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Dofinansowanie z programu
„Cyfrowa Gmina”

Gmina  Krasnobród  otrzymała  po‐
twierdzenie dofinansowania w wysokości 
210  660,00  zł  z  programu  „Cyfrowa 
Gmina”  w  ramach  Programu  Operacyj‐
nego Polska Cyfrowa na  lata 2014–2020 
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc‐
nienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
  REACTEU Działanie  5.1  Rozwój  cy‐
frowy  JST  oraz  wzmocnienie  cyfrowej 
odporności na zagrożenia. 

Projekt  zakłada  zwiększenie  pozio‐
mu  wykorzystania  technologii  informa‐
cyjnokomunikacyjnych w Gminie Kra‐
snobród oraz doposażenie Urzędu w ce‐
lu  zwiększenia  dostępności  eusług  dla 
mieszkańców.

Ponadto, w ramach realizacji projek‐
tu  przewiduje  się  przeprowadzenie  au‐
dytu  w  celu  podniesienia  poziomu  cy‐
berbezpieczeństwa  poprzez  wzmocnie‐
nie technicznego i kompetencyjnego po‐
tencjału do zapobiegania i reagowania na 
incydenty.

W dłuższej perspektywie efekty reali‐
zacji  projektu  wpłyną  korzystnie  na 
zwiększenie zdolności Urzędu do realiza‐
cji  eusług  i przyczynią  się do zwiększe‐
nia  ogólnej  efektywności  realizowanych 
procedur.

Przetarg na remont ulicy Andersa
Gmina Krasnobród  ogłosiła  postępo‐

wanie w trybie podstawowym na realiza‐
cję  zadania  pn.  „Remont  odcinka  ulicy 
Andersa  w  Krasnobrodzie  od  km 
0+000,00 do km 0+317,30 – ETAP I”

Termin  składania  ofert  upływa  31 
stycznia 2022 r. o godz. 10.00. 

Pełna dokumentacja  z prowadzonego 
postępowania  znajduje  się  na  stronie  in‐
ternetowej https://krasnobrod.pl/ zakładka 
„ogłoszenia” następnie „przetargi”. 

Zainteresowanych  Wykonawców  za‐
praszamy do składania ofert.

Przetarg na budowę kanalizacji
w ulicy Łąkowej i Sobieskiego
Gmina Krasnobród  ogłosiła  postępo‐

wanie w trybie podstawowym na realiza‐
cję  zadania  pn.  „Budowa  sieci  kanaliza‐
cyjnej  w  ul.  Łąkowej  i  ul.  Sobieskiego 
w Krasnobrodzie”. 

Termin  składania  ofert  upływa  28 
stycznia 2022 r. o godz. 10.00. 

Pełna dokumentacja  z prowadzonego 
postępowania  znajduje  się  na  stronie  in‐
ternetowej https://krasnobrod.pl/ zakładka 
„ogłoszenia” następnie „przetargi”. 

Zainteresowanych  Wykonawców  za‐
praszamy do składania ofert.

Odbiór końcowy „Budowa sieci
kanalizacji w Krasnobrodzie”
W dniu 22 grudnia 2021 roku w Urzę‐

dzie Miejskim w Krasnobrodzie  przepro‐
wadzono  odbiór  końcowy  zadania  pn. 
„Budowa  sieci  kanalizacyjnej  przy  Al. 
N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie 
Wielkim”.

Komisja  odbiorowa  w  składzie:  Ja‐
nusz  Oś    przewodniczący  komisji  oraz 
Małgorzata  Miecznik  i  Dorota  Sikora  – 
członkowie,  przy  współudziale:  Jacka 
Gmyza   Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Maj‐
danie Wielkim  oraz  Jacka Marcyniuka   

inspektora nadzoru branży sanitarnej. 
Roboty  zostały  wykonane  w  okresie 

od  16.06.2021  r.  do  15.12.2021  r. w  ra‐
mach projektu pod nazwą: „Budowa sieci 
kanalizacji  sanitarnej  przy  Al.  N.M.P. 
w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wiel‐
kim” współfinansowanego z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Wykonawcami  robót byli: Firma Za‐
kład  Usług  Sanitarnych  Józef  Bucior 
i AGBUD Łukasz Bucior z siedzibą przy 
ul. Liliowa13 w Krasnobrodzie.

Wartość  odebranych  robót  wyniosła 
615 875,08 zł brutto.

Odbiór końcowy wykonania
uzupełnienia oświetlenia ulicznego
22  grudnia  2021  roku  w  Urzędzie 

Miejskim w Krasnobrodzie odbył się od‐
biór końcowy zadania pn. „Uzupełnienie 
oświetlenia  ulicznego  w Majdanie Wiel‐
kim, Malewszczyźnie i Krasnobrodzie”. 

Komisja  odbiorowa w  składzie:    Ja‐
nusz  Oś  –  przewodniczący  komisji  oraz 
Małgorzata  Miecznik  i  Dorota  Sikora  – 
członkowie,  odebrała  roboty  wykonane 
w  okresie  od  28.10.2021  r.  do 
08.12.2021  r.  Zakres  prac  obejmował 
uzupełnienie opraw oświetlenia ulicznego 
w miejscowościach Majdan Wielki i Ma‐
lewszczyzna, a także budowę oświetlenia 
ulicznego w Krasnobrodzie przy ul. Kali‐
nowej,  Jaśminowej,  Kościuszki,  Targo‐
wej, Gietki i bocznej ul. Sanatoryjnej.

Wykonawcą robót była Firma Wielo‐
branżowa  „Elektromontaż”  Stanisław 
Studnicki z Biłgoraja. 

Całkowita  wartość  wykonanych 
i  odebranych  robót  wynosi  brutto  61 
355,32 zł.

Odbiór końcowy budowy
ulic Sobieskiego i Szkolnej

22  grudnia  komisja  odbiorowa  przy 
udziale  Inspektora nadzoru  i Kierownika 
budowy  dokonała  odbioru  końcowego 
robót budowlanych w  ramach  inwestycji 
pn.  „Remont  ulicy  Sobieskiego  od  km 
0+000,00 do km 0+394,92 i ulicy Szkol‐
nej od km 0+000,00 do km 0+073,91”.
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Sukces zespołu „Krasnobrodzki Gospel”
w Będzinie i udział w Koncercie Galowym

W sobotę 15 stycznia 2022 roku 
zespól  „Krasnobrodzki  Go‐

spel” wziął udział w przesłuchaniach  fi‐
nałowych 28. Międzynarodowego Festi‐
walu Kolęd  i Pastorałek  im. Kazimierza 
Szwarlika,  które  odbyły  się  na  Śląsku 
w Będzinie  i zajął  trzecie miejsce w ka‐
tegorii  zespołów wokalnych  osób  doro‐
słych. Ten  sukces  zespół  odniósł wyko‐
nując  następujące  utwory:  „Północ  już 
była”,  „Anioł  pasterzom mówił”  i  „Na‐
rodził się w stajni”. 

Ponadto  „Krasnobrodzki  Gospel” 
otrzymał  zaproszenie  i  wziął  udział 
w Koncercie Galowym,  który  odbył  się 
w  niedzielę  16  stycznia w  hali widowi‐
skowosportowej  Będzin Arena.  Był  to 
pierwszy  występ  naszego  zespołu 
w koncercie finałowym, choć nie  jest  to 
jego  pierwszy  sukces  na  tym  festiwalu. 
Warto tu wspomnieć, że „Krasnobrodzki 
Gospel”  był  już  laureatem  przesłuchań 
finałowych  w  Będzinie  –  wyśpiewał 
pierwsze  miejsce  w  jubileuszowym  25. 
festiwalu w 2019 roku.

Sukcesy podczas przesłuchań finało‐
wych w Będzinie odnieśli też inni laure‐
aci  krasnobrodzkich  eliminacji  do  28. 
Międzynarodowego  Festiwalu  Kolęd 

i  Pastorałek  im.  Kazimierza  Szwarlika, 
które  odbyły  się  18  grudnia  2021 
w KDK. Zarówno chór „HARMONIA” 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Łuko‐
wej  (kategoria  chóry  dziecięce  i  mło‐
dzieżowe)  jak  i  zespół  wokalny  „PA‐
RZANKI” z Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Suścu  (kategoria  zespoły  folklory‐
styczne)  otrzymały  wyróżnienia  w  swo‐
ich kategoriach.

Gratulujemy  sukcesów  i  życzymy 
kolejnych. 

Gratulacje  przekazujemy  również 
jurorkom  krasnobrodzkich  eliminacji, 
którymi  były  panie:  Barbara  Rabiega, 
Dominika Sawiak i Aneta Krupa. Gratu‐
lujemy  trafnego  werdyktu,  gdyż  trzech 
spośród  czterech  wykonawców  wybra‐
nych przez Jury do reprezentowania na‐
szego  regionu  zyskało  uznanie w  finale 
festiwalu. 

Wydarzenia  festiwalowe,  w  tym 
również  Koncert  Galowy  były  transmi‐
towane  na  żywo,  więc  można  było 
w  nich wysłuchać  za  pomocą  łączy  in‐
ternetowych.  Retransmisja  tych  wyda‐
rzeń  jest  dostępna  pod  linkiem:  https://
mfkip.pl/filmy/edycja282022r.
Zapraszamy do oglądania.

Mariola Czapla
Foto: https://mfkip.pl/galeriazdjec



Gazeta     rasnobrodzkaStyczeń 2022

cd. ze str. 2
Prace polegały na wykonaniu jezdni 

o nawierzchni asfaltowej ulicy Sobieskiego 

i Szkolnej o łącznej długości 469 m oraz 
ulepszonych poboczy i zjazdów indywi‐
dualnych.

Wykonawcą  robót  była  firma 
Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych 
Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w Zamościu.  Ro‐
boty  zostały  wykonane  w  okresie  od 
04.10.2021 r. do 15.12.2021 r.

Całkowita  wartość  wykonanych 
i odebranych robót wyniosła 339 804,41 zł 
brutto.

Odbiór częściowy budowy
oświetlenia ulicznego

28 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miej‐
skim w Krasnobrodzie został przeprowa‐
dzony odbiór  częściowy dotyczący  reali‐
zacji  zadania  pn.  „Budowa  oświetlenia 
ulicznego zasilanego ze stacji Kaczórki 1, 
Kaczórki 3, Hutki”.

Komisja  odbiorowa  w  składzie:  Ka‐
zimierz Misztal – burmistrz Krasnobrodu 
oraz Małgorzata Miecznik i Dorota Siko‐

ra – członek, przy współudziale inspekto‐
ra nadzoru branży elektrycznej Sylwestra 
Krasonia  dokonała  odbioru  częściowego 
robót o wartości 86 100,00 zł. 

Wykonawcą  prac  jest  firma  ENER‐
GO  BUD Krzysztof Studnicki z Biłgo‐
raja. 

Roboty  zostały wykonane w  ramach 
projektu  pod  nazwą:  „Modernizacja 
i  rozbudowa  oświetlenia  ulicznego 
w gminie Krasnobród”, współfinansowa‐
nego  ze  środków  Europejskiego  Fundu‐
szu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach 
Osi priorytetowej 5 Efektywność energe‐
tyczna  i  gospodarka  niskoemisyjna, 
Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na  lata 2014
2020.

Informacje zebrała Mariola Czapla

W  dniu  6  stycznia  2022  roku 
w  Krasnobrodzie  odbył  się 

VII  Orszak Trzech  Króli.  Organizatora‐
mi tego wydarzenia byli: Burmistrz Kra‐
snobrodu, Parafia NNMP w Krasnobro‐
dzie  i  Krasnobrodzki  Dom  Kultury, 
a współorganizatorem Fundacja „Orszak 
Trzech  Króli”.  Hasło  tegorocznego  or‐
szaku to „Dzień dziś wesoły!”.

Po  rocznej  przerwie  orszak  przeszedł 
ulicami Krasnobrodu (w 2021 roku miał 
inną formę ze względu na pandemię co‐
vid19).

Kolędowanie na placu Siekluckiego
Uroczystości rozpoczęły się na placu 

Siekluckiego  w  centrum  miasta,  gdzie 
od  godz.  10.30  zaczęli  gromadzić  się 
uczestnicy,  którzy  zostali  obdarowani 

przez  organizatorów  koronami  i  śpiew‐
nikami otrzymanymi z Fundacji „Orszak 
Trzech Króli”.

Spotkanie  orszakowe  rozpoczęło  się 
od  kolędowania  prowadzonego  przez 
dziecięcą scholę z Parafii NNMP w Kra‐
snobrodzie, która działa pod kierunkiem 
Agnieszki Kostrubiec oraz jej męża Da‐
riusza  akompaniującego  na  gitarze. 
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Dzień dziś wesoły!
VII Orszak Trzech Króli w Krasnobrodzie 

Szanowni  Państwo,  informuje‐
my  o  rozpoczęciu VI  naboru 

zgłoszeń  lokalizacji  na usuwanie wy‐
robów  zawierających  azbest  od  osób 
fizycznych  w  ramach  realizacji  pro‐
jektu  pn.  „System  gospodarowania 
odpadami azbestowymi na terenie wo‐
jewództwa  lubelskiego“,  współfinan‐
sowanego  ze  środków  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Wojewódz‐
twa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór  zgłoszeń  lokalizacji  będzie 
trwał  od  dnia  31.01.2022  r.  do  dnia 
08.02.2022 r.

Realizacja  projektu  obejmować  bę‐
dzie  działania  związane  z  demontażem, 
odbiorem,  transportem  oraz  unieszkodli‐
wieniem  odpadów  azbestowych.  Proces 
ten został ułatwiony po zmianie „Regula‐
minu  dobrowolnego  przystąpienia  do 
projektu”. Osoba, która złożyła bądź zło‐
ży  zgłoszenie  lokalizacji  na  demontaż, 
a zdemontuje azbest z dachu we własnym 

zakresie, wystarczy,  że  podpisze  oświad‐
czenie o zmianie kwalifikowalności azbe‐
stu z demontażu na odbiór odpadu z zie‐
mi. Nie będzie musiała ponownie składać 
zgłoszenia  lokalizacji na sami odbiór od‐
padów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie  o  zmianie  kwalifiko‐
walności  azbestu  będzie  przekazywane 
właścicielowi do podpisania przez wyko‐
nawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie  informacje  dotyczące  na‐
boru  wniosków  oraz  realizacji  ww. 
projektu  można  uzyskać  we  właści‐
wym Urzędzie Gminy/Miasta  oraz  na 
stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki  dokumentów  niezbędnych  do 
naboru można pobrać ze strony: http://
www.azbest.lubelskie.pl.
Informujemy,  że  w  zależności  od 
liczby  złożonych  zgłoszeń,  może  się 
okazać,  że  ten  nabór  będzie  ostatnim 
w  ramach  trwającego  projektu  „Sys‐
tem  gospodarowania  odpadami  azbe‐

stowymi  na  terenie  województwa  lubel‐
skiego”, w związku z tym o zakwalifiko‐
waniu do projektu może decydować sto‐
pień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz  jesteśmy  dostępni  również  na 
facebooku:  https://www.facebook.com/
Bezpiecznibezazbestu

Tekst z https:/krasnobrod.pl

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
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Schola  wystąpiła  w  składzie:  Kinga 
Skrzyńska,  Paulina  Korzeniowska,  Ka‐
rolina Korzeniowska, Kalina i Lena Ko‐
strubiec,  Marta  Borek,  Magdalena  Bu‐
rak,  Łucja  Burak,  Magdalena  Kozdra, 
Karolina,  Matilde  i  Janite  Cito,  Julia, 
Piotr  i Dawid Skóra  i Magdalena Rocz‐
kowska.

Scena I
Następnie,  również  na  placu  Sie‐

kluckiego,  była  pierwsza  scena  pt. 
„Ogłoszenie  spisu  i  wyruszenie  do  Be‐
tlejem”.  Swoje  scenki  zgrali  aktorzy, 
którzy  wcielili  się  w  postaci:  Heroda 
(Grzegorz Piwko), sługi (Bartłomiej Ga‐
łan),  posłańca  (Paweł  Bukała),  herolda 
(Dominik  Gromek),  gospodarza  (Józef 
Garbacz),  gospodyni  (Marta  Szpyra), 
Maryi  (Agnieszka  Kostrubiec)  i  Józefa 
(Dariusz  Kostrubiec)  oraz  pastuszków: 
Stacha  (Kamil Małek)  i Wojciecha  (Bo‐
rys Kostrubiec).

Po czym na plac przybyli trzej królo‐
wie: Kacper – król Europy (Marek Giel‐
muda), Melchior  –  król Azji  (Piotr Mar‐
gol) i Baltazar – król Afryki (Michał Mę‐
kal), których powitali ks. prałat Eugeniusz 
Derdziuk  –  proboszcz 
parafii  NNMP  i  bur‐
mistrz  Krasnobrodu 
Kazimierz Misztal. Po 
powitaniu  królów  oraz 
wszystkich  zebranych 
orszak wyruszył w dro‐
gę.

Na  jego  początku 
była  gwiazda,  którą 
niósł Paweł Bukała, za 
nią  sztandary  orszako‐
we  niesione  przez 
życzliwych  uczestni‐
ków orszaku, a następ‐
nie  szli  trzej  królowie 
oraz  ich  orszaki,  które 
tworzyli:  „Aniołki” 
z dziecięcej scholi pa‐
rafialnej,  pasterze 
i  inni  aktorzy  po‐
szczególnych scen or‐
szakowych  przebrani 
w  barwne  stroje  oraz 
pozostali  uczestnicy 
tego wydarzenia.

Kolędowanie  pod‐
czas przemarszu orsza‐
ku  prowadzili  Lucyna 
i  Andrzej  Ujmowie 
oraz Barbara Żółkiew‐
ska.  Dzięki  sprzyjają‐
cym warunkom atmos‐
ferycznym  możliwy 
był akompaniament na 
gitarze  w  wykonaniu 
Andrzeja Ujmy.

Scena II
Orszak  wędrował  tą  samą  trasą  jak 

w  latach  poprzednich.  Z  placu  Siekluc‐
kiego  udał  się  ulicą  3 Maja w kierunku 
Sanktuarium,  zatrzymując  się  przy  bu‐
dynku  Krasnobrodzkiego  Domu  Kultu‐
ry,  gdzie  rozegrana  została  scena  pt. 
„Maryja  z  Józefem poszukują  noclegu”. 
Oprawę  muzyczną  tej  sceny  zapewnił 
zespół  folklorystyczny  „Wójtowianie”, 
w  wykonaniu  którego  usłyszeliśmy  na‐
stępujące  kolędy:  przed  rozpoczęciem 
sceny  „Gwiazda zaświtła nowa” i  „Nie 
było miejsca dla Ciebie”, a po jej zakoń‐
czeniu  „Płonie  gwiazda”  i  „Pójdźmy 
wszyscy  do  stajenki”.  „Wójtowianie” 
wystąpili  w  składzie: Alicja  Olszewska, 
Elżbieta  Piela,  Wiesława  Dąbrowska, 
Wanda  Sachajko,  Zofia  Przytuła,  Miro‐
sław Berlin i Witold Sokoliński.

W role gospodarzy betlejemskiej go‐
spody wcielili się  Marta Szpyra i Jozef 
Garbacz,  a  biesiadników:  Marzena  Go‐
rajska, Anna Gontarz, Olimpia Garbacz, 
Andrzej  Pliżga,  Tomasz Wrona,  Franci‐
szek Szpyra, Wiesław Kostrubiec i Dag‐
mara  Pryciuk,  która  była  również  koor‐

dynatorem  tej  sceny.  Wszyscy  wymie‐
nieni  to mieszkańcy Nowej Wsi,  którzy 
zaangażowali  się  też  w  przygotowanie 
scenografii.  Natomiast  Maryję  i  Jozefa 
zagrali  państwo  Agnieszka  i  Dariusz 
Kostrubcowie z osiedla Podklasztor.

Dołączając  się  do  śpiewu  kolędy 
„Pójdźmy  wszyscy  do  stajenki”  zainto‐
nowanej  przez  „Wójtowian”,  orszak 
wyruszył w dalszą drogę.

Scena III
Trzecia  scena  orszakowa  pt.  „Anioł 

u Pasterzy” miała miejsce przy budynku 
urzędu  miejskiego.  Jej  przygotowaniem 
zajęli  się  mieszkańcy  osiedla  Podklasz‐
tor. W  tym  roku, w  przeciwieństwie  do 
lat  poprzednich  kiedy  aktorami  były 
osoby  dorosłe,  w  role  pastuszków 
i  anioła  wcieliły  się  dzieci.  Pasterzami 
byli:  Igor Kostrubiec, Dawid Skrzyński 
(Ambroży),  Borys  Kostrubiec  (Woj‐
ciech),  Kamil  Małek  (Stach),  Hubert 
Kwiatkowski (Maciej). Natomiast w rolę 
anioła  wcieliła  się  Kalina  Kostrubiec. 
Scenografię    szałas  pasterzy  przygoto‐
wali  państwo Elżbieta i Mariusz Skrzyń‐
scy,  a  oprawę muzyczną  zapewniła  pa‐

rafialna  schola  dziecięca 
z Parafii NNMP.

Wspólnie  kolędując, 
przy wsparciu wokalnym 
i  muzycznym  Lucyny 
i  Andrzeja  Ujmów,  or‐
szak  udał  się w kierunku 
Podklasztoru.

Scena IV
Kolejny  przystanek 

orszakowy  miał  miejsce 
przy  ulicy  Tomaszow‐
skiej,  w  niedalekim  są‐
siedztwie  od  sanktu‐
arium.  Rozegrano  tam 
scenę  pt.  „Pałac  Hero‐
da”.  W  przygotowanie 
tej  sceny  i  jej  zagranie 
w większości   zaangażo‐
wali  się  nauczyciele  Ze‐
społu  Szkół  w  Krasno‐
brodzie.  Heroda  grał 
Grzegorz Piwko,  sługę – 
Bartłomiej Gałan,  śmierć 
– Joanna Górnik,   diabła 
– Krzysztof Górnik,  żoł‐
nierzy  Kazimierz  Miel‐
niczek  i  Andrzej  Gałan 
oraz  przedstawicielki   
osiedla  Podklasztor  – 
Agnieszka  Piwko  i  An‐
gelika  Nowak.  Dla 
większości  aktorów  nie 
był  to  debiut w  tych  ro‐
lach,  gdyż  brali  już 
udział  we  wcześniejszej 
edycji tego wydarzenia. 

5 5 
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Święta Bożego Narodzenia  to wy‐jątkowy czas. O tę świąteczną at‐
mosferę w Szkole Podstawowej  im. Ar‐
mii  Krajowej  w  Kaczórkach  zadbali 
uczniowie z kl.  II  i  III, którzy 20 stycz‐
nia  2022  roku  zaprezentowali  „Bożona‐
rodzeniowe Jasełka”.  

Podczas występu dzieci   przedstawi‐
ły swoją opowieść o narodzinach Jezusa, 
oprawioną  wieloma  kolędami.  Sceno‐
grafia nawiązywała do Betlejem, a stroje 
były  idealnym  dopełnieniem  całego 
przedstawienia.  Mali  artyści  z  dużym 
przejęciem  i  zaangażowaniem  wiernie 
odtwarzali  swoje  role,  prezentowali 
umiejętności recytatorskie i wokalne.

Za  swój  występ  otrzymali  gromkie 
brawa  od  publiczności  oraz  wyrazy 
uznania  i podziękowania od pani dyrek‐
tor Elżbiety Zub. Wszystko  to  sprawiło, 

że  w  szkole  tego  dnia  zapanował  uro‐
czysty  i nastrojowy klimat. Wspólna fo‐
tografia natomiast była momentem pod‐
sumowującym  ten  wyjątkowy,  pełen 

wielu  wrażeń  i  nowych  doświadczeń 
dzień.

Anna Adamowicz

Scena V
Przed bramą prowadzącą do Sanktu‐

arium Maryjnego  rozegrano  krótką  sce‐
nę pt. „Przygotowanie”, w której pasterz 
Ambroży  (Dawid  Skrzyński)  poinfor‐
mował  zebranych,  iż  zbliżamy  się  do 
domu  Bożego,  gdzie  należy  zachować 
się poważnie i być ubranym tak, aby nie 
siać  zgorszenia. Nawiązując  do  niedaw‐
no wykonanych prac w sanktuarium po‐
prosił, aby zamykać drzwi, gdyż kościół 
jest ogrzewany. 

Następnie  wszyscy  weszli  do  nowo 
odnowionej  świątyni, w której  uczestni‐
ków  orszaku  powitała  Krasnobrodzka 
Orkiestra  Dęta,  grając  kolędę  „Mędrcy 
świata”.

Scena VI
Ostatnia scena orszakowa  „Złożenie 

hołdu  i  darów  Dzieciątku  Jezus”  miała 
miejsce w Sanktuarium, gdzie na uczest‐
ników orszaków oczekiwała Święta Ro‐
dzina – Maryja  (Agnieszka Kostrubiec), 
Józef  (Dariusz  Kostrubiec)  oraz    Dzie‐
ciątko  Jezus  (Miriam  Kostrubiec).  Jako 
pierwsi hołd i dary złożyli pasterze, a po 
nich  trzej  królowie,  ofiarując:  Kacper  – 
złoto,  Melchior  –  kadzidło,  Baltazar  – 
mirrę.

Eucharystia
Zwieńczeniem  VII  Orszaku  Trzech 

Króli była Msza święta, którą w intencji 
uczestników i organizatorów tego wyda‐
rzenia  odprawił    ks.  prałat  Eugeniusz 
Derdziuk. Oprawę muzyczną zapewnili  
grający na organach Dawid Szwal i Kra‐
snobrodzka Orkiestra Dęta.
Na  zakończenie  Ksiądz  Proboszcz  po‐
dziękował  wszystkim  zaangażowanym 

w organizację orszaku i biorącym w nim 
udział. 

Podsumowanie
Osoby  zaangażowane w  organizację 

orszaku  zostały  uwiecznione  na  wspól‐
nym pamiątkowym zdjęciu, wykonanym 
po zakończonej Eucharystii. 

Orszak  był  realizowany  w  oparciu 
o  scenariusz  napisany  przez  Pawła 
Murdzka  –  polonistę  z  Zespołu  Szkół 
w Krasnobrodzie.

Tradycją  jest, że we wszystkich kra‐
snobrodzkim  scenariuszach  orszako‐
wych oprócz treści związanych z Bożym 
Narodzeniem,  znajdowały  się  też  kwe‐
stie  nawiązujące  do  naszej  lokalnej  rze‐
czywistości. W tym roku  ta  tradycja zo‐
stała utrzymana     takie wątki, za zgodą 
autora,  zostały  wprowadzone  do  scena‐
riusza przez  inne osoby, w tym aktorów 
poszczególnych scen. 

W  tym  roku  królowie  wystąpili 
w  nowo  zakupionych  strojach  uszytych 
przez Roztoczańską Spółdzielnię Socjal‐
ną „Warto” z Krasnobrodu.

Podczas  orszaku  dopisała  pogoda. 
Było  ciepło,  jak  na  tę  porę  roku  i  bez 
opadów,  dzięki  temu  wśród  uczestni‐
ków  orszaku  były  rodziny  z  małymi 
dziećmi.

Podziękowania
Serdecznie  dziękuję  wszystkim  za‐

angażowanym w organizację VII Orsza‐
ku Trzech Króli w Krasnobrodzie:
•  Burmistrzowi  Krasnobrodu  Kazi‐
mierzowi  Misztalowi  i  księdzu  pro‐
boszczowi  Eugeniuszowi  Derdziukowi 
za współorganizację orszaku,
•  Aktorom  scen  orszakowych,  twór‐

com  scenografii,  koordynatorom  – 
mieszkańcom Nowej Wsi, Osiedla Pod‐
klasztor,  Dyrekcji  i  Nauczycielom  Ze‐
społu Szkół w Krasnobrodzie,
•  Pani  Halinie  Gontarz  za  pomoc 
w angażowaniu  aktorów oraz przygoto‐
wanie strojów dla nich,
•  Wykonawcom  oprawy  muzycznej 
i  prowadzącym  kolędowanie  –  Dzie‐
cięcej Scholi z Parafii NNMP, zespołowi 
„Wójtowianie”,  Krasnobrodzkiej  Orkie‐
strze Dętej  oraz  państwu Lucynie  i An‐
drzejowi  Ujmom  oraz  pani  Barbarze 
Żółkiewskiej, 
•  Pawłowi  Bukale  za  prowadzenie  or‐
szaku z gwiazdą,
•  Damianowi  Rębiszowi  za  obsługę 
sprzętu nagłośnieniowego,
•  Osobom niosącym flagi orszakowe,
• Policji  i  strażakom  z OSP w Wólce 
Husińskiej  za  zapewnienie  bezpieczeń‐
stwa podczas przemarszu,
• Panu Pawłowi Murdzkowi – autoro‐
wi scenariusza.
•  Marioli  Kaweckiej  i  Marzenie Ma‐
zurek  za  pomoc  organizacyjną  i  doku‐
mentację fotograficzną.

Wszystkim  serdecznie  dziękuję  za 
zaangażowanie  i  owocną  współpracę, 
których  efektem były  piękne  plenerowe 
jasełka.  Podziękowania  kieruję  również 
do uczestników orszaku za udział w tym 
wydarzeniu.  Dziękuję  za  wspólnie  spę‐
dzony czas oraz za miłą atmosferę.

Mariola Czapla

Fotoreportaż  str. 1213
fot. M. Kawecka, M. Mazurek

Jasełka 2022 w SP w Kaczórkach
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KOLĘDY  POLSKICH  POKO‐
LEŃ  to nowy, oryginalny pro‐

jekt muzyczny, którego celem  jest uka‐
zanie piękna polskich kolęd i pastorałek 
wraz z popularyzacją wiedzy historycz‐
nej  o  dziejach  Polski,  o  losach  wielu 
pokoleń Polaków. Inicjatorem przedsię‐
wzięcia  jest  Grzegorz  Głuch    kompo‐
zytor, producent muzyczny, jeden z naj‐
bardziej  rozpoznawalnych  twórców 
oraz  animatorów  muzyki  gospel  ostat‐
nich trzydziestu lat, na co dzień związa‐
ny z Lublinem i naszym regionem.

W ramach projektu odbędzie się cykl
trzech  koncertów,  zorganizowanych 
w  trzech największych ośrodkach woje‐
wództwa  lubelskiego    LUBLINIE  ZA‐
MOŚCIU  I  CHEŁMIE.  W  każdym 
z nich wykonawcą będzie jeden z trzech 
CHÓRÓW GOSPEL  wywodzących  się 
z  naszego  regionu.  Podczas  koncertów 
wybrzmią  najpiękniejsze  polskie  kolędy 
i  pastorałki  jakie  powstały  w  różnych 
stuleciach i pokoleniach Polskiej historii: 
od jej dziejów w XVI wieku, przez czasy 
schyłku  Rzeczpospolitej  Obojga  Naro‐
dów,  rozbiorów  w  XIX  wieku,  drama‐
tyczne  czasy  XX  wieku  i  obu  wojen 
światowych,  aż  po  współczesność.  To 
będzie  wyjątkowa  narracja  o  losach 
polskich pokoleń opowiedziana słowami 
pieśni o narodzeniu Jezusa.
W ramach trasy odbędą się koncerty:

30 STYCZNIA 2022 / LUBLIN / 18.00
ŚWIDNIK GOSPEL CHOIR, gościn‐
nie: Renata BarańskaGumieniak, Ka‐
tarzyna Kusy, Katarzyna Siarka 
Kościół p/w św. Andrzeja Boboli / 

ul. Paderewskiego 20

31 STYCZNIA  2022 / 
ZAMOŚĆ / godz. 19.00

KRASNOBRODZKI GOSPEL 
Kościół p/w św. Brata Alberta /
ul. Dembowskiego 24

2 LUTEGO / CHEŁM / 19.00
CHADEK GOSPEL CHOIR, gościn‐
nie: Magda Badalska, Mariusz Matera 
Sanktuarium Maryjne na Górze 
Chełmskiej / ul. Lubelska 2

Chórom będą  towarzyszyć wyjątko‐
wi  Goście  –  wokaliści  oraz  muzycy, 
głównie  związani  z  zespołem  Gospel 
Rain. Kolekcję utworów wypełnią kolę‐
dy  i  pastorałki  w  znakomitych  aranża‐
cjach  takich  mistrzów,  jak:  Grzegorz 
Urban,  Filip  Siejka,  Piotr  Nazaruk, 
Grzegorz Głuch.

Projekt  jest  realizowany  dzięki 
wsparciu  finansowemu  Wojewódz‐
twa  Lubelskiego  w  ramach  progra‐
mu  „WARTO  BYĆ  POLAKIEM” 
oraz  wsparciu  finansowemu  firmy 
EasternGraphics  twórcy programu 
tpCon.planner  do  tworzenia  projek‐
tów wnętrz.

W czasie koncertów będziemy zbie‐
rać środki finansowe na ratowanie życia 
  konieczną  operację  serca  sześciomie‐
sięcznej  Matyldy  Różak.  Bardzo  prosi‐
my o wsparcie !

Organizatorem  trasy  koncertowej 
jest  GOOD NEWS MUSIC,  a  jej  part‐
nerami  są:  Parafia  Rzymskokatolicka  p/
w św. Andrzeja Boboli w Lublinie, Para‐
fia Rzymskokatolicka p/w św. Brata Al‐
berta w Zamościu, Sanktuarium Maryjne 

na Górze  Chełmskiej  w Chełmie  ,  Sto‐
warzyszenie Arystyczne  „GR”,  Krasno‐
brodzki  Dom  Kultury,  Chełmski  Dom 
Kultury i Lubelska Szkoła Realna.

Patronat  medialny  nad  projektem 
objęły: TVP3 Lublin, Polskie Radio Lu‐
blin,  Radio  Bon  Ton,  Katolickie  Radio 
Zamość,  Nowe  Radio,  Super  Tydzień 
Chełmski,  Kurier  Zamojski  i  Dziennik 
Wschodni.

KOLĘDY POLSKICH POKOLEŃ
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Babcia  i  dziadek,  to  wyjątkowe 
osoby  w  życiu  każdego  wnu‐

ka. To osoby, które pełnią bardzo waż‐
ną  rolę  i  kojarzą  się  z  ciepłem 
domowego  ogniska  i  ogromną  miło‐
ścią.  To  właśnie  oni  rozpieszczają 
wnuczęta  i pomagają w opiece nad ni‐
mi. Za  to,  że  są  niezastąpieni  i można 
na nich liczyć w każdej sytuacji, zasłu‐
gują  na  szczególne  podziękowanie 
i wyróżnienie.

Doskonałą  okazją,  by  to  uczynić,  jest 
zawsze Dzień Babci i Dzień Dziadka.

W  ramach  takich  właśnie  podzięko‐
wań  krasnobrodzkie  wnuczęta,  tak  jak 
w roku ubiegłym, przygotowały wirtualny 
koncert dla swoich ukochanych DZIAD‐
KÓW.

Padło  wiele  ciepłych  słów  –  dzieci 
wierszami, piosenkami  i  tańcem, dzięko‐
wały swoim BABCIOM i DZIADKOM 
za to, że po prostu są.

Koncert „Dla Babci i Dziadka” moż‐
na  obejrzeć  na  kanale YouTube Krasno‐
brodzkiego  Domu  Kultury.  Dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się w przygo‐
towanie tego programu. 

Na  zakończenie  pragnę  jeszcze  sło‐
wami  występujących  złożyć  życzenia 
wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji 
ich święta. 

Kochane Babcie, kochani Dziadkowie! 
Szczęśliwe dzieciństwo i radość, któ‐

re nam zapewniacie pod nieobecność ro‐
dziców  są  czymś  najcenniejszym.  Obok 
rodziców  to  Wy  zajmujecie  najwięcej 

miejsca w naszych małych sercach. Daje‐
cie  nam  to,  co  najcenniejsze:  SIEBIE 
i  WASZĄ  BEZGRANICZNĄ  MIŁOŚĆ. 
Dlatego niech każdy, nawet najzwyklejszy 
dzień  będzie  powodem  do  tego,  by Wam 
dziękować.

M.K.

W programie wystąpili:
Adrianna Bukała  recytacja
Blanka Gontarz  recytacja
Beatka Wierzbicka  recytacja
Aleksandra Jarszak  recytacja
Gabriela Tabała  recytacja
Magdalena Roczkowska  recytacja
Weronika Tyrka  recytacja 
Magdalena Maruszak  recytacja, konfe‐

ransjerka
Julia Skiba  wokal, konferansjerka
Karolina Cito  recytacja
Martyna Bełz  Jazz dance
Borys Kostrubiec  trąbka
Kinga Pasieczna  trąbka 
Bartłomiej Smoluch  trąbka
Dawid Kwiatkowski  trąbka
Kamil Małek  trąbka skrzydłowa
Jagoda Skiba  trąbka

Scenografia  Marzena Mazurek
Przygotowanie  instrumentalistów    Mate‐
usz Krawiec
Nagranie i montaż  Jarosław Monastyrski
Opracowanie  Mariola Kawecka
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Dla Babci i Dziadka

Z  przyjemnością  infor‐
mujemy,  że  uczennica 

drugiej  klasy  krasnobrodzkie‐
go  liceum Ogólnokształcącego 
Agnieszka Kostrubiec zajęła II 
miejsce  w  II  Ogólnopolskim 
konkursie  na  prezentację multi‐
medialną  „Chrzest  Polski”,  co 
jest  bardzo  WIELKIM  wyróż‐
nieniem i sukcesem. 

Do  konkursu  przystąpiło 
551 uczniów, a do etapu finało‐
wego zakwalifikowano 190 pre‐
zentacji.  Jak  widać  poziom  był 
bardzo wysoki, ponieważ każdy 
uczeń  miał  inny  pomysł  na 
przedstawienie tematu.

Organizatorem konkursu by‐
ła  Fundacja  „SŁOWO”.  Patronat  nad  nim  objęli:  Minister‐
stwo  Kultury  Dziedzictwa  Narodowego  i  Sportu,  Fundusz 

Patriotyczny  oraz  Instytut 
Dziedzictwa  Myśli  Naro‐
dowej. 
Agnieszce  bardzo  gra‐

tulujemy  i  zachęcamy  do 
zapoznania  się  z  jej  pre‐
zentacją  pod  wskazanym 
linkiem:  https://youtu.be/
_Rb3JrIoTVE
Warto dodać, że Agniesz‐

ka  sama  stworzyła  tekst 
do  prezentacji,  który 
przedstawiła  w  dość  po‐
mysłowy sposób – był pi‐
sany wierszem, co nie jest 
łatwą  rzeczą.  Jeszcze  raz 
gratulujemy!

Małgorzata Sawulska

Sukces Agnieszki w ogólnopolskim konkursie!
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Wraz  z  końcem  roku  2021  za‐
kończyły  się prace  związane 

z  termomodernizacją  budynków  Ze‐
społu Szkół w Krasnobrodzie. W dniu 
23 grudnia 2021 roku odbył się odbiór 
końcowy zadania pn. „Termomoderni‐
zacja budynków Zespołu Szkół w Kra‐
snobrodzie  (docieplenie  ścian  ze‐
wnętrznych łącznika)”. 

Komisja  odbiorowa  w  składzie:  Ja‐
nusz  Oś    przewodniczący  komisji  oraz 
Małgorzata  Miecznik  i  Dorota  Sikora   
członkowie,  przy  współudziale  Dawida 
Blicharza    inspektora nadzoru  inwestor‐
skiego dokonała odbioru końcowego  ro‐
bót budowlanych polegających na wyko‐
naniu  izolacji  ścian  piwnic,  wykonaniu 
cokołu,  ociepleniu  ścian,  wykończeniu 
opasek z kostki brukowej betonowej, wy‐
mianie wsporników i przewodów instala‐
cji uziemiającej i odgromowej oraz docie‐
plenie wejścia do segmentu B. 

Wykonawcą prac była firma INVEST 
ENERGY Paweł Kmieć  z Biłgoraja.  Ich 
wartość wyniosła 103 540,82 zł. Zadanie 
to było sfinansowane ze środków budżetu 
gminy Krasnobród.

Wykonane prace są kontynuacją dzia‐
łań  związanych  z  termomodernizacją 
obiektów  szkolnych,  które  były  realizo‐

wane  w  okresie  od  lutego  do  sierpnia 
2021  roku.  Wykonano  wówczas  termo‐
modernizację  dwóch  segmentów  obiek‐
tów szkolnych w ramach dużego projektu 
pod  nazwą:  „Termomodernizacja  budyn‐
ku  użyteczności  publicznej  w  gminie 

Krasnobród”  współ‐
finansowanego  ze 
środków  Europej‐
skiego  Funduszu 
Rozwoju  Regional‐
nego  w  ramach  Osi 
priorytetowej  5  Efek‐
tywność  energetycz‐
na  i  gospodarka  ni‐
skoemisyjna,  Działa‐

nie  5.2  Promocja  niskoemisyjności  Re‐
gionalnego Programu Operacyjnego Wo‐
jewództwa  Lubelskiego  na  lata  2014 
2020.  Wartość  prac  wykonanych  przy 
obiektach szkolnych wyniosła 805 542,99 
zł brutto.

Termomodernizacja  łącznika  kończy 
prace w tym zakresie na obiektach szkol‐
nych. Ten ostatni etap został sfinansowa‐
ny ze środków budżetowych gminy Kra‐
snobród. Dzięki wykonanym pracom bu‐
dynki szkolne nie tylko pięknie wygląda‐
ją,  ale  także  są  bardziej  ekonomiczne 
w eksploatacji.

                                    M. Czapla

Zakończenie termomodernizacji
Zespołu Szkół w Krasnobrodzie

Ogłoszenie
Zwracam się z  serdeczną prośbą do osoby, która wypoży

czyła ode mnie pracę magisterską pt.  „Zarys dziejów Krasno‐
brodu do roku 1918” i jej nie oddała, aby to uczyniła.

Zapewne  stało  się  tak przez przeoczenie  lub  zapomnienie, 
stąd też bardzo proszę o sprawdzenie czy nie leży ona gdzieś na 
półce. Jeśli tak jest, to proszę o jej zwrot. Gdyby dla obecnego 
posiadacza  tej pracy było niezręcznie, aby dokonać  jej zwrotu 
osobiście, można to zrobić za pośrednictwem poczty, ewentual‐
nie przynieść ją do Krasnobrodzkiego Domu Kultury i tam zo‐
stawić.

Praca  magisterska  jest  dla  mnie  cenną  pamiątką,  a  także 
źródłem wiedzy o historii Krasnobrodu, która może przydać się 
także innym czytelnikom, stąd bardzo proszę o jej zwrot.

Adam Kałuża  historyk, 
przewodnik po Krasnobrodzie i Roztoczu

Łącznik przed termomodernizacją
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Święta  Bożego Narodzenia  to  czas rodzinnych spotkań i radości z na‐
rodzenia  Pana  Jezusa.  Boże  Narodzenie 
2021  w  parafii  pw.  Nawiedzenia  Naj‐
świętszej Maryi  Panny w Krasnobrodzie 
to  także  był  czas  radości  z  powodu  za‐
kończenia  prac  remontowych  kościoła 
parafialnego  i  powrotu  do  odprawiana 
mszy świętych  i nabożeństw we wnętrzu 
świątyni. Szczególnym wydarzeniem by‐
ła  Pasterka,  tradycyjnie  odprawiona 
o północy. Jej niezwykły charakter wiązał 
się z  faktem, że po prawie czterech mie‐
siącach  przerwy  związanej  z  remontem 
kościoła  była  ona  pierwszą  uroczystą 
Mszą  świętą  odprawioną w  nowo wyre‐
montowanym i oddanym do użytku wnę‐
trzu świątyni.

Wcześniej  (od  końca  sierpnia  i  aż 
prawie  do  świąt)  kościół  był  zamknięty, 
a msze odprawiano na korytarzu klasztor‐
nym  i w  specjalnie w  tym celu ustawio‐
nym  namiocie.  Wprawdzie  pierwsze 
msze  sprawowano  w  kościele  już  19 
grudnia,  jednak  nie  wszystkie  prace  re‐
montowe były wówczas ukończone.

Rozpoczęcie  Pasterki  poprzedziło 
uroczyste,  procesyjne  wprowadzenie  do 
kościoła cudownego obrazka Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej.  Obraz  wnieśli  księża 
wikariusze: ks. Krzysztof Krupa, Andrzej 
Łopocki, Artur  Juszczak  i  Maciej  Nizio. 
Podczas mszy  cudowny wizerunek  usta‐
wiony był na głównym ołtarzu, a dopiero 
potem  wrócił  na  swoje  dawne  miejsce 
w centralnej jego części.
W czasie prac  remontowych we wnętrzu 
kościoła wizerunek Matki Bożej Krasno‐
brodzkiej znajdował się w kaplicy u miej‐
scowych sióstr Najświętszego Imienia Je‐
zus.

W  procesji,  za  cudownym  obrazem 
szedł  również  ksiądz  proboszcz  Euge‐
niusz  Derdziuk,  który  tradycyjnie,  jak 
w  każdą  wigilię,  niósł  figurkę  przedsta‐
wiającą Dzieciątko Jezus, którą przy ołta‐
rzu uniósł  do góry,  ukazując  ją wiernym 
zgromadzonym w kościele jako znak na‐
rodzenia  Pana  Jezusa,  a  następnie  złożył 
w symbolicznym żłóbku przygotowanym 
przed ołtarzem głównym.

Uroczysta Eucharystia, którą sprawo‐
wał ks. prałat Eugeniusz Derdziuk rozpo‐
częła się od odśpiewania pieśni na powi‐
tanie  „Witaj  Maryjo  Krasnobrodzka  Pa‐
ni…” oraz kolędy „Wśród nocnej ciszy”.

W  czasie  Pasterki  ksiądz  proboszcz 
dokonał  także  poświęcenia  pamiątkowej 

tablicy  poświęconej 
zmarłemu  rok  temu 
(4  grudnia  2020) 
wieloletniemu  pro‐
boszczowi  miejsco‐
wej  parafii,  kusto‐
szowi  krasnobrodz‐
kiego  Sanktuarium 
Maryjnego  ks.  pra‐
łatowi  Romanowi 
Marszalcowi.  Tabli‐

ca,  ufundowana  przez  parafian,  została 
umieszczona  we  wnętrzu  kościoła, 
obok  tablicy  upamiętniającej  poprzed‐
niego  proboszcza  ks.  Kazimierza Wój‐
towicza.

Wierni,  którzy  przybyli  na  Pasterkę, 
a także inni, którzy uczestniczyli w kolej‐
nych  mszach  świętych  mieli  możliwość 
obejrzenia odnowionej świątyni. Efektem 
remontu  jest m.  in.: ogrzewanie z wyko‐
rzystaniem  nowych  technologii  (pompy 
ciepła, fotowoltaika), dzięki czemu w ko‐
ściele  jest  ciepło,  nowe  prezbiterium, 
marmurowa  podłoga,  nowe  instalacje 
(elektryczna,  nagłośnieniowa  i  teleinfor‐
matyczna),  nowoczesne  ekrany  (monito‐
ry) do wyświetlania  tekstów pieśni. Przy 
okazji prac remontowych w kościele od‐
nowiono również drewniane ławy do sie‐
dzenia  i  konfesjonały,  pomalowano  ścia‐
ny,  w  żyrandolach  zamontowano  nowe 
żarówki,  dzięki  czemu  we  wnętrzu  ko‐
ścioła jest jaśniej.

Wszystkie  prace  remontowe  zostały 
wykonane  w  ramach  projektu  pn.  „Ter‐
momodernizacja  Podominikańskiego Ze‐
społu  Klasztornego  parafii  Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Krasnobro‐
dzie”  realizowanego  przy  dofinansowa‐
niu  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomimo  tego,  że  prace  remontowe 
trwają nadal, dla wszystkich było  to  rze‐
czywiście  szczególne  Boże  Narodzenie, 
a  wielu  parafian  powrót  Matki  Bożej 
Krasnobrodzkiej  do  swojej  świątyni 
przyjęło z prawdziwym wzruszeniem.

Mariola Czapla
Fotoreportaż  str. 24

fot. M. Czapla

Szczególne Boże Narodzenie
w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie

Tradycją  jest  już,  że  co 
roku  w  ostatnią  nie‐

dzielę  stycznia  w  Krasno‐
brodzkim  Domu  Kultury  or‐
ganizowany  jest  koncert  kolę‐
dowojasełkowy.  Niestety  sy‐
tuacja pandemiczna i obostrze‐
nia  z  nią  związane  spowodo‐
wały,  że  również  w  tym  roku 
niemożliwe  było  wspólne  ko‐
lędowanie z udziałem publicz‐
ności. 

Mimo  tych  ograniczeń  te‐
goroczne  spotkanie  z  kolędą 
odbyło  się.  Co  prawda  forma 
online  zmusiła  do  nieco 

skromniejszego  programu,  ale 
mamy nadzieję,  że  przepiękne 
polskie  kolędy  oraz  piosenki 
świąteczne w wykonaniu dzie‐
ci  i  młodzieży  uczęszczają‐
cych  na  zajęcia  w KDK  oraz 
zespołu  folklorystycznego 
„Wójtowianie” spodobały się.

Koncert  można  obejrzeć 
na  kanale  YouTube  Krasno‐
brodzkiego  Domu  Kultury, 
natomiast  fotorelację  i  szcze‐
góły  umieścimy  w  kolejnym 
wydaniu  Gazety  Krasno‐
brodzkiej.

M. K.

Koncert kolędowy online
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„Kolory  Niepodległości”  to  tytuł  pla‐
stycznego  konkursu  powiatowego,  którego 
organizatorem byli:  Poseł  na  Sejm Rzeczy‐
pospolitej  Polskiej Tomasz  Zieliński, Woje‐
woda  Lubelski,  Lubelski  Kurator  Oświaty, 
IPN Oddział w Lublinie, Kuratorium Oświa‐
ty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Kon‐
kurs  wpisuje  się  w  obchody  Odzyskania 
przez  Polskę  Niepodległości  i  adresowany 
jest  do  dzieci  w  wieku  przedszkolnym 
i  uczniów  klas  IIII  szkół  podstawowych 
z powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, 
tomaszowskiego, zamojskiego i m. Zamość.

Uczniowie Zespołu Szkół w Krasnobro‐
dzie od lat chętnie biorą w nim udział, wyra‐
żając w ten sposób patriotyczną postawę.

W etapie szkolnym wybrano po trzy pra‐
ce w każdej kategorii. Wyniki przedstawiają 
się następująco:

kategoria przedszkola:
1 miejsce  Lena Janiec gr. 0 a
2 miejsce  Karolina Pryciuk gr. 0 a
3 miejsce  Rita Pelc gr. 0 b

kategoria klasy I  IV szkoły podstawowe:
1 miejsce  Borys Kostrubiec kl. III a
2 miejsce  Magdalena Kozdra kl. III a
3 miejsce  Karolina Piszczek kl. IV b

Mamy  również miłą  informacje  o  wynikach  szczebla  po‐
wiatowego, wszyscy uczestnicy  zakwalifikowali  się  do  finału. 
W  gronie  laureatów  w  kategorii  przedszkola  jest  LENA  JA‐
NIEC.  Lenka zajęła III miejsce,  a w kategorii  szkoły podsta‐

wowe  I  miejsce  zajął    BORYS 
KOSTRUBIEC.  Pozostali  uczest‐
nicy otrzymali wyróżnienia. 
Laureaci zostali zaproszeni na ga‐
lę  wręczenia  nagród,  która  odbyła 
się 6 grudnia 2021 roku w sali kon‐
ferencyjnej  Urzędu  Wojewódzkie‐
go Delegatura w Zamościu. 
Karolina, Rita, Madzia i Karolina 
otrzymały  upominki  i  dyplomy 
z rąk pani dyrektor Elżbiety Działy 
w późniejszym terminie.
Serdecznie  gratulujemy  osiągnięć 
i życzymy dalszych sukcesów

Halina Gontarz

KOLORY NIEPODLEGŁOŚCI

Karolina PiszczekKarolina Pryciuk Borys Kostrubiec

Lena Janiec

Madzia Kozdra

Rita Pelc
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Fraszka na Nową Wieś
Wieś nie taka nowa, jak nazwa jej głosi.
Co drugi dom przy drodze o remont się prosi.
Domy – to prawda – po obu stronach ulicy,
lecz dziur w tej arterii nikt już nie policzy.

Wieprz – rzeka cicho i rozkosznie pluska,
a komarów chmara nasze ciała muska.
Jest i las, który szumem i cieniem nas cieszy,
gdzie  każdy grzybiarz  z  koszem  rano  chętnie 
śpieszy. 

Na wzgórzu za domami wstęgi pól migocą,
żółcą się pola rzepaku, a pszenicy złocą.
Traktor  wyjeżdża  w  pole  z  łoskotem  nie‐
małym,
by na chleb gospodarza pracować dzień cały.
Konie  o  bruk  stukają, wioząc  jeźdźców mło‐
dych,
na naukę jeździectwa i na moc przygody.

Rano  słychać  koguty,  w  wieczór  śpiew 
z kościoła
i dzwon, który wszystkich na modlitwę woła.
Taka jest Wieś Nowa, w kurzu i wybojach.
Ojczyzna  nie  najwspanialsza,  ale  przecież 
moja.

Moja piosenka
moja szkoła – moja Mała Ojczyzna

Tam, gdzie Matka Boża troskliwie króluje
w Sanktuarium powstałym jako 
królewskie Marysieńki Sobieskiej, 
hojne votum za uzdrowienia łaski.

Gdzie w drewnianej kapliczce bije
obficie źródło ozdrowieńczej wody.

Tam, gdzie na zboczu leśnego wąwozu
Święty Roch czuwa nad nami, 
odganiając nieszczęścia podstępnej zarazy.

Gdzie rozległe lasy i piaszczyste wzgórza
pielęgnują pamięć czasów już dawno minio‐
nych.

Tam, gdzie w szumie liści i leśnych strumieni
można usłyszeć galop ułańskich rumaków,
szczęk  powstańczego  oręża  i  grzmoty  wy‐
strzałów.

Tam jest moja szkoła… życia
…moje Liceum imienia Świętego,
który do nas woła z obłoku:
…„Nie ma większego bogactwa w narodzie
nad światłych obywateli”…

Agnieszka Kostrubiec
Uczennica liceum w Krasnobrodzie

 14

Kącik poetycki

Podziękowanie

W imieniu  swoim,  a  przede  wszystkim w  imieniu  naszej  córeczki 
Weroniki,  chcielibyśmy  serdecznie  podziękować  organizatorom 

turnieju: Stowarzyszeniu Dawcy Uśmiechu Smile Donors oraz Zamojskie‐
mu Stowarzyszeniu Wolontariatu, a  także wszystkim osobom zaangażowa‐
nym w organizację charytatywnego turnieju dla naszego dziecka.

Dziękujemy  zwłaszcza  wolontariuszom  oraz  osobom  biorącym  udział 
w licytacjach koszulek piłkarskich oraz innych gadżetów, to dzięki ich wiel‐
kiemu sercu udało się zebrać 27 504,65 zł. 

Wielkie  podziękowania  kierujemy  również  do  wszystkich  sponsorów 
zwłaszcza tych z terenu Gminy Krasnobród, a mianowicie dziękujemy: Re‐
stauracji Dominikańskiej,  firmie Spływy kajakowe pod Remizą – Wiesław 
Fila, firmie Auto – Kosmetyka Krasnobród oraz Burmistrzowi Krasnobrodu 
wraz  z  pracownikami  Urzędu  Miejskiego  w  Krasnobrodzie.  Dziękujemy 
także partnerom medialnym, w tym wydawcom Gazety Krasnobrodzkiej na 
łamach której  publikowane były  informacje dotyczące wspomnianego wy‐
darzenia. 

Udział  w  turnieju  i  jego  rezultat  pozwolił  nam,  rodzicom,  uwierzyć 
w lepsze  jutro   oraz w to, że nie  jesteśmy sami w walce o zdrowie  i przy‐
szłość dla naszej córeczki.

Krystyna i Jan Płońscy
Rodzice Weroniki
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Był taki czas
Kapliczki  przydrożne  trwale wpi‐

sały  się  w  krajobraz  roztoczań‐
skich wsi i miasteczek, stając się świadec‐
twem wiary naszej i naszych przodków.

Bez  uporczywego  szukania  znajdzie‐
my  je w  najmniejszej  nawet miejscowo‐
ści. Większość z nich powstała w pierw‐
szym  dziesięcioleciu XX wieku.  Była  to 
radosna i twórcza reakcja naszych przod‐
ków na ukaz carski o wolności  sumienia 
z  roku 1905. Wśród mieszkańców zatliła 
się  wówczas  nadzieja  złagodzenia  do‐
tychczasowej polityki caratu wobec Pola‐
ków. Dla wierzącego, niewykształconego 
ludu,  niezmiernie  ważnym  była  możli‐
wość swobodnego uczestnictwa w obrzę‐
dach kościelnych. Dotychczasowa polity‐
ka zaborcy w tym względzie była bardzo 
represyjna.

Po  upadku  powstania  w  roku  1863 
zabór  rosyjski  objęła  fala  bezprzykład‐
nych  represji.  Niezwykle  trudnym 
w dziejach  naszego  narodu  był  okres  od 
połowy lat siedemdziesiątych XIX wieku, 
kiedy to rosyjski zaborca podjął na wielu 
polach zdecydowane działania mające na 
celu  likwidację  tendencji wolnościowych 
w  jakże  niepokornym  narodzie  polskim. 
Ze  szczególną  siłą  uderzono  w  kościół 
katolicki  i  naszych  współbraci  wyznania 
unickiego.  Grekokatolicy,  których  tak 
wielu  mieszkało  na  tych  terenach, 
a w niektórych wioskach stanowili więk‐
szość m.in. w Szewni, Potoczku, Sucho‐
woli, Majdanie Sopockim, zostali podda‐
ni  szczególnie  dotkliwym  prześladowa‐

niom,  ich  bowiem  siłą 
zmuszono  do  porzucenia 
wiary  przodków  i  objęto 
opieką  cerkwi  prawo‐
sławnej.  Jak  takie  rzeko‐
mo dobrowolne przejście 
na prawosławie wygląda‐
ło poznać możemy z rela‐
cji mieszkańców Szewni. 

W roku 1878 do wio‐
ski przyjechał Skabiszew‐
ski naczelnik straży ziem‐
skiej w  powiecie.  Zebra‐
nym mieszkańcom przed‐
stawił  cel  swojego  przy‐
bycia,  a  mianowicie  ko‐
nieczność  przejścia  na 
prawosławie.  Wywołało 
to  zdecydowany  opór 
i oburzenie włościan. Za‐
groził wówczas, że pojawi się we wsi po 
raz drugi nie  sam  jak  tym  razem  lecz ze 
wsparciem  roty  wojska  i  zmusi  wszyst‐
kich do podpisania aktu przejścia. Wójto‐
wi gminy zlecił przymusowe wpisywanie 
na  listę.  Wszystkich  opornych  karami 
zmuszano do zmiany wyznania.

W  latach  dziewięćdziesiątych  XIX 
wieku znaną w całej Polsce stała się spra‐
wa  prześladowania  katolickiej  rodziny 
z  Bondyrza  w  parafii  krasnobrodzkiej. 
Rolnik z tej wsi po śmierci pierwszej żo‐
ny zawarł w kościele katolickim powtór‐
ny  ślub.  Nie  było  żadnych  urzędowych 
przeszkód i wątpliwości. Wszystkie dzie‐
ci  z  tego  związku,  a  miał  ich  sześcioro, 

w  kościele  krasnobrodzkim  zostały 
ochrzczone. Po jakimś czasie akt małżeń‐
stwa  trafił  pod  ocenę  Konsystorza  Pra‐
wosławnego  w  Warszawie,  który  cały 
związek uznał za nieważny. Spalono akta 
świadczące o katolickim wyznaniu rolni‐
ka,  a  powołani  biegli  wyprowadzili  do‐
wód,  że  jego  ojciec  do  15  roku  życia 
spełniał  obrzędy  unickie.  Konsystorz 
unieważnił  oba  małżeństwa,  ponieważ 
rolnik  był  przypisany  do  cerkwi,  a  żony 
do  kościoła  katolickiego.  Dzieci  z  obu 
związków uznano za nieślubne. Miejsco‐
wy pop w razie potrzeby z pomocą żan‐
darmów i sądów miał dzieci włościanina 
nawrócić  na  wiarę  prawosławną.  Rów‐
nież rolnik oraz jego bracia siłą zmuszeni 
zostali  do  zaprzestania  praktyk  katolic‐
kich. Wyrok Konsystorza  został  przesła‐
ny  do  naczelnika  powiatu  zamojskiego 
i  zapisany  w  księdze  hipotecznej  tej  ro‐
dziny. Wszelkie  akta  z  kościoła  krasno‐
brodzkiego przekazane zostały do cerkwi 
krasnobrodzkiej. 

Pod  szczególnym  nadzorem  policji 
byli księża oraz  służba kościelna. W ko‐
ściele  krasnobrodzkim w  największej  ta‐
jemnicy  udzielano  ślubów  unitom,  za‐
wierano  małżeństwa  mieszane  oraz 
chrzczono  dzieci  z  takich  związków. Do 
Krasnobrodu  w  tym  celu  przybywali 
mieszkańcy  nawet  z  bardzo  odległych 
stron. Dużo z tych, w świetle prawa nie‐
legalnych  aktów  policji  carskiej,  wspo‐
maganej  przez  licznych donosicieli,  uda‐
wało się odkryć. Za nieprzestrzeganie za‐
kazów  księża  krasnobrodzcy  byli  karani 
przez zaborcę karami finansowymi, prze‐
niesieniami  do  innych  parafii,  często 
w  innych  diecezjach  czy  zakazami  peł‐
nienia  stanowisk  w  kościele.  Nie  chcąc 
narazić  się władzy obowiązki  swoje wy‐

 Oczekiwanie w Dzierążni na przyjazd Ks. Biskupa 

 Banderya z Dzierążni 
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konywali z największą ostrożnością.
Wiele działań było zabronionych. Ka‐

rane  było  stawianie  krzyży  i  kapliczek 
bez  zezwolenia,  uczenie  dzieci, wspomi‐
nanie  chwalebnej  przeszłości  narodu, 
kontrolom  podlegały  głoszone  kazania. 
Za  spisywanie  nielegalnych  aktów  ko‐
ścielnych dożywotnim zakazem wykony‐
wania zawodu ukarany został jeden z kra‐
snobrodzkich organistów. Często w obro‐
nie naszych księży stawała  Kuria Lubel‐
ska.  Mieszkańców  okolicy  wzburzyła 
śmierć tercjarki Anny Denisówny, miesz‐
kającej  w  Majdanie,  która  za  uczenie 
dzieci pacierza została aresztowana i osa‐
dzona  w  tomaszowskim  więzieniu, 
w którym zmarła. Władze carskie  starały 
się całą  sprawę wyciszyć,  chciały zmarłą 
pochować skrycie, by nie dopuścić do re‐
ligijnej manifestacji. Podjęte przez władze 
działania okazały się nieskuteczne, w po‐
grzebie  wzięły  udział  tłumy  mieszkań‐
ców. Ukaz  z  roku  1905  represje wyzna‐
niowe złagodził, co prawda na krótki tyl‐
ko czas. Mieszkańcy uczcili  ten fakt ma‐
sowym stawianiem figur  i krzyży, a gre‐
kokatolicy w  liczbie  kilkuset  tysięcy  po‐
wrócili pod opiekę kościoła katolickiego. 
Realizację  nowej  polityki  antypolskiej 
przerwał wybuch wojny.

Wielkim  religijnopatriotycznym  wy‐
darzeniem  była wizytacja  parafii  katolic‐
kich  przez  biskupa  lubelskiego  Francisz‐
ka Jaczewskiego. Złagodzenie obowiązu‐
jącego  prawa  stworzyło  pierwszą  od  pół 
wieku możliwość  objazdu  diecezji  przez 
hierarchę.  Mimo,  najprzeróżniejszych 
działań utrudniających, a nawet sabotują‐
cych  wizytację,  których  dopuszczały  się 

władze  carskie  i  duchowieństwo  prawo‐
sławne,  wszędzie  witały  biskupa  tłumy 
w autentyczny  i  radosny sposób wyraża‐
jące przywiązanie do wiary i polskości.

Krasnobród biskup odwiedził dwa ra‐
zy.  Po  raz  pierwszy,  zaledwie  w  ponad 
miesiąc  od  ogłoszenia  ukazu  tolerancyj‐
nego.  Miało  to  miejsce  w  dniach  od 
31maja do 2 czerwca 1905 roku. Do mia‐
sta wjechał w towarzystwie banderii kon‐
nej  liczącej  ponad  1200  koni  od  strony 
Józefowa  Ordynackiego.  Na  granicy  la‐
sów krasnobrodzkich  i ordynackich usta‐
wiona  została  brama  powitalna,  ładna 
i  wielce  oryginalna  z  napisem    „Panie, 
wzmacniaj  naszą  wiarę”.  Przy  niej,  po 
obu  stronach  drogi  stanęło  około  4000 
wiernych  ustawionych  miejscowościami, 
z których przybyli. Nazwy wiosek wypi‐
sane  były  na  sporych  rozmiarów  tabli‐
cach.  Kobiety  stanęły  po  jednej,  męż‐
czyźni zaś po drugiej stronie piaszczystej 
drogi.  Właściciel  majątku  Krasnobród 
Fudakowski  w  imieniu  wiernych,  przy‐
witał  i  zaprosił  biskupa  do  odwiedzenia 
parafii.  Kilkaset  dziewcząt  ubranych 
w  białe,  tradycyjne  stroje  opasało,  a  po‐
tem  niosło  przy  karecie  biskupiej  przez 
całą  kilkukilometrową  drogę,  wieniec 
zrobiony z widłaków i kwiatów. Nieprze‐
rwanie  śpiewano  pieśni  religijne. Wielo‐
tysięczny,  rozśpiewany, barwny korowód 
przedstawiał  widok  niezwykle  malowni‐
czy. Na granicy miasta chlebem i solą bi‐
skupa  powitała  społeczność  żydowska. 
Do  kościoła  orszak  dotarł  wieczorem. 
Świątynia  i  jej otoczenie było odświętnie 
przystrojone  i  oświetlone.  Na  murach 
okalających  kościół  zawieszone  zostały 

girlandy z kwiatów. Biskup zwiedził ko‐
ściół oraz zapoznał się ze stanem parafii. 
Podczas  odprawianej  w  dniu  wyjazdu 
z Krasnobrodu sumy w okolice miastecz‐
ka  nadciągnęła  burza.  Rzęsisty  deszcz 
połączony  z  niewielkim  gradem  obficie 
nawodnił  wysuszone  pola,  zakłócił  jed‐
nakże  sakrament  bierzmowania  odbywa‐
jący  się  na  starym  cmentarzu.  Podczas 
wizytacji  do  tego  aktu  przystąpiły  4643 
osoby. Dnia 2 czerwca biskup w asyście 
krasnobrodzkiej banderii odjechał do To‐
maszowa. Przez konnych odprowadzony 
został do granicy krasnobrodzkiej parafii, 
gdzie uszykowana była brama powitalna 
przygotowana przez sąsiednią parafię.

Po raz drugi biskup odwiedził para‐
fię krasnobrodzką rok później 22 maja. 
Do miasteczka,  podobnie  jak  poprzed‐
nio, wjechał  od  strony  Józefowa w  to‐
warzystwie  banderii  konnej.  Około 
czwartej  po  południu  orszak  dotarł  do 
kościoła.  Tłum  wiernych  czekał  na 
czcigodnego  gościa  przy  uszykowanej, 
ozdobnej  bramie  powitalnej.  Po  krót‐
kiej  lustracji  kościoła  i  okolicznościo‐
wych  przemówieniach  biskup  odjechał 
do Dzierążni. Ze smutkiem biskupa że‐
gnali  krasnobrodzcy  parafianie,  miej‐
scowa orkiestra odegrała marsza. 

Podczas  wizytacji  biskup  zapoznał 
się  z  problemami  dotykającymi  parafię. 
Dostrzegł  zaangażowanie  wiernych 
w  poprawę  stanu  kościoła.  Rzeczywi‐
ście, proboszcz krasnobrodzki, a był nim 
wówczas  Antoni Gruszczyński  znako‐
mity mówca, miał  czym  się  pochwalić, 
bowiem  jeszcze  do  niedawna  stan  ko‐
ścioła  i  obiektów  klasztornych  był  zły 
i  wymagał  napraw,  chociażby  w  nie‐
zbędnym  zakresie. W  roku  1894  udało 
się na kościele wymienić dach gontowy 
na  bardziej  trwałą  blachę  oraz  założyć 
rynny. Trzy lata wcześniej została odno‐
wiona ambona.

Na  wykonanie  poważniejszych  re‐
montów  konieczna  była  akceptacja  ko‐
ścielnych  władz  zwierzchnich  i  rządu 
carskiego. Naprawy obiektów były kosz‐
towne  i  wymagały  wielu  wyrzeczeń 
wiernych,  na  których  od  pewnego  czasu 
spoczął główny ciężar utrzymania parafii. 
Po okresie licznych darowizn i inwestycji 
czynionych na rzecz kościoła w wiekach 
XVII i XVIII przez arystokratyczne rody 
Zamojskich,  Firlejów  i  Tarnowskich  na‐
stąpił bowiem okres bardzo trudny, zmu‐
szający  administratorów  parafii  do wielu 
wyrzeczeń  i  oszczędności.  Darowizny 
ustały, a co gorsza część nadań ziemskich 
wbrew prawu,  jak  dowodzili  administra‐
torzy, wróciły do poprzednich właścicieli. 
Bezpośrednio  po  upadku  powstania 
styczniowego  sytuację  pogorszył  fakt  Figura przy drodze do św. Rocha (widok z dwóch stron) 
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przejęcia przez władze carskie folwarków 
dominikańskich  w  Podklasztorze  i  wsi 
Ruskie. Objęty przez księży diecezjalnych 
majątek  kościelny  został  znacznie 
uszczuplony.

Z  każdym  rokiem  stan  świątyni, 
klasztoru  i  zabudowań  pogarszał  się. 
Szybkiej  naprawy  wymagały  dachy 
obiektów,  które  wykonane  były  z  igla‐
stych gontów. Częściową naprawę dachu 
w miejscu posadowienia wieży na środku 
kościoła zlecił ostatni dominikański prze‐
or ks. Ludwik Turzyniecki w roku 1864. 
Za  wykonanie  prac  odpowiedzialny  był 
majster  ciesielski  Wincenty  Turzyniecki 
mieszkaniec  Józefowa,  który  potem  na 
stałe zamieszkał w Podklasztorze. Wyko‐
nano wówczas nową wieżę z banią  i po‐
kryto  ją  angielską  blachą.  Jak wyglądała 
przed  robotami  zapewne  nigdy  nie  bę‐
dziemy wiedzieli. Element ten prawie 150 
lat  później  ponownie  poddany  został  re‐
montowi,  podczas  którego  robotnicy  od‐
kryli umieszczony tam list, kierowany do 
następnych  pokoleń,  pisany  ręką  wspo‐
mnianego przeora.

Podłoga  kościoła  wykonana  była 
z  grubych  bali  iglastych  i w wielu miej‐
scach wymagała wymiany. Parafianie na‐
legali, by mało praktyczną podłogę drew‐
nianą zastąpić ceramiczną posadzką, którą 
coraz powszechniej stosowano w świąty‐
niach.  Po  pokonaniu  wielu  urzędowych 
utrudnień,  rząd  gubernialny wyraził  zgo‐
dę  na wymianę  i  zaakceptował  przedsta‐
wiony  kosztorys  ułożenia  posadzki  cera‐
micznej.  Płytki  zamówiono  w  firmie 
Dziewulski i Lange obecna firma Opocz‐
no. Chcąc zredukować koszty, zakupiono 

płytki  w  pierwszym  i  drugim  gatunku, 
który niewiele zresztą różnił się od wybo‐
ru  pierwszego. Koleją  dostarczono  je  do 
końcowej  wówczas  stacji  w  Rejowcu, 
a stamtąd wozami konnymi przewieziono 
do krasnobrodzkiego kościoła. Pokonanie 
tej  prawie  stukilometrowej  trasy  było 
sporym  wyzwaniem,  bowiem  droga  na 
kilku  odcinkach  była  w  dość  kiepskim 
stanie,  a wozy  były maksymalnie  obcią‐
żone.  Staraniem  parafian  usunięto  drew‐
nianą  podłogę  i  przygotowano  posadzkę 
pod  płytki. Na warstwie  piasku  pozosta‐
łego  po  starej  podłodze  naprzemiennie 
ułożono dwie warstwy z cegły, która sta‐
nowić  miała  podłoże  pod  przyszłą  po‐
sadzkę.  Płytki  kładli  oddelegowani  przez 
firmę  do  tych  prac  dwaj  doświadczeni 
posadzkarze,  którym  w  niefachowych 
pracach  pomagali  parafianie.  Warto  po‐
znać  nazwiska  majstrów,  dzięki  którym 
posadzka  cieszyła  oczy  i  była  powodem 
dumy biednej wówczas społeczności.  Ja‐
kub Olejniczak i Andrzej Kidziński przy‐
byli do wykonania tych prac z Warszawy, 
wykonali  je  z  największą  starannością. 
Posadzka przetrwała  trudne czasy dwóch 
wojen, została wymieniona na nową pod 
koniec  roku  ubiegłego.  Prace  wykonano 
w  roku  1907.  Rok  wcześniej  świątynia 
krasnobrodzka została gruntownie odma‐
lowana  wewnątrz.  Zamówiono  nowe 
ławki, które miały zastąpić wysłużone już 
sosnowe  ławy  prostej  roboty.  Stare 
z  pewnością  źle  wyglądałyby  w  odno‐
wionym wnętrzu.

W  latach  osiemdziesiątych XIX wie‐
ku  z  inicjatywy  proboszcza  ks.  Romana 
Pankowskiego,  ze  składek  wiernych,  na 
dzwonnicy umieszczony został zegar z fi‐
gurami  apostołów  ukazującymi  się  po 
wybiciu  godziny.  Niedługo  parafianie 
cieszyli  się  tą  nowością.  Nie  spodobało 
się  to  rosyjskim władzom,  które  podjęły 
starania,  by  radość  mieszkańców  zakłó‐
cić.  Znalazł  się  człowiek,  prawosławny, 

który  dokonał  unieruchomienia  urządze‐
nia. Wagi  i  inne  elementy  zdemontował 
i  wywiózł.  Niedziałający  zegar  ozdabiał 
dzwonnicę do lat dwudziestych XX wie‐
ku. Instalacja zegara, tajne nauczanie reli‐
gii  i  historii  poza  obowiązującym  syste‐
mem, a także inne nieprawomyślne dzia‐
łania  były  powodem  niezadowolenia 
władz i odwołania proboszcza.

Jedna z mieszkanek Jacni w podzięce 
za  złagodzenie  obostrzeń  oraz  w  inten‐
cjach własnych wyruszyła w pieszą piel‐
grzymkę  do  Rzymu.  Ileż  trudu  włożyła 
uboga, niepiśmienna chłopka, by móc się 
pomodlić  w  świętym  miejscu.  Podróż, 
szczęśliwie  zakończona  zajęła  jej  ponad 
dwa lata.

Na  początku  XX  wieku  wikariusz 
krasnobrodzki  ks.  Andrzej  Dziubiński 
z pomocą parafian posadził  kasztanowce 
przy  drodze  prowadzącej  do  kaplicy  na 
wodzie. Te wiekowe drzewa  tworzą dzi‐
siaj  urokliwą  aleję,  powstałą  w  miejscu 
zajętym  do  końca XIX wieku  przez  las, 
który został dominikanom odebrany, wy‐
cięty i sprzedany. Znajdujące się  tam ka‐
pliczki  wymagały  wówczas  naprawy, 
najbardziej  konieczną  była  reperacja  da‐
chów.  W  kościele  i  klasztorze  w  złym 
stanie były okna, również niektóre z ołta‐
rzy wymagały renowacji.

Konieczność napraw, upiększenia, re‐
monty to codzienność w istniejących bu‐
dynkach  i  tak  też  się dzieje, nie zapomi‐
namy  o  tym.  Niezwykle  cieszy  fakt,  że 
owe kapliczki od których pisanie zostało 
rozpoczęte  otoczone  są  nadal  troską 
mieszkańców,  nie  stoją  opuszczone  i  za‐
niedbane. Są nie  tylko  świadkami naszej 
przeszłości  i  wiary,  ale  także  przypo‐
mnieniem,  że  jeszcze  nie  tak  dawno  był 
czas gdy swoboda wyznania i myśl wol‐
nościowa były przez zaborcę surowo za‐
kazane.

Jolanta i Andrzej Kurantowicz
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Budynek  Zespołu  Szkół  w  Kra‐
snobrodzie  to  kompleks  połą‐

czonych  ze  sobą  zabudowań,  które  wy‐
magają  bieżących  remontów  i  moderni‐
zacji.  W  związku  z  tym  podejmowane 
były  liczne  działania  w  tym  zakresie. 
W  2021  roku  przeprowadzono  remonty 
pomieszczeń  i  doposażono  sale w  sprzęt 
multimedialny  oraz  niezbędne  meble. 
W  ten  sposób  szkoła  zyskała  na  wyglą‐
dzie,  a  uczniowie mają możliwość  nauki 
w  nowocześnie  wyposażonych  salach. 
W ramach pozyskanych funduszy zostały 
gruntownie wyremontowane  i  doposażo‐
ne  w  pomoce  dydaktyczne  oraz  nowo‐
czesne meble świetlice szkolne. Na kory‐
tarzach  szkolnych  stworzono  kąciki  wy‐
poczynkowe dla uczniów. Dla licealistów 
została  utworzona  świetlica  z  małym 
aneksem kuchennym. W budynku szkoły 
sukcesywnie  wymieniane  są  drzwi, 
a  lamperie  z  olejnej  farby  pokrywane  są 
tynkiem  mozaikowym.  Sale  lekcyjne  są 
odmalowywane  i  w  miarę  możliwości 
doposażane w nowe meble i nowoczesny 
sprzęt.  Dobra  współpraca  z  gminą  oraz 
ogromny  wkład  pracy  zatrudnionych 
w zespole pracowników umożliwia prze‐
prowadzanie remontów systemem gospo‐
darczym,  co  pozwala  na  wykazanie  du‐
żych  oszczędności w  zakresie  prac  usłu‐
gowych  i  dzięki  temu  zakup  dodatko‐
wych materiałów remontowych.

Okres minionych wakacji w  Zespole 
Szkół w Krasnobrodzie upłynął pod zna‐
kiem  kolejnych  wielkich  remontów. 
W  tym czasie  przeprowadzono gruntow‐
ny remont kuchni szkolnej. Prace remon‐
towe, wymiana sprzętu i urządzeń, a także 
doposażenie  i  poprawa  standardu  funk‐
cjonującej już kuchni, były możliwe dzię‐
ki  realizacji  programu  rządowego „Posi‐
łek w szkole  i w domu”. Udział w pro‐
gramie  umożliwił  Gminie  Krasnobród 
pozyskanie  na  ten  cel  wsparcia  finanso‐
wego w wysokości 80 000,00 zł. Całko‐
wita  wartość  zadania  wyniosła  100 
000,00 zł.

W  ramach  realizacji  zadania  prze‐

prowadzono  prace  re‐
montowoadaptacyjne, 
które polegały na poło‐
żeniu  nowych  płytek 
ceramicznych  na  ścia‐
nach  w  kuchni,  wyla‐
niu  nowej  posadzki, 
wymianie  mebli  ku‐
chennych.  Ponadto 
doposażono  kuchnię 
w  niezbędny  sprzęt  pozwalający  na 
sprawne  przygotowywanie  i wydawanie 
posiłków dla uczniów. Efektem przepro‐
wadzonych  remontów  jest  nie  tylko  za‐
dowolenie  pań  pracujących  w  kuchni, 
ale  i  smaczne  posiłki  przygotowywane 
dla  naszych  uczniów,  a  także  uczniów 
z sąsiednich szkół.

Uroczyste otwarcie nowo wyremon‐
towanej  kuchni  odbyło  się  26  paździer‐
nika  2021  roku.  W  spotkaniu  wzięły 
udział  władze  naszej  gminy  na  czele 
z  Burmistrzem  Kazimierzem Misztalem 
i  jego  zastępcą  Januszem  Osiem.  Miło 
nam  było  również  gościć  Radnych  na‐
szego Miasta  i  Gminy  na  czele  z  prze‐
wodniczącym  Radosławem  Ciosem
Mairot.  Pan  Burmistrz  poprzez  przecię‐
cie  wstęgi  dokonał  symbolicznego 
otwarcia  kuchni.  Dyrektor  szkoły  Elż‐
bieta Działa przywitała wszystkich przy‐
byłych na spotkanie, oprowadziła zebra‐
nych  po  wyremontowanych  pomiesz‐
czeniach,  omawiając  etapy  przeprowa‐
dzonego  remontu.  Panie  kucharki  za‐
dbały  o  słodki  poczęstunek  oraz  prze‐
pyszne  przekąski,  które  przygotowały 
w nowej kuchni.

Ogromnie  cieszy  fakt,  że  dzięki  re‐

alizacji  projektu  dotyczącego  termomo‐
dernizacji  budynków  użyteczności  pu‐
blicznej  realizowanego  przez  Gminę 
Krasnobród,  kompleks  budynków  kra‐
snobrodzkiego  zespołu  szkół  zyskał  nie 
tylko  na  wizerunku  zewnętrznym,  ale 
także na ekonomicznej eksploatacji.

Przed  nami  nowe plany  i wyzwania. 
Obecnie  tworzymy kolejną  salę do  zajęć 
terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami. Z niecierpliwością oczekuje‐
my  na  dostawę  nowoczesnych  pomocy 
multimedialnych w  ramach  realizowane‐
go obecnie w szkole ministerialnego pro‐
jektu ,,Laboratoria przyszłości”.

Budującym jest fakt, że podejmowa‐
ne  działania  spotykają  się  z  zadowole‐
niem  uczniów  i  przychylną  akceptacją 
ich rodziców.

K. Czapla

Zespół Szkół w Krasnobrodzie 
w trosce o poprawę wizerunku i funkcjonalności
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„Gramy dla Weroniki”
Świąteczny Charytatywny Turniej Piłkarski 

Świąteczny Charytatywny Turniej 
Piłkarski  –  „Gramy  dla Weroni‐

ki” odbył się 26 grudnia 2021 r. na hali 
Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Zamo‐
ściu,  w  godzinach  9:0020:00.  Wyda‐
rzenie  otrzymało  Honorowy  Patronat 
Prezydenta Miasta  Zamość  oraz Hono‐
rowy  Patronat  Prezesa  Zarządu  Lubel‐
skiego  Związku  Piłki  Nożnej  Zbignie‐
wa Bartnika. 

Jego  organizatorami  byli  Dawcy 
Uśmiechu  –  Smile  Donors  i  Stowarzy‐
szenie Zamojskie Centrum Wolontariatu.

Całe  przedsięwzięcie miało  charakter 
charytatywny,  sportowy  i  społeczny. 
Głównym  celem  turnieju  było  zebranie, 
za  pośrednictwem  Fundacji  Serce  dla 
Maluszka,    środków  finansowych  na  le‐
czenie i rehabilitację dziewczynki. Kilku‐
miesięczna  Weronika,  która  ma  zespół 
Downa  (Trisomia  21),  wrodzoną  wadę 
serca,  obecnie  jest  po  jednej  operacji 
przegrody  ubytku  przegrodowokomoro‐
wego  i  rekonstrukcji  zastawki. W  przy‐
szłości być może czeka ją kolejna opera‐
cja jak i kosztowna rehabilitacja. Rodzina 
w  której  wychowuje  się  Weronika  żyje 
w bardzo skromnych warunkach.

Udało się zebrać:  27 504,65 zł
Podczas turnieju zagrało 20 drużyn.
Turniej  obfitował  w  wiele  atrakcji. 

O  godz.  16:00  przed  finałem  odbyła  się 
część oficjalna z aukcjami oraz pokazem 
artystycznym.  Wystąpili  m.  in.  Michał 
Rycaj – Mistrz Świata we Freestyle Foot‐
ball oraz jego uczniowie z Akademii Mi‐
chRyc. Restauracja Renesans, Tauro Bur‐
ger  i  Piekarnia  Grela  zapewnili  catering 
dla uczestników turnieju. Verona Cafe Ri‐
storante  zapewniła  pizzę  dla  wolontariu‐
szy.  Burmistrz  Krasnobrodu  zapewnił 
wodę,  Prezes  LZPN  zapewnił  puchary, 
statuetki  i  medale  dla  piłkarzy.  Firma 
DHL Supply Chain wzięła na swoje barki 
koszty  marketingowe.  Opiekę  medyczną 
zapewnili  wykwalifikowani  ratownicy 

medyczni  z Wodnego Ochotniczego  Ra‐
townictwa  Medycznego  w  Zamościu  – 
Wiktor  Brzuś  i  Wojciech  Kowalczyk. 
Nad  klimatem  imprezy  czuwał  Dj  Kuba 
Król. 

Wśród uczestników i kibiców 
rozlosowano darmowe losy:

  2  vouchery  „LEVEL  UP  fizjoterapia”: 
vouchery  na  masaż  sportowy  i  recovery 
pump – godzina sesja regeneracyjna; 
 1 voucher na  Combo Zamojski Zbir
  3  bony  od Pracowni Optycznej Ottico: 
Bony  o  wartości  200  zł  (3x200zł  = 
600zł);
  3  bony  od Pracowni Optycznej Ottico: 
Bony o wartości 50 zł (3x50zł =150zł);
 10 voucherów na spływy kajakiem Hut‐
ki Bondyrz (10 x 50zł = 500 zł)
 1 voucher autokosmetyka Elmot Serwis 
  10  voucherów Restauracja Dominikań‐
ska (10 x 100 zł = 1000 zł) 
 3 płyty CD od Radio Lublin (3 x 30 zł = 
90 zł)
 5 płyt CD Kolędy Solaris  (5 x 30 zł = 
150 zł)
 5 płyt „Dziewczyna” Solaris (5 x 30 zł = 
150 zł)
 3 szczoteczki soniczne Omeo +365 (3 x 
300 zł = 900 zł)
  4  voucherów  od  Salonu  fryzjerskiego 
„Lady Hair”  Anna Pawlus: Vouchery na 
zabieg kolagenowy włosów o wartości 80 
zł (5*80zł = 400 zł);
  4  voucherów  do myjni  samochodowej 
„CarMen”:  vouchery  na  mycie  samo‐
chodu  i  nałożenie  wosku  polimerowego 
o wartości 100 zł (4*100zł = 400 zł)
  2  vouchery  na  zabieg Gabinet Kosme‐
tyczny „Roxana” ( 2 x 100 zł = 200 zł)
  1  voucher  na  zabieg  Gabinet  Kosme‐
tyczny „Roxana” ( 1 x 60 zł = 60 zł)
  4  vouchery  na  zabieg  Rekonstrukcji 
Włosów – Joico KPak (4 x 100 zł = 400 
zł)
 4 pary skarpetek ProSkills (4 x 40 zł = 
120 zł)
 3 vouchery na 10 zabiegów Tlenoterapii 

Omin+xy (3 x 1000 zł = 3000 zł)
Rozdano  losy  dla  publiczności  na 

łączną kwotę: 7 740 zł 

Licytacja:
1. Koszulka Maciej Jankowski (Piast Gli‐
wice) – wylicytowana za 1100 zł 
2.  Koszulka  Szymon  Lewicki  (Raków 
Częstochowa) – wylicytowana za 800 zł 
3.  Koszulka  Michał  Pazdan  +  Książka 
(Jagiellonia Białystok) – wylicytowana za 
750 zł 
4. Koszulka  Patryk  Szysz  (Zagłębie  Lu‐
bin) – wylicytowana za 500 zł
5. Koszulka Artur Boruc  (Legia Warsza‐
wa) – wylicytowana za 2000 zł 
6. Rękawice bramkarskie Radosław Ma‐
jecki – wylicytowane za 500 zł 
7.  Koszulka  Mateusz  Szymorek  (GKS 
Bełchatów) – wylicytowana za 350 zł
8. Koszulka Karol Świderski  (Reprezen‐
tacja Polski) – wylicytowana za 1000 zł
9.  Koszulka Mateusz Klich  (Leeds Uni‐
ted) – wylicytowana za 1000 zł
10. Koszulka Sławomir Peszko (KS Wie‐
czysta Kraków) – wylicytowana za 3300 
zł 
11. Koszulka Mohamed Salah (FC Liver‐
pool) – wylicytowana za 2500 zł 
12.  Koszulka  Seweryn  Kiełpin  (Wisła 
Płock) – wylicytowana za 350 zł 
13. Koszulka Leonardo Bonucci  (Juven‐
tus Turyn) – wylicytowana za 2000 zł 
14.  Obrazy  z  Liceum  Plastycznego, 
w Zamościu – wylicytowane za 300 zł 
i 550 zł
15. Piłka Nike z autografem Roberta Le‐
wandowskiego  –  wylicytowana  za  2100 
zł
16. Koszulka Michał Pazdan  (Jagiellonia 
Białystok) – wylicytowana za 600 zł 
17. Książka  „Powiadania” Tomasz Tom‐
czewski – wylicytowana za 150 zł 
18. Płyta CD Solaris (2 sztuki) – wylicy‐
towane za 100 zł 
Łącznie z  licytacji uzbieraliśmy: 

19 950 zł.
Partnerzy, którzy nas wspierali:

Twierdza Zamość Otwarta, DHL Supply 
Chain,  Miasto  i  Gmina  Krasnobród, 
OSiR Zamość, ZOZPN, Wodne Ochotni‐
cze  Ratownictwo  Medyczne,  Attyla, 
Thomas  Studio  Graficzne,  Restauracja 
Renesans,  Piekarnia Grela,  Fabryka  Fut‐
bolu,  Pszczelarz  Kozacki,  AMH365 
Sport  Hummel,  Fit  &  Healthy,  Tauro 
Burger,  Football  Masters,  MichRyc,  E. 
Leclerc, Arlen Meble, Grupa HDJ, Level 
Up,  Hotel Artis  Spa,  Just  Blush,  Omeo 
+365, Verona  Cafe  Ristorante,  Restaura‐



Gazeta     rasnobrodzkaStyczeń 202220

cja Dominikańska, Restauracja Osir, Ho‐
tel  Zamojski, Hotel Koronny, O2 Tleno‐
terapia  Zamość,  Zamojski  Zbir,  Soso  by 
Kate, Nela Spa, Roxana Gabinet Kosme‐
tyczny,  Państwowe  Liceum  Sztuk  Pla‐
stycznych w Zamościu, Rehabilitacja Lu‐
bycza Królewska, OlaZmc Fryzjer, Myj‐
nia  Samochodowa CarMEN, Optyk Ot‐
tico,  Spływy  Kajakiem  Hutki  Bondyrz, 
SportDruk

Media, które pomogły nam 
w nagłośnieniu wydarzenia:

Tygodnik Zamojski, Dziennik Wschodni, 
Kronika  Tygodnia,  InfoZamość,  Nowy 
Kurier Zamojski, Gazeta Krasnobrodzka, 
ezamos.pl, lubsport, roztoczen.net 

Rozgrywki sportowe:
W  turnieju  udział wzięło  20  zespo‐

łów  (4  grupy  po  5  zespołów).  Do 
ćwierćfinałów  przeszło  po  2  drużyny 

z każdej grupy. 
Wyniki Ćwierćfinałów: 
Team JZK – The Legends 3  3 k. 43 
FC Zweryfikowani – Trzy Punkty 4:0 
Nie umieją – Fabryka Futbolu 4:1 
WKS Przewale – TauroxRenesans 0:5
Półfinał:
Team JKZ  FC Zweryfikowani  0:4
Nie umieją  TAUROxRenesans  0:4
Mecz o 3 miejsce: 
Team JKZ – Nie umieją 0:3
Finał: 
TAUROxRenesans  FC Zweryfikowani   
3:1

Składy 3 najlepszych
zespołów Turnieju: 

Nie umieją (3 miejsce): 
Mikołaj Grzęda, Adam Niderla, Dominik 
Skiba,  Krystian  Kuroń,  Kuba  Grzęda, 
Kuba Czarnecki, Damian Pupeć.

FC Zweryfikowani (2 miejsce): 
Karol  Wójcik,  Igor  Szczygieł,  Przemy‐
sław  Chyrchała,  Marcin  Witkowski, 
Przemsyław  Koszel,  Bartłomiej  Sienkie‐
wicz, Kacper Bojar
TauroxRenesans (1 miejsce): 
Krzysztof Hadło,  Bartłomiej Mazur,  Łu‐
kasz  Markiewicz,  Przemysław  Gałka, 
Bartłomiej  Zieliński,  Mateusz  Ząbek, 
Mateusz Wróbel,  Paweł  Szawaryn,  Piotr 
Malec
Nagrody indywidualne: 
  Król  Strzelców  (15  bramek):  Dominik 
Skiba (Nie umieją)
  Najlepszy  bramkarz:  Krzysztof  Hadło 
(TauroxRenesans) 
  Najlepszy  zawodnik  turnieju:  Igor 
Szczygieł (FC Zweryfikowani)

Kamil Tomczyszyn
Przedstawiciel Dawcy

UśmiechuSmile Donors
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Ksiądz prałat Roman Marszalec – 
społecznik, duszpasterz i kustosz 

krasnobrodzkiego  sanktuarium  (…),  uro‐
dził  się  w Tyszowcach  1  lutego  1940  r. 
w rodzinie Feliksa i Stefanii z domu Jur‐
kiewicz.  Dodajmy,  że  jego  przyjście  na 
świat  było  długo  i  wprost  z  niepokojem 
oczekiwane.  Przyczyną  był  nie  tylko 
okrutny  czas  okupacji  niemieckiej,  ale 
również  fakt,  że  poród  budził  też  zagro‐
żenie  medycznie.  Jedyną  ucieczką  była 
Matka  Boska  Krasnobrodzka,  do  której 
ufni w Jej pomoc  i oddani Bogu rodzice 
zanosili gorące modły.  Jakże wielka była 
ich  radość,  kiedy  chłopiec  szczęśliwie 
przyszedł na świat i zdrowo się rozwijał. 

Wtedy właśnie w 1942 r. nadeszły dni 
grozy  –  mord  na  rodzinach  żydowskich 
mieszkających  w  sąsiedztwie  Marszal‐
ców.  Przekazy  o  tych  pełnych  grozy 
chwilach pozostały w pamięci na zawsze 
w  rodzinie.  Ks.  Roman  często  o  tym 
wspominał:  „Mimo  że  napastliwy  Nie‐
miec  pociągał  mocno  za  spust  karabinu, 
pocisk  nie  odpalił.  Obraz  Najświętszej 
Dziewicy wiszący na ścianie domu i me‐
dalik  na  piersi matki  stał  się  dla wszyst‐
kich  ocaleniem”.  I  na  koniec  podkreślał: 
„Zostałem  przy  życiu,  aby  pełnić  służbę 
u Tej, która mnie ocaliła!”. 

Uczęszczał  do  szkoły  podstawowej 
w  Tyszowcach.  Tam  też  ukończył 
w 1958 r. Liceum Ogólnokształcące. Stu‐
dia  filozoficznoteologiczne  odbył 
w  Wyższym  Seminarium  Duchownym 
w Lublinie. Na kapłana został wyświęco‐
ny  31 maja  1964  r.  przez  biskupa  lubel‐
skiego Piotra Kałwę.

Po  święceniach  pracował  jako  wika‐
riusz parafialny w Kaniach koło Rejowca 
(19641966),  w  Firleju  koło  Lubartowa 
(19661967)  i Bożej Woli koło Bychawy 
(19671970).  Był  też  rektorem  kościoła 
w  Rzeczycy  Księżej  koło  Kraśnika 
(19701977),  gdzie  tworzył  podwaliny 
pod  erygowanie  parafii.  Proboszczował 

najpierw  w  Majdanie  Sopockim  (1977
1982), a później, od 1982 r. aż do emery‐
tury, w sanktuarium krasnobrodzkim. 

Nie  ominęły  go  godności  kościelne. 
Od  1985  r.  był  kanonikiem  honorowym 
Kapituły  Katedralnej  Lubelskiej,  od 
1993  r.  kanonikiem  rzeczywistym  Kapi‐
tuły  Konkatedralnej  w  Lubaczowie,  od 
1998  r.  kapelanem  honorowym  papie‐
skim  Jana  Pawła  II,  od  28  września 
2005  r.  prałatem  honorowym Benedykta 
XVI. 6 września 1982 r. został wicedzie‐
kanem  dekanatu  ZamośćNowe  Miasto, 
a od 5 marca 1994 do 1 września 1995 r. 
był  jego  dziekanem. Wtedy  też  otrzymał 
stanowisko dziekana  nowo  erygowanego 
dekanatu  krasnobrodzkiego.  Funkcję  tę 
sprawował do końca września 2010 r. 

Od 26 maja 1995 r. aż do śmierci peł‐
nił obowiązki kapelana Koła Rejonowego 
Światowego  Związku  Armii  Krajowej 
Okręg  Zamość.  Przedstawiciele  tego 
Związku  ze  swoim  historycznym  sztan‐
darem  wzięli  udział  w  pogrzebie  swego 
kapelana. 

Ks. Roman Marszalec otrzymał także 
rozliczne  odznaczenia  państwowe,  regio‐
nalne  i  środowiskowe. 4  sierpnia 2000  r. 
ówczesny  minister  kultury  i  dziedzictwa 
narodowego  Rzeczypospolitej  Polskiej, 
Kazimierz  Michał  Ujazdowski,  przyznał 
mu  wyróżnienie  za  opiekę  nad  zabytka‐
mi. Prezydent III RP Lech Kaczyński od‐
znaczył go 2 października 2006 r. Złotym 
Krzyżem  Zasługi.  Środowiska  komba‐
tanckie  nadały  mu  Medal  60lecia  Pol‐
skiego  Związku  Byłych Więźniów  Poli‐
tycznych,  Niemieckich  Więzień  i  Obo‐
zów  Koncentracyjnych.  8  września 
2006  r.  otrzymał  od  ówczesnego  woje‐
wody  lubelskiego Wojciecha Żukowskie‐
go  dyplom  uznania  „za  pełną  zaangażo‐
wania  działalność  duszpasterską  i  spo‐
łeczną  ukierunkowaną  na  propagowanie 
tradycji  patriotycznych,  a  także  piękna 
przyrody  i  dziejów  Krasnobrodu  oraz 

Roztocza,  w  szczególności  za  wkład 
w  powołanie  Krasnobrodzkiego  Towa‐
rzystwa Regionalnego”.  23 maja  2009  r. 
prezydent III RP Lech Kaczyński odzna‐
czył ks. prałata Romana Marszalca Krzy‐
żem Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol‐
ski za zasługi w działalności na rzecz za‐
chowania  dziedzictwa  kulturowego 
i osiągnięcia w pracy duszpasterskiej.

Oprócz  działalności  ściśle  duszpa‐
sterskiej ks. prałat Roman Marszalec an‐
gażował  się  w  pracę  społeczną  na  rzecz 
lokalnego  środowiska.  Wielokrotnie  or‐
ganizował  spotkania  rodzin  związanych 
z  25.  Pułkiem  Ułanów  Wielkopolskich. 
Imieniem  tego  pułku  nazwano  Zespół 
Szkół  Podstawowych  w  Krasnobrodzie. 
Brał udział w działalności Komitetu Od‐
budowy  Kościołów  na  Białorusi,  m.in. 
przeprowadzając zbiórki pieniężne na ten 
cel. Kardynał Kazimierz Świątek, wybit‐
na postać Kościoła na Białorusi,  przesłał 
mu  specjalny  list  z  serdecznym  podzię‐
kowaniem. Warto  podkreślić,  że  ks.  Ro‐
man Marszalec był  jednym z inicjatorów 
powstania  Liceum  Ogólnokształcącego 
w  Krasnobrodzie.  Zaangażował  się  nie‐
zwykle  mocno  w  działalność  Kapituły 
Dziedzictwo  Narodu  „Święta  Sprawa” 
i został wybrany na jej prezesa. Z inicja‐

Na  początku  grudnia  2021  roku 
minęła pierwsza rocznica śmier‐

ci  ks.  prałata Romana Marszalca. Wielo‐
letni proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP 
w  Krasnobrodzie  (19822010),  kustosz 
sanktuarium  maryjnego,  kapłan  który 
wiernie posługiwał w parafii do niemalże 
ostatnich dni swojego życia zmarł 4 grud‐
nia 2020 roku, a jego uroczyste pożegna‐
nie  odbyło  się  w  święto  Niepokalanego 
Poczęcia  Najświętszej  Maryi  Panny    8 
grudnia.  Ze  względu  na  czas  pandemii 
koronawirusa  i ograniczenia z nim zwią‐
zane  nie  wszyscy  mogli  wziąć  udział 
w  tych  uroczystościach,  mimo  to 
ks. Romana Marszalca żegnali księża 

biskupi:  pasterz  diecezji  zamojsko
lubaczowskiej,  ks.  bp  dr  Marian  Ro‐
jek,    ks.  bp  prof.  dr  hab.  Jan  Śrutwa 
i ks. bp dr Mieczysław Cisło, wielu ka‐
płanów oraz miejscowi parafianie i przed‐
stawiciele  społeczności  parafialnych, 
w których pracował wcześniej. Ci, którzy 
nie  mogli  wziąć  udziału  w  uroczysto‐
ściach  pogrzebowych  osobiście,  mieli 
możliwość  uczestniczenia w  nich  za  po‐
średnictwem transmisji online.

Ksiądz  prałat  Roma  Marszalec  został 
pochowany  na  miejscowym  cmentarzu. 
Na nagrobku ciągle palą się znicze. Wiele 
osób zatrzymuje  się przy nim, aby wspo‐
minać zmarłego kapłana i modlić się za je‐
go duszę. Pamięć o nim jest ciągle żywa.

O  pamięci  parafian  i  uznaniu  zasług 
wieloletniego  proboszcza  parafii  Nawie‐
dzenia NMP w Krasnobrodzie  świadczy 
także  pamiątkowa  tablica  poświęcona 
zmarłemu  ks.  Romanowi  Marszalcowi, 
która  została  ufundowana  przez  parafian 
i  umieszczona  we  wnętrzu  nowo  wyre‐
montowanego  kościoła.  Jej  poświęcenia 
dokonał  proboszcz  ks.  prałat  Eugeniusz 
Derdziuk podczas pasterki – mszy świętej 
odprawionej w nocy z 24 na 25 grudnia 
2021 roku.

Poniżej  przypominamy  życiorys 
i osiągnięcia ks. prałata Romana Marszal‐
ca,  opracowany  przez  ks.  prof.  dra 
hab. Edwarda Walewandra.

Mariola Czapla
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Pamięć o księdzu prałacie Romanie Marszalcu

Ks. prałat Roman Marszalec (19402020)
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W sierpniu 2021 roku odszedł do 
Pana  nasz  Ojciec  Marian  No‐

wak. Oficer Armii Krajowej – kombatant, 
ojciec dwojga dzieci. Z zamiłowania mu‐
zykant i majsterkowicz.

Urodził się we wsi Skomorochy Małe 
16 czerwca 1922 roku w rodzinie wielo‐
dzietnej.  Gdy  miał  17  lat  wybuchła  II 
wojna światowa. Mając 19  lat przyłączył 
się  do  walczących  partyzantów  i  brał 
czynny udział w wielu walkach na terenie 
powiatu  hrubieszowskiego. W  celu  kon‐
spiracji  przybrał  pseudonim  „Promień”. 
Co najmniej  dwukrotnie uniknął  śmierci. 
Raz, kiedy przed rozstrzelaniem uratowa‐
ła  go  właścicielka  majątku  ziemskiego, 
która  znała  język  niemiecki. Argumento‐
wała, że ojciec jest jej niezbędny do pracy 
w gospodarstwie. Również ona uratowała 
go  drugi  raz,  przedstawiając  świadectwo 
lekarskie,  kiedy  dostał  się  po  ucieczce 
z aresztu do obozu jenieckiego.

Innym  razem,  ratując  gospodarzy, 
u których ukrywali  się partyzanci, wpadł 
w niemiecką  zasadzkę. Podjął wtedy de‐
cyzję,  która wprawiła  Niemców w  osłu‐
pienie  i  uratowała  mu  życie.  Rzucił  się 
między  nich,  przedarł  przez  uzbrojony 
kordon i zniknął w ciemnościach.

W czasie wojny ożenił się z Marianną 

Wiśniewską, pochodzącą z tej samej wsi, 
która również brała udział w akcjach wo‐
jennych jako sanitariuszka pod pseudoni‐
mem „Halszka”. 

Jako  żołnierz Armii Krajowej musiał 
się ukrywać, przez co nie mógł być obec‐
ny przy narodzinach swojego syna Tade‐
usza, który urodził się w 1944 roku.  Pod 
koniec  wojny  rodzina  Nowaków  prze‐
prowadziła się do Skierbieszowa. 

Szczęśliwe  lata  po wojnie  nie  trwały 
dla  niego  długo.  Za  swoją  działalność 
w czasie okupacji był  internowany przez 
UB  w  Zamościu.  Z  więzienia  został 
uwolniony  dzięki  pomocy  swojej  krew‐
niaczki.  Po  powrocie  cała  rodzina  za‐
mieszkała we wsi Grebowczyk, gdzie po‐
stawili dom. Prowadził tam gospodarstwo 
i  grał  w  wiejskiej  orkiestrze  na  trąbce. 
Tam też w 1947 urodziła im się córka Ja‐
dwiga.

W 1955 Nowakowie przenieśli się do 
wsi Sitaniec koło Zamościa. W  tym cza‐
sie  Ojciec  podjął  pracę  w  Państwowych 
Zakładach  Zbożowych  w  Zamościu, 
gdzie  pracował  do  emerytury.  W  1972 
z  powodu  budowy  linii  kolejowej,  która 
przechodziła  przez  ich  posesję,  Marian 
z  rodziną  przeprowadził  się  do  Krasno‐
brodu i zamieszkał blisko kościoła.

Od  chwili  przybycia  udzielał  się  na 
rzecz  całej  społeczności.  Aktywnie 
uczestniczył  w  pracach  remontowych, 
budowlanych  przy  naszym Sanktuarium. 
Jego  pomoc  była  bardzo  ceniona  przez 
ówczesnych proboszczów  księdza Wój‐
towicza  i  księdza  Marszalca.  Nigdy  nie 
żałował  czasu  i  sił,  by  pomagać  innym. 
Był  towarzyski,  lubiany  przez  wszyst‐
kich. 

Tu w Krasnobrodzie  należał  do  koła 
kombatantów Armii Krajowej i tak długo, 
jak  pozwalało  mu  na  to  zdrowie,  był 
członkiem pocztu sztandarowego.

Był  członkiem  Kółka  Różańcowego 
pod  wezwaniem  Św.  Józefa  w  Krasno‐
brodzie. Codziennie odmawiał różaniec.

W  ostatnich  latach  życia  należał  do 
Klubu Seniora, który bardzo cenił  i  lubił 
uczestniczyć w spotkaniach.

Był człowiekiem modlitwy. Spokojny 
i towarzyski, zawsze służył radą i pomo‐
cą. Tatusiu dziękujemy Ci za to, że byłeś 
naszym ojcem i przyjacielem.

Jadwiga i Tadeusz

Dokumentacja fotograficzna
działalności kombatanckiej  str. 23.

Foto ze zbiorów rodzinnych
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tywy  tej  Kapituły  na  terenie  diecezji  za‐
mojskolubaczowskiej  posadzono  około 
1000  dębów  dla  upamiętnienia  wielkich 
wydarzeń  i postaci  z historii  narodu pol‐
skiego. Mimo tylu zajęć ks. Roman Mar‐
szalec  znajdował  czas,  aby  organizować 
pomoc  materialną  dla  ludzi  dotkniętych 
klęskami żywiołowymi. Starał się o dobrą 
współpracę  z  instytucjami  i  urzędami  na 
terenie swojej parafii i podległego mu de‐
kanatu.

Jeśli  chodzi  o  działalność  gospodar‐
czą  ks. Marszalca  jako  kustosza  krasno‐
brodzkiego  sanktuarium,  trzeba  odnoto‐
wać,  że wraz  z  parafianami wybudował, 
ogrodził  i wyposażył w niezbędny sprzęt 
liturgiczny  kościoły  filialne  w  Majdanie 
Małym,  Majdanie  Wielkim,  Wólce  Hu‐
sińskiej, Dominikanówce  i  Jacni. Rozbu‐
dował kaplice w Łuszczaczu i Hutkowie, 
powiększając ich nawy główne. Wybudo‐
wał i przygotował do pełnego funkcjono‐
wania kościół pw. Zesłania Ducha Świę‐
tego w krasnobrodzkiej  dzielnicy Podza‐
mek. Konsekracja odbyła się 27 czerwca 
2007  r.  Przy  kościele  św.  Stanisława Bi‐
skupa w Potoczku została z jego inicjaty‐
wy dobudowana nowa drewniana  zakry‐
stia.  Ks.  Roman  Marszalec  zajął  się  też 
pracami przy zabytkowym kościele para‐
fialnym. 

Ks. prałat Roman Marszalec miał cie‐
kawe hobby – hodował ptaki. Na podwó‐
rzu  parafialnym  urządził  ptaszarnię, 
w której można zobaczyć egzotyczne pta‐

ki  i  rzadkie gatunki gołębi. Muzeum Pa‐
rafialne, a zwłaszcza ptaszarnia, cieszą się 
wielkim zainteresowaniem  tak mieszkań‐
ców Krasnobrodu  i  okolic,  jak  i  przyby‐
szów. O każdej porze roku przybywają tu 
liczne grupy zwiedzających z całej Polski, 
przede wszystkim dzieci i młodzieży.

25 września 2010 r. ks. prałat Roman 
Marszalec  przeszedł  w  stan  spoczynku. 
Stało  się  więc  zadość  wymogowi  praw‐
nemu  –  emerytura,  czyli  coś,  na  co  – 
zgodnie  z  etymologią  –  sobie  zasłużyli‐
śmy  (łacińskie  słowo  emeritus  znaczy 
właśnie  „zasłużony”,  od  czasownika 
emereo, emerere, emerui, emeritum – za‐
pracować,  zasłużyć,  wysłużyć).  Można 
w rozmaity sposób to rozumieć, bo zasłu‐
ga  może  być  po  prostu  skwitowana  do‐
raźnie i tym samym jak gdyby wyrówna‐
na.  Zasługi  ks.  prałata Marszalca,  jak  to 
staramy  się  tu  zobrazować,  nie mieszczą 
się wszelako na żadnej liście płac. One po 
prostu  zrosły  się  z  dokonanymi  przezeń 
dziełami,  które  stanowią  trwały  monu‐
ment o nim przypominający. Mogą to być 
i  są  z  pewnością  dzieła  w  obrębie  Ko‐
ścioła, bo  jako kapłan  im przede wszyst‐
kim poświęcał siły. Ale ks. prałat Roman 
Marszalec  to postać  trudna do zaszuflad‐
kowania. Potrafił  niejedno  i  nie  cofał  się 
przed  żadną  pracą.  Dla  niego  parafia, 
sanktuarium i elementarne potrzeby miej‐
sca, w którym razem ze wspólnotą wier‐
nych  żył,  to  także  teren  służby. Mówili‐
śmy o  jego hobby – ptakach. Każdy, kto 

go znał, wie, że jego hobby był także ten 
piękny,  tak  ubogacony  przyrodą  krajo‐
braz,  w  którym  łatwo  odnajdował  dary 
przynoszone  przez  naturę,  te  kosze  ry‐
dzów,  ziół,  owoców  lasu.  To  był  jego 
urlop, jego wytchnienie po obowiązkach, 
niekiedy bardzo wyczerpujących. 
Wreszcie  jego przywiązanie do ziemi oj‐
czystej. I nie mamy tu na myśli tylko Pol‐
ski,  bo  to  oczywiste,  ale  ziemia  ojczysta 
to także miejsce, które niejako asystowało 
przy  naszych  narodzinach,  wykarmiło 
nas, pomagało wzrastać, ale także wycią‐
gnęło  rękę  po  daninę. Od  jednych  zażą‐
dało  krwi,  od  innych  potu  i  trudu.  Ks. 
prałat Roman Marszalec  tej ziemi, Ziemi 
Zamojskiej, niczego nie odmówił. Dał to, 
czego Stwórca zażądał, i niczego nie po‐
skąpił.  Był  i  pozostanie  na  zawsze  ży‐
wym  świadectwem urodzenia  i  życia  tu, 
na  Zamojszczyźnie,  bogatej  w  historię, 
w patriotyzm, w cierpienie oraz w miłość 
do  wszystkiego,  co  polskie.  Nie  można 
sobie wyobrazić, by ktoś lepiej mógł zdać 
egzamin  z  patriotyzmu,  tego  pieczętują‐
cego się Orłem Białym i polskim znamie‐
niem – flagą białoczerwoną, a także tego 
patriotyzmu wiążącego człowieka z Małą 
Ojczyzną – w tym przypadku z Zamojsz‐
czyzną,  jak  tyszowianin  z  urodzenia,  śp. 
ks. prałat Roman Marszalec. 

ks. prof. dr hab. Edward Walewander

Wspomnienie o Marianie Nowaku (19222021)
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