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Nativiana Roztocze
Burmistrz  Krasnobrodu  zaprasza 

na  spotkanie  z  przedstawicielami  in‐
westora  firmy  Nativiana  Roztocze, 
która  powstaje w Grabniku. Spotkanie 
odbędzie  się  w  dniu  5  kwietnia  2018 
roku o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury. Zaproszenie kierowane 
jest  do  wszystkich  zainteresowanych, 
a  w  szczególności  mieszkańców  ulicy 
Zamojskiej  i  Grabnika.  Tematem  spo‐
tkanie  będzie  przedstawienie  harmo‐
nogramu  prac  związanych  z  budową 
zakładu  oraz  korzyści  płynących  z  je‐
go powstania.
Nieruchomości nad krasnobrodzkim
zalewem planowane do dzierżawy 

W  kwietniu  Burmistrz  Krasnobro‐
du ogłosi przetarg ustny, nieograniczo‐
ny  na  dzierżawę  terenów  położonych 
nad  krasnobrodzkim  zalewem  prze‐
znaczonych  do  dzierżawy  w  nadcho‐
dzącym  sezonie  turystycznym. W  tym 
roku możliwe  będzie  wydzierżawienie 
niżej  wymienionych  działek  na  okres 
dłuższy niż 3 miesiące. 

Ogłoszenie  o  przetargu  ukaże  się 
na  stronie  Urzędu  Miejskiego  w  Kra‐
snobrodzie na początku kwietnia, a  je‐
go  przeprowadzenie  planowane  jest 
w ostatnim tygodniu kwietnia.

Oto  nieruchomości  przeznaczone 
do dzierżawy:
1. Część działki 1219/28, przy zalewie, 
przeznaczenie    Przystań  nr  I,  cena 
wywoławcza  czynszu  dzierżawnego   
1.200,00 zł (za miesiąc),
2. Część działki 1219/28, przy zalewie, 
przeznaczenie    Przystań  nr  II,  cena 
wywoławcza  czynszu  dzierżawnego   

1.200,00 zł (za miesiąc),
3.  Część  działki  1219/28,  przy  zale‐
wie,  przeznaczenie    Przystań  nr  III, 
cena  wywoławcza  czynszu  dzierżaw‐
nego  1.200,00 zł (za miesiąc),
4.  Część  działki  1219/28,  przy  zale‐
wie,  przeznaczenie    Przystań  nr  IV, 
cena  wywoławcza  czynszu  dzierżaw‐
nego  1.000,00 zł (za miesiąc),
5. Część działki  1282/1,  ul. Sikorskie‐
go, pow. 60m2, przeznaczenie  Wypo‐
życzalnia  gokartów  –  stanowisko G  I, 
cena  wywoławcza  czynszu  dzierżaw‐
nego  2.500,00 zł (za miesiąc),
6. Część działki  1267/7,  ul. Sikorskie‐
go, pow. 60m2, przeznaczenie  Wypo‐
życzalnia gokartów – stanowisko G II, 
cena  wywoławcza  czynszu  dzierżaw‐
nego  2.500,00 zł (za miesiąc),
7.  Część  działki  1267/7,  ul.  Partyzan‐
tów,  pow.  60m2,  przeznaczenie   Wy‐
pożyczalnia  gokartów  –  stanowisko 
G  III,  cena  wywoławcza  czynszu 
dzierżawnego    2.500,00  zł  (za  mie‐
siąc),
8.  Część  działki  nr  1220/3  o  pow. 
0,30  ha  oraz  część  działki  1267/7 
o pow. 0,50 ha – parking, ul. Młyńska 
oraz  ul.  Sikorskiego,  pow.  0,80  ha, 
przeznaczenie    parking,  cena  wywo‐
ławcza  czynszu  dzierżawnego   
6.700,00 zł (za miesiąc),
9. Działka nr 1283/6 o pow. 0,4551 ha 
   wraz  z  szaletem publicznym  (cz.dz. 
1267/7),  pow.  0,4551  ha,  przeznacze‐
nie – parking wraz z szaletem publicz‐
nym,  cena  wywoławcza  czynszu 
dzierżawnego    9.500,00  zł  (za  mie‐
siąc),
10. Część działki nr 1219/28  „parcela
12”,  teren  przy  wyspie,  pow.  150  m2, 
przeznaczenie    działalność handlowo
usługowa z zakresu małej gastronomii, 
cena  wywoławcza  czynszu  dzierżaw‐
nego  1.500,00 zł (za miesiąc).

Okres  umowy  dzierżawy  wyżej 
wymienionych  nieruchomości  wynosi 
36  mcy,  termin  wnoszenia  opłaty   
do 15 dnia każdego miesiąca.

11.  Działka  nr  1282/8,  Krasnobród, 
pow. 0,0586 ha, przeznaczenie – dzia‐
łalność  handlowousługowa,  cena wy‐
woławcza  czynszu  dzierżawnego   
9.700,00  zł  (za  rok),  okres umowy 13 
lat,  termin  wnoszenia  opłaty    do  30 
lipca każdego roku.

Inwestycje energetyczne
na ul. Świerkowej

W  ramach  współpracy  Gminy 
Krasnobród  z  Polską  Grupą  Energe‐
tyczną  Dystrybucja  Oddział  Zamość 
prowadzone są prace przebudowy linii 
elektroenergetycznej  nN  ul.  Świerko‐
wej wraz  z  budową  oświetlenia  ulicz‐
nego.  Wyłoniona  w  drodze  przetargu 
firma wykona ziemną linię oświetlenia 
ulicznego  i  ustawi  11  słupów  wraz 
z oprawami typu LED.

Umowny  termin zakończenia  i od‐
bioru  wykonanych  robót  przypada  na 
dzień 30 marca 2018r. Koszt  inwesty‐
cji  po  stronie Gminy Krasnobród wy‐
niesie  ok.  70.000,00  zł.  Całość  prac 
wykonuje  Zakład  Instalatorstwa  Elek‐
trycznego z Biłgoraja.

Zapewnienie dojazdu
do działek gminnych

W  marcu  bieżącego  roku  Bur‐
mistrz  Krasnobrodu  dokonał  zakupu 
dwóch  działek  na  poszerzenie  drogi 
gminnej  położonej  przy  ulicy  Toma‐
szowskiej. Wynikało  to z potrzeby za‐
pewnienia  dojazdu  do  działek 
położonych w głębi osiedla. W miesią‐
cach  letnich  odbędzie  się  przetarg  na 
sprzedaż  tych  nieruchomości,  należą‐
cych  do  Gminy  Krasnobród.  Zgodnie 
z  miejscowym  planem  zagospodaro‐
wania przestrzennego są  to działki po‐
łożone w terenach budowlanych.
Przetargi na zadania energetyczne

W marcu Gmina Krasnobród ogło‐
siła przetargi na wykonanie ziemnej li‐
nii  energetycznej  w  miejscowościach: 
Majdan  Wielki,  Hutków  i  Hutki  Na‐
mule.  Natomiast  w  miejscowości  Ka‐
czórki  ogłoszono  przetarg  na 
wykonanie  oświetlenia  ulicznego  na 
istniejącej  napowietrznej  linii  energe‐
tycznej.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej
w Krasnobrodzie

W  dniu  26  marca  2018r.  (ponie‐
działek)  o  godz.  16.00  w  Krasno‐
brodzkim Domu Kultury  odbędzie  się 
XXXIV sesja VII kadencji Rady Miej‐
skiej w Krasnobrodzie.

W programie obrad planowane jest 
podjęcie następujących uchwał:

c.d str. 5
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Na  konkurs  wpłynęło  97  prac 
z 27 placówek z całej Polski. 

Jesteśmy  pod  ogromnym  wrażeniem 
ilości  i  jakości  prac  biorących  udział 
w  konkursie.  Za  wszystkie  serdecznie 
dziękujemy!

Oceny prac dokonało  jury powoła‐
ne przez organizatora w składzie: pani 
Krystyna  Czapla    wicedyrektor  ZS 
w  Krasnobrodzie,  pani  Małgorzata 
Korzeniowska  –  wychowawca  od‐
działu  rewalidacyjnowychowawczego 
w ZS w Krasnobrodzie.

Jury  po  bardzo  długich  naradach 
wyłoniło laureatów, którymi zostali:

I miejsce
p.  Paulina  Kucharzak    Przedszkole 
Sióstr Boromeuszek w Kępnie

p. Bogumiła Witek  Publiczne Przed‐
szkole  nr  2  „POD TOPOLĄ”  w  Świ‐
dwinie

II miejsce
p.  Aleksandra  Adamowicz    Przed‐
szkole  Niepubliczne  „Mały  Europej‐
czyk” w  Siedlcach 
p. Sylwia Piotrowska   Zespół Szkol‐
noPrzedszkolny w Cedzynie

III miejsce
p. Aleksandra  Szarzec    Przedszkole 
nr 2 w Ustroniu
p.  Justyna  Jęczek    Miejskie  Przed‐
szkole nr 13 w Piekarach Śląskich
p.  Karolina  Piątek    Przedszkole 
nr 12 w Mysłowicach

Wyróżnienia
p. Dorota Szulecka  Zespół Szkolno 

Przedszkolny nr 3 w Warszawie
p.  Grażyna  Krzeszowska    Zespół 
Szkół  Przedszkole  Samorządowe   
w Krasnobrodzie
p. Barbara Grosz    Przedszkole  nr  2 
w Hajnówce
p.  Joanna Plewka    Przedszkole  nr  4 
Fantazja w Łukowie
p.  Sylwia  Adamus    Przedszkole 
w Trzcianie
p.  Katarzyna  Grądkowska    Przed‐
szkole  Integracyjne  nr  314 w Warsza‐
wie

Dyplomy  i  nagrody  dla  laureatów 
konkursu  będą  wysłane  pocztą  trady‐
cyjną, zaś wszyscy nauczyciele dyplo‐
my  za  udział  otrzymają  drogą 
elektroniczną.

Serdecznie gratuluję laureatom. Je‐
stem  ogromnie  wdzięczna  wszystkim 
uczestnikom  za  wykonanie  przepięk‐
nych kartek. 

Z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych życzę wszystkim

Wesołego Alleluja!
Barbara Dziura

Organizator konkursu

„KARTKA WIELKANOCNA  WESOŁEGO ALLELUJA”
Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Nauczycieli 
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Wieści z gminy
c.d. ze str. 2

1)  ws.  przystąpienia  do  sporządzenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  obszaru  strefy  „A” 
ochrony  uzdrowiskowej w Krasnobro‐
dzie,
2)  ws.  przystąpienia  do  sporządzenia 
zmian w miejscowym planie  zagospo‐
darowania przestrzennego,
3)  ws.  utworzenia  spółdzielni  socjal‐
nej,
4) ws. wyrażenia zgody na zbycie nie‐
ruchomości  gruntowych  stanowiących 
własność Gminy Krasnobród,
5)  ws.  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 
umowy  dzierżawy  ,  na  okres  13  lat 
oraz  odstąpienie  od  obowiązku  prze‐
targowego  trybu  zawarcia  umowy 
dzierżawy  na  nieruchomość  gruntową 
położoną  w  Krasnobrodzie  nad  Zale‐

wem,  stanowiącą  własność  Gminy 
Krasnobród,
6) ws. podziału Gminy Krasnobród na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodo‐
wych komisji wyborczych,
7)  ws.  uchwalenia  Programu  opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz za‐
pobiegania  bezdomności  zwierząt  na 
terenie  Gminy  Krasnobród  na  2018 
rok,
8)  ws.  udzielenia  pomocy  rzeczowej 
Powiatowi  Zamojskiemu  na  realizację 
zadań  publicznych  z  zakresu  realizacji 
zadań  remontowych  chodników  przy 
drogach  powiatowych  zlokalizowa‐
nych na terenie gminy Krasnobród,
9)  ws.  udzielenia  pomocy  finansowej 
Powiatowi  Zamojskiemu  na  realizację 
zadań  publicznych  z  zakresu  realizacji 
drogowych  zadań  remontowych  dróg 
powiatowych  na  terenie  Gminy  Kra‐
snobród,

10) ws. udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi  Zamojskiemu  na  realizację 
zadania publicznego z zakresu realiza‐
cji  inwestycji  drogowej – Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3264L ciągu dro‐
gowego  KrasnobródGrabnikSucho‐
wola  (ulica  Zamojska) 
w Krasnobrodzie,
11) ws. wprowadzenie opłaty miejsco‐
wej, określenia stawki, zasad ustalania 
i  terminu  płatności  opłaty miejscowej, 
zarządzenia  poboru  tej  opłaty  w  dro‐
dze  inkasa, wyznaczenia  terminu  płat‐
ności  dla  inkasentów  oraz 
wynagrodzenia dla inkasentów,
12) ws. emisji obligacji komunalnych,
13)  ws.  zmiany  uchwały  budżetowej 
gminy na rok 2018.

Informacje zebrała:
Mariola Czapla

W  dniu  21  lutego w  siedzibie 
Narodowego  Funduszu 

Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej  w Warszawie,  Roman Wójcik 
–  Zastępca  Prezesa  NFOŚiGW  oraz 
Kazimierz  Misztal  –  Burmistrz  Kra‐
snobrodu,  podpisali  porozumienie 
o przystąpieniu Gminy Krasnobród do 
pilotażowego  programu  gospodarki 
odpadami w obiegu zamkniętym.

Dokument  ten  daje  możliwość 
ubiegania się o środki, które mogą być 
wykorzystane na poprawę systemu go‐
spodarki  odpadami  w  gminie  Krasno‐
bród.  Do  porozumienia  dołączona 
została  lista przedsięwzięć, które obej‐
mują:  edukację  i  komunikację,  zrów‐
noważone  gospodarowanie  odpadami, 
oszczędność  energii  elektrycznej 
i ochrona zasobów wodnych.

Ideą  gospodarki  w  obiegu  za‐
mkniętym  jest  taka  zmiana  procesów 
produkcyjnych  i  modelu  konsumpcji, 
żeby  na  każdym  szczeblu  myśleć 
o  ograniczaniu  wytwarzania  odpadów, 
ich  maksymalnemu  ponownemu  uży‐
ciu  lub  poddaniu  recyklingowi.  Z wy‐
gody  wyrzucamy  też  odpady 
niekoniecznie stosując zasady segrega‐
cji.

W ramach projektu zaplanowano: 
  opracowanie  interaktywnej  aplikacji 
internetowej  współpracującej  z  nowy‐
mi  mediami  i  angażującej  mieszkań‐
ców;

  budowa  2  elektronicznych  zbiornic 
na odpady – system wsparcia PSZOK;
  wyposażenie  mieszkańców  w  karty 
elektroniczne,  aby  zwiększyć  identyfi‐
kowalność wytwarzających odpady;
 zakup pojazdu (o napędzie elektrycz‐
nym)  do  obsługi  zbiornic  i  dodatko‐
wych  usług  odbioru  bezpośredniego 
od  mieszkańców  wraz  z  montażem 
stacji  ładowania  pojazdów  elektrycz‐
nych;  stacja  dostępna  będzie  też  dla 
mieszkańców i osób przyjezdnych;
  zakup  200  przydomowych  kompo‐
stowników  w  celu  ograniczenia  ilości 
odpadów  ulegają‐
cych  biodegradacji 
w  strumieniu  odpa‐
dów  zmieszanych, 
zagospodarowanie 
odpadów  u  źródła; 
ograniczenie  ryzyka 
palenia  odpadów 
(gałęzie, liście) – po‐
średnio  wpłynie  na 
poprawę  jakości  po‐

wietrza  i  obieg  zamknięty  materii  or‐
ganicznej;
  wymiana  opraw  elektrycznych  oraz 
wprowadzenie  systemu  zarządzania 
oświetleniem gminnym;
  budowa  siłowni  zewnętrznej  z  ele‐
mentami  OZE  i  możliwością  ładowa‐
nia  urządzeń  elektronicznych  (np. 
telefonów komórkowych);
  budowa  40  przydomowych  oczysz‐
czalni ścieków;
  budowa  zewnętrznej  toalety  miej‐
skiej  z  zastosowanie  modułu  podci‐
śnieniowego  pozwalającego 
zredukować  zużycie  wody  o  70%  za‐
silanej instalacją OZE;
 zakup 150 zbiorników na wodę desz‐
czową  do  wykorzystania  dla  celów 
gospodarczych.

Termin  realizacji  programu  przy‐
pada  na  lata  20182020.  Planowane 
zadania  opiewają  na  kwotę  4,4  mln 
złotych.

Mariola Czapla

5

Pilotażowy program gospodarki odpadami
w obiegu zamkniętym
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Dobra zabawa to podstawa
czyli ferie w Krasnobrodzie

„Dobra  feryjna  zabawa  to  podsta‐
wa” to hasło przewodnie feryjnych za‐
jęć w  naszym mieście,  które wspólnie 
z Domem Kultury  organizowała Miej‐
skoGminna Biblioteka Publiczna. 

28.01    09.02.2018  to  były  bardzo 
interesujące  dwa  tygodnie,  pełne  róż‐
norodnych  propozycji,  zarówno  dla 
najmłodszych  jak  i  tych  nieco  star‐
szych.

Ferie  –  to  słowo  kojarzy  się  nam 
nie tylko z błogim nicnierobieniem, le‐
niuchowaniem  na  maksa,  spaniem  do 
południa  ale  także  z  możliwością  po‐
święcenia  czasu  na  przyjemności,  re‐
alizację  zainteresowań  i  pasji  oraz  na 
integracji. 

Tegoroczne  ferie  już  za  nami,  ale 
warto powspominać i przypomnieć jak 
one  minęły.  Z  przygotowanej  oferty 
mogli  skorzystać  nie  tylko  młodzi 
mieszkańcy  naszej  gminy,  ale  również 
chętne  dzieci  wypoczywające  w  na‐
szym mieście.

Bazując na doświadczeniu z lat po‐
przednich  spotkania  były  tak  przygo‐
towane, by każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Starano się, by były to dwa róż‐
ne  tematycznie  bloki  aktywizujące, 
które umożliwiały wybór zgodny z  in‐
dywidualnymi  zainteresowaniami  i  pa‐
sjami.

Były kukurydziane budowle  czyli 
wszystko  co  można  zrobić  z  chrupek 
kukurydzianych  i  proszę  wierzyć, 
można  zrobić  bardzo  wiele  –  wystar‐
czyło  tylko  trochę  chęci  i wyobraźnia. 
Zajęcia  plastyczne,  podczas  których 
można  było  przenieść  się  do  bajkowej 
krainy,  ocieplać  zimę  na  tęczowo  oraz 
wykonać  trójwymiarowy  obrazek  dla 
bliskiej osoby. 

Miłośnicy  rymowanek,  wymyśla‐
nek  i  kalamburów mieli  okazję  do  za‐
bawy  słowem,  podczas  zajęć 
przygotowanych w  tym właśnie  tema‐
cie.

Jako że przerwa zimowa w naszym 
województwie  była  w  karnawale,  nie 
mogło obyć się bez balu karnawałowe‐
go,  podczas,  którego  wszyscy  dosko‐
nale się bawili.

Stałym  punktem  feryjnych  spo‐
tkań,  już  od  kilkunastu  lat  jest  sza‐
chowsko    czyli  szachy  dla  każdego, 
oraz XII Feryjny Turniej Szachowy dla 
Dzieci i Młodzieży o Puchar Dyrektora 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury, któ‐
ry  odbył  się  9  lutego.  Wzięło  w  nim 

udział  ponad  30  uczestników,  którzy 
rywalizowali  w  trzech  kategoriach 
wiekowych    dziewcząt  i  chłopców. 
Relacja  i  wyniki  zawodów  na 
www.kultura.krasnobrod.pl. 

Niespodzianką  dla  krasnobrodz‐
kich  feriowiczów  były  zajęcia    prze‐
prowadzone  z  miłymi  i  bardzo 
sympatycznymi  paniami  z  Nadleśnic‐
twa Zwierzyniec –  Izabelą Bełz  i Mo‐
niką  Tokarzewską.  „Warsztaty 
z tropienia zwierząt i nie tylko”, to za‐
jęcia,  które  bardzo  podobały  się 
wszystkim  uczestnikom.  Podczas  tego 
spotkania była okazja do przyswojenia 
wielu  nowych  wiadomości,  ale  rów‐
nież  do  aktywnego  podzielenia  się 
swoją wiedzą i do wspólnej zabawy.

M.K.

Wyniki konkursu opublikujemy w kolejnym wydaniu GK.

Tradycyjnie,  jak co  roku, Bibliote‐
ka Publiczna w Krasnobrodzie przygo‐
towała specjalną ofertę dla wszystkich 
wypoczywających.  Zajęcia  odbywały 
się  w  drugim  tygodniu  ferii,  codzien‐
nie od 10.00 do 12.00. Frekwencja do‐
pisała i humory uczestników również.

Każdego  dnia  były  ciekawe  kon‐
kursy,  zabawy,  gry  i  mnóstwo  atrak‐
cyjnych  zajęć.  Wszyscy  wyśmienicie 
bawili się w swoim towarzystwie i nikt 
nie narzekał na nudę. Cieszymy się, że 
znaleźli  się  chętni,  którzy  zechcieli 
spędzić  z  nami  swój  czas.  Każdego 
dnia udowadniały nam, że do świetnej 
zabawy  nie  potrzeba wiele, wystarczy 
ogromna  wyobraźnia,  dobre  chęci 
i  świetna  ekipa  dzieciaków.  Kolejne 
ferie  „już”  za  rok,  zatem…  do  zoba‐
czenia.

Bernadeta Włodarczyk

Ferie w Bibliotece
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Grupa  teatralna  w  Krasno‐
brodzkim  Domu  Kultury 

działa  już  ponad  10  lat.  Od  samego 
początku  dzieci  i  młodzież  skupione 
wokół tych artystycznych zajęć, spoty‐
kały  się  pod  szyldem  kółka  teatralne‐
go,  dopiero  od  połowy  2017  roku 
przyjęto  nazwę  „Babiniec”,  którą 
wspólnie zaakceptowano.

Przez te kilkanaście lat w zajęciach 
teatralnych  brało  udział  kilkadziesiąt 
osób  w  różnym  wieku,  począwszy  od 
maluchów, skończywszy na młodzieży 
gimnazjalnej.  Cieszy  fakt,  że  obecnie 
filarem grupy są najstarsze jej członki‐
nie, które dorastały na krasnobrodzkiej 
scenie. 

„Babiniec” spotyka się raz w tygo‐
dniu  na  zajęciach  planowych,  jednak 
w razie potrzeby organizowane są spo‐
tkania  w  dodatkowych  terminach.  Na 
chwilę obecną grupę tworzy 13 dziew‐
cząt,  które  podzielają  pasję 
do  słowa mówionego  i  chęt‐
nie  szkolą  swój  warsztat  po‐
przez  różnego  rodzaju 
ćwiczenia  związane  z  emisją 
głosu, dykcją i mową ciała.

A  jeśli  już  o  szlifowaniu 
i  nauce  mowa,  to  młode  ak‐
torki bardzo chętnie korzysta‐
ją  z  wszelkich  możliwości, 
aby uczyć się i być coraz lep‐
szymi w tym co robią. 

Naprzeciw tym oczekiwa‐
niom wyszedł Krasnobrodzki 
Dom  kultury,  który  3  marca 
br.  zorganizował  dla  „Babiń‐
ca” warsztaty  teatralne,  które 
prowadził  Patryk  Pawelec  – 
instruktor  teatralny,  aktor, 
animator  kultury,  utytułowa‐
ny recytator, instruktor żywe‐
go  słowa  w  Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury w Lublinie.

Zajęcia  obejmowały  pra‐
cę  nad  ciałem,  ruch  i  prze‐
strzeń  sceniczną, 
improwizację tekstu, a przede 
wszystkim  współpracę 
w grupie.

Tak  o  warsztatach  wypo‐
wiedziały się niektóre uczest‐
niczki:

M.K

Nasza  grupa  „Babiniec” 
brała udział w warsztatach te‐
atralnych z panem Patrykiem. 
Na  początku  zajęć  była  roz‐
grzewka,  na  której  były  róż‐

ne, nowe i zabawne ćwiczenia. Po niej 
każdy był  już rozgrzany i  rozluźniony. 
Były  też  bardziej  zaawansowane  zaję‐
cia, w  których  uczestniczyła  też  nasza 
ulubiona  pani  Mariola.  Stworzyliśmy 
dwie  wymyślone  przez  nas  maszyny. 
Ich  nazwy  to  „Klonrobaw”  oraz 
„Abrarafishton”,  pierwsza  służyła  do 
klonowania  bawiących  się  robotów, 
druga za to wypluwała cukierki. Mieli‐
śmy  też  krótkie  przerwy  między  ćwi‐
czeniami,  aby  coś  zjeść,  napić  się 
i  odpocząć.  Podczas  tych  warsztatów 
nasz  grupa  nabyła więcej  doświadcze‐
nia  teatralnego,  a  także  recytatorskie‐
go,  ponieważ  na  koniec  zajęć  pan 
Patryk  udzielał  wielu  pomocnych  rad 
dotyczących recytacji.

Julia Piechowiak

Sobotnie  warsztaty  były  inne,  niż 
wszystkie,  na  jakich  zdarzyło  mi  się 

być. Myśląc warsztaty  teatralne,  koja‐
rzyłam  tak: wiadomo,  dykcja, mimika 
twarzy,  odpowiednia  interpretacja  tek‐
stu  i emocje, czyli ćwiczenia, aby uła‐
twić  nam  te  wszystkie  rzeczy  i, 
myślałam też, że nie zabraknie scenek, 
takich  do  4  osób,  to  oczywiście  jest 
potrzebne.  Jednak  tu  było  inaczej,  bo 
skupiliśmy  się  na  całej  grupie,  jak  na 
takiej  maszynie    w  przenośni  i  do‐
słownie   w ramach ćwiczeń stworzy‐
liśmy  maszynę,  której  byliśmy 
częściami  a  nazywała  się  (klonrobaw) 
i  jak  to w maszynie  bywa,  jak  się  zę‐
batka  wyszczerbi,  to  i  maszyna  nie 
działa. A to się miało do nas tak, że jak 
się  nie  skupisz,  to  nie  tylko  tobie  nie 
idzie, ale i reszcie też nie pójdzie.

Nie  jest  łatwą  rzeczą  żeby wszyst‐
kie  trybiki maszyny  równo pracowały, 
ale  tego właśnie  uczyłyśmy  się  na  za‐
jęciach.  Ponadto  oswajałyśmy  się 

z dotykiem, uczyłyśmy się 
pracy  grupowej,  wzajem‐
nego  zaufania  i  tego,  że 
mimo,  że  jesteśmy  wielo‐
osobową  grupą,  to  two‐
rzymy jedno.

Dla  mnie  warsztaty 
te były ciekawe  i nieoczy‐
wiste,  dały  mi  dużo  do 
myślenia.  Mam  nadzieję, 
że  to  nie  ostatnie  spotka‐
nie  „Babińca”  z  panem 
Patrykiem. 

Gabrysia

    Dlaczego  warto  wziąć 
udział  w  warsztatach  te‐
atralnych?
    Po pierwsze dlatego, że 
to  świetna  zabawa.  Oka‐
zało się, że klaskanie wca‐
le  nie  jest  łatwe  a  gra 
w  „Maszynę”  może  skoń‐
czyć się wybuchem.
      Po  drugie:  dzięki  tym 
zajęciom  mogłyśmy  się 
poznać bliżej i z trochę in‐
nej  strony – bo przebywa‐
łyśmy kilka godzin razem  
przy  różnych,  chwilami 
dziwnych zadaniach.
        I  po  trzecie  –  chyba 
najważniejsze  warsztaty 
pokazały,  że  nawet  my  – 
„babińcowe  aktorki”  ma‐
my  wady…  Doprawdy 
trudno w to uwierzyć. :)

Hania Brodziak
Kl. Va
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W  dosyć  mroźny  dzień 
  sobotę  24  lutego 

2018  roku,  w  Krasnobrodzie 
odbyła  się  impreza  sportowa   
pn.  III  Ogólnopolski  Zdrojowy 
Bieg  Narciarski.  Dobrze,  że 
w  końcu  były  odpowiednie wa‐
runki  do  organizacji  tych  zawo‐
dów.  Był  to  bowiem  już  drugi 
termin  biegu.  W  pierwszym  – 
zaplanowanym  na  3  lutego  nie 
odbył  się  on  z  powodu  braku 
śniegu. 

Zawody,  których  celem była 
popularyzacja  narciarstwa  bie‐
gowego  oraz  promocja  miasta 
i  gminy Krasnobród,  zorganizo‐
wali  Burmistrz  Krasnobrodu 
i  Krasnobrodzki  Dom  Kultury 
przy  dużym  wsparciu    Lubel‐
skiego  Okręgowego  Związku 
Narciarskiego  z  siedzibą  w  To‐
maszowie Lubelskim.

Start  i meta  biegu  były  usy‐
tuowane  na  terenie  stadionu 
sportowego  MiejskoGminnego 
Klubu  Sportowego  „Igros”, 
gdzie  mieściło  się  też  biuro  za‐
wodów. Trasy  narciarskie wyty‐
czono  częściowo  na  stadionie, 
a  częściowo  wychodziły  one 
poza teren obiektów sportowych 
i  prowadziły  po  grobli  wokół 
zalewu. Dla poszczególnych ka‐
tegorii  wiekowych  wyznaczono 
dystanse  o  długości:  1,  2,  4,  5 
i 6 kilometrów.

W  zawodach  wzięło  udział 
36  narciarzy  (dokładnie  tyle  sa‐
mo  co w  roku  2017).  Zdecydo‐
waną  większość  stanowili 
zawodnicy  i  zawodniczki  z  To‐
maszowa  Lubelskiego,  ale  byli 
też przedstawiciele  innych miej‐
scowość  takich  jak:  Łosiniec, 
Żółkiewka,  Kraków  i  Krasno‐
bród.  Gospodarzy  reprezento‐
wało  w  tym  roku  troje 
zawodników  tj.  o  dwie  osoby 
więcej  niż  rok  temu.  Byli  to: 
Alicja Kałuża, Krzysztof Czapla 
i  Marek  Margol.  Miejmy  na‐
dzieję, że z roku na rok liczba ta 
będzie się zwiększała.  

Nad  prawidłowym  przebie‐
giem  zawodów  czuwali  sędzio‐
wie  z  Lubelskiego  Okręgowego 
Związku  Narciarskiego:  sędzia 
główny  –  Piotr  Korkosz,  sędzia 
startu  –  Krzysztof  Tempes,  sę‐
dzia  mety  –  Henryk Anioł,  se‐
kretarz – Ewa Korkosz.
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Dla  najlepszych  narciarzy 
w  poszczególnych  katego‐
riach  organizatorzy  przygo‐
towali trofea sportowe, które 
na  zakończenie  zawodów 
wręczali:  burmistrz  Krasno‐
brodu  Kazimierz  Misztal,  za‐
stępca  burmistrza  Janusz  Oś 
i  przewodniczący  rady  miejskiej  Ro‐
land  Wyrostkiewicz.  Zawodnicy  zaj‐
mujący  najwyższe,  I  miejsca  na 
podium  otrzymali puchary, a zdobyw‐
cy II i III miejsc  medale. Dla wszyst‐
kich  zawodników  przygotowano 
również pamiątkowe dyplomy. Wyniki 
zawodów prezentujemy obok.

Po  trudach  związanych  z  pokona‐
niem trasy biegu zawodnicy mogli zre‐
generować  utracone  siły  posilając  się 
upieczoną  przez  siebie  kiełbasą 
i  ogrzać  się  przy  ognisku,  gdyż  mróz 
nie  odpuszczał.  Temperatura  wynosiła 
około minus 10 oC. 

W  imieniu  organizatorów 
serdecznie  dziękuję  wszystkim 
zaangażowanym  w  organiza‐
cję biegu. W sposób szczegól‐
ny  dziękuję  panu  Ryszardowi 
Koprowskiemu  –  prezesowi 

Lubelskiego  Okręgowego 
Związku  Narciarskiego  za  wszelką 

pomoc  oraz  cenne  wskazówki.  Dzię‐
kuję  również  panom:  Sylwestrowi 
Kłyżowi  –  prezesowi  MGKS  „Igros”, 
Leszkowi  Zdrzyłowskiemu,  Sylwe‐
strowi  Kościńskiemu,  Józefowi  Zdy‐
blowi  (dokumentacja  filmowa), 
obsłudze  sędziowskiej,  oraz  pracowni‐
kom  Krasnobrodzkiego  Domu  Kultu‐
ry.

III  Ogólnopolski  Zdrojowy  Bieg 
Narciarski  w  Krasnobrodzie  przeszedł 
już  do  historii.  Zawody  potwierdziły, 
że Krasnobród ma  idealne warunki do 
uprawiania  narciarstwa  biegowego 
i  warto  popularyzować  tę  formę  ak‐

tywnego wypoczynku. 
Warto  tu  dodać,  że 

po  zakończonym  biegu 
pewne  kroki  zostały  już 
w  tym  kierunku  zrobio‐
ne.  Z  inicjatywy  Burmi‐
strza  Krasnobrodu  Kazimierza 
Misztala  została wytyczona 3kolome‐
trowa  trasa  narciarska  wokół  zalewu, 
z  której  mogli  korzystać  nie  tylko 
mieszkańcy  miasta  i  gminy  Krasno‐
bród.  Dodatkowym  plusem  tej  trasy 
był fakt, że była ona oświetlona i moż‐
na z niej było korzystać (jak  tylko był 
śnieg) do późnych godzin nocnych. 

Przed nami wiosna i kolejne ciepłe 
pory roku, a więc przerwa w uprawia‐
niu  tej  aktywności. Mimo  to  już  teraz 
zapraszamy do uprawiania narciarstwa 
biegowego  w  nowym  sezonie  zimo‐
wym.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 11

Zgodnie  z  programem  obchodów  100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie‐

podległości  w  gminie  Krasnobród  w  dniu  24 
marca  2018  roku  odbędzie  się  uroczystość 
związana  z  155.  rocznicą  bitwy  Powstańców 
Styczniowych  z  Moskalami  pod  Krasnobro‐
dem.

Uroczystości  rozpoczną  się  o  godz.  15.00 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury programem 
słownomuzycznym  w  wykonaniu  uczniów 
Zespołu Szkół w Krasnobrodzkie, oraz refera‐
tem pt. „Kult Matki Boskiej w czasie Powsta‐
nia  Styczniowego”,  wygłoszonym  przez 
ks. prof. dr. hab. Edwarda Walewandra. 

Kolejnymi punktami obchodów będą prze‐
marsz  uczestników  pod  pomnik  Powstańców 
Styczniowych na miejscowym cmentarzu, mo‐
dlitwa za Powstańców i złożenie wiązanek.

Zwieńczeniem  uroczystości  będzie  Msza 
św.  w  krasnobrodzkim  Sanktuarium  Maryj‐
nym.  Przewodniczył  jej  będzie 
ks.  prof.  dr  hab.  Edward  Walewander,  który 
wygłosi  również  kazanie  pt.  „Testament  du‐
chowy Powstania Styczniowego”.

Organizatorzy tej uroczystości, którymi są: 
Burmistrz  Krasnobrodu,  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury, Parafia Nawiedzenia NMP w Krasno‐
brodzie,  Zespół  Szkół  w  Krasnobrodzie  oraz 
Komitet organizacyjny obchodów 100. roczni‐
cy  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości 
w gminie Krasnobród serdecznie zapraszają do 
udziału w tym patriotycznym święcie.

Mariola Czapla

Uroczystość 155. rocznicy
bitwy Powstania Styczniowego pod Krasnobrodem
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Podobnie  jak  rok  temu,  w  dniu 
8  marca  w  Krasnobrodzkim 

Domu  Kultury,  odbyło  się  spotkanie 
z okazji Międzynarodowego Dnia Ko‐
biet, które dla swoich klubowych kole‐
żanek  zorganizowali  panowie  – 
członkowie  Stowarzyszenia  Klub  50 
Plus. 

Na  początku  były  życzenia,  które 
w  imieniu  wszystkich  panów  złożył 
paniom  p.  Gustaw  Sak.  Następnie 

obecni  na  spotkaniu  panowie wręczyli 
paniom bukiety  tulipanów, a p.  Janusz 
Szpyra  dołączył  do  nich  specjalnie 
przygotowaną  na  tę  okazję  kartkę 
z życzeniami. 

Klubowiczki,  z  szefową  klubu 
Grażyną Popczak oraz Zofią Kleniew‐
ską  na  czele,  odwzajemniły  się  kole‐
gom  życzeniami  z  okazji 
przypadającego w dniu 10 marca Dnia 
Mężczyzny.  Wręczyły  im  również 

przy gotowane z  tej okazji upominki. 
Było  też  tradycyjne  „Sto  lat…”,  za‐
równo dla pań jak i panów oraz słodki 
poczęstunek, który został przygotowa‐
ny przez męską część Klubu 50 Plus. 

Nie  zabrakło  oczywiście  dobrego 
humoru. Spotkanie przebiegło w miłej, 
świątecznej  atmosferze,  choć  był  też 
czas  na  omówienie  bieżących  spraw 
stowarzyszenia.

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn 
w Klubie 50 Plus

12
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Przeglądem  recytatorskim  za‐
kończyła  się  już  szósta  edycja 

konkursu  recytatorskoplastycznego 
„Wiosenne  spotkania  z…”,  którego 
głównym  celem  jest  popularyzacja  li‐
teratury.  W  związku  ze  zbliżającą  się 
100.  rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości,  rok  2018  ogłoszono 
Rokiem  Jubileuszu  100lecia  odzyska‐
nia przez Polskę Niepodległości.

W  nawiązaniu  do  tego, 
myślą przewodnią tegorocz‐
nych zmagań recytatorsko – 
plastycznych  było  hasło: 
„WIOSENNE  SPOTKA‐
NIA Z NIEPODLEGŁĄ”.

Tak  jak  to  było  w  po‐
przednich edycjach na to ar‐
tystyczne  wydarzenie 
składały się dwie niezależne 
dyscypliny  skierowane  do 
trzech grup wiekowych.

KONKURS
PLASTYCZNY

Konkurs  ten polegał ma 
wykonaniu  ilustracji do do‐
wolnego utworu polskiej  li‐
teratury  patriotycznej  bez 
względu  na  okres  jej  po‐
wstania.

W  dniu  6  marca  2018r. 
Komisja  w  składzie:  prze‐
wodniczący  –  Janusz  Oś  – 
zastępca  burmistrza  Kra‐
snobrodu,    Urszula  Kawa 
i Anna Gęśla –  instruktorzy 
plastyki w Warsztacie Tera‐
pii Zajęciowej w Dominika‐
nówce  oraz  Marzena 
Mazurek  –  instruktor  ds. 
plastyki  Krasnobrodzkiego 
Domu  Kultury  dokonała 
oceny 97 prac plastycznych 
zgłoszonych  do  konkursu, 
ustalając  następujący  wer‐
dykt:
Kategoria I (kl. IIII)

I  miejsce  –  ALEKSAN‐
DRA  ŻMUDA    Szkoła  Podstawowa 
w Kaczórkach
II  miejsce  –  NATALIA  BIELAK   
Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej
III miejsce – ex aequo:
KATARZYNA SZKAŁUBA   Szkoła 
Podstawowa w Kaczórkach
NATASZA  KLEJNY    Zespół  Szkół 
w Krasnobrodzie 
Wyróżnienia:
MARTYNA  BEŁZ    Zespół  Szkół 
w Krasnobrodzie
JAGODA  SKIBA    Zespół  Szkół 
w Krasnobrodzie

BARTOSZ  SMOLUCH    Szkoła 
Podstawowa w Majdanie Wielkim
LENA LEWUSZ    Szkoła  Podstawo‐
wa w Szewni Górnej

Kategoria II (kl. IV –VI)
I  miejsce  –  Klaudia  Furmanek   
Szkoła Podstawowa w Wysokiem
II  miejsce  –  Jakub  Skiba    Szkoła 
Podstawowa w Szewni Górnej
III miejsce  –  Julia Garbula   Zespół 

Szkół w Krasnobrodzie 
Wyróżnienia:
ALEKSANDRA BEDNARZ  Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie
WIKTORIA  KURANTOWICZ   
Zespół Szkół w Krasnobrodzie
BARTŁOMIEJ  MICHEL    Szkoła 
Podstawowa w Wysokiem
Kategoria III (kl. VII i Gimnazjum)
I  miejsce  –  KAROLINA  OLESZ‐
CZAK    Szkoła  Podstawowa  w  Su‐
chowoli
II  miejsce  –  MATEUSZ  TETE‐

RYCZ    Szkoła  Podstawowa  w  Su‐
chowoli
III miejsce  – ALICJA GIL    Szkoła 
Podstawowa w Wysokiem 
Wyróżnienia:
KATARZYNA  KOCZOT    Szkoła 
Podstawowa w Wysokiem
JULIA BURCON  Szkoła Podstawo‐
wa w Wysokiem
MARIA  ŚWIST   Miejski Dom Kul‐

tury  w  Szczebrze‐
szynie

KONKURS
RECYTATORSKI
  Konkurs  recytator‐

ski  zorganizowano 
w  dwóch  etapach. 
Pierwszy    wstępny, 
odbywał  się w  szko‐
łach,  ośrodkach  kul‐
tury  i  innych 
placówkach,  gdzie 
komisja  wybierała 
po  dwóch  najlep‐
szych  recytatorów 
z  każdej  kategorii 
wiekowej.  Nato‐
miast  etap  II    fina‐
łowy 
przeprowadzony  zo‐
stał  13 marca  2018r. 
w sali widowiskowej 
Krasnobrodzkiego 
Domu  Kultury, 
gdzie  zaprezentowali 
się  najlepsi  ucznio‐
wie  wyłonieni 
w pierwszym etapie.
  Popisy  młodych 

recytatorów,  których 
w  tej  edycji  było  38 
oceniali:  Anna  Ki‐
stelska      Główny 
instruktor  ds.  litera‐
tury  i  recytacji   Wo‐
jewódzkiego 
Ośrodka  Kultury 
w  Lublinie,  Danuta 

Zwo  lińska    St.  Kustosz  Książnicy 
Zamojskiej  im.  Stanisława  Kostki  Za‐
moyskiego  oraz  aktor  Teatru  Perfor‐
mer  i  multiinstrumentalista  Michał 
Dudziński – oboje z  Zamościa. 

Przesłuchania  poprzedziło  podsu‐
mowanie  plastycznej  części  konkursu 
i  otwarcie  wystawy  pokonkursowej. 
Autorzy najlepszych prac, odebrali na‐
grody i dyplomy, które wręczali: prze‐
wodniczący  komisji  oceniającej   
zastępca burmistrza Janusz Oś i dyrek‐
tor  KDK  Mariola  Czapla.  Najciekaw‐
sze  prace  można  oglądać  przez 

Niepodległa w słowie i obrazie
13
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Odkrywania  talentów  drzemią‐
cych w  każdym  z  nas można 

było  spróbować  na  warsztatach  pla‐
stycznych  dla  dorosłych  zorganizowa‐
nych  przez  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury.  Tym  razem  taką  możliwość 
mięli  19  marca  mieszkańcy  Majdanu 
Małego, a 20 Starej Huty. W zajęciach 
wzięło  udział  23  osoby,  przede 
wszystkim  panie,  które  miały  oka‐
zję  m.in.  zapoznania  się  z  tajnikami 

ozdabiania  przedmiotów  techniką  de‐
coupage,  która  daje  możliwości  two‐
rzenia  oryginalnych  rzeczy.  Każdy 
uczestnik  zajęć otrzymał  styropianowe 
jajko, które ozdabiał według własnego 
pomysłu  techniką  serwetkową  wyko‐
rzystując  zwykłe  serwetki  stołowe 
z  różnymi wzorami  tworząc niepowta‐
rzalną  pisankę.  Następnie  uczestnicy 
wykonywali  stroiki wielkanocne będą‐
ce  tłem do powstałych wcześniej pisa‐
nek  efekty były rewelacyjne. 

Kreatywnej  zabawie  towarzyszyła 
przyjazna  atmosfera.  Organizatorzy 
mają  nadzieję,  że  warsztaty  okazały 
się  ciekawą  formą  spędzania  wolnego 
czasu i mamy nadzieję na kolejne edy‐
cje,  gdyż  uczestnicy  wyrażali  takie 
oczekiwania.

Warsztaty przeprowadziła Marzena 
Mazurek –  instruktor do spraw plasty‐
ki w KDK.

MM
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najbliższe tygodnie w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury.

Natomiast  jeśli  chodzi  o  recytato‐
rów, to nagrody laureatom i wyróżnio‐
nym po odczytaniu protokołu wręczali 
jurorzy  wraz    z  burmistrzem  Krasno‐
brodu Kazimierzem Misztalem. 

Poniżej  lista  najlepszych  recytato‐
rów: 

Kategoria I (kl. IIII)
I  miejsce  –  ZOFIA  GŁĄB    Szkoła 
Podstawowa Nr 3 w Szczebrzeszynie
II miejsce – KINGA CISEK  Szkoła 
Podstawowa w Majdanie Wielkim
III  miejsce  –  JULIA  NAWÓJ    Ze‐
spół Szkół w Krasnobrodzie
Wyróżnienie:
MARTYNA  KUKIEŁKA    Szkoła 

Podstawowa w Kaczórkach
Kategoria II  9 12 lat (kl. IV –VI)
I  miejsce  –  MAJA  CIOS    Zespół 
Szkół w Krasnobrodzie 
II  miejsce  –  KACPER  WAŚKO     
Szkoła Podstawowa w Wysokiem 
III miejsce – MAŁGORZATA RZE‐
PECKA  Szkoła Podstawowa w Maj‐
danie Wielkim 
Wyróżnienia: 
KATARZYNA  PIŁAT    Szkoła  Pod‐
stawowa w Kaczórkach 
KAMILA  POWROŹNIK    Krasno‐
brodzki Dom Kultury
Kategoria III 1316 lat (kl. VII 

i Gimnazjum)
I  miejsce  –  GRZEGORZ  ADAM‐
CZUK      Zespół  Szkół w Krasnobro‐

dzie 
II  miejsce  –  KAROLINA  SMO‐
LUCH  Krasnobrodzki Dom Kultury
Wyróżnienie: 
MARTA  SZYKUŁA    Miejsko
Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Kra‐
snobrodzie

Kolejna edycja konkursu „Wiosen‐
ne  spotkania  z …”  za  nami,  dziękuje‐
my  wszystkim,  którzy  odpowiedzieli 
na  nasze  zaproszenie  i  wzięli  w  nim 
udział. Mamy nadzieję, że za rok Kra‐
snobrodzki  Dom  Kultury  będzie  zno‐
wu  gościł  tak  wielu  wspaniałych 
recytatorów i plastyków.

M.K.
Fotoreportaż – str. 20

„Pisanka – stroik świąteczny”
Warsztaty plastyczne dla dorosłych
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Prezentujemy  wyniki  Między‐
narodowego Konkursu dla Na‐

uczycieli  organizowanego 
w  Przedszkolu  Samorządowym  przy 
Zespole Szkół w Krasnobrodzie.

Wstępnym  założeniem  konkursu 
była  organizacja  konkursu  o  zasięgu 
ogólnopolskim.  Zadaniem  uczestni‐
czek  było  przesłanie  pocztą  email 
zdjęć  wykonanych  przez  siebie  deko‐
racji na różne okazje. 

Dużym zaskoczeniem dla mnie był 
email o treści:  

Witam  serdecznie.  Jestem  zawziętą 
czytelniczką  strony  internetowej  Bliżej 
Przedszkola.  Pracuję  w  jednym 
z  przedszkoli  polskich.  Dzisiaj  będąc 
tam  napotkałam  konkurs,  który  orga‐
nizuje  Państwo,  chciałabym  bardzo 
wziąć  udział,  ale  istnieje  pewien  pro‐
blem, bo  jestem z Litwy, ale naprawdę 
chciałabym  podzielić  się  swymi  pomy‐
słami  jeżeli  oczywiście  pozwolicie..... 
Więc  jak byłaby możliwość,  że  ja  rów‐
nież mogą wziąć udział w konkursie, to 
bardzo  prosiłabym  powiadomić,  na 
pewno  będę  zachwycona.  Ogromne 
dzięki,  że  organizujecie  takie  konkursy 
dla nauczycieli.

Moja  odpowiedź:  Serdecznie  za‐
praszam  do  udziału  w  konkursie.  Po 
konsultacji  z  moderatorem  serwisu 
BLIŻEJ  PRZEDSZKOLA  zasięg  kon‐
kursu  został  zmieniony.  No  i  takim 
sposobem  powstał  konkurs  międzyna‐
rodowy.

W  konkursie  wzięło  udział  40  na‐
uczycieli.  Prezentując  swoje  talenty 
artystyczne  uczestniczki  przesłały 
zdjęcia  swoich  przedszkolnych  deko‐
racji.

Komisja w składzie:
1.  Pani  Krystyna  Czapla    wicedyrek‐
tor ZS w Krasnobrodzie
2.  Pani  Marzena  Kuniec    nauczyciel 
dyplomowany,  plastyk  ZS  w  Krasno‐
brodzie
3.  Maria  Domańska    nauczyciel  dy‐
plomowany  wychowania  przedszkol‐
nego ZS w Krasnobrodzie 
przyznała następujące miejsca:
I miejsce:
Pani Agnieszka Lewandowska   Gole‐
niów  (Polska),  Pani Alina  Goworek   
Zembrów (Polska).
II miejsce:
Pani  Izabela  Rejzowicz    Sosnowiec 
(Polska),  Pani  Natalia Wnęk    Mielec 

(Polska).
III miejsce:
Pani Katarzyna Juszczak  Krasnobród 
(Polska),  Pani  Małgorzata  Kacprzak 
Płock (Polska).
Wyróżnienia:
Pani Bożena Bachareva  Wojdaty (Li‐
twa),  Pani  Barbara  Dziura    Krasno‐
bród (Polska).

Miłym  akcentem  dla mnie  był  ko‐
lejny email od jednej laureatki:
Witam,
Bardzo  cieszę  się  z  wyniku  konkursu, 
a  także  z  możliwości  podzielenia  się 
swoim  doświadczeniem  i  pracą.  Gra‐
tuluję super pomysłu na konkurs!
Serdeczne pozdrowienia z Goleniowa.

Agnieszka Lewandowska
Serdecznie  gratulujemy  laureatom. 

Wszystkim uczestniczkom dziękujemy 
za  udział  w  konkursie.  Krasnobród 
również pozdrawia.

Wybrane  prace można  obejrzeć  na 
stronie internetowej naszej placówki.

Organizatorka:
Maria Domańska

W „Bajkolandii”
Wyniki Międzynarodowego Konkursu dla Nauczycieli

Spotkanie z krawcową
Przedszkolaki  uczestni‐

czyły  w  ciekawych  za‐
jęciach  krawieckich.  Na  zapro 
szenie  pani  Marii  Domańskiej 
swoją  obecnością  zaszczyciła 
nas  Pani  Józefa  Grabowska, 
babcia Gabrysi Piłat. 

Pani  Józia  wprowadzając 
nas  w  tajniki  swojej  pasji,  za‐
prezentowała  swój  warsztat 
pracy  i  pokazała  sposób  obsłu‐
giwania  maszyny  krawieckiej. 
Uszyte  ubranka  dla  lalki  przy‐
dadzą się do zabawy dla dziew‐
czynek.  Spotkanie  z  krawcową 
było  dla  dzieci  ciekawym  do‐
świadczeniem.  Tak  wiec,  jeśli 
mamy  jakieś  przeróbki  to  za‐
praszamy do babci Gabrysi. Na 
pewno  nam  pomoże.  Pani Gra‐
bowska  przeprowadziła  piękną 
prezentację  zawodu krawcowej, 
poświęcając  przedszkolakom 
swój  wolny  czas.  Dziękujemy 
pani Józiu.

Organizatorka:
Maria Domańska
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Polska,  w  obliczu  zbliżającego 
się  zagrożenia,  była  prawie 

całkowicie  osamotniona  i  niemal  wy‐
łącznie  zdana  na  własne  siły.  Państwa 
ościenne  były  przekonane,  że  upadek 
Warszawy  nastąpi  lada  dzień.  Część 
z nich były niezbyt przyjazne, a nawet 
wrogo nastawione. Zagraniczne przed‐
stawicielstwa  i misje  alianckie  opuści‐
ły  stolicę,  udając  się  do  Poznania. 
Pozostał tylko nuncjusz Stolicy Apo‐
stolskiej  Achille  Ratti  (późniejszy 
Pius XI) i ambasador Włoch. 

Rząd  niemiecki  25  lipca  1920  r. 
zakazał  przewozu  przez  swoje  teryto‐
rium zaopatrzenia wojennego dla armii 
polskiej.  Jednocześnie w Berlinie  pro‐
wadził tajne rozmowy z przedstawicie‐
lami  władz  państwa  rosyjskiego 
w  sprawie  rozbioru  Polski,  co  miało 
być  wstępem  do  likwidacji  ustaleń 
Traktatu Wersalskiego.
14 sierpnia moskiewska gazeta „Praw‐
da”  zapowiedziała,  że  Niemcy  otrzy‐
mają  z  powrotem  wszystko,  co  oddać 

musieli Polsce.
Robotnicy  niemieccy  zawracali 

transporty  francuskie  z  zaopatrzeniem 
i  wojennym  uzbrojeniem.  Czyniono 
sabotaż  w  Gdańsku  przy  przeładunku 
transportów  z  Francji  i Anglii.  Powo‐
dowano  nawet  katastrofy  kolejowe 
oraz różnego rodzaju  inne utrudnienia. 
Tranzytu  dla  Polski  zabroniła  też Au‐
stria, a nawet Belgia. Wyjątkiem wśród 
sąsiadów  Polski  były  Węgry.  Chcieli 
nawet  wysłać  na  pomoc  30tysięczny 
Korpus  Kawalerii. Ale  Czesi  zamyka‐
jąc  granicę,  udaremnili  tę  pomoc. 
Życzliwa  była  też  Rumunia,  ale  z  po‐
wodu  znacznie  skomplikowanej  sytu‐
acji  międzynarodowej,  nie  podjęła 
znaczących działań.

Brytyjska  Izba Gmin przegłosowa‐
ła  stanowisko  poparcia  warunków,  ja‐
kie  stawiała  przed  Polską  Rosja 
Radziecka,  a  które  były  bardzo  nieko‐
rzystne  dla  naszego kraju  i wprost  nie 
do  przyjęcia.  Kiedy  brytyjski  ambasa‐
dor przekazywał polskiemu ministrowi 

spraw  zagranicznych,  którym  wtedy 
był Książe  Eustachy  Sapieha,  stano‐
wisko  brytyjskie  –  usłyszał  odpo‐
wiedź,  że  Polska  będzie  raczej 
walczyć samotnie, aniżeli przyjmie tak 
upokarzające warunki.

W  tym,  tak krytycznym dla Polski 
czasie  –  Anglicy  zniszczyli  wielkie 
poniemieckie  zapasy  amunicji  –  tym 
samym  nie  udzielając  nam  pomocy, 
czyli pośrednio całej zachodniej Euro‐
pie. Dla Naczelnego Wodza  –  Józefa 
Piłsudskiego  było  to  bardzo  bolesne 
i  często  o  tym  wspominał  do  końca 
swojego życia.

Jedynie  pomoc  Francji  dla  Polski 
była  szczera  i  duża,  co  pozwoliło 
w  krótkim  czasie  stworzyć własną  ar‐
mię  dość  liczną  i  dobrze  uzbrojoną. 
W  tym  okresie  pracowała  w  Polsce 
Francuska  Misja  Wojskowa  złożona 
z 400 oficerów, na czele z gen. Maxi‐
me  Weygandem.  Szkolono  naszych 
żołnierzy  –  szczególnie  korpus  oficer‐
ski  z  zakresu  skutecznego  kierowania 

Lance do boju, szable w dłoń… (cz. 3)
 Bitwa Warszawska 1920 r.

Struktury natury
Wernisaż wystawy fotograficznej w Galerii „Przystanek”

Po  raz kolejny koło  fotograficz‐
ne  działające  przy  Zespole 

Szkół w Krasnobrodzie  zorganizowało 
wystawę  fotograficzną.  Tym  razem 
z  udziałem  absolwenta  naszej  szkoły 
Stanisława Oleksaka, studenta Wyższej 
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 
w  Toruniu    na  kierunku  Informatyka 
medialna. 

Temat wystawy  „Struktury natury” 
to  tytuł  fotograficznej  pracy  dyplomo‐
wej  Staszka  w  Liceum  Plastycznym. 
Swoje  prace  przedstawił  na  spotkaniu 
z  uczestnikami  Koła  Fotograficznego, 
tak  narodził  się  pomysł  zorganizowa‐
nia wspólnej wystawy. Wernisaż odbył 
się 16 lutego w Krasnobrodzkiej Infor‐
macji Turystycznej.

Uczestnicy:  Gabrysia  Dobek,  Ga‐
brysia  Szpyra,  Gabrysia  Wołowiec, 
Monika  Ujma,  Kasia  Przytuła,  Kasia 
Kołpa,  Michał  Majdanik,  Grzegorz 
Adamczuk,  Bartek  Kurantowicz,  Pa‐
weł Korga, Mateusz Przygon.

Halina Gontarz
Opiekun Koła Fotograficznego
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ogniem  artyleryjskim, 
współdziałania  artylerii 
z  piechotą  oraz  kawale‐
rią,  budowy  schronów 
i  umocnień  na  przedpo‐
lach  Warszawy.  W  wielu 
wypadkach  doradzano 
w  pracach  sztabowych 
poszczególnych  oddzia‐
łów  i  armii.  Otrzymali‐
śmy  od  Francji  bardzo 
dużą  pomoc  materialną 
podczas wyprawy  na Ki‐
jów,  odwrotu  nad  Wisłę,  walk  pod 
Warszawą i później.

W  nieznacznym  stopniu  z  pomocy 
Polsce udzieliły Stany Zjednoczone – 
dostarczając  broń,  amunicję,  wyposa‐
żenie  sanitarnomedyczne  szpitali  po‐
lowych  i  armijnych.  Wspomagano 
lotnictwem,  któro  jeszcze  jak  na  owe 
czasy  było  prymitywne,  ale  dobrze 
wykorzystywane  przez  polskie  sztaby 
dywizyjne  i armijne do przeprowadza‐
nia  zwiadu, dokładnego  rozeznania  te‐
renu  oraz  przewożenia  meldunków 
i rozkazów.

W  pierwszej  dekadzie  sierpnia 
1920  r.,  dowodzone  przez  Michaiła 
Tuchaczewskiego wojska bolszewickie 
Frontu  Zachodniego  w  ciągu  dwóch 
tygodni  zajęły:  Mińsk,  Grodno,  Pińsk 
i podchodziły do  linii Wisły od Dębli‐
na do Torunia. Na północy, gdzie dzia‐
łał Korpus Konny GajChana, IV i XV 
Armia szykowały się nawet do sforso‐
wania dolnej Wisły oraz ewentualnego 
wejścia na głębokie tyły polskiej obro‐
ny. W centrum na Warszawę nacierały 
III  i XVI Armia. Południowe  skrzydło 
frontu  osłaniała  Grupa  Mazurska 
w  sile  57  i  58 Dywizji  Strzelców 
maszerującej  na  Dęblin.  W  tym 
czasie  na  froncie  południowym, 
polskie  wojska  były  jeszcze  uwi‐
kłane  w  zacięte  walki  z  Armią 
Czerwoną  pod  Równem,  a  około 
13 sierpnia całkowicie opuściły li‐
nię Bugu – grupując się nad Wisłą 
i Wieprzem.

W  chwili  zagrożenia  utraty 
niepodległości  Naczelnik  Pań‐
stwa  Józef  Piłsudski  w  porozu‐
mieniu  z  sejmem  powołuje  nowy 
rząd  koalicyjny  z  udziałem 
wszystkich głównych  sił  politycznych. 
Na  jego  czele  stanął  przywódca  PSL 
„Piast”  Wincenty  Witos,  a  jego  za‐
stępcą  został  socjalista  Ignacy  Da‐
szyński,  co  miało  symbolizować  rolę 
robotników  i  chłopów w  obronie  Pol‐
ski przed inwazją bolszewicką.

Chłopi  polscy  w  wojnie  polsko
bolszewickiej,  a  szczególnie  w  Bitwie 

Warszawskiej,  odegrali 
bardzo  dużą  rolę.  Stano‐
wili  oni  około  70%  żoł‐
nierzy  w  regularnej, 
milionowej  armii  pol‐
skiej,  największej  wów‐
czas w Europie. 

Chłop  –  Wincenty 
Witos,  premier  Rządu 
Obrony  Narodowej  po‐
derwał  do  walki  i  wysił‐
ku  cały  naród.  30  lipca 
1920  r.  wzywał  chłopów 

do  walki  z  nieprzyjacielem  ze  wscho‐
du w odezwie, którą za pomocą komi‐
tetów  gminnych  rozkolportowano  po 
wsiach  w  kilku  milionach  egzempla‐
rzy. Pisał w niej m.in.:  „Wolna Ojczy‐
zna  i  niepodległe  państwo  są 
największym  i  najcenniejszym  skar‐
bem  każdego  człowieka,  dla  którego 
wszystko  należy  poświęcić.  […]  Bra‐
cia, włościanie na wszystkich ziemiach 
polskich!  […]  Ratunek  może  i  powi‐
nien  dać  państwu  lud,  prawowity  tego 
państwa gospodarz.  […] Od was  zale‐
ży,  czy  Polska  będzie  wolnym  pań‐
stwem,  w  którym  lud  będzie  rządził 
i żył szczęśliwie, czy też stanie się nie‐
wolnikiem Moskwy  […] gdyby zaszła 
potrzeba,  musimy  podjąć  walkę  na 
śmierć  i  życie.  Bo  lepsza  śmierć,  niż 
podła  niewola.  […]  Dlatego  wzywam 
Was  Bracia,  niech  każdy  spełni  swój 
obowiązek!  Kto  z Was  zdolny  do  no‐
szenia broni – na front. Na polu walki, 
na froncie, jest dzisiaj miejsce dla każ‐
dego,  kto  broń  dźwigać  potrafi,  inni 
dać muszą ofiarę z pracy i mienia […] 
Ludowi,  który  jest  potęgą  wątpić  nie 
wolno  […]  Trzeba  ratować  Ojczyznę, 

trzeba  jej  oddać  wszystko,  majątek, 
krew  i życie, bo  ta ofiara wielokrotnie 
się  opłaca,  gdy  uratujemy  państwo  od 
niewoli.”

Na ten apel wieś polska nie została 
obojętna.  Niezależnie  od  służby w  re‐
gularnym  wojsku,  chłopi  napadali  na 
obozy  bolszewickie,  odbierali  sprzęt 
oraz konie. Prowadzili regularne walki 

z  mniejszymi  oddziałami  wroga.  Wy‐
zwolili  szereg małych miejscowości  – 
szczególnie  w  okolicach  Białegostoku 
i  innych  terenach  północnowschod‐
niej  Polski. Wykazali  się  patriotyczną 
postawą  stawiając  się  do  wojska,  do‐
starczając  żywność,  zboże,  wozy  oraz 
konie.  Nigdy  nie  dezerterowali,  tylko 
wiernie  wykonywali  rozkazy  swoich 
przełożonych. 
W  tych  krytycznych  dniach,  cały  na‐
ród  stanął  w  obronie  suwerenności 
swej Ojczyzny. We wszystkich kościo‐
łach  gromadzili  się  wierni  –  czerpiąc 
tam duchowe i patriotyczne wsparcie.

Cały  ordynariat  polowy,  a  szcze‐
gólnie księża kapelani piastujący  swo‐
ją posługę duszpasterską w oddziałach 
wojskowych  moralnie  i  duchowo 
umacniali  żołnierzy  w  ciężkich  chwi‐
lach  walki,  aby  nie  załamywali  się 
i nie wątpili w ostateczne zwycięstwo. 
Przykładem  niech  będzie  ks.  Ignacy 
Jan  Skorupka,  który  poległ  pod 
Ossowem  w  okolicach  Radzymina  14 
sierpnia 1920  r. W  tym dniu,  jako ka‐
pelan  236  Ochotniczego  Pułku  Pie‐
choty, 2 batalionu Legii Akademickiej, 
zebrał  dość  liczną grupę  chłopców  re‐
krutujących  się  z  młodzieży  szkolnej 
oraz  studentów  i  poprowadził  do  wy‐
dawało się beznadziejnego kontrataku. 
Idąc w pierwszym szeregu ze  stułą na 
szyi,  krzyżem  w  ręce  i  pieśnią  Ser‐
deczna  Matko  na  ustach,  poprowadził 
do  walki  żołnierz,  którzy  przestali  się 
cofać,  uderzając  na  wroga.  Kontratak 
zakończył  się  sukcesem.  Sam  ginąc 
śmiercią bohatera, rażony w głowę ku‐
lą  ekrazytową  (ekrazyt  – materiał wy‐
buchowy  o  właściwościach 

kruszących).
Na  początku  sierpnia,  Na‐
czelnik  Józef  Piłsudski  dys‐
ponując  informacjami 
polskiego  radiowywiadu 
oraz  wariantami  decyzji 
opracowanymi przez Główny 
Sztab  Wojskowy  na  czele 
z  generałem  broni  Jorda‐
nem  Tadeuszem  Rozwa‐
dowskim,  zdecydował 
przyjąć  rubież  wyjściową  do 
kontruderzenia  na  linii  rzeki 
Wieprz co umożliwiłoby wy‐

konanie głębokiego manewru nie tylko 
na  lewe  skrzydło  bolszewickiego 
Frontu Zachodniego,  lecz  także  na  je‐
go  tyły.  W  tym  czasie,  Polska  była 
zbyt  słaba,  żeby  się  bronić. W końco‐
wej  fazie  zagrożenia musiała  zaatako‐
wać.
c.d.n

 Jan Gębka  Lekarz weterynarii
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1  marca    Narodowy  Dzień  Pa‐
mięci  Żołnierzy Wyklętych  zo‐

stał  ustanowiony  z  inicjatywy 
nieżyjącego  już  prezydenta  RP  Lecha 
Kaczyńskiego  w  hołdzie  żołnierzom 
podziemia  niepodległościowego,  któ‐
rzy  w  powojennej  Polsce  sprzeciwiali 
się  sowieckiej  agresji  i  narzuconemu 
siłą  reżimowi  komunistycznemu.  Po 
latach  trwania  systemu  politycznego 
zniewolenia Polski  i  zmowy milczenia 
swoje imiona, nazwiska i twarze odzy‐
skują ludzie, po których nie miał pozo‐
stać żaden ślad. 

Żołnierze  Wyklęci,  wychowani 
w  patriotycznej  atmosferze  II  Rzeczy‐
pospolitej,  ginęli  w  nierównej  walce. 
Schwytanych  mordowano  w  katow‐
niach  Urzędu  Bezpieczeństwa  lub   
w  najlepszym  przypadku    zamykano 
w  więzieniach.  Część  z  nich  zasiadła 
na ławie oskarżonych w procesach po‐
kazowych,  których  wynik  był  z  góry 
przesądzony.  Podlegli  sowietom  poli‐
tycy  komunistyczni  obawiali  się,  że 
miejsca  złożenia  ciał  tych  żołnierzy 
staną się celem patriotycznych manife‐
stacji  społeczeństwa,  dlatego  chowano 
ich  potajemnie,  najczęściej  nocą.  Od 
2003 roku Instytut Pamięci Narodowej 
szuka  ich  grobów.  W  2013  roku  pod 
asfaltową  drogą  w  kwaterze  ,,Ł”  na 
warszawskich  Powązkach  zespół  IPN 
odnalazł  szczątki  majora  Zygmunta 
Szendzielarza  ,,Łupaszki”,  dowódcy  5 
Brygady Wileńskiej AK,  którego Woj‐
skowy  Sąd  Rejonowy  w  Warszawie 
skazał  na  osiemnastokrotną  (!)  karę 
śmierci.  W  2014  roku  pod  płytami 

chodnika  na  Cmentarzu  Garnizono‐
wym w Gdańsku odnaleziono  szczątki 
kolejnych  żołnierzy  5 Brygady Wileń‐
skiej AK  Danuty Siedzikówny ,,Inki” 
i  Feliksa  Selmanowicza  ,,Zagończy‐
ka”, zamordowanych 28 sierpnia 1946 
roku w gdańskim więzieniu przy ulicy 
Kurkowej. W chwili wykonania wyro‐
ku  ,,Inka”  nie  miała  jeszcze  18  lat. 

Natomiast  jeden  z  najodważniej‐
szych  żołnierzy  II  wojny  światowej 
rotmistrz Witold  Pilecki  został  zamor‐
dowany  przez  komunistów  w  maju 
1948  roku w Areszcie  Śledczym War‐
szawa   Mokotów. Do  dzisiaj  nie  eks‐
humowano jego szczątków.

Pamięć  wyżej  wspomnianych  żoł‐
nierzy  oraz  innych  ,,Wyklętych” 
uczcili  uczniowie  Zespołu  Szkół 
w  Krasnobrodzie  uczestnicząc  w  aka‐
demii  przygotowanej  przez  nauczy‐
cielki  historii  panią  Marzenę  Teterycz 
oraz  panią  Celinę  Lalik.  Uczniowie 
klasy  V  a,  V  b,  VI  a,  VI  b  oraz  II 
a  gimnazjum  przypomnieli  tragiczne 
losy Żołnierzy Wyklętych, których de‐
wizą  życia były  słowa: Bóg   Honor   
Ojczyzna.  Uczennice  klasy  II  a Alek‐
sandra  Barańska  i Marta  Szykuła  bar‐
dzo  dobrze  wywiązały  się 
z  przydzielonej  im  roli  prowadzących 
uroczystość, a  recytowane przez Łucję 
Bryłę,  Paulinę  Chwedorowicz,  Łucję 
Kurantowicz,  Anetę  Pastuszak,  Mate‐
usza  Bukałę  i  Grzegorza  Adamczuka 
utwory  poetyckie  (m.in.  Zbigniewa 
Herberta)  poruszyły  serca  wszystkich 
uczestników  apelu.  Wiktoria  Działa 
z klasy VI b wcieliła się w postać ,,In‐

ki”, a Maciej Kołtun z klasy V a przy‐
pomniał  słowa  rotmistrza  Witolda 
Pileckiego,  które  ten  przekazał  swojej 
żonie i dzieciom przed śmiercią:
„Kochajcie  ojczystą  ziemię. Kochajcie 
swoją  świętą wiarę,  tradycje własnego 
Narodu. Wyrośnijcie  na  ludzi  honoru, 
zawsze  wierni  uznanym  przez  siebie 
najwyższym wartościom,  którym  trze‐
ba służyć całym swoim życiem”.

Uroczystość uświetniły piękne, pa‐
triotyczne  piosenki  w  wykonaniu  Ga‐
brieli  Dobek,  Dominki  Radlińskiej, 
Kingi  Majdanik,  Eryka  Cybulskiego 
i Bartka Roczkowskiego.

Na  zakończenie  akademii  ucznio‐
wie  z  klasy  V  b  (Martyna  Mękal, 
Magdalena  Kozłowska,  Dominika 
Surmacz,  Szymon  Przytuła,  Mateusz 
Sikora,  Miłosz  Momot,),  z  klasy  VI 
a  (Aleksandra  Dziura,  Wiktoria  Zub, 
Michał Piela) oraz z klasy VI b (Karo‐
lina  Lalik,  Kinga Majdanik)  wykonali 
taniec  z  biało    czerwonymi  różami, 
które  zostały  przez  nich  umieszczone 
na  portretach  Żołnierzy  Niezłomnych. 
Oprawę  plastyczną  apelu  przygotowa‐
ła  pani  Marzena  Kuniec    nauczyciel 
plastyki,  a wokalistów przygotowywał 
pan  Jerzy Bałakut – nauczyciel muzy‐
ki.

Końcowym  akcentem  uroczystości 
było  wystąpienie  pani  wicedyrektor 
mgr Krystyny Czapli,  która  podzięko‐
wała uczniom i nauczycielom za przy‐
gotowanie apelu.

Celina Lalik,  Marzena Teterycz
Fotoreportaż str. 19

Żołnierze Wyklęci, Niezłomni żołnierze...

W  Narodowy  Dzień  Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych  1  ma 

rca 2018r. w Zespole Szkół  w Krasno‐
brodzie odbył  się Międzyszkolny Bieg 
Tropem Wilczym połączony z konkur‐
sem wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. 

W  związku  z  niekorzystnymi  wa‐
runkami  atmosferycznymi  bieg  odbył 
się  na  boisku  szkolnym  ZS  Krasno‐
bród.  Koordynatorem  biegu  był  Sła‐
womir Radliński. 

Natomiast  wiadomości  o  Żołnier‐
zach  Niezłomnych  sprawdzane  były 
w  budynku  szkolny  przez  komisję 
w  składzie  Renata  Radlińska  i  pani 
Agnieszka  Cisek  –  opiekun  uczniów 
ze szkoły w Majdanie Wielkim. W bie‐
gu  wzięło  udział  po  dwóch  przedsta‐

wicieli  klas  VII,  II  i  III  gimnazjum 
oraz  I  LO.  Łącznie  było  20  uczniów 
z  Zespołu  Szkół  w  Krasnobrodzie,  2 
uczniów  ze  Szkoły  Podstawowej 
w Kaczórkach i 2 uczennice ze Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim. 

Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  po‐
dziękowania  za  udział  w  Biegu  Tro‐
pem  Wilczym  i  nagrody  ufundowane 
przez  Instytut  Pamięci  Narodowej 
w Lublinie.

Wyniki  konkursu  wiedzy  o  Żoł‐
nierzach Wyklętych:
I  miejsce  –  Bartosz  Pomaniec,  Jakub 
Lis i Kacper Gałka  III A Gimnazjum
II miejsce – Aleksandra Tyrka  i Moni‐
ka Łasocha  SP Majdan Wielki
II  miejsce  –  Mateusz  Przygon  i  Jan 

Sarzyński  I LO 
III  miejsce  –  Leszek  Dobek  i  Jakub 
Oryszczak  SP Kaczórki

Wszystkim  uczestnikom  dziękuje‐
my  i  gratulujemy.  Zapraszamy  do 
udziału  w  kolejnej  edycji  Biegu  Tro‐
pem Wilczym w Krasnobrodzie. 

Renata Radlińska

Bieg Pamięci „Tropem wilczym”






