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Pomoc w rozliczeniu i przesłaniu 
PIT-37 za 2013 rok

Informujemy, że Burmistrz Krasno-
brodu, w porozumieniu z Naczelnikiem 
Urzędu Skarbowego w Zamościu oferu-
je pomoc w rozliczeniu i przesłaniu dro-
gą elektroniczną zeznania o wysokości 
osiągniętego dochodu PIT-37 za 2013 
rok.

W dniach od 05 lutego do 30 kwiet-
nia 2014 roku, w każdy dzień roboczy 
w godzinach od 10:00 do 14:00 w Urzę-
dzie Miejskim w Krasnobrodzie będzie 
możliwe przesłanie rozliczenia roczne-
go drogą elektroniczną.

Dostępne będzie stanowisko kom-
puterowe, a przeszkoleni pracownicy 
Urzędu Miejskiego będą udzielać in-
struktażu z zakresu sposobu przygoto-
wania i przesyłania dokumentów podat-
kowych drogą elektroniczną.

Do wypełnienia i przesłania rozli-
czenia rocznego PIT-37 niezbędne są 
następujące dokumenty:

- informacje o osiągniętych w 2013 
roku dochodach (dokumenty PIT-11, PI-
T-11A lub PIT-40A, PIT-8C);

- zeznanie PIT-37 za rok 2012 (in-
formacja o wysokości osiągniętych 
przychodów w 2012 roku jest niezbędna 
do podpisu i wysyłki deklaracji elektro-
nicznej)

W przypadku korzystania z ulg 
podatkowych:

- ulga na dzieci – numer PESEL 
dziecka/dzieci lub imię, nazwisko, data 

urodzenia;
- ulgi z tytułu użytkowania sieci In-

ternet – dokumenty potwierdzające za-
kup usług internetowych.

W przypadku przekazania 1% 
podatku na rzecz OPP: nr KRS orga-
nizacji.

Strategia rozwoju kompetencji 
uzdrowiskowych i turystycznych
Gmina Krasnobród wraz w Gmi-

ną Solec-Zdrój i Rymanów realizują 
wspólnie projekt „Współpraca Gmi-
ny Krasnobród, Solec-Zdrój i Ryma-
nów w zakresie rozwoju kompetencji 
uzdrowiskowych i turystycznych”. 
Projekt współrealizowany jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach działania I.4 
Programu Operacyjnego Rozwoju Pol-
ski Wschodniej. W ramach projektu 
zostanie przygotowana Strategia Roz-
woju  Kompetencji Uzdrowiskowych  i 
Turystycznych.

W celu opracowania wyżej wy-
mienionej strategii organizowane będą 
spotkania, w których mogą uczestni-
czyć wszyscy zainteresowani współ-
tworzeniem tego dokumentu. Osoby, 
które chcą podzielić sie swoją wiedzą 
i doświadczeniem, a także mić wpływ 
na kierunki rozwoju naszej gminy ser-
decznie zapraszamy do udziału w tych 
spotkaniach, które odbędą się w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury. Pierwsze z 
nich odbędzie się 10 marca, a kolejne 24 
marca i 7 kwietnia br.

Pomoc dla Polonii na Ukrainie
Gmina Krasnobród włącza się w 

zbiórkę darów rzeczowych dla Polaków 
mieszkających na Ukrainie organizowaną 
przez Wspólnotę Polską Odział w Zamo-
ściu przy współpracy z Urzędem Miej-
skim w Krasnobrodzie i Krasnobrodzkim 
Domem Kultury.

Zbiórka ta jest odpowiedzią na prośbę 
skierowaną do Urzędu Miejskiego w Kra-
snobrodzie przez Panią Halinę Wojcicką 
- reprezentującą Towarzystwo Kultury 
Polskiej  Ziemi Lwowskiej Oddział w Sa-
dowej Wiszni i jednocześnie kierownika 
Chóru „LILIA”.

Pani Halina pisze m.in.: „Bardzo 

serdecznie prosimy Państwa  o pomoc 
w miarę możliwości dla  Polaków - osób 
samotnych, wielodzietnych polskich ro-
dzin – około 100 osób, pomoc dla dzieci - 
uczniów szkoły Polskiej 57 osób, chór LI-
LIA  37 osób. (...)
Wiecie Państwo, o trudnościach nasze-
go życia  - niskie emerytury, brak  pracy, 
a odpowiednio i zarobków, wysokie ceny 
na wszystko.

Od początku naszej  działalno-
ści   odczuwaliśmy  pomoc z Ojczyzny - z 
Polski, ale teraz  coraz  mniej  jest pomo-
cy - dużo osób, które pochodzili z naszych 
stron, już nie żyją....

Towarzystwo  liczy  327 osób Pol-
skiego pochodzenia. Celem T-wa jest 
krzewienie Polskości na naszych terenach 

za pośrednictwem  działania sobot-
niej szkoły Polskiej chóru LILIA – chór 
śpiewa piosenki w języku Polskim  pa-
triotyczne, ludowe, Lwowskie, religijne 
- prowadzimy Msze Sw. w kościele Para-
fialnym Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nym  w Sądowej Wiszni. Porządkujemy 
też groby na cmentarzu  Polskim, w tym 
roku  wywalczyliśmy  ogrodzenie  cmenta-
rza Polskiego. Nasz  chór jest bardzo re-
prezentacyjny - mamy 2 rodzaje strojów, 
wspaniały repertuar  Polskich piosenek.”

Zbiórką darów, która potrwa do 28 
marca br., będzie zajmował się Krasno-
brodzki Dom Kultury. Zbieramy nastę-
pujące dary rzeczowe: żywność o dłu-
gim terminie ważności, słodycze, środki 
czystości, artykuły szkolne. Dary można 
przynosić w godzinach pracy KDK, tj. 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 
– 18.00.

Do zbiórki darów zachęcamy nie 
tylko osoby indywidualne, ale również 
szkoły, instytucje, zakłady pracy, ośrodki 
wypoczynkowe i firmy produkcyjne.

Zebrane dary na początku kwietnia 
zostaną przekazane potrzebującym.

Mamy nadzieję, że znajdzie się wiele 
osób o dobrym sercu, które zechcą się po-
dzielić z naszymi rodakami żyjącymi na 
Ukrainie.

Informacje zebrała:
M. Czapla
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W sobotę 5 kwietnia o 
godz. 16.00 w Krasno-

brodzkim Domu Kultury odbędzie 
się projekcja filmu pt. „Z nieba 
do nieba” w reżyserii Zbigniewa 
W. Kowalskiego oraz spotkanie 
z autorami książki o tym samym 
tytule.

Film i książka to opowieść o 
życiu i tragicznej śmierci Janiny 
Lewandowskiej, córki gen. J. Do-
wbora-Muśnickiego, pilotce która 
wykonała pierwszy w Europie 
skok spadochronowy z wysokości 
pięciu tysięcy metrów. Była jedy-
ną kobietą, która wraz z polskimi 
oficerami została zamordowana w 
Katyniu.  

Na to niecodzienne spotkanie 
zapraszają organizatorzy: Oficy-
na Aurora i Krasnobrodzki Dom 
Kultury.

Bilety w cenie 6 zł. można 
nabyć w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury. Przedsprzedaż bile-
tów prowadzona będzie od dnia 
12.04.2014r.

M. Czapla

Z nieba 
do nieba
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„Matka. Wspomnienie wiary bez obłudy” 
(por. 2 Tm 1, 5)*

 I. Jedno słowo „matka” wyraża bar-
dzo dużo, a opasły tom nie wystarczy, 
by o matce napisać w nim wszystko. To 
znane stwierdzenie odnosi się do wielu z 
nas i do tej dzisiejszej mszy św., w któ-
rej uczestniczymy. Od śmierci śp. mojej 
Mamy w kwietniu 2008 r. spotykamy się 
tu co roku, żeby na kanwie słowa Boże-
go przeznaczonego na niedzielę mówić 
o matce w ogóle, a o matce zmarłej w 
szczególności. Dla młodych jest to oka-
zja, by uczyli się, jak być rodzicem, dla 
starszych – do jakiegoś rozrachunku z 
tym, co osiągnęli, i do zastanowienia 
się, co jeszcze  mogliby w swym życiu 
poprawić, zmienić, dokonać.     

II. Mówimy dziś w dniu wspomnie-
nia św. Apolonii o matce i babci, bo ta 
męczennica za wiarę, spalona w 250 r. na 
stosie, była patronką mojej Mamy, która 
dla wielu osób – nie tylko w rodzinie – 
była babcią. Rola matki i babci w życia 
rodzinnym jest nie do przecenienia. Dla 
każdego z nas nie jest to temat nowy ani 
obcy. W Piśmie św. często jest mowa o 
matce. Święty Paweł Apostoł w swoim 
Liście do Tymoteusza, swego umiłowa-
nego ucznia, wydał piękne świadectwo 
o jego babce Lois, której wiarę – jak 
podkreślał,  „wiarę bez obłudy” (2 Tm 
1, 5) – przejął jej wnuk Tymoteusz. 

Obecny papież Franciszek w swo-
ich wypowiedziach podkreśla, jak wiele 
zawdzięcza swej babci, zwłaszcza jej li-
stom i słowom zawartym w testamencie, 
który nosi w brewiarzu i nigdy się z nim 
nie rozstaje. Babcia Ojca Świętego napi-
sała w swym testamencie: 

„Niech moi wnukowie, którym po-
święciłam to, co w mym sercu najlepsze, 
cieszą się długim i szczęśliwym życiem. 
Ale jeśli pewnego dnia ból, choroba 
czy strata ukochanej osoby napełni ich 
smutkiem, niech pamiętają, że jedno 
westchnienie przed Tabernakulum, gdzie 
jest obecny największy i najwspanialszy 
męczennik, oraz jedno spojrzenie na 
Maryję stojącą u stóp krzyża mogą być 
jak krople balsamu spływające na naj-
głębsze i najboleśniejsze rany”1. 

Proste, ale jakże mądre i dobre to 
słowa! Czyż wielu z nas nie powinno 
przypominać sobie słów, które słyszał 
od swojej matki czy babci? Czy je pa-
miętamy? A przede wszystkim, czy 
bierzemy je pod uwagę w swoim życiu. 
Papież Franciszek je realizował. Pewnie 
dlatego osiągnął tak wiele!

III. Wspominana dziś śp. Apolo-

nia, moja Mama, dla innych członków 
rodziny Babcia, a nawet Prababcia, też 
pisała listy. Niektóre z pietyzmem prze-
chowujemy. Dużo z nami rozmawiała, 
zachęcając wszystkich do czynienia 
dobra. Uczyła nas, byśmy nade wszyst-
ko zawsze kochali Pana Boga i Matkę 
Najświętszą. Dziś znowu w naszym ko-
ściele parafialnym przypominamy sobie 
Jej naukę i zastanawiamy się, czy postę-
pujemy wedle dawanych nam wskazań. 
Zachęcamy też innych, by pielęgnowali 
pamięć o zmarłych, zwłaszcza o swo-
ich matkach i babciach. Czyniąc tak, 
spełniamy polecenie zapisane w Piśmie 
Świętym. Autor Listu do Hebrajczyków 
prosił: pamiętajcie zawsze o tych, „któ-
rzy głosili wam słowo Boże i rozpamię-
tując koniec ich życia, naśladujcie ich 
wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, 
ten sam także na wieki.  Nie dajcie się 
uwieść różnym i obcym naukom […]” 
(Hbr 13, 7–9).

Matki uczą i dzisiaj, byśmy tym, co 
posiadamy, dzielili się z innymi. Dają 
dobry przykład. W wielu naszych do-
mach dzieli się z potrzebującym nawet 
tym, co jest niezbędne dla domowni-
ków, tak jak nakazywał prorok Izajasz. 
W przeznaczonym na dzisiejszą niedzie-
lę czytaniu woła on do nas: „Dziel swój 
chleb z głodnym, wprowadź w dom bied-
nych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, 
przyodziej i nie odwróć się od współ-
ziomków” (Iz 58, 7).   

Ważne i aktualne to słowa, zwłasz-
cza teraz, kiedy gołym okiem widzimy, 
jak rozprzestrzenia się cwaniactwo – 
najbardziej na najwyższych szczeblach 
drabiny społecznej. Niech przez nas sło-
wa te dotrą do innych. 

Prorok dalej zapowiada: Jeśli […] 

przestaniesz […] mówić przewrotnie, je-
śli podasz swój chleb zgłodniałemu i na-
karmisz duszę przygnębioną, wówczas 
twe światło zabłyśnie w ciemnościach, 
a twoja ciemność stanie się południem” 

(tamże, 58, 10).
IV. Wiele matek tak uczyło swoje 

dzieci w Niemirówku, mojej wsi rodzin-
nej. Niemało było takich ludzi, którzy 
nie tylko słowem, ale i swoim życiem 
uczyli nas umiłowania prawdy i dobra. 
Takim człowiekiem była świątobliwa i 
rozmodlona śp. Maria Kostrubiec, nazy-
wana przez wszystkich ciotką. W omo-
dlonym domu Teofili Pasiecznej, zwa-
nej Filką, odbywały się nabożeństwa 
domowe, gorzkie żale i droga krzyżowa. 

Chętnie w nich uczestniczyły dzieci, a 
także młodzież. Jan Gwozda, dobry oj-
ciec rodziny, przez wiele lat przewodni-
czył nabożeństwom majowym przy na-
szej figurze. Maria Skubisz wciąż była 
w drodze. Odwiedzała okoliczne święte 
miejsca. Kolportowała książki maryjne. 
Kiedyś pożyczyła mi książkę o Matce 
Boskiej z Lourdes. Przeczytałem całą. 
Ta, zdawałoby się, prosta matka i bab-
cia formowała również moją religijność. 
Należałoby wymienić innych, bo na to 
zasługują. Wiele im sam zawdzięczam.

Kiedy wspomina się własną matkę, 
myśli się też i o innych. O Tobie, o Two-
jej matce i o Twoich bliskich z rodzinnej 
wsi i z naszego miasta Krasnobrodu.

V. Na ogromną wdzięczność i szacu-
nek za poświęcenie w wychowywaniu 
religijnym dzieci, w formowaniu ich su-
mień i osobowości, zasługuje wiele ma-
tek. Niech Bóg im błogosławi i dodaje 
sił! Niech obdarzy je odwagą, by wbrew 
narzucanym obecnie programom wy-
chowawczym, demoralizującym dzieci 
i młodzież, szły śladami matek, które w 
okresie okupacji niemieckiej i za rządów 
komunistycznych potrafiły wychować 
swe córki i synów na dobrych katolików 
i prawych Polaków.

V. W tym miejscu trzeba znowu  
wrócić do fragmentu Pisma św. prze-
znaczonego na dzisiejszą niedzielę. Pa-
weł Apostoł w swym Pierwszym Liście 
do Koryntian napisał słowa aktualne i na 
teraz: „Przyszedłszy do was, nie przyby-
łem, by błyszcząc słowem i mądrością 
dawać wam świadectwo Boże. Posta-
nowiłem bowiem, będąc wśród was, nie 
znać niczego więcej, jak tylko Jezusa 
Chrystusa, i to ukrzyżowanego” (1 Kor 
2, 1–3). Czy wymienieni z imienia i na-
zwiska nasi dawni parafianie nie reali-
zowali tego, czego nauczał św. Paweł? 
Chrystus był dla nich podstawą często 
niełatwego życia w trudnych czasach. 
A jak my odnosimy się do Jego naucza-
nia? Co wyniesiemy z dzisiejszego spo-
tkania?

Odpowiadam za siebie i w imieniu 
wszystkich tu obecnych parafian kra-
snobrodzkich:   Mamy  być i  będziemy

Ciąg dalszy na str. 6

*Rozważanie wygłoszone 9 lutego 2014 r. 
na mszy św. w kościele p.w. Nawiedzenia NMP 
w Krasnobrodzie z okazji imienin śp. Apolonii 
Walewander.

1Kwestionariusz papieża Franciszka, „Sie-
ci” z 6–12 maja 2013, s. 60.
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„Matka. Wspomnienie wiary 
bez obłudy” (por. 2 Tm 1, 5)*

Ciąg dalszy ze str. 5
solą ziemi! Mamy być światłem świata! 
Chcemy, by ludzie widzieli nasze dobre 
uczynki i dzięki nim sławili Ojca w nie-
bie (por. Mt 5, 13–16).

Sprowadzajcie Chrystusa do wasze-
go życia, do środowiska, w którym żyje-
cie, w którym pracujecie. Boga umiesz-
czonego przez człowieka w pięknie 
oprawionych księgach stojących na pół-
kach, opisanego w tomach, częściach, 
rozdziałach, paragrafach, punktach, do-
piskach, w załącznikach bibliograficz-
nych, sprowadzajcie do swoich domów, 
do miejsc pracy i miejsc posługiwania 
innym ludziom! Zaproście Go żywego 
do siebie. Ten, który awansował z betle-
jemskiej stajni na półki wielkich biblio-
tek o światowej renomie, chce wrócić 
do każdego człowieka. Być blisko nie-
go. Potrzebuje dziś twoich rąk i twojego 
zaangażowania. Najwspanialsze prawdy 
Chrystus wypowiedział niezwykle pro-

stymi słowami. Tak rozmawiali z nami 
ci, których wcześniej wymieniłem. Byli 
skromni, otwarci, wrażliwi. Kochali 
Boga i ludzi. To było dla nich najważ-
niejsze. 

Do kościoła mieli daleko. Choć bar-
dzo chcieli, nie zawsze mogli być na 
niedzielnej mszy św. Taką łaskę ma do-
piero nasza generacja. Oni nasłuchiwali 
bicia dzwonów. Kiedy je posłyszeli, mo-
dlili się żarliwiej. W czasie, gdy trwała 
suma, nikt nie podejmował żadnej pra-
cy, nawet domowej. 

Do nas rzadko dochodził głos dzwo-
nów z Krasnobrodu. Najczęściej z Tar-
nawatki. Jeśli ktoś ze starszych był w 
mieście, zawsze wstępował do kościoła 
na modlitwę. „Zazdrościliśmy” zawsze, 
zwłaszcza moja Mama, tym, którzy mie-
li blisko do kościoła.

VI. Dzięki takim spotkaniom jak dzi-
siejsze starajmy się obudzić duchowo. 
Współczesna technika, produkt umysłu 
ludzkiego, tak owładnęła nami, że  na 
wszystko zobojętnieliśmy. Powstaje typ 
człowieka nijakiego, bez wyrazu, który 
nie  myśli i o nic nie pyta. Nic go nie 

interesuje, nie porusza. Nie chce mu się 
protestować nawet przeciwko ewident-
nemu złu czy niesprawiedliwości. Nie 
upomina się o prawdę i sprawiedliwość, 
choć powinien to robić. Mamy liczne 
urządzenia techniczne, jesteśmy ludźmi 
dobrze przygotowanymi do ich obsłu-
gi, do szybkich osiągnięć, ale stoimy w 
miejscu i często nie możemy ruszyć się 
do przodu. Jest to absurd techniki, która 
zbliża, ale i utrudnia.

Może powiemy sobie pod koniec 
tego spokojnego spotkania w koście-
le: Jak miło we współczesnym natłoku 
słów i informacji pomyśleć o sobie. Jak 
dobrze, kiedy tu, przed nadobnym obli-
czem Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, 
mówimy o matce Twojej i mojej.

Zakończmy słowami Pisma św. z 
Pieśni nad Pieśniami, odnoszącymi się 
do matki: „Jak piękna jest miłość twoja, 
[…], o ileż lepsza jest […] od wina (PnP 
4, 10).

Ks. prof. dr hab. 
Edward Walewander

KUL

Tak jak od wielu już lat, tak też 
i w tym roku, tradycyjnie 4 lu-

tego o godz. 10.00. do na-
szej małej miejscowości 
Lasowce, zaczęły przy-
jeżdżać zoorganizowanie 
grupy z różnych środowisk 
i miejscowości na uczcze-
nie 71 rocznicy Bitwy pod 
Lasowcami. 

Na te uroczystości pod 
pomnik pomordowanych 
partyzantów i żołnierzy 
AK przybył ze swymi 
przyjaciółmi Prezes Świa-
towego Związku Żołnierzy 
AK poseł S. Zawiślak. Był 

również wiceprezes por. A. Jaroszyń-
ski. Jak zawsze na tej uroczystości był 

obecny Wójt Gminy Skierbie-
szów M. Bartoń z delegacją. 
Przybyli również leśnicy ze 
swymi dyrektorami Z. Kotułą 
i Z. Strepieniukiem oraz nad-
leśniczy A. Kulas i A. Hałasa. 
Były obecne delegacje Policji 
z Krasnobrodu i Zamościa. 
Miejscowa straż. Dzieci ze 
Szkoły Podstawowej z Kaczó-
rek, z pocztem sztandarowym i 

uczniowie z Krasnobrodu. Uroczystości 
ubogaciło Wojsko Polskie z Trzeciego 

Batalionu z Zamościa i 
Oddział Rozpoznawczy z 
Hrubieszowa. Kombatanci 
AK wśród, których zasłu-
żeni seniorzy mjr Michał i 
Tadeusz. Mszę św. w inten-
cji pomordowanych przy 
pomniku celebrował ks. B. 
Romankiewicz, ks. Cz. Ga-
lek, ks. F. Kościelski, ks. 
R. Marszalec i gospodarz 
parafii ks. proboszcz. P. 
Słonopas, który wszystkim 
uczestnikom podziękował 
za stałą pamięć o tych co 
walczyli za wolną Polskę. 
Na koniec przy wyjątko-

wo ładnej zimowej pogodzie, uczestni-
cy uroczystości posilili się wojskowym 
grochówką i gorącą kiełbaską.  

Ks. Paweł Słonopas
Proboszcz Parafii 

pw. Opatrzności Bożej
w Bondyrzu

Fotoreportaż – str. 10
fot. M. Czapla

71 Rocznica bitwy pod Lasowcami 
 Świętowanie patriotyczno – religijne
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Z ziemi włoskiej na Roztocze
„Krasnobrodzka Pani, Tyś naszą Het-

manką, Polski Tyś Królową i najlepszą 
Matką” – tą pieśnią śpiewaną zwykle pod-
czas uroczystości odpustowych w Kra-
snobrodzie, zespół folklorystyczny „Wój-
towianie” muzycznie rozpoczął wernisaż 
wystawy prezentującej wizerunki Matki 
Boskiej Krasnobrodzkiej ze zbiorów ks. 
Tadeusza Sochana – proboszcza Parafii 
pw. Świętego Stanisława, który odbył się 
w dniu 23 lutego 2014r. o godz. 16.00 w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. 

Wprowadzeniem do spotkania było po-
witanie gości, którego dokonała niżej pod-
pisana oraz odczytanie tekstu napisanego 
przez ks. Tadeusza Sochana, który ukazał 
się na łamach „Zamojskiego Kwartalnika 
Kulturalnego” (nr 2 (115) 2013) i przybli-
żył zebranym genezę powstania wystawy. 
Oto co napisał ks. Tadeusz Sochan:

„Radość z narodzin szybko zamieniła 
się w rozpacz nad umierającym niemowlę-
ciem.

Dwutygodniowy chłopiec miał trudno-
ści z od dychaniem. Jego małe ciałko po-
woli zamierało. „Bóg dał. Bóg wziął” - ze 
łzami wypowiadali najbliżsi, żegnając się 
z nowo narodzonym. Ojciec ukradkiem do-
cinał deski na trumienkę dla syna, babcia 
dyskretnie szyła, na śmierć wnuka, białą 
koszulkę. Jedynie matka szukała ratunku, 
choć wszyscy mówili, że go już nie znajdzie. 
Z Grabowicy do Krasnobrodu na skróty 
jest zaledwie 9 kilometrów. Z pośpie chem, 
przez pola i las, poszła do Matki w bia łym 
klasztorze, która jest Panią Roztocza. Co 
tam mówiła, jak prosiła o życie syna? Tego 
nie opowiadała. Wspominała tylko, że gdy 
wróci ła do domu, dziecko było już zdrowe.

To nie jest historia z serii cudownych 
le gend. To opowiadała moja mama, a ja 
jestem tym cudownie uzdrowionym chłop-
cem. Opi sane wyżej zdarzenie cudownego 
uzdrowienia z okresu mojego niemowlęc-
twa, które znam jedynie z opowiadań, daje 
mi przywilej szcze gólnej czci dla Matki Bo-
żej Krasnobrodzkiej, której zawdzięczam 
życie, a może i kapłań stwo. Gdy już blisko 
mi do spotkania z Bogiem i Jego Matką po 
drugiej stronie życia, w do wód wdzięcz-
ności poprosiłem Magdę Maciochę, ab-
solwentkę wyższej szkoły malarskiej, aby 
przedstawiła znane wizje Madonny, której 
XVI-wieczny wizerunek utrwalony na ob-
razie Francesco „Francia” Raiboliniego 
posłużył przed wiekami do powstania li-
tograficznego sztychu krasnobrodzkiego 
wizerunku Maryi, adorującej Dzieciątko 
leżące na ziemi.

Zgromadzona kolekcja liczy 11 obra-
zów i w br. tworzy wystawę Krasnobrodz-
kich Ma donn, które można było podziwiać 
najpierw w ko ściele góreckiej parafii pw. 
św. Stanisława, gdzie jestem proboszczem, 
potem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Józefowie, następnie w Zamościu podczas 
Dni Kultury Chrześcijańskiej, a obecnie w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury, w miej-
scowości, w której od wieków jest Jej sank-
tuarium.”

Po tych słowach ks. Tadeusz Sochan 
powitał zebranych, a następnie opowie-
dział o każdym z obrazów składającym się 
na wystawę. Mówił nie tylko o zgromadzo-
nej kolekcji, ale również o tym co przyczy-

niło się do realizacji tego pomysłu, jak ten 
pomysł się rodził  i dojrzewał, aby można 
było zobaczyć efekt końcowy. Opowieść 
ta przeplatana była pieśniami maryjnymi 
w wykonaniu zespołu folklorystycznego 
„Wójtowianie” z Krasnobrodu.

Po zaprezentowaniu wszystkich ob-
razów przyszedł czas wystąpienia gości, 
uczestników spotkania. Chętnych nie bra-
kowało. Jako pierwsza głos zabrała Alina 
Słota z Krasnobrodu, członkini zespołu 
„Wójtowianie”, regionalistka, która  prze-
kazała w darze ks. Sochanowi pamiątkę 
rodzinną - obraz Matki Bożej Krasno-
brodzkiej z lat 60-tych, namalowany przez 
nieżyjącą już artystkę ludową z Krasnobro-
du - Feliksę Lewandowską.

Następnie Zofia Kończewska-Mur-
dzek odczytała obszerny fragment napi-
sanego przez siebie wiersza – modlitwy 
do Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, który 
jest dziękczynieniem za otrzymane łaski i 
opiekę (modlitwę publikujemy na str. 16). 
Potem Pani Helenka z Zamościa przedsta-
wiła zgromadzonym  własną modlitwę z 
1968 roku. 

Podziękowanie dla Ks. Sochana za 
pomysł stworzenia kolekcji obrazów i 
prezentację wystawy wyrazili ks. prałat 
Eugeniusz Derdziuk, Burmistrz Krasno-
brodu Wiesław Chmielowiec oraz z-ca 
Burmistrza Stanisław Jędrusina, którzy 
do słów wdzięczności dołączyli kwiaty i 
nowo wydany album fotograficzny o Kra-

snobrodzie.
W ten sposób zakończyła się pierwsza 

część krasnobrodzkiego wernisażu, która 
miała miejsce w sali wystawowej KDK.  

Druga część spotkania - mini koncert 
skrzypcowo-gitarowy w wykonaniu ks. 
Tadeusza miała miejsce w sali widowisko-
wej.

Tam w nieco swobodniejszej atmos-
ferze można było posłuchać nie tylko pre-
zentacji muzycznych, ale również cieka-
wych historii. Były opowieści sprzed lat, 
wspólne śpiewanie oraz relacje znajomych 
i przyjaciół, których nie brakowało na sali, 
a którzy bardzo chętnie dzielili się swoimi 
wspomnieniami.

Cieszy fakt, że wernisaż zgromadził 
bardzo wielu gości, nie tylko z Krasnobro-
du, ale m.in. z: Suśca, Grabowicy, Łasoch, 
Biłgoraja, Zamościa, Tomaszowa Lubel-
skiego. Wśród nich były władze samorzą-
dowe naszego miasta w osobach Burmistrza 
Krasnobrodu Wiesława Chmielowca, jego 
z-cy Stanisława Jędrusiny i przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Kazimierza Misztala. 
W spotkaniu uczestniczył także z-ca wójta 
Gminy Susiec  Janusz Oś oraz księża: ks. 
prałat dr Eugeniusz Derdziuk - proboszcz 
Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobro-
dzie, ks. prałat Roman Marszalec - wie-
loletni proboszcz krasnobrodzkiej parafii, 
ks. Marek Kuśmierczyk - proboszcz pa-
rafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 
Gromadzie, ks. Roman Jaworski - Kapelan 
Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w 
Zamościu,  ks. Paweł Słonopas - proboszcz 
Parafii pw. św. Opatrzności Bożej w Bon-
dyrzu i ks. Tomasz Leńczuk - wikariusz pa-
rafii Zesłania Ducha Świętego w Krasno-
brodzie.  Była też 10. Drużyna Harcerska 
„Traperski Krąg” z Suśca wraz z opieku-
nem p. Anną Rojek oraz wspomniany już 
wcześniej, zaprzyjaźniony z ks. Sochanem 
zespół folklorystyczny „Wojtowianie”.

Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej, 
miłej atmosferze i zakończyło się słodkim 
poczęstunkiem.

Warto dodać, że wystawa obrazów 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej prezento-
wana jest w Krasnobrodzie w roku, który 
jest rokiem poprzedzającym rocznicę 50-
lecia koronacji cudownego obrazu Matki 
Boskiej Krasnobrodzkiej.

Tych, którzy nie mogli uczestniczyć w 
wernisażu zapraszamy do obejrzenia wy-
stawy, która będzie czynna w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury do 25 kwietnia br.

Są też już plany na prezentację wysta-
wy w kolejnych miejscowościach. Wiado-
mo, że z Krasnobrodu powędruje ona do 
Biłgoraja.

Mariola Czapla

Fotoreportaż – str. 11
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Krasnobrodzkie wspomnienia 
o Profesorze Januszu Stannym

13 lutego 2014 roku  w wieku 82 
lat w Warszawie zmarł Profesor Janusz 
Stanny, wybitny ilustrator, grafik, peda-
gog. Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się w dniu 28 lutego br. Msza św. od-
prawiona została w kościele akademicki 
pw. Św. Anny na Krakowskim Przed-
mieściu w Warszawie. Profesor został 
pochowany w Alei Zasłużonych na 
Cmentarzu Wojskowym (Powązki).

Prof. JANUSZ STAN-
NY - wybitny grafik, 
ilustrator -  współ-
twórca „polskiej szko-
ły ilustracji”, a także 
pedagog. Urodził się 
29 lutego 1932 roku. 
Dyplom uzyskał w 

1957 r. w pracowni profesora Henryka 
Tomaszewskiego na Wydziale Grafiki 
warszawskiej ASP. Od początku lat 70-
tych prowadził Pracownię Ilustracji w 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
gdzie w roku 1986 otrzymał tytuł profe-
sora. Zajmował się ilustracją, grafiką 
książkową, plakatem, rysunkiem saty-
rycznym i grafiką filmu animowanego. 
Zilustrował ponad 200 książek, w tym 
większość dla dzieci. Był też autorem 
kilku autorskich książek dla dzieci, w 
których przekaz literacki tworzy całość 
z koncepcją plastyczną: „Baśń o królu 
Dardanelu”, „O malarzu rudym jak ce-
gła”, „Koń i kot”. Za swoją twórczość 
został uhonorowany wieloma nagroda-
mi w kraju i na świecie, m.in. w 2003 
r. Medalem Polskiej Sekcji IBBY za 
całokształt twórczości dla dzieci i mło-
dzieży, a w 2006 r. Złotym Medalem 
Gloria Artis. Należał do grona mistrzów 
gatunku – najlepszych polskich ilustra-
torów książkowych i rysowników praso-
wych.  Od 2003 r. prowadził Pracownię 
Ilustracji w Akademii Humanistyczno- 
Ekonomicznej w Łodzi.

Profesor Janusz Stanny od 30 lat 
był związany z Krasnobrodem. Po raz 
pierwszy przyjechał tu w 1984 roku 
wraz z małżonką Teresą Wilbik, rów-
nież wybitną ilustratorką, laureatką 
wielu nagród i małą wówczas córeczką 
Kasią na I Ogólnopolski Plener Ilustra-
torów organizowany przez Biuro Wy-
staw Artystycznych w Zamościu i był. 
Od tego czasu bywał w Krasnobrodzie 
jeszcze wielokrotnie odpowiadając na 

zaproszenia Marii Grażyny Szpyra – 
ówczasnego dyrektora BWA w Zamo-
ściu, a jednocześnie inicjatorki i orga-
nizatorki tych niepowtarzanych spotkań 
twórczych ilustratorów. Te kontakty z 
Krasnobrodem podtrzymywane i pielę-
gnowane przez Panią Grażynę trwały do 
roku 2000.  

Po kilkuletniej przerwie Profesor 
Janusz Stanny wraz z ilustratorami po-
wrócił do Krasnobrodu w 2006 r. na nie-
co już odmienione w formie spotkania 
twórcze, tj. Ogólnopolskie Warsztaty 
Ilustratorów. 

Pierwsze warsztaty ilustratorów 
odbyły się w Sanatorium Rehabilitacyj-
nym dla Dzieci im. Janusza Korczaka  
z inicjatywy małżeństwa lekarzy: Jac-
ka Szpindy, wówczas z-cy dyrektora 
sanatorium oraz jego małżonki Jolanty 
Pielach oraz dużym zaangażowaniu 
kuratora warsztatów Marii Grażyny 
Szpyra, która w imieniu organizatorów 
zaprosiła Profesora Janusza Stannego i 
artystów do ponownych odwiedzin Kra-
snobrodu. 

Tematem tych warsztatów była po-
stać i twórczość patrona sanatorium – Ja-
nusza Korczaka, a ich efektem wystawa 
ilustracji, która wraz z towarzyszącym 
jej katalogiem w ciągu kilku lat miała 
około 30 prezentacji w wielu miejsco-
wościach Polski, a także za granicą. 

Od 2007 w organizację warsztatów 
włączył się Krasnobrodzki Dom Kultu-
ry i od tego czasu było więcej okazji do 
spotkań i rozmów z Panem Profesorem.

Profesor Janusz Stanny był nie tyl-
ko uczestnikiem warsztatów, ale także 
sprawował kierownictwo artystyczne 
nad nimi. Prowadził również warsztaty 
dla dzieci - kuracjuszy krasnobrodz-
kiego sanatorium, brał czynny udział 
w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. 
Był także konsultantem przy pracach 
związanych z przygotowywaniem do 
druku wydawnictw, które towarzyszyły 
wystawom powarsztatowym. Każda z 
tych publikacji: „Korczak i jego dzieło”, 
„Pieśń ujdzie cało”, „O Krasnoludkach i 
o sierotce Marysi”, „Tam za dworem, za 
jeziorem” na okładce prezentuje ilustra-
cję Profesora.

Profesor uczestniczył we wszyst-
kich wystawach zbiorowych organizo-
wanych w KDK prezentujących plon 
warsztatów. Należy też dodać, że wy-

stawy te prezentowane były potem i są 
nadal w wielu galeriach i placówkach 
kultury na terenie kraju. Poza tym mieli-
śmy przyjemność organizować i prezen-
tować w Krasnobrodzkim Domu Kultu-
ry jego wystawy indywidualne: w 2007 
roku wystawę pt. „Igraszki z historią”, a 
w 2008 roku „Tęskniąc za Krasnobro-
dem” prezentującą dawną architekturę 
Krasnobrodu.  La Fontaine???

Zasługą Pana Profesora jest również 
to, że sympatią do Krasnobrodu zaraził 
swoją córkę Kasię, która przyjeżdża-
ła tu jako dziecko, a potem już jako 
uzdolniona młoda artystka, uczestnicz-
ka warsztatów, której prace .mieliśmy 
okazję prezentować w KDK na wysta-
wach zbiorowych, a także organizować 
jej wystawę indywidualną pt. „Monidła 
i inne takie”. Wernisaż tej wystawy od-
był się w KDK w dniu 31 sierpnia 2012 
roku i uczestniczył w nim Profesor Ja-
nusz Stanny. Było to nasze ostatnie spo-
tkanie z Profesorem w Krasnobrodzie.

Warto wspomnieć, że Pan Profesor 
bardzo lubił zespół „Wójtowianie”, któ-
ry uświetniał swoim śpiewem począt-
kowo Ogólnopolskie Plenery Ilustrato-
rów, a potem Ogólnopolskie Warsztaty 
Ilustratorów. Potwierdzeniem przyjaźni 
„Wójtowian” i Profesora może być fakt, 
że nasz zespół został zaproszony do za-
pewnienia oprawy muzycznej uroczy-
stości upamiętnienia Profesora Janusza 
Stannego w Alei Sław w Zamościu, któ-
ra odbyła się 26 sierpnia 2011 roku.

Profesor Janusz Stanny to nie tylko 
wybitny artysta i pedagog, który był au-
torytetem i magnesem przyciągającym 
zarówno młodych uzdolnionych adep-
tów sztuki, jak i artystów z doświadcze-
niem i bogatym dorobkiem, ale także 
bardzo ciepły, dowcipny, lubiący się 
bawić, miły i życzliwy człowiek. 

Ilustratorzy, którzy uczestniczyli 
w warsztatach podczas kolejnych spo-
tkaniach często wspominali bale prze-
bierańców, gdzie prezentowali przygo-
towywane przez siebie stroje. Ostatnio 
mieliśmy okazję podziwiać artystów, 
oczywiście z Panem Profesorem na 
czele w przebraniach nawiązujących do 
książki „O Krasnoludkach i o sierotce 
Marysi” podczas  warsztatów  ilustrato- 

Ciąg dalszy na str. 8
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Krasnobrodzkie 
wspomnienia o Profesorze 

Januszu Stannym

Ciąg dalszy ze str. 7
-rów, których tematem była właśnie ta 
książka.

Zapewne niewiele osób wie, że Pro-
fesor Janusz Stanny pisał wiersze o Kra-
snobrodzie. Jeden z nich pt. „Litania do 
przydrożnej kapliczki w Krasnobrodzie” 
zaczynający się od słów: „Matka Boska 
Krasnobrodzka/Zbiera łzy z policzka” 
został odczytany przez aktora Rafała 
Królikowskiego podczas uroczystości 
pogrzebowych Pana Profesora. 

Choć Pana Profesora nie ma już 
wśród nas, to na stałe wpisał się w hi-
storię domu kultury oraz naszego mia-
sta i długo pozostanie w naszej pamięci. 
Przypominać nam o nim będą jego ilu-
stracje, książki, artykuły prasowe o wy-
darzeniach z jego udziałem oraz zdjęcia 
z archiwum Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury. Niektóre z tych zdjęć  prezen-
tujemy na stronie obok.

M. Czapla

Podpisy do zdjęć na str. 9:

1. Wernisaż wystawy - Janusz Stanny 
„Igraszki z historią” - 18.09.2007r. 
2. Wernisaż wystawy - Janusz Stan-

ny „Tęskniąc za Krasnobrodem” - 
04.09.2008r.
3. Wernisaż wystawy Janusz Stan-
ny „Tęskniąc za Krasnobrodem” - 
04.09.2008r.
4. Wystawa „O Krasnoludkach i sieroce 
Marysi” – Profesor Janusz Stanny pod-
czas spotkania z dziećmi – 02.09.2010r.
5. Wernisaż wystawy pt. „Pieśń ujdzie 
cało” – 10.09.2009r. 
6. Uroczystość upamiętnienia Profesora 
Janusza Stannego w Alei Sław w Zamo-
ściu – 26.08.2011r.
7. Wernisaż wystawy Kasi Stanny 
pt. „Monidła i inne takie” w KDK - 
31.08.2012r.

Z ogromnym żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmier-

ci znanego nam osobiście od wielu, wie-
lu lat Profesora Janusza Stannego.

Dnia 28 lutego 2014 roku  delega-
cja w składzie Marzena Mazurek - in-
struktor ds. plastyki  Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury, członkowie Zespołu 
Folklorystycznego „Wójtowianie” - 
Wanda Sachajko i Bogusław Najda 
oraz Alicja Parkitny - kierownik zespo-
łu, która jednocześnie reprezentowała 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie,   wyru-
szyła wczesnym rankiem z Krasnobrodu  
do Warszawy, aby wziąć udział w uro-
czystościach pogrzebowych Profesora 
Janusza Stannego. 

Nabożeństwo żałobne  rozpoczęło się 
o godz. 12.00 przy dźwiękach  muzyki 
organowej z towarzyszeniem skrzypiec, 
pełnej powagi  i nastroju  w wypełnio-
nym tłumnie kościele akademickim pw. 
Św. Anny na Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie.  Skupiło ono duże grono 
osób: była to Rodzina zmarłego, wielu 
artystów plastyków, ludzi związanych 
z kulturą i sztuką, aktorów oraz liczna 
grupa przyjaciół i wychowanków Pro-
fesora.

Obecny na uroczystości poczet 
sztandarowy wystawili studenci z Aka-
demii Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi, w której to uczelni Profesor 
ostatnio prowadził Pracownię Ilustracji.

Wiele pięknych słów charakteryzu-
jących sylwetkę zmarłego, usłyszeliśmy 
od osób, które publicznie żegnały prof. 
Janusza Stannego. Byli to m. in.: przed-
stawiciel Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, który odczytał list 

ministra Bogdana Zdrojewskiego, prof. 
Adam Myjak - rektor Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, dr Michał Kac-
perczy - prodziekan kierunku grafika 
Akademii Humanistyczno - Ekonomicz-
nej w Łodzi, prof. Janusz Fogler - prezes 
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Jak ostatni głos zabrał aktor Rafał 
Królikowski, który recytował wiersz 
autorstwa Prof. Janusza Stannego, ni-
gdzie wcześniej nie publikowany. Już 
pierwsze słowa utworu „ Matka Boska 
Krasnobrodzka...” wywołały w nas 
głębokie poruszenie.

Odebraliśmy ten fakt jako ogromne 
wyróżnienie dla Krasnobrodu, krainy na 

Roztoczu, która  głęboko zapadła w ser-
cu Profesorowi, do której wracał wraz z 
grupą ilustratorów, ale także i rodziną na 
coroczne plenery i warsztaty.

Kondukt żałobny opuścił mury ko-
ścioła po wysłuchaniu pięknego wokal-
nego wykonania Ave Maria - Schuberta 
i udał się  na Cmentarz Wojskowy na 
Powązkach, gdzie w Alei Zasłużonych 
został pochowany Prof. Janusz Stan-
ny. Nasza delegacja złożyła wieniec i 
przekazała kondolencje Teresie Wilbik 
– żonie Pana Profesora oraz Katarzynie 
Stanny – jego córce.

Czuliśmy się zaszczyceni, że mo-
gliśmy  reprezentować społeczeństwo 
Krasnobrodu biorąc udział w ostatnim 
pożegnaniu tego wybitnego Artysty i 
wspaniałego człowieka o wielkim ser-
cu. 

Delegacja z Krasnobrodu

Profesor Janusz Stanny 
- Ostatnie pożegnanie

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
że w dniu 13 lutego 2014 roku w Warszawie, w wieku 82 lat zmarł

Śp. Profesor Janusz Stanny
Wybitny grafik, plakacista, karykaturzysta, ilustrator - współtwórca „polskiej szkoły 

ilustracji”, pedagog akademicki, laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych, 
uczestnik i kierownik artystyczny Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów organi-

zowanych w Krasnobrodzie, 
wspaniały i szlachetny oraz pełen humoru Człowiek

Żonie i Córce
wyrazy szczerego współczucia

składają

Władze Samorządowe Krasnobrodu
Dyrektor i Pracownicy Krasnobrodzkiego Domu Kultury

wraz z Kuratorem Warsztatów Ilustratorów Marią Grażyną Szpyra
Zespół Folklorystyczny „Wójtowianie”

oraz Dyrekcja i Pracownicy Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie
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Prof. Janusz Stanny - wspomnienia
1 2

3 4

65

7



04.02.2014r.

71 Rocznica 
Bitwy 

pod Lasowcami



23.02.2014r.

Wernisaż wystawy 
„Z ziemi włoskiej na Roztocze” 
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Wspomnienia 
Kazimierza Fudakowskiego 

w książce
Towarzystwo „Więź” w Warsza-

wie wydało w 2013r. książkę pt. 
„Między endecją a sanacją. Wspomnie-
nia ziemianina Kazimierza Fudakow-
skiego”. Publikację do druku przygo-
towała Izabela Broszkowska, wnuczka 
właściciela Krasnobrodu. To niezwykle 
interesująca książka nie tylko dla miesz-
kańców Krasnobrodu, ale Zamojsz-
czyzny. Jak pisze Szymon Rudnicki, 
który książkę opatrzył wstępem – jest 
to raczej sprawozdanie z pracowitego 
życia, dokonań Fudakowskiego przede 
wszystkim na polu pracy społecznej. 
Autor książki w rozdziale „Moje wspo-
mnienia” przyznaje, że uległ prośbom 
żony oraz córki i przystąpił do spisy-
wania wspomnień o swojej przeszłości 
i działalności publicznej.

Wspomnienia Kazimierza Fudakow-
skiego, żyjącego w latach1880-1965, 
spisane na 360 stronach prezentują 
wielobarwny obraz życia społecznego i 
politycznego przełomu XIX i XX wieku 
oraz dwudziestolecia międzywojenne-
go. Ich wyjątkowość wynika z pozycji w 
środowisku ziemiańskim, jego pracy w 
organizacjach rolniczych, Senacie oraz 
roli w Lidze Narodowej, Stronnictwie 
Demokratyczno – Narodowym. Otrzy-
mujemy, więc ciekawy opis endecji i sa-
nacji widzianych z bliska przez pryzmat 
poglądów właściciela Krasnobrodu. 
Dodatkowym atutem tych wspomnień 
są sugestywne charakterystyki znanych 
działaczy ziemiańskich, a także polity-
ków m.in.: Romana Dmowskiego, Win-
centego Witosa, Bronisława Pierackie-
go, Edwarda Rydza-Śmigłego, Ignacego 
Mościckiego, Władysława Grabskiego. 
Opisy są konkretne, czasem okraszone 
anegdotami. Warto dodać, że R. Dmow-
ski i I. Mościcki – prezydent II RP byli 
w Krasnobrodzie. Wartościowe są w 
tej książce opisy wydarzeń związanych 
z Krasnobrodem w okresie od objęcia 
majątku Krasnobród przez K. Fuda-
kowskiego w 1908r. Do lat 30-tych XX 
wieku. Z pewnością zainteresują one re-
gionalistów i przewodników turystycz-
nych. 

Po przeczytaniu tej książki można 
stwierdzić, że Fudakowski poświęcił 
swoje życie szlachetnej idei - służbie 

krajowi i ludziom. Rozsądnie zarządzał 
majątkiem, który najpierw wyprowadził 
z zaniedbania i zadłużenia, potem odbu-
dował pałac i zabudowania gospodarcze 
po spaleniu ich przez Czerkiesów w cza-
sie I wojny światowej. Osiągał bardzo 
wysoką wydajność z hektara oraz rozwi-

jał przemysł. Miał własną elektrownię, z 
której prąd zasilał zabudowania w Pod-
zamku i Krasnobrodzie. Majątek Fuda-
kowskiego - jeden z największych na 
Lubelszczyźnie prowadzony był wzoro-
wo. W 1923r. Gmina Krasnobród liczyła 
20 tys. mieszkańców. Ważną inwestycją 
podjętą z jego inicjatywy była budowa 
szosy z Krasnobrodu do Zamościa w 
1922r. Dzięki staraniom senatora Fuda-
kowskiego gmina Krasnobród otrzyma-
ła zapomogę na budowę 2 szkół w Starej 
Hucie i Majdanie Nepryskim. Skłonił on 
Bank Polski na oddanie części środków 
na cele społeczne w tym na budowę sa-
natorium. Sam ofiarował na ten cel 10 
morgów ziemi z lasem. Dzięki jego ini-
cjatywie wybudowano także w Krasno-
brodzie budynek szkoły 7- klasowej. Na 
ten cel materiał drzewny ufundował ini-
cjator. Obecnie w tym budynku mieści 
się Urząd Miejski. Ze wspomnień wyła-
nia się obraz szlachetnej postaci świet-
nie wykształconej, otwartej na świat i 
ludzi. Anegdoty i dosadne stwierdzenia 

dodają książce kolorytu. Przyznaję, że 
od tej książki uzupełnionej fotografia-
mi rodziny, drzewem genealogicznym, 
indeksami osób i miejscowości, plana-
mi sytuacyjnymi Podzamku (dzielnicy 
Krasnobrodu) z lat 1911 i 1939 trudno 
się oderwać. To właśnie z tej publikacji 
dowiedziałam się, że dziedzic Fudakow-
ski wspólnie a Walisiakiem utworzyli w 
Podklasztorze (dzielnica Krasnobrodu) 
pola pokazowe dla włościan. Dzięki 
dziedzicowi kwitła spółdzielczość na 
Zamojszczyźnie. Organizował on kółka 
rolnicze. Przy okazji odpustów wygła-
szał pogadanki o tematyce rolniczej dla 
pielgrzymów. Z roku 1928 na 1929 zima 
w Krasnobrodzie była tak śnieżna, że 
droga o długości 1 km prowadzona była 
przez tunel o ścianach wysokich na 3m. 
W Podzamku były stawy o pow. 60 ha 
po których pływały łabędzie, a roczna 
wydajność z produkcji rybnej wynosiła 
15 tys. kg. Przez Młynówkę (odgałę-
zienie rzeki Wieprz) prowadzone były 
mostki, przy pałacu były piękne ogrody 
kwietne i warzywne, a także cieplarnie. 
Funkcjonowała też jedna z najlepszych 
w Polsce i za granicą hodowla lisów. 
W 1912r. K. Fudakowski zainicjował 
utworzenie w Janowie Lubelskim jed-
noroczną szkołę z internatem dla wło-
ścian. Właściciel Krasnobrodu miał in-
teligentnego ogiera o imieniu Tamorlan. 
W Podzamku stacjonowało dowództwo 
armii austriackiej (sam książę Schann-
burg- Lippe). Fudakowski wyjaśnił we 
wspomnieniach nazwę „gęsi odpust”. 
Otóż wówczas na odpust Matki Bożej 
Siewnej (8 września) drogi wiodące 
przez lasy do kościoła krasnobrodzkie-
go bieliły się jednolicie od tłumów w 
białych sukmanach nadciągających na 
odpust jak wielkie stada białych gęsi.
Aktywność społeczna, rolnicza i poli-
tyczna Fudakowskiego jest imponująca. 
Co ważne, za wiele funkcji nie pobierał 
wynagrodzenia. Był dwukrotnie powo-
łany przez prezydenta RP na senatora w 
latach1935-38 i 1938-39. Był prezesem 
Centralnego Towarzystwa Rolniczego, 
prezesem Centralnego Towarzystwa Or-
ganizacji i Kółek Rolniczych RP, człon-
kiem Rady Banku Polskiego i Rady 
Finansowej przy Ministerstwie Skarbu, 
wiceprezesem Międzynarodowej Kon-
federacji Rolniczej w Paryżu, delegatem 
rządu RP do Międzynarodowego Insty-
tutu Rolniczego w Rzymie. Znał język 
francuski i niemiecki. Zajmował się 
tłumaczeniem książek. Był dwukrotnie 
aresztowany. Jego życiu towarzyszyło 
hasło: „Czyń drugiemu, co jemu jest 
miłe”.

Ciąg dalszy na str. 14
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Tak, to już dziewięć lat minęło 
od powołania do życia Krasno-

brodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego 
w Krasnobrodzie, można byłoby zażar-
tować, że czas aby myśleć już o jubi-
leuszu, który przypada w październiku 
tego roku. Nim do tego 
dojdzie, warto podsu-
mować mijający rok. 

Dla wędkarzy był 
to rok bardzo udany, 
wprawdzie prace po-
legające na połączeniu 
dotychczasowych czte-
rech zbiorników w jeden 
o łącznej powierzchni 
17 ha lustra wody, z 
głębokością zmienną, 
miejscami sięgającą 
do ponad trzech me-
trów zostały wykonane 
w roku 2012, oprócz 
tego wokół zbiornika 

powstała wspaniała infrastruktura tury-
styczna i rekreacyjna w postaci ścieżek, 
oświetlenia i mostków. Niski stan wody 
w rzece Wieprz, w trakcie sezonu urlo-
powego, sprawił, że wiosną 2013 roku 

Gmina Krasnobród przystąpiła do po-
głębiana zalewu wypoczynkowego, a 
ściśle rzecz ujmując, tej części akwenu 
gdzie zlokalizowane są kąpieliska. Wy-
musiło to najpierw opuszczenie wody z 
części, a następnie z całości zbiornika, 

co w konsekwencji do-
prowadziło do tego, że 
zmuszeni byliśmy do 
odłowów ryb w niezbyt 
sprzyjających warun-
kach. Tylko dzięki duże-
mu zaangażowaniu kil-
kudziesięciu członków 
towarzystwa udało się 
ryby odłowić i przerzu-
cić do pozostałej części 
akwenu, w której była 
odpowiednia ilość wody. 
Szacuje się, że w trakcie 
dwu dni odłowów prze-
rzucono ok. 3 t różnych 
gatunków ryb. 

Nasze towarzystwo 
zrzesza 170 członków 
stałych jak również oso-
by wędkujące w ramach 
dobrowolnych opłat wno-
szonych na zarybianie w 
trakcie urlopów wypo-
czynkowych spędzanych 
w Krasnobrodzie i oko-
licach. Powoduje to, że 
na Zarządzie spoczywa 

niemały trud prowadzenia racjonalnej 
gospodarki wędkarskiej oraz prowadze-
nia dość aktywnej działalności bieżącej. 
Aby każdy wędkujący miał frajdę z czę-
stych brań i efektów w postaci złowio-

nych okazów podczas zasiadki na ryby. 
Dlatego jak co roku należało wcześniej 
zadbać o zarybienia, które zostały do-
konane w 2013 roku. Zakupiono 300 kg 
szczupaka, 1000 kg karpia kroczka oraz 
750 kg karpia handlowego i 1000 kg ka-

rasia srebrzystego. Jak 
widać z powyższego ze-
stawienia w roku 2013 
dokonano zarybienia 
łącznie w ilości 3 ton 50 
kg ryb. 

Podczas Walnego 
Zebrania Członków 
KTW, które odbyło się 
23 lutego, wysłuchano 
sprawozdań z działalno-
ści oraz przyjęto plany 
finansowe na rok 2014, 
w którym zaplanowano 
również zakupy mate-
riału zarybieniowego. 
Oprócz tych gatunków 
wymienianych wcze-
śniej planowane jest 

również sprowadzenie wiosną jazia i 
jesiotra. Jak poinformował podczas ze-
brania Prezes Marek Olszewski na zaku-
py ryb w tym roku, planowane jest 90% 
uzyskanych dochodów z zebranych 
składek i opłat. W trakcie WZC przyjęto 
również Kalendarz Imprez Sportowych 
w celu popularyzacji sportu wędkarskie-
go w naszym towarzystwie, w którym 
zaplanowano:

1) 26 kwietnia zawody mistrzowskie 
- techniką spławikową,

2) 19 lipca zawody w ramach obcho-
dów Dni Krasnobrodu – techniką spła-
wikową

3) 27 września zawody mistrzow-
skie – techniką spinningową

Należy również dodać, że Zarząd 
zniósł wprowadzone zakazy, z tym wa-
runkiem, że łowienie okonia metodą 
spinningową będzie możliwe dopiero 
od początku maja. Biorąc powyższe 
pod uwagę oraz lekkie warunki zimo-
we (ryby nieźle przezimowały i są w 
dobrej kondycji), niejeden z wędkarzy 
będzie zadowolony z połowów w 2014 
roku na wodach będących pod opieką 
Krasnobrodzkiego Towarzystwa Węd-
karskiego. 

Z wędkarskim pozdrowieniem do 
zobaczenia nad wodą.

(oj)

W 2013 zamknęliśmy IX rok działalności 
Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego
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Obecny rząd znowu manipuluje 
przy polskich Lasach Państwo-

wych. Pieniądze wypracowane w go-
spodarce leśnej mają przechodzić do bu-
dżetu państwa. Jest to celowe działanie 
zmierzające do prywatyzacji, w przy-
padku gdy gospodarka leśna w wyniku 
braku funduszy stanie się niewydolna. 
Jest to również niebezpieczne dlatego, 
że w 2016 r. wejdzie w życie ustawa o 
wolnym obrocie polską ziemią, w tym 
także lasami. Stanie się to dla nas nie-
korzystne, ponieważ o zakup ziemi będą 
mogli ubiegać się także obcokrajowcy, 
głównie Niemcy. Polska znowu będzie 
skolonizowana jak za czasów Bolesła-
wa Prusa. Nie wiem tylko, czy dzisiaj 
znajdą się chłopi tacy jak Józef Ślimak 
– bohater „Placówki”. To dzięki takim 

patriotom istnieje kraj nad Wisłą.
 Lasy Państwowe są własno-
ścią Narodu, który decyduje o przy-
szłości i sposobie gospodarowania tymi 
zasobami. Jeśli obecna władza wsku-
tek nieudolnego rządzenia ma braki w 
budżecie, to pieniądze może zdobyć z 
innych źródeł, na przykład z wielkopo-
wierzchniowych placówek handlowych. 
Prawdą jest, że to one pasożytują na na-
szym Narodzie, niszczą polski handel, w 
tym drobne rodzinne interesy.
 Lasy to wielkie bogactwo. Pa-
miętam, jak w bardzo trudnych powo-
jennych latach ci, co mieli las, nie ginęli 
z nędzy. Biedni rolnicy wyrabiali asy-
gnaty, sprzedawali wyznaczone przez 
władze leśne drzewa i mogli kupić dzie-
ciom buty, książki i przybory szkolne, 

opłacić stancję czy internat. W miejsce 
wyciętych drzew sadzili nowe, z których 
korzystało następne pokolenie. Rolni-
cy w swoich lasach działali rozsądnie i 
oszczędnie. Podobnie gospodarowano 
w lasach państwowych.
 Dzisiaj polskie Lasy Państwo-
we są zarządzane przez ludzi, którzy 
również kierują się rozsądkiem. Dlatego 
cieszymy się tymi pięknymi zasobami. 
Czy możemy więc pozwolić, aby to na-
sze narodowe bogactwo zostało zmar-
nowane? Już raz udało się nam je ura-
tować. Myślę, że teraz także cały Naród, 
bez względu na wewnętrzne podziały, 
przystąpi do działania. 

Józefa Kusz

Co będzie z polskimi lasami?

Na początku kwietnia 
br. w Krasnobrodz-

kim Domu Kultury będziemy 
gościli uczestników Woje-
wódzkiego Konkursu Piosen-
ki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Śpiewający Słowik”. 

W tym roku, zgodnie z re-
gulaminem ustalonym przez 
Wojewódzki Ośrodek Kultu-
ry w Lublinie - organizatora głównego 
konkursu, grono uczestników zostało 
poszerzone o jedną kategorię (młodzież 
ponadgimnazjalną). Tak więc w konkur-
sie będą mogli wziąć udział soliści w 
czterech kategoriach wiekowych: 6-10 
lat, 11-13 lat, 14-16 lat i 17-20 lat.

Uczestników konkursu spotkamy w 

KDK dwukrotnie. W dniu 4 
kwietnia odbędą się eliminacje 
gminne, których celem będzie 
wyłonienie najlepszych soli-
stów z terenu gminy Krasno-
bród. Zgłoszenia przyjmujemy 
do dnia 28 marca 2014r. Laure-
aci tych przesłuchań będą nas 
reprezentowali w konkursie 

powiatowym, który odbędzie 
się również w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury

Eliminacje powiatowe konkur-
su „Śpiewający Słowik” odbędą się 8 
kwietnia 2014r. i podobnie jak w dwóch 
poprzednich edycjach będą organizowa-
ne pod Honorowym Patronatem Staro-
sty Zamojskiego Henryka Mateja.

Do eliminacji powiatowych w Kra-
snobrodzie zaproszeni zostanli repre-
zentanci wszystkich gmin naszego po-
wiatu. Laureaci wyłonieni podczas tych 
przesłuchań, po otrzymaniu nominacji 
od organizatora głównego wraz z laure-
atami z innych powiatów wezmą udział 
w etapie wojewódzkim konkursu, który 
odbędzie się w dniach 16-18 maja w Ry-
kach. 

Regulamin konkursu znajduje się 
na stronie: www.krasnobrod.pl, szcze-
gólowe informacje mozna uzyskać w 
Krasnobrodkim Domu Kultury, tel. 84 
6607117.  

M. Czapla

Konkurs „Śpiewający Słowik”

Wspomnienia 
Kazimierza Fudakowskiego 

w książce

Ciąg dalszy ze str. 12
Za swoją działalność na rzecz regionu, 
kraju oraz Europy otrzymał wiele od-
znaczeń i wyróżnień. W opinii wnuczki 
dziadek cenił sobie najbardziej dyplom 
i tytuł „Honorowy Obywatel Gminy 
Krasnobród” przyznane w 1935r. przez 
Radę Gminy Krasnobród.

Z inicjatywy Krasnobrodzkiego To-
warzystwa Regionalnego w 2002 r. w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury zosta-
ła otwarta Galeria Krasnobrodzka, w 

której portret właściciela dóbr krasno-
brodzkich zajmuje zaszczytne miejsce. 
A w 2008r. na budynku sanatorium w 
Krasnobrodzie odsłonięto pamiątkową 
tablicę poświęconą społecznej aktywno-
ści senatora Kazimierza Fudakowskiego 
i jego żony Marii.

Jestem dumna, że poznałam biogra-
fię człowieka prawego i mądrego o tak 
wspaniałej osobowości pięknie ukształ-
towanej. Przyszło mu żyć w czasach 
trudnych dla ojczyzny podczas dwóch 
okupacji. Pokazał jaka powinna być 
postawa prawdziwego Polaka. Z tego 
dziedzictwa, jakie pozostawił powinni-
śmy korzystać, pielęgnować je. Wielkie 
dzięki za tę piękną służbę ojczyźnie, 

przykład życia. Mamy się na kim wzo-
rować.

Warto przeczytać tę książkę i wzbo-
gacić wiedzę o historii Krasnobrodu. 
Publikację można nabyć w księgarni im. 
Leśmiana w Zamościu lub w księgarni 
internetowej www.wiez.pl albo złożyć 
zamówienie w Dziale Handlowym tel./
fax22 828 18 08. 

Książkę można też kupić w Punk-
cie Informacji Turystycznej w Kra-
snobrodzie lub wypożyczyć w Miej-
sko-Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Krasnobrodzie.                                                                                                  

 

Słota Alina
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Od września 2012 roku Zespół 
Szkół Ogólnokształcących im. 

Jana Pawła II w Krasnobrodzie bierze 
udział w wielostronnym projekcie Co-
menius „Euroface”. Projekt odbywa się 
pod hasłem „Wielcy ludzie w różnych 
dziedzinach nauki i ich wpływ na dzie-
je ludzkości”. W projekcie uczestniczy 
siedem szkół partnerskich z: Estonii, 
Norwegii, Hiszpanii, Turcji, Niemiec, 
Francji oraz Polski.

Celem głównym projektu jest zapo-
znanie uczniów z niezwykłymi posta-
ciami zajmującymi się różnymi dziedzi-
nami: historią, naukami przyrodniczymi 
i ścisłymi, geografią, kulturą i sztuką, 
sportem, techniką oraz naukami społecz-
nymi. Produktem głównym projektu jest 
gazeta internetowa, gdzie publikowane 
są prace uczniów (prezentacje multime-
dialne) wykonane przez wszystkie szko-
ły partnerskie. Do tej pory uczniowie 
naszej szkoły wykonali i przedstawili 
prezentacje w Hiszpanii - postać Stefana 
Banacha (nauki przyrodnicze i ścisłe); 
w Norwegii - postać Jana Zamoyskiego 
(nauki społeczne) oraz we Francji - po-
stać Natalii Partyki (sport).

Kolejnym etapem realizacji projektu 
jest przedstawienie wybitnej sylwetki 
z dziedziny kultury i sztuki. Ten etap 

projektu będzie realizowany właśnie w 
Krasnobrodzie w dniach 2-9 maja 2014 
roku. Uczniowie naszej szkoły z tej 
dziedziny zaprezentują sylwetkę lokal-
nego artysty malarza Marka Rzeżniaka.

Od 2 maja do 9 maja 2014 uczniowie 
ZSO Krasnobród zaproszą do w swoich 
domów rodzinnych 29 uczniów z krajów 
partnerskich. Nasi partnerzy będą mieli 
możliwość  nie tylko zapoznania się z 
sylwetkami prezentowanych osobowo-
ści z dziedziny kultury i sztuki, ale rów-
nież poznania polskiej kultury, tradycji, 
historii oraz specjałów kulinarnych. W 
programie pobytu naszych gości zostały 
zaplanowane spotkania warsztatowe z 
artystami oraz zwiedzanie z przewodni-
kiem Krasnobrodu i Zamościa. Uczest-
nicy projektu zobaczą piękno Roztocza 
spacerując krasnobrodzkimi wąwozami. 
Spacer wąwozami będzie połączony z 
zajęciami warsztatowymi w plenerze 
prowadzonymi przez nauczyciela sztu-
ki ZSO Krasnobród.  Ważnym punk-
tem pobytu naszych gości będzie dzień  
naszego święta narodowego – rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Bę-
dziemy obchodzili je razem z naszymi 
partnerami projektu, władzami miasta 
Krasnobród oraz jego mieszkańcami.

W czasie realizacji projektu w ZSO 

będą odbywały się prezentacje multi-
medialne przygotowane przez zespoły 
z wszystkich krajów partnerskich oraz 
spotkania koordynatorów z poszczegól-
nych państw w celu zakończenia działań 
(Polska jest ostatnim państwem gosz-
czącym uczniów).

Wszyscy uczestnicy będą mogli się 
lepiej poznać, wymienić poglądy, roz-
winąć swoje kompetencje językowe, nie 
tylko podczas prezentacji multimedial-
nych, ale również podczas wielu zajęć 
integracyjnych: warsztatów, wycieczek, 
gier i zabaw, dyskoteki oraz wspólnego 
ogniska kończącego projekt. Wtedy spo-
tkają się wszyscy uczniowie, nauczy-
ciele oraz rodzice uczniów biorących 
udział w projekcie.

Mamy nadzieję, że wszystko co za-
planowaliśmy uda nam się zrealizować, 
a nasi goście będą zadowoleni. Takie 
spotkania to czas zawierania nowych 
znajomości i przyjaźni, poznawania 
innych kultur, wymiany doświadczeń 
i opinii oraz czas wspaniałej zabawy. 
Wierzymy, że pobyt w Krasnobrodzie 
pozostanie na długo w sercach i pamięci 
uczestników projektu Comenius „Euro-
face”.

Beata Pliżga
 koordynator projektu

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
gospodarzami projektu partnerskiego szkół

COMENIUS „EUROFACE”

Rok 2014, to kolejny rok funkcjo-
nowania świetlic wiejskich na terenie  
gminy Krasnobród. Działają one w czte-
rech miejscowościach: Wólka Husińska, 
Majdan Wielki, Stara Huta i Dominika-
nówka.

Prowadzeniem świetlic zajmują się 
opiekunowie, którzy wykonują swoje 
obowiązki na podstawie umów zleceń 
zawartych z Krasnobrodzkim Domem 
Kultury - tak jest w trzech pierwszych 
wyżej wymienionych miejscowościach. 
Natomiast w Dominikanówce opieku-
nem świetlicy jest osoba, która pełni tę 
funkcję w ramach etatu instruktora w 
KDK. 

Do zadań opiekunów należy m.in. 
udostępnianie pomieszczeń i sprzętu bę-
dącego na wyposażeniu świetlic, a także  
organizowania różnego rodzaju zajęć 

edukacyjno-rekreacyjno-wychowaw-
czych dla osób odwiedzających świe-
tlice oraz wydarzeń środowiskowych w 
danych miejscowościach.

Wydatki związane z działalnością 
świetlic (honoraria dla 3 opiekunów 
oraz zakup niezbędnych materiałów do 
prowadzenia zajęć we wszystkich świe-
tlicach) finansowe są ze środków Miej-
sko-Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.

Świetlice są czynne według następu-
jących harmonogramów:

Majdan Wielki:
Poniedziałek – 15.30 – 18.00

Wtorki – 15.30 – 18.00
Czwartek – 15.30 – 18.00

Piątek - 15.30 – 18.00

Wólka Husińska:
Wtorek – 17.00 – 20.00
Środa – 18.00 – 20.00

Czwartek – 17.00 – 20.00
Piątek – 18.00 – 20.00

Stara Huta:
Wtorki – 16.00 – 18.30
Środa – 16.00 – 18.30

Czwartek – 16.00 – 18.30 
Piątek  – 16.00 – 18.30

Dominikanówka:
Wtorek – 16.00 – 18.00

Czwartek – 16.00 – 18.00
Serdecznie zapraszamy do korzy-

stania z oferty świetlic zarówno dzieci, 
młodzież jak i dorosłych mieszkańców 
w/w miejscowości.

M. Czapla

Świetlice wiejskie
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... w domu kultury

Ferie, ferie i po feriach....
Uczniowie co prawda 

powrócili już do szkół i swoich obo-
wiązków, ale warto wspomnieć co 
też działo się podczas zimowej prze-
rwy w nauce.

„Witamy i do zabawy zaprasza-
my” to hasło przewodnie tegorocz-
nych zajęć feryjnych zorganizo-
wanych przez Krasnobrodzki Dom 
Kultury we współpracy z Miejsko-
Gminną Biblioteką Publiczną.

W proponowanej ofercie zna-
lazło się wiele atrakcji dla dzieci i 
młodzieży. A działo się dużo. Było 
teatralnie, plastycznie, zagadkowo, 
tanecznie, literacko i szachowo, ale 
to nie wszystkie propozycje przygo-
towane na ferie.

Otwarty charakter zajęć dawał 
możliwość wszystkim chętnym 
czynny w nich udział i wzorem lat 
ubiegłych spotkania ułożone były 
tak, aby każdy mógł znaleźć cos dla 
siebie.

Oprócz programu, który umoż-
liwiał rozwijanie indywidualnych 
zdolności i zainteresowań, można 
było skorzystać z zajęć integracyj-
nych i oferty kulturalnej przygoto-
wanej na ten zimowy wypoczynek. 

Nie lada atrakcją były „Zimowe 
Harce”, czyli spotkanie z piosenka-
mi i poezją o tematyce zimowej, któ-
rego wykonawcami byli kameraliści 
Orkiestry Symfonicznej im. Karola 
Namysłowskiego z Zamościa, czy 
przedstawienie teatralne „Magiczna 
księga” w obsadzie młodych akto-
rów Teatru Edukacji i Profilaktyki 
„MASKA” z Krakowa. Dużym za-
interesowaniem cieszył się również 
coroczny Koncert Kolędowo-Jaseł-
kowy.

Trzeba także wspomnieć o Tur-
nieju Szachowym o Puchar Dyrekto-
ra Krasnobrodzkiego Domu Kultury, 
który ma już swoją feryjną tradycję. 
W szachowych zmaganiach laure-
atem został Michał Gałka, na drugiej 
pozycji uplasował się jego imiennik 
Michał Lis, zaś miejsce trzecie wy-
walczył Remigiusz Burdzik. Sędzią 
głównym zawodów był pan Ryszard 
Robola.

Niewątpliwą atrakcją dla naj-
młodszych feriowiczów był karna-
wałowy bal przebierańców, który 
zgromadził wiele bajkowych postaci. 
W programie imprezy oprócz wspól-
nych tańców znalazły się konkursy, 
w których mali balowicze chętnie i 

entuzjastycznie brali udział.
Były tez zajęcia kulinarne, które 

dały możliwość nawet tym najmłod-
szym „feriowiczom” nauki przygo-
towania własnymi rekami prostych 
przystawek karnawałowych.

Znalazło się  także coś dla mi-
łośników kina, którzy mogli sko-
rzystać  z proponowanych zarówno 
przez dom kultury jak i bibliotekę 
seansów. 

Jednak wszystko co dobre szyb-
ko się kończy. Dwa tygodnie minę-
ły, ale mamy nadzieje, że humor i 
miła atmosfera, która towarzyszyła 
uczestnikom zajęć każdego dnia 
sprawią, że za rok spotkamy się po-
nownie.

M.K.
... i w bibliotece

Tegoroczne ferie w Bibliotece 
Publicznej w Krasnobrodzie, 

udały się świetnie. Każdego dnia 
miałyśmy przyjemność pracować i 
bawić się z licznym gronem małych 
i trochę większych mieszkańców 
Krasnobrodu. Warto dodać, że w za-
jęciach uczestniczyły również dzieci 
wypoczywające w naszym mieście.

Zajęcia odbywały się w dwóch 
grupach wiekowych, aby każdy 
mógł skorzystać jak najwięcej i ba-
wić się jak najlepiej. W młodszej 
grupie przeważały zajęcia plastycz-
ne i zabawy integracyjne, można 
było nawet potańczyć. U „starsza-
ków” od początku trwała rywaliza-
cja. Dwie grupy, dziesiątki punktów 
do zdobycia i masa emocji z tym 
związanych.  Hitem okazały się dwie 
nowe gry planszowe: „Wygibajtus” 
i „Biznes po polsku”. Całotygodnio-
wy konkurs wygrała drużyna „White 
Eagles”, ale wszyscy uznali, że naj-
ważniejsza i tak była dobra zabawa.

Tegoroczne ferie już dawno za 
nami. Pozostały dobre wspomnie-
nia, klika zdjęć i owe wspomniane 
wcześniej gry, w które można za-
grać na miejscu w Bibliotece. My ze 
swojej strony dziękujemy za liczne 
przybycie i dobrą zabawę. Na ferie 
zapraszamy już za rok, a do Biblio-
teki od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00 -17.00. Zapraszamy też 
do odwiedzenia naszej strony na 
facebooku: https://www.facebook.
com/pages/Biblioteka-Publiczna-w-
Krasnobrodzie 

B. Włodarczyk

Fotoreportaż – str. 20

KRASNOBRODZKIE FERIE Litania do Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej

Święta Maryjo, módl się nad nami.
Panno czysta, módl się za mami.
Panno świątobliwa,
Panno pokorna, 
Panno słuchająca Boga,
Panno zgadzająca się z wolą Bożą,
Panno przyjmująca Tajemnicę Wcielenia,
Patronko dzieci nienarodzonych,
Dobra niewiasto spiesząca z pomocą swej kuzynce 

Elżbiecie,
Radująca się z jej macierzyństwa,
Błogosławiona miedzy niewiastami,
Matko nosząca Boga w swoim łonie,
Wielbiąca Go nieustannie,
Matko rodząca Syna Bożego w ubóstwie,
Matko klękająca przed Synem Bożym,
Matko uśmiechnięta,
Matko piękna,
Patronko dzieci nowonarodzonych,
Pani gościnnie przyjmująca pasterzy,
Królowo podejmująca mędrców,
Bezdomna Matko uciekająca przed Herodem,
Patronko dzieci zagrożonych śmiercią,
Matko ofiarująca swego Syna Bogu,
Cicha strażniczko ogniska domowego,
Patronko pięknej miłości,
Matko szukająca Syna, 
Patronko dzieci zagubionych,
Matko wypełniająca z radością swe codzienne 

obowiązki,
Patronko matek zajmujących się domem,
Matko orędująca za nimi,
Matko wrażliwa na potrzeby innych, 
Matko prosząca syna o cud w Kanie,
Patronko ludzi w potrzebie,
Matko oddająca swego Syna światu,
Matko dyskretnie towarzysząca Synowi w życiu 

dorosłym,
Przewodniczko ukazująca Jezusa jako jedyną drogę 

do Boga,
Matko współcierpiąca,
Patronko matek cierpiących wraz ze swymi dziećmi,
Matko znosząca niesłuszne oskarżenia swego Syna, 
Matko niesprawiedliwie skazanego,
Patronko niesprawiedliwie więzionych,
Matko doświadczająca agresji podburzonego tłumu,
Matko idąca za krzyżem,
Matko przyjmująca cierpienie bez słowa,
Matko patrząca bezradnie na ból Swojego Syna,
Patronko prześladowanych,
Matko stojąca pod krzyżem,
Matko nam ofiarowana,
Matko patrząca na śmierć swego Syna,
Patronko umierających,
Matko trzymająca w ramionach martwe ciało 

swego Syna,
Patronko pogrążonych w bólu i żałobie, 
Matko Syna Zmartwychwstałego,
Matko w Niebo wzięta,
Matko wstawiająca się za nami nieustannie, 
Patronko nasza najlepsza, 
Pani i Królowo nasza, módl się nieustannie za nami. 
 Amen.

Zofia Kończewska- Murdzek
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75 pułk piechoty po nocnym prze-
marszu rano 19 września przeszedł z 
Podklasztoru do miejscowości Zielone, 
gdzie miał pozostać jako odwód 23DP.

Pomiędzy godz.16.00 a 16.30 przy-
jechał do pułku dowódca Grupy Ope-
racyjnej „Jagmin” gen. Sadowski i po-
informował dowódcę pułku płk. dypl. 
Stanisława Habowskiego, że w nocy 
będzie nacierał na Tomaszów – przedłu-
żając prawe skrzydło natarcia dywizji i 
uderzając na koszary, które znajdują się 
na południowo-zachodnim skraju mia-
sta.

Jednak przed wykonaniem powyż-
szego rozkazu, pułk. powinien prze-
sunąć się po osi Ulów – Pasieki oraz 
zlikwidować w tym rejonie niemieckie 
oddziały, stwarzające bezpośrednie za-
grożenie dla prawego skrzydła i tyłów 
dywizji.

W tym czasie, 75 pułk dysponował 
już tylko do bezpośredniego wsparcia 
piechoty jednym działem 75 mm, oraz 
resztkami amunicji.  Natomiast zaim-
prowizowany 19 września w Zielonym 
I dywizjon artylerii lekkiej (7 dział) 
pod dowództwem kpt. Kamińskiego w 
czasie natarcia był rozlokowany dzia-
łonami na polanie położonej w kierun-
ku południowo- zachodnim od miasta. 
Dywizjon ten mając ograniczoną ilość 
pocisków użyty był przede wszystkim 
do obrony przeciwpancernej pułku – nie 
dając już należytego wsparcia piecho-
cie.

Idący na czele pułku II batalion, 
którego dowódcą był kpt. Jankowski, 
rozwinął do natarcia wszystkie trzy 
kompanie, z impetem uderzył na Ulów 
– zdobywając go w krótkim czasie. O 
zmroku ruszono w kierunku Tomaszo-
wa, dochodząc w nocy na pozycje wyj-
ściowe do natarcia, które znajdowały się 
na wschodnim skraju lasu w odległości 
około 800m. od przedmieścia. Sygnał 
do ataku jednak nie nadszedł, mimo iż w 
nocy toczyła się już o Tomaszów gwał-
towna bitwa, zakończona niepowodze-
niem na odcinku natarcia 11pp i 73pp.

Około godz.7.00 rano dnia 20 wrze-
śnia płk Habowski z własnej inicjatywy 
rzucił pułk do walki, chcąc tym samym 
wykorzystać zaskoczenie nieprzyjacie-
la. Ruszyło natarcie wszystkimi trzema 
batalionami w pierwszym rzucie.

Dowodzony przez kpt. Pawełczaka 
III batalion zdołał osiągnąć skraj nie-
mieckiej obrony, ponosząc przy tym 
duże straty – wielu zabitych, rannych i 

ciężko rannych.
Artyleria niemiecka, prowadząc 

morderczy ogień, rozbijała polskie od-
działy na przedpolu. Mimo odwagi i 
brawury, walka powoli ustawała. Pułk 
nie otrzymał już żadnego wsparcia. W 
ostatniej chwili kompania przeciwpan-
cerna zdołała jeszcze rozbić niemiecką 
kolumnę amunicyjną, która pojawiła się 
w przedpolu.

Przełamanie frontu niemieckiego 
pod Tomaszowem Lubelskim nie po-
wiodło się. Biorąc pod uwagę całokształt 
sytuacji, a przede wszystkim wyczerpa-
nie amunicji artyleryjskiej, wykrwa-
wienie się oddziałów oraz zarysowu-
jące się okrążenie 23 Dywizji Piechoty 
– dowódca Armii „Lublin – Kraków” 
gen. dyw. Tadeusz Piskor podejmuje o 
godz.10.00 dnia 20 września ostateczną 
decyzję o przerwaniu walki i złożenia 
broni, o czym powiadomił drogą radio-
wą niemieckie dowództwo.

Decyzja gen. Piskora dotyczyła tylko 
oddziałów znajdujących się w okrąże-
niowym kotle. Oddziały, które znalazły 
się poza obrębem okrążenia i przedosta-
ły się na południe biły się jeszcze przez 
dzień 21, a niektóre 22 września.

Żadnemu jednak z tych oddziałów 
nie udało się przedostać do południowej 
granicy.

Płk. dypl. Stanisław Habowski, re-
alizując polecenie dowódcy armii, wy-
dał rozkaz dla 75 pułku, aby przerwać 
walkę i wycofać się do pobliskiego lasu, 
gdzie opatrzono rannych, pozostawiając 
ich pod opieką kpt. dr Jana Maraszka. 
Reszta pułku, grupa około 300 żołnierzy 
wraz z dowódca, dysponująca jeszcze 
jednym działem 75 mm; sześcioma ar-
matkami przeciwpancernymi, ośmioma 
cekaemami oraz ręczną bronią, bez-
zwłocznie wycofała się z okrążenia i po 
niedługim odpoczynku w małej miej-
scowości koło Tomaszowa, rozpoczęła 
marsz w kierunku Narola, gdzie natknę-
ła się na dość duże zgrupowanie nie-
mieckich czołgów. W nierównej walce, 
Polacy ponieśli duże straty. 

Reszta polskich żołnierzy, która 
zdołała się przebić przez pancerny pier-
ścień okrążenia została we wsi Łówcza 
otoczona i wobec niemożliwości dalszej 
walki złożyła broń.

Kiedy 75 pp zaprzestał swoje dzia-
łania koło Tomaszowa, przeciwnik roz-
począł penetrację na polu walki. Między 
Ulowem a leśniczówką Zielone wzięto 
do niewoli grupę polskich żołnierzy. 

Wśród nich było kilkunastu oficerów. W 
odwet za śmierć niemieckiego dowódcy 
kompanii kpt. Clausena, nieznany z na-
zwiska porucznik z 28 pp rozkazał roz-
strzelać siedmiu polskich oficerów, któ-
rych śmierć – upamiętnia obelisk obok 
skrzyżowania drogi z Ulowa do traktu 
Józefów – Tomaszów.

Przy rozstrzeliwaniu, świadkami 
byli niemieccy oficerowie z kompanii 
wartowniczych: kpt. Heitweiler i kpt. 
Sauerman oraz o nieustalonym nazwi-
sku generał. 

Sztandar pułku, jak podaje w swej 
książce Kazimierz Satora pt. „Na tropach 
wrześniowych sztandarów”, wydanej w 
2001 roku  – został zakopany ok. 27-28 
września, podczas wycofywania się gru-
py taborowej pułku z m. Bełz, koło To-
maszowa Lubelskiego, pod miejscowo-
ścią Sudorów. Inni historycy podają, że 
został zakopany pod Podrusowem (ew. 
Sudorowem)  ok. 10 km na wschód od 
Józefowa. Sztandar nie wpadł w posia-
danie nieprzyjaciela.

Jeżeli natarcie na Tomaszów Lubel-
ski, mimo zaangażowania wielu oddzia-
łów A. „Lublin” nie dało spodziewanego 
rezultatu, to poza innymi przyczynami, 
jednym z powodów było ogromne prze-
męczenie i wyczerpanie fizyczne ataku-
jących wojsk, a szczególnie GO „Śląsk”, 
która najwięcej była zaangażowana w 
walki obronne po 1 września oraz w tę 
walkę.

Żołnierze gen. Sadowskiego od 2-18 
września pokonali 448 km. dróg, co daje 
28 km. w ciągu jednego dnia.

Były to przeważnie marsze nocne 
po złych drogach i bezdrożach, bez dni 
odpoczynku, gdyż w czasie dnia trzeba 
było odpierać ataki, ciągle napierają-
cych dywizji niemieckich.

Na terenie Roztocza skończyły się 
mapy. Zdrożone oddziały wielokrotnie 
błądziły, opóźniając tym samym dojście 
do wyznaczonego celu, a wojsko coraz 
bardziej było przemęczone. Koło Toma-
szowa, tylko jedna mapa 1:30000 była w 
posiadaniu sztabu gen. Piskora. 

Najgorsze problemy miała artyleria. 
Nie dość, że brakowało amunicji, którą 
trzeba było oszczędzać, to brak dobrych 
map utrudniał namiary i prowadzenie 
skutecznego ognia przy wsparciu ataku-
jących oddziałów. Ogień był nieskutecz-
ny, a zużycie amunicji duże.

Ciąg dalszy na str. 18

Pierwsza bitwa tomaszowska cz. 5
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Ciąg dalszy ze str. 17
Jak relacjonował będący na spo-

tkaniu w Krasnobrodzie, ppłk Antoni 
Sikorski  d-ca GO „Sandomierz” – 
dowódcy dywizjonów, czy oficerowie 
ogniowi wielokrotnie zmuszeni byli ko-
rzystać ze szkiców zrobionych na pod-
stawie map z parcelacji gruntów, które 
pozyskano w urzędach gminnych i nad-
leśnictwach.

Korzystanie tylko z jednej dobrej 
mapy będącej w posiadaniu dowódcy 
A „Lublin” przedłużało okres przygoto-
wawczy do walki opóźniając jednocze-
śnie terminy ataków, a nieprzyjaciel nie 
czekając, gromadził siły i środki oraz 
umacniał się w terenie.

Wojska niemieckie cały czas sto-
sowały okrutne metody walki. Palono 
wsie i miasteczka, aby w ten sposób 
osłabić morale żołnierzy polskich oraz 
wzbudzić panikę ludności cywilnej, któ-

ra uciekając tarasowała drogi, utrudnia-
jąc przemarsz wojskowych oddziałów. 
Mimo trudności, które wymieniłem oraz 
wielu innych, żołnierze 23 DP chcieli 
się bić. Ciągle pytali dowódców – dla-
czego mimo wielokrotnych zwycięstw 
cofają się. Przy spotkaniu z nieprzyja-
cielem nie odczuwali kompleksu niż-
szości, a przy spotkaniu się z czołgami 
umieli je skutecznie zwalczać, nawet w 
terenie otwartym – co zostało udowod-
nione na szlaku bojowym od Śląska po 
Tomaszów Lubelski.

O patriotyzmie i poświęceniu korpu-
su oficerskiego, podoficerów i żołnierzy 
świadczą straty w zabitych i rannych. 
Oficerów poległo kilkudziesięciu – przy-
kładowo w 73 pp zostali zabici wszyscy 
dowódcy batalionów. Pod Tomaszowem 
w GO „Jagmin” w przybliżeniu zostało 
zabitych 400, a rannych 1500 żołnierzy.

A przecież były jeszcze inne oddzia-
ły z Armii „Kraków” i „Lublin”, które 
również walczyły z wielką determinacją 
i poświeceniem.

Tylko w szpitalu polowym w miej-
scowości Zielone zarejestrowano ponad 
2500 rannych. Żołnierzy zmarłych w 
czasie pobytu w szpitalu polowym oraz 
niektórych zabranych z pola walki cho-
wano w tymczasowej zbiorowej mogile 
obok szkoły. W następnych latach doko-
nano ekshumacji i pochowano na cmen-
tarzu w kwaterach wojennych.

Tym artykułem kończę temat histo-
ryczny z okresu II wojny światowej pt. 
„Pierwsza bitwa tomaszowska”.

Korzystano z niżej podanych źródeł 
historycznych:

1. Jan Zieliński 
Generał Jan Jagmin Sadowski obrońca 
Śląska 1895-1977

2. Ludwik Głowacki 
Działania wojenne na Lubelszczyźnie w 
roku1939

3. Kazimierz Satora
Na tropach wrześniowych sztandarów

4. Notatki własne
Jan Gębka

Wszystkie osoby chcące pogłębić 
swoją wiedzę z zakresu turystyki i 

rekreacji, a także chcące zdobyć nowe upraw-
nienia i kwalifikacje zachęcamy do wzięcia 
udziału w Kursie Instruktora Turystyki Kwa-
lifikowanej o specjalności Turystyka Rowe-
rowa. Kurs odbędzie 
się w Informacji 
Turystycznej w Kra-
snobrodzie w dniach 
26 – 27.04.2014 roku.  
Kurs zorganizowany 
będzie przez Towa-
rzystwo Turystów 
Przyrodników i Kra-
joznawców .  

W czasie wykła-
dów, ćwiczeń projek-
towych i zajęć tere-
nowych  omówione 
zostaną  zagadnienia 
takie jak: prawne 
aspekty turystyki kwalifikowanej , bezpie-
czeństwo w turystyce, organizacja imprez 
turystyki rowerowej.  Kursanci posiądą rów-
nież wiedzę z zakresu rekreacji i animacja 
czasu wolnego, znakowanych szlaków ro-
werowych. W czasie ćwiczeń przedstawiona 
będzie metodyka prowadzenia wycieczek 
rowerowych i dobór komentarza krajoznaw-
czego, podstawy pilotażu i przewodnictwa. 
W czasie zajęć  terenowych:  praca z mapą, 
orientacja w terenie, prowadzenie tury-

stycznej grupy rowerowej w warunkach 
miejskich i na szlaku.

Wszyscy którzy ukończą kurs  otrzyma-
ją legitymację instruktorską, zaświadczenie 
i certyfikat. Absolwenci będą mogli pełnić 
funkcję kierownika wycieczek, obozów 

wędrownych i imprez turystyki rowerowej 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 
2001 r. w sprawie warunków i sposobu or-
ganizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie  www.ttpik.pl lub  it.krasnobrod.pl . 

Wojciech Sachajko

Kurs Instruktora 
Turystyki Rowerowej

Wiosenne spotkania 
z twórczością 

ludową, 
czyli

II Konkurs 
Recytatorsko
-Plastyczny

Krasnobrodzki Dom Kul-
tury serdecznie zaprasza 

dzieci i młodzież szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych z terenu 
powiatu zamojskiego do wzięcia 
udziału w II KONKURSIE RE-
CYTATORSKO-PLASTYCZ-
NYM: „Wiosenne spotkania 
z…”, którego głównym celem 
jest popularyzacja literatury.

Z racji ogłoszenia roku 2014 
ROKIEM OSKARA KOLBER-
GA tegoroczna edycja Konkursu 
odbędzie się pod hasłem „Wio-
senne spotkania z twórczością 
ludową”.

Regulamin konkursu na stro-
nie www.krasnobrod.pl. Szczegó-
łowe informacje można też uzy-
skać w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury, ul. 3 Maja 26, tel. (84) 
660 71 17.

M.K.
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WYWALCZYLI ZŁOTO
W dniach 24-28.02.2014 w Li-

dzie na Białorusi odbyły się 
VIII Mistrzostwa Europy Księży w Pił-
kę Nożna Halową. W mi-
strzostwach udział wzięli 
księża z 13 krajów: Austrii, 
Bośni i Hercegowiny, Bia-
łorusi, Chorwacji, Czarno-
góry, Kazachstanu, Polski, 
Portugalii, Słowacji, Sło-
wenii, Rumuni, Ukrainy i 
Węgier. Jak podkreślił w 
homilii podczas Mszy in-
augurującej ks. abp Tade-
usz Kondrusiewicz było to 
wyjątkowe wydarzenie w 
historii Białorusi. Prawie 
170 kapłanów z całej Euro-
py modlący się w jednym 
miejscu to wielkie błogo-
sławieństwo dla tamtej zie-
mi i głębokie przeżycie dla 
mieszkańców, tak licznie uczestniczą-
cych i gorliwie modlących się podczas 
Mszy św. oraz oglądających rozgrywki 
na hali. 

Polskę reprezentowało 14 kapłanów 
z diecezji kieleckiej, lubelskiej, przemy-
skiej, sosnowieckiej, sandomierskiej i 
zamojsko-lubaczowskiej. Z naszej die-
cezji byli to: Ks. Paweł Derylak z parafii 
Narol, Ks. Marek Mazurek z parafii św. 
Brata Alberta w Zamościu, ks. Maciej 
Lewandowski z parafii Nawiedzenia 
N.M.P w Krasnobrodzie oraz ks. To-
masz Winogrodzki z parafii Świętego 
Krzyża w Zamościu. 

W rozgrywkach grupowych zmie-
rzyliśmy się z Portugalią, remisując 
bezbramkowo i z Austrią wygrywając 
5:0, zajmując 1 miejsce w grupie. Nasza 
grupa rozgrywała swoje mecze w „Lo-
dowym Pałacu” - lodowisku do hokeja 
na lodzie, specjalnie na te mistrzostwa 
przykrytym parkietem do gry w piłkę 
halową. W ćwierćfinale wygraliśmy z 
Rumunią 2:0, a w półfinale obegraliśmy 
gospodarzy – Białoruś 5:0. O złoty me-
dal walczyliśmy z Chorwacją wygrywa-
jąc 2:1, po trudnym i zaciekłym meczu 
zdobywając już po raz piąty tytuł mi-
strzów Europy księży. 

W środę był dzień przerwy w roz-
grywkach między fazą grupową a pu-
charową. Organizatorzy zorganizowali 
nam wyjazd, pod eskortą milicji, do 
Zamku w Mirze i Pałacu Radziwiłów 
w Nieświeżu. W tym miejscu warto 
wspomnieć o samej organizacji, która 
wszystkich uczestników bardzo pozy-

tywnie zaskoczyła. Mistrzostwa Europy 
są organizowane przez księży dla księ-
ży, dlatego trzeba uwzględnić aspekt du-

chowy, ale także sportowy, kulinarny i 
wiele innych. Wymaga to wielkiego za-
angażowania, poświęcenia wiele czasu 
oraz niemałych nakładów finansowych. 

Księża z Białorusi, we współpracy z 
władzami państwowymi i lokalnymi, 
wspierani przez licznych sponsorów 

oraz grono życzliwych i od-
danych ludzi zorganizowali 
jedne z najlepiej przygoto-
wanych mistrzostw. Pierw-
szy raz medale księżom 
wręczał Minister Sportu, 
prawie przez cały czas był 
z nami ks. Arcybiskup, 
a każdy punkt programu 
dopracowany był w naj-
drobniejszych szczegółach. 
Zadowoleni z pięknych 
mistrzostw oraz szczęśli-
wi z wygranej wróciliśmy 
z nadzieją, że kolejne Mi-
strzostwa Europy Księży 
w Austrii za rok przyniosą 
nam tyle samo radości i 
wspaniałych wrażeń.

Ks. Maciej Lewandowski

W dniu 8 marca 2014r. w Lu-
baczowie zostały rozegrane 

IV Diecezjalne Mistrzostwa KSM-u w 
Piłce Siatkowej i Tenisie Stołowym pod 
patronatem J.E. ks. biskupa Mariana 
Rojka. Wśród ponad 300 zawodników i 
zawodniczek biorących udział w zawo-
dach byli również reprezentanci Parafii 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
w Krasnobrodzie.

Najlepszym zawodnikiem w tenisie, 
w kategorii Open okazał się nasz para-
fianin Szymon Litwin, który wywalczył 
sobie I miejsce. Warto też dodać, że 
w kategorii księży II miejsce zajął ks. 
Krzysztof Augustynek – wikariusz Pa-
rafii NNMP w Krasnobrodzie.

Gratulujemy.
M. Czapla

Sukcesy w tenisie stołowym
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