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Promesa na budowę odcinka ulicy 
Kalinowej

W dniu 28 lipca 2021 roku wicewo‐
jewoda  lubelski  Robert  Gmitruczuk 
wręczył  samorządowcom  promesy  na 
realizację  zadań  do  dofinansowania  ze 
środków Rządowego  Funduszu Rozwo‐
ju  Dróg  w  2021  r.  Podczas  spotkania, 
które  odbyło  się w Lubelskim Urzędzie 
Wojewódzkim,  zostały  też  podpisane 
umowy.  Decyzją  ministra  infrastruktury 
dofinansowane  zostały  cztery  zadania 
powiatowe  (powiaty  zamojski,  bialski, 
łukowski, miasto Zamość) i cztery zada‐
nia  gminne  (gminy Serokomla, Krasno‐
bród, Ryki, Janów Lubelski).

Jest  to  kolejna w  tym  roku    umowa 
podpisana  przed  przedstawicieli  Gminy 
Krasnobród:  p.  Kazimierza  Misztala   
Burmistrza i p. Elżbietę Nowak  Skarb‐
nika.

foto. lublin.uw.gov.pl
Gmina  Krasnobród  zrealizuje  zad

nie  pn.  „Budowa  odcinka  ulicy Kalino‐
wej  nr  112296L  na  osiedlu  Podzamek 

w Krasnobrodzie, km 0+003.00÷0+440.90” 
na  kwotę 1 202 218,00 zł,  na  które  otrzy‐
mała 50% dofinansowania. Termin reali‐
zacji  lata 20212022.
Remonty cząstkowe dróg gminnych
asfaltowych, gruntowych i dróg do‐

jazdowych do pól
Realizacją  zadania  „Remont  dróg 

gminnych  gruntowych”  zajęła  się  firma 
PRAKTIBUD   Adam  Gwizdała  z  To‐
maszowa Lub. Wartość prac: 85 202,59 zł. 
Do  chwili  obecnej  wykonano  jedno 
z  trzech  planowych  równań.  II  Etap 
równań  planowany  jest  do  realizacji  od 
27  września,  w  przypadku  dogodnych 
warunków  atmosferycznych.  Realizacja 
umowy do 23 grudnia 2021 r.

Drugą część zadania „Remont cząst‐
kowy nawierzchni  asfaltowych”  realizo‐
wało  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogo‐
wych Sp. z o.o. z Zamościa. Koszt zada‐
nia:  23  616,00  zł.  Zadanie  zakończone 
i odebrane w dn. 11.08.2021 r.  
Wybrano wykonawcę inwestycji

oświetlenia ulicznego
4  sierpnia  Burmistrz  Krasnobrodu 

Kazimierz  Misztal  przy  kontrasygnacie 
Skarbnika  Elżbiety  Nowak  w  wyniku 
przeprowadzonego  postępowania  za‐
warli  umowę  z  firmą  ENERGOBUD 
Krzysztof Studnicki z Biłgoraja na reali‐
zację  inwestycji  pn.  „Budowa  oświetle‐
nia  ulicznego  zasilanego  ze  stacji  Ka‐
czórki 1, Kaczórki 3, Hutki”. Zamówie‐
nie  obejmuje  swym  zakresem  budowę 
oświetlenia  odcinka  drogi  powiatowej 
3252L  w  miejscowości  Kaczórki  oraz 
Hutki  oraz  oświetlenie  drogi  gminnej 
(dz. nr 4 – 644/2) poprzez ustawienie 82 
szt. słupów oświetleniowych wraz z sys‐
temem  inteligentnego zarządzania oświe‐
tleniem.  Nadzór  inwestorski  nad  przed‐
miotową  inwestycją pełni Firma Projek‐
towo  –  Wykonawcza  „ELEKTRIMO” 
Sylwester  Krasoń.  Wartość  kontraktu 
opiewa  na  kwotę  391  140,00  zł.  Plano‐
wany  termin  zakończenia  robót  to  4 

stycznia 2022 r. 
Zadanie  współfinansowane  jest 

w  ramach  projektu  pt.  „Modernizacja 
i  rozbudowa  oświetlenia  ulicznego 
w  Gminie  Krasnobród”  współfinanso‐
wanego  w  ramach  Regionalnego  Pro‐
gramu Operacyjnego Województwa Lu‐
belskiego na lata 20142020, Oś Priory‐
tetowa  5  Efektywność  energetyczna 
i  gospodarka  niskoemisyjna,  działanie 
5.5 Promocja niskoemisyjności.
Rozbudowa drogi w Kaczórkach
Trwają  prace  związane  z  realizacją 

zadania pn.  „Rozbudowa drogi  gminnej 
nr  110829L  w  miejscowości  Kaczórki 
od km 0+013,00 do km 0+727,50”.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębior‐
stwo Robót Drogowych  Sp.  z  o.o.  z  sie‐
dzibą w Zamościu.

Zakres prac obejmuje:
−  rozbudowę drogi o długości 714,50m 
i  szerokości  podstawowej  5,50 m o  na‐
wierzchni  z  betonu  asfaltowego,  której 
początek  zlokalizowany  jest  w  km 
0+013.00 w rejonie skrzyżowania z dro‐
gą wojewódzką nr 849 (przy granicy pa‐
sa  drogowego),  natomiast  koniec  inwe‐
stycji  zlokalizowany  jest  w  km 
0+727.50, na granicy Gmin Krasnobród 
i Adamów;
−  wykonanie  chodnika  o  szerokości 
2,00 m  o  nawierzchni  z  kostki  betono‐
wej brukowej;
−  wykonanie  zjazdów  zbiorczych  i  le‐
śnych o nawierzchni z betonu asfaltowe‐
go  oraz  gospodarczych  o  nawierzchni 
z kostki betonowej brukowej;
− przebudowę kolidujących urządzeń te‐
lekomunikacyjnych;
− budowę kanału technologicznego;
−  przebudowę  istniejącego  oświetlenia 
ulicznego oraz budowę nowego;
−  wykonanie  przebudowy  istniejącego 
systemu  odwodnienia  powierzchniowe‐
go  wraz  z  remontem  rowów  przydroż‐
nych i zabezpieczenie części skarp;
− urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Wartość zadania   1 625 210,48 zł 
brutto.

Termin  wykonania  do  11  listopada 
2021 roku.

Zadanie finansowane jest ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
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Spotkanie z ekspertem ZUS
W  dniu  10  sierpnia  2021  roku 

w Krasnobrodzkim Domu Kultury od‐
było  się  spotkanie  z  ekspertem  ZUS 
zorganizowane  przez MiejskoGminny 
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Kra‐
snobrodzie. 

Spotkanie miało na celu udzielenie 
pomocy  mieszkańcom miasta  i  gminy 
Krasnobród  przy  założeniu  profilu 
PUE  oraz  wypełnianiu  wniosku  na 
świadczenie  DOBRY  START  300  dla 
ucznia. 

Serce z nakrętkami
W dniu 13 sierpnia 2021 roku zosta‐

ły przekazane do Hospicjum Santa Galla 
w  Łabuńkach  Pierwszych  koło  Zamo‐
ścia  nakrętki  zebrane  przez  mieszkań‐
ców Krasnobrodu. W akcji uczestniczyli 
pracownicy  Urzędu  Miejskiego  w  Kra‐
snobrodzie. 

Serdecznie dziękujemy za każdą od‐
daną  nakrętkę  wszystkim  mieszkańcom 
Gminy Krasnobród i okolic. Zachęcamy 
do  dalszego  zbierania  nakrętek    w  ten 
sposób  pomagamy  zarówno  podopiecz‐
nym Hospicjum Santa Galla, jak i plane‐
cie na której żyjemy, niwelując ilość od‐
padów.

Wnioski dla OSP
Gmina  Krasnobród  we  współpracy 

z  Ochotniczymi  Strażami  Pożarnymi 
przygotowała wnioski o udzielenie dofi‐
nansowania  ze  środków  funduszu  prze‐
ciwdziałania  COVID19  dla  jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych zaanga‐

żowanych  w  udzielenie  pomocy 
w  transporcie  osób  mających  trudności 
w  samodzielnym  dotarciu  do  punktów 
szczepień  przeciwko  wirusowi  SARS
COV2  pn.  „Tryb  i  zasady  udzielania 
dofinansowania  ze  środków  Funduszu 
Przeciwdziałania COVID19”.

Z dofinansowania skorzystały Ochot‐
nicze  Straże  Pożarne  w:  Krasnobrodzie, 
Hutkach,  Malewszczyźnie,  Starej  Hucie, 
Wólce  Husińskiej,  Majdanie  Małym 
oraz Majdanie Wielkim, które otrzymały 
po 5000 zł. Dzięki wsparciu jakie otrzy‐
mały  OSP  został  zakupiony  sprzęt  po‐
żarniczy  m.in.:  ubranie  specjalistyczne 
dwuczęściowe,  ubranie  specjalistyczne, 
hełmy  strażackie,  buty  strażackie  skó‐
rzane,  rękawice  z  mankietami,  komi‐
niarki.  płyny  do  dezynfekcji,  maseczki 
ochronne jednorazowe. 

Informacje zebrała
Mariola Czapla

78. Tour de Pologne w Krasnobrodzie
To  było  historyczne  wydarzenie 

–  we  wtorek  10  sierpnia  2021 
roku  gościliśmy  na  terenie  miasta 
i  gminy  Krasnobród  organizatorów 
i  uczestników  wielkiej,  międzynarodo‐
wej imprezy sportowej  78. TOUR DE 
POLOGNE.  Dlaczego  historyczne?  Bo 
po raz pierwszy trasa tego prestiżowego 
wyścigu  kolarskiego  prowadziła  przez 
nasze miasto i gminę. 

Pierwszą  miejscowością  w  gminie 
Krasnobród, w której pojawili się kola‐
rze Tour de Pologne był Hutków, a ko‐
lejnymi  Majdan  Wielki,  Krasnobród 
i Wólka Husińska. Tędy  bowiem  prze‐
biegała  część  trasy  drugiego  etapu wy‐
ścigu,  który  prowadził  z  Zamościa  do 
Przemyśla i liczył 200,8 km. Podkreślić 
tu  warto,  że  na  terenie  gminy  Krasno‐
bród były dwie premie. Pierwsza z nich 
 LOTNA PREMIA LOTTO zlokalizo‐
wana  była w Krasnobrodzie  przy  ulicy 
3 Maja,  naprzeciwko budynku Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury. Druga zaś  
PREMIA  GÓRSKA  III  kategorii   
w Wólce Husińskiej (na szczycie góry). 
Najlepszym  zawodnikiem  był  tu  repre‐
zentant Polski Patryk Stosz.

Nie  zawiedli  też  kibice  –  zarówno 
nasi  mieszkańcy,  jak  i  turyści,  którzy 
dopingowali  zawodników  w  wielu 
miejscach.  Największa  grupa  zgroma‐
dziła się w centrum Krasnobrodu. Choć 
dopiero  na  godzinę  14.30  planowany 
był  przyjazd  pierwszych  zawodników 
do  Krasnobrodu,  to  kibice  oczekiwali 
na  kolarzy  na  placu  Siekluckiego  już 

od  godz.  13.00. Niektórzy  z  nich  trzy‐
mali  białoczerwone  flagi,  inni mieli  je 
wymalowane  na  twarzy,  jeszcze  inni 
wyróżniali  się  ciekawym  strojem  lub 
jego  elementem,  dzieci  trzymały  balo‐
niki. Każdy na swój sposób chciał pod‐
kreślić, że jest to szczególny czas i nie‐
codzienne wydarzenie.

Na  placu  Siekluckiego  dla  kibiców 
i  kolarzy  koncertował  zespół  folklory‐
styczny  „Wójtowianie”.  W  przerwach 
pomiędzy  ich  występami  w  rolę  ko‐
mentatora  wyścigu  wcielał  się  bur‐
mistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, 
który  przekazywał  informacje  z  tego, 
co dzieje się na trasie wyścigu.

W  celu  promocji  naszego  miasta 
podczas Tour  de Pologne,  na  łące  przy 
ulicy  3  Maja  (w  sąsiedztwie  stacji  pa‐
liw)  wykonana  została  „naturalna”  wi‐
zytówka – herb miasta wraz z  jego na‐
zwą  oraz  skrótem  nazwy wyścigu  wy‐
cięte z trawy. Ponadto na parkingu przy 
ulicy  Kościuszki  (w  niedalekim  są‐
siedztwie  ośrodka  Elbest)  białym wap‐

nem wysypano sylwetkę kolarza na ro‐
werze.  Te  wizualne  i  nietypowe  wizy‐
tówki  to  inicjatywa  Janusza Osia    za‐
stępcy  burmistrza  Krasnobrodu,  a  wy‐
konali  je,  pod  nadzorem  pomysłodaw‐
cy,  pracownicy  Spółdzielni  Socjalnej 
„Źródło”  z  Krasnobrodu.  Co  prawda 
kamera  telewizyjna umieszczona w he‐
likopterze, z którego relacjonowane by‐
ły  zawody  nie  pokazały  efektów  ich 
pracy,  to  jak widać na zdjęciach wyko‐
nanych  z  drona  przez  firmę  KFilm 
Studio, efekt był imponujący.

Również  w  celach  promocyjnych 
wykonane zostały 3 duże banery z her‐
bem  Krasnobrodu,  z  których  dwa  zo‐
stały wyeksponowane w Krasnobrodzie 
(przy ul. 3 Maja  i na placu Siekluckie‐
go)  i  jeden w Wólce Husińskiej, w  są‐
siedztwie  lokalizacji  górskiej  premii. 
Do  działań  promocyjnych  włączali  się 
też mieszkańcy.

Organizacja  wyścigu  wymagała 
wniesienia przez gminę pewnego wkła‐
du  finansowego  oraz  zaangażowania   
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w  różne  działania  organizacyjne  władz 
samorządowych,  a  także  innych  osób 
i instytucji, w tym strażaków i policjan‐
tów,  którzy  zajmowali  się  zabezpiecze‐
niem  trasy,  czy  Krasnobrodzkiego  Do‐
mu  Kultury,  który  przygotował  zaple‐
cze  techniczne  dla  koncertującego  ze‐
społu  „Wójtowianie”.  Z  wyścigiem 
wiązały się  też utrudnienia, m.  in.  takie 
jak  całkowite  zamknięcie  ruchu  na  tra‐
sie  wyścigu  i  brak  możliwości  prze‐
mieszczania  się  z  posesji  położonych 
przy niej. 

Warto  jednak  było  ponieść  koszty 
i  trud,  bo  była  to  bardzo  dobra  forma 

promocji miasta.  Informacje  o Krasno‐
brodzie  i Wólce  Husińskiej  jako  miej‐
scowościach, w których ulokowane by‐
ły  premie  podawane  były  w  informa‐
cjach  o  przebiegu  trasy  i  wynikach, 
a  także  na  mapach  tras  wyścigu  i  fil‐
mach  promujących  II  etap.  Ponadto 
podczas bezpośredniej relacji z wyścigu 
na  antenach  telewizyjnych można  było 
zobaczyć  charakterystyczne  dla  Kra‐
snobrodu miejsca takie jak klasztor, za‐
lew,  punkt  widokowy,  usłyszeć  infor‐
macje  o  tych miejscach,  a  także  obser‐
wować  kolarzy,  którzy  pokonują  trasę 
wyścigu  biegnącą  po  drogach  naszej 

gminy i ulicach miasta.
Wszystkim  kibicom  dziękujemy  za 

obecność  przy  trasie  i  dopingowanie 
kolarzom.

Tych,  którzy  nie  mieli  możliwości 
obejrzenia  bezpośredniej  relacji  z Tour 
de  Pologne  w  Krasnobrodzie  i  tych, 
którzy chcieliby zobaczyć ją jeszcze raz 
zapraszamy do obejrzenia filmów, które 
są umieszczone w Internecie.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 1617

fot. M. Kawecka, M. Mazurek,
 M. Czapla, KFilm Studio

Nagrody za inicjatywy promocyjne
podczas „Tour de Pologne” 

W  związku  z  organizacją  wyścigu 
kolarskiego  Tour  de  Pologne, 

którego trasa II etapu w dniu 10.08.2021 ro‐
ku  przebiegała  przez  gminę  Krasnobród, 
grupa  radnych  Rady  Miejskiej  w  Krasno‐
brodzie  ogłosiła  konkurs  dla mieszkańców 
miasta  i  gminy Krasnobród,  stowarzyszeń, 
KGW  i  innych  grup  nieformalnych,  który 
miał na celu zachęcenie  społeczeństwa do   
wykonania  pomysłowych,  nawiązujących 
do naszego regionu i tradycji, ale też i same‐
go  wyścigu  kolarskiego  form  przestrzen‐
nych promujących nasze miasto i gminę.

Zgłoszeń nie było zbyt wiele. Po zapo‐
znaniu się z nimi i po ich analizie, radni re‐

prezentujący  inicjatorów  konkursus 
z  Przewodniczącym  Rady  Miejskiej 
w  Krasnobrodzie  Radosławem  CiosMa‐
irot na czele, ustalili następujący werdykt:
I miejsce  przyznano Spółdzielni  Socjal‐
nej „Źródło” – za wykonanie projektu au‐
torstwa Janusza Osia – wykoszenie w tra‐
wie  herbu  Krasnobrodu  wraz  z  nazwą 
miasta  oraz  skrótem nazwy wyścigu Tour 
de  Pologne.  Projekt  ten  był  zrealizowany 
na  łące  obok  stacji  paliw  przy  drodze 
z Podklasztoru do centrum miasta.
Dwa wyróżnienia otrzymali:
 Andrzej Gancarz, sołtys wsi Stara Huta, 
który na miejscu górskiej premii w Wólce 
Husińskiej  zaprezentował  baner  ręcznie 
malowany,  reklamujący  Krasnobród  i  te‐
matycznie nawiązujący do wyścigu.
  Robert  Maciukiewicz  i  Piotr  Drabik, 
którzy  przygotowali  ekspozycję  sprzętów 
używanych  dawniej  na  krasnobrodzkiej 
wsi  i  połączyli  ją  ze współczesnością,  na‐
wiązując do Tour de Pologne (na zdjęciu  
fragment tej ekspozycji).
    Inicjatorzy konkursu ufundowali nagro‐
dy finansowe, które zostaną wręczone lau‐
reatom podczas najbliższej sesji rady miej‐
skiej. O jej terminie zainteresowani zostaną 
powiadomieni.
    Zarówno pomysłodawcom konkursu jak 
i jego laureatom gratulujemy.

Mariola Czapla
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W  dniu  2  września  2021  roku 
w  Krasnobrodzkim  Domu 

Kultury  odbył  się  wernisaż  ogólnopol‐
skiej  wystawy  ilustracji  pt.  „Juliusz  Sło‐
wacki    Między  słowem  a  obrazem”. 
Wystawa  została  zorganizowana  przez 
KDK w ramach programu Ministra Kul‐
tury,  Dziedzictwa  Narodowego  i  Sportu 
„Sztuki  wizualne”. Autorem  i  kuratorem 
projektu jest Maria Grażyna Szpyra, która 
od  40  lat  zajmuje  się  promocją  polskiej 
ilustracji  w  Polsce  i  za  granicą  (plenery, 
warsztaty,  wystawy  i  towarzyszące  im 
wydawnictwa).

Autorami ilustracji są wybitni artyści, 
laureaci  wielu  nagród,  przedstawiciele 
różnych prądów,  kierunków,  kilku poko‐
leń,  twórcy  i  kontynuatorzy  znanej 
w świecie „polskiej szkoły ilustracji" oraz 
młodzi, wyróżniający się graficy. 

Na wernisaż  przybyli  przedstawiciele 
miejscowych  władz  samorządowych  – 
Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misz‐
tal,  wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej 
Kazimierz  Mielniczek,  sekretarz  gminy 
Kazimierz  Gęśla,  przedstawiciele  grona 
nauczycielskiego,  mieszkańcy  miasta 
i  gminy  oraz  zespół  folklorystyczny 
„Wójtowianie”,  który  od wielu  lat  towa‐
rzyszy spotkaniom z ilustratorami. 

W  wernisażu  uczestniczyli  również 
goście  spoza Krasnobrodu:  artyści Maria 
Krenz, Henryk Szkutnik, Gabriela Łyko, 
Marek  Rzeźniak  z  córkami   Agnieszką 
i Natalią oraz pracownicy, twórcy, anima‐
torzy,  miłośnicy  kultury  i  sztuki:  Stani‐
sław Rudy – były wieloletni dyrektor Za‐
mojskiego  Domu  Kultury,  współtwórca 
„Zamojskiego  Kwartalnika  Kulturalne‐
go”, Bogdan Szyszka  pedagog, regiona‐
lista, dr n. humanistycznych z małżonką,  
Małgorzata  Trojanowska,  Irena  Domań‐
skaŁuczka i Teresa Bodys wraz z preze‐
sem Elżbietą Gnyp z Zamojskiego Towa‐
rzystwa  „Renesans”,  Stanisław  Orłowski 
z  małżonką    artysta  fotografik,  członek 
założyciel  i  członek  honorowy  Zamoj‐
skiego  Towarzystwa  Fotograficznego, 
Klaudia i Jerzy Kuśnierzowie – archeolo‐
dzy  z Muzeum Zamojskiego,  Ewa Dąb‐
ska  regionalistka, Barbara Kotyła  poet‐
ka,  Stanisława  Igras    miłośnik  sztuki 
i  przyjaciel  artystów,  Eliza  Leszczyńska
Pieniak  –  autorka  tekstów  o  sztuce 
i  książki  o  polskich  ilustratorach, 
dr hab. Marek Blaszke  prawnik, filozof, 
profesor  Wyższej  Szkoły  Zarządzania 
i  Administracji  w  Zamościu,  Wiesława 
Kubów – dyrektor GOK w Łukowej, An‐
na  Puszcz    dyrektor  zaprzyjaźnionej 
z ilustratorami Oranżerii Kultury w Lidz‐

barku  Warmińskim,  gdzie  prezentowane 
są  przygotowane  przez  KDK  wystawy 
i inni.

Szczególnymi  gośćmi  wernisażu  byli 
autorzy prac: Maria Ekier, Piotr Fąfrowicz, 
Aleksandra  KucharskaCybuch,  Halina 
Kuźnicka,  Bartłomiej  Kuźnicki,  Hanna 
GrodzkaNowak,  Jolanta  Marcolla, Alek‐
sandra  MichalskaSzwagierczak,  Zuzanna 
Orlińska,  Bogusław  Orliński,  Stanisław 
Ożóg,  Małgorzata  SawickaWoronowicz, 
Elżbieta  Wasiuczyńska,  którzy  uczestni‐
czyli  w  odbywającym  się  w  tym  czasie 
XV Ogólnopolskim  Plenerze  Ilustratorów 
oraz Elżbieta Gnyp z Zamościa.

Gości powitała dyrektor KDK Mario‐
la  Czapla,  która  przedstawiła  założenia 
projektu, natomiast wystawę, jej twórców 
oraz towarzyszący przedsięwzięciu album 
zaprezentowała  autorka  projektu  Maria 
Grażyna Szpyra.

Następnie  burmistrz  Krasnobrodu 
Kazimierz  Misztal  podziękował  autorce 
projektu,  ilustratorom  oraz  dyrektorowi 
i  pracownikom  KDK  za  zaangażowanie 
i wkład pracy w realizację tego przedsię‐
wzięcia. Do podziękowań dołączone były 
kwiaty,  katalog  wystawy  oraz  album 
o Krasnobrodzie.

Z  okazji  odbywającego  się  w  tym 
czasie XV Ogólnopolskiego  Pleneru  Ilu‐
stratorów,  Burmistrz  wręczył  Pani  Marii 
Grażynie  Szpyrze  okolicznościowy  gra‐
werton w  podziękowaniu  za  „zorganizo‐
wanie  piętnastu  edycji  Ogólnopolskich 
Plenerów  Ilustratorów  w  Krasnobrodzie 
i  towarzyszących im ogólnopolskich wy‐
staw  ilustracji  oraz  za  promowanie  Kra‐
snobrodu poprzez sztukę”.

Należy dodać, że plenery ilustratorów 
odbywają  się w Krasnobrodzie,  z  inicja‐
tywy Marii Grażyny Szpyry od 1984 ro‐
ku,  przez  ostatnich  15  lat  organizowane 
są we współpracy  z KDK. Dla  artystów 
są miejscem inspiracji, konfrontacji i wy‐
miany  doświadczeń,  a  dla  Krasnobrodu 
źródłem  powstającej  kolekcji  ilustracji 
i promocji miasta.

Były  również  podziękowania  od  au‐
torów ilustracji, m. in. Elżbieta Gnyp wy‐
raziła  słowa  uznania  i  pogratulowała  au‐
torce  i  kuratorowi  projektu  oraz  dyrekcji 
i  pracownikom  KDK  pięknej  wystawy 
i katalogu.

Po zakończeniu oficjalnej  części   był 
poczęstunek  i  koncert  zespołu  folklory‐
stycznego „Wójtowianie”.

Wystawa ilustracji do utworów Juliu‐
sza Słowackiego powstawała przez kilka‐
naście  lat,  od  2007  roku,  kiedy  to 
w  związku  ze  zbliżającą  się  wówczas 

200.  rocznicą  urodzin  i  160.  rocznicą 
śmierci poety,  jedną z edycji pleneru po‐
święcono jego twórczości. Kierownictwo 
artystyczne  nad  tym  wydarzeniem  objął 
znakomity artysta Janusz Stanny.

W  efekcie  pleneru  powstał  zestaw 
ilustracji, który przez następne lata posze‐
rzany  był  o  dzieła  kolejnych,  ważnych 
dla  tej dziedziny sztuki  twórców  w su‐
mie  na  wystawie  zgromadzono  blisko 
100 prac autorstwa 45 artystów.

Artystów  inspirowały  zarówno  zna‐
ne,  jak  i mniej znane utwory Słowackie‐
go,  m.  in.  dramaty:  Kordian,  Balladyna, 
Mazepa,  Lilla  Weneda,  Fantazy,  Sen 
srebrny  Salomei,  Maria  Stuart,  Ksiądz 
Marek, Książę Niezłomny,  poematy: Oj‐
ciec  zadżumionych,  Anhelli,  Godzina 
myśli,  W  Szwajcarii,  Król  duch,  liryki: 
Hymn  o  zachodzie  słońca,  Grób  Aga‐
memnona, W pamiętniku Zofii Bobrów‐
ny, Rozłączenie, Duma o Wacławie Rze‐
wuskim, Listy do matki, a także sama po‐
stać poety i patrioty,  jednego z najwybit‐
niejszych europejskich romantyków. 

Wystawie  towarzyszy katalog, wyda‐
ny  w  formie  albumu  (format  A4,  96 
stron, szyty nićmi, oprawa twarda, nakład 
2000  egz.),  który  został  tak  pomyślany, 
aby mógł funkcjonować jako wydawnic‐
two  samodzielne,  niezależnie  od  wysta‐
wy. Wstęp napisał prof. Jarosław Ławski 
z Uniwersytetu Białostockiego –  znawca 
i  badacz  twórczości  Juliusza  Słowackie‐
go. Projekt graficzny wykonał Bogusław 
Orliński  –  malarz,  ilustrator,  laureat  Na‐
grody  Prezesa Rady Ministrów  za  twór‐
czość dla  dzieci, wieloletni  redaktor  gra‐
ficzny  w  Instytucie Wydawniczym  „Na‐
sza Księgarnia”. Koncepcję albumu opra‐
cowała  i  redakcją merytoryczną publika‐

Wernisaż ogólnopolskiej wystawy ilustracji
pt. „Juliusz Słowacki  Między słowem a obrazem”
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cji zajęła się Maria Grażyna Szpyra, która 
za  całokształt  działań  w  dziedzinie  upo‐
wszechniania  kultury  otrzymała Nagrodę 
Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  i Medal  „Zasłużony Kultu‐
rze Gloria Artis”.

Wysoki  poziom  edytorskoartystycz‐
ny  albumu  docenili  artyści,  a  także  spe‐
cjaliści  zajmujący  się  sztuką  i  literaturą, 
do których został wysłany  do KDK na‐
płynęło z całej Polski wiele słów uznania 
i gratulacje za publikację.

Wystawa w KDK będzie prezento‐

wana  do  końca  października,  potem 
planowane  są  kolejne  pokazy  na  tere‐
nie Polski. 

Patronat medialny nad projektem ob‐
jęli: TVP 3 Lublin, Radio Lublin, Kronika 
Tygodnia i Gazeta Krasnobrodzka.

Projekt  „Juliusz  Słowacki    Między 
słowem  a  obrazem”  był  tema‐
tem rozmowy redaktor Agniesz‐
ki  Krawiec  z  autorką  projektu 
Marią Grażyną Szpyrą, nadanej 
przez  Radio  Lublin  w  przed‐
dzień wernisażu.

Materiał  z  wernisażu  i  informację 
o  projekcie  emitowała  TVP  3  Lublin 
w „Panoramie Lubelskiej” w niedzielę 5 
września.

M. Czapla
Fotoreportaż  str. 32
fot. M. Kawecka
Projekt  „Juliusz  Słowacki  –
Między  słowem  a  obrazem” 
dofinansowano  ze  środków 
Ministra  Kultury,  Dziedzictwa 
Narodowego  i  Sportu  pocho‐
dzących  z  Funduszu  Promocji 
Kultury

XIII Ogólnopolski Konkurs Organowy
XIII  Ogólnopolski  Konkurs  Or‐

ganowy w Sanktuarium NNMP 
w Krasnobrodzie, to kolejny projekt zre‐

alizowany  przez  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury  przy  dofinansowaniu  Ministra 
Kultury,  Dziedzictwa  Narodowego 
i Sportu.

Dzięki  funduszom  w  wysokości 
15  000,00  zł,  które  KDK  otrzymał 
z  programu  „Edukacja  Artystyczna” 
oraz  środkom własnym, w  dniach  26  – 
28  sierpnia  2021  roku  w  krasnobrodz‐
kim  sanktuarium odbyły  się  przesłucha‐
nia konkursowe 11 młodych organistów 
oraz koncert laureatów.

Uczestników konkursu oceniało 
Jury, w skład którego weszły wybit‐
ne autorytety świata muzyki organo‐
wej:  prof.  UMFC  dr  hab.  Jarosław 
Wróblewski (przewodniczący Jury), 
prof. dr hab. Andrzej Białko   Kie‐
rownik Katedry Organów AM w Krako‐
wie,  dr  hab.  Jadwiga  Kowalska    KUL 
w Lublinie oraz dr Maria Erdman – AM 

w  Krakowie,    Zespół  Państwowych 
Szkół  Muzycznych  im.  F.  Chopina 
w Warszawie.

Laureaci  XIII  Ogólnopolskiego 
Konkursu Organowego otrzymali  atrak‐
cyjne  nagrody  w  postaci  zaproszeń  do 
wykonania  koncertów w  kilku miejsco‐
wościach na terenie Polski oraz nagrody 
finansowe.

Relację  z  konkursu  opublikujmy 
w kolejnym wydaniu GK.

Mariola Czapla
Projekty  pn.  „XIII
Ogólnopolski  Konkurs 
Organowy  w  Sanktu‐
arium  NNMP  w  Kra‐
snobrodzie” dofinanso‐
wano ze środków Mini‐

stra  Kultury,  Dziedzictwa  Narodowego 
i Sportu pochodzących z Funduszu Promo‐
cji Kultury

XV  Jubileuszowy  Festiwal  Mu‐
zyki  Organowej  i  Kameralnej 

„Per Artem ad Astra”  już za nami. Przez 
dwa  tygodnie,  od  15 
do 28 sierpnia, odbyło 
się wiele wydarzeń ar‐
tystycznych    z  udzia‐
łem  artystów,  którzy 
przyjechali  do    Kra‐
snobrodu,  aby  wystą‐
pić  w  recitalach  orga‐
nowych,  koncertach 
kameralnych,  spotka‐
niu  z  osobowością, 
programie  słowno
muzycznym  poświę‐
conym Prymasowi Ty‐
siąclecia  Kardynałowi 
Stefanowi  Wyszyń‐
skiemu.  Obok  nich 

wystąpili też lokalni wykonawcy  zespo‐
ły „Krasnobrodzki Gospel”  i „Wójtowia‐
nie” oraz  Mateusz Krawiec – kapelmistrz 

miejscowej  orkiestry 
dętej. 
   Koncerty,  które od‐
bywały  się  w  dwóch 
krasnobrodzkich  ko‐
ściołach    pod  we‐
zwaniem  Nawiedze‐
nia  Najświętszej  Ma‐
ryi  Panny  i  Zesłania 
Ducha  Świętego  oraz 
w  Krasnobrodzkim 
Domu  Kultury  zgro‐
madziły  liczne  grono 
odbiorców,  zarówno 
mieszkańców  nasze‐
go  miasta  jak  i  tury‐
stów.

Jubileuszowa edycja festiwalu została 
zorganizowana  przy  wsparciu  finanso‐
wym w wysokości 50.000,00 zł z progra‐
mu Ministra Kultury, Dziedzictwa Naro‐
dowego i Sportu „Muzyka”.

Relację z tego wydarzenia opublikuj‐
my w kolejnym wydaniu GK.

Mariola Czapla

Zadanie  pn.  XV  Jubileuszowy  Festi‐
wal  Muzyki  Organowej  i  Kameralnej 
„Per Artem ad Astra” dofinansowano  ze 
środków  Ministra  Kultury,  Dziedzictwa 
Narodowego  i  Sportu    pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury   w ramach 
programu  „Muzyka”,  realizowanego 
przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca 

„Per Artem ad Astra” 
XV Jubileuszowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
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Moje opowieści o Krasnobrodzie 
Pasterskie wizyty biskupa Wyszyńskiego

Beatyfikacja  Prymasa  Polski 
kardynała Stefana Wyszyńskie‐

go  12 września  2021  r.  to  dla  kościoła 
katolickiego w Polsce data ważna, a dla 
mieszkańców  Krasnobrodu  szczególnie 
ważna,  ponieważ  nasza  parafia  miała 
szczęście  aż  trzykrotnie  gościć  przy‐
szłego Błogosławionego,  a  Jego  głębo‐
ka  maryjność  i  umiłowanie  modlitwy 
różańcowej  nadały  naszemu  Sanktu‐
arium nowy kierunek rozwoju.

4  marca  1946  r.  papież  Pius  XII 
mianował ks. Stefana Wyszyńskiego bi‐
skupem  lubelskim  i  obarczył  trudnym 
zadaniem  odbudowy  zniszczonej  przez 
wojnę  i  okupację  diecezji  lubelskiej. 
Należało  nie  tylko  odbudować  zrujno‐
wane kościoły  i odtworzyć nie  istnieją‐
ce  struktury  diecezjalne  czy  zorganizo‐
wać  nauczanie  religii,  ale  przede 
wszystkim  podjąć  ogromny  wysiłek 
odrodzenia  religijnego  i  moralnego 
społeczeństwa,  tak  bardzo  okaleczone‐
go  przez  hitlerowską  okupację.  Tej 
ogromnej pracy nie można było wyko‐
nać zza biurka,  tym bardziej, że brako‐
wało księży; w czasie  II wojny świato‐
wej  zginął  co  piąty  polski  duchowny, 
sama diecezja  lubelska straciła 44 księ‐
ży, z czego 19 Niemcy rozstrzelali, a 25 
zamęczyli w obozach koncentracyjnych 
i więzieniach. Biskup wyszedł więc  do 
ludzi  i  rozpoczął  wizytowanie  powie‐
rzonych  sobie  parafii,  by  na  miejscu 
rozpoznać  realne potrzeby  i  podjąć od‐
powiednie  działania. W  Krasnobrodzie 
przebywał w dniach 5   8 października 
1946 r. i była to Jego pierwsza wizyta.

*****
Wizytacja  pasterska  rozpoczęła  się 

w naszej parafii w wigilię odpustu Mat‐
ki  Bożej  Różańcowej,  o  godz.  17.00. 
Biskup Wyszyński  nadjechał  od  strony 
Zamościa.  Na  granicy  lasu  i  zabudo‐
wań,  przy  bramie  powitalnej,  przesiadł 
się z auta do bryczki i w asyście licznej 
banderii  konnej1  udał  się  w  stronę  ko‐
ścioła, gdzie został uroczyście powitany 
i  procesyjnie  wprowadzony  do  pięknie 
odnowionej  ze  zniszczeń  wojennych 
świątyni.  Wszędzie  widać  było  tłumy 
pątników przybyłych na odpust i pierw‐
sze  po  wojnie  spotkanie  z  biskupem. 
Do  konfesjonałów  ustawiały  się 
ogromne kolejki penitentów. Kapłanów 
było niewielu; w parafii pracowało  tyl‐
ko  dwu  księży:  proboszcz  Ludwik  Li‐
werski i wikary Bolesław Mazurek, kil‐
ku księży przybyło wraz z pielgrzyma‐
mi. W tej sytuacji, po szybkim posiłku, 

biskup  zasiadł  do  konfesjonału  i  wraz 
z  innymi  spowiadał  do  północy.  Naza‐
jutrz, w dzień odpustu, po odprawieniu 
porannej Mszy Św. udzielił  sakramentu 
bierzmowania, na sumie wygłosił kaza‐
nie  o  różańcu,  a  potem  “prowadził 
z kościoła do nadwodnej kaplicy Obja‐
wienia poprzez pięć kaplic łącznie, uro‐
czystą,  dotąd  niepraktykowaną  proce‐
sję,  podczas  której  przy  śpiewie  pieśni 
maryjnych przez około 8miu tysięczną 
rzeszę ludzi, niesiony był cudowny Ob‐
raz  Matki  Boskiej  Krasnobrodzkiej. 
W każdej kaplicy była śpiewana Ewan‐
gelia.”2  Potem  znowu  spowiadał. Wie‐
czorem,  na  cmentarzu  przykościelnym, 
odbyła  się  uroczysta  akademia  ku  czci 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, na któ‐
rą złożyły się: referat pt. „Krasnobród  
miejsce Maryi” wygłoszony przez wój‐
ta  gminy  Michała  Bodysa  oraz  różne 
inscenizacje  i  pieśni w wykonaniu kra‐
snobrodzkiej  młodzieży  i  chóru  para‐
fialnego  pod  batutą  organisty  Stanisła‐
wa  Korniewskiego.  Centralnym  punk‐
tem  starannie  przygotowanej  dekoracji 
była  kopia  Cudownego  Obrazu  Matki 
Bożej  Krasnobrodzkiej,  którą  w  czasie 
akademii  wręczono  Dostojnemu  Go‐
ściowi  jako  dar  i  pamiątkę  z  Krasno‐
brodu.  Ks.  biskup,  dziękując  za  „prze‐
piękną  i  podniosłą  akademię”,  nazwał 
parafię  Krasnobród  „sercem  swej  die‐
cezji”, a parafian prosił o gorącą modli‐
twę  w  intencji  powołań  kapłańskich. 
W  poniedziałek  i  wtorek,  7  i  8  paź‐
dziernika,  biskup  Wyszyński  w  dal‐
szym ciągu bierzmował: w ciągu trzech 
dni  około  3  tysiące  osób  zebranych 

z  całej  okolicy. W  tym  miejscu  trzeba 
powiedzieć,  że  czasie  okupacji  sakra‐
ment  bierzmowania  nie  był  udzielany, 
ponieważ Niemcy  17  listopada  1939  r. 
aresztowali  i  uwięzili  bpa  lubelskiego 
Leona  Fulmana  i  bpa  pomocniczego 
Władysława  Gorala;  pierwszy  z  nich 
zmarł niedługo po odzyskaniu wolności 
w  1945  r.,  drugi  zginął w  obozie  kon‐
centracyjnym.

W  międzyczasie  ks.  biskup  prze‐
prowadził wizytację kościoła, klasztoru 
i  cmentarza,  obejrzał  kaplicę  św.  Ro‐
cha,  odwiedził  organistę  i  kościelnego 
z  ich  rodzinami,  spotkał  się  z  chórem 
parafialnym  i  kilkakrotnie  przemawiał 
do  zebranych.  Codziennie  rano  odpra‐
wiał Mszę Św. Na zakończenie wizyta‐
cji  biskup  Wyszyński  bardzo  wysoko 
ocenił  pracę  księży,  stan  parafii  i  ko‐
ścioła oraz organizację przebiegu wizy‐
tacji,  wiernym  dziękował  za  obecność 
i żarliwą modlitwę i udzielił wszystkim 
pasterskiego błogosławieństwa.

*****
Po  raz  drugi  Stefan  Wyszyński 

przebywał  w  Krasnobrodzie  w  dniach 
12 lipca 1947 r. Odbywał się wtedy nie 
tylko  pierwszy  po wojnie,  ale w  ogóle 
pierwszy,  a  więc  szczególnie  ważny, 
diecezjalny  kongres  kółek  różańco‐
wych.  Była  to  inicjatywa  ks.  probosz‐
cza  Liwerskiego,  który  gorliwie  zabie‐
gał  o  odnowienie  i  rozsławienie  kultu 
Matki  Bożej  Krasnobrodzkiej.  Biskup 
Wyszyński bardzo popierał ten pomysł, 
bo  już  podczas  pierwszego  pobytu  do‐
strzegł  ogromne  znaczenie  krasno‐
brodzkiego  Sanktuarium  dla  całej  die‐

 Biskup Wyszyński i kardynał Hlond przed przyjazdem do Krasnobrodu w Zamościu 
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cezji.
Już  od  rana  1  lipca  przybywały  do 

Krasnobrodu  liczne  pielgrzymki  z  de‐
kanatów  zamojskiego,  tomaszowskie‐
go,  hrubieszowskiego,  tyszowieckiego, 
biłgorajskiego,  szczebrzeskiego  i  tarno‐
grodzkiego,  byli  wierni  z  Kraśnika 
i  Łopiennika. Na Kongres  przybyli  ze‐
latorzy  i  zelatorki  Kółek  Żywego  Ró‐
żańca  z  parafii:  Zamość,  Frampol, Gó‐
recko,  Dub,  Szczebrzeszyn,  Kosobudy, 
Łabunie,  Suchowola,  Józefów,  Tarna‐
watka,  Uchanie,  Trzeszczany,  Hrubie‐
szów,  Zawalów,  Łaziska,  Tyszowce, 
Horyszów Polski, Grabowiec, Radeczni‐
ca,  Gdeszyn,  Majdan  Sopocki,  Podhor‐
ce, Sitaniec, Zwierzyniec, Wielącza, Łu‐
kowa,  Terespol,  Aleksandrów,  Dzierąż‐
nia, Łosiniec  i Turkowice. Ludzie ci za‐
nieśli potem wieść o Matce Bożej z Kra‐
snobrodu do swoich rodzin i parafii.

Właściwe  uroczystości  rozpoczęły 
się o godz. 18,00, kiedy to procesjonal‐
nie  wprowadzono  biskupa  S. Wyszyń‐
skiego do kościoła, a następnie przenie‐
siono Przenajświętszy Sakrament  i Cu‐
downy  Obraz  do  „pięknie  ozdobionej 
i  oświetlonej”  kaplicy  na  cmentarzu 
przykościelnym. Tam ks. biskup zainto‐
nował  „Veni  Creator”  i  wygłosił  inau‐
guracyjne  przemówienie  pt.  „Módlcie 
się, bo modlitwa kształtuje losy świata”, 
w trakcie którego nadał kongresowi na‐
zwę  „Pierwszy  Kongres  Różańcowy 
w  Diecezji  Lubelskiej  przed  Cudow‐
nym  Obrazem  Matki  Boskiej  Krasno‐
brodzkiej”  i  wyraził  nadzieję,  że  zapo‐
czątkuje on szereg kongresów różańco‐
wych w innych miejscowościach naszej 
diecezji,  by  zrealizować  hasło  Episko‐
patu:  „Każdy  Polak  i  każda  Polka  od‐
mawia codziennie swój Różaniec”.

Potem,  dla  uczczenia  15  tajemnic 
różańcowych,  rozpoczęła  się  15    go‐
dzinna  adoracja,  podczas  której  wierni 
śpiewali  cały  różaniec,  a  po  każdym 
dziesiątku  odmawiana  była  modlitwa 
Matki Boskiej z Fatimy i głoszone krót‐
kie kazania, następnie od godz. 1,00 po 
północy  aż  do  zakończenia  adoracji  co 
godzinę odprawiana była Msza św. Ze‐
latorzy  i  zelatorki  uczestniczyli  w  spo‐
tkaniach formacyjnych.

O  godz.  11:00  na  przykościelnym 
placu  odprawiono  uroczystą  sumę  od‐
pustową.  Kazanie  na  temat  „Kościół 
katolicki  zbożnie  urobił  serca  polskie 
i  tego odmienić  i zmienić nikt nie zdo‐
ła”  wygłosił  biskup  S.  Wyszyński. 
A potem do Kaplicy Objawienia wyru‐
szyła  procesja  różańcowa.  „Pod  balda‐
chimem kroczył, niosąc w rękach złoci‐
stą monstrancję  J.  E. Ks. Biskup,  czte‐
rech  kapłanów  przyodzianych  w  białe 
szaty  niosło  na  niebieskim  tronie  Cu‐
downy Obraz, mnóstwo  chorągwi  i  fe‐

retronów3,  a  na  czele  procesji  krzyże 
niezliczone  i  transparenty  z  nazwami 
parafii  (...).  Z  tysięcznych  piersi  ludu 
Bożego unosił się śpiew Różańca św.”4 
Na  zakończenie  wszyscy  uczestnicy 
uroczystości  w  obecności  ks.  biskupa 
złożyli  przyrzeczenie  o  codziennym 
odmawianiu  różańca  zarówno  indywi‐
dualnie jak i w rodzinie.

Pierwszy  Kongres  Różańcowy 
w Krasnobrodzie  „udał  się  doskonale”; 
przez dwa dni odprawiono 13 Mszy św. 
i  innych  nabożeństw,  trzech  uznanych 
kaznodziejów wygłosiło 12 nauk na  te‐
mat Matki Bożej i Różańca św., w kon‐
fesjonałach  posługiwało  35  spowiedni‐
ków, rozdano ponad 6 tys. komunii św. 
W  uroczystościach  uczestniczyło  około 
40  tys. wiernych  z  całej  diecezji  lubel‐
skiej.

Pięknym owocem kongresu był List 
Pasterski  „O  codziennym  odmawianiu 
Różańca  św.”,  w  którym  ks.  biskup 
Wyszyński  mówił  o  niezwykłej  mocy 
i  skuteczności  modlitwy  różańcowej 
a  jednocześnie o  jej prostocie  i dostęp‐
ności  dla  wszystkich,  a  także  wyraził 
pragnienie  swego  serca:  „Niech  cała 
diecezja  lubelska  rozbrzmiewa  modli‐
twą różańcową”.

*****
Dokładnie  rok  później  biskup  lu‐

belski  Stefan  Wyszyński  przybył  do 
Krasnobrodu  po  raz  trzeci  i  ostatni. 
W dniach 12 lipca 1948 r. obchodzono 
300lecie  Cudownego  Obrazu  Matki 
Bożej  Krasnobrodzkiej  w  połączeniu 
z  II  Diecezjalnym  Kongresem  Różań‐
cowym,  odbywającym  się  pod  hasłem: 
„Kółka  Różańcowe  w  hołdzie  Matce 
Boskiej  Krasnobrodzkiej”.  Zaproszenie 
do  udziału  w  tych  uroczystościach 
przyjął  ówczesny  Prymas  Polski  kardy‐
nał August Hlond. Przygotowania trwały 
pół roku.

Już od 29 czerwca do Krasnobrodu 
napływały  rzesze  pielgrzymów  ser‐
decznie witane na progu świątyni przez 
ks.  proboszcza  Liwerskiego  jako  jedne 
dzieci  tej  samej Matki. Po oddaniu po‐
kłonu  Matce  Bożej  Krasnobrodzkiej 
w  Jej  Cudownym Wizerunku,  w  ocze‐
kiwaniu na właściwe uroczystości, pąt‐
nicy korzystali z możliwości spowiedzi, 
modlili  się,  słuchali  nauk,  nawiedzali 
Kaplicę Objawienia i Św. Rocha. Pogo‐
da  nie  sprzyjała  uroczystościom:  nad 
okolicą przechodziły burze i padały ob‐
fite  deszcze,  było  zimno.  1  lipca 
o  godz.  18,00  wszyscy  zebrali  się 
„przed  ozdobioną  chorągwiami  naro‐
dowymi  i  kościelnymi  bramą,  aby  po‐
witać  najdostojniejszego  pielgrzyma 
Jego  Eminencję  Księdza  Kardynała 
Hlonda przybywającego do Krasnobro‐
du w towarzystwie Ich Eminencji Księ‐
ży Biskupów Dra Stefana Wyszyńskie‐
go  i  Dra  Zdzisława  Golińskiego  (...). 
Miasto i parafia cała  tonęły w powodzi 
sztandarów,  kwiatów  i  zieleni;  wśród 
których  na  pięknych  makatach  przy 
każdym  domu  był  umieszczony  obraz 
Matki  Boskiej  Krasnobrodzkiej.”5  Do‐
stojni Goście,  poprzedzani  przez  cykli‐
stów6  i  konną  banderię,  przybyli  od 
strony Zamościa. W imieniu społeczeń‐
stwa  Księdza  Prymasa  powitał  wójt 
Michał  Bodys,  w  imieniu  młodzieży 
męskiej Witold Sak, w imieniu młodzie‐
ży  żeńskiej Danuta Rycak,  a  w  imieniu 
dzieci  Izabela  Sikorska.  Odpowiedzią 
na  to  serdeczne  powitanie  było  prze‐
mówienie  najpierw  ks.  biskupa  Wy‐
szyńskiego,  a  później  ks.  kardynała 
Hlonda. Wieczorem bp Goliński popro‐
wadził do Kaplicy Nad Wodą  różańco‐
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źródło: wikipedia,

Prymas Polski kardynał August Hlond, 
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wą  procesję  z  Cudownym  Obrazem. 
Zakryte  chmurami  niebo,  ciemności 
rozjaśniane niesionymi przez strażaków 
pochodniami,  śpiew  tysięcy  ludzi  zbu‐
dowały  niezwykły  nastrój  tego  modli‐
tewnego  spotkania.  Ponieważ w Kapli‐
cy  Objawienia  nie  odprawiano  jeszcze 
Mszy  św.,  wierni  wrócili  do  kościoła, 
a właściwie na cmentarz przykościelny, 
bo tam odbywała się większość uroczy‐
stości, by uczestniczyć w nocnej adora‐
cji, w czasie której na przemian śpiewa‐
li  różaniec  i  słuchali  nauk  głoszonych 
przez  o.  bernardynów  z  Krakowa. 
Od godz.  1  po północy do  rana odpra‐
wiano  Msze  św.  również  przeplatane 
naukami.

2  lipca,  po  odprawieniu  porannej 
Mszy  św.  bp  Goliński  udzielał  sakra‐
mentu bierzmowania, kolejną Mszę św. 
odprawił  bp Wyszyński.  Punktem  kul‐

minacyjnym  uroczystości  była  suma 
odprawiona  przez  Prymasa  Polski  kar‐
dynała  Hlonda,  podczas  której  bp Wy‐
szyński  wygłosił  podniosłe  kazanie  na 
temat:  „Czuwajcie  bracia,  miłujcie  się 
bracia  i módlcie się bracia!”. Cały czas 
padał rzęsisty deszcz i w takim deszczu 
wyruszyła po sumie procesja z kościoła 
do  osady  Krasnobród.  Prowadził  ją 
bp  Wyszyński.  Cudowny  Obraz  był 
niesiony  kolejno  przez  kapłanów,  za‐
konnice, strażaków, ojców, matki i mło‐
dzież.  Cała  droga  i  centrum  tonęły 
w powodzi obrazów, sztandarów, kwia‐
tów  i  girland,  u wejścia  na  rynek wid‐
niał  transparent  z  napisem:  „Witaj Ma‐
ryjo  Krasnobrodzka  Pani”,  a  nad 
wszystkim  górował w  otoczeniu masz‐
tów  „ubranych  kolorami  kościelnymi 
i narodowymi” wspaniały krzyż, u stóp 
którego,  na  ołtarzu,  stanął  feretron 
z Cudownym Wizerunkiem. Tu, po wy‐
słuchaniu  kazania,  wszyscy  zgroma‐
dzeni  powtarzali  za  kaznodzieją  słowa 
ślubowań  jasnogórskich  z  1946  r.  Na‐
stępnie bp. Wyszyński Cudownym Obra‐
zem „udzielił błogosławieństwa uczestni‐
kom  uroczystości  jubileuszowych,  mia‐
stu  Krasnobród,  parafii  całej,  diecezji 
naszej  i  narodowi  całemu.”  Przy  śpie‐
wie  pieśni  maryjnych  procesja  wróciła 
do  kościoła.  Obchody  300lecia  Cu‐
downego Obrazu Matki  Bożej Krasno‐
brodzkiej  zakończono  po  nieszporach 
odśpiewaniem  dziękczynnego  „Te 
Deum”. We wszystkich uroczystościach 
uczestniczyło  ok.  100  tys.  wiernych, 
którym posługiwało 84 księży.

W  „Księdze  protokołów  wizytacji 
pasterskich  parafii  Krasnobród”  pod 
datą  2  lipca  1948  r.  znajduje  się  wła‐
snoręczny wpis kardynała Hlonda:  „Ja‐
ko  pielgrzym  do  Matki  Boskiej  Kra‐
snobrodzkiej  polecam  Jej  wszechmoc‐
nej  opiece  Wiarę  narodu  i  szczęście 
Rzeczpospolitej.  August  kard.  Hlond 
Prymas  Polski”.  Na  następnej  stronie 
wpisał  się  biskup  Stefan  Wyszyński: 
„Dziękując  Matce  Najświętszej  za 
wszystkie  łaski  300lecia  władania  mi‐
łością  w  Krasnobrodzie,  oddajemy  Jej 
serca  ludu Diecezji  Lubelskiej, Ducho‐
wieństwa  i  Młodzieży  Duchownej 
i  prosimy  o  opiekę  nad Kościołem  św. 
i Ojczyzną naszą”.

*****
Pięć  miesięcy  później,  po  niespo‐

dziewanej  śmierci  kardynała  Hlonda, 
bp  Stefan Wyszyński  został  Prymasem 
Polski. W  pożegnalnym  “Liście  paster‐
skim  do  Duchowieństwa  i  Wiernych 
Diecezji  Lubelskiej”  przywoływał  m. 
in.  wspomnienia  z  nocnego  czuwania 
w Krasnobrodzie  i  prosił  wiernych,  by 
w modlitwach polecali go opiece Matki 
Bożej  Krasnobrodzkiej.  Warto  w  tym 

miejscu dodać, że przez wiele lat trwała 
korespondencja Prymasa Polski z miesz‐
kanką  Krasnobrodu  p.  Marią  Rycak, 
a  Jego  listy  stanowią  dziś  cenną  pa‐
miątkę rodzinną.

Stefan  Wyszyński  nie  odwiedził 
więcej Krasnobrodu, jednak jego poby‐
ty wywarły znaczący wpływ na rozwój 
naszego  Sanktuarium.  Najważniejszy 
był pobyt pierwszy. W protokole powi‐
zytacyjnym  biskup  lubelski  napisał: 
„Krasnobród,  jako  miejsce  cudownego 
obrazu Matki Bożej  jest nie  tylko miej‐
scem pastoryzacji parafialnej, ale ośrod‐
kiem  pastoryzacji  okręgowej”.  Zawarł 
w nim  także  szereg obserwacji  i wnio‐
sków,  dotyczących  funkcjonowania 
Sanktuarium, jednak niczego nie narzu‐
cał. Myśl wyrażoną przez biskupa pod‐
jął  i  przez  lata  wprowadzał  w  czyn 
ks.  L.  Liwerski.  I  tutaj  śmiało  można 
powiedzieć,  że  „trafił  swój  na  swego”; 
biskup  lubelski  i  krasnobrodzki  pro‐
boszcz  wszystko  postawili  na  Maryję, 
byli Jej gorącymi czcicielami i orędow‐
nikami modlitwy różańcowej,  rozumie‐

li się więc doskonale. Z  tej współpracy 
narodził się bogaty program uroczysto‐
ści religijnych, a także posługa licznych 
księży,  by  wierni  mogli  „pokarm  du‐
chowy”  czerpać  pełnymi  garściami, 
znany nam doskonale przebieg odpustu 
na  Jagodną  ze  wspaniałą,  prowadzoną 
przez  biskupa  procesją  do Wodnej Ka‐
plicy, udział  i pomoc strażaków w uro‐
czystościach  religijnych,  wiele  inicja‐
tyw  różańcowych,  a  później  wraz 
z  upływem  czasu  pielgrzymowanie 
różnych  środowisk  do  Matki  Bożej 
Krasnobrodzkiej,  jasełka,  koncerty  or‐
ganowe i wiele innych. Są one dziś tak 
oczywiste, że wydaje się, że były obec‐
ne tu od zawsze. Połączone z modlitwą 
tysięcy wiernych,  składających  tu  hołd 
Matce  Bożej  Krasnobrodzkiej,  budują 
jedyną  i  niepowtarzalną  atmosferę wy‐
raźnie  wyczuwalną  w  naszym  Sanktu‐
arium. Urzeczywistniła się myśl ks. Ste‐
fana  Wyszyńskiego    krasnobrodzkie 
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 Wpis Prymasa Polski kard. A. Hlonda do 
„Księgi protokołów wizytacji pasterskich 

parafii Krasnobród ” 2.VII. 1948
 źródło: Archiwum Parafii Krasnobród
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W  sobotę  31  lipca  2021  roku 
pod  patronatem  Marszałka 

Województwa  Lubelskiego  Jarosława 
Stawiarskiego odbyła  się  zamojska edy‐
cja  rajdu promującego Tour de Pologne. 
Rajd  Rowerowy  „Tour  de  Lubelskie” 
został  zorganizowany  przez  Klub  Spor‐
towy „Agros” Zamość, przy wsparciu fi‐
nansowym  Urzędu  Marszałkowskiego 
i Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Trasa  rajdu  wynosiła  ok.  24  km 
i  prowadziła  przez:  Kalinowice  (Szkoła 
Podstawowa) – Rachodoszcze – Sucho‐
wola  – Hutków – Majdan Mały  – Kra‐
snobród  (Plac  Siekluckiego).  Przed 
wyjazdem wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe koszulki oraz wodę na dro‐
gę  ufundowaną  przez  jednego  ze  spon‐
sorów  firmę Rodowita z Roztocza.

Pogoda  na  starcie  nas  nie  zawiodła, 
a  humory  dopisywały  wszystkim 
uczestnikom  rajdu. Na mecie,  na Placu 
Siekluckiego w Krasnobrodzie,  oczeki‐
wanie  na  cyklistów  umilał  występ  Pań 
z  Zespołu  Folklorystycznego  „Wójto‐
wianie”. Były  również  stoiska  promują‐
ce Lubelszczyznę „Lubelskie smakuj 

życie!”.  Starosta  Zamojski  Pan  Stani‐
sław  Grześko  osobiście  witał  na  mecie 
uściskiem  dłoni  uczestników  Rajdu. 
Pierwszym  miłośnikiem  dwóch  kółek, 
który  przekroczył  linię  mety  był  Pan 
Dawid Cisek z Łabuń.

Po  krótkim  odpoczynku  na  mecie 
uczestnicy  Rajdu  udali  się  na  stadion 
sportowy  klubu  IGROS  przy  ulicy 
Wczasowej  w  Krasnobrodzie.  Posileni 
kiełbaską z grilla, drożdżówkami i pącz‐
kami mogli wziąć udział w drugiej sta‐
cjonarnej  części  naszej  imprezy. 
Niestety  chwilowe  załamanie  pogody 
nie  pozwoliło  na  przeprowadzenie  gier 
i  zabaw  sportowych  przygotowanych 
przez  organizatorów,  ale  uczestnicy 
podjęli  próbę  rozwiązania  testu wiedzy 
o  Tour  de  Pologne  autorstwa  Prezesa 
KS „Agros” Zamość Pana Konrada Fir‐
ka.  Test  do  najłatwiejszych  nie  należał, 
ale  wszyscy  otrzymali  nagrody  i  świet‐
nie się bawili.

Rajd  Rowerowy  „Tour  de  Lubel‐
skie”, był zapowiedzią największego ko‐
larskiego  święta  w  naszym  regionie  – 
wyścigu Tour de Pologne i skierowany 

był  do  wszystkich  miłośników  dwóch 
kółek.

Wyścig  kolarski  „Tour  de  Pologne” 
w  sierpniu  gościł  w  Zamościu  oraz 
w powiecie zamojskim. „Tour de Lubel‐

skie”  był  przedsmakiem  78.  „Tour  de 
Pologne”,  który  po  12  latach  ponownie 
zawitał  do  województwa  lubelskiego, 
a po 26 latach do miasta Zamość.

Partnerem  wydarzenia  Rajd  Rowe‐
rowy Tour de Lubelskie w powiecie za‐
mojskim było Województwo Lubelskie 

10

Rajd Rowerowy „Tour de Lubelskie”

Sanktuarium  jest  sercem  diecezji.  Nie 
byłoby  to  jednak możliwe bez gorliwej 
i pełnej oddania pracy wielu księży wi‐
kariuszy  i  kolejnych  proboszczów,  do 
których  jako  parafia  mamy  szczęście, 
ale o to, moim zdaniem, troszczy się sa‐
ma Matka Boża Krasnobrodzka.

Joanna Cios
Źródła:
• Archiwum  Parafii  Krasnobród,  “Kronika 
19451968”,  „Księga  protokołów  wizytacji 
pasterskich parafii Krasnobród 1946 2001”,

•  Babiarz  Cz.  „Rozwój  modlitwy 
różańcowej  w  Sanktuarium  Matki  Bożej 
Krasnobrodzkiej”,  Warszawa  2002,  praca 
magisterska,
•  Ksek  „Pierwszy  Kongres  Różańcowy 
w  Diecezji  Lubelskiej  (Spostrzeżenia   
wrażenia    uwagi)”,  Wiadomości  Die‐
cezjalne  Lubelskie  (dalej  WDL),  1947  r., 
nr 78,
• Młynarczyk S. „Ks. Bp Stefan Wyszyński 
  Biskup  lubelski  (  szkic monograficzny)”, 
WDL, 1981 r., nr 67
Wyszyński S. „List pasterski o codziennym 
odmawianiu  Różańca  Św,”  1947  r,  dostęp 

internetowy,
• Wyszyński  S.  „List  pasterski  do  Ducho‐
wieństwa  i Wiernych Diecezji  Lubelskiej”, 
WDL, 1949 r., nr 2

Przypisy
1. konna eskorta honorowa
2.  Archiwum  Parafii  Krasnobród  (dalej 
APK) „Kronika 19451968”, str. 6
3.  dwustronny  obraz  religijny  noszony 
w czasie procesji.
4. APK, „Kronika 1945  1968”, str.18
5. APK „Kronika 1945  1968”, str. 24
6. cyklista  rowerzysta
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„Lubelskie Smakuj Życie!”. 
Dziękujemy  niestrudzonym  rowe‐

rzystom,  zarówno  tym  najstarszym  jak 
i  najmłodszym,  za  wspaniałą  wyprawę 
i  wspólnie  mile  spędzoną  sobotę.  Po‐
dziękowania  kierujemy  również  do 
wszystkich  funkcjonariuszy  Komendy 
Miejskiej  Policji  w  Zamościa  za  bez‐
pieczne  doprowadzenie  wszystkich 
uczestników  do  mety  i  do  Pani  Ireny 
Bełz  z Transportu Sanitarnego za opiekę 
medyczną. Serdeczne podziękowania na‐
leżą się Paniom z Zespołu Folklorystycz‐
nego „Wójtowianie” z Krasnobrodu oraz 
wszystkim  osobom  zaangażowanym 
w  przygotowanie  wydarzenia  za  pracę 
i trud. Dziękujemy także sponsorom Ro‐
dowitej  z  Roztocza  oraz  Piekarni  Grela 

z Zamościa, a  także Pani Marioli Czapli 
–  dyrektor  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury  i  Jarosławowi  Monastyrskiemu 
–  specjaliście  ds.  obsługi  imprez  oraz 

amatorskiego  ruchu  artystycznego,  za 
zabezpieczenie  nagłośnienia  na  mecie. 
Dyrekcji  Szkoły  Podstawowej  w  Kali‐
nowicach  dziękujemy  za  udostępnienie 
pomieszczeń  oraz  placu  przy  szkole, 
z którego rowerzyści wyruszyli w trasę.

Cieszymy  się,  że  Rajd  Rowerowy 
„Tour  de  Lubelskie”  swoją  obecnością 
zaszczycili:  Starosta  Zamojski  Pan  Sta‐
nisław Grześko, Burmistrz Krasnobrodu 
Pan  Kazimierz  Misztal,  Radny  Rady 
Miasta  Zamość  Pan  Zdzisław  Wojtak 
oraz Dyrektor Wydziału Spraw Społecz‐
nych  i  Promocji  Powiatu Starostwa Po‐
wiatowego  w  Zamościu  Pan  Artur 
Piaseczny.

Bardzo  dziękujemy  wszystkim  za 
udział!

KS AGROS Zamość
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„Cztery pory roku”
XV Ogólnopolski Plener Ilustratorów w Krasnobrodzie
W  dniach 31  sierpnia  –  6 wrze‐

śnia  2021  roku  odbył  się 
w Krasnobrodzie XV Ogólnopolski Ple‐
ner Ilustratorów.

Na  zaproszenie  dyrektora  Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury Marioli Cza‐
pli  i  kuratora  Marii  Grażyny  Szpyry, 
która  od  1984  roku  organizuje  w  Kra‐
snobrodzie  plenery  dla  przedstawicieli 
tej  dziedziny  sztuki,  przyjechali  znani 
i  lubiani  ilustratorzy  książek  dla  dzieci, 
laureaci wielu nagród i wyróżnień, z po‐
wodzeniem  nawiązujący  do  sukcesów 
znanej  w  świecie  „polskiej  szkoły  ilu‐
stracji”.

Temat pleneru  Cztery pory roku.
Pory roku mają silny wpływ na czło‐

wieka, jego emocje i samopoczucie, wy‐
znaczają  życie  społeczne,  zawodowe. 
Różnorodność  zmieniającej  się  w  ciągu 
roku  przyrody,  jak  również  symbolika 
pór  roku  (wiosna    to  młodość,  lato   
dojrzałość,  jesień    starość,  zima   
śmierć), od zawsze inspirowały artystów, 
w tym również pisarzy i poetów, m.  in.: 

K. K. Baczyńskiego, J. Czechowicza, S. 
Grochowiaka,  Z.  Herberta,  K.  Iłłakowi‐
czówną,  J.  Iwaszkiewicza, B. Leśmiana, 
H.  Poświatowską,  L.  Staffa,  J. Tuwima, 
czy J. Twardowskiego. Każdy z nich po‐
strzega  przyrodę  inaczej,  przez  pryzmat 
własnych przeżyć i doświadczeń, o czym 
pisze J. Iwaszkiewicz w wierszu „Ogród 
zielony w zimie”:
Mój świat jest moim światem
nie mogę go przed wami otworzyć
A gdybym nawet opisał
te posągi dwunastu miesięcy 
schowane w gęstej zieleni
to każdy z was zobaczy
inną zieleń
posąg inny
i nie taki ogród

Słowa te odnoszą się również do ilu‐
stratorów, uczestników pleneru –  różno‐
rodność pomysłów i rozwiązań plastycz‐
nych  będziemy  mogli  zobaczyć  już  za 
rok. Ale efekty pleneru  to nie  tylko wy‐
stawa czy pozyskiwanie ilustracji do po‐

wstającej w KDK kolekcji. To okazja do 
integracji,  konfrontacji  i  międzypokole‐
niowej  wymiany  doświadczeń  dla  arty‐
stów, a dla miasta  znakomita promocja 
Krasnobrodu i jego okolic.

W  czasie  trwania  pleneru  odbył  się 
wernisaż  ogólnopolskiej  wystawy  ilu‐
stracji  pt.  „Juliusz  Słowacki  –  między 
słowem  a  obrazem”,  która  powstała  na 
bazie  jednej  z  wcześniejszych  edycji 
pleneru.  Projekt  realizowany  jest  w  ra‐
mach  programu Ministra  Kultury  Dzie‐
dzictwa  Narodowego  i  Sportu  „Sztuki 
wizualne”.

Uczestnicy  pleneru  to:  Maria  Ekier, 
Piotr  Fąfrowicz,  Artur  Gołębiowski, 
Hanna  GrodzkaNowak,  Mikołaj  Kam‐
ler, Aleksandra  KucharskaCybuch,  Ha‐
lina Kuźnicka, Bartłomiej Kuźnicki,  Jo‐
lanta  Marcolla,  Aleksandra  Michalska
Szwagierczak, Małgorzata SawickaWo‐
rowowicz, Zuzanna Orlińska, Bogusław 
Orliński,  Stanisław  Ożóg,  Elżbieta Wa‐
siuczyńska. 

M. Czapla 
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Nowy  Dom  Pielgrzyma,  który 
powstał przy Parafii Nawiedze‐

nia NMP w Krasnobrodzie rozpoczął już 
swoją  działalność  i  służy  pielgrzymom 
i  turystom odwiedzającym nasze miasto 
i Sanktuarium, a  także  lokalnej  społecz‐
ności.  Pięknie  wygląda  zarówno  budy‐
nek  jak  i  jego  otoczenie.  Dzięki  temu 
centrum osiedla Podklasztor nabrało no‐
wego  blasku  i  wzbogaciło  się  o  nowe 
miejsce, w którym świadczone są usługi 
noclegowe  i  gastronomiczne,  których 
brakowało w tej części Krasnobrodu. 

O  rozmowę,  na  temat  zakończonej 
latem  bieżącego  roku  inwestycji  pn. 
„Termomodernizacja  budynku  Domu 
Pielgrzyma”,  poprosiłam ks.  prałata Eu‐
geniusza Derdziuka – proboszcza Parafii 
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie.
Mariola  Czapla:  Księże  Proboszczu,
kolejna  duża  inwestycja  parafialna  – 
termomodernizacja  Dom  Pielgrzyma, 
została  zakończona.  Mówię  o  kolejnej, 
bo wcześniej w prowadzonej przez Księ‐
dza  w  parafii,  wykonywane  były  prace 
związane z wykonaniem nowej elewacji 
i  remontem  dachu  na  kościele,  potem 
był  remont  dzwonnicy,  a następnie wy‐
konany został nowy dach na klasztorze. 
I w końcu przyszedł czas na Dom Piel‐
grzyma.  To  długo  oczekiwana  inwesty‐
cja  i  bardzo  potrzebna  parafii.  Proszę 
przypomnieć o jej początkach.
Ks.  Eugeniusz  Derdziuk  –  Nowo 
otwarty  Dom  Pielgrzyma  usytuowany 
jest  naprzeciwko  kościoła  w  budynku 
pochodzącym  z  początku  XX  wieku, 
w  którym  wcześniej  mieścił  się  urząd 
gminy.  Rzeczywiście  miejsce  jest  pięk‐
ne,  bo  położone  przy  ulicy Aleja  NMP 
i  w  rejonie  objętym  nadzorem  konser‐
watorskim  tzw. Alei Kasztanowej. Teren 
przylega  do  parkingu  i  jest  w  centrum 
Podklasztoru.

Zanim  jednak  obiekt  został  wyre‐
montowany przez wiele  lat  stał opusto‐
szały. Wcześniej w  tym miejscu   miało 
powstać   Centrum Edukacji Ekologicz‐
nej  jednak  podmiot,  któremu  gmina 
przekazała  budynek  wraz  z  terenem, 
a który miał się tym zająć, nie wywiązał 
się z umowy. Stąd też gmina odzyskała 
obiekt  i  w  roku  2009  uchwałą  Rady 
Miasta i Gminy w Krasnobrodzie budy‐
nek wraz z działką o powierzchni 2554 
m2 przekazała Parafii p.w. Nawiedzenia 
NMP  z  przeznaczeniem  na  cele  pu‐
bliczne. 
M.  Cz.: Czy  od  razu  widomo  było,  że 
powstanie tu dom pielgrzyma?

Ks. E. D.  Nie. Gdy we wrześniu 2010 
roku zostałem proboszczem naszej para‐
fii, to od początku myślałem nad tym, co 
można  tu  zrobić  i  radziłem  się  wielu 
osób.  Budynek  miał  służyć  wszystkim 
mieszkańcom naszej parafii i tym, którzy 
nas odwiedzają.

Pomysł  utworzenia  Domu  Pielgrzy‐
ma  w  Krasnobrodzie  zrodził  się 
w związku z brakiem tego typu placów‐
ki  i  rosnącym  zapotrzebowaniem  piel‐
grzymów i  turystów przybywających do 
znajdującego się w sercu Roztocza Die‐
cezjalnego  Sanktuarium  Maryjnego  na 
usługi  noclegowe  i  gastronomiczne. 
Istotnym  elementem  tego  miejsca  jest 
wyjście  naprzeciw  potrzebom  parafii: 
religijnym,  rekolekcyjnym,  szkolenio‐
wym, kulturalnym.
M.  Cz.: Od  pomysłu  do  realizacji  tego 
zamierzenia upłynęło sporo czasu.
Ks. E. D.   Niestety nie można było od 
razu  zająć  się  remontem  budynku  tzw. 
„Starej  Gminy”  ze  względu  na  prace 
prowadzone  przy  Zespole  Klasztornym, 
które  wymagały  dużego  zaangażowania 
organizacyjnego  i  finansowego.  Jednak 
ciągle szukaliśmy źródeł dofinansowania 
tego  zadania. Dopiero w  roku 2016 po‐
jawiła  się  możliwość  składania  wnio‐
sków na  dofinansowanie  do Narodowe‐
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go‐
spodarki Wodnej  na  termomodernizację 
budynków. W  grudniu  2016  r.  złożyli‐
śmy  tam  wniosek.  W  międzyczasie 
przygotowaliśmy  projekt  budowlany 
i zatytułowaliśmy przedsięwzięcie „Dom 
Pielgrzyma”.  Rozpatrywanie  wniosków 
w NFOŚiGW trwało bardzo długo i do‐
piero w październiku 2019  r.  otrzymali‐
śmy  dotację  i  podpisaliśmy  umowę  na 
dofinansowanie.  Następnie  należało 
przeprowadzić  odpowiednie  przetargi, 
co  pociągnęło  za  sobą  kolejne miesiące 
czekania. 

Prace  remontowe  rozpoczęły  się 
wiosną 2020 roku.  I  tu pojawiły się ko‐
lejne  utrudnienia  –  pandemia  koronawi‐
rusa,  która  wpłynęła  a  wydłużenie  ter‐
minu zakończenia prac.

M. Cz.: A zakres prac był bardzo szero‐
ki.
Ks. E. D. – To prawda. Budynek przez 
wiele lat stał pusty i poprzez upływ cza‐
su,  a  także  przez  niepożądane  działania 
ludzkie  (wandalizm)  ulegał  systema‐
tycznej dewastacji i nadawał się tylko do 
kapitalnego  remontu.  Przy  określaniu 
zakresu prac  remontowych nie bez zna‐
czenia był wiek budowli (ponad 100 lat) 
i  stosowana  wówczas  technologia  bu‐
dowlana.  Stąd  też  prace  rozpoczęły  się 
od  wzmocnienia  fundamentów.  Ściany 
budynku  wykonane  są  z  kamienia  tzw. 
opoki.  Podobnie  fundamenty,  które  – 
według  obliczeń  –  nie  wytrzymałyby 
ciężaru  związanego  z  wykorzystaniem 
do  celów  użytkowych  całego  poddasza. 
Prace były żmudne i trudne, bo należało 
je wykonywać odcinkami.  Jednocześnie 
wykonano  obok  budynku,  po  stronie 
północnej, pięć odwiertów na głębokości 
100 m każdy. A to na pompy ciepła. Po 
wzmocnieniu  fundamentów  przyszła 
kolej  na  rozbiórkę  dachu,  stropu  i  nie‐
których  ścian.  Następnie  wykonano 
wieniec  spinający  mury  i  wylano  beto‐
nem  całkowicie  nowy  strop,  by  później 
zamontować  dach  pokryty  blachą  po‐
wlekaną i założyć panele fotowoltaiczne. 
Kolejne  prace  to  wykonanie  ścianek 
działowych  i zakładanie  instalacji: wod‐
nokanalizacyjnych,  centralnego  ogrze‐
wania,  elektrycznych,  telekomunikacyj‐
nych  i  instalacji  pod  ogrzewanie  podło‐
gowe  oraz  montaż  stolarki  okiennej 
i  drzwiowej.  A  potem  były  jeszcze 
żmudne prace wykończeniowe oraz me‐
blowanie wnętrz.
M. Cz.: Zapewne wiele  pracy  i  nakła‐
dów  finansowych  wymagało  też  upo‐
rządkowanie  i  zagospodarowanie  tere‐
nu wokół Domu Pielgrzyma?
Ks.  E.  D.  –  Prace  prowadzone  na  ze‐
wnątrz  polegały  na  wyłożeniu  kostką 
brukową podjazdów, parkingu  i chodni‐
ków oraz na wykonaniu tarasu restaura‐
cyjnego.  Zagospodarowania  wymagała 
też zieleń. W tym celu – za pozwoleniem 
konserwatora  zabytków  –  zostały  wy‐

Nowy Dom Pielgrzyma rozpoczął swoją działalność
Rozmowa z ks. prałatem dr Eugeniuszem Derdziukiem
proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie
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cięte, przypadkowo rozmieszczo‐
ne  tam drzewa. Warunkiem zgo‐
dy  konserwatora  było  przedsta‐
wienie  nowego  planu  nasadzeń 
nowych    drzew w  liczbie  odpo‐
wiadającej wyciętych starych.
M.  Cz.:  Jakie  pomieszczenia 
znajdują  się  Domu  Pielgrzyma 
i jakie są ich funkcje?
Ks.  E.  D.  –  W  piwnicy  jest 
umieszczona kotłownia z pompa‐
mi  ciepła  i  cała  sterownia  elek‐
trycznością. Na parterze poza no‐
wą klatką schodową są dwie sale restau‐
racyjne (jedna duża i druga nieco mniej‐
sza,  łącznie  60  miejsc)  z  możliwością 
wykorzystania do celów szkoleniowych, 
uroczystości  i  spotkań  parafialnych. 
Uzupełnieniem  sal  restauracyjnych 
w  sezonie  letnim  jest  taras,  na  którym 
znajduje się 30 miejsc.

Na  parterze  jest  też  pomieszczenie 
kuchenne, gdzie przygotowywane są po‐
siłki  oraz magazynowe,  a  także ogólno‐
dostępne toalety przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych  oraz  przewijak  dla 
niemowląt.

Na  piętrze,  które  tworzy  poddasze, 
znajduje się osiem klimatyzowanych po‐
koi, w  tym: 3 pokoje 2osobowe,  1 po‐
kój  3osobowy  i  4  pokoje  4osobowe. 
Każdy  z  łazienką,  telewizją  i  aneksem 
kuchennym. 

Cały obiekt  jest  nowoczesny  i  przy‐
jazny  dla  środowiska,  gdyż  funkcjonuje 
w  oparciu  o  ekologiczne,  odnawialne 
źródła energii.
M.  Cz.:  Realizacja  tego  projektu  była 
możliwa  dzięki  pozyskanemu  dofinan‐
sowaniu,  ale  również  dzięki  środkom 
własnym parafii?
Ks.  E.  D.  –  Zgodnie  z  projektem  pn. 
„Termomodernizacja  budynku  Domu 
Pielgrzyma”  wartość  zadania  to  kwota 

1.437.458,00  zł,  w  tym  dofinansowanie 
z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Śro‐
dowiska  i  Gospodarki  Wodnej  – 
1.293.713,00 zł i środki własne wynoszą 
(10% całości), tj. ponad 140 tysięcy zło‐
tych.  Należy  zauważyć  tu,  że  dotacja 
z  NFOŚiGW  uwzględnia  kosztorysy 
z 2016 roku, a od tego czasu ceny mate‐
riałów  budowlanych  jak  i  stawki  robo‐
czogodzin  bardzo  podrożały,  tak  więc 
całkowity  koszt  realizacji  projektu  też 
wzrósł o prawie 600 tysięcy złotych. 
M.  Cz.:  Kiedy  odbyło  się  oficjalne 
otwarcie Domu Pielgrzyma?
Ks.  E.  D.  –  Uroczyste  poświęcenie 
obiektu  przez  Jego Ekscelencję Księdza 
Biskupa  Diecezji  ZamojskoLubaczow‐
skiej  Mariana  Rojka  odbyło  się  4  lipca 
2021 roku. Wówczas była okazja do za‐
prezentowania  obiektu  władzom  ko‐
ścielnym  oraz  wszystkim  zainteresowa‐
nym. Nieco później  pojawili  się  pierwsi 
goście,  którzy  skorzystali  z  bazy  nocle‐
gowej i żywieniowej.  
M.  Cz.:  Prowadzenie  działalności  ga‐
stronomicznej  i  hotelarskiej  wymaga 
wiele  pracy  i  stosowania  się  do  wielu 
przepisów, ale to też duża odpowiedzial‐
ność.  Kto  zajmuje  się  prowadzeniem 
Domu Pielgrzyma?
Ks. E. D. – Parafia zawarła umowę z ro‐
dzinną  firmą ARTLER Sp.  z  o.o.  z  sie‐

dzibą w Zamościu umożliwiają‐
cą  świadczenie  usług  na  zasa‐
dach  komercyjnych,  dających 
możliwość  pozyskiwania  środ‐
ków  na  utrzymanie  obiektu  jak 
i  realizację  dodatkowych  celów 
parafii oraz specjalnej oferty dla 
pielgrzymów  i  gości  parafii. 
Firma  ta  we  własnym  zakresie 
wyposażyła cały Dom Pielgrzy‐
ma w meble i sprzęt do kuchni. 
Zainwestowali  sporo.  Dom 
Pielgrzyma  obejmuje  część  ho‐

telową  –  Pensjonat  Dominikański  oraz 
gastronomiczną  –  Restaurację  Domini‐
kańską. Nazwa w obydwu przypadkach 
nawiązuje do historii kościoła i klasztoru 
w  Krasnobrodzie  należących  od  II  poł. 
XVII – do II poł. XIX w. do zakonu do‐
minikanów. Cieszę się, że to funkcjonuje 
i  nie  muszę  już  tłumaczyć  się  osobom, 
które  dzwonią  z  całej  Polski,  że  przy 
Sanktuarium  nie  mamy  gdzie  przyjąć 
gości. Poza tym cieszę się, że mieszkań‐
cy naszej parafii zachodzą tam na posił‐
ki, pizzę czy po prostu na kawę i ciastko.
M.  Cz.:  Bardzo  dziękuję  za  rozmowę 
i  życzę,  aby  nowy  obiekt  dobrze  służył 
parafianom i pielgrzymom i był piękną 
wizytówką parafii i Krasnobrodu.

Fotoreportaż:
str. 14  Budynek przed remontem

str. 15  Dom Pielgrzyma po remoncie
fot. M. Czapla

Zainteresowanych usługami 
świadczonymi przez Dom Pielgrzyma 

podajemy dane kontaktowe:
Pensjonat Dominikański

Al. Najświętszej Marii Panny 2
22 – 440 Krasnobród
tel. 539 978 954

email:
pensjonat.dominikanski@gmail.com

Przed remontem
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Sierpniowe koncerty na placu Siekluckiego
Kontynuując  tradycję  letnich 

koncertów  na  placu  Siekluc‐
kiego,  w  sierpniu  odbyły  się  kolejne 
dwa  muzyczne  spotkania  w  centrum 
Krasnobrodu. Tym razem prezentowali 
się miejscowi wykonawcy, którzy pro‐
wadzą  swoją  działalność  w  Krasno‐
brodzkim Domu Kultuy.
Zespół folklorystyczny „Wójtowianie”

W niedzielę  1  sierpnia wystąpił  ze‐
spół  folklorystyczny  „Wójtowianie”. 
Zespół pięknie  się zaprezentował przed 
licznie  zgromadzoną  publicznością, 
wykonując  różne  utwory  ze  swojego 
bogatego  repertuaru.  Były  wśród  nich 
piosenki  ludowe  oraz  piosenki  o  Kra‐
snobrodzie  i  Roztoczu  autorstwa  Ma‐
rianny  Olszewskiej  –  poprzedniej  sze‐
fowej  zespołu.  Ponadto,  dla  uczczenia 
przypadającej w  tym dniu 77.  rocznicy 
wybuchu  Powstania  Warszawskiego, 
„Wójtowianie”  zaprezentowali  dwa 
utwory  o  treści  patriotycznej.  Były  to: 
„Gdzie są chłopcy z tamtych lat” i „Pa‐
łacyk Michla”.  Co  prawda  ze  względu 
na  burzę,  która  nadeszła  pod  koniec 
koncertu,  „Wójtowianie”  nie  wyśpie‐
wali  całego  programu  przygotowanego 
na  to  niedzielne  popołudnie,  mimo  to 
dali prawie godzinny koncert. 
  Wraz  z  „Wójtowianami”  gościnnie 
wystąpił grający na klarnecie p. Roman 
Śliwiński.
Krasnobrodzka Orkiestra Dęta
W kolejną niedzielę – 8 sierpnia od‐

był  się  ostatni  w  tym  sezonie  koncert 
z  cyklu  „Letnich  koncertów  na  placu 
Siekluckiego”. Tym  razem dla  zgroma‐
dzonej  publiczności  zaprezentowała  się 
Krasnobrodzka Orkiestra Dęta, która od 
wielu  lat  działa  pod  kierunkiem  kapel‐
mistrza Mateusza Krawca. 

To  plenerowe  spotkanie  z  muzyką 
w  wykonaniu  orkiestry  dętej,  w  której 
zgodnie ze słowami popularnej piosenki 
śpiewanej  przez  Halinę  Kunicką  „jest 
jakaś  siła”,  tak  samo  jak występ „Wój‐
towanian”  zostało  miło  przyjęte  przez 
zgromadzoną publiczność. Warto tu do‐
dać,  że  do  składu  orkiestry  dołączyli 
i  po  raz  pierwszy  z  nią  publicznie wy‐
stąpili:  trzynastoletnia  Marianna  Sa‐
chajko grająca na klarnecie i dziesięcio‐
letni  Franciszek  Sachajko  grający  na 
akordeonie.

Członkom  orkiestry  dziękujemy, 
a  debiutantom  gratulujemy  i  życzymy 
wielu muzycznych sukcesów.

Cykl  letnich  niedzielnych  koncer‐
tów w 2021  roku był  krótszy niż  zwy‐
kle  ze  względu  na  fakt,  że  w  kolejne 

dwie  niedziele  sierpnia  odbywały  się 
koncerty w ramach XV Jubileuszowego 
Festiwalu  Muzyki  Organowej  i  Kame‐
ralnej „Per Artem ad Astra”. 

Wszystkim koncertującym na placu 

Siekluckiego  składamy  serdeczne  po‐
dziękowania, a publiczność zapraszamy 
na kolejne koncerty za rok.

M. Czapla
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Festiwal „Śladami Singera” powrócił na  ścieżki Lubelsz‐
czyzny i w dniach 2425 lipca wraz z artystami z Funda‐

cji Sztukmistrze, którzy wędrują szlakiem sztetli opisanych przez 
noblistę Isaaca Baszewisa Singera zagościł w Krasnobrodzie.

Pierwszego dnia  przedstawiona  została  plenerowa  instalacja 
artystyczna „Singer contra Singer” oraz towarzysząca temu wy‐
darzeniu  festiwalowa  gazeta  „Sztukmistrz  krasnobrodzki”.  Po‐
nadto można było obejrzeć film dokumentalny pt. „Warszawa – 
pejzaż z Singerem”. To wszystko działo się w centrum Krasno‐
brodu na Placu Siekluckiego.

Natomiast  wieczorna  część  programu miała  miejsce  w  sali 
widowiskowej  Krasnobrodzkiego  Domu  Kultury,  gdzie  odbył 
się  spektakl  literackomuzyczny  „Opowieści  z  Nocy”,  który 
w sposób pełen emocji opowiadał o trudnej Pamięci. Była to po‐
ruszająca opowieść w reżyserii Tomasza Pietrasiewicza, która łą‐
czyła relacje świadków zagłady z utworem poety Jakova Glatsz‐
tejna  pt.  „Lublinie,  moje  święte  żydowskie  miasto”,  opatrzona 
muzyką na żywo.

Na scenie wystąpili: Witold Dąbrowski, Robert Brzozowski 
(kontrabas), Marian Pędzisz (altówka). Po spektaklu był czas na 
rozmowę z jego wykonawcami.

Warto  dodać,  że  dzień  ten  był  wyjątkowy,  bo‐
wiem  właśnie  24  lipca  obchodziliśmy  rocznicę 
śmierci patrona Festiwalu – Isaaca Bashevisa Singe‐
ra,  który  w  1991  roku,  w  wieku  osiemdziesięciu 
siedmiu lat zmarł w Miami na Florydzie.

Drugi  dzień  festiwalu  rozpoczął  się  propozycją 
dla dzieci, ale nie tylko. W południe w sali widowi‐
skowej  Krasnobrodzkiego  Domu  Kultury  wyświe‐
tlono  telewizyjną adaptację spektaklu zrealizowane‐
go w Teatrze Narodowym w Warszawie w 2009 ro‐
ku  „Opowiadania  dla  dzieci”,  które  przeniosły  wi‐
dzów z Nowego Yorku w czas biblijny, a później do 
mitycznego miasta Chełm. Świetna  reżyseria Piotra 
Cieplaka  oraz  doskonała  obsada  sprawiły,  że  opo‐
wiadane  historie  przeniosły  odbiorców  w  świat, 
gdzie zabawa, czułość  i cud są możliwe. Produkcja 
ta pochodzi z archiwum TVP, a jej postaci w ślad za 
Singerem mówią o ważnych sprawach do dzieci ich 
językiem.

Tak jak co roku, Festiwal zakończył się spekta‐
klem  cyrkowoteatralnym  „Przyjaciele  Sztukmi‐
strza”, który nawiązuje do twórczości Isaaca Basze‐
wisa Singera. Reżyser – Arkadiusz Ziętek z Zespo‐
łem dołożył wszelkich starań, by widowisko jak za‐
wsze było wyjątkowym wydarzeniem.

Spektakl zagrany został pół żartem pół serio, tak 
jak  zwykł  pisać  Noblista. W  cyrkowej  konwencji 
snuta  jest  literacka  opowieść  o  bohaterach  Singe‐
rowskich opowiadań, a także o tym co nagle i bez‐
powrotnie  zniknęło  w  „Wielkiej  Katastrofie”. Ale 
ludzkie słabości, rozterki, radości, nadzieje są wciąż 
takie same. 

Nieprzypadkowa jest oprawa muzyczna widowi‐
ska. Lou Reed, Amy Winehouse, Ramones, Leonard 
Cohen, Lenny Kravitz, Bob Dylan to muzycy, którzy 
mając  świadomość  swoich  korzeni  inspirowali  się 
dziedzictwem żydowskim  lub buntowali  przeciwko 
niemu. Wymienionych muzyków, Jaszę Mazura i ar‐
tystów  spektaklu  łączy  fakt  bycia  „sztukmistrzem”, 

ze wszystkimi dobrodziejstwami i przekleństwami tego zawodu.
Wieczór  z  lubelskimi  sztukmistrzami  na  pewno  pozostanie 

w pamięci jak zawsze licznie zgromadzonej publiczności. W tym 
miejscu należy wymienić artystów, którzy w tym roku zagościli 
na  krasnobrodzkiej  scenie.  Byli  to:  Magdalena  Kisiała, Artur 
Perskawiec, Daniel Chlibiuk, Jakub Szwed, Marek Żmuda i Ar‐
kadiusz Ziętek.

To dzięki nim widzowie mogli podziwiać zaczarowany świat 
akrobatyki,  żonglerki,  teatru oraz  fire  show.  I  to właśnie oni  są 
sercem  festiwalu,  a  dzieląc  się  z  nami  swoimi umiejętnościami 
nie tylko bawią i rozśmieszają, ale również zaskakują i skłaniają 
do refleksji, dotykając nie zawsze łatwych tematów.

Festiwal  Singera w Krasnobrodzie  zakończyło  jak  co  roku 
wspólne odśpiewanie piosenki Rabina Nachmana z Bracławia pt. 
„Jeden wąski most”. 

Z pewnych źródeł wiemy, że niektórzy czekają cały rok, by 
móc usłyszeć ten utwór …

Zatem do zobaczenia za rok.
M. K.

Fotoreportaż – str. 18
fot. M. Kawecka

Singer znów zagościł w Krasnobrodzie
– XI edycja Festiwalu
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Kącik Polonijny
Od  redakcji: W ostatnim numerze 

„Gazety  Krasnobrodzkiej”  za‐
inicjowaliśmy „Kącik Polonijny”.  Jest  to 
odpowiedź na zainteresowanie się naszym 
pismem  także  poza  granicami  Polski,  co 
ogromnie  cieszy.  Inicjatywa  redakcji  wy‐
wołała pozytywny odzew. Zareagował na 
nią,  jak  sejsmograf,  między  innymi  nasz 
krajan  i  jednocześnie  stały  korespondent 
„Gazety  Krasnobrodzkiej”,  a  przy  tym 
znawca dziejów Polonii, ks. prof. Edward 
Walewander.  Nadesłał  nam  bardzo  aktu‐
alny  i potrzebny, syntetyczny  tekst zatytu‐
łowany „Polskość w Kościele”, który mo‐
żemy  drukować  w  „Kąciku  polonij‐
nym”  [w  dwóch  krótkich  odcinkach], 
czekając na dalsze  teksty naszych Czytel‐
ników. 

Polskość w Kościele
Stoimy dziś w obliczu pewnego para‐

doksu. Z jednej strony apostołowie laicy‐
zacji  usiłują  wmówić  społeczeństwu,  że 
autorytet  Kościoła  bądź  to  nie  istnieje, 
bądź  jest  przebrzmiały  i  pozostaje  szko‐
dliwą dla społeczeństwa legendą. Czy za‐
tem  ludzie,  począwszy  od  najwyższych 
szczebli państwowych, a kończąc na dys‐
kutantach  ulicznych,  nie  powinni  wresz‐
cie  spojrzeć obiektywnie na miejsce Ko‐
ścioła w  polskim  społeczeństwie, w  któ‐
rym należy mu się co najmniej honorowe 
obywatelstwo? Czy zatem sięganie do hi‐
storii  kościelnej  na  terenie  i  w  czasach, 
kiedy panowała  ideologia matkująca dzi‐
siejszym  przeciwnikom Kościoła  w  Pol‐
sce,  nie  jest  zajęciem  godnym  uwagi? 
Właśnie ten wzgląd podyktował potrzebę 
sformułowania  myśli  zawartych  w  tym 
tekście.

Kościół w dziejach Polski
Kościół  katolicki w  Polsce  odgrywał 

od  początku  istnienia  państwa  polskiego 
rolę  szczególną:  jednoczącą, wspierającą, 
dawał  perspektywy  przetrwania  w  trud‐
nych  okresach  dziejów  narodu.  Wielu 
dziwi się nawet dlaczego w polskości jest 
tyle szacunku dla katolicyzmu i Kościoła.

Literatura  polska,  zwłaszcza  pamięt‐
nikarska,  daje  często  wyraz  tej  dodatko‐
wej więzi. Widzą to również pamiętnika‐
rze  obcy.  Z  okresu  II  wojny  światowej, 
kiedy  zarówno  system  niemiecki,  jak 
i sowiecki, wystąpił przeciwko Kościoło‐
wi  i  narodowi  polskiemu,  pochodzi  wy‐
jątkowe świadectwo o Kościele pióra dra 
Hansa  Franka,  w  latach  19391945  gu‐
bernator  Generalnej  Guberni.  2  marca 
1940  r.  zanotował on w swoim Dzienni‐
ku:  „Kościół  zachowuje  nadzwyczajną 
rezerwę. Ale  to  jest  tylko  metoda,  która 
powtarza  się  ciągle  w  historii.  Kościół 

pozostawał  zawsze  w  rezerwie,  jako 
ostatni  ośrodek  polskiego  nacjonalizmu, 
jak długo były jeszcze do dyspozycji inne 
ośrodki  działania.  Kościół  jest  dla  umy‐
słów polskich centralnym punktem zbor‐
nym, który promieniuje stale w milczeniu 
i spełnia przez to funkcję jakby wieczne‐
go  światła.  Gdy  wszystkie  światła  dla 
Polski  zagasły,  to  wtedy  jeszcze  była 
święta z Częstochowy i Kościół”.

Kościół a emigracja
Tak  było  na  przestrzeni  dziejów 

w Kraju,  jak  trafnie  zaznaczył  niemiecki 
obserwator historii Polski. Taką samą rolę 
Kościół  pełnił  wśród  emigrantów  pol‐
skich.  Pismo  wydawane  nad  Sekwaną 
„Polak we Francji” zanotowało w okresie 
szczególnego  nasilenia  polskiego  wy‐
chodźstwa w 1924  r.  (nr 41): „Przez  [...] 
lata  kapłan  [...]  był  dla  nas  wszystkich 
tłumaczem  wobec  Francuzów,  pośredni‐
kiem  w  załatwianiu  spraw  urzędowych 
z Niemcami  i z Polską, opiekunem dzia‐
twy  i  młodzieży  polskiej.  Wstawiał  się 
wielokrotnie u władz kopalnianych za na‐
mi robotnikami, nie czyniąc nigdy różni‐
cy  między  »białym«,  »czerwonym«, 
»zielonym«,  Polakiem  [...].  Chodził  do 
policji, do żandarmerii, do poczty, do ma‐
gistratu,  od magistratu  do  biur  kopalnia‐
nych”. Ksiądz był też zwornikiem wszel‐
kich  organizacji  polskich  na  emigracji. 
Wiele podobnych wyznań rejestrują coraz 
liczniejsze  publikowane  dziś  pamiętniki 
emigrantów.

To  szczególne dziedzictwo obecności 
Kościoła w tkance emigracji polskiej oca‐
lał  przed  zapomnieniem  Jan  Paweł  II  – 
szczególny  opiekun  światowej  Polonii. 
Jego przemówienia do Polaków w świe‐
cie zawierały wiele z tego ładunku myśli. 
27  stycznia  1979  r.  mówił  do  Polaków 
w Meksyku:  „Na  ogół  Polacy,  gdziekol‐
wiek są na świecie, zachowują więź z Oj‐
czyzną  poprzez Kościół,  poprzez  pamięć 
Matki  Boskiej  Jasnogórskiej,  naszych 
świętych  patronów,  poprzez  te wszystkie 
tradycje  religijne,  którymi  żył  naród  ty‐
siąc  lat  i  żyje  dzisiaj”.  Później, w  czasie 
spotkania  z Polonią  francuską w Paryżu, 
30 maja 1980 r., wyakcentował szczegól‐
nie  rolę  kapłana  polskiego  w  dziejach 
emigracji.  „Myślę z wdzięcznością – po‐
wiedział  wtedy  Ojciec  Święty  –  o  tylu 
polskich  kapłanach,  którzy  w  dobrych 
i złych chwilach z poświęceniem i odda‐
niem służyli i służą emigracji. To, że emi‐
gracja  polska  nie  zatraciła wiary,  jest  ich 
zasługą. To oni w dużej mierze przyczy‐
nili  się,  mimo  rozlicznych  trudności 
i  przeszkód,  do  zachowania  tożsamości, 
języka  i  więzi  z  Macierzą,  czerpiąc  na‐

tchnienie i szukając oparcia w rodzimej, 
chrześcijańskiej,  katolickiej  kulturze 
Polski”.

II. Rola Kościoła polskiego
na Wschodzie

Ten Kościół i kapłani polscy spełniali 
wyjątkową  rolę  zwłaszcza  wśród  Pola‐
ków  na Wschodzie.  Szczególnie  wtedy, 
gdy po wkroczeniu Armii Czerwonej we 
wrześniu  1939  r.  na  wschodnie  ziemie 
Rzeczypospolitej,  Polacy  stanęli  wobec 
groźby  wyniszczenia  podwójnego:  naro‐
du i religii.

Kościół katolicki odgrywał na terenie 
całego  ZSRR  rolę  unikalną.  Nie  była  to 
tylko  funkcja  ściśle  religijna. Był  to Ko‐
ściół  z  reguły  jednej  grupy  narodowo‐
ściowej  tj.  Polaków,  choć  i  inne  nacje  – 
w  tym  zwłaszcza  Litwini  czy Niemcy  – 
odgrywały w nim podobną rolę. Był jed‐
nak  niemal  powszechnie  uznawany  za 
Kościół  polski.  Pozostał  elementem  jed‐
noczącym wszystkich Polaków. Tutaj po‐
zostało  jeszcze  do  dzisiaj  aktualne  hasło 
„Polakkatolik”.  Przez  cały  okres  zabo‐
rów  i  później,  na  ogromnych  przestrze‐
niach sowieckiego imperium Kościół ka‐
tolicki  stanowił  główną  ostoję  polskości. 
Był ośrodkiem szerzenia kultury i oświa‐
ty polskiej, polskich tradycji narodowych, 
a  także  pracy  charytatywnej  nieznanej 
w systemie komunistycznym. Więzi mię‐
dzy katolicyzmem a polskością były  i  są 
tam wręcz  nierozerwalne.  Pozostały  one 
wyrazem specyficznej i trwałej więzi du‐
chowej  ludności  katolickiej  z  ojczyzną 
duchową,  którą  stanowiła  Polska.  „Tak 
starzy  jak  młodzi  dopóki  trzymają  się 
wiary  katolickiej  są  Polakami  –  pisał 
swych  pamiętnikach  ks. Władysław  Bu‐
kowiński  –  jeżeli  zaś  zaczynają  odcho‐
dzić od wiary katolickiej, to rusyfikują się 
bardzo  szybko”.  Religia  katolicka  była 
i  nadal  jest  utożsamiana  w  powszechnej 
recepcji społecznej  jako polskaja wiera – 
polska  wiara,  Kościół  zaś  jako  „polski 
Kościół”.  Ten  Kościół  był  także  jedyną 
legalną opozycją najpierw w stosunku do 
władzy  carskiej,  później  radzieckiej  i  de 
facto  reprezentującą  w  ten  sposób  lud‐
ność polską i mieszkańców polskiego po‐
chodzenia.  Zdecydowana  i  jednocześnie 
nierówna walka między państwem a Ko‐
ściołem trwała w różnych formach przez 
całe  stulecia.  Jej  finałem  było  całkowite 
wyniszczenie  zorganizowanych  form ży‐
cia  religijnego,  co  nastąpiło  na  skutek 
zmasowanych  i  brutalnych  represji 
w  Związku  Sowieckim  pod  koniec  lat 
30‑tych XX stulecia. Prześladowania ka‐
tolicyzmu  były  częścią  kompleksowej 
i  intensywnej  polityki  ateizacji  zaprogra‐
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mowanej  i  konsekwentnie przeprowadzanej przez partię komu‐
nistyczną.  Jeżeli  jednak wobec  innych  religii  i wyznań przyjęto 
kurs polegający na znacznym, ale stopniowym ograniczaniu ich 
działalności  z  zachowaniem części  infrastruktury,  to granice  re‐
presji wobec Kościoła katolickiego właściwie przestały obowią‐
zywać. Mimo tego katolicyzm okazał się zwycięski. Wspomnia‐
ny już duszpasterz deportowanych na Wschód Polaków zauwa‐
żył, że „katolicy górują nad prawosławnymi, starają się przeka‐
zywać wiarę i pobożność swym dzieciom i wnukom”1.

W takich warunkach trzeba było pracować tym pozostałym, 
nielicznym kapłanom w ZSRS, którzy nie chcieli  lub nie mogli 
wyjechać.  Zupełnie  oddali  się  opuszczonym  rodakom.  Niektó‐
rzy,  jak ks. W. Bukowiński  czy o. Serafin Kaszuba,  zostali po‐
zbawieni prawa stałego zamieszkania i stali się wędrownymi mi‐
sjonarzami.  Ks.  Tadeusz  Fedorowicz  wyjechał  dobrowolnie 
z Polakami deportowanymi w głąb Związku Sowieckiego. Ka‐
płani polscy pomagali  też katolikom pochodzenia niemieckiego 
i Niemcom.  Służyli  również  protestantom. Miłość Boga  i  bliź‐
niego nie pozwalała im spocząć w kraju, gdzie właśnie z urzędu 
każda  religia  była  tępiona,  a  jej  praktykowanie  czy  głoszenie 
niosło  w  konsekwencji  karę  więzienia,  łagrów  i  zsyłki.  Kiedy 
pośrodku Polaków gdziekolwiek na Wschodzie stawał więc pol‐
ski kapłan, przypominał  im Polskę, ojczyste strony, opuszczone 
przez nich wsie  i miasta,  rodzinne domy i kościoły. Kapłani na 
Wschodzie  szli  przez  życie  odważnie  i  z męstwem pierwszych 
chrześcijan,  nie  lękali  się  prześladowań.  Nie  załamywali  się 
w przeciwnościach, nie ustawali w pracy utrzymując ścisłą więź 
z wiernymi, nie czując żadnych różnic między nimi. Swoją po‐
stawą uczyli, że cierpienie ma sens. Dawali  siły do prze rwania. 
Świadczyli,  że  po  krzyżu  przyjdzie  zmartwychwstanie  – 
zwycięstwo nad siłami zła. I przyszło. Ich ofiara życia nie poszła 

na marne.
Kościół  katolicki  na  terenie  nieistniejącego  już  ZSRS  nie 

zatracił więc potencjału duchowego, mimo rozbicia jego struktur. 
Ta  siła  duchowa  pozwoliła  przetrwać  tamtejszym  katolikom 
trudne czasy totalitaryzmu, nawet  jeśli  ich wiara i praktyki reli‐
gijne zredukowane były często do minimum. Były to m.in. Msze 
św. bez kapłana, na które gromadzili się wierni w domach pry‐
watnych, niekiedy w opuszczonych świątyniach, a polegające na 
tym, że recytowano modlitwy mszalne mając przed oczyma wy‐
łożone na ołtarzu szaty kapłańskie i krzyż. Często łzy świadczyły 
z jednej strony o bezradności, a z drugiej były wyrazem wierno‐
ści aż do ostatniej konsekwencji. Był to więc opór bierny, nie za‐
kładający aktywnego przeciwdziałania. Było w tym umocnienie 
wewnętrznej  postawy  jednostek  czy  też  małych  grup.  Ta  we‐
wnętrzna moc ducha stanowiła ratunek.

*
Należy  sobie  postawić  pytanie,  jaki  był  udział  Kościoła 

w  podtrzymywaniu  tego  ducha,  skoro  przecież  oficjalne  jego 
struktury prawie nie istniały. Tu kryje się właśnie tajemnica nie‐
dostępna dla historyka myślącego kategoriami faktów i splotów 
przyczynowych. Istnieje bowiem substancja Kościoła wykracza‐
jąca poza struktury widzialne. Jest to treść nadprzyrodzona, nie‐
dostępna  ani  terrorowi,  ani  cynizmowi,  dwom  rodzajom broni, 
którymi współczesny świat tak często chce i dzisiaj zabić po raz 
wtóry Chrystusa. Każdy  teolog wie,  że Kościół  to  jest właśnie 
Chrystus realizujący się w świecie. Warto więc tę prawdę na tyle 
upowszechniać,  by  uprzytomniła  ona  szerszemu  ogółowi  zna‐
czenie  tajemnicy  przetrwania  chrześcijaństwa  w  imperium 
Antychrysta.

Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
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Przy  końcu  obecnej  ulicy  Lele‐
wela, po  jej prawej stronie, kie‐

rując się w stronę wioski Szur, znajdują 
się ukryte w kilkudziesięcioletnim  lesie 
sosnowym  pozostałości  sporych  roz‐
miarów budowli. To  tutaj miał powstać 
kolejny już po sanatorium na Belfoncie 
i  domu  wypoczynkowym  w  Jacni 
obiekt  sanatoryjny.  Starsi  mieszkańcy 
Krasnobrodu  pamiętają  jak  wielkie  na‐
dzieje  wiązano  z  tym  miejscem,  które 
mogło  być  kolejnym  elementem  roz‐
woju miejscowości.

Pierwsza,  ostatecznie  nieudana, 
próba  zaistnienia  w mieście  większego 
ośrodka  leczniczego  Uzdrowiska  Le‐
śnego z Zakładem Kumysowym, mają‐
ca miejsce w ostatnich dziesięcioleciach 
XIX wieku, przyczyniła się do rozwoju 
ruchu  wypoczynkowego.  Dostrzeżone 
zostały  zarówno  przez  lekarzy  jak 
i  wczasowiczów  walory  klimatyczne 
tego terenu. Świeże, nieskażone powie‐
trze,  ogrom  lasów,  cisza,  spokój  oraz 
całkiem przyjemne widoki zachęcały do 
przyjazdu w  te  strony. Znacznej popra‐
wie  uległa  komunikacja,  stacje  kolejo‐
we nie były  już  tak odległe, a z Zamo‐
ściem,  Lublinem,  Warszawą  istniały 
połączenia autobusowe.

W  początku  lat  dwudziestych  ubie‐
głego  wieku  Lubelskie  Towarzystwo 
Walki z Gruźlicą, z czasem przemiano‐
wane na Lubelskie Wojewódzkie Towa‐
rzystwo  Przeciwgruźlicze,  rozpoczęło 
intensywną  akcję  zapobiegawczą,  ma‐
jącą  na  celu  ograniczenie  rozprzestrze‐
niania  się  tej  jakże niebezpiecznej  cho‐
roby.  Dotychczas  Lubelszczyzna  na  tle 
innych  regionów  Polski  wypadała  pod 
tym  względem  bardzo  blado,  a  śmier‐
telność kilkukrotnie przewyższała  śred‐
nią krajową. Należało więc podjąć  sze‐
reg  działań,  by  ten  stan  odmienić.  Jed‐
nym z elementów nowego planu, prócz 
akcji  reklamowej  i  zwiększenia  liczby 
specjalistycznych  przychodni,  był  po‐
mysł  budowy  sanatorium    w  Krasno‐
brodzie. Jego działalność miała w istot‐
ny  sposób wspomagać walkę  z  tą  cho‐
robą. Trudności  finansowe  na wiele  lat 
zablokowały  ten  pomysł,  który  jednak 
nigdy  nie  został  całkowicie  zarzucony. 
Wydawało  się,  że  rok  1935  będzie  ro‐
kiem przełomowym  i  inwestycja  zosta‐
nie  rozpoczęta. Niestety  tak się nie sta‐
ło,  a  powodem  był  w  dalszym  ciągu 
brak wystarczających środków finanso‐
wych.  Towarzystwo  nie  dysponowało 
odpowiednią  sumą,  a  starania  o  dofi‐
nansowanie  budowy  przez  Minister‐
stwo  Opieki  Społecznej  zawiodły. 

Oczekiwano  ministerialnej  dotacji 
w wysokości  60000  złp,  niestety Mini‐
sterstwo  zaoferowało  zaledwie  około 
trzecią część  tej kwoty, nie większą niż 
2000025000 złp, dodatkowo rozłożoną 
na  dwa  lata  budżetowe  1936  i  1937. 
Szukano  więc  innych  możliwości  fi‐
nansowania zwracając się do kolejnych 
instytucji, które mogły być potencjalnie 
zainteresowane  inwestycją.  Podjęte  zo‐
stały rozmowy w tym temacie z Zakła‐
dem  Ubezpieczeń  Społecznych.  Pro‐
szono o wsparcie budowy kwotą 50000 
złp, w  zamian oferując w nowo wybu‐
dowanym  sanatorium  3540  łóżek  dla 
ubezpieczonych  w  tej  instytucji.  ZUS 
nie  wykazał  głębszego  zainteresowania 
wsparciem budowy wyjaśniając, że po‐
siada już zamknięty plan szpitali i sana‐
toriów.  Prośba  o  wsparcie  skierowana 
do  Funduszu  Pracy  została  również 
rozpatrzona  odmownie.  Nie  zawiedli 
natomiast  mieszkańcy  Krasnobrodu, 
którzy  nieodpłatnie  przekazali  na  ten 
cel grunt o powierzchni prawie 7 ha, le‐
żący  daleko  poza  zwartą  zabudową 
miasta. Zapewne widzieli w tym działa‐
niu szansę na rozwój miejscowości.

Dnia 25 marca 1936 roku Towarzy‐
stwo  pozyskało  plac  w  Krasnobrodzie 
z  zastrzeżeniem  rozpoczęcia  budowy 
jeszcze w tym samym roku. Termin ten, 
co  prawda  nie  został  dotrzymany,  lecz 
darowizny nie wycofano.

W  roku  1935  powstał  architekto‐
niczny  projekt  obiektu,  który  został 
przesłany  do  zaopiniowania  przez  Mi‐
nisterstwo Opieki  Społecznej. Urzędni‐
cy Ministerstwa  zasugerowali  naniesie‐
nie  pewnych  zmian, m.  in.  uważali,  że 
niepotrzebne  są  aż  trzy  klatki  schodo‐
we,  ponieważ  obiekt  jest  stosunkowo 
nieduży,  a  koszty  wybudowania  ich 
podnoszą  ogólne  koszty  budowy. 
Uznano,  że  w  obliczeniach,  przyjęto 
zbyt dużą  liczbę chorych w  tym obiek‐
cie,  zalecając  zwiększenie  wielkości 
metrażu  na  jednego  pacjenta,  który 
w przypadku chorych na gruźlicę powi‐
nien być bezpieczny. Zalecono likwida‐
cję wąskiego balkonu łączącego weran‐
dę  na  I  piętrze  widząc,  że  podnosi  on 
koszty  budowy  niewiele  wnosząc  do 
funkcjonalności  budynku.  Wykazano, 
że kotłownia nie posiada światła dzien‐
nego,  a  spiżarnia  od  strony  zachodniej 
jest  niedostatecznie  oświetlona.  Do‐
strzeżono,  że  ubikacje  są  nieodpowied‐
nio  rozplanowane,  ponieważ  odległość 
z  zachodniej  części  budynku  jest  zbyt 
duża. Wstępny projekt został poprawio‐
ny.  Ministerstwo  zasugerowało  także 

polepszenie  rozplanowania  podziemia 
oraz  zupełną  likwidację  jeszcze  jednej 
klatki  schodowej.  Na  początku  roku 
1937 poprawiony projekt wraz  z  kosz‐
torysem  i  propozycją  rozplanowania 
pomieszczeń  na  kondygnacjach  został 
wysłany  do  zatwierdzenia.  Budynek 
krasnobrodzkiego  sanatorium miał  być 
wybudowany z miejscowego kamienia, 
z  użyciem  cegły w ważnych  konstruk‐
cyjnie miejscach. Z cegły wybudowane 
miały być też ściany wewnętrzne. Pod‐
łogi w  salach  przeznaczonych dla  cho‐
rych miały zostać wykonane z parkietu 
dębowego.  Stropy  obiektu  zaplanowa‐
no  jako  ogniotrwałe,  a  płaski  dach  za‐
mierzano  pokryć blachą. Zaplanowano 
pełną  infrastrukturę  wodną,  kanaliza‐
cyjną oraz centralne ogrzewanie. Sana‐
torium  miało  jednorazowo  przyjąć  od 
80  do  100  pacjentów.  Całkowity  koszt 
budowy  wraz  z  opracowaniem  doku‐
mentacji, projektem i płacami miał wy‐
nieść 212 289 złp. Nadzór nad budową 
powierzono  projektantowi  obiektu 
prof.  KellesKrauze.  Wykonawcą  prac 
budowlanych  była  zamojska  firma 
Pawła  Krzysztofowicza.  Prace  budow‐
lane,  po  wielu  latach  starań  ruszyły 
wreszcie  na  przełomie  wiosny  i  lata 
1939 roku.

Zaprojektowany  budynek  sanato‐
rium  był  budowlą  jednopiętrową,  pod‐
piwniczoną,  składającą  się z  trzech po‐
łączonych  ze  sobą  prostokątnych  seg‐
mentów. W  rzucie miał  kształt  przypo‐
minający literę S. Dwie części budynku 
łączył  prostopadły  do  nich  łącznik 
w  którym  miała  znajdować  się  część 
gospodarcza.  Takie  zaprojektowanie 
budowli  miało  na  celu  zapewnienie 
maksymalnej  liczby  dobrze  oświetlo‐
nych  światłem  słonecznym,  widnych 
sal. W  piwnicach  zaplanowane  zostały 
pomieszczenia  gospodarcze  oraz 
mieszkania  dla  personelu  pomocnicze‐
go. Parter i piętro posiadały tarasy pod‐
parte  słupami  w  podwójnych  rzędach. 
Tarasy  znajdowały  się  na  zakończeniu 
skrzydeł  przeznaczonych  dla  chorych 
od  strony  zachodniej  i  wschodniej. 
Bryła  budynku miała  nowoczesny, mi‐
nimalistyczny  wygląd,  uzupełniony 
o dużą liczbę sporych rozmiarów okien 
usytuowanych w długich ciągach.

W dniu 2 lipca 1939 roku, zaledwie 
dwa miesiące  przed wybuchem wojny, 
w święto Matki Bożej Jagodnej, odbyło 
się  uroczyste  poświęcenie  kamienia 
węgielnego w budowanym sanatorium. 
Na  uroczystość  przybył  wojewoda  lu‐
belski  Jerzy  de  Tramecourt,  który  bu‐

Niedokończona inwestycja
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dowę  obiektu  objął  honorowym  patro‐
natem.  Początek  uroczystości  miał 
miejsce w kościele parafialnym, w któ‐
rym  odprawiona  została  msza  święta. 
Po  zakończonym  nabożeństwie  zapro‐
szeni  goście  oraz  licznie  zgromadzeni 
mieszkańcy  udali  się  na miejsce  budo‐
wy.  Okolicznościowe  przemówienia 
wygłosili wojewoda lubelski de Trame‐
court,  prezes  Lubelskiego  Wojewódz‐
kiego Towarzystwa  Przeciwgruźliczego 
dr  Jan  Danielski,  wiceprezes  tegoż  to‐
warzystwa  dr  Marcin  Gorbaczewski, 
prezes  Lubelskiej  Izby  Lekarskiej 
dr Wacław Dróżdż,  krasnobrodzki  pro‐
boszcz Antoni  Wójcikowski  oraz  wójt 

gminy  Krasnobród  Roman  Kotowski. 
Odczytany został akt erekcyjny. Ksiądz 
prałat  Wójcikowski  poświęcił  kamień 
węgielny.

Prace  budowlane  przerwał  wybuch 
wojny.  Do  tego  czasu  zdążono  wybu‐
dować  ściany  prawie  do  pełnej  wyso‐
kości. Teren budowy oraz zgromadzone 
materiały  były  pilnowane  przez  stróża 
do  roku  1942.  Oczywistym  jest,  że 
wojna dalsze prace uniemożliwiła. Stan 
obiektu  był  zły.  Po  zakończeniu wojny 
mając  na  uwadze  stan  budynku  oraz 
ogrom środków potrzebnych na dokoń‐
czenie  inwestycji  nowe  władze  posta‐
nowiły prac budowlanych nie kontynu‐

ować.  Brakowało  pieniędzy,  a  w  zruj‐
nowanym kraju były bardziej potrzebne 
inwestycje.  Resztki  nagromadzonych 
materiałów  oraz  szczątki  ścian  były 
stopniowo  rozbierane  i  rozkradane 
przez mieszkańców,  którzy  odbudowy‐
wali  swoje domostwa po zniszczeniach 
wojennych.

Nie  miały  szczęścia  podkrasno‐
brodzkie  sanatoria. Dwa  działały  przez 
bardzo  krótki  okres,  a  budowa  trzecie‐
go  nigdy  nie  została  ukończona. 
Wszystkie  spotkał  taki  sam  los,  nie 
przetrwały  wojny,  a  resztki  fundamen‐
tów ukrywa dziś las.

A. i J. Kurantowicz
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Kącik poetycki
Sierpniowy wieczór

Wieczór nadchodzi sierpniowy 
mgłę ścieląc na ugorach rdzawych.
Ucichły w szuwarach rozmowy,
usnęły wybujałe zielska i trawy.
Sierpniowy wieczór nadchodzi
na bagna i rozlewiska, 
pajęcze sieci rozwiesza
i pachnie dymem z ogniska.
Nadchodzi sierpniowy wieczór.
Wóz Wielki pojechał daleko
wioząc letnie uśpienie
po drodze białej jak mleko.

*******
Lubię, gdy pada deszcz

Lubię, gdy pada deszcz
i stuka kroplami
spadając na dachy,
gdy leje strugami
przez dziurawy kapelusz
na stracha stojącego na jednej nodze
w kwitnącym kartoflisku
przemaczając mu stare łachy…
Lubię, gdy drobne krople
drażnią oczka wodne w polnej drodze
i spadają miękko na zbożowe kłosy,
pole koniczyny,
na moje włosy…
Lubię, gdy długo pada.
Świat się wtedy staje trochę smutny…
Szare dni są, 
szare noce, 
świt zakłada szare suknie…
Lubię, kiedy ciągle pada
przez dni kilka
nocy wiele…
a rozpogadza się, 
gdy biją dzwony
na Anioł Pański
w niedzielę…

Barbara Cybulska

Już  wkrótce  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury  wzbogaci  swoje  wyposa‐

żenie  o  scenę  plenerową,  która  zostanie 
zakupiona  w  ramach  realizacji  zadania 
pn. „Krasnobrodzka kultura w plenerze  
zakup sceny mobilnej na potrzeby wyda‐
rzeń  i  edukacji  kulturalnej”.  Zadanie  to 
otrzymało  dofinansowanie  w  wysokości 
65  tys.  zł  z  programu  Ministra  Kultury 
Dziedzictwa  Narodowego  i  Sportu  „In‐
frastruktura domów kultury”.

Szacunkowy  koszt  zakupu  sceny  to 
kwota  ok.  150  tys.  zł,  stąd  też  podjęte 
zostały  działania  mające  na  celu  pozy‐
skanie  brakujących  środków.  Niezbędna 
kwota  jest  już zabezpieczona. Tyle samo 
co  wynosi  dotacja  z  MKDNiS,  a  więc 
65  tys.  zł  na  zakup  sceny  przeznaczyły 
władze  samorządowe  przekazując  dota‐
cję celową z budżetu gminy Krasnobród. 
Ponadto kwotę 10  tys. zł przeznaczył na 
ten cel sponsor  firma „Rodowita z Roz‐
tocza”, a resztę funduszy, również 10 tys. 

zł,  ze  swojego  budżetu  zabezpieczył 
KDK.

Kolejny  etap  realizacji  zadania,  to 
wyłonienie wykonawcy sceny, a następ‐
nie jej dostawa do Krasnobrodu. 

Termin  zakończenia  zadania  to  31 
grudnia 2021 roku.

Planowana do zakupu scena ma pod‐
noszony dach i  jest umocowana na przy‐
czepie, która może być ciągnięta przez sa‐
mochód,  dzięki  czemu  jej  transport  nie 
wymaga  dużego  zaangażowania  sprzęto‐
wego.  Jej  wymiary  to:  szerokość    8 m, 
głębokość  6 m i wysokość  5 m. Dzięki 
zastosowanym  rozwiązaniom  technicz‐
nym scena  jest  łatwa w obsłudze. Do  jej 
montażu wystarczą  2  osoby,  które mogą 
to wykonać w czasie ok. 60 minut. 

Scena  będzie  wykorzystywana  przy 
organizacji  różnego  rodzaju  wydarzeń 
kulturalnych,  rekreacyjnych  i okoliczno‐
ściowych  w  Krasnobrodzie  i  innych 
miejscowościach naszej gminy.  

Mariola Czapla

Zadanie  pn.  „Krasnobrodzka  kultura
w plenerze    zakup sceny mobilnej na po‐
trzeby wydarzeń i edukacji kulturalnej” do‐
finansowano ze  środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa  Narodowego  i  Sportu  pocho‐
dzących z Funduszu Promocji Kultury.

Są już fundusze na zakup sceny 
mobilnej dla KDK 

Zapraszamy na zajęcia w KDK
Krasnobrodzki  Dom Kultury  wznawia  działalność  kół 

zainteresowań.  Serdecznie  zapraszamy  dzieci,  młodzież 
i  dorosłych  do  udziału  w  następujących  zajęciach:  nauka 
gry na instrumentach dętych, nauka gry na gitarze, zajęcia 
plastyczne, zajęcia teatralne, klub „Bawiarenka”, zumba.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z KDK tel. 84 660 71 17.
Mariola Czapla  dyrektor KDK
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Fundacja  PGE  wsparła  finanso‐
wo  Samodzielne  Publiczne  Sa‐

natorium  Rehabilitacyjnego  dla  Dzieci 
im.  J.  Korczaka  w  Krasnobrodzie. 
Środki zostaną przeznaczone na projekt 
„Lekcja  zdrowia”,  którego  celem  jest 
promocja  zdrowych  postaw  żywienio‐
wych wśród dzieci i młodzieży .

Dofinansowany  przez  Fundację 
PGE  projekt  „Lekcja  zdrowia”  skiero‐
wany  jest  do  małych  kuracjuszy,  pra‐
cowników sanatorium pracujących bez‐
pośrednio  z  dziećmi,  nauczycieli  ze 
Szkoły  Podstawowej  przy  Sanatorium 
Rehabilitacyjnym  oraz  pracowników 
kuchni.  Celem  projektu  jest  wyrabiane 
właściwych  nawyków  żywieniowych 
wśród  dzieci  leczonych  w  sanatorium, 
a  także  stworzenie  odpowiednich  wa‐
runków do aktywnego spędzania czasu.

W  ramach  projektu  „Lekcja  zdro‐
wia” zostaną zrealizowane:
• cykliczne zajęcia w zakresie zdrowe‐
go  odżywiania  w  formie  warsztatów, 
prowadzone  przez  kucharzy,  promują‐
cych  zdrowe  produkty  oraz  spotkania 
z  dietetykiem  na  temat  zdrowego  od‐
żywiania;
•  zmiana  aranżacji,  znajdującej  się  na 
terenie  sanatorium  jadalni  dla  dzieci, 
z  zastosowaniem  elementów  edukacji 
prozdrowotnej,  poprawiająca  samopo‐
czucie podczas spożywania posiłków;
•  dostosowanie  sali  edukacyjnej małych 
pacjentów  z  wykorzystaniem  sprzętu 
multimedialnego  i  nowoczesnego  sprzę‐
tu  AGD.  Nagranie  filmu  promującego 
zdrowy  tryb  życia  z  udziałem  kuracju‐
szy  i  personelu,  który będzie wykorzy‐
stywany jako narzędzie do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych w kolejnych  turnu‐
sach;
• promowanie walorów uzdrowiska po‐
łączone  z  aktywnością  ruchową  na 
świeżym  powietrzu  podczas wycieczek 
rowerowych.
 Fundacja PGE prowadzi wiele działań 
społecznych  nastawionych  w  szczegól‐
ności  na  edukację  i  ochronę  zdrowia. 
Rozpowszechnianie  zasad  na  temat 
zdrowego  żywienia  jest  niezwykle  waż‐
ne,  szczególnie  wśród  najmłodszych. 
Nauka  dobrych  zwyczajów  już  od  naj‐
młodszych  lat  sprawi,  że  w  przyszłości 
Polacy będą sięgać świadomie po zdro‐
we  produkty.  Jesteśmy  przekonani,  że 
systematyczna  edukacja  wpłynie  na 
zmianę  nawyków  żywieniowych   mówi 
Zbigniew Kajdanowski, prezes zarządu 
Fundacji PGE.

  PGE  Dystrybucja  jako  firma  odpo‐
wiedzialna  społecznie  bardzo  chętnie 
zarekomendowała  wsparcie  tego  pro‐
jektu.  Wraz  z  Fundacją  PGE  zdecydo‐
waliśmy się wesprzeć sanatorium w ce‐
lu promocji zdrowego stylu życia wśród 
najmłodszych.  Jesteśmy  przekonani,  że 
te  działania  w  przyszłości  zapobiegną 
zagrożeniom  zdrowotnym  spowodowa‐
nym  nieodpowiednia  dietą  i  brakiem 
ruchu  –  powiedział  Jarosław  Kwasek, 
prezes zarządu PGE Dystrybucja.

  Jestem  przekonana,  że  pozyskane 
wsparcie  od  Fundacji  PGE  poprawi 
atrakcyjność  naszego  Sanatorium, 
a  mali  kuracjusze  dzięki  warsztatom 

będą mogli  podejmować  świadome de‐
cyzje  żywieniowe – mówi Barbara Ko‐
wal,  dyrektor  Samodzielnego  Publicz‐
nego  Sanatorium  Rehabilitacyjnego 
dla  Dzieci  im.  J.  Korczaka.    Dzięki 
funduszom urozmaicimy spędzanie wol‐
nego czasu  i możliwości  rozwijania za‐
interesowań  w  obiekcie  sanatoryjnym 
oraz na świeżym powietrzu poprzez ak‐
tywność  ruchową    poznawanie  walo‐
rów uzdrowiska przez dzieci  i młodzież 
podczas  wycieczek  z  wykorzystaniem 
rowerów wraz z osprzętem zakupionych 
do tego celu – dodaje dyrektor Barbara 
Kowal.

Pierwsze  warsztaty  w  ramach  pro‐
jektów odbyły się 26 sierpnia br.

https://www.gkpge.pl/Fundacja/aktualnosc

Fundacja PGE wsparła Sanatorium
dla dzieci w Krasnobrodzie 27.08.2021
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W  dniach  1725  sierpnia  2021 
roku  w  Krasnobrodzie  odbył 

się  plener  malarski  zorganizowany 
przez  Towarzystwo  Przyjaciół  Sztuk 
Pięknych  w  Lublinie  z  udziałem  arty‐
stów ze Lwowa.

Efekty  pracy  twórczej  uczestników 
pleneru,  w  którym  uczestniczyło  14 
osób zostały zaprezentowane na wysta‐
wie  poplenerowej,  która  została  zorga‐
nizowana dniach 2124 sierpnia w Kra‐
snobrodzkim Domu Kultury. Na wysta‐
wie zgromadzono około 70 prac wyko‐
nanych różnymi technikami (akryl, olej, 
akwarela).

Uroczysty  wernisaż  wystawy  odbył 
się  w  sobotę  21  sierpnia  o  godz.  17.00 
z  udziałem  uczestników  pleneru.  Jego 
otwarcia  dokonały: w  imieniu  organiza‐
torów  pleneru    Prezes TPSP Maria Te‐
resińskaWieczorek  i  w  imieniu  gospo‐
darzy tego spotkania  autorka tej relacji.

Podczas wernisażu wiersz o plenerze 
swojego  autorstwa  zaprezentowała  Pani 
Ewa Wójcik.

Bardzo  dziękuję  Pani  Prezes  Marii 

TeresińskiejWieczo‐
rek  i  Pani  Wiceprezes 
Urszuli KrzywdaŻuk za 
współpracę  przy  orga‐
nizacji  wystawy  i  wer‐
nisażu.

Plener  został  zorga‐
nizowany przy wsparciu 
Województwa  Lubel‐
skiego.

Mariola Czapla

Towarzystwo  Przyjaciół  Sztuk 
Pięknych w Lublinie  powstało w  roku 
1964,  dzięki  grupie  zapaleńców  zainte‐
resowanych  działalnością  związaną  ze 
sztuką.  Głównym  celem  statutowym 
TPSP  jest  upowszechnianie  kultury 
w  Lublinie,  a  całą  swoją  działalność 
skupia  na  krzewieniu  wśród  społeczeń‐
stwa  zamiłowania  do  sztuk  pięknych 
i  kształtowaniu  kultury  plastycznej 
wśród  jego członków a  także mieszkań‐
ców Lublina.

W  Galerii  TPSP  „Przy  Bramie” 
przez cały rok organizowane są wystawy 

indywidualne  i  zbiorowe,  na  których 
wystawiają  swoje  prace  członkowie To‐
warzystwa,  a  także  zaproszeni  artyści 
polscy  i  zagraniczni.  Są  to  najczęściej 
wystawy  w  zakresie  malarstwa,  rzeźby, 
fotografii,  instalacji  oraz  gobelinu.  Nie‐
które wernisaże  połączone  są  z  koncer‐
tami muzycznymi. 

Towarzystwo w 1979 roku powołało 
OGNISKO  PLASTYCZNE  –  TPSP, 
w  którym  prowadzi  działalność  eduka‐
cyjną  dla  młodzieży  i  dorosłych  w  za‐
kresie rysunku i malarstwa oraz przygo‐
towuje na wyższe uczelnie artystyczne.

Plener malarski i wystawa
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie
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W dniu 4 września 2021 roku odbył się „Roztoczańsko
poleski ultra maraton rowerowy wszystkie drogi pro‐

wadzą  do  Chełma”  organizowany  przez  Chełmskie  Stowarzy‐
szenie  Inicjatyw  Społecznych.  Ultramaraton  rozegrany  był  na 
dwóch dystansach  300 km i 160 km. Trasa pierwszego prowa‐
dziła  przez  Krasnobród.  Start  oraz  meta  zlokalizowane  były 
w Chełmie.

Celem  imprezy  była  promocja  aktywności  fizycznej, 
a w szczególności jazdy na rowerze, jak również promocja tury‐
styki  w Województwie  Lubelskim. Wydarzenie  jest  planowane 
jako impreza cykliczna.

Patronat nad tym wydarzenie objął Marszałek Województwa 
Lubelskiego  Jarosław Stawiarski oraz prezydenci Chełma  i Za‐
mościa,  Starostowie  powiatów  włodawskiego  i  świdnickiego, 
Wójt Gminy Chełm i Poseł do Parlamentu UE Beata Mazurek.

M. Czapla

Roztoczańskopoleski ultra maraton rowerowy
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W  dniu  30  lipca  2021  r.  Stowa‐
rzyszenie Mieszkańców  „Nasz 

Podklasztor”  zakończyło  budowę  placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej w miejsco‐
wości  Krasnobród  na  osiedlu  Pod‐
klasztor.

W ramach realizacji umowy zamon‐
towano  takie  urządzenia  jak:  zestaw  za‐
bawowy  1 szt., bujak  3 szt., huśtawka 
podwójna wahadłowa  1 szt., huśtawka 
ważka    2  szt.,  ławka    2  szt.,  kosz    2 
szt., tablica regulaminowa  1 szt., stożek 
  1  szt.,  drabinka    1  szt.,  wahadełko+ 
biegacz+twister    1  szt.,  odwodzi‐
ciel+steper  1 szt., orbitek wolnostojący 
 1 szt.

Wykonawcą  zadania  była  firma Apis 
Polska Sp. z o.o, z siedzibą w Jarosławiu.

Całkowita  wartość  realizowanego 
projektu 55 005,00 zł

Projekt.  pn.  „Rozwój  infrastruktury 
turystycznej  i  rekreacyjnej  gminy  Kra‐
snobród  poprzez  budowę  placu  zabaw 
i  siłowni  zewnętrznej” współfinansowa‐
ny  jest  ze  środków  Unii  Europejskiej 
w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  na 
wdrożenie  operacji  w  ramach  strategii 

rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez 
społeczność”  Programu  Rozwoju  Ob‐
szarów Wiejskich na lata 20142020.
Projekt  realizowany  w  ramach  strategii 
rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez 
społeczność wdrażanej przez LGD „Na‐
sze Roztocze”. 

Małgorzata MiecznikBorkowska
Inspektor ds. funduszy unijnych UM

Nowy plac zabaw i siłownia na osiedlu Podklasztor
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Informujemy  i  przypominamy 
o  inwestycjach  realizowanych 

w  ramach  pozyskanych    przez  Gminę 
Krasnobród  środków  zewnętrznych, 
będących  obecnie  w  trakcie  realizacji 
lub rozliczeń:
1. „Budowa oświetlenia ulicznego za‐
silanego ze stacji Kaczórki 1, Kaczór‐
ki 3, Hutki”. Termin  realizacji do dnia 
4.01.2022  r.,  wartość  prac:  391  140,00 
zł. Obecnie trwają roboty budowlane. 

Zadanie realizowane w ramach pro‐
jektu  pt.  „Modernizacja  i  rozbudowa 
oświetlenia  ulicznego  w  Gminie  Kra‐
snobród”  współfinansowanego  w  ra‐
mach  Regionalnego  Programu  Opera‐
cyjnego Województwa  Lubelskiego  na 
lata  20142020,  Oś  Priorytetowa  5 
Efektywność  energetyczna  i  gospodar‐
ka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promo‐
cja niskoemisyjności.
2.  „Termomodernizacja  budynku uży‐
teczności,  Budynku  Podmiotu  Ekono‐
mii  Społecznej  przy  ul.  Rynek  12 
w Krasnobrodzie”. Termin  realizacji  do 
31.08.2021 r., wartość prac: 500 333,48 zł. 
23 września 2021 r. odebrano prace w ra‐
mach  przedmiotowej  inwestycji.  Trwa 
procedura rozliczenia dofinansowania. 

Zadanie realizowane w ramach pro‐
jektu  pn.  „Termomodernizacja  budyn‐
ków użyteczności publicznej w Gminie 
Krasnobród” w  ramach Osi  Prioryteto‐
wej 5 Efektywność Energetyczna  i Go‐
spodarka Niskoemisyjna, Działania 5.2. 
Efektywność  energetyczna  sektora  pu‐

blicznego  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Lubel‐
skiego na lata 20142020.
3. „Termomodernizacja budynku Ze‐
społu  Szkół  w  Krasnobrodzie”.  Ter‐
min  realizacji  –  do  31.08.2021  r., war‐
tość  prac:  805  542,99  zł. Trwają  prace 
odbiorowe.

Zadanie realizowane w ramach pro‐
jektu  pn.  „Termomodernizacja  budyn‐
ków użyteczności publicznej w Gminie 
Krasnobród” w  ramach Osi  Prioryteto‐
wej 5 Efektywność Energetyczna  i Go‐
spodarka Niskoemisyjna, Działania 5.2. 
Efektywność  energetyczna  sektora  pu‐
blicznego  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Lubel‐
skiego na lata 20142020.
4.  „Modernizacja  budynku Warszta‐
tu  Terapii  Zajęciowej  w  Dominika‐
nówce”.  Trwa  procedura  związana 
z  wyłonieniem  wykonawcy  robót  bu‐

dowlanych. Termin  realizacji  to  2 mie‐
siące  od  dnia  zawarcia  umowy,  tj. 
maks. do 10.12.2021 r. Zadanie realizo‐
wane  w  ramach  programu  pn.  „Pro‐
gram wyrównywania różnic między re‐
gionami  III”,  dofinansowany  ze  środ‐
ków  PEFRON.  Wartość  dofinansowa‐
nia: 160 000,00 zł.  

Inwestycje wodnokanalizacyjne
Gmina  Krasnobród  realizuje  nastę‐

pujące  inwestycje  wodnokanalizacyj‐
ne, które są w trakcie realizacji lub roz‐
liczeń: 
•  „Budowa  sieci  kanalizacji  sanitar‐
nej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie 
oraz  w Majdanie Wielkim”.    Termin 
realizacji    do  dnia  15.12.2021  r.,  war‐
tość prac: 596 550,00 zł. Obecnie trwa‐
ją  roboty  budowlane. Zadanie  dofinan‐
sowane  ze  środków  Rządowego  Fun‐
duszu Inwestycji Lokalnych.
•  „Budowa  kolektora  kanalizacji  sa‐
nitarnej  z  przykanalikami  w  ul.  To‐
maszowskiej  w  Krasnobrodzie  wraz 
z budową kolektora kanalizacji  sani‐
tarnej  z  przykanalikami  na  Osiedlu 
Podklasztor  w  Krasnobrodzie  w  re‐
jonie  ulic  Łąkowa,  AI.  N.M.P.,  Sło‐
neczna,  Sobieskiego  oraz  kolektora 
łączącego  Al.  N.M.P.  w  Krasnobro‐
dzie  z  miejscowością Majdan Wielki 
–  roboty  budowlane  zakończono 
30.04.2021  r.,  wartość  prac:  1  670 
340,00 zł

Dofinansowane inwestycje gminne
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Gmina  Krasnobród  realizuje 
projekt pn. „Organizacja szko‐

leń,  konferencji  i  wizyt  studyjnych 
w Gminie Krasnobród”,  który współfi‐
nansowany jest ze środków Europejskie‐
go  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego 
Unii  Europejskiej  w  ramach  operacji 
w  zakresie  działania  „Realizacja  lokal‐
nych  strategii  rozwoju  kierowanych 
przez społeczność” w ramach Prioryte‐
tu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójno‐
ści  terytorialnej”,  objętego  Programem 
Operacyjnym  „Rybactwo  i  Morze”  na 
lata 20142020.

W ramach zadania odbyły się szko‐
lenia  oraz  wizyty  studyjne  dla  miesz‐
kańców Gminy Krasnobród oraz obsza‐

ru RLGD „Roztocze”. W  ramach  reali‐
zacji projektu zaplanowano następujące 
szkolenia:
•  23  lipca  – w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury,  nt.  „Zdrowie  ryb  w  stawach 
karpiowych i pstrągowych”, 
• 19 sierpnia – w Dąbrowie Tomaszow‐
skiej,  nt.  „Wzorcowe gospodarstwo  ry‐
backie”,
• 20  sierpnia – w Rudzie Różanieckiej, 
nt.  „Przepisy  i  dokumenty  odnoszące 
się do branży rybackiej”,
•  27  sierpnia  –  w  Bełżcu,  nt.  „Dobro‐
stan ryb”.

Elementem  każdego  wykładu  był 
pokaz  kuchni  regionalnej  z  wykorzy‐
staniem lokalnych produktów.

Relacje  z  tych  wydarzeń  opubliku‐
jemy w kolejnym wydaniu GK.

Szkolenia  połączone  z  pokazami 
kuchni  regionalnej  realizowane  są 
w  ramach  projektu  pn.  „Organizacja 
szkoleń, konferencji  i wizyt studyjnych 
w  Gminie  Krasnobród”  współfinanso‐
wanego  w  ramach  Lokalnej  Strategii 
Rozwoju  współfinansowanej  ze  środ‐
ków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Pro‐
gramu Operacyjnego „Rybactwo  i Mo‐
rze 20142020”.

Referat Funduszy Unijnych i Inwestycji 
UM

Szkolenia rybackie i pokazy kuchni regionalnej 
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•  „Opracowanie  dokumentacji  pro‐
jektowo  –  kosztorysowej  na  budowę 
toalety  zewnętrznej  w  Krasnobro‐
dzie”.    Termin  realizacji    do  dnia 
02.11.2021 r.
•  „Opracowanie  dokumentacji  pro‐
jektowo  –  kosztorysowej  na  budowę 
sieci kanalizacyjnej w ul. Łąkowej  i   
w ul.  Sobieskiego w Krasnobrodzie”. 
Termin realizacji  do dnia 15.11.2021 r.
•  „Opracowanie  dokumentacji  pro‐
jektowo  –  kosztorysowej  na  budowę 
sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej 
w ul. Widokowej oraz  sieci kanaliza‐
cyjnej w miejscowości Nowa Wieś”.   
Termin  realizacji    do  dnia 
27.03.2022 r.

Inwestycje drogowe
W Gminie Krasnobród  realizowane 

są  też  niżej  wymienione  inwestycje 
drogowe:  
•  „Rozbudowa  drogi  gminnej 
nr 110829L w miejscowości Kaczórki 
od  km  0+013,00  do  km  0+727,50”. 
Zgodnie  z  zawartą  umową  roboty  zo‐
staną wykonane w terminie do 11 listo‐
pada 2021 r.
•  „Remont  dróg  gminnych  grunto‐
wych”.  Do  tej  pory  wykonano  jedno 
z  trzech  planowych  równań.  II  Etap 
równań planowy jest do realizacji od 27 
września, w przypadku dogodnych wa‐
runków  atmosferycznych.  Realizacja 
umowy do 23 grudnia 2021 r. 
• „Modernizacja  (przebudowa)  drogi 
dojazdowej  do  gruntów  rolnych 
w  miejscowości  Hutków  od  km 
0+700,00  do  km  0+970,00”.  Zakoń‐
czono  realizację  zadania  w  dn. 
30.08.2021 r. 
•  „Remont  ulicy  Sobieskiego  od  km 
0+000,00  do  km  0+394,92  i  ulicy 
Szkolnej  od  km  0+000,00  do  km 
0+073,91”. Termin wykonania do dnia: 
16.12.2021 r.
•  „Budowa  odcinka  ulicy  Kalinowej 
nr  112296L  na  osiedlu  Podzamek 
w  Krasnobrodzie,  km  0+003.00  – 
0+440.90”.  Dokonano  wyboru  Wyko‐

nawcy.  Termin  realizacji  umowy    9 
miesięcy od daty podpisania umowy. 
• „Opracowanie dokumentacji projek‐
towokosztorysowej  na  budowę  drogi 
gminnej  nr  112305L  (ul.  Słoneczna) 
oraz odcinka drogi nr 112304L (ul. Łą‐
kowa)  w  miejscowości  Krasnobród 
o  łącznej długości  ok.  850m”    doku‐
mentacja w trakcie opracowywania. Ter‐
min realizacji umowy  07.10.2021 r. 
• „Opracowanie dokumentacji projek‐
towokosztorysowej  chodnika  w  ciągu 
drogi  wojewódzkiej  nr  849  Zamość  – 
Jacnia – Józefów – Wola Obszańska na 
odcinku  od  km  ok.  26+160  do  km 
ok.  27+0,64  w  m.  Malewszczyzna”. 
Termin realizacji umowy 30.09.2021 r.
Referat Funduszy Unijnych i Inwestycji UM
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Po 8  latach  starań, w końcu udało 
się pozyskać środki finansowe na 

generalny  remont  Sanktuarium Maryjne‐
go w Krasnobrodzie,  który  rozpoczął  się 
w lipcu 2021 roku.

O  fundusze  na  ten  cel  proboszcz 
miejscowej  parafii  ks.  Eugeniusz  Der‐
dziuk ubiegał się już od 2013 roku, kiedy 
to  opracowany  i  złożony  został  wniosek 
do  „Funduszy  norweskich”.  Niestety  nie 
uzyskał  dofinansowania.  Kolejne  próby 
pozyskania  funduszy  miały  miejsce 
w 2017 roku. Jeden wniosek złożony był 
do  Regionalnego  Programu  Operacyjne‐
go, a kolejny do Wojewódzkiego Fundu‐
szu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej. Tym razem też nie udało się po‐
zyskać  dofinansowania.  Dopiero  aplika‐
cja  z  2019  do  Narodowego  Funduszu 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wod‐
nej  na  termomodernizację  obiektów  sa‐
kralnych zakończyła się sukcesem, cze‐
go efektem jest pozyskane w 2021 roku 
dofinansowanie  na  termomodernizację 
sanktuarium.

Wartość  zaplanowanego  do  realizacji 
zadania, to ponad 9 mln zł, w tym pozy‐
skane  dofinansowanie  z  NFOŚiGW  to 
ponad 7 mln zł.

Zakres  remontu  jest  bardzo  szeroki, 
w związku z tym prace remontowane bę‐
dą  trwały  około  dwóch  lat.  W  ramach 
prowadzonych  prac  skuwany  jest  stary 
tynk  na  ścianach  klasztoru,  a  potem  bę‐
dzie  kładziony  tzw.  tynk  ciepłochronny, 
gdyż ze względu na fakt, że jest to obiekt 
zabytkowy  nie  ma  zgody  konserwatora 
zabytków  na  wykonanie  tradycyjnego 
docieplenia  ścian.  Wymieniona  będzie 
stolarka  –  okna  i  drzwi  oraz  wykonane 
ogrzewanie podłogowe kościoła i koryta‐
rzy klasztornych. Do ogrzewania kościoła 
będą  zastosowane  nowoczesne  technolo‐
gie – pompy ciepła oraz fotowoltaika. Pa‐
nele fotowoltaiczne będą umieszczone nie 
na  dachu  kościoła  czy  klasztoru  (nie ma 
takiej możliwości ze względu na zabytko‐
wy charakter obiektów), a na dachach bu‐
dynków  znajdujących  się  na  podwórzu 
przykościelnym. To z kolei wymusiło ko‐
nieczność zmiany konstrukcji dachowych 
i  pokrycia  dachów  na  tych  obiektach. 
W  związku  z  planowanym wykonaniem 
ogrzewania  podłogowego  skuwana  jest 
stara posadzka w kościele i jednym z po‐
mieszczeń zakrystii, a po wykonaniu prac 
związanych  z  ogrzewaniem będzie  poło‐
żona  tam nowa posadzka. W dalszej  ko‐
lejności  takie  prace  prowadzone  będą 
również w drugim pomieszczeniu zakry‐
stii  i na korytarzach klasztornych. Zakres 

prac remontowych obejmuje też wymianę 
przestarzałej  instalacji  elektrycznej,  wy‐
konanie  nowej  sieci  telekomunikacyjnej 
i monitoringu oraz malowanie ścian. 

 Tak obszerny zakres działań wymaga 
dużej reorganizacji w działalności parafii. 
W  związku  z  tym  czasowo  (na  około  3 
miesiące)  kościół  wyłączony  został 
z  użytku.  Nie ma możliwości  odprawia‐
nia  tam  mszy  świętych  ani  zwiedzania. 
Tak więc  turyści  i pielgrzymi muszą  tro‐
chę  poczekać.  Niedzielne  i  świąteczne 
msze  św.  odprawiane  są  w  specjalnie 
w tym celu ustawionym na placu przyko‐
ścielnym  namiocie, w którym ustawiono 
ołtarz  i  drewniane  ławy do  siedzenia  dla 
wiernych,  czasowo  przeniesione  z  Sank‐
tuarium. Tam też odbywają się uroczysto‐
ści  pogrzebowe.  Natomiast  śluby,  w  za‐
leżności  od  decyzji  zainteresowanych, 
odbywają się w namiocie, albo przy Ka‐
plicy  na Wodzie  lub w kościele Zesłania 
Ducha  Świętego.  Msze  św.  w  dni  po‐
wszednie  natomiast  sprawowane  są  na 
dolnym  korytarzu  klasztoru,  którego 
część zaadaptowano na ten cel, ustawiając 
tam  ołtarz    i  miejsca  siedzące  dla  wier‐
nych. 

Ci,  którzy  chcą  się  pomodlić  przed 
Najświętszym Sakramentem mogą  też  to 
uczynić    czasowo  na  kaplicę  Świętego 
Sakramentu  zaadaptowano  pomieszcze‐
nie  muzeum  sakralnego,  które  znajduje 
się na korytarzu klasztornym. 

Ograniczone  są  też  możliwości  par‐
kowania na podwórzu przykościelnym ze 
względu na prowadzone tam prace zwią‐
zane z budową pomp ciepła i wykonywa‐
niem fotowoltaiki.

Te wszystkie utrudnienia nie są łatwe 
ani dla księży  i  sióstr  pracujących w na‐
szej  parafii,  ani  dla wiernych  –  zarówno 
parafian jak i pielgrzymów. Wszyscy mu‐
simy uzbroić się w cierpliwość i obdarzać 
się życzliwością i wyrozumiałością. 

Dzięki  wykonywanym  pracom  ko‐
ściół  i  klasztor  będzie  jeszcze  bardziej 
cieszył oko parafian, pielgrzymów i tury‐
stów.  Poza  tym  dzięki  zastosowaniu  no‐
woczesnych  technologii  poprawi  się 
funkcjonalność  obiektów  i  zmniejszą  się 
koszty ich utrzymania, m.in. koszty ener‐
gii elektrycznej, gazu. 

Na  końcowy  efekt  rozpoczętego 
w  lipcu  wielkiego  remontu  Sanktuarium 
trzeba będzie trochę poczekać. ale warto tu 
przy  okazji  wspomnieć  o  innych  działa‐
niach mających na celu ochronę dziedzic‐
twa kulturowego, poprawę estetyki obiek‐
tów sakralnych  i warunków  funkcjonal‐
ności  krasnobrodzkiego  Sanktuarium 

prowadzonych  dzięki  zaangażowaniu 
ks. proboszcza Eugeniusza Derdziuka.

W ostatnich latach na terenie zespołu 
klasztornego  sukcesywnie  prowadzone 
były  różnego  rodzaju  prace  remontowe. 
Wykonana  została m.  in.  nowa  elewacja 
kościoła,  na  której,  ku  zaskoczeniu 
wszystkich, pojawiły się elementy poma‐
lowane w odcieniu koloru bordowego, co 
jest  efektem  prowadzonych  badań  kon‐
serwatorskich.  Ponadto wykonany  został 
też  remont  dachu  na  kościele  i  remont 
dzwonnicy. Prace realizowane były dzię‐
ki  dotacjom  z  Ministerstwa  Kultury, 
Dziedzictwa  Narodowego  i  Sportu  oraz 
zaangażowaniu  środków  własnych  para‐
fii, w tym ofiar parafian i pielgrzymów. 

Inna  duża  inwestycja  zrealizowana 
w  ostatnim  czasie,  to  nowy  dach  na 
klasztorze.  Jej  koszt  to  kwota  2  mln 
300  tys.  złotych.  Jak  podkreśla  ks.  pro‐
boszcz Eugeniusz Derdziuk, poza dwoma 
dotacjami po 8 tys. złotych otrzymanymi 
ze  Starostwa Powiatowego w Zamościu, 
nowy  dach  prawie  w  całości  wykonany 
został  z  ofiar wiernych,  którzy wspierali 
w ten sposób realizowaną inwestycję. 

Taka pomoc i wsparcie wiernych po‐
trzebne  jest  też  i  przy  realizowanym 
obecnie projekcie, w którym wkład wła‐
sny parafii to ponad  2 mln złotych. Stąd 
też,  gdyby  ktoś  chciał  przekazać  środki 
finansowe na ten cel, może to zrobić do‐
konując wpłaty na konto parafii.

O  postępie  prac  remontowych  bę‐
dziemy  informowali  w  kolejnych wyda‐
niach GK.
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