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Podpisanie umowy pn. „Budowa
i modernizacja infrastruktury drogowej 

w Gminie Krasnobród”
W  Urzędzie  Miejskim  w  Krasnobro‐

dzie w dniu 23 marca br. została podpisana 
umowa na realizację zadania pn. „Budowa 
i  modernizacja  infrastruktury  drogowej 
w Gminie Krasnobród”. W imieniu Gminy 
Krasnobród  umowę  podpisał  Kazimierz 
Misztal    Burmistrz  Krasnobrodu  przy 
kontrasygnacie Elżbiety Nowak  Skarbni‐
ka  Gminy,  a  w  imieniu  wykonawcy   
„Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowych  Sp. 
z o.o.” z siedzibą w Zamościu, ul. Peowia‐
ków  7,  22400  Zamość   Marcin  Basak   
prezes firmy.

Przedmiot  zamówienia  składa  się 
z dwóch zadań:
Zadanie  1:  „Budowa  drogi  gminnej 
nr 112305L (ul. Słoneczna) i odcinka dro‐
gi nr 112304L (ul. Łąkowa) w miejscowo‐
ści  Krasnobród”,  którego  zakres  robót 
obejmuje w szczególności: 
a) branża drogowa:
 wykonanie  jezdni  o  nawierzchni  asfalto‐
wej  ulicy  Słonecznej  i  Łąkowej  o  łącznej 
długości 866,39m i  szerokości 5m. Począ‐
tek zakresu ul. Słonecznej od km 0+002,60 
do  km  0+467,14  oraz  od  km  0+000,00 
do  km  0+114,11  o  łącznej  długości 
581,25 m wraz z  łącznikiem od ulicy Sło‐

necznej  o  długości  74,29 m.  Początek  za‐
kresu  ulicy  Łąkowej  od  km  0+114,11 
do  km  0+324,96  o  łącznej  długości 
210,85 m;
  wykonanie  zjazdów  indywidualnych 
i  dojść  do  furtek  o  nawierzchni  z  kostki 
brukowej betonowej;
 wykonanie poboczy ulepszonych kruszy‐
wem;
b) branża sanitarna:
 wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
 przebudowa sieci gazowej.
Zadanie  2:  „Przebudowa  odcinka  drogi 
gminnej nr 112304L  (ul. Łąkowa) od km 
0+006.50  do  km  0+204.90”,  którego  za‐
kres robót obejmuje w szczególności:
a) branża drogowa:
 wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki 
betonowej  brukowej  od  km  0+006,50 
do  km  0+204,90  o  długości  198,40  m 
i szerokości zmiennej od 3,00 do 5,00m;
  wykonanie  zjazdów  z  kostki  betonowej 
brukowej;

Wartość  podpisanej  umowy  wynosi 
1 944 625,66 zł brutto.

Zgodnie  z  zawartą  umową  roboty  zo‐
staną wykonane w  terminie 8 miesięcy od 
podpisania umowy tj. do dnia 23.11.2022 r.

Zadanie  jest  dofinansowane  ze  środ‐
ków  Rządowego  Funduszu  Polski  Ład: 
„Program  Inwestycji  Strategicznych”.  Do‐
finansowanie: 1 800 000,00 zł. Wkład wła‐
sny: 144 625,66 zł

Podpisanie umowy na przebudowę
 odcinka ulicy Kalinowej

W  Urzędzie  Miejskim  w  Krasnobro‐
dzie w dniu 12 kwietnia br. została podpi‐
sana  umowa  na  realizację  zadania  pn. 
„Przebudowa  odcinka  ulicy  Kalinowej 

nr  112296L  na  osiedlu  Podzamek w Kra‐
snobrodzie, km 0+009,00÷0+113,00.” 

Umowę  podpisał  Kazimierz Misztal   
Burmistrz Krasnobrodu  przy  kontrasygna‐
cie  Elżbiety  Nowak    Skarbnika  Gminy, 
a  Firmą  „Zakład  BudowlanoTransporto‐
wy „DROGMOST” Sp. z o.o.” z  siedzibą 
Mokre  24D,  22400  Zamość,  reprezento‐
waną  przez  Mateusza  Michalskiego   
Członka Zarządu.

Przedmiotem zamówienia jest:
  przebudowa  drogi  o  długości  104,00  m 
i szerokości podstawowej jezdni 6,00 m;
 wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjaz‐
dów z kostki betonowej brukowej;
 warstwa wyrównawcza z kruszywa łama‐
nego;
 wymiana krawężników betonowych; 
 regulacja pionowa studzienek sanitarnych 
i krat kanalizacji deszczowej;
 montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wartość  podpisanej  umowy  wynosi 
119 999,62 zł brutto.

Zgodnie  z  zawartą  umową  roboty  zo‐
staną wykonane w  terminie  3 miesięcy  od 
podpisania umowy tj. do dnia 12.07.2022 r.

Złożono wnioski inwestycyjne do
Rządowego Funduszu Polski Ład
W pierwszym kwartale 2022 r. Gmina 

Krasnobród  złożyła  wnioski  o  dofinanso‐
wanie do Banku Gospodarstwa Krajowego 
z  Rządowego  Funduszu  Polski  Ład:  Pro‐
gram Inwestycji Strategicznych.

Złożono  7  wniosków  w  trzech  po‐
szczególnych edycjach: 
Edycja druga:
 „Termomodernizacja budynków użytecz‐
ności  publicznej  w  Gminie  Krasnobród”, 
w  obszarze  strategicznym  Efektywność 
energetyczna,  na  kwotę:  2  011  397,92  zł, 
dofinansowanie: 1 800 000,00 zł;
 „Budowa sali gimnastycznej przy Szko‐
le Podstawowej w Kaczórkach”, w obsza‐
rze  strategicznym:  Infrastruktura  sporto‐
wa, na kwotę: 4 134 078,21 zł, dofinanso‐Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
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wanie: 3 700 000,00 zł; 
  „Modernizacja  istniejącej  drogi  gminnej 
nr 112311L w miejscowości Wólka Husiń‐
ska, w  obszarze  strategicznym:  Infrastruk‐
tura  drogowa,  na  kwotę:  4  761  904,76  zł, 
dofinansowanie: 4 500 000,00 zł;
Edycja trzecia PGR:
 „Budowa infrastruktury sportowej na sta‐
dionie miejskim w Krasnobrodzie”, w ob‐
szarze strategicznym: Infrastruktura sporto‐
wa, na kwotę: 2 051 070,41 zł, dofinanso‐
wanie: 2.000.000,00 zł;
  „Modernizacja  oczyszczalni  ścieków 
wraz z główną przepompownią w Krasno‐
brodzie”, w obszarze strategicznym:  Infra‐
struktura  wodnokanalizacyjna,  na  kwotę: 
4  614  908,42  zł,  dofinansowanie:  4  500 
000,00 zł; 
Edycja czwarta  Uzdrowiska: 
  „Modernizacja  infrastruktury  turystycz‐
nouzdrowiskowej  w  Gminie  Krasnobród 
w okolicy zbiornika wodnego”, w obszarze 
strategicznym:  Infrastruktura  turystyczna, 
na  kwotę:  2  051  070,41  zł,  dofinansowa‐
nie: 2 000 000,00 zł
  „Uzbrojenie  terenów  uzdrowiskowych 
strefy A i B w Krasnobrodzie”, w obsza‐
rach  strategicznych:  Infrastruktura  dro‐
gowa,  Infrastruktura  wodnokanalizacyj‐
na  i  Efektywność  energetyczna,  na 
kwotę:  5  131  578,85  zł,  dofinansowa‐
nie: 5 000 000,00 zł.

Gmina  Krasnobród  realizuje  obecnie 
wnioski  z  pierwszego  naboru  wniosków 
Polskiego  Ładu  na  kwotę  dofinansowania 
ponad 7 700 000,00 zł.

Odbiór końcowy „Budowa sieci
kanalizacyjnej w ul. Łąkowej

i ul. Sobieskiego w Krasnobrodzie”.
W  dniu  20  kwietnia  br.  w  Urzędzie 

Miejskim w Krasnobrodzie przeprowadzo‐
no  odbiór  końcowy  zadania  pn.  „Budowa 
sieci kanalizacyjnej w ul. Łąkowej i ul. So‐
bieskiego w Krasnobrodzie”. 

Odbioru  dokonała  komisja  odbiorowa 
w  składzie: Kazimierz Misztal    przewod‐
niczący  komisji  oraz  członkowie  Małgo‐
rzata  Miecznik  i  Dorota  Sikora,  przy 
współudziale:  Jacka  Gmyza    Dyrektora 
Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Kra‐
snobrodzie  z/s  w  Majdanie Wielkim  oraz 
Antoniego  Kopytki    Inspektora  nadzoru 
branży sanitarnej. 

Przedmiotem  zamówienia  były  roboty 

budowlane  w  ramach  zadania  „Budowa 
sieci kanalizacyjnej w ul. Łąkowej i ul. So‐
bieskiego w Krasnobrodzie”.  Roboty  były 
wykonane  w  okresie  od  16.02.2022  r.  do 
11.04.2022 r. 
Wykonawcą  robót  była  firma  WodBud 
Paweł  Maścibroda,  z  Tomaszowa  Lubel‐
skiego reprezentowana przez Pawła Maści‐
brodę  właściciela firmy i Jerzego Dudziń‐
skiego  kierownika budowy.

Przedmiot zamówienia obejmował wy‐
konanie następujących prac: 
 budowa  sieci kanalizacyjnej w ul. Łąko‐
wej w Krasnobrodzie: łączna długość sieci 
kanalizacyjnej wynosi około 56,0 m,
 budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sobie‐
skiego  w  Krasnobrodzie:  łączna  długość 
sieci kanalizacyjnej wynosi około 232,0 m.

Całkowita wartość wykonanych  i ode‐
branych robót wynosi: 129 513,18 zł brut‐
to, w tym:
 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Łąko‐
wej w Krasnobrodzie: 38 345,19 zł brutto, 
 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sobie‐
skiego  w  Krasnobrodzie:  91  167,99  zł 
brutto.

Podpisano umowę na budowę
sieci wodnokanalizacyjnej

21  kwietnia  Burmistrz  Krasnobrodu 
Kazimierz  Misztal,  przy  kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak, zawarli 
umowę na realizację zadania pn. „Budowa 
sieci wodnokanalizacyjnej wraz  z moder‐
nizacją hydroforni w gminie Krasnobród”. 

Wykonawcą  prac  jest  Zakład  Remon‐
towoBudowlany  w  Zamościu Adam  Ku‐
stra w  spadku,  reprezentowany  przez:  Za‐
rządcę  sukcesyjnego    Tomasza  Kustrę 
oraz Kierownika budowy  Ewę Smagłow‐
ską. 

Zakres robót w ramach niniejszej umo‐
wy obejmuje:
1) modernizację hydroforni w Zielonem,

2) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Wi‐
dokowej w Krasnobrodzie,
3) budowę sieci wodociągowej w ul. Wi‐
dokowej w Krasnobrodzie,
4) budowę sieci kanalizacyjnej w Nowej 
Wsi,
5) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Si‐
korskiego w Krasnobrodzie,
6) budowę sieci wodociągowej w ul. Si‐
korskiego w Krasnobrodzie,
7) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Le‐
lewela w Krasnobrodzie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  wyko‐
nać całość przedmiotu zamówienia do dnia 
21 lutego 2024 r. Wartość zawartej umowy 
to 4 817 138,79 zł brutto. Z uwagi na dużą 
ilość zadań objętych umową, poszczególne 
prace będą podzielone na etapy, o których 
będziemy  informować  mieszkańców  na 
bieżąco. 

Zadanie  inwestycyjne  „Budowa  sieci 
wodnokanalizacyjnej wraz  z modernizacją 
hydroforni w gminie Krasnobród” dofinan‐
sowane jest ze środków Rządowego Fundu‐
szu Polski Ład: Program  Inwestycji Strate‐
gicznych w wysokości 4 572 428,14 zł.

Nowe stawki opłat za odpady
Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązują no‐

we  stawki opłat  za gospodarowanie odpa‐
dami  komunalnymi.  Zgodnie  z  uchwałą 
nr  XXVIII/240/2022  Rady  Miejskiej 
w  Krasnobrodzie  z  dnia  9  marca  2022  r. 
stawki opłaty wynoszą:
14,50  zł  miesięcznie  od  jednego  miesz‐
kańca  w  przypadku  właścicieli  nierucho‐
mości,  którzy  posiadają  przydomowy 
kompostownik  i  zadeklarowali  komposto‐
wanie  bioodpadów  stanowiących  odpady 
komunalne,
16,50  zł  miesięcznie  od  jednego  miesz‐
kańca w  przypadku  braku  przydomowego 
kompostownika.

Zmiana  stawki nie powoduje koniecz‐
ności składania nowej deklaracji.
Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi,  tak  jak  dotychczas,  nale‐
ży wnosić na indywidualny numer konta 
do  ostatniego  dnia  każdego  miesiąca, 
w  którym  zaistniał  obowiązek  ponosze‐
nia opłaty.

Informacje zebrała M. Czapla
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Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  to  tradycyjna modli‐
twa Kościoła w  okresie Wielkiego  Postu. Ma  swój 

niezwykły  urok,  który  przybliża  nam  tajemnicę  Męki 
i Śmierci Pana Jezusa. Z radością trzeba przyznać, że miesz‐
kańcy Krasnobrodu, w porównaniu  z  innymi  rejonami Pol‐
ski,  aktywnie  uczestniczą  w  nabożeństwach,  szukając  bli‐
skości samego Boga.

8  kwietnia  w  Sanktuarium  NNMP  w  Krasnobrodzie, 
zespół  „Krasnobrodzki  Gospel”  postanowił  połączyć  się 
w  tej modlitwie  razem z całą społecznością parafialną  i po‐
prowadzić nabożeństwo. Zazwyczaj nasze występy są trans‐
mitowane,  opatrzone  zdjęciami  lub  wspomnieniami.  Tym 
razem  nasze  uczestnictwo  miało  zupełnie  inny  charakter. 
Przygotowane przez nas pieśni  i  rozważania miały za zada‐
nie  wspólne  zanurzenie  się  w  tajemnicach  zbawienia.  Stąd 
także  i  w  tym  artykule  nie  znajdzie  się  zdjęcie  z  tamtego 
wydarzenia. Rozważania, które zaproponowaliśmy, były do‐
słownie  naszym  uczestnictwem  w  Męce  Pana.  Idąc  przez 
kolejne  stacje  towarzyszyliśmy  Zbawicielowi  przedstawia‐
jąc Mu to, co czujemy, nasze niepokoje, lęki… Wyraziliśmy 
głośno  także  to,  co  moglibyśmy  czuć,  gdybyśmy  byli  tam 
dwa tysiące lat temu. Rzadko chyba zastanawiamy się, jakie 
byłyby  nasze  uczucia,  gdybyśmy  stanęli  twarzą  w  twarz 
z  zakrwawioną  twarzą  Chrystusa?  Co  powiedziałaby  nam 
Weronika,  trzymająca  odbite  oblicze  Pana?  Czy  Szymon 
mógł wiedzieć,  że  bierze  udział w  zbawianiu  świata?  Jakie 
słowa na koniec Syn Stwórcy chciałby powiedzieć swojemu 
stworzeniu?  Co  powiedzielibyśmy  Maryi,  która  trzymała 

w dłoniach martwe Ciało swego Syna, zabitego dla nas? Ten 
dialog  z  Chrystusem,  Jego  Matką  i  świadkami  wydarzeń 
przeplatany był  pieśniami pasyjnymi wykonywanymi przez 
„Krasnobrodzki Gospel”. Wszystkie  opiewały wielkość Pa‐
na, Jego poświęcenie, a nade wszystko miłość do człowieka. 
Chcieliśmy w ten sposób przybliżyć nam wszystkim Jezusa, 
jako  Boga  i  Człowieka,  którego  cierpienie  zmieniło  naszą 
wieczność. W  rzeczywistości,  odnoszę wrażenie,  że my  sa‐
mi  spotkaliśmy  się  z Nim  twarzą w  twarz  i  przez wspólną 
modlitwę z całym Kościołem stał nam się jeszcze bliższy. 

Przeżywaliśmy  nabożeństwo  wspólnie  z  liderem  „Kra‐
snobrodzkiego Gospel”,  Grzegorzem Głuchem,  który  aran‐
żuje i przygotowuje nasze pieśni, a także z pozostałymi mu‐
zykami:  Martą  Antoniak  i  Bartkiem  Baraniakiem,  którzy 
wsparli nas dźwiękami gitar, a także zaprzyjaźnionym z na‐
mi  ks.  Piotrem Spyrą,  który wybitnie  uświetnia  nasze  spo‐
tkania na klawiszach. 

Nasza  osobista  refleksja  na  temat Drogi Krzyżowej  po‐
jawiła  się  także  w  Panoramie  Lubelskiej,  jako  wstęp  do 
wchodzenia w tajemnice Wielkiego Tygodnia.

Być  może  dla  niektórych  był  to  kolejny  „występ”  go‐
spel,  ale  dla  nas,  było  to  osobiste  spotkanie  z  cierpiącym 
Chrystusem, który nigdy nie  jest „występem”, czy „koncer‐
tem”,  ale  Tym,  którego  miłość  do  każdego  z  nas  zabiła. 
A wszystko  po  to,  by móc  z  każdym  z  nas  spędzić wiecz‐
ność.

Ewa Monastyrska
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XIV Ogólnopolski 
Konkurs Organowy
w Krasnobrodzie 
dofinansowany
przez MKiDN

Wniosek złożony przez Krasnobrodzki Dom Kultu‐
ry  na  zadanie  pn.  „XIV  Ogólnopolski  Konkurs 

Organowy w Sanktuarium NNMP w Krasnobrodzie” został 
rozpatrzony pozytywnie  i otrzymał dofinansowanie w wy‐
sokości 30.000,00 zł z programu Ministra Kultury i  Dzie‐
dzictwa Narodowego  „Edukacja Artystyczna” 2022.

Konkurs odbędzie się w dniach 2527 sierpnia 2022 ro‐
ku. Szczegóły  realizowanego zadania oraz  regulamin kon‐
kursu  już  wkrótce  zostanie  opublikowany  na  stronie 
www.perartemadastra.pl.

M. Czapla

Droga Krzyżowa od serca
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„ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK”
Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Eliminacje Powiatowe

Krasnobrodzki  Dom Kultury  od 
wielu już lat jest organizatorem 

Eliminacji  Powiatu Zamojskiego Woje‐
wódzkiego Konkursu Piosenki Dziecię‐
cej  i  Młodzieżowej  „Śpiewający  Sło‐
wik”,  którego  głównym  organizatorem 
jest  Wojewódzki  Ośrodek  Kultury 
w Lublinie.

W  roku  2022  na  krasnobrodzkiej 
scenie znowu zagościli najlepsi wokali‐
ści  z  gmin  powiatu  zamojskiego  i  Za‐
mościa. Eliminacje,  nad którymi Patro‐
nat  Honorowy  objął  Starosta  Zamojski 
Stanisław Grześko,  odbyły  się  29 mar‐
ca. Swoją obecnością  zaszczycił  je Wi‐
cestarosta  Zamojski  Witold  Marucha, 
który  wysłuchał  wszystkich  prezentacji 
wokalnych,  a  na  zakończenie,  w  imie‐
niu  swoim  i  Pana  Starosty  Stanisława 
Grześko  podziękował wykonawcom  za 
udział  w  konkursie,  pogratulował  suk‐
cesów i życzył powodzenia w etapie fi‐
nałowym. 

Wokalistów  oceniała  komisja  kon‐
kursowa w składzie: Barbara Rabiega 
(przewodnicząca) – muzyk, specjalność 
śpiew  solowy,  pedagog,  solistka    wo‐
kalista  Orkiestry  Symfonicznej  im.  K. 
Namysłowskiego w Zamościu,  instruk‐
tor  śpiewu  oraz  akompaniator  Zespołu 
Pieśni i Tańca Zamojszczyzna, dyrygent 
zespołu  wokalnego  „Ale  Cantare” 
z  Płoskiego,  Anna  Mroczek  –  woka‐
listka,  absolwentka  UMCS  kierunek 
Jazz  i muzyka  estradowa, Aneta Kru‐
pa  –  magister  sztuki  muzycznej,  in‐
struktor  ds.  muzyki  Krasnobrodzkiego 
Domu  Kultury.  Po  przesłuchaniu  23 
wykonawców  zgłoszonych  do  konkur‐
su w 4 kategoriach wiekowych  jurorzy 
wyłonili  laureatów Eliminacji  Powiato‐
wych, którymi zostali:
• Karmen Kowalska – Studio Wokal‐
ne DISOUND (kat. I)
• Karina Kowalska – Studio Wokalne 
DISOUND (kat. II)
•  Dominika  Kawka  –  Krasnobród 
(kat. III)
•  Gabriela  Dobek  –  Krasnobrodzki 
Dom Kultury (kat. IV)

Laureaci  otrzymali  nominacje  do 
reprezentowania  Powiatu  Zamojskiego 
podczas Wojewódzkiego Festiwalu Pio‐
senki Dziecięcej  i Młodzieżowej „Śpie‐
wający  Słowik”,  który  odbędzie  się 
w  dniach  2728  kwietnia  2022r. 
w MiejskoGminnym Centrum Kultury 
w Rykach.

Ponadto  Jury  przyznało  wyróżnie‐
nia, które otrzymali:

•  Iga  Piotrowska  – Zespół  Szkół 
w Krasnobrodzie (kat. I)
• Daria Cisło – Szkoła Muzyczna 
YAMAHA w Zamościu (kat. IV)
•  Oliwia  Krawczyk  –  Gminny 
Ośrodek Kultury w Nieliszu (kat. 
IV)

Zwycięzcy  otrzymali  nagrody 
rzeczowe  i  statuetki  ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Za‐
mościu, które wręczył wicestarosta 
Witold Marucha, natomiast wyróż‐
nieni    nagrody  rzeczowe  ufundowane 
przez  Krasnobrodzki  Dom  Kultury. 
Wszyscy  uczestnicy  eliminacji  otrzy‐
mali pamiątkowe dyplomy.

Młodym wokalistom dziękujemy za 
udział  w  konkursie  i  życzymy  kolej‐

nych  sukcesów,  a  laureatom  życzymy 
powodzenia  podczas  przesłuchań  fina‐
łowych w Rykach. 

M. K.
Fotoreportaż  str. 16

 fot. M. Mazurek
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W  celu  kultywowania  tradycji 
wielkanocnych,  Krasnobrodz‐

ki Dom Kultury ogłosił doroczny „Kon‐
kurs Wielkanocny na  najładniejszą  kart‐
kę,  palmę,  pisankę  lub  stroik”.  Termin 
składania  prac  minął  6  kwietnia,  a  na‐
stępnego dnia komisja konkursowa skła‐
dająca się z instruktorów KDK  Marze‐
ny Mazurek  i Marioli  Kaweckiej  doko‐
nała oceny 107 prac.
Oto wyniki:

Najładniejsza PALMA 
wpłynęły 2 prace

Kategoria Przedszkolaki:
Wyróżnienie: Hanna Żmuda – Szkoła 
Podstawowa w Kaczórkach
Kategoria kl. IV–VI:
Wyróżnienie:  Hubert  Lisowski  –  Ze‐
spół Szkół w Krasnobrodzie

Najładniejsza PISANKA 
wpłynęło 29 prac

Kategoria Przedszkolaki:
Wyróżnienie:  Natalia  Borek  gr.  „Mi‐
sie” Zespół Szkół w Krasnobrodzie
Kategoria kl. 0–III:
Patrycja  Gajewska  –  Szkoła  Podsta‐
wowa w Majdanie Wielkim
Joanna  Grela  –  Szkoła  Podstawowa 
w Kaczórkach
Wyróżnienia:
Mirosław  Ścirka,  Miłosz  Mazurkie‐
wicz, Antoni  Gałka  –  Szkoła  Podsta‐
wowa w Kaczórkach
Magdalena  Kozdra  –  Zespół  Szkół 
w Krasnobrodzie
Kategoria kl. IV–VI:
Jagoda  Skiba  i  Paweł  Grodzki  –  Ze‐
spół Szkół w Krasnobrodzie
Wyróżnienie: Patryk Swędra – Zespół 
Szkół w Krasnobrodzie

Najładniejszy STROIK
wpłynęły 32 prace

Kategoria Przedszkolaki:
Wyróżnienie: Adrianna Bukała – Kra‐
snobród
Kategoria kl. 0–III:

Paweł  Lalik  –  Szkoła  Podstawowa 
w Majdanie Wielkim
Wyróżnienia:
Wiktoria Kita,  Katarzyna  Socha, Mar‐
tyna  Romaszko,  Samanta  Bojarska  – 
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
Julia  Bzikot  –  Szkoła  Podstawowa 
w Majdanie Wielkim
Kategoria kl. IV–VI:
Oliwia  Gielmuda  –  Zespół  Szkół 
w Krasnobrodzie
Wyróżnienie:
Dorota  Barabach  –  Zespół  Szkół 
w Krasnobrodzie
Mikołaj  Hajdamaszek  –  Szkoła  Pod‐
stawowa w Kaczórkach

Najładniejsza KARTKA
wpłynęły 44 prace

Kategoria Przedszkolaki:
Wyróżnienie: Milena Hajdamaszek gr. 
„Pszczółki”  –  Szkoła  Podstawowa 
w Kaczórkach
Kategoria kl. 0–III:
Alicja  Socha  –  Szkoła  Podstawowa 
w Kaczórkach,
Weronika Tytuła – Szkoła Podstawowa 
w Majdanie Wielkim
Wyróżnienia:
Lena  Janiec,  Magdalena  Kozdra  –  Ze‐
spół Szkół w Krasnobrodzie
Zuzanna  Nadłonek,  Marta  Lalik,  Kon‐
rad  Sędłak  –  Szkoła  Podstawowa 
w Majdanie Wielkim
Magdalena  Buczak 
–  Szkoła  Podstawo‐
wa w Kaczórkach
Kategoria kl. IVVI
Anna  Piela,  Fausty‐
na  Skiba  –  Zespół 
Szkół  w Krasnobro‐
dzie
Wyróżnienia:
Bartosz Bucior, Szy‐
mon Margol, Karoli‐
na Piszczek – Zespół 
Szkół  w Krasnobro‐

dzie
Agata Włodarczyk – Krasnobród
Kategoria Dorośli:
Wyróżnienie:  Agnieszka  Mrowiec  – 
Krasnobród

  Oficjalne  otwarcie  wystawy  po‐
konkursowej  oraz  wręczenie  nagród 
odbyło  się  11.04.2022r.  o  godz.  15.00 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Wszystkim,  którzy  wzięli  udział 
w  konkursie,  serdecznie  dziękujemy, 
a  laureatom  i  wyróżnionym  składamy 
serdeczne gratulacje.

M. Czapla

 6

Konkurs wielkanocny rozstrzygnięty



Kwiecień 2022Gazeta     rasnobrodzka 7 

Z  okazji  Prawosławnych 
Świąt  Wielkanocnych 

naszym  Gościom  przybyłym 
z  Ukrainy  składam  najlepsze 
życzenia.
Niech  w  to  Święto  Paschy 

spłynie  na Was  miłość,  spokój 
oraz radość z odradzającego się 
życia  i  nadzieja  na  lepsze  ju‐
tro. 
Życzę,  szybkiego  zakończe‐

nia  wojny,  powrotu  do  Ojczy‐
zny i do najbliższych.

Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu

Życzenia 
Wielkanocne dla 
prawosławnych 
braci w wierze

W  dniu 05.04.2022  r.  doko‐
nano  przekazania  sprzętu 

dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w Majdanie Wielkim.

Zakupiono  sprzęt  ochrony  oso‐
bistej strażaka:
 buty strażackie gumowe FHR 003 
z wkładką trudnopalną  4 pary,
 kominiarki strażackie Nomex SP  
18 sztuk,
 rękawice strażackie FIREMAX.

Zakup  został  sfinansowany 
z  funduszu  sołeckiego  sołectwa 
Majdan Wielki na kwotę 2970,03 zł.

Sprzęt  został  odebrany  przez 
Sołtysa  Majdanu  Wielkiego    An‐
drzeja Piskora.

Zakupione  wyposażenie  będzie 
wykorzystywane  do  zapewnienia 
gotowości bojowej naszej jednostki.

OSP Majdan Wielki

Nowy sprzęt dla
OSP Majdan Wielki

Sejm RP ustanowił 
Święto  Chrztu 

Polski  ustawą  z  22  lute‐
go  2019  r.  W  założeniu 
święto ma  na  celu  „upa‐
miętnienie  chrztu  Polski 
dokonanego  14  kwietnia 
966 r., zważywszy na do‐
niosłość decyzji Mieszka 
I, cywilizacyjną wagę te‐
go  wydarzenia,  kluczo‐
we znaczenie dla rozwo‐
ju  naszej  Ojczyzny, 
a  jednocześnie  znikomą 
obecność  tego historycz‐
nego  faktu  w  społecznej 
świadomości”.

Święto  ma  stać  się 
okazją  do  refleksji  nad 
odpowiedzialnością  za 
przyszłość  polskiego  na‐
rodu.  Na  podstawie  ba‐
dań  historycznych,  data 
ta  jest uznana  jako dzień 
narodzin  Państwa  Pol‐
skiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniej‐
szych  dat w  historii  Polski:  rozpoczęła  jej  chrystianizację  i  dała  początek 
państwowości.

www.krasnobrod.pl

Święto Chrztu Polski
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Popularyzacja  literatury,  rozwi‐
janie  uzdolnień  twórczych,  do‐

skonalenie  umiejętności  recytatorskich 
i  plastycznych,  rozbudzanie wrażliwo‐
ści  na  piękno  poezji  oraz  upowszech‐
nianie  kultury  żywego  słowa  wśród 
dzieci  i młodzieży,  to  główne  cele  or‐
ganizowanego  już  od  dziewięciu  lat 
Konkursu  RecytatorskoPlastycznego 
„Wiosenne  spotkania  z…”.  Z  racji  te‐
go,  że  patronami  roku  2022  ustano‐
wionymi przez Sejm RP zostali: Maria 
Grzegorzewska,  Maria  Konopnicka, 
Ignacy  Łukasiewicz,  Józef  Mackie‐
wicz,  Wanda  Rutkiewicz,  Józef  Wy‐
bicki  oraz  Romantyzm  Polski, 
tegoroczna  jego edycja odbyła  się pod 
hasłem:  „Wiosenne  spotkania  z Ma‐
rią  Konopnicką  i  Romantyzmem 
Polskim ”.

Wzorem  lat  ubiegłych  na  to  arty‐
styczne wydarzenie składały się dwie nie‐
zależne  dyscypliny  skierowane do  trzech 
grup  wiekowych:  plastyczna  i  recytator‐
ska.

KONKURS PLASTYCZNY
Konkurs  plastyczny  polegał  na  wy‐

konaniu  ilustracji  do  dowolnego  utworu 
Marii  Konopnickiej  lub  wybranego 
utworu (wiersza  lub prozy) z okresu Ro‐
mantyzmu.

W dniu 30 marca 2022 roku komisja 
w  składzie:  Marzena  Mazurek  –  in‐
struktor  ds.  plastyki  –  Krasnobrodzki 
Dom Kultury, Barbara NiedźwiedźPa‐
chołek  –  instruktor  plastyki  –  Warsztat 
Terapii  Zajęciowej  w  Dominikanówce, 
Halina Gontarz –  nauczyciel  plastyki  – 
Zespół Szkół w Krasnobrodzie, dokonała 
oceny 79 prac zgłoszonych do konkursu, 
ustalając następujący werdykt:

Kategoria I (kl. IIII)
I miejsce (ex aequo)

Alicja  Werewska  –  Szkoła  Podstawowa 
w Kaczórkach
Jakub Rajtak  –  Zespół  Szkół w Krasno‐
brodzie
II miejsce (ex aequo)
Emilia  Oremus  i  Patrycja  Gajewska  – 
Szkoła  Podstawowa  w  Majdanie  Wiel‐
kim,
III miejsce  (ex aequo)
Nikola Wójtowicz – Szkoła Podstawowa 
w Łosińcu
Anna Gleń – Szkoła Podstawowa w Ka‐
czórkach
Wyróżnienia:
Lena  Hereta, Adam  Domański, Wanessa 
Gnyp  –  Szkoła  Podstawowa  w  Wyso‐
kiem,
Oskar  Tytuła,  Ewa  Kowalska,  Roksana 
Sędłak – Szkoła Podstawowa w Majdanie 
Wielkim,
Mikołaj  Roczkowski,  Marcel  Cios, 
Krzysztof  Gancarz,  Nikodem  Wojczuk, 
Amelia Pachołek – Zespół Szkół w Kra‐
snobrodzie,
Aleksander Grabias, Lena Cieplak, Alicja 
Socha, Justyna Portka, Julia Pryk – Szko‐
ła Podstawowa w Kaczórkach
Michał  Słotwiński,  Michalina  Górnik, 
Zofia  Słotwińska  –  Szkoła  Podstawowa 
w Łosińcu

Kategoria II (kl. IV –VI)
Miejsc nie przyznano
Wyróżnienia:
Dorota Barabach – Zespół Szkół w Kra‐
snobrodzie
Kategoria III (kl. VII, VIII)
Prace nie wpłynęły.

KONKURS RECYTATORSKI
Konkurs  recytatorski  odbywał  się 

w dwóch etapach. Wstępny, miał miejsce 
w  szkołach,  ośrodkach  kultury  i  innych 
placówkach, gdzie komisje wybierały, po 
dwóch  najlepszych  recytatorów  z  każdej 

kategorii wiekowej. Natomiast  etap  –  fi‐
nałowy  przeprowadzony  został  1  kwiet‐
nia  w  sali  widowiskowej  Krasnobrodz‐
kiego Domu Kultury.

W  tegorocznych  przesłuchaniach 
w  porównaniu  do  lat  ubiegłych  wzięło 
udział  niewielu  uczniów,  było  ich  tylko 
14.

Ich starania oceniało Jury w składzie: 
Marianna  Olszewska  (przewodnicząca) 
–  polonistka,  poetka, wieloletni  animator 
kultury, Joanna Cios – polonistka, czło‐
nek  redakcji  Gazety  Krasnobrodzkiej, 
Diana Maciąg – instruktor teatru i litera‐
tury w Zamojskim Domu Kultury.

Komisja  po  wysłuchaniu  wszystkich 
prezentacji  ogłosiła  wyniki,  które  przed‐
stawiają się następująco:

Kategoria I (kl. IIII)
I  miejsce  –  Dominika  Mazurkiewicz  – 
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach
II i III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie:  Ewa  Kowalska  –  Szkoła 
Podstawowa w Majdanie Wielkim

Kategoria II (kl. IV –VI)
I miejsce – nie przyznano
II miejsce– nie przyznano

Kategoria III (VII VIII)
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – nie przyznano
Wyróżnienie: Maja Cios – Zespół Szkół 
w Krasnobrodzie

Laureaci i wyróżnieni w obu dziedzi‐
nach  konkursu  otrzymali  nagrody  ufun‐
dowane  przez Krasnobrodzki Dom Kul‐
tury.

Wszystkim  uczestnikom  serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy za rok.

M.K.

Fotoreportaż – str. 28
fot. M. Kawecka i M. Mazurek

Początki Krasnobrodu są trudne do 
odtworzenia.  Szczególny  kłopot 

sprawia  poprawne  określenie  czasu  po‐
wstania miasta. Akt lokacyjny, dzięki któ‐
remu  poznalibyśmy  założyciela,  datę 
a  także  obowiązki  i  przywileje  pierw‐
szych  mieszczan  niestety  nie  jest  znany, 
zaginął  kilka  wieków  temu.  Być  może 
w  archiwach  znajdują  się  inne,  nieznane 
dotąd  nauce  dokumenty  mówiące 
o pierwszych  latach  rozwoju miejscowo‐
ści.  Ich  odnalezienie,  nas,  mieszkańców 
Krasnobrodu  niezmiernie  by  ucieszyło. 

Póki co, naszą wiedzę opierać musimy na 
innego rodzaju dokumentach datowanych 
na wieki XVI i XVII a także na dość wia‐
rygodnych  źródłach  późniejszych. Wyni‐
ka  z  nich,  że  początki  Krasnobrodu 
łączyć należy z rodziną Lipskich. Najbar‐
dziej  znanym przedstawicielem  tej  rodzi‐
ny  był  żyjący  w  XIV  wieku  Dymitr 
z  Goraja,  który  należał  do wpływowych 
i  zamożnych  panów  ówczesnej    Polski. 
Służył radą władcom z trzech dynastii. Za 
zasługi oddane królestwu otrzymał rozle‐
głe  ziemie  w  okolicy  Szczebrzeszyna. 

Pewną ich część  darował  potem swoim 
bratankom  synom  Iwonii  (Iwana).  Po‐
tomkowie  jednego  z  nich    Mikołaja 
z czasem objęli we władanie ziemię kra‐
snobrodzką  i  przyjęli  nazwisko  Lipscy, 
które wyprowadzone zostało od ich dzie‐
dzicznej wsi  Lipsko  koło Zamościa.  Po‐
mijając  kolejnych  właścicieli  tych  ziem 
należy zatrzymać się na postaciach w hi‐
storii  Krasnobrodu  niezmiernie  ważnych 
są nimi Stanisław  i Barbara z Udryckich 
Lipscy. Im to bowiem zawdzięczamy za‐
łożenie miasta. Adam Boniecki, dziewięt‐
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Minęło 450 lat

IX Konkurs RecytatorskoPlastyczny
„Wiosenne spotkania z Marią Konopnicką i Romantyzmem Polskim”
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nastowieczny  historyk  i  heraldyk,  wy‐
mienia  to  małżeństwo  jako  pierwszych 
właścicieli  Krasnobrodu.  Współczesny 
znawca tematu, wybitny specjalista od lo‐
kacji  miast,  historyk  prof.  Ryszard 
Szczygieł informację tą potwierdza i do‐
datkowo uzupełnia o fakt, że Krasnobród 
był  już  miastem  w  maju  1572  roku. 
W okresie poprzedzającym lokację miasta 
ta część z rozległych włości Lipskich nie 
posiadała  rozwiniętej  sieci  osadniczej. 
Wynikało  to  zapewne  z dość niekorzyst‐
nego położenia  tych  terenów, słabszej  ja‐
kości  gleb  i  braku  chętnych  osadników. 
W majątku, widoczna była różnica w roz‐
woju  gospodarczym.  Tereny  o  lepszych 
ziemiach,  znajdujące  się  na  obszarze Pa‐
dołu  Zamojskiego  były  dość  dobrze  za‐
gospodarowane i przynosiły właścicielom 
znaczny dochód. Chcąc   zwiększyć war‐
tość i dochodowość majątku należało za‐
gospodarować  wolne  od  osadnictwa 
ziemie leżące w południowej części dóbr. 
Tak  też się stało. Początkowo zasiedlanie 
nowych  obszarów  przebiegało  powoli 
i obejmowało  rejony o dość korzystnych 
warunkach  terenowych  i glebowych. Po‐
wstały wówczas wsie Suchowola i Szew‐
nia.

Z  czasem  osadnictwo  obejmowało 
nowe tereny i przesuwało się w kierunku 
południowym. W roku 1577 Jan i Miko‐
łaj Lipscy, synowie wspomnianych wcze‐
śniej  Stanisława  i  Barbary  Lipskich,  do‐
konali podziału dóbr. W dokumencie wy‐
mieniony  jest m.  in. Krasnobród oraz  le‐
żące  w  pobliżu  wioski  Hutki,  Szewnia, 
Ruskie,  Suchowola.  Lipscy  skutecznie 
przeprowadzili  szeroko  zakrojoną  akcję 
osadniczą.  To  oni  byli  założycielami 
większości  istniejących  dzisiaj  miejsco‐
wości,  które  z  czasem  weszły  w  skład 
majątku Krasnobród.

Kolejną  dużą  akcję  osadniczą  prze‐
prowadziła  dopiero  w  XVIII  wieku  ro‐
dzina  Tarnowskich. Ważnym  elementem 
procesu osadniczego w dobrach Lipskich 
była  lokacja  miasta  Krasnobrodu.  Ów‐
cześni właściciele wiązali z  tą  inwestycją 
ogromne nadzieje. Miasto miało stanowić 
handlowe, wytwórcze  i  religijne  centrum 
ich dóbr, powinno także przynosić znacz‐
ne  dochody.  Wybór  miejsca,  w  którym 
Krasnobród  zaistniał  nie  był  przypadko‐
wy. Co prawda gleba była  tu nieurodzaj‐

na,  lecz  miejsce  na  założenie  osady  do‐
skonałe,  leżało bowiem przy  szlaku han‐
dlowym.  Dobra  Lipskich  przecinał  waż‐
ny w ówczesnym czasie trakt prowadzący 
od Warszawy i Lublina w kierunku Lwo‐
wa.  Ten  prastary  szlak,  znany  już  od 
wczesnych  wieków  wiódł  wzdłuż  rzeki 
Wieprz po jej prawej piaszczystej stronie. 
Na odcinku od Obroczy do jej źródeł bra‐
kowało  dogodnych  miejsc  do  łatwej 
przeprawy.  W  najmniej  kłopotliwy  spo‐
sób  bagnistą  dolinę  rzeki  podróżni  prze‐
kroczyć  mogli  w  dwóch  miejscach 
w  Hutkach  i  Krasnobrodzie.  Miejsce, 
w którym Krasnobród zaistniał, było pod 
tym względem najbardziej dogodne, tutaj 
bowiem stykały się dwa piaszczyste brze‐
gi, które rozdzielała płytka rzeka. Podróż‐
ni nie musieli przejeżdżać przez bagniste 
łąki, lecz od razu wjeżdżali na piaszczyste 
wyniesienie,  które  obecnie  stanowi  cen‐
trum  miasta.  Z  trzech  stron  otaczały  go 
mokradła.  Przydatność  tego miejsca  pod 
przyszłą  lokację  dodatkowo  wzmacniał 
fakt, że tutaj z doliną Wieprza łączyły się 
suche  doliny  prowadzące  w  kierunku 
wschodnim  i  południowym.  Korzystne 
ukształtowanie  terenu  z  pewnością  do‐
strzegli  ówcześni  właściciele  tych  ziem, 
którzy postanowili założyć tu miasto. Był 
jednak  i minus  tej  lokalizacji, miasto po‐
wstało  na  obrzeżach  dóbr,  a  nie  w  ich 
centrum. Tuż za miastem, za mokradłami 
od strony wschodniej przebiegała granica 
rozdzielająca  dobra  Lipskich  i  Zamoj‐
skich. W niektórych opracowaniach  spo‐
tkać  możemy  błędną  informację  jakoby 
Zamojscy  byli  właścicielami  Krasnobro‐
du.  Otóż  nigdy  tak  nie  było,  w  tamtym 
okresie  należał  do  nich  teren,  na  którym 
później powstała wieś Podklasztor, ta jed‐
nak  nigdy  nie weszła w  skład  dóbr  kra‐
snobrodzkich.

Krasnobród miał spore szanse na po‐
myślny  i  dynamiczny  rozwój,  założony 
został  w  dogodnym miejscu  przy  szlaku 
handlowym.  Brak  miast  w  najbliższym 
sąsiedztwie mógł korzystnie oddziaływać 
na zamożność mieszkańców. Niestety, lo‐
kacja  Zamościa,  która  nastąpiła  kilka  lat 
później,  a  potem  Tomaszowa,  nadzieje 
właścicieli  przekreśliła.  Znaczenie, wpły‐
wy  oraz  możliwości  inwestycyjne  Lip‐
skich i Zamojskich znacznie się od siebie 
różniły. Lipscy na tym polu nie mogli od‐
nieść  sukcesu. Wielkość  rodu,  z  którego 
się wywodzili, już dawno przeminęła.

Opisując  pierwsze  lata  istnienia mia‐
sta,  należy  wspomnieć,  że  Lipscy  byli 
protestantami.  Należeli  do  najbardziej 
gorliwych wyznawców  tego  ruchu w  tej 
części  Polski. W Krasnobrodzie  z  inicja‐
tywy  właścicieli  powstał  zbór  kalwiński 
oraz  szkoła  wyznaniowa.  Kilkukrotnie 

odbywały  się w mieście  synody  kalwiń‐
skie prowincji małopolskiej. Miasto było 
we władaniu rodziny Lipskich do połowy 
lat  pięćdziesiątych  XVII  wieku,  przez 
prawie sto  lat. W tym okresie szerzył się 
tutaj ruch reformacki. Po zmianie właści‐
cieli  świątynia  protestancka  zamieniona 
została na kościół katolicki. W niektórych 
publikacjach natkniemy się na informację 
o istnieniu w mieście kościoła katolickie‐
go w  pierwszych  latach  po  jego  założe‐
niu.  Teoria  ta  jest  mało  prawdopodobna 
i  nie  znajduje  potwierdzenia w  źródłach. 
Mniej  dziwiłoby  natomiast  istnienie 
w mieście  innej świątyni chrześcijańskiej 
  cerkwi.  W  tym  czasie  spora  część 
mieszkańców  okolicy  była  wyznawcami 
prawosławia,  co  jednak  bardzo  szybko 
się zmieniło. Podobnie jak w poprzednim 
przypadku  żadne  ze  źródeł  istnienia  cer‐
kwi w tym okresie nie potwierdza. 

Z Krasnobrodem od początku  istnie‐
nia miasta związana była społeczność ży‐
dowska. Chcąc przyśpieszyć rozwój osa‐
dy Jan Lipski, ówczesny właściciel nadał 
Żydom pewne przywileje, zachęcając ich 
do osiedlania się w tym miejscu. Akt ten 
sporządzony i podpisany został w Lipsku 
w 1598  roku. Handel,  drobne dzierżawy 
oraz wytwórczość z czasem zdominowa‐
ne zostały przez Żydów. Liczba  ludności 
pochodzenia  żydowskiego  stopniowo 
wzrastała. Za zgodą właściciela wybudo‐
wana  została  synagoga.  Izraelici  powoli 
zajmowali  parcele  położone  przy  rynku 
w  centrum  miasta.  Place  tam  położone 
były  najbardziej  dogodne  dla  prowadze‐
nia handlu i rzemiosła. Rynek lub miejsce 
w  jego  bliskim  sąsiedztwie  stanowił  za‐
pewne  plac  targowy.  Układ  miasta  nie 
uległ większym przeobrażeniom na prze‐
strzeni  kilkuset  lat.  Podobnie  jak  przed 
wiekami,  dziś  także  z  centrum  Krasno‐
brodu wychodzą cztery ważne ulice, któ‐
rych przebieg jest taki sam jak przed wie‐
kami.  Ratusz  był  elementem  zabudowy 
wyróżniającym  ośrodki  miejskie. 
W przypadku Krasnobrodu brak  jest do‐
kumentów  mówiących  o  jego  istnieniu 
w początkowym okresie. Być może nig‐
dy w Krasnobrodzie nie istniał, a jego ro‐
lę pełnił wyznaczony budynek znajdujący 
się w pobliżu rynku. Taka sytuacja miała 
miejsce  w  wiekach  późniejszych  XVIII 
i XIX.

Krasnobród  był  miastem  otwartym, 
nie  posiadał  trwałych  umocnień  obron‐
nych. Mieszczanie w przypadku zagroże‐
nia szukali schronienia w okolicznych la‐
sach  lub  w  pobliskim  dworze.  Budowla 
ta  powstała  pod  koniec  wieku  XVI  lub 
w pierwszych latach wieku XVII z inicja‐
tywy  Lipskich.  Dawała  możliwość  sku‐
tecznej obrony w przypadkach mniejsze‐
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Trwają  prace  związane  z  budową 
odcinka  ulicy Kalinowej w Kra‐

snobrodzie  zgodnie  z  umową  zawartą 
w dniu 30 września 2021 r. na  realizację 
zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Kali‐
nowej nr 112296 L na osiedlu Podzamek 
w Krasnobrodzie, km 0+003,00÷0+440,90”.

Prace obejmują następujący zakres:
  budowa  drogi  o  długości  437,90  m 
i  szerokości  podstawowej  jezdni  6,00 m, 
której początek zlokalizowany  jest w km 
0+003,00 na krawędzi jezdni utwardzonej 
trylinką, koniec zlokalizowany jest w km 
0+440,90  (włącznie  do  ulicy  Fiołkowej) 
na krawędzi jezdni utwardzonej trylinką;
 roboty odwodnieniowe;
  wykonanie  zjazdów  na  drogi  boczne 
i do posesji;

 wykonanie prawostronnej  zatoki posto‐
jowej;
 urządzenie bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawcą  robót  jest  Zakład  Bu‐
dowlanoTransportowy  „DROGMOST” 
Sp. z o.o., Mokre 24D, 22400 Zamość.

Zadanie finansowane jest ze środków 
Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Dróg 
(dawniej  Fundusz  Dróg  Samorządo‐
wych).

Wartość  podpisanej  umowy  wynosi 
878 636,37 zł brutto. Wartość dofinanso‐
wania: 439 318,00 zł.

Zgodnie  z  zawartą  umową  roboty 
zostaną  wykonane  w  terminie  do 
30.06.2022 r.

Referat ds. unijnych i inwestycji UM

Trwają prace na ulicy Kalinowej

go zagrożenia. W mieście przeważała za‐
budowa  drewniana,  budynków murowa‐
nych    jak  mówią  późniejsze,  bo  XVIII 
wieczne źródła  było zaledwie kilka i na‐
leżały  do  dworu. Brak  jest  natomiast  in‐
formacji  o  budowlach  kamiennych 
z okresu wcześniejszego. Drewniany cha‐
rakter zabudowy niósł za sobą ryzyko po‐
żarów,  które  dotykały  Krasnobród  dość 
często.

Jak  wcześniej  zostało  wspomniane, 
nie zachował się akt założycielski miasta. 
Z  dokumentów  powstałych  w  później‐
szym okresie wynika, że Krasnobród za‐
łożony  został  na  prawie  magdeburskim, 
najczęściej  stosowanym  i  bardziej  ko‐
rzystnym  dla  mieszkańców.  Pierwsi 
mieszczanie po okresie wolnizny,  trwają‐
cym zazwyczaj kilkanaście lat, obowiąza‐
ni  byli  opłacać  czynsz  od  zajętych  pla‐
ców,  domów,  pól  i  ogrodów. Całość  lub 

część tej formy podatku mogła być regu‐
lowana  poprzez  daniny  w  naturze.  Do 
powinności  mieszkańców  należało  wy‐
konywanie różnych posług na rzecz wła‐
ściciela,  takich  jak  szarawarki,  dawanie 
podwód  itp. Król Zygmunt  III Waza po‐
twierdził  akt  lokacyjny.  Miasto  Krasno‐
bród posiadało  przywilej  urządzania  sze‐
ściu  jarmarków  rocznie  i  cotygodnio‐
wych  targów.  Jarmarki  mogły  się  odby‐
wać  we  wtorki  po  św.  Macieju,  po 
Zwiastowaniu NMP, po Zielonych Swiąt‐
kach, po Narodzeniu NMP, po Dniu Za‐
dusznym i przed św. Tomaszem.

Historia  Krasnobrodu  liczy  już  450 
lat. Dla niektórych nie  jest  to może wiek 
imponujący,  ale  nas  mieszkańców  na 
pewno  fakt  ten  cieszy.  Mamy  okazję 
przypomnieć, że miasto nasze jest starsze 
niż  Zamość,  Tomaszów,  Biłgoraj,  Józe‐
fów,  Zwierzyniec.  Krasnobród  nigdy  nie 

przekształcił się w większy ośrodek miej‐
ski,  jego  znaczenie  było  zawsze  lokalne. 
Bywały jednak dni, w których ranga mia‐
sta  znacznie  wzrastała.  Był  wtedy  waż‐
nym  punktem  na mapie  Polski,  a  nawet 
Europy.  Patrząc  na  przeszłość  Krasno‐
brodu  obecny  okres  uznać  należy  za 
szczególnie  korzystny.  Mieszkańcy  do‐
strzegli  i  prawidłowo  ocenili  kierunek, 
w którym rozwój miasta powinien podą‐
żać.  Piękne  położenie  Krasnobrodu  oraz 
urok  najbliższych  okolic  jak  magnes 
przyciągają turystów. Nie należy się temu 
dziwić,  już bowiem dawno  temu w wie‐
kach  XVI,  XVII  i  nieco  późniejszych 
przejeżdżający  tędy  podróżni  dostrzegli 
niezwykłą urodę tych stron, a swoje wra‐
żenia pozostawili w relacjach.

Andrzej Kurantowicz
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W  dniu  04.04.2022  r.  w  Kra‐
snobrodzkim  Domu  Kultury 

odbyło  się  założycielskie  zebranie  Sto‐
warzyszenia  Artystycznego  „Krasno‐
brodzki Gospel”.

Celem  nowoutworzonej  organizacji 
jest przede wszystkim rozwijanie  i pro‐
mowanie  muzyki  chrześcijańskiej  oraz 
innej  twórczości  artystycznej,  uprawia‐
nie  sztuki  chóralnej  oraz propagowanie 
jej w kraju i za granicą. 

Zebrani  wybrali  władze  stowarzy‐
szenia w składzie:
Zarząd:
 Karolina Piotrowska  Prezes Zarządu 
 Ewa Monastyska  Wiceprezes 
 Joanna Droździel  Skarbnik
 Dominika Burak  Sekretarz 
 Marta Antoniak  Członek Zarządu 
Komisja rewizyjna:
 Małgorzata Wiśniewska    Przewodni‐
cząca komisji
 Anna Fedzioryna  Członek komisji 
 Damian Rębisz  Członek komisji 

Stowarzyszenie  Artystyczne  „Kra‐
snobrodzki Gospel”  składa  się  z  człon‐
ków  zespołu  „Krasnobrodzki  Gospel”. 
Organizacja ma ambitne plany na przy‐
szłość, skupiające się przede wszystkim 
na rozwoju działalności artystycznej np. 
organizowaniu  imprez,  koncertów, 
przeglądów, festiwali. 
Dzięki założeniu  stowarzyszenia zespół 
uzyska  osobowość  prawną,  co  umożli‐
wi  pozyskiwanie  środków  na  bieżącą 
działalność grupy itp.

Władzom  stowarzyszenia  składamy 
serdeczne  gratulacje,  życzymy  wielu 
sukcesów i nieustannego rozwoju.

W  kwestii  formalnoprawnych 
aspektów  założenia  organizacji,  Stowa‐
rzyszenie  Artystyczne  „Krasnobrodzki 
Gospel”  skorzystało  z  doradztwa 
świadczonego  przez  pracowników 
Urzędu  Miejskiego  w  Krasnobrodzie, 
którzy  zajmują  się  kompleksowo  przy‐
gotowaniem dokumentacji do rejestracji 
stowarzyszenia.

Historia założenia Zespołu
„Krasnobrodzki Gospel”

Nie  ma  konkretnej  daty  powstania 
zespołu,  ale  można  uznać,  że  powstał 
w 2017  roku  z  inicjatywy Pani Karoli‐
ny  Piotrowskiej.  „Krasobrodzki  Go‐
spel”  działa  w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury  pod  kierownictwem  Karoliny 
Piotrowskiej i Grzegorza Głucha – lide‐

ra  i  dyrygenta  zespołu  Gospel  Rain, 
kompozytora,  i animatora  ruchu gospel 
w  Polsce  przy  wsparciu  Burmistrza 
Krasnobrodu Kazimierza Misztala.

Zespół  liczy ponad 30 osób w  róż‐
nym  wieku.  Posiada  na  swoim  koncie 
szeroki  repertuar  utworów  o  różnej  te‐
matyce,  dostosowany  do  różnych  oko‐
liczności.  Na  zaproszenia  koncertuje 
w  kościołach  różnych  parafii  i  instytu‐
cjach  publicznych.  Chętnie  bierze 
udział  w  imprezach  okolicznościo‐
wych,  akcjach  charytatywnych  oraz 
konkursach  i  przeglądach,  w  których 
odnosi  sukcesy. Pozyskał  sobie wielkie 
grono  fanów nie  tylko  z  naszej  gminy, 
ale i innych miejscowości.

Małgorzata Miecznik

Powstało Stowarzyszenie Artystyczne 
„Krasnobrodzki Gospel”
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159. rocznicy bitwy
Powstania Styczniowego pod Krasnobrodem

W dniu 24.03.2022 roku odby‐
ły się obchody 159. rocznicy 

bitwy  Powstania  Styczniowego  sto‐
czonej pod Krasnobrodem. Uroczysto‐
ści rozpoczęły się o godz. 10.00  Mszą 
świętą  w  Sanktuarium  Maryjnym 
w  Krasnobrodzie,  którą  odprawił 
ks.  prałat  Eugeniusz  Derdziuk  –  pro‐
boszcz  parafii  Nawiedzenia  NMP 
w Krasnobrodzie.

 Uczestniczyły w niej miejscowe wła‐
dze samorządowe  burmistrz Krasnobro‐
du  Kazimierz  Misztal,  zastępca  burmi‐
strza  Janusz  Oś  i  sekretarz  gminy  Kazi‐
mierz Gęśla,  a  także poczty  sztandarowe 
miejscowych  szkół,  delegacje  instytucji 
działających na trenie miasta i gminy oraz 
przedstawiciele  Stowarzyszenia  „Micha‐
lec 1864” z Wielkopola (gmina Gorzków, 
powiat krasnostawski).

Po Mszy  św.  uczestnicy  uroczystości 
udali się pod pomnik Powstańców Stycz‐
niowych  znajdujący  się  na  miejscowym 
cmentarzu  parafialnym.  Tam,  po  modli‐
twie  w  intencji  powstańców,  wiązanki 
złożyły władze samorządowe Krasnobro‐
du  wraz  z  księdzem    proboszczem  oraz 
delegacje  następujących  instytucji  i  urzę‐
dów:  Zespołu  Szkół  w  Krasnobrodzie, 
Szkoły  Podstawowej  w  Majdanie  Wiel‐
kim, Szkoły Podstawowej w Kaczórkach, 
Warsztatu Terapii  Zajęciowej w Domini‐
kanówce,  MiejskoGminnej  Biblioteki 

Publicznej  w  Krasnobrodzie,  Miejsko
Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w  Krasnobrodzie,  Domu  Pomocy  Spo‐
łecznej  w  Majdane  Wielkim  i  Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury.

Na  zakończenie  tej  części  obchodów 
rocznicowych  członkowie  Stowarzysze‐
nia  „Michalec  1864” oddali  salwę hono‐
rową. Potem udali  się do doliny św. Ro‐
cha, aby oddać salwę również w miejscu 
stoczonej bitwy. 

Druga  część  uroczystości  rozpoczęła 
się  o  godzinie  17.00 w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury. W jej programie zaplano‐
wano  część  historyczną  –  referat  pt. 
„Krasnobród  w  Powstaniu  Stycznio‐
wym”,  który  wygłosił Andrzej  Kuranto‐
wicz  z Krasnobrodu    pasjonat  i  znawca 
historii,  a  w  szczególność  historii  staro‐
żytnej i historii naszego regionu. 
Prelegent w interesujący sposób przedsta‐
wił  zebranym  znane  i mniej  znane  fakty 
z tego okresu (treść referatu dostępna jest 
na  www.kultura.krasnobrod.pl).  Po  wy‐
głoszeniu  referatu  chętnie odpowiadał  na 
pytania  zadane  przez  słuchaczy,  dzieląc 
się z nimi szeroką wiedzą na ten temat.  

Podczas  spotkania  w  KDK  głos  za‐
brał  również burmistrz Krasnobrodu Ka‐
zimierz Misztal,  który w  swoim  krótkim 
wystąpieniu  nawiązał  do  przypadającej 
w  tym  roku  innej,  ważnej  dla  naszego 
miasta  rocznicy  jaką  jest  450.  rocznica 

nadania  praw  miejskich  Krasnobrodowi. 
Burmistrz  zainaugurował  jej  obchody 
i  podzielił  się  informacją  o  rozpoczęciu 
działań mających na celu wydanie mono‐
grafii Krasnobrodu. Prace nad tą publika‐
cją  prowadzone  są  pod  kierownictwem 
Andrzeja Kurantowicza.

Muzyczną  część  uroczystości wypeł‐
nił  koncert  zespołu  folklorystycznego 
„Wójtowianie”.  Dominowały  w  nim 
utwory  o  treści  patriotycznej  mówiące 
o miłości do Ojczyzny, zawierające cenne 
myśli  i  przesłania napisane dawno  temu, 
ale  w  dalszym  ciągu  aktualne,  które 
wprowadziły  słuchaczy  w  zadumę.  Nie 
zabrakło  też  utworów mówiących  o mi‐
łości  i  tęsknocie  do  naszej małej  Ojczy‐
zny  –  Krasnobrodu  autorstwa  naszych 
rodaków. Tradycyjnie  już  koncert  „Wój‐
towian”  dostarczył  zebranym  wielu  nie‐
zapomnianych wrażeń.

Składamy  serdeczne  podziękowanie 
wszystkim  zaangażowanym  w  organiza‐
cję 159. rocznicy bitwy Powstania Stycz‐
niowego  stoczonej  pod  Krasnobrodem. 
W  sposób  szczególny  dziękujemy  repre‐
zentantom  Stowarzyszenia  „Michalec 
1864”.  Już  teraz  zapraszamy  na  uroczy‐
stości 160. rocznicy w przyszłym roku.

M. Czapla
Fotoreportaż – str. 13
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W  dniach  2629  marca  2022  r.   
w  Parafii  Nawiedzenia  Naj‐

świętszej Maryi  Panny w Krasnobrodzie 
odbyły  się  rekolekcje wielkopostne.  Pro‐
wadził  je  o.  Zbigniew  Dudek  –  paulista 
z Masłońskich koło Częstochowy. 

Były  to  szczególne  rekolekcje  bo‐
wiem  prowadzone  przy  wiernej  replice 
Całunu Turyńskiego, z którą o. Zbigniew 
Dudek  peregrynuje  po  Polsce  od  1998 
roku.

Jak  poinformował  ks.  proboszcz  Eu‐
geniusz  Derdziuk    czekaliśmy  na  nie 
prawie 6 lat. Kolejka parafii oczekujących 

na takie rekolekcje jest długa. Dodatkowo 
czas  naszego  oczekiwania  wydłużył  się 
z  powodu  pandemii  koronawirusa,  która 
uniemożliwiła ich zorganizowanie. 

Replika całunu wykonana w skali 1:1, 
o wymiarach:  4,36 m  długości  i  1,15 m 
szerokości  została  ustawiona  na  stelażu 
we  wnętrzu  świątyni  i  odpowiednio 
oświetlona. 

Przez  cztery dni,  od  soboty do wtor‐
ku, podczas pięciu mszy dziennie, o. Zbi‐
gniew  Dudek  przekazywał  licznie  zgro‐
madzonym w świątyni cenne informacje, 
jak  odczytywać  znaki  utrwalone  na  tej 

szczególnej relikwii  świadku męki Pana 
Jezusa.  Wierni  z  wielkim  zainteresowa‐
niem słuchali głoszonych homilii i z czcią 
dotykali całunu, całowali go i przyklękali 
przed nim.

M. Czapla

Rekolekcje wielkopostne z Całunem Turyńskim
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Realizacja projektu dla seniorów

Od początku agresji Rosji  na Ukrainę  społeczność Krasnobrodu aktyw‐
nie włączyła  się w organizację  pomocy uchodźcom  i  dalej  jej  udziela 

w  różnej  formie. Ta  pomoc  jest  doceniana  przez  osoby,  które  ze  względu  na 
działania  wojenne  musiały  opuścić  swoje  domy,  miasta  i  kraj  –  Ukrainę, 
a schronienie znalazły w Krasnobrodzie.

Wiele  słów wdzięczności  i  podziękowań  otrzymujemy  od  odwiedzających 
„Punkt pomocy dla Ukrainy” znajdujący się w budynku Krasnobrodzkiego Do‐
mu Kultury. Są też tacy, którzy swoje podziękowania wyrażają w inny sposób, 
np.  panie  przyniosły  dla  wolontariuszy  pyszne  wypieki,  a  12    letni  chłopiec 
piękny i jakże wymowny rysunek, który prezentujemy.

W  imieniu  wszystkich  pomagających  uchodźcom  z  Ukrainy  serdecznie 
dziękujemy  za wszystkie  dowody wdzięczności  i  podziękowania,  które  otrzy‐
mujemy.

M. Czapla

Podziękowania za pomoc 
uchodźcom z Ukrainy

Gmina Krasnobród realizuje projekt 
pn.  „Nowe  możliwości  dla  senio‐

rów z gminy Krasnobród”. 
Celem  głównym  projektu  jest  poprawie‐

nie  dostępności  i  jakości  usług  społecznych 
dla 60 osób, w tym osób z niepełnosprawno‐
ściami,  niesamodzielnych  ze względu na  po‐
deszły wiek z  terenu Gminy Krasnobród po‐
przez  rozwój  środowiskowych  form pomocy 
i  samopomocy  oraz  tworzenie  warunków 
do opieki domowej poprzez  funkcjonowa‐
nie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego  i  wspomagającego  od 
01.03.2021 r. do 30.06.2023 r.

W  ramach  projektu  wsparciem  zostanie 
objętych min. 60 osób zamieszkujących teren 
Gminy Krasnobród w wieku 60  lat  i więcej, 
w tym:
 60% uczestników/uczestniczek projektu sta‐
nowić  będą  mieszkańcy  terenów  wiejskich 
(36 UP)
 20% uczestników/uczestniczek projektu bę‐
dzie mieszkańcami zdiagnozowanego obszaru 
rewitalizacji Gminy Krasnobród,
 40% uczestników/uczestniczek projektu bę‐
dą stanowić osoby z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja uczestników już się zakończy‐
ła.  Wkrótce  rozpoczną  się  pierwsze  zajęcia. 
Będą  to  zajęcia:  rozwijające  zainteresowania 
kulturalnoartystyczne,  prozdrowotne,  kom‐
puterowe oraz z zakresu bezpieczeństwa i po‐
radnictwa.

Biuro  projektu  mieści  się  w  budynku 
Urzędu Miejskiego, pok. nr 8, ul. 3 Maja 36, 
22440 Krasnobród. Kontakt:  tel.  84  660  76 
91 wew. 54

Małgorzata Miecznik
koordynator projektu
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Wykład prof. Victora Frankla
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Jak  wspomniałam  w  poprzednim artykule, prof. Victor Emil Frankl 
przyjechał  do  Polski  27  listopada 
1985 r. i wygłosił swój niezapomniany 
wykład.  Aula  im.  ks.  Prymasa  Wy‐
szyńskiego  w  KUL  była  wypełniona 
po  brzegi,  zajęte  wszystkie  miejsca. 
Studenci  siedzieli w przejściach,  a  na‐
wet  na  podłodze  katedry,  co widać  na 
zdjęciu.

Pomimo  swoich  80  lat  profesor 
mówił z werwą i zaangażowaniem 20
latka.  Padały  słowa,  które  z  zachwy‐
tem chłonęliśmy i które towarzyszą mi 
przez całe życie. 

„Być człowiekiem, to nie być ukie‐
runkowanym  na  siebie,  ale  na  to,  co 
jest  poza mną,  na  drugiego  człowieka 
i na wartości.”

Ustosunkowując  się  do  freudow‐
skiej  psychoanalizy  i  adlerowskiej 
psychologii  indywidualnej,  które  po‐
wstały w  latach 30.  i  40. XX wieku – 
stwierdził: 

„Gdyby zasadą mojego życia miało 
być  utrzymanie  homeostazy  (we‐
wnętrznej  równowagi), wtedy, gdy zo‐
stanie  zakłócona,  to  gwiżdżę  na  takie 
życie”.

Jak wiemy Freud twierdził, że pod‐
stawową  potrzebą  człowieka  jest 
utrzymanie  równowagi  lub  jej  przy‐
wrócenie,  gdy  zostanie  zakłócona 
przez  podnietę  zewnętrzną  lub  we‐
wnętrzną,  a  służy  jej  zasada  przyjem‐
ności, zaś zasadzie przyjemności – za‐
sada rzeczywistości. Jak widać chodzi‐
ło  tutaj o autotranscendencję człowie‐
ka  (koncentrację  na  sobie).  Natomiast 
prof.  Frankl  bardzo  mocno  podkreślał 
potrzebę  transcendencji,  przekraczania 
siebie, wyjścia poza krąg własnych in‐
stynktów  i  potrzeb,  co  zakłada  istnie‐
nie  bytu  absolutnego  poza  rzeczywi‐
stością poznającego.

Profesor,  akcentując wartość  aspek‐
tu duchowego człowieka  (czego brako‐
wało psychoanalizie i adlerowskiej psy‐
chologii  indywidualnej – Adler uważał, 
że podstawową potrzebą człowieka  jest 
przezwyciężanie  kompleksu  niższości 
poprzez  kompleks  wyższości)  –  pod‐
kreślił:

„Gdyby zasadą mojego życia miało 
być  przezwyciężanie  kompleksu  niż‐
szości  poprzez  kompleks  wyższości   
to gwiżdżę na takie życie.” 
Jak  widać  prof.  Frankl  poszukiwał 
czegoś  więcej  –  odkrył,  że  podstawo‐
wą  potrzebą  człowieka  jest  potrzeba 

poszukiwania  sensu.  Podczas  pamięt‐
nego wykładu wyraził to w sposób na‐
stępujący:

„Człowiek  chce  znaleźć  jakąś 
rzecz,  co  do  której  byłby  przekonany, 
że może jej służyć.

Człowiek chce spotkać ludzi, co do 
których  byłby  przekonany,  że  mogą 
być przedmiotem jego miłości.

Człowiek  potrzebuje  zadania  i  po‐
trzebuje  ludzi,  którzy  by  to  zadanie 
pełnili”.

Po  niezapomnianym  spotkaniu 
przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie.

Prof. Victor Frankl  z  żoną Eleono‐
rą(z  lewej)  i  prof.  Zenomeną  Płużek 

powyżej,  od  lewej  stoi:  ks.  prof. Cze‐
sław  Cekiera,  ks.  prof.  Henryk  Krzy‐
steczko, ks. prof. Kazimierz Popielski, 
ks.  prof. Władysław  Prężyna,  dr Wie‐
sława  Okła,  prof.  Witold  Tryzno, 
ks. prof. Joachim Kądziela, prof. Jacek 
Śliwak,  prof.  Stanisława  Steuden, 
dr  Andrzej  Juros,  mgr  Jerzy  Łudzki 
(z  Kanady)  i  jego  żona  Stanisława 
Łudzka, mgr Zofia Kończewska, dwie 
studentki, NN, dr Marian Lewoch.

Zofia KończewskaMurdzek
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Kiedy  w  1983  r.  zostałem  pra‐
cownikiem  naukowym  Insty‐

tutu  Badań  nad  Polonią  i  Duszpaster‐
stwem  Polonijnym  Katolickiego  Uni‐
wersytetu Lubelskiego,  zacząłem nieja‐
ko  zawodowo  zajmować  się  problema‐
tyką  polonijną.  Jest  to  jeden  z  ciekaw‐
szych momentów mojej działalności. 

Najpierw  zajmowałem  się  w  tym 
względzie  problematyką  Polaków 
w  Kanadzie.  Po  1989  r.  zaś  podjąłem 
zaniedbaną  dotąd  problematykę  Pola‐
ków  na  Wschodzie.  Można  tu  mówić 
o zaniedbaniu, choć trudno szukać win‐
nych  wśród  naukowców,  tematyka  ta 
bowiem za czasów PRLu stanowiła ta‐
bu,  a  jeśli  się  tu  i ówdzie pojawiała,  to 
zawsze tak okrojona cenzurą, że czasem 
lepiej było w ogóle jej poniechać, gdyż 
w  rezultacie  niedomówienia  czy  wręcz 
przemilczenia rodziły kłamstwa i defor‐
mację  tamtejszej  jakże  tragicznej,  i  to 
nie  tylko w  czasie  II wojny  światowej, 
rzeczywistości.

Wspomnę  o  jednym,  dla mnie  nie‐
zwykłym  przeżyciu  sprzed  laty,  które 
było  w  pewnym  sensie  zapowiedzią 
tych  moich  badań  nad  losem  i  życiem 
Polaków  na  Wschodzie.  Kiedy  byłem 
wikariuszem w  katedrze  lubelskiej,  za‐
uważyłem,  że  tę  piękną  świątynię  od‐
wiedza wielu  turystów ze Związku So‐
wieckiego.  Ich  niepewny  wzrok, 
a  przede wszystkim  lęk w  oczach mó‐
wiły same za siebie. Pewnego razu, kie‐
dy  spowiadałem  w  konfesjonale,  jakiś 
Rosjanin  oddalił  się  szybko  od  swojej 
grupy  i  podszedł  do  mnie.  Poprosił 
o modlitwę. Chciał mi nawet za nią pła‐
cić.  Zdecydowanie  odmówiłem. Wtedy 
on wcisnął mi na siłę rubla na pamiątkę, 
bym nigdy nie zapomniał o zobowiąza‐
niu. Ta moneta stała się dla mnie odtąd 
wręcz  jakby  relikwią,  pochodziła  bo‐
wiem  od  mieszkańca  uciemiężonego 
kraju. Często o niej mówię, umieściłem 
ją też – jak widać – w tytule tego tekstu. 
O  tym  człowieku  nigdy  nie  zapomnia‐
łem. Co więcej, Opatrzność Boża  spra‐
wiła, że mogłem się zajmować jego lo‐
sami  w  czasach  sowieckich.  Czynię  to 
także  obecnie.  Sedno  jego  prośby  bo‐
wiem  nigdy  nie  ustało  i  ma  stale  ciąg 
dalszy.

W badaniach nad problematyką Po‐
laków na Wschodzie udało mi  się  zdo‐
być  wielu  współpracowników,  także 

spoza  Instytutu  Polonijnego  KUL, 
zwłaszcza  ze  Stowarzyszenia  Współ‐
pracy  PolskaWschód,  reprezentują‐
cych różne środowiska naukowe Polski 
i  zagranicy.  Urządzaliśmy międzynaro‐
dowe  sympozja  poświęcone  Polakom 
żyjącym między innymi w krajach, któ‐
re  powstały  po  rozpadzie  Związku  So‐
wieckiego.  Dzięki  tej  współpracy  wy‐
dałem  monograficzne  prace  zbiorowe 
poświęcone Polakom na Łotwie, w Es‐
tonii, w Rosji, Mołdawii, Armenii, Gru‐
zji,  Azerbejdżanie  i  na  Ukrainie  (na 
Krymie).

Dzięki  moim  staraniom  udało  się, 
oprócz  wspomnianych  prac,  opubliko‐
wać  także  kilkanaście  ciekawych  to‐
mów  źródeł  z  serii  Polacy  na  Wscho‐
dzie mówią o sobie. Publikacje  te obej‐
mują  nie  tylko  przeszłość,  ale  i  teraź‐
niejszość,  dzień  dzisiejszy  rodaków  za 
naszą  obecną  wschodnią  granicą.  Nie‐
które  książki  rozeszły  się,  jak  się  ma‐
wia, niczym ciepłe bułeczki. Jedna wy‐
szła  nawet  po  angielsku,  a  inna  zaś  – 
Polacy  na  Łotwie  –  czeka  akurat  na 
drugie wydanie.

To  wszystko  cieszy  i  dodaje  sił  do 
dalszej  pracy.  Amerykanin  dr  John 
Grondelski  stwierdził,  że  kierowany 
przeze mnie przez kilkanaście lat Insty‐
tut  Polonijny  KUL  wykonał  trudną  do 
przecenienia  i  niezastąpioną  pracę,  do‐
kumentując  problematykę  Polaków 
w  byłym  ZSRS.  Jest  to  działalność 
szczególnie ważna, ale i  trudna. „Więk‐
szość  ludzi,  którzy migrują – podkreślił 
– niezależnie od tego, czy to wybór, czy 
przymus,  należy  do  tzw.  szarych mas  – 
to  najczęściej  ludzie  nie  mający  spe‐
cjalnych  warunków  i  pilności  do  sie‐
dzenia  i  spisywania  swojej  historii. 
Większość  czasu  i  sił  poświęcają  na 
walkę  o  przetrwanie.  Zapisać  historię 
tych  ludzi  to  nie  sprawa  przeczytania 
książek  i  zestawienia  cytatów.  Jest  to 
raczej praca podobna do mozolnej pra‐
cy  poszukiwacza  złota,  który  stojąc 
w  zimnej  wodzie,  długo  i  cierpliwie 
przesiewa  ręcznie  piasek,  poszukując 
wśród  mnóstwa  pospolitych  kamyków 
tej czystej, prawdziwej grudki”.

Za dwie książki – Polacy w Estonii 
oraz Polacy w Estonii mówią o sobie – 
otrzymałem nagrodę państwową prezy‐
denta  tego  kraju.  Prezydent  RP  odzna‐
czył  mnie  Krzyżem  Kawalerskim  Or‐

deru  Odrodzenia  Polski Polonia  Resti‐
tuta za całokształt dorobku naukowego, 
zwłaszcza za badania nad problematyką 
Polaków na Wschodzie. Za swoją pracę 
badawczą  kilkakrotnie  otrzymywałem 
nagrody rektora KUL.

W  programie  mojej  pedagogicznej 
szkoły  średniej  w  Lublinie  oficjalna 
propaganda  nam,  przyszłym  pedago‐
gom,  wbijała  do  głowy,  że  religia  to 
opium  dla  ludu. Miało  tak  być  jakoby 
także na ziemiach polskich w XIX stu‐
leciu.  Moją  odpowiedzią  na  to  były 
późniejsze  kilkuletnie  badania  nad  pe‐
dagogią Kościoła w  tym właśnie  okre‐
sie  i  na  tymże  terenie.  Okazało  się,  że 
sprawy miały  się zupełnie  inaczej. Być 
może  ta  konstatacja  tłumaczy  powo‐
dzenie  mojej  książki  pt.  Wychowanie 
chrześcijańskie w  nauczaniu  i  praktyce 
Kościoła  katolickiego  na  ziemiach  pol‐
skich w  II  połowie XIX w.,  która miała 
dwa wydania.

Na emeryturze nadal chętnie poma‐
gam  w  duszpasterstwie.  Utrzymuję 
kontakt z moimi dawnymi słuchaczami 
i  wychowankami.  Niektórzy  przycho‐
dzą do mnie stale do spowiedzi. Są i ta‐
cy,  którzy  biorą  udział  w  mszach  nie‐
dzielnych,  które  odprawiam.  Jestem 
nierzadko  obecny  na  ślubach  moich 
dawnych  studentek  i  studentów  peda‐
gogiki,  chrzczę  ich  dzieci,  martwię  się 
ich  kłopotami,  cieszę  się  sukcesami. 
Moim  dawnym  studentom  księżom 
wygłosiłem  34  kazania  prymicyjne, 
które  dla  każdego  prymicjanta  są  za‐
wsze  jakimś  drogowskazem  na  przy‐
szłość. Staram się uczestniczyć w życiu 
moich dawnych studentów. Czasem za‐
chodzę  do  nich  na  herbatę.  Z wieloma 
z  nich  straciłem kontakt,  ale  rozpozna‐
jemy się bezbłędnie, gdy tylko się spo‐
tykamy.  Są  tacy,  oczywiście,  którzy 
przychodzą,  ale  mam  i  takich,  którzy 
odchodzą.  Ale  wciąż  za  jednych  i  za 
drugich  czuję  się  odpowiedzialny.  Oni 
zaś  bardziej  lub mniej  czują  się  chyba 
ze  mną  związani.  I  tak  idziemy  razem 
przez życie.

Wspomnę  tu  niewielką,  ongiś  dość 
popularną  książkę  amerykańskiego  au‐
tora, J. D. Salingera, powieść Buszujący 
w  zbożu.  Jest  tam  ciekawa  rozmowa 
bohatera  tej  książki,  przypomnijmy: 
ucznia  szkoły  średniej,  z  jego  siostrą. 
Ona  stawia  mu  pytanie:  Powiedz  mi, 

KĄCIK POLONIJNY 
Od Redakcji: Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu o tematyce polonijnej

autorstwa naszego rodaka, znawcy dziejów Polonii  ks. prof. dra hab.Edwarda Walewandra.

Rubel niezwykły
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kim  ty  w  końcu  chcesz  być?  Chłopiec 
odpowiada:  Był  czas,  kiedy  chciałem 
być  adwokatem,  ale  teraz  najchętniej 
stałbym  obok  łanu  zboża,  który  urywa 
się  nad  przepaścią,  i  pilnowałbym,  aby 
buszujące w zbożu dzieci nie wpadły do 
niej.  „Mam  swoje  zadanie  –  czytamy 
w powieści – muszę schwytać każdego, 
kto  się  znajdzie  w  niebezpieczeństwie, 
tuż nad przepaścią. Bo dzieci rozhasały 
się, pędzą i nie patrzą, co tam jest przed 
nimi,  więc  ja  muszę  w  porę  doskoczyć 
i pochwycić każdego, kto by mógł spaść 
z  urwiska.  Cały  dzień,  od  rana do wie‐
czora, stoję tak na straży. Jestem właśnie 
strażak  w  zbożu.  Wiem,  że  to  wariacki 
pomysł,  ale  tylko  tym  naprawdę  chciał‐
bym być” (Warszawa 1967, s. 159).

Podobnie i ja rozumiem moje funk‐
cje kapłańskie – z tym zasadniczym do‐
datkiem,  że  aby  ludzie  nie  wpadli 
w  przepaść,  staram  się,  by  uwierzyli 
w Chrystusa. Temu służy moje duszpa‐
sterstwo  oraz  publikacje  naukowe. Ka‐
płan  ma  więc  i  dzisiaj  wiele  zadań  do 
wykonania.

W  moim  przekonaniu  każdy  na‐
uczyciel, a ja nauczycielem byłem przez 
całe moje  zawodowe  życie,  i mam  na‐
dzieję,  że  pozostałem  nim  także,  prze‐
chodząc  zawodowo w  stan  spoczynku, 
nigdy  nie  przestaje  uczyć.  Umyślnie 
używam  tu  określenia  „stan  spoczyn‐
ku”,  unikając  słowa  „emerytura”,  bo 
ono  kojarzy  mi  się  z  bezczynnością, 
z odcinaniem kuponów od  tego, co na‐
gromadziło się w czynnym życiu (eme‐
ritus wszak po łacinie znaczy „zasłużo‐
ny”).  Tymczasem  właściwie,  mając  tę 
emeryturę,  czyli  zaopatrzenie  na  czas, 
kiedy  już  nie  masz  etatu,  zatrudnienia 
z  listy płac, właśnie wtedy jest czas ro‐
bienia tego, co ci kiedyś leżało na sercu, 
a  może  i  teraz  leży  jeszcze  bardziej. 
Często się słyszy, jak ludzie starsi radu‐
ją się, że wreszcie nadchodzi czas, kie‐
dy przeczytają to, co dotychczas odkła‐
dali z braku czasu. I niekiedy rzeczywi‐
ście czyta się to i żałuje, że nie uczyniło 
się  tego  wcześniej,  kiedy  niejedna  in‐
spiracja może trochę inaczej ukierunko‐
wałaby  bieg  życia.  Tak  bywa,  ale  naj‐
częściej czekamy na coś innego, na po‐
twierdzenie,  że  to,  co  w  życiu  robili‐
śmy, to było to właściwe, a gdzież takie 
potwierdzanie  znaleźć,  jak  nie  w  stu‐
diowanych curricula vitae bliźnich. Ten 
materiał  porównawczy  jest  nader  istot‐
ny, bo miarą naszego dorobku są sukce‐
sy  i  porażki  innych,  zwłaszcza  jeśli  są 
to ludzie szczególnie nam bliscy. Dlate‐
go  lekturą  emerytów  są  zwłaszcza 
wspomnienia,  pamiętniki,  dzienniki. 
Człowiek  bowiem w pełni  dojrzały  nie 

jest  już  ciekaw  nowych  teorii,  odkryć. 
On  chce  kroczyć  swoimi  śladami,  od‐
najdować na nich  swoje odkrycia  i  do‐
konania,  ale  nie  chce  przy  tym  iść  sa‐
motnie. Pragnie mieć przy sobie kogoś, 
kto razem z nim walczył, cierpiał, rado‐
wał się. Człowiek  jest, wedle  już staro‐
żytnego  przekonania,  animal  sociale 
i  dobrze  czuje  się  tylko  wtedy,  kiedy 
wokół niego coś się dzieje, a wiemy, że 
dziać  może  się  tylko  wówczas,  kiedy 
do akcji wchodzi człowiek. Stąd też po‐
zostaje  on  zawsze  obiektem  pożądania 
i  zainteresowania.  Jak  długo  to  w  nas 
dominuje,  tak  długo  jesteśmy  w  pew‐
nym  sensie  młodzi.  Kiedyś,  może  na‐
wet  było  to  przed  moim  dorastaniem, 
była  taka  dość  banalna  w  swojej  nie‐
prawdzie  piosenka  radziecka  piosenka 
ze  słowami:  „Nawet  starzec  też  jest 
młody,  jeśli  kocha  wesoły  letni 
wiatr…”.  Trudno  było  być  w  pełni 
młodym w tym ponurym więzieniu,  ja‐

kim  był  Związek  Sowiecki,  ale  był  to 
kraj  niebywałych  wprost  mistyfikacji, 
dlatego  tak  wiele  w  nim  śpiewano 
o wolności  i  radości życia. O tym aku‐
rat, czego tam właśnie chronicznie bra‐
kowało.

Powiedział  ktoś,  zachęcany  do  pi‐
sania  wspomnień,  że  tego  nie  uczyni, 
gdyż  nie  chce  się  wyzbywać  tego,  co 
tylko  do  niego  należy.  Popełnił  wielki 
błąd,  gdyż  życie,  jakie  otrzymaliśmy, 
należy  do  tych,  do  których  zostaliśmy 
posłani.  Nauczyciel  został  posłany  do 
każdego,  kto  w  taki  czy  inny  sposób 
znalazł się na  jego drodze. Bo nie zna‐
lazł  się  tam  przypadkowo.  Opatrzność 
Boża  go  tam  umieściła,  dlatego  także 
Jej  winien  się  odpłacić,  ofiarowując 
swoje doświadczenia bliźnim.

ks. prof. dr hab. Edward Walewander
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WARTO i ŹRÓDŁO
pną się do góry i idą do zamierzonego celu...

Roztoczańska  Spółdzielnia  So‐
cjalna  WartO”  oraz  Krasno‐

brodzka  Spółdzielnia  Socjalna  „Źró‐
dło”  w    dniu  25  marca  2022  roku. 
Walnym  Zgromadzeniem  sprawoz‐
dawczofinansowym  podsumowały 
swoją pracę za rok 2021.

Tradycyjnie,  już  od  czterech  lat, 
Członkowie  Założyciele  naszych  spół‐
dzielni  krasnobrodzkich:  Roztoczańskiej 
Spółdzielni  Socjalnej  „WartO”  oraz Kra‐
snobrodzkiej  Spółdzielni  Socjalnej  „Źró‐
dło” spotkali się by zgodnie z procedura‐
mi  prawa  spółdzielczego  podsumować 
pracę  dwóch  firm.  Obecni  na  spotkaniu 
byli: Janusz Oś – pełnomocnik reprezen‐
tujący Gminę Krasnobród, Anna Gęśla – 
Prezes  Stowarzyszenia    Na  Rzecz  Osób 
Niepełnosprawnych  „Radość  i  Nadzieja” 
z Dominikanówki, Małgorzata Kawałek – 
pełnomocnik  reprezentujący  Stowarzy‐
szenie  KulturalnoNaukowe  „Do  Źró‐
deł”,  Magdalena Drożdż – Prezes dwóch 
spółdzielni  wraz  z  Członkami  Zarządu 
oraz Pracownikami. 

W  Walnym  uczestniczył  również  p. 
Leszek  Zdżyłowski  –  Prezes  (senior) 
Krasnobrodzkiej  Spółdzielni  Socjalnej 
„Źródło”,  któremu  wszyscy  zebrani  po‐
dziękowali  za  oddaną  i  często  charyta‐
tywną pracę.

Na tę okazję Pracownia Ceramiczna – 
Warto bo z Roztocza – przygotowała pa‐
miątkową paterę ceramiczną dla p. Lesz‐
ka.

Sprawozdania  Spółdzielni  z  każdym 
rokiem  są  obszerniejsze,  ponieważ  obie 
firmy  rozszerzają  swoją ofertę  oraz mają 
większe  grono  kontrahentów.    Poniżej 
przedstawiamy najważniejsze  dane  z  do‐
kumentów:

„WartO”
Był  to drugi  rok pandemii koronawi‐

rusa  COVID19,  z  którym  jako  mikro 
przedsiębiorstwo  musieliśmy  się  zmie‐
rzyć. Dzięki tarczom z Polskiego Fundu‐
szu  Rozwoju  udało  się  stworzyć  bez‐
pieczne i trwałe zatrudnienie.

W 2021 roku Prezes Spółdzielni zło‐
żyła projekty:
 Etno Polska 2021;
 Kultura – Interwencje, 
 Fundacja Santander „Tu Mieszkam, Tu 
Zmieniam; 
  Fundacja  Santander  „Bank  dziecięcych 
Uśmiechów”
  Euroregion  Roztocze  –  Roztoczańska 
Spółdzielnia Socjalna oraz Grupa Niefor‐
malna  „Kreatywne  Kobity”  –    zrealizo‐
wany na kwotę 7 100,00 zł.

W  maju  minionego  roku  utworzyli‐
śmy kolejne  stanowisko pracy   krawco‐
wa    przy wsparciu  środków  z  Europej‐
skiego Domu Spotkań – Fundacja Nowy 
Staw.

Usługi  opiekuńcze  były  świadczone 
na  podstawie  zawartych  umów z Ośrod‐
kami  Pomocy  Społecznej:  w  Gminie 
Krasnobród ok. 15 000,00 zł  (podstawo‐
wych  usług)  oraz  w  Gminie  Adamów 
ok. 35 000, 00 zł (podstawowych usług). 
Stawka obowiązująca to 25,00 zł brutto.

Usługi  opiekuńcze  również  były 
świadczone  w  trybie  komercyjnym. 
Stawka  godzinowa  była  dopasowana  do 
każdego klienta.

Spółdzielnia  realizowała  projekty 
przy współpracy  z  Europejskim Domem 
Spotkań  –  Fundacją  Nowy  Staw  –  ph. 
przeciwdziałanie  wystąpienia  skutkom 
covid19 w  ramach projektu „Razem dla 
ekonomii  społecznej”  w  terminie  15.06 
31.07 zrealizowano:
 100 h  usług opiekuńczych dla MGOPS 
Krasnobród
  300  h    usług  opiekuńczych  dla  DPS 

Krasnobród ul. Sanatoryjna
  20  h  usług  opiekuńczych  dla  GOPS 
Adamów
  50  kpl.  odzieży  ochronnej  o  wartości 
80,00 zł dla GOPS Susiec. 
Wartość całego projektu 16 600,00 zł.

Spółdzielnia  realizowała kolejny pro‐
jekt przy współpracy Gminy Krasnobród 
oraz MGOPS Krasnobród – pn. Opiekun 
w Ramach programu „Organizacja opieki 
domowej  dla  niepełnosprawnych  miesz‐
kańców gminy Krasnobród”  w terminie 
25.10  31.12.2021 r. (20 podopiecznych) 
wartość: 55 000,00 zł.

„WartO” otrzymało nagrody
i wyróżnienia:

•  Znak Ekonomii Społecznej – Zakup 
Prospołeczny 
  w  kategorii  usługa:  usługi  krawieckie, 
warsztaty edukacyjnoartystyczne
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Warunki pokoju
Wielkanoc –  święta  radości  i  na‐

dziei, czas spotkań rodzinnych, 
debat  o  aktualnej  sytuacji.  Nietrudno 
przewidzieć, że poza rodzinnymi sprawa‐
mi  dominował  będzie  temat  wojny  na 
Ukrainie.  Ja  również chciałabym – w at‐
mosferze Wielkiego Tygodnia – podzielić 
się  swoimi  refleksjami. W  środkach ma‐
sowego  przekazu  dominują  doniesienia 
z  frontu. Z przerażeniem  i  trwogą obser‐
wuję  brutalne  akty  przemocy  rosyjskich 
żołnierzy. Ale  również  niepokoi mnie  to, 
że nieustannie – ponad miarę – zalewani 
jesteśmy  doniesieniami  z  frontu,  a  prze‐
cież czy chcemy tego, czy nie – sceny de‐
struktywne  prowadzą  do  desensytyzacji 
emocjonalnej  (tj.  do pozbawienia wrażli‐
wości i znieczulenia), gdyż wywołane ni‐
mi  silne  napięcia  emocjonalne  po 
pewnym czasie słabną, a pojawia się obo‐
jętność na przemoc, czego konsekwencją 
jest  zmniejszanie  się  wrażliwości  moral‐
nej,  a  tym  samym  reakcji  na  przejawy 
agresji w otoczeniu.

Nie  można  też  nie  uwzględniać  „in‐
struktażowego”  działania  obrazów  prze‐
mocy,  niebezpiecznego  szczególnie  dla 
dzieci i młodzieży. Po nieustannej emana‐
cji niepokoju w okresie lockdownu nastą‐
pił wzrost  zaburzeń  psychicznych  u ma‐
łoletnich,  a  izolacja  dodatkowo  przyczy‐
niła  się  do  zatrważającej  liczby  samo‐

bójstw. 
Zdumiewa  to,  jak  mało  mówi  się 

o  rzeczywistych  przyczynach  wojny 
i warunkach, które powinny być spełnio‐
ne, aby ta eskalacja zła została zakończo‐
na. Za  to  bardzo dużo na  temat  tego,  co 
zrobi  a  czego  nie  zrobi  Putin,  jego  oto‐
czenie,  Joe Biden,  kanclerz Niemiec  czy 
Macron  –  nadając  tym  samym  bardzo 
duże  znaczenie  decyzjom  poszczegól‐
nych  polityków.  Są  one  ważne,  ale  nad 
tym  wszystkim  jest  jeszcze  Bóg,  o  któ‐
rym jakby wszyscy możni tego świata za‐
pomnieli.

Mam  poczucie,  że  napaść  Rosji  na 
Ukrainę  to  naturalnie  efekt  cynicznych 
rozgrywek  politycznych,  ale  przede 
wszystkim  eskalacja  podsycanej  agresji 
i  nienawiści  w  przestrzeni  publicznej, 
bardzo  długo  kumulowanego  zła,  przy 
równoczesnej naiwności w ocenie Putina 
oraz tego, co się dzieje w jego kraju.

Wiadomo,  na  pewne  rzeczy  nie  ma‐
my wpływu, jednak nie jest tak, że nic od 
nas nie zależy. 

Obecne działania wojenne  często na‐
zywane  są  „diabolicznymi”.  Jeśli  tak,  to 
powstaje  warte  rozważenia  pytanie:  dla‐
czego diabeł tak śmiało sobie poczyna?

Można  postawić  tezę,  że  zbrodnicze 
działania Putina są konsekwencją tego, że 
drwi  z  Boga,  postawił  się  ponad  Nim. 

Uważa  się  za  władcę  ludzkiego  życia. 
Jednocześnie  udaje  wierzącego  (w  co 
niestety uwierzyło wielu), a przecież Pu‐
tin  traktuje Kościół  instrumentalnie, pod‐
porządkował sobie nawet zwierzchników 
kościoła  prawosławnego,  co  jest  kpiną 
z religii i bluźnierstwem wobec Boga. 

Putin  od  dawna  usiłuje  wyciągnąć 
z  lamusa  stare  faszystowskie  idee  i  we‐
dług  nich  kreować  współczesny  świat. 
Jak podaje Michael Chodarkowski profe‐
sor  historii  na  Uniwersytecie  Loyola 
w Chicago, autor książek: „Rosyjski XX 
wiek. Podróż w 100 opowieściach” oraz 
„Na  granicach  Rosji.  Budowanie  impe‐
rium na stepie 15001800” – Putin i jego 
otoczenie, przez wiele  lat byli zagorzały‐
mi  czytelnikami  Iwana Aleksandrowicza 
Iljina  –  dla  którego  wzorami  był  Hitler 
i  Mussolini.  Iljin  to  ideolog  rosyjskiego 
faszyzmu,  który  głosił  swoje  faszystow‐
skie poglądy nawet po  II wojnie  świato‐
wej.  Idee  Iljina  propagowały  wyjątko‐
wość Rosji,  jej duchową  i moralną wyż‐
szość  nad  Zachodem  oraz  ustanowienie 
narodowej dyktatury, która opierałaby się 
na kościele i wojsku, aby bronić się przed 
komunizmem  i  liberalizmem.  Iwan  Iljin 
swoją wizję  faszystowskiej  „Świętej Ro‐
sji”  pod  przywództwem  narodowego 
dyktatora podtrzymywał aż do śmierci (tj. 
do 1954 r.).  Iljin, a następnie Putin uwa‐

 w kategorii produkt: wyroby ceramicz‐
ne.
  Wyróżnienie    Znak  Jakości  Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej 2021 w kategorii: 
Sukces Rynkowy.

Zarząd zebrał się 7 razy w minionym 
roku i podjął 4 uchwały.

W  minionym  roku  w  „WartO”  było 
zatrudnionych 31 osób.

Przychód uplasował się w wysokości 
ok. 250 000 zł.

„Źródło”
Krasnobrodzka Spółdzielnia Socjalna  

„Źródło” przez cały rok 2021 prowadziła 
działalność  gospodarczą  i  była  czynnym 
płatnikiem VAT.

Był  to drugi  rok pandemii koronawi‐
rusa  COVID19,  z  którym  jako  mikro 
przedsiębiorstwo  musieliśmy  się  zmie‐
rzyć.

W  minionym  roku  zatrudnienie 
w  spółdzielni  znalazło  13  osób,  były  to 
głównie umowy o pracę oraz umowy zle‐
cenia.

Pod  koniec  października  odbyło  się 
Walne  Zebranie,  podczas  którego  doko‐
nano zmiany składu Zarządu. W związku 

z  przejściem  na  emeryturę  dotychczaso‐
wego prezesa Leszka Zdżyłowskiego, na 
nowego  prezesa  wybrano  Magdalenę 
Drożdż,  zastępcą  prezesa  został  Tadeusz 
Nowakowski,  który  zastąpił  na  tym  sta‐
nowisku Stanisława Wenca.

Podczas  zebrania  podjęto  także 
uchwałę o wpisie Spółdzielni do Ogólno‐
polskiego Związku Spółdzielczego.

Zarząd Spółdzielni miał w minionym 
roku 4 zebrania.

Przychód  w  Spółdzielni  wyniósł 
ok. 285 000 zł.

„WartO” & „Źródło”
Jesienią  przeprowadziliśmy  się  do 

nowo wyremontowanego budynku, dzię‐
kujemy Burmistrzowi Krasnobrodu i Pra‐
cownikom Urzędu Miejskiego w Krasno‐
brodzie  oraz  Radnym  Gminy  za  „pa‐
mięć”  o  Spółdzielniach.  Nadal  prosimy 
o wsparcie, ponieważ budynek  jest duży, 
potrzebuje  dużo  więcej  energii,  gazu, 
środków  czystości,  wody,  aby  mógł 
funkcjonować.

Obecnie koszty utrzymania działalno‐
ści wzrosły o ponad 120 %.

Mam  nadzieję,  że  powyższe  dane  są 

dowodem, że Spółdzielnie z Krasnobrodu 
są firmami, które dają stabilne zatrudnie‐
nie w  tych niestabilnych  czasach;  są  do‐
ceniane  na  rynku  regionalnym  i  krajo‐
wym za swoją jakość, pomysłowość i es‐
tetykę produktów/usług   o  czym świad‐
czą zdobyte nagrody i powszechna opinia 
publiczna.

W tych trudnych i dziwnych czasach 
w  jakich musimy żyć, apeluję do czytel‐
ników  „Gazety  Krasnobrodzkiej”    ko‐
rzystajcie  z  usług  naszych  spółdzielni. 
oraz z usług lokalnego rynku. Pamiętajcie 
Państwo,  robiąc  zakupy,  czy  zamawiając 
usługi,  aby  wspierać  przedsiębiorców 
w naszym miasteczku. Tylko dzięki takiej 
świadomej postawie nasze najbliższe oto‐
czenie  będzie  ugruntowane  pod  wzglę‐
dem  ekonomicznym,  będzie  bogate 
w  różnorodne  działalności  oraz  pozwoli 
na ustabilizowanie cen. 

Magdalena Drożdż
Prezes Roztoczańskiej

Spółdzielni Socjalnej „WartO”
Krasnobrodzkiej Spółdzielni

Socjalnej „Źródło”
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żali,  że  jedynym,  co  tak  naprawdę  ma 
znaczenie jest rosyjski nacjonalizm, a Ro‐
sja („niewinna ofiara całej reszty świata”) 
powinna  odżyć  w  postaci  totalitarnego 
państwa,  a  następnie  zaprowadzić  na 
świecie porządek. (już wiemy, co to byłby 
za porządek. Uchowaj Boże).

Wg Chodarkowskiego, to właśnie ten 
rodzaj  mesjanistycznego  chrześcijańskie‐
go  rosyjskiego  faszyzmu  leży u podstaw 
świata Putina. 

W mojej ocenie samo sformułowanie: 
„mesjanistyczny  chrześcijański  rosyjski 
faszyzm”  –  budzi  intelektualny  opór,  bo 
jak faszyzm, to na pewno nie chrześcijań‐
ski. Chrześcijaństwo i faszyzm, to pojęcia 
całkowicie  sobie  przeciwstawne.  Chrze‐
ścijaństwo głosi Miłość  i zachęca do mi‐
łości  Boga,  siebie,  bliźniego,  nakazuje 
obronę  życia  wszystkich  ludzi.  Podkre‐
ślając  przy  tym,  że  przed Bogiem wszy‐
scy  są  równi. Natomiast  faszyzm  to  ide‐
ologia  różnicująca  ludzi,  przyznająca 
wyższość jednych nad drugimi i opowia‐
dająca się za rządami dyktatorskimi. We‐
dług  faszystów  państwo  jest  wartością 
najwyższą, może kontrolować życie oby‐
wateli,  dlatego  interesy  jednostek  należy 
podporządkować  dobru  wspólnoty  naro‐
dowej.

Chodarkowski  uważa,  że  „dobrą,  ale 
i złą stroną wojny jest to, że nie pozosta‐
wia miejsca na intelektualne gry umysło‐
we. Maski  opadły,  argumenty  nie  należą 
już do  sfery  teorii,  a postmodernistyczny 
relatywizm  ze  swoimi  dywagacjami  na 
temat dobra i zła został obnażony jako to, 
czym  jest – pustą  i niebezpieczną  skoru‐
pą. Zadaniem odważnego narodu ukraiń‐
skiego było pokazanie  światu,  że wolno‐
ści  i  niepodległość  nadal mają  znaczenie 
i  nie  można  ich  traktować  jako  oczywi‐
stości”. Nie możemy zapominać, że waż‐
ne  są  również  i  inne  wartości,  takie  jak 
miłość,  która  jest  realizowana  najpełniej, 
gdy jest zakorzeniona w Bogu.

Ale,  gdy  człowiek  przestaje  służyć 
Bogu,  zaczyna  oddawać  cześć  bóstwom. 
Takim bożkiem dla wielu Rosjan  stał  się 
Putin. Szatan w Rosji czuje się jak u sie‐
bie, bo  to król kłamstwa,  a w Rosji  cały 
naród  od  pokoleń  karmiony  jest  kłam‐
stwem i co gorsza poddaje się  jego  tyra‐
nii. 

Bezbożne  idee  zostały  zaaprobowane 
przez miliony obywateli, nie  tylko  rosyj‐
skich. Dlaczego?!

Dlaczego w miejsce praw Bożych zo‐
stały  wstawione  ideologie  takie  jak  fa‐
szyzm, czy genderyzm? Czy ci, którzy to 
czynią,  nie  są  odpowiedzialni  za  tę woj‐
nę?! Tak  jak  nie ma  zgody  na  zabijanie, 
nie  może  być  zgody  na  propagowanie 
idei nie zgodnych z naturą ludzką, bo od 

idei wszystko się zaczyna.
Czy za tę wojnę nie są odpowiedzial‐

ni ci, którzy (tak samo jak Soros, czy Pu‐
tin)  stawiają  się  ponad  prawem  Boskim 
i  chcą  fałszować  antropologię  i  decydo‐
wać o ludzkim życiu?

Czy  za  wojnę  nie  są  odpowiedzialni 
ci,  którzy  domagają  się  aborcji  niewin‐
nych  dzieci, wszyscy wspierający  czarne 
marsze kobiet?  Przecież śmierć  tylu mi‐
lionów niewinnych dzieci na całym świe‐
cie – woła o pomstę do Nieba. 

Jak  przepowiadała  Matka  Teresa 
z Kalkuty  „wojna  się  nie  skończy,  jeżeli 
matka będzie mogła zabić swoje dziecko, 
bo któż wtedy powstrzyma Ciebie i mnie, 
abyśmy się nie pozabijali nawzajem”.  

Za  tę  wojnę  odpowiedzialni  są  ci, 
którzy  propagują  eutanazję,  tym  samym 
dają sobie prawo do pozbywania się ludzi 
według  nich  niewygodnych  i  nieproduk‐
tywnych. Decydują, tak jak Putin, kto ma 
żyć, a kto nie. 

Czy za tę wojnę nie są odpowiedzial‐
ni  wszyscy  promujący  idee  niezgodne 
z  naturą  ludzką,  tym  samym  z  prawem 
Bożym,  wszyscy,  którzy  w miejsce  nor‐
my  usiłują  wprowadzać  zaburzenia. 
Wszyscy,  którzy  wyprowadzają  ludzi  na 
ulicę, aby odgrywali żałosny teatrzyk, pe‐
łen  agresji  i  wulgaryzmów?  Popierający 
demonstracje walczących o  swoje  rzeko‐
mo zagrożone prawa. Nawet jeśli robią to 
z niewiedzy czy z głupoty – są podwójnie 
odpowiedzialni za wspieranie  osób, które 
wykorzystują  homoseksualistów  do  gry 
politycznej  i  to  niezależnie  od  tego,  czy 
zdają  sobie  sprawę  z  konsekwencji  roz‐
przestrzeniania  się  niebezpiecznych  dla 
ludzkości  ideologii,  czy  też  nie.  Szatan 
nie  ma  poczucia  humoru,  przywołany  – 
przychodzi,  wabi,  a  potem  niszczy  czło‐
wieka. 

Dlaczego  tak  zdecydowanie  podkre‐
ślam rolę Szatana w przyczynach tej woj‐
ny?  Bo  jestem  przekonana,  że  człowiek 
był,  jest  i  pozostanie  tajemnicą.  Nauki 
szczegółowe  (psychologia,  psychiatria, 
medycyna) – poznają go jedynie cząstko‐
wo. A  doświadczenie  a  priori  pokazuje 
wpływ dobrych  i złych duchów na życie 
i  zachowanie  człowieka.  Czy  w  to  wie‐
rzymy, czy też nie: albo otwieramy się na 
działanie  Pana  Boga,  albo  Szatana, 
w przyrodzie nie ma pustki. Wybór zale‐
ży  od  człowieka.  Był  czas,  kiedy  usiło‐
wałam zrozumieć, na czym polega różni‐
ca  pomiędzy  obłędem  a  opętaniem.  Po‐
prosiłam  wówczas  dwóch  specjalistów: 
psychiatrę  i  egzorcystę,  aby  te  kwestie 
wyjaśnili.  Uczynili  to  wygłaszając  dwa 
akademickie referaty na kongresie zorga‐
nizowanym  przez  uczelnię  wyższą.  Ale 
nie wyjaśniło mi to dokładnie tego zagad‐

nienia. Natomiast wszystko zrozumiałam 
i  to  w  jednej  chwili,  dzięki  osobistemu 
doświadczeniu.  Otóż  niespodziewanie 
ksiądz  egzorcysta  zaprosił  mnie  do  mo‐
dlitwy,  której  celem  było  uwolnienie 
młodej  dziewczyny  od  złego  ducha.  Po‐
czątkowo  przeraził  mnie  nieprzyjemny, 
despotyczny  wrzask  wydobywający  się 
z  jej  ust,  nakazujący  nam  zaprzestanie 
modlitw. Nie  zważając  na  to modliliśmy 
się jeszcze gorliwiej i po dłuższym czasie 
dziewczyna została uwolniona od demo‐
na.  Zaczęła  płakać,  a  potem  modlić  się 
razem  z  nami,  już  swoim  głosem.  Była 
też  zdumiona  tym,  co  się  z  nią  przed 
chwila działo. Oczywistością było, że za‐
równo słowa, jak i przerażające zachowa‐
nie  dokonywało  się  bez  jej  woli.  Nawet 
poprosiła  księdza  o wyjaśnienie  tego,  co 
się  z  nią  działo.  Od  tego  momentu,  nie 
tylko wierzę, ale  i wiem, że Bóg  istnieje 
i  zaproszony przychodzi  nam z pomocą. 
Czyni  nawet  cuda.  Na  Jego  wezwanie, 
krzyż  i wodę  święconą – zły duch  rezy‐
gnuje ze „zdobyczy” i odchodzi.

Trzeba bardzo uważać, aby jakimkol‐
wiek  odstępstwem  od  Boga,  nie  uchylić 
drzwi  Szatanowi. Wybór  należy  do  nas. 
I to jest dramat człowieka, bo na co dzień 
wybór dobra jest trudny, zło jawi się nam 
zawsze  jako  bardziej  atrakcyjne,  łatwiej‐
sze i… bardziej postępowe. A to są prze‐
cież  tylko  złudzenia.  Dobrze  jest  wie‐
dzieć, że nie będąc wiernym Bogu – swe‐
mu Stwórcy –  człowiek  funkcjonuje po‐
niżej swoich możliwości.

Ta  wojna  odkryła  następstwa  życia 
według  ideologii  faszystowskiej,  która 
wpływa  na  morale  rosyjskich  żołnierzy. 
Prysnął  mit  wielkiej  niezwyciężonej  ar‐
mii. Okupanci rosyjscy mordują i gwałcą, 
bo tak wygląda świat bez Boga. Tak wy‐
gląda świat bez życia według Jego praw, 
bez chrześcijańskiej moralności.

A  jakie  jest  morale  współczesnego 
świata? Co jest lansowane? 

Dlaczego  tyle  agresji,  wulgarności, 
brzydoty  i  wyuzdanego  seksualizmu 
w  środkach masowego  przekazu?  Czyż‐
by  świat  przejął  się  rewolucją  seksualną 
do  tego stopnia, że  rozwiązłość  i upadek 
obyczajów stał się miarą postępu? Czy to 
nie  żenujące?  Czy  nie  uwłacza  ludzkiej 
inteligencji? 

Czy  instrumentalne  traktowanie  po‐
pędu  seksualnego  człowieka  nie  jest  po‐
ważnym  nadużyciem?  Jeśli  tak,  to  dla‐
czego  nikt  nie  protestuje?  Przecież  za 
każdym  rozwiązłym  zachowaniem  stoi 
krzywda  konkretnego  człowieka.  Utrata 
godności,  przede  wszystkim  tego,  który 
działając  instynktownie,  tracąc  kontrolę 
nad swoimi potrzebami i popędami – po‐
zbawia się ludzkiej godności. A to bardzo 
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często  łączy  się  z  przemocą  seksualną. 
Wiadomo  też,  że  za  rozwiązłość  doro‐
słych najbardziej płacą dzieci. 

Czy ktoś protestuje przeciwko seksu‐
alizacji w przestrzeni publicznej? 

Albo  przeciwko podkręcaniu  klimatu 
erotycznego w  reklamach,  książkach,  ar‐
tykułach  –  nawet  tych  dla  dzieci  i  mło‐
dzieży – gdzie podawane są instrukcje jak 
wabić  i być   na okrągło „seksi”. Młodo‐
ciani,  nie mający  jeszcze w  pełni  rozwi‐
niętego  myślenia  krytycznego  –  naiwnie 
ulegają  tym  sugestiom  i  niewolniczo  na‐
śladują  seksowną  modę,  seksowne  za‐
chowania,  seksowne  gry  (aż  dosłownie 
mdli). 

Gorzej,  jeśli  seksualizację  w  prze‐
strzeni  publicznej  –  wzmacniają  zacho‐
wania  tych,  którzy  winni  raczej  świecić 
przykładem  stonowanego  i  eleganckiego 
stylu, a nie prosić o „głaski”  eksponując 
jeszcze ładne dekolty, kolana, etc. Tak na 
marginesie  czy  te  panie  mają  świado‐
mość, że pobudzają zmysły zarówno nie‐
letnich,  żonatych,  jak  i  wiekowych  pa‐
nów.  Może  czas  zadać  sobie  pytanie: 
w jakim celu? 

Dlaczego  seksualizacja  życia  jest  tak 
niebezpieczna?

Ponieważ  popęd  seksualny  jest  bar‐
dzo  silny,  gdyż  gwarantuje  przedłużenie 
gatunku, pobudzony koncentruje na sobie 
uwagę  i wtedy nauka oraz  inne zaintere‐
sowania  schodzą na plan dalszy. Trzeba 
pamiętać,  że  rozbudzony  i  niezaspokojo‐
ny  popęd  seksualny  rodzi  również  fru‐
strację, a frustracja – agresję. 

Za eskalację agresji odpowiedzialni są 
twórcy  reklam  (cokolwiek  jest  reklamo‐
wane, czy to czekoladki, szmatki lub po‐
madki) – reklama ma charakter erotyczny. 
A  przecież  działa  na  podświadomość, 
manipuluje  nami.  Systematyczna,  nie‐
ustanna erotyzacja odbiorców programów 
telewizyjnych  dokonuje  się  przy milczą‐
cej zgodzie całego społeczeństwa.

Co w związku z powyższym?
Rosja na skutek wojny i sankcji ubo‐

żeje,  rozpada  się wizja wielkiego mocar‐
stwa. Siłą rzeczy rodzi się nowy porządek 
świata. Co z nim zrobimy? Będziemy się 
przyglądać, aż inni go mam poukładają?

Wydaje  się,  że  jedynym  rozwiąza‐
niem jest powrót do normalności. Powrót 
do  tradycyjnych wartości,  uniwersalnych 
wartości,  służących  wierzącym,  wątpią‐
cym  i  gnostykom,  powrót  do:  prawdy, 
piękna i pokoju. Powrót do miłości, przy‐
jaźni,  wzajemnego  szacunku  i  życzliwo‐
ści. Powrót do szlachetności, służby i po‐
kory. Powrót do radości, szczęścia i zado‐
wolenia.  Powrót  do  nauki  w  szkołach 
i uniwersytetach etyki, filozofii i antropo‐
logii chrześcijańskiej promującej godność 

człowieka, dającej odpowiedź na pytanie: 
kim jest człowiek, kiedy realizuje się naj‐
pełniej, do czego zmierza i  jaki  jest osta‐
teczny  cel  jego  istnienia.  Koniecznością 
jest  wprowadzenie  logiki  uczącej myśle‐
nia  krytycznego  oraz  podstaw  psycholo‐
gii i warsztatów uczących zasad komuni‐
kacji  interpersonalnej,  asertywności,  aby 
młodzi ludzie potrafili z korzyścią dla sie‐
bie  i  innych  odnajdywać  się  we  współ‐
czesnym  świecie.  Niewierzącym  zapew‐
ne  wystarczy  życie  wg  zasad  i  filozofii 
savoirvivre,  wszak  nienawiść,  agresja, 
brak skromności i pycha są w złym tonie. 

Dla osób wierzących pilne i koniecz‐
ne  staje  się  –  podjęcie  procesu  nawraca‐
nia, powrotu do Boga, nie tylko w sferze 
deklaracji i emocji, ale przede wszystkim 
w sferze postaw z czym wiąże się rzeczy‐
wiste  uznanie  Pana  Boga  jako  jedynego 
władcy  i  króla  naszych  dusz. A  tym  sa‐
mym odrzucenie wszystkich  innych boż‐
ków. 

Konieczne wydaje się zrobienie miej‐
sca w umyśle,  sercu  i  życiu  codziennym 
jedynie  Bogu.  Człowiek  naprawdę  wie‐
rzący w Boga nie poświęca całego swego 
czasu pracy, polityce, zakupom i rozryw‐
ce.  Ma  czas  na  modlitwę  i  Eucharystię. 
Uznając Boga za najwyższe dobro i wie‐
rząc  w  Jego  bezgraniczną  Miłość  zna 
główne  prawdy  wiary  i  przestrzega  Bo‐
żych  przykazań,  wszystkich,  ponieważ 
wszystkie służą człowiekowi. Nieporozu‐
mieniem  i  przejawem pychy  jest  ignoro‐
wanie  słów  Bożych.  Jeśli  ktoś  odrzuca 
cokolwiek z prawd objawionych – stawia 
się  ponad  Boga,  a  usiłując  „poprawiać” 
Pana Boga – robi sobie i innym krzywdę.

Najlepszy  przykład  Putina,  któremu 
do  niedawna  udawało  się  odgrywać  rolę 
liczącego  się  polityka  i  przywódcy 
wielkiego  państwa,  a  po  ataku  na 
Ukrainę,  większość  uważa  go  za 
mordercę  i  nieobliczalnego  szaleńca.  To 
co  w  jego  odczuciu  miało  wywindować 
go na szczyty władzy, okazuje się równią 
pochyłą  i  zaczyna  się  spadanie  w  dół. 
Gdyby Putin uznał Boga  i  Jego naukę – 
nigdy nie  rozpoczynałby wojen. Przecież 
to jasne. Gdyby słuchał słów Bożych, nie 
nakręcałby  agresji  w  sobie  i  na  świecie. 
Nie  podporządkowywałby  sobie  siłą 
i kłamstwem ludzi. 

A  gdyby  Rosjanie  bali  się  bardziej 
Boga  niż  Putina,  nie  poddawaliby  się 
niewolniczo  jego  władzy.  Gdyby 
żołnierze Putina mieli Boga w  sercu, nie 
zabijaliby  niewinnych  dzieci,  matek 
i starców, bezbronnych  ludzi – po prostu 
odmówiliby  wykonywania  zbrodniczych 
rozkazów.

Faktycznie  nadszedł  czas  prawdy: 
albo najważniejszy jest dla nas Bóg i Jego 

Matka,  albo  zalecenia  faszystowskich 
filozofów, manipulantów, czy dyktatorów 
życia. 

Dzisiaj  warunkiem  pokoju  jest 
poważne  traktowanie  Pana  Boga,  Matki 
Najświętszej  i  Bożych  przykazań.  Żyjąc 
na  tej  samej  wspólnej  ziemi,  winniśmy 
pamiętać,  że  jesteśmy  jak  naczynia 
połączone  i  nasze  zachowanie,  nasza 
prawdziwa  wiara,  bądź  ignorowanie 
Boga – wpływa na życie innych.

Aby  zakończyła  się  wojna  – 
wszyscy  ludzie winni  otworzyć  się  na 
Boga  i  błagać Maryję,  aby  na  świecie 
zapanował  porządek  Boży,  a  nie  ten 
wg koncepcji Iljina czy Putina.

Poświęcenie  Rosji  Niepokalanemu 
Sercu  Maryi  jest  wyjątkowym, 
nadprzyrodzonym  środkiem  do  walki 
ze złem. Z  tym, że poświęcenie  to nie 
jest  magiczną  formułą.  Powinno  mu 
towarzyszyć poświęcenie całego Kościoła, 
poświęcenie nas wszystkich. Zarówno św. 
Łucja,  jak  i  inna portugalska wizjonerka, 
cytując  słowa  Jezusa,  mówi  o  potrzebie 
poświęcenia  całego  świata:  „Moją  wolą 
jest  poświęcenie  świata  Niepokalanemu 
sercu  mojej  Matki”.  Dopóki  świat  nie 
uzna Matki Najświętszej  za  swoją  Panią 
i Królową – dopóty będzie zagrożony. Je‐
śli ludzie nie zaczną naśladować Maryi – 
będą  zniewoleni  grzechem,  pychą  i  głu‐
potą,  a  wtedy  nie  mogą  czuć  się  bez‐
piecznie, bo uchylają drzwi swojego ser‐
ca i umysłu złemu duchowi. I najtrudniej‐
sze – musimy modlić się za  tych, którzy 
otworzyli im całe wrota, bo taka jest dzi‐
siaj cena pokoju i godnego życia.

Szczególnie  dzisiaj  każdy  z  nas  po‐
winien zadać sobie pytanie, na ile ważna 
jest dla mnie Matka Boga, czy oddaję Jej 
cześć  poprzez  modlitwę,  skromny  ubiór 
szczególnie  w  kościele  i  pobożne  życie. 
Dokąd w kościołach,  a  nawet w  sanktu‐
ariach  do  sakramentów  świętych  będą 
przystępowały  osoby  zachowujące  się 
nonszalancko,  kucające  podczas  ofiaro‐
wania,  w  obcisłych,  czy  wydekoltowa‐
nych  strojach  –  będziemy  wszyscy  za‐
grożeni,  bo  Chrystus  nie  pozwoli  dłużej 
kpić z Jego Matki.

Dzięki  wielowiekowej  tradycji  pol‐
skiej  gościnności,  a  przede  wszystkim 
dzięki zakorzenionym w naszym kraju od 
wieków wartościom  chrześcijańskim  by‐
liśmy  zdolni  do  otwarcia  naszych  serc 
i domów dla uchodźców z Ukrainy. Aby 
pełnić nadal tę niełatwą służbę – koniecz‐
na  jest  codzienna  modlitwa,  pamiętanie 
o uczynkach miłosierdzia: „głodnych na‐
karmić,  nagich  przyodziać,  podróżnych 
w  dom  przyjąć”  oraz  życzliwość  roda‐
ków,  ponieważ  przyjmując  pod  swój 
dach  uciekających  przed  wojną  Ukraiń‐
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W dniu 13.03.2022 r. odbyła się 
akcja  sprzątania  drogi  na  od‐

cinku  ZielonePrzejma.  Organizatorem 
akcji była Sołtys wsi Zielone. 

W  sprzątaniu  drogi  wzięli  udział 
mieszkańcy  wsi  Przejma,  młodzież 

a  także  turyści  wypoczywający  w  na‐
szej wsi. W akcji uczestniczyło 9 osób, 
w  tym  dzieci. Wszystkim  uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za liczny udział.

Lucyna Kawka
Sołtys sołectwa Zielone

ców  czujemy  się  za  nich  odpowiedzialni 
i mamy świadomość, że przyjmujemy ich 
ze  wszystkimi  ich  problemami,  również 
zdrowotnymi, pomagamy nie tylko mate‐
rialnie, ale i całym sobą, a dzięki wsparciu 
przyjaciół  jesteśmy  w  stanie  to  udźwi‐
gnąć. Mamy przy tym obowiązek baczyć, 
aby  nie  robić  niczego  kosztem  siebie, 

kosztem  swojego  zdrowia,  ani  kosztem 
swojej  rodziny, dlatego  też należy ustalić 
jasne  zasady  współżycia.  Nie  możemy 
być naiwni i winniśmy dbać o dobro wła‐
sne i dobro naszego kraju.

Wracając  do  początku  tego  artykułu, 
jeśli chcemy, aby prezydenci państw i po‐
litycy,  senatorowie,  posłowie  budowali 

pokój, należy wybierać prawych obywa‐
teli na  te  stanowiska. Papierkiem  lakmu‐
sowym  jest  tutaj  opowiadanie  się  za 
obroną  życia  od  poczęcia  do  naturalnej 
śmierci i naturalnie wierne przestrzeganie 
tego w praktyce.

Zofia KończewskaMurdzek

Akcja sprzątania w Zielonem

Od  początku  inwazji  Rosji  na 
Ukrainę,  tj.  od  24  lutego  2022 

roku,  władze  samorządowe  oraz  miesz‐
kańcy Krasnobrodu  przy wsparciu wielu 
innych życzliwych osób, organizacji  i  in‐
stytucji  udzielają  pomocy  uchodźcom 
z Ukrainy, którzy uciekając z terenów ob‐
jętych działaniami wojennymi nasze mia‐
sto  wybrali  na  miejsce  schronienia. 
Uchodźcy,  to głównie kobiety z dziećmi, 
którzy pokonując  często  długą  i wyczer‐
pującą,  trwającą  nawet  po  kilka  dni  po‐
dróż  docierają  do  nas  bardzo  utrudzeni 
i  są  pełni  obaw  o  życie  swoich  bliskich 
pozostających  na  Ukrainie,  ale  również 
troski o to co stanie się z nimi po przekro‐
czeniu granicy obcego kraju. 

Większość  z  nich  przybyła  jedynie 
w  tym  co  miała  na  sobie,  ewentualnie 
z niewielkim bagażem, stąd potrzebowali 
różnego  rodzaju  pomocy,  począwszy  od 
posiłku, środków higieny osobistej, ubrań 
po dach nad głową – miejsca zakwatero‐
wania i wyżywienia, gdzie mogliby prze‐
czekać czas wojny.

Taka pomoc czekała i nadal czeka na 
uchodźców w Krasnobrodzie. W dalszym 
ciągu w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
funkcjonuje  „Punkt  pomocy  dla  Ukra‐
iny”,  w  którym  potrzebujący  mogą  za‐

opatrzyć się m. in. w żywność, 
artykuły  higieny  osobistej, 
ubrania  i  inne  potrzebne  rze‐
czy, jak również uzyskać infor‐
macje  i  wskazówki  związane 
pobytem  i  dopełnieniem 
wszelkich formalności. 

Od  początku  kwietnia 
punkt  działa  od  poniedziałku  do  soboty 
w  godz.  8.00  17.00.  Jego  obsługą  zaj‐
mują  się  pracownicy  KDK,  biblioteki, 
Urzędu Miejskiego,  szkół  oraz  inni  wo‐
lontariusze, w tym strażacy z OSP w Kra‐
snobrodzie.

Były  okresy,  że  punkt  pomocy  od‐
wiedzało około 200 osób dziennie, obec‐
nie  frekwencja  trochę  się  zmniejszyła  – 
jest  ich ok. 100   130. Teraz pomoc  rze‐
czowa, którą otrzymują uchodźcy pocho‐
dzi głównie z darów z zagranicy, z Banku 
Żywności  oraz  w  niewielkiej  ilości  od 
mieszkańców.  Darów  jest  coraz  mniej  i 
ich zapasy się zmniejszają.

Mieszkańcy Krasnobrodu w dalszym 
ciągu mają otwarte  serca  i domy, w któ‐
rych  przyjmują  uchodźców. Warto  przy‐
pomnieć,  że  pierwsi  uchodźcy  pojawili 
się w naszej gminie już na drugi dzień po 
inwazji rosyjskiej na Ukrainę (25 lutego), 
a  kolejnego dnia w gminie  zarejestrowa‐

no ponad 100 miejsc noclegowych, 
które w miarę  potrzeb mieszkańcy 
naszej  gminy  udostępniali  uchodź‐
com.  Sukcesywnie  liczba  tych 
miejsc  wzrastała  –  na  przełomie 
marca  i  kwietnia  na  terenie  gminy 
przebywało około 500 uchodźców. 
Choć  część  z  tych  osób wyjechała 

już z Krasnobrodu do innych miejscowo‐
ści w Polsce  i za granicą, a część z nich 
wróciła na Ukrainę, to stale pojawiają się 
nowe osoby szukające schronienia. 

Organizowane  są  też  inne  formy po‐
mocy.  Z  inicjatywy  Burmistrza  Krasno‐
brodu  przy  współpracy  z  ZUS  w  dniu 
12.04.2022r. w KDK po raz drugi zorga‐
nizowana  była  akcja  pomocy  w  wypeł‐
nianiu wniosków o świadczenia rodzinne 
z  ZUS. W Urzędzie Miejskim  udzielana 
jest  pomoc przy ubieganiu  się o nadanie 
numeru  PESEL.  Dzieci  uchodźców 
uczęszczają  do  szkoły,  w  KDK  prowa‐
dzone są zajęcia plastyczne.

Wszystkim, którzy na  różne sposoby 
włączają  się  w  organizację  pomocy  dla 
uchodźców  z Ukrainy  składamy  podzię‐
kowania.  Jednocześnie  prosimy  o  jej 
kontynuowanie,  bo  ta  w  dalszym  ciągu 
jest bardzo potrzebna.

Mariola Czapla

Krasnobród kontynuuje pomoc dla Ukrainy
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Po wstępnych rozmowach pomię‐
dzy  strażakami  z  OSP  Zielone, 

radnym  Krzysztofem  Mazurkiem  i  soł‐
tysem wsi Lucyną Kawka 17.03.2022  r. 
we  wsi  Zielone  został  zaplanowany  re‐
mont świetlicy wiejskiej. 

Remont  polegał  na wyrównaniu  po‐
wierzchni  pod  zalanie  posadzki,  która 
będzie  sfinansowana  z  funduszu  sołec‐
kiego w tym roku.

Prace  w  świetlicy  wiejskiej  zaczęli 
wykonywać  strażacy  z  OSP  Zielone, 
włączyła się  też  tutejsza młodzież, która 
z  wielkim  zaangażowaniem  pracowała 
społecznie. Wspólnymi siłami nawiezio‐
no piasku i wyrównano go. Wyremonto‐

wano osobny garaż na  samochód, który 
został  też otynkowany. Dalsza część po‐
mieszczenia,  to  sala  ogólna.  Rozebrana 
została  ściana  działowa wewnątrz  świe‐
tlicy i kawałek podłogi. Przez to uzyska‐
liśmy  więcej  miejsca.  Ponadto  została 
zamontowana  drewniana  belka  podtrzy‐
mująca  sufit  i  wstawiony  drewniany 
okrągły filar. Otynkowane zostały ściany 
wewnątrz  budynku.  Zamontowano 
okna, które przekazał Burmistrz Krasno‐
brodu   Kazimierz Misztal,  za  co bardzo 
dziękujemy. Wymieniono też drzwi wej‐
ściowe. 

Prace  społecznie  wykonywało  30 
osób. Wszystkim  którzy  pracowali  ser‐

decznie  dziękujemy  za  liczny  udział. 
Zapraszamy  do  współpracy  wszystkich 
chętnych,  bo  razem  można  więcej!  Ma 
to  piękny  efekt  dla  lokalnej  społeczno‐
ści.

Lucyna Kawka
Sołtys Sołectwa Zielone

Kontynuacja prac
remontowych świetlicy

Gmina  Krasnobród  rozstrzygnęła 
zapytanie  ofertowe  na  wykonanie  po‐
sadzki  betonowej.  Wykonawcą  robót 
będzie  firma  UsługiRemontowo  Bu‐
dowlane Sebastian Kawka z Łuszczacza, 
na kwotę 12 500,00 zł. 

Termin wykonania 31.05.2022 r.

Remont świetlicy w Zielonem
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Wśród  różnych  form  pomocy 
dla  uchodźców  z  Ukrainy 

znalazła  się  też  oferta  zajęć  plastycz‐
nych  prowadzonych  w  Krasnobrodz‐
kim Domu Kultury. Zajęcia te odbywa‐
ją się od 25 marca 2022 roku, dwa razy 
w  tygodniu.  Wśród  uczestników  są 
głównie dzieci, ale były też  zajęcia dla 
osób dorosłych. 

Materiały  niezbędne  do  prowadze‐
nia zajęć zapewnia Krasnobrodzki Dom 

Kultury, a zajęcia w formie wolontaria‐
tu prowadzi Olena Yermolenko

Tematy  zajęć  to  między  innymi: 
martwa  natura  (kwiaty,  owoce,  zabaw‐
ki), motywy wielkanocne. Przy ich wy‐
konywaniu  stosowane  były  różne  tech‐
niki:  kolaż,  rysunek  kawą,  gwasz,  ołó‐
wek,  akwarela,  malowanie  plasteliną. 
Ponadto  wykonywane  były  też  prace 
z  kolorowego papieru    trójwymiarowe 
formy  na  przykładzie  pocztówki  oraz 

kartki wielkanocne. 
Dzieci chętnie korzystają z tej oferty. 
Do udziału w zajęciach zapraszamy 

nie  tylko dzieci  z Ukrainy,  ale  również 
z miasta i gminy Krasnobród.

W maju  zajęcia  będą  odbywały  się 
w  środy  i  piątki  o  godz.  13.00.  Ser‐
decznie zapraszamy.

Pani Olenie Yermolenko  serdecznie 
dziękuję za prowadzenie zajęć.

M. Czapla
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Zajęcia plastyczne dla uchodźców z Ukrainy




