasnobrodu. Zarówno 
turyści, jak i miejscowi mają wtedy oka-

zję dowiedzieć się nowych ciekawostek 
dotyczących miasta, w którym obecnie 
się znajdują. Oprócz tego gmina przed-
stawia bogatą ofertę zabaw familijnych 
oraz występy lokalnych i przyjezdnych 
artystów. Można tu zobaczyć występy 
znanych polskich gwiazd muzyki. W 
Krasnobrodzie gościli już tacy twórcy 
jak:  Alicja Majewska i Włodzimierz 
Korcz, Andrzej Rybiński, Grzegorz 
Wilk, Krystyna Giżowska, czy Michał 
Bajor. Posłuchać także możemy prze-
glądu orkiestr dętych, w którym udział 
bierze m.in. działająca lokalnie, od ok. 
3 lat, Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta. 
W tym roku już siódmy raz Serce Rozto-
cza miało okazję być gospodarzem Fe-
stiwalu Muzyki Organowej i Kameral-
nej ,,PER ARTEM AD ASTRA”.  Kilka 
razy wciągu wakacji, w Sanktuarium 
Maryjnym, odbywają się też występy 
muzyków organowych z zagranicy m.in. 
ze Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. 
Zimą uczestniczyć można w elimina-
cjach do Międzynarodowego Koncertu 
Kolęd i Pastorałek w Będzinie, w któ-
rym artyści prezentują umiejętności na 
naprawdę wysokim poziomie.  Muzyka 
to jednak nie jedyna dziedzina sztuki, 
która czynnie rozwija się w Krasnobro-
dzie. W miejskim domu kultury co kilka 
miesięcy odbywają się wystawy ilustra-
cji, fotografii, rysunków. Prezentowali 
się tam najsłynniejsi polscy ilustrato-
rzy tacy jak: Janusz Stanny, Zdzisław 
Witwicki, Franciszek Maśluszczak, czy 
Hanna Grodzka-Nowak. Aby zachęcić 
do rozwoju młodych mieszkańców gmi-

ny ciągle organizowane są różnego ro-
dzaju akcje od konkursów plastycznych 
po zawody sportowe. Czynny udział w 
tych przedsięwzięciach udowadnia, że 
talent i chęci nie są zależne od miej-
sca zamieszkania.  Dlaczego więc tak 
wielu ludzi nie potrafi docenić starań 
i podejmowanych na obszarach wiej-
skich inicjatyw społecznych? To pytanie 
zapewne jeszcze przez długi czas nie 
odnajdzie swojej odpowiedzi. Smutny 
jest fakt, że mieszkańcy Krasnobrodu 
nie potrafią dostrzec tego, co się dla 
nich robi. Część wyżej wymienionych 
wydarzeń ma rangę ogólnoświatową. 
Za wstęp na tego typu eventy ludzie z 
dużych miast muszą zapłacić spore pie-
niądze, a my - krasnobrodzianie, mamy 
wszystko za darmo, podane na tacy i do-
pięte na ostatni guzik. Mimo to mało kto 
chce z tych atrakcji korzystać. Na wy-
stawach rzadko kiedy spotkać możemy 
rodowitego krasnobrodzianina, ponad 
50% uczestników to  ludzie przyjezdni.  
Rodzi się więc kolejne pytanie, na które 
nie ma odpowiedzi: co zrobić by zmoty-
wować ludzi do rozwoju kulturalnego? 

,,Tak, to ja. Chociaż często mam 
wrażenie, że jestem niedoceniany, to 
cały czas mam iskierkę nadziei. Cały 
czas wierzę w ludzi, w to, że zaczną do-
ceniać, to co mają i patrzeć na świat z 
innej, może nieco szerszej perspektywy. 
Czekam. Już nic innego mi nie pozosta-
ło. Czekam na Was. Na wasze uśmiechy 
i chwile smutku. To ja Krasnobród.”

Karolina Kawecka

Tekst ukazał się w Zamojskim Kwar-
talniku Kulturalnym Nr 4 (117) 2013

Karnawał to czas zimowych ba-
lów i zabaw. Bawią się wszyscy 

- starsi, młodsi, duzi i mali. I właśnie dla 
tych małych i mniejszych Krasnobrodzki 
Dom Kultury zorganizował w czasie ferii 
Karnawałowy Bal Przebierańców, który 
odbył się 29.01.2014r.

Królewny, księżniczki, spidermani i 
piraci, to tylko niektóre postacie przyby-
łe na tę karnawałową zabawę. W progra-
mie imprezy oprócz wspólnych tańców 
znalazły się konkursy, w których mali 
balowicze chętnie i z niekłamanym entu-
zjazmem brali udział.

Dla wszystkich przybyłych przygo-
towano również słodki poczęstunek po-
zwalający zregenerować siły utracone 
podczas energicznych tańców.

Mamy nadzieję, że zabawa dostar-
czyła dzieciom wiele radości i miłych 
wrażeń i za rok spotkamy się ponownie.

M.K.

Karnawałowy Bal w KDK
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Z ziemi włoskiej na Roztocze
„Radość z  narodzin szybko zamie-

niła się w rozpacz nad umierającym nie-
mowlęciem. Dwutygodniowy chłopiec 
miał trudności z oddychaniem. Jego 
małe ciało powoli zamierało. „Bóg dał 
– Bóg wziął”, ze łzami wypowiadali 
najbliżsi, żegnając się z nowo narodzo-
nym.

Ojciec ukradkiem docinał deski na 
trumienkę dla syna, babcia dyskretnie 
szyła na śmierć wnuczka białą koszul-
kę. Jedynie matka szukała ratunku, choć 
wszyscy mówili, że go już nie znajdzie. 
Z Grabowicy do Krasnobrodu na skróty 
jest zaledwie 9 km. Z pośpiechem, przez 
pola i las, poszła do Matki Bożej w bia-
łym klasztorze, która jest Panią Rozto-
cza. Co tam mówiła, jak prosiła o życie 
syna? Tego nie opowiadała. Wspomniała 
tylko, że gdy wróciła do domu, dziecko 
było już zdrowe”  -  to fragment artykułu 
z Zamojskiego Kwartalnika Kulturalne-
go nr 2/2013. 

Tym cudownie uzdrowionym chłop-
cem jest ks. Tadeusz Sochan – proboszcz 
Parafii pw. Św. Stanisława w Górecku 
Kościelnym. Opisane zdarzenie ksiądz 
znał jedynie z opowieści. Doszedł też 
do wniosku, że to daje mu przywilej 
szczególnej czci dla Matki Bożej Kra-
snobrodzkiej, której zawdzięcza życie, a 
może i kapłaństwo. W dowód wdzięcz-
ności dla Pani Roztocza ks. Tadeusz po-
prosił Magdę Maciochę z Aleksandrowa, 
absolwentkę wyższej szkoły malarskiej, 
aby namalowała znane wizje Madonny.

Zgromadzona kolekcja liczy 11 ob-
razów i tworzy wystawę Krasnobrodz-
kich Madonn, które można było w 
2013r. podziwiać najpierw w kościele 
góreckiej parafii, później w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Józefowie, a 
także w Zamościu podczas Dni Kultury 

Chrześcijańskiej. Oficjalne otwarcie pt. 
„Z ziemi włoskiej na Roztocze” odby-
ło się dn. 10.01.2014r. o godz. 16.30 w 
siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana” w Zamościu przy 
ul. Ormiańskiej 1. 

Ja także miałam przyjemność uczest-
niczyć w tym wydarzeniu. Na wstępie 
Łukasz  Kot – przewodniczący „Civitas 
Christiana” w Zamościu i ks. T. Sochan  
powitali zebranych gości i przyjaciół. 
Otwarcie wystawy odbyło się orygi-
nalnie, bo na siedząco. W dalszej czę-
ści spotkania ks. kanonik podziękował 
Piotrowi Kondraciukowi - z-cy dyrekto-
ra Muzeum Zamojskiego w Zamościu, 
Marii Rzeźniak – starszemu kustoszowi 
Muzeum Zamojskiego za pomoc w po-
zyskaniu materiałów do przygotowania 
wystawy, Annie Sokół, która wykonała 
zdjęcia obrazów Krasnobrodzkich Ma-
donn w Krasnobrodzie i w Muzeum 
Zamojskim, Magdzie Maciocha, która 
na bazie zdjęć namalowała obrazy Ma-
ryjne. 

Skąd wystawa zatytułowana „Z zie-
mi włoskiej na Roztocze? Otóż najstar-
szy obraz  Madonny adorującej Dzieciąt-
ko leżące na ziemi namalował Francesco 
Francia Raibolini (1447-1517) – włoski 
artysta malarz pochodzący z Bolonii. 
Ten wizerunek Maryi włoskiego artysty 
posłużył przed wiekami do powstania li-
tograficznego sztychu krasnobrodzkiego 
wizerunku Maryi, „cudownego obrazka 
o wymiarach 9cm na 14cm. Obecnie 
znajduje się on w prawym rogu kopii 
w ołtarzu głównym sanktuarium pw. 
NNMP w Krasnobrodzie. 

W końcowej części spotkania ks. 
Tadeusz i p. Maria Rzeźniak przybliżyli 
zebranym historię powstania obrazów. 
Na wystawie można było podziwiać 

obrazy Matki Bożej autorstwa malar-
ki Magdy Maciochy, m.in.: wizerunek 
Matki Bożej z kościoła pw. Zesłania Du-
cha Świętego w Krasnobrodzie (2009r.), 
z sanktuarium pw. NNMP w Krasnobro-
dzie, z Kaplicy na Wodzie w Krasno-
brodzie, obraz dewocyjny z lat 40-tych, 
obraz ze zbiorów Muzeum Zamojskie-
go w Zamościu (XIXw.), drzeworyt ze 
zbiorów Muzeum Zamojskiego – autor-
stwa Feliksa Podobińskiego (1951r.), 
obraz ze zbiorów Muzeum Zamojskiego 
(XVIIIw.),obraz Madonny w różanym 
ogrodzie w Pinakotece Monachijskiej 
(XVIw.) autorstwa Raiboliniego (pier-
wowzoru Matki Bożej Krasnobrodz-
kiej), obraz Matki Bożej Krasnobrodz-
kiej w Górecku Kościelnym podczas 
burzy, obraz namalowany na podstawie 
legendy Sługi Bożego ks. Błażeja No-
wosada. 

Otwarciu wystawy towarzyszył 
koncert wokalno-instrumentalny w wy-
konaniu ks. Tadeusza. Na pamiątkę spo-
tkania z wizerunkami Pani Roztocza, 
każdy otrzymał od ks. kanonika obrazek 
z dedykacją.

Ks. Tadeusz Sochan – urodził się 
w Grabowicy (gm. Susiec). Był nauczy-
cielem, teraz jest księdzem i probosz-
czem góreckiej parafii. Wyrażeniem 
wdzięczności Matce Bożej jest organi-
zowanie przez niego już od 18 lat Fe-
stiwalu Pieśni Maryjnej. W 2009r. za 
wybitne zasługi w działalności na rzecz 
upowszechniania kultury, za osiągnięcia 
w pracy duszpasterskiej i pedagogicznej 
został odznaczony przez prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Warto dodać, że w Krasnobrodzie 
tez mamy artystów malarzy, którzy ma-
lowali wizerunki Matki Bożej Krasno-
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Genderyzm – wielkie zło
Pod koniec ubiegłego roku w ko-

ściołach odczytany został List 
Pasterski Episkopatu Polski. Tematem 
listu była ideologia gender. Pasterze 
starali się przybliżyć wiernym istotę 
genderyzmu i zagrożenia wypływające 
z tego współczesnego tworu. Problem 
jest o tyle poważny, że ideologia gender 
w bardzo szybkim tempie rozpowszech-
niana jest w różnych środowiskach, 
np. w środkach masowego ogłupiania, 
edukacji, w służbie zdrowia, ośrodkach 
kulturalnych, organizacjach pozarządo-
wych i innych.

Ideologię genderową utworzyły fe-
ministki przy współudziale homoseksu-
alistów. Kobiety feministki głoszą hasła: 
wolności, równości i braterstwa. Wiemy 
z historii, że takie hasła głosili zwo-
lennicy rewolucji francuskiej, którzy 
zmuszali do podporządkowania się tym 
poglądom. W przeciwnym wypadku 
wysyłali na szafot. Feministki uważają 
siebie za kobiety wolne. Nie chcą słu-
żyć Panu Bogu, mówią „nie” dla życia, 
twierdząc, że tylko kobieta ma prawo do 

swojego brzucha. Nie chcą służyć mę-
żowi ani dzieciom. Są zwolenniczkami 
aborcji, eutanazji, zapłodnienia in vitro, 
a także wszystkich dewiacji seksual-
nych. Treść biologiczna wcale się dla 
nich nie liczy. Liczy się tylko treść kul-
turowa. Uważają, że płeć biologiczną 
kobiety czy mężczyzny można zmienić 
na własne życzenie.

Genderyzm bardzo szeroko rozpo-
wszechnia homoseksualizm. Zezwala 
na zakładanie rodzin, a także adopcję 
dzieci przez te jednopłciowe związki. W 
tym współczesnym tworze najbardziej 
przeraża rewolucja seksualna, która bar-
dzo ujemnie wpływa na rozwój dzieci i 
młodzieży. W niektórych szkołach już 
od kilku miesięcy prowadzone są wśród 
dzieci zabawy, np. przebieranie chłop-
ców za dziewczęta i odwrotnie. Dzieci 
oswajane są już ze sferą seksualną.

Pasterze w liście do Polaków wy-
raźnie określili postawę Kościoła kato-
lickiego w Polsce wobec genderyzmu. 
Wystąpili przeciwko tej ideologii. Pan 
Bóg stworzył kobietę i mężczyznę. Dał 

im prawo do zakładania rodziny poprzez 
zawieranie związków małżeńskich. W 
takiej rodzinie są mama, tata i dzieci. 
Nie należy zmieniać ani poprawiać praw 
Bożych. Genderyzm uderza w rodzinę, 
osłabia ją i niszczy. Tym samym uderza 
w polskie społeczeństwo, co prowadzi 
nasz kraj do zagłady. Czy mamy na to 
wpływ my, mieszkańcy kraju nad Wi-
słą? Uważam, że przed nami stoi wielkie 
zadanie. Musimy odeprzeć te szatańskie 
zakusy. Powinniśmy bardzo dokładnie 
obserwować nasze dzieci i młodzież, 
być częstymi gośćmi w szkole, przeglą-
dać książki i zeszyty, przybory szkolne 
dzieci. Trzeba rozmawiać z naszymi po-
ciechami. Stawiać pytania i dokładnie 
wyjaśniać wątpliwości.

Nad dziećmi i młodzieżą muszą czu-
wać wszyscy członkowie rodziny, a na-
wet dobrzy sąsiedzi. Kiedy wykryjemy 
zło, trzeba uderzyć w nie z całą mocą, 
przepędzić na cztery wiatry. Nie można 
nam przespać ani chwili.

  Józefa Kusz

snobrodzkiej na płótnie czy drewnie. 
Do nich należy śp. Feliksa Lewandow-
ska. Ja w swoich zbiorach posiadam 
kilka obrazów dewocyjnych autorstwa 
tej malarki. Znaną malarką jest też Mar-
tyna Gontarz, która namalowała obraz 
Pani Roztocza. Był on niesiony przez 
uczestników procesji w czasie uroczy-
stości odpustowych 1-2 lipca 2013r. w 
Krasnobrodzie. 

Uczestnicząc w otwarciu wspomnia-
nej wystawy, jako rodowita Krasnobro-
dzianka byłam dumna z tego, że ludzie 
dobrze znają wizerunek Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej, choć nie mieszkają w 
Krasnobrodzie.

Niewątpliwie taka wystawa to dobra 
promocja Krasnobrodu i umacnianie 
kultu Maryjnego na  Zamojszczyźnie. 
Dobrze, że mieszkańcy Krasnobrodu 
już wktótce (23.02.2014r.) będą mogli 
obejrzeć wystawę wizerunków Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej ze zbiorów ks. 
T. Sochana w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury. Na razie zainteresowanym 
polecam stronę internetową parafii Gó-
recko Kościelne lub portal internetowy 
www.zyciezamoscia.pl.

Alina Słota
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JASEŁKA „BOŻONARODZENIOWE”  
w wykonaniu młodych wykonawców z Wólki Husińskiej

Jak co roku, dzieci i młodzież z 
Wólki Husińskiej przedstawi-

ły jasełka bożonarodzeniowe  w dniu 5 
stycznia 2014r. w kościele parafialnym 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Krasnobrodzie, a 6 stycznia 2014r. w 
święto Objawienia Pańskiego zwane-
go potocznie „Świętem Trzech Króli” 
w miejscowej Kaplicy p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Wólce Husińskiej.

Swe jasełka dzieci rozpoczęły głosze-
niem przez Anioły Boże radosnej nowiny 
o narodzeniu Pana Jezusa w betlejemskiej 
szopce pastuszkom, którzy uradowani tą 
nowiną pospieszyli do szopki Dzieciątka, 
Maryi i Józefa.

W następnej scenie tego przedsta-
wienia Maryja chciała utulić do snu dzie-
ciątko Jezus, ale Jezusek malusieńki nie 
chciał usnąć, bo oczekiwał na przybycie 
do szopki pastuszków, a później Trzech 
Króli – mędrców ze wschodu, którzy 
ofiarowali mu swoje dary.

Później w pałacu Heroda służąca 
Jagna podsłuchała rozmowę Heroda z 
Szatanem, w której diabeł vel szatan 
doradził mu, aby w celu ocalenia tronu 
zabił wszystkie niemowlęta w Betlejem. 
Herod uradowany dobrą radą wydał roz-
kaz hetmanowi, by zgładził wszystkie 
niemowlęta. Hetman bardzo się opierał, 
ale musiał ulec królewskim rozkazom.

Jagna wstrząśnięta tą wieścią pobie-
gła z płaczem do Maryi i Józefa ostrzega-
jąc ich przed niebezpieczeństwem grożą-
cym dzieciątku. Pasterze, gdy usłyszeli tę 
wieść, postanowili, że obronią dzieciątko 
przed hetmanem, obezwładnili go i zmu-
sili go, aby już więcej nie czyhał na życie 
maleńkiego Jezusa. 

Obok scenek teatralnych związanych 
z narodzeniem Dzieciątka Jezus w ramach 
prezentowanych jasełek były też kolędy. 
Po ich odśpiewaniu młodzi wykonawcy 
pokłonili się, zdrowia, szczęścia nam ży-
czyli na ten Nowy Rok, a zgromadzeni 
widzowie nagrodzili ich oklaskami.

Chciałbym podziękować wszystkim 
wykonawcom jasełek, przede wszystkim 
Agnieszce Kozłowskiej za przygotowa-
nie jasełek, a najbardziej pani Grażynie 
Osuch za włożony trud w organizowa-
nie i prowadzenie prób oraz poświęcony 
temu czas. Bardzo dziękujemy.

Podziękowania należą się również 
rodzicom dzieci występujących w jaseł-
kach za pomoc, zrozumienie i rodziciel-
skie wsparcie.

W jasełkach wystąpili: narratorzy - 

Agnieszka Kozłowska, Julia Szymańska, 
Wiktoria Wietrzyk, Józef – Adrian Sur-
macz, Maryja – Dorota Czapla, Jagna  
– Julia Górnik, Herod  – Maciej Górnik, 
Diabeł  – Kacper Osuch, Hetman – Ma-
teusz Słupski, Trzej Królowie – Kamil 
Molenda, Michał Kozłowski, Bartek 
Wołowiec, Pastuszkowie – Dawid Cza-
pla, Filip Górnik, Oliwia Tracz, Szymon 
Tracz, Sandra Łach, Gabriela Wołowiec, 
Aniołowie – Weronika Osuch, Aleksan-
dra Słupska, Dominika Surmacz, Oliwia 
Działa, Joanna Działa, Klaudia Czapla, 
Kamila Szymańska, Magdalena Kozłow-
ska.

***

W tym radosnym okresie adoracji bo-
żonarodzeniowych pragnę się podzielić 
swoimi refleksjami.  Oglądając w świę-
to Bożego Narodzenia Apel Jasnogórski 
dzięki transmisji TV Trwam zauważyłem 
wśród zgromadzonych przed obrazem Ja-
snogórskiej Czarnej Madonny i stojącym 
poniżej żłóbkiem z leżącym w nim dzie-
ciątkiem Jezus ogromną grupę pielgrzy-
mów Polonii ze Stanów Zjednoczonych, 
którzy płakali wpatrując się w wizerunek 
Matki Bożej Częstochowskiej Królowej 
Polski oraz żłóbek z maleńkim Jezusem. 

Oni także przygotowali swoją ado-
rację, podczas której chłopiec ubrany w 
strój łowicki śpiewał pieśń wyrażającą 
ogromną tęsknotę za Ojczyzną, a słowa 
refrenu tej pieśni brzmiały tak:

„Bądź Pozdrowiona Ojczyzno droga
POLSKO moich snów

Niech Cię BŁOGOSŁAWI
ze żłóbka JEZUS BÓG”   

Owi pielgrzymi ocierając łzy tęsknili 
za Ojczyzną swych Ojców za kochającą 
się rodziną, w której słowa „BÓG, HO-
NOR, OJCZYZNA” były traktowane 
jak świętość, tęsknili za domem rodzin-
nym, w którym rodzice i codzienny chleb 
zdobywany z takim trudem traktowany 
był z szacunkiem, któremu dawali wy-
raz podczas Wigilii Bożego Narodzenia 
dzieląc się opłatkiem i całując spraco-
wane ręce swoich rodziców. A dzisiaj 
w naszym kraju gardzi się rodziną bo w 
naszym kraju rządzi się teraz pseudo - 
quasi demokracja, liberalizm i ideologia 
GENDER. Nie można milczeć, gdyż na 
skutek tak prowadzonej polityki ruchów 
liberalno-lewicowych i feministycz-
nych pojawiają się ludzie skrzywieni 
psychicznie i emocjonalnie rozchwiani, 
którym Boże Narodzenie kojarzy się z 

jakimś katolickim zabobonem, a w żłób-
ku obok dzieciątka Jezus widzieliby dwie 
Maryje lub dwóch Józefów, nigdy Maryi 
i Józefa razem. Kreując postawę wrogą 
Kościołowi i jego pasterzom według ide-
ologii „BÓG – TAK, KOŚCIÓŁ – NIE” 
osoby takie oszukują samych siebie, bo 
jeśli są ludźmi wierzącymi zaprzeczają 
słowom „Wierzę w JEDEN, ŚWIĘTY, 
POWSZECHNY I APOSTOLSKI KO-
ŚCIÓŁ” które wyznają w CREDO.

Dokąd dziś więc zmierza, nasza Oj-
czyzna?!

Na zakończenie wszystkim miesz-
kańcom, pracownikom Krasnobrodzkie-
go Domu Kultury, Czytelnikom oraz ca-
łej Redakcji „Gazety Krasnobrodzkiej” 
życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, 
życzliwości oraz Błogosławieństwa Bo-
żego w tym Nowym 2014 Roku. Szczęść 
Boże Wszystkim.

Nadszedł czas Bożego Narodzenia
Zrodziło się Światło naszego zbawienia
Raduje się Maryja, Józef, pastuszkowie
i przybyli ze wschodu Trzej Królowie
Radość Narodzenia Pańskiego głoszą 
                                              Boży Anieli
By tą nowiną świat uweselić
Cieszmy się wszyscy z Narodzenia Pana
Zwycięzcy Śmierci, Piekła i Szatana

Mieczysław Dziura

Ferie 2014
 

W tym roku ferie zimowe dla 
województwa lubelskiego  i 

czterech innych województw  rozpoczę-
ły się 20 stycznia i trwały do 2 lutego. 

Jak co roku na czas zimowej przerwy 
w nauce Krasnobrodzki Dom Kultury 
przygotował specjalną ofertę różnego 
rodzaju zajęć  i wydarzeń kulturalnych 
dla dzieci. Program ferii realizowany był 
wspólnie z Miejsko-Gminną Biblioteką 
Publiczną w Krasnobrodzie.  Niektóre 
wydarzenia zostały już przedstawione 
w bieżącym wydaniu, ale szczegółową 
relację z ferii opublikujemy w kolejnym 
wydaniu „Gazety Krasnobrodzkiej”.

M. Czapla
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Pierwsza bitwa tomaszowska cz. 5
73 pułk piechoty – dowodzony 

przez ppłk. Piotra Sosialuka wyru-
szył do nocnego natarcia na Tomaszów 
Lubelski dopiero o godz. 1.00 dnia 20 
września, ugrupowany w jednej ko-
lumnie odpowiednio rozczłonkowanej 
i ubezpieczonej z zamiarem podejścia 
pod miasto szosą z kierunku Zamościa. 
I batalion mjr Stanisława 
Woźniakowskiego, jako 
straż przednia pułku, miał 
uderzyć na wschodni skraj 
Tomaszowa, a bataliony 
II i III otrzymały rozkaz 
obejść go od wschodu, po-
czem maszerować drogą 
polną Łaszczówka – Luby-
cza Królewska na Hreben-
ne. Następnie za nimi, po 
wykonaniu zadania, miał 
łączyć I batalion. Straż tyl-
ną stanowił, batalion mar-

szowy kpt. Malaka, który 
bronił rozwidlenia dróg – odle-
głego 2 km. od południowego 
skraju lasu Dąbrowa, a około 5 km od 
granicy szturmowanego miasta. Przez 
dwie godziny, kolumna posuwała się 
bez przeszkód.

Niektóre realia z pola bitwy odtwa-
rza w swoich wspomnieniach oficer I 
batalionu, por. Karol Rudziński „Wy-
chodzimy na drogę Tarnawatka – To-
maszów wyłożoną kostką klinkierową. 
Nieprzyjaciel ostrzeliwuje od czasu do 
czasu szosę ogniem artylerii. Maszeru-
jemy rowami schyleni. Przypadamy nie-
ruchomo do ziemi, gdy terem oświetlają 
niemieckie rakiety. Podchodzimy pod 
Tomaszów na odległość około 2 km. Nie 
przybyła na czas artyleria, pułk poszedł 
do walki bez artyleryjskiego wsparcia 
– mogło być zaskoczenie nieprzyjacie-
la – stało się jednak inaczej, gdyż nagle 
na szosę wjeżdżają nasze ciężkie wozy 
taborowe i artyleria. W nocnej ciszy roz-
lega się donośny łoskot, który odbija się 
wielokrotnym echem na podmokłych 
łąkach. Dowódca batalionu, mjr Woź-
niakowski krzyczy do mnie: Karol! Nic 
z tego nie będzie, nie ma zaskoczenia! 
Goń do przodu, może coś zyskamy!

Rozwijam kompanię i biegniemy w 
kierunku zabudowań Tomaszowa. Świst 
i wycie pocisków mieszają się z jękiem 
rannych, krzyżują się przekleństwa z 
modlitwą. Pada zabity ppor. Swoboda... 
Tomaszów zagrał światłami i świateł-
kami karabinów maszynowych... Przy-
padamy do rowu. Mjr. Woźniakowski 

nie odpowiada. Nie żyje, dostał kulą w 
skroń. Obok leżą żołnierze: szeregowi, 
podoficerowie i oficerowie... Ściskam 
dłoń majora Woźniakowskiego, jest 
jeszcze ciepła.”

Mjr Woźniakowski jak gdyby prze-
czuwał swoją śmierć w czasie trwania 
walki.

Pisze w dalszym cią-
gu por. Karol Rudziń-
ski: „ ... do stanowiska 
3 kompanii podchodzi 
dowódca batalionu mjr 
Stanisław Woźniakow-
ski i rozmawia z ofice-
rami na temat trwającej 
wojny. Jest niespokojny 
i nie może znaleźć sobie 
miejsca. Pytam go, czy 
nie jest chory. Odpowia-
da, że nic mu nie dolega, 
ale ma takie przeczucie, 
iż nie doczeka zakończe-

nia wojny. Zwracając się do 
mnie i do dowódców pluto-

nów mówi: Moi kochani chłopcy, mu-
szę się z Wami pożegnać. Każdego z nas 
uścisnął. Chciał mi przekazać osobiste 
rzeczy, aby w razie śmierci doręczyć je 
żonie. Żaden z nas nie zgodził się, aby 
spełnić jego życzenie. Odszedł jakby 
pokrzepiony.”

W parę godzin później mjr Woź-
niakowski poległ, idąc w pierwszym 
szeregu do natarcia. Jego przeczucia 
sprawdziły się. Niemcy, w czasie noc-
nego ataku przez 73 pp. użyli masowo 
pocisków świetlnych i rakiet, a ponad-
to reflektorów. Strzelała artyleria, broń 
maszynowa (w tym najcięższe karabiny 
20 mm) oraz działka p/pancerne. II ba-

talion kpt. Kajetanowicza, wychodząc 
do walki, znalazł się na otwartej prze-
strzeni, dobrze oświetlonej, zmuszony 
był cofnąć się do lasu Dąbrowa. Z uwa-
gi na silny ostrzał artylerii i zmasowanej 
broni maszynowej, w otwartym terenie, 
nie było żadnych szans wyruszenia do 
ataku. Kiedy zaczęło się rozwidniać, 
działony 23 pułku art. lekkiej zaczęły 
strzelać, ale na nieszczęście ogień kła-
dą na stanowiska polskie. Dopiero po 
wysłaniu meldunku przez gońca, ostrzał 
zostaje wydłużony i razi już stanowiska 
niemieckie.

Wobec beznadziejności położenia: 
Krakowska BK i poszczególne podod-
działy Warszawskiej BPM odeszły z 
rejonu Tomaszowa, aby przebić się na 
własną rękę w kierunku południowym. 

Pod Tomaszowem zostaje 23 DP, do-
wództwo Grupy Operacyjnej „Jagmin” 
(„Śląsk”) oraz dowództwo armii. O 
świcie 20 wrześni, dowódca 23 DP płk 
dypl. Władysław Powierza nawiązał 
łączność radiową ze swymi ciągle jesz-
cze walczącymi pułkami. 75 pułk, z po-
wodu bitwy pod Ulowem spóźnił się do 
nocnego natarcia, meldował, że jest o 2 
km od Tomaszowa, nadal walczy, zdo-
bywa silnie broniony przez przeciwnika 
teren i stopniowo zbliża się do granic 
miasta. 73 pułk, z którego zginęli wszy-
scy dowódcy batalionów, miał jeszcze 
niezaangażowane oddziały i mógł jako 
całość nacierać. 23 DP jeszcze raz o 
godz. 9.00 ruszył do natarcia. 73 pp roz-
winął wszystkie swoje siły i pod osłoną 
artylerii, która strzelała już resztkami 
amunicji nacierał od północy, a 75 pp od 
południowego zachodu.

11 pułk piechoty, leżał okopany na 
swoich stanowiskach wyjściowych pod 
Tomaszowem, w bardzo silnym ogniu 
niemieckiej obrony (o czym pisałem w 
poprzednim artykule).

Około godz. 8.00 20 września 73 pp 
ponowił próbę przebicia się, ale bez wi-
doków powodzenia, walczył już tylko „o 
honor żołnierza polskiego”. II batalion 
i 7 kompania III batalionu przy wspar-
ciu 9 baterii 23 pułku art. lekkiej kpt. 
Jana Gorączko, ruszyły razem zachod-
nią stroną szosy na wysokość pozycji  I 
batalionu, który zaległ w silnym ogniu 
nieprzyjaciela w odległości 2 km od To-
maszowa. Gros III batalionu atakowało 
wschodnią stronę szosy, by osłonić lewe 
skrzydło I batalionu, zagrożone przez 
czołgi. Początkowo natarcie 73 pp zaczę-
ło rozwijać się pomyślnie. Trwało to jed-
nak krótko, gdyż oddziały 63 piechoty z 
niemieckiej 27 Dyw. Piechoty weszły na 
tyły 73 pułku, uderzając na wschodnie 
jego skrzydło. Batalion marszowy kpt. 
Malaka z trudem powstrzymywał atak 
piechoty i czołgów przeciwnika oraz 
był obchodzony od strony północno-
wschodniej z kierunku Tarnawatki przez 
silne niemieckie ugrupowanie pancerne. 
Położenie stało się krytyczne. Dowódca 
batalionu kpt. Malak został ciężko ran-
ny. Uderzenie nieprzyjacielskiej piecho-
ty, wsparte licznymi czołgami, załamało 
polską obronę w lesie Dąbrowa.

Nieprzyjaciel znalazł się na tyłach 
III dywizjonu 23 pułku art. lekkiej mjr 
Orłowskiego, mającego swoje stanowi-
ska  na  południowym   skraju   lasu   w  

Ciąg dalszy na str. 18

mjr Stanisława 
Woźniakowski
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Pierwsza 
bitwa tomaszowska cz. 5

Ciąg dalszy ze str. 17
momencie kiedy jego działony kończyły 
walkę z powodu braku amunicji. Doszło 
do krwawej, zaciętej walki z kanoniera-
mi, którzy zostali zmuszeni do poddania 
się. Dywizjon został wzięty do niewoli.
Podobnie II dywizjon mjr Brennera na 
południe od Szarowoli, 23 dywizjon ar-
tylerii ciężkiej mjr Rikierta, w rejonie 
Ulowa i 95 dywizjon art. ciężkiej mjr 
Sznacera nie miały amunicji i zostały 
obezwładnione przez niemieckie od-
działy, a stało to się tym łatwiej, że nie 
miały już osłony własnej piechoty.

Walka pułku zakończyła się między 
godziną 9-10 dnia 20 września, kiedy to 
w jego ugrupowanie wdarły się niemiec-
kie czołgi. Ciężko kontuzjowany został 
dowódca pułku ppłk Piotr Sosialuk, któ-
rego przetransportowano do polowego 
szpitala.

Walka niektórych grup II batalionu 
oraz walka w lesie batalionu marszowe-
go przeciągnęła się do około południa. 

Pułk katowicki jako całość, swą ostat-
nią walkę okupił olbrzymimi stratami. 
Łącznie poległo i zostało rannych około 
300 żołnierzy.

W połowie dnia 20 września pułk 
znajdował się już w stanie niewoli.
Zgodnie z rozkazem dowództwa, sztan-
dar pułku został zakopany przez p. chr. 
rez. Edwarda Cybulskiego wespół z 
szefem kompanii sierż. Niedbałą na 

wzgórzu nieopodal szkoły w Zielonym 
zamienionej na szpital polowy.

Sztandar zakopali gołymi rękami, 
gdyż  nie posiadali saperek. Przed tym 
opakowali go w skórzano-ceratowy po-
krowiec, położyli w wykopanym dołku, 
na wierzchu p.chr.rez. Edward Cybulski 
położył w kaburze swojego „visa” sierż. 
Niedbała węgierskiego „frommera”.  
Następnie miejsce ukrycia zasypali zie-
mią i zamaskowali trawą.

Po wojnie aż do roku 1970 sztandaru 
poszukiwali różni pasjonaci. Jednak nikt 
nie natrafił na ślad zakopania sztandaru. 
Dopiero w 1970 r. mgr Ludwik Proha-
ska oficer rez. 73 pp, opisał w swoich 
w swoich wspomnieniach, że we wrze-
śniu z kilkoma żołnierzami ubezpieczał 

zakopanie sztandaru. Ukrył się wtedy 
przed pójściem do niewoli niemieckiej w 
pobliżu miejsca zakopania. Po odejściu 
kolumny jenieckiej, przeniósł sztandar 
w drugie miejsce. Uważał, że miejsce 
ukrycia, znane kilku osobom, mogłoby 
zostać w przyszłości zdekonspirowane.

Porucznik ten nie wskazał jednak 
nikomu miejsca ukrycia sztandaru i 
jego oznakowania. Po niedługim czasie 
zmarł.

Dopiero dwóm pracownikom Mu-
zeum Rzemiosł Ludowych w Biłgoraju, 
Tomaszowi Bordzaniowi i Grzegorzowi 
Skrobakowi udało się odszukać sztan-
dar. Stało się to w Wielki Poniedziałek 
5 kwietnia 1993r. Miejsce zakopania zo-
stało zlokalizowane pod starym, spróch-
niałym pniakiem za szkołą w Zielonym. 
Sztandar 73 pułku piechoty obecnie 
znajduje się w Muzeum Rzemiosł Ludo-
wych w Biłgoraju.

W następnym i ostatnim artykule 
będzie opis walk 75 pułku oraz zakoń-
czenie tematu.
     

c.d.n.
Jan Gębka

W ramach tegorocznych ferii or-
ganizowanych przez Krasno-

brodzki Dom Kultury oprócz propozycji 
zajęć aktywizujących dzieci i rozwijają-
cych ich indywidualne zainteresowania 
i pasje odbyło się także przedstawienie 
teatralne  w wykonaniu aktorów Teatru 
Edukacji i Profilaktyki  „MASKA” z 
Krakowa.

Spektakl pt. „Magiczna Księga” 
miał miejsce 27.01.2014r. w wypełnio-
nej po brzegi sali widowiskowej Domu 
Kultury.

Przedstawienie dostarczyło zarów-
no małym jak i tym starszym odbior-
com wiele humoru, publiczność szcze-
gólnie ta najmłodsza aktywnie w nim 
uczestniczyła chętnie odpowiadając na 

pytania aktorów.
Baśniowe przedstawienie  opowiadało 

o różowym Króliku, który był bardzo nie-
szczęśliwy, ponieważ rodzice wymagali 

od niego, by czytał książki oraz o czaro-
dziejce Arielce, która uczyła miłości do 
słowa pisanego.

Z czasem jednak Królik sam odkrył 
niezwykły świat zapisany na kartach bajek 
i dobrowolnie wybrał się do biblioteki, aby 
odbyć niezwykłą podróż do krainy fanta-
zji. Cel został osiągnięty. Nie tylko Kró-

lik zrozumiał przesłanie, które niosło 
przedstawienie, ale również wszyscy 
milusińscy zgromadzeni tego wieczoru 
na krasnobrodzkiej widowni. 

Odpowiedzi dzieci jednoznacznie 
określały, że mali widzowie doskonale 
wiedzą, iż czytanie książek to wielka 
przyjemność, która daje szansę na wę-
drowanie po niezwykłych, magicznych 
krainach i poznanie ciekawych opowie-
ści i fascynujących bohaterów.

M.K.

„Magiczna Księga” działa…
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Choć liturgiczny okres Bożego 
Narodzenia kończy się w nie-

dzielę Chrztu Pańskiego, która w tym 
roku przypadła na dzień 12 stycznia, 
to zwyczaj śpiewania kolęd zachowany 
jest do święta Matki Bożej Gromnicz-
nej, tj. 2 lutego. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w 
Krasnobrodzkim Sanktuarium okres 
kolędowy zamyka zwykle koncert ko-
lęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu 
Folklorystycznego „Wójtowinianie” 
działającego w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury. Tak też było i w tym roku – 
„Wójtowianie” wystąpili po mszy świę-
tej wieczorowej, odprawionej o godz. 
17.00.

Podczas koncertu zaprezentowali 

specjalnie na tę okazję przygotowany 
repertuar - znane i mniej znane, ale bar-
dzo piękne kolędy i pastorałki.

Warto dodać, że zespół wystąpił w 
sanktuarium po raz pierwszy w nowym 
składzie, pod kierownictwem p. Alicji 
Parkitny. Dla dwóch członków zespo-
łu: pana Bogdana  Najdy (wokal) oraz 
pana Mirosława Berlina (akordeon), był 
to debiut przed obrazem Matki Boskiej 
Krasnobrodzkiej. Ponadto przy wyko-
naniu dwóch utworów kapelę wspomo-
gły młode instrumentalistki grające na 
fletach poprzecznych – Aleksandra  Ku-
niec i Żaneta Tarłowska.

Koncert „Wójtowian” nie był jedy-
nym koncertem w tym dniu, bowiem 
nieco wcześniej - po mszy św. o godz. 

10.30 w Sanktuarium wystąpił inny 
zespół działający w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury – Wielopokoleniowa 
Orkiestra Dęta. Młodzież tworząca or-
kiestrę  oddała hołd nowo narodzonemu 
Dzieciątku Jezus prezentując kolędy w 
wykonaniu instrumentalnym. Tutaj też 
był debiut - po raz pierwszy orkiestra 
wystąpiła pod kierownictwem nowego 
kapelmistrza-instruktora pana Mateusza 
Krawca, który koncertował wraz z or-
kiestrą grając na trąbce.

Oba koncerty zostały nagrodzone 
brawami przez wiernych obecnych w 
kościele. Podziękowania koncertującym 
złożyli też księża: „Wójtowianom” - ks. 
Krzysztof Augustynek, a orkiestrze i 
Kapelmistrzowi - ks. proboszcz Euge-
niusz Derdziuk.

M. Czapla
Fotoreportaż - str. 20

Kolędowe ostatki

W dniach 16-18 stycznia 
2014r. w siedzibie Państwo-

wej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Będzinie odbyły się prze-
słuchania II etapu jubileuszowego XX 
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek i. ks. Kazimierza Szwarlika, 
w którym spotkali się najlepsi uczestni-
cy przesłuchań eliminacyjnych.

Była tam też reprezentacja eliminacji 
rejonowych, które odbyły się w dniu 14 
grudnia 2013 roku w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury. Wówczas, spośród bli-
sko 40 wykonawców  jury wytypowało 
4 laureatów, którymi zostali: Solistka 

Natalia Kolano z Klubu Batalionowe-
go w Zamościu, Zespół wokalny „ALE 
CANTARE” z Płoskiego (gm. Zamość), 
Zespół wokalno-instrumentalny „ARTI-
FEX z Biłgoraja i Zespół folklorystycz-
ny „GRABOWICZANKI” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Suścu.

Nasi reprezentanci występowali w 
Będzinie w sobotę 18 stycznia 2014r. 
Przesłuchania finałowe oceniało Jury w 
składzie: przewodniczący dr Michał Sła-
wecki – UKSW i Uniwersytet Muzycz-
ny Fryderyka Chopina w Warszawie, 
członkowie: prof. Marta Kierska-Wit-
czak – Akademia Muzyczna we Wrocła-

wiu i ks. dr Paweł Sobierajski – Akade-
mia Muzyczna im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach

Z wielką przyjemnością informu-
jemy, że zespół wokalny „ALE CAN-
TARE” pod kierownictwem Barbary 
Rabiega wyśpiewał  I miejsce, a tym sa-
mym wygrał finał festiwalu w kategorii 
zespoły wokalne i wokalno-instrumen-
talne.

Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów artystycznych.

M. Czapla

Ale… Sukces w Będzinie

Zgodnie z wieloletnią tradycją i w 
tym roku, w Sanktuarium Ma-

ryjnym w Krasnobrodzie, w okresie od 
Świąt Bożego Narodzenia do 2 lutego, 
odbywały się adoracje bożonarodzenio-
we tzw. jasełka.  

Ich wykonawcami byli mieszkańcy 
poszczególnych miejscowości wcho-
dzących w skład parafii, a także grupy 
dziecięce i młodzieżowe oraz zespoły, 
które prezentowały swoje programy 
w niedzielę i święta bezpośrednio po 
mszach świętych.

Oto tegoroczni wykonawcy:
05.01.2014  

- godz. 9.00 - Wólka Husińska 
- godz. 10.30 - Majdan Wielki
- godz. 17.00 - Chór „Kontra” 

z Zamościa 
 

 12.01.2014 
- godz. 9.00 - Zielone

- godz. 10.30 - Gimnazjum 
w Krasnobrodzie

- godz. 12.00 - Szkoła Podstawowa
 z Krasnobrodu

 

26.01.2014 
- godz. 12.00 – Krasnobród

02.02.2014  
- godz. 10.30 - Wielopokoleniowa 
rkiestra Dęta z Krasnobrodzkiego 

Domu Kultury 
- godz. 17.00 – Zespół folklorystyczny 

„Wójtowianie” z Krasnobrodu
 

Wszystkim występującym i przygo-
towującym jasełka i koncerty serdecznie 
dziękujemy. Już teraz zapraszamy do 
udziału w tej pięknej tradycji w przy-
szłym  roku. W sposób szczególnych 
zachęcamy mieszkańców tych, miejsco-
wości, które w tym roku nie brały udzia-
łu w jasełkach.

M. Czapla

Adoracje Bożonarodzeniowe
w Kościele Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie



KOLĘDOWE 
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