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Podpisanie umowy na ulicę 
Młyńską

Burmistrz  Krasnobrodu  Kazi‐
mierz Misztal i Arkadiusz Bratkowski 
członek  Zarządu  Województwa  Lu‐
belskiego  w  dniu  9  lipca  2018  roku, 
w  Sanatorium  Rehabilitacyjnym 
w Krasnobrodzie podpisali umowę na 
dofinansowanie  projektu  „Zachowa‐
nie  i  udostępnienie  najatrakcyjniej‐
szych  elementów  dziedzictwa  natu‐
ralnego  w  Krasnobrodzie”  złożonego 
w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Lubel‐
skiego,  Działanie  7.1  Dziedzictwo 
kulturowe i naturalne.

Całkowita  wartość  projektu  to 
1.761.219,28  zł,  kwota  przyznanego 
dofinansowania  1.217.102,74 zł. 

Projekt  przewiduje  modernizację 
ul. Młyńskiej w Krasnobrodzie, przez 
wykonanie  nowej  nawierzchni,  która 
umożliwi  połączenie  centrum  miasta 
z  Sanatorium  Rehabilitacyjnym.  Za‐
gospodarowany  zostanie park, w któ‐
rym  powstaną  ścieżki  spacerowe  do‐
stosowane  dla  osób  niepełnospraw‐
nych  oraz  tarasy  widokowe  dla  osób 
odpoczywających  w  Krasnobrodzie, 
mieszkańców i kuracjuszy.

Celem projektu jest likwidacja ba‐
rier  architektonicznych,  a  także  pro‐
mocja miejscowości  i  jej walorów tu‐
rystycznouzdrowiskowych. 

Umowa na zagospodarowanie
terenu rekreacyjnego

Burmistrz Krasnobrodu w dniu 30 
lipca  2018  roku  podpisał  umowę 
z  Zarządem  Województwa  Podkar‐
packiego  o  dofinansowanie  działania 
w  ramach  Programu  Operacyjnego 
Rybactwo  i  Morze  na  lata  2014
2020. 

Umowa  obejmuje  budowę  depta‐
ka oraz ciągów pieszych i elementów 
małej  infrastruktury  do  obsługi  tury‐
styki  wodnej  w  rejonie  zbiornika 
wodnego  „Zalew”.  Inwestycja  zosta‐
nie  zrealizowana  na  terenie  przezna‐
czonym do  organizacji  imprez  plene‐
rowych (Dni Krasnobrodu i inne).

Umowę  można  było  podpisać 
dzięki  wnioskowi  złożonemu  do  Ry‐
backiej  Lokalnej  Grupy  Działania 
„Roztocze”,  której  Gmina  Krasno‐
bród  jest  członkiem. Całkowity koszt 
zadania  to  kwota  302.246,20  zł.,  na‐
tomiast  kwota  wsparcia  to  245.464 
zł. 

W  najbliższym  czasie  zostanie 
ogłoszony  przetarg  na  wyłonienie 
wykonawcy  robót  oraz  nadzór  inwe‐
storski.

Ogłoszenie
W związku z planowaną  sprzeda‐

żą  nieruchomości  gruntowej  zabudo‐
wanej,  stanowiącej  własność  Gminy 
Krasnobród,  oznaczonej  numerem 
geodezyjnym 1170, położonej w Kra‐
snobrodzie przy ul. Kościuszki, o po‐
wierzchni  0,0263  ha,  Burmistrz  Kra‐
snobrodu  mając  na  uwadze  kwestio‐
nowany przez niektórych stan prawny 
w/w  nieruchomości,  wzywa  wszyst‐
kie  osoby  zainteresowane  jej  naby‐
ciem  do  złożenia  w  terminie  do  31 
sierpnia  2018  roku  w  sekretariacie 
Urzędu  Miejskiego  w  Krasnobrodzie 
wyjaśnień  na  piśmie  oraz wszystkich 
potwierdzających  je  dokumentów 
w  celu  rozpatrzenia  ewentualnych 
praw innych osób w stosunku do zby‐
wanej nieruchomości. 

Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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Pomnik 100lecia
Niepodległości Polski
Komitet  Społeczny Budowy Pomni‐

ka  100lecia  Odzyskania  przez  Polskę
Niepodległości  w  Krasnobrodzie  reali‐
zuje inicjatywę budowy pomnika w for‐
mie płyty pamiątkowej.

Pomnik  będzie    usytuowany  na 
działce gminnej przy Urzędzie Miejskim 
w  Krasnobrodzie.  Jego  wykonanie  bę‐
dzie  sfinansowane  z  dobrowolnych 
składek  mieszkańców  gminy  Krasno‐
bród  oraz  wszystkich  chętnych,  którzy 
zechcą wesprzeć tę inicjatywę. 

 Tablica  będzie wykonana  z  czarne‐
go marmuru.  Na  niej  znajdzie  się  orzeł 
oraz napisy związane z rocznicą, a także 
informacje  o  wydarzeniach  z  historii 
Polski  i Krasnobrodu z okresu ostatnich 
100  lat. Projekt  tablicy wykonany przez 
krasnobrodzkiego  artystę    rzeźbiarza 
Andrzeja  Gontarza  prezentujemy  poni‐
żej. 

Odsłonięcie pomnika planowane jest 
podczas  obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości  w  dniu  11  listopada 
2018 roku.

Zapraszamy  do  wsparcia  budowy 
pomnika.  Fundusze  zbierane  są  na  spe‐
cjalnie  w  tym  celu  założonym  koncie 
bankowym:

Bank Spółdzielczy
w Tomaszowie Lubelskim
Oddział w Krasnobrodzie

Nr 60 9639 0009 3002 0059 0615 0001
Komitet Społeczny Budowy

Pomnika 100lecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości
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W dniu 30 czerwca 2018 roku 
w  Krasnobrodzie  odbył  się 

„Piknik Rybacki” – impreza plenerowa 
zorganizowana  przez  Krasnobrodzki 
Dom  Kultury  pod  patronatem  burmi‐
strza Krasnobrodu Kazimierza Miszta‐
la.  Współorganizatorem  pikniku  była 
Rybacka  Lokalna  Grupa  Działania 
„Roztocze”,  której  członkiem  jest 
Gmina  Krasnobród  i  Krasnobrodzki 
Dom  Kultury.  Za  pośrednictwem 
RLGD „Roztocze” KDK pozyskał  do‐
finansowanie  na  realizację  tego wyda‐
rzenia z Europejskiego Funduszu Mor‐
skiego  i Rybackiego Unii Europejskiej 
w  ramach  Programu  Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze”. 

Piknik  został  zorganizowany  przy 
współpracy z partnerami, którymi byli: 
Krasnobrodzkie  Towarzystwo  Węd‐
karskie,  Karczma  Rybna  Karpiówka 
w  Bełżcu,  Pstrąg  Roztoczański  Ho‐
dowla  Ryb  i  Restauracja Adam  Krzy‐
wosz w Bondyrzu i Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Krasnobrodzie.

Program  pikniku,  którego  głów‐
nym  tematem  była  ryba,  realizowany 
był  na  terenie  wyspy  z  basenami  na 
krasnobrodzkim  zalewie.  Rozpoczął 
się  on  od  zawodów wędkarskich,  któ‐
rych  przeprowadzeniem  zajęło  się 
Krasnobrodzkie  Towarzystwo  Węd‐
karskie  na  czele  z  prezesem Markiem 
Olszewskim  oraz  Romanem  Gradziu‐
kiem – sędzią głównym zawodów.

Po  ich zakończeniu ogłoszono wy‐
niki. W  kategorii  do  lat  15  I  miejsce 
zajął  Miłosz  Gradziuk,  II    Emil 
Gradziuk, a III   Maciej Goś. W ka‐
tegorii  osób  dorosłych  zwyciężył  Ta‐
deusz  Gradziuk,  II  miejsce  zajął 
Marian  Oszmaniec,  a  III    Marek 
Olszewski.

Wszyscy  otrzymali  pamiątkowe 
dyplomy  i  nagrody  rzeczowe,  których 
zakup  sfinansowano  ze  środków  unij‐
nych.  Nagrody  wręczali:  Renata  Ka‐
szewskaMika  z  Ministerstwa  Gospo‐
darki Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej, 
Dariusz Surma  z Urzędu Marszałkow‐
skiego Województwa  Podkarpackiego, 
Eliza  Obirek    dyrektor  biura  RLGD 
„Roztocze”.

Podczas  gdy  uczestnicy  zawodów 
łowili  ryby  były  realizowane  inne 
punkty  programu,  w  którym  domino‐
wały kulinaria związane z rybą. 

Dużym  zainteresowaniem  cieszył 
się  pokaz  kulinarny,  przygotowany 
przez Annę KuśmierczakKuceł   wła‐
ścicielkę  Karczmy  Rybnej  „Karpiów‐
ka”  z  Bełżca,  która  w  ramach  pokazu 
gotowała  zupę  rybną  i  udzieliła  cen‐
nych rad z tym związanych. Natomiast 
Halina  Hurkała  –  szefowa  kuchni 
z  „Karpiówki”  zaprezentowała  jak  po‐
winno  się  fachowo  filetować  ryby. 
Oczywiście  była  degustacja  ugotowa‐

nej zupy  oraz możliwość spróbowania 
swoich  umiejętności  przy  filetowaniu. 
Zupa była pyszna.

Kolejnym  kulinarnym  punktem 
imprezy  był  „Grillowy  Konkurs  Kuli‐
narny”  skierowany  do  stowarzyszeń 
i  grup  nieformalnych.  Zadaniem 
uczestników  tego  konkursu  było  przy‐
gotowanie dania rybnego na grillu we‐
dług  własnego  pomysłu.  Okazało  się, 
że pomysłów, i to ciekawych, było du‐
żo.  Zostały  one  ocenione  przez  komi‐
sję  konkursową  w  składzie:  Renata 
KaszewskaMika  z  Ministerstwa  Go‐
spodarki Morskiej  i Żeglugi Śródlądo‐
wej, Dariusz Surma z Urzędu Marszał‐
kowskiego  Województwa  Podkarpac‐
kiego,  Eliza  Obirek    dyrektor  biura 
RLGD  „Roztocze”  w  Narolu,    Anna 
KuśmierczakKuceł    właścicielka 
Kar  czmy  Rybnej  „Karpiówka” 
z Bełżca  i  burmistrz Krasnobrodu Ka‐
zimierz Misztal, która ustaliła następu‐
jący werdykt:
I miejsce   Stowarzyszenie „Klub 50 
Plus” z Krasnobrodu za „Karpia po 
krasnobrodzku  grillowanego  w  li‐
ściach chrzanu”,
II miejsce  Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju  Miejscowości  Zielone 
i Okolic „Ach Zielone” za danie pod 
nazwą „Ach ryba”,
III  miejsce    Krasnobrodzka  Spół‐
dzielnia Socjalna „Źródło” za „Rybę 
ze źródła”,
IV  miejsce    Stowarzyszenie  na 
Rzecz  Rozwoju  Miejscowości  Stara 
Huta  i  Okolic  „Zielona  Knieja”  za 
„Rybę po domowemu”. 

Umiejętności  kulinarne  członków 
wyżej wymienionych  grup  zostały  do‐
cenione przez jurorów, którzy wręczyli 
uczestnikom  konkursu    nagrody  rze‐
czowe zakupione ze środków unijnych 
pozyskanych za pośrednictwem RLGD 
„Roztocze”.  Posmakować  grillowanej 
ryby  mogli  też  pozostali  uczestnicy 
pikniku.  O  tym,  że  była  smaczna 
świadczy  też  fakt,  że  zniknęła 
w mgnieniu oka. 

Podczas „Pikniku Rybackiego” od‐
był  się  jeszcze  jeden  konkurs  kulinar‐
ny, tym razem skierowany do profesjo‐
nalistów  –  kucharzy  z  restauracji 
i ośrodków wypoczynkowych. W kon‐
kursie,  który  odbył  się  pn.  „Krasno‐
brodzkie rybne smaki”  wzięło udział 6 
podmiotów,  które  zgłosiły  13  potraw. 
Oprócz  laureatów  były  to  krasno‐
brodzkie  ośrodki wypoczynkowe  "Na‐

tura",  "Pszczeliniec"  i  "Elbest".
Zgodnie z werdyktem komisji konkur‐
sowej,  która  oceniała w  takim  samym 
składzie jak przy konkursie grillowym  
wygrała  „Szwagrówka”  z  Krasno‐
brodu  (szef    kuchni  – Adam Dziura), 
która przygotowała „faworki z karpia”. 
Drugie miejsce  zajął Zajazd „Kalin‐
ka” z Kaczórek  (szef kuchni – Paweł 
Juszczak)  z  „karpiem  pieczonym  na 
kurkach  z  sosem  pieprzowocytryno‐
wym”,  a  na  trzecim miejscu  uplaso‐
wało  się  przedsiębiorstwo  Wielo‐
branżowe "KURKAZ" Bożena Ku‐
rantowicz  z  Krasnobrodu  (Bar  „U 
Puszka”,  szef kuchni – Łukasz Szelą‐
żek)  z  „szaszłykami  rybnymi”.  Laure‐
aci otrzymali nagrody finansowe ufun‐
dowane  przez  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury  oraz  dyplomy  laureata,  a  po‐
zostali – dyplomy uczestnictwa.

  Podczas  imprezy  były  też  inne 
konkursy  i  zabawy  rodzinne  z  nagro‐
dami,  w  tym  konkurs wiedzy  o  tema‐
tyce  związanej  z  rozwojem  obszaru 
LSR RLGD „Roztocze”.

Uczestnicy  „Pikniku  Rybackiego” 
chętnie  odwiedzali  też  różne  stoiska. 
Na  niektórych  np.:  Stowarzyszenia 
„Ach  Zielone”,  Restauracji  „Pstrąg 
Roztoczański”  z  Bondyrza,  Karczmy 
Rybackiej  „Karpiówka”  z Bełżca, Go‐
spodarstwa  Rybackiego  Zarząd  Dóbr 
Smolin  z  Rudy  Różanieckiej  i  produ‐
centów  nalewek  z  Narola  serwowano 
pyszne  smakołyki.

Były  też  inne  stoiska,  na  których 
prezentowano  rękodzieło  –  koronki 
i prace wykonane  szydełkiem przez p. 
Alinę Wacko, czy też wyroby garncar‐
skie Mirosława Lipskiego. Chętni mo‐
gli  też spróbować swoich umiejętności 
wykonywania  naczyń  z  gliny,  pod  fa‐
chowym  okiem    garncarza  z  Krasno‐
brodu.

Piknik był  też okazją do zaprezen‐
towania  swojej  oferty  przez  działającą 
od  niedawna  Krasnobrodzką  Spół‐
dzielnię  Socjalną  „Źródło”  z  Krasno‐
brodu  oraz Kasę Rolniczego Ubezpie‐
czenia Społecznego w Zamościu.

Piknik zakończył się w rytmie mu‐
zyki  country  w  wykonaniu  zespołu 
„Ściana W” z Tomaszowa Lubelskiego 
oraz  wspólnym  ogniskiem,  przy  któ‐
rym pieczono kiełbaski.

Kończąc  piknikową  relację  ser‐
decznie dziękuję wszystkim zaangażo‐
wanym  w  organizację  tego  wydarze‐
nia.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 1213
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Piknik Rybacki

Impreza współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia 

i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
na lata 20142020
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Jeden z wielu…
Prymicja Ks. Marcina Serafina z Hutek

Pan Jezus wyruszył w świat wielki…
aż trudno uwierzyć, że przyszedł
do wioski tej maleńkiej
gdzie ludzie jak wszędzie
przeżywają radości i smutki 
zatrzymał się w wiosce – o nazwie Hutki!
 i nie powiedziałeś Jezu nikomu
jak stanąłeś przy Marcina domu…
i jego sobie upatrzyłeś
i powołaniem go obdarzyłeś…
 a Marcin? – zapewne zdziwiony
ale na pewno wśród wioski wyróżniony!
Tajemnicą jest – jak się wtedy miewał 
ale przyjmując powołanie
– może tak powiedział?!
„Uwierzyłem – pokochałem
chociaż Ciebie  nie widziałem
coś czułem, coś poznałem
a to byłeś Jezu TY!
 I tak trzeba było zostawić dom 
i wyjechać daleko stąd
Zostawić wszystko  co rodzinne 
i rozpocząć życie inne. 
 Teraz Pan Jezus w Seminarium czekał 
I Marcin nie zawiódł
– Jezus się doczekał.
6 lat razem mieszkali…
a dziś… myśmy się doczekali!
Dziś przepiękną uroczystość mamy
Prymicje kapłańskie przeżywamy
Od święceń Marcin kapłanem
na wieki przecie
a Pan Jezus dalej chodzi po świecie…

W  dniu  2  czerwca  2018  roku
w  Zamojskiej  Katedrze  odbyły  się  te‐
goroczne  święcenia  kapłańskie  czte‐
rech  diakonów,  a  wśród  nich  naszego 
diakona  Marcina  Serafina  z  Hutek, 
miejscowości  należącej  do  parafii  Ze‐
słania  Ducha  Świętego  w  Krasnobro‐
dzie.  Jest  to  wielkie  wyróżnienie,  dla 
rodziny,  dla  wioski,  dla  najbliższej 
społeczności,  tym  bardziej,  że  to 
pierwsze  powołanie  kapłańskie  z  tej 
niewielkiej parafii.

Marcin  swą  decyzję  podejmował 
właśnie  przy  współpracy  z  Ks.  Pro‐
boszczem Romanem Sawicem w para‐
fii służąc jako ministrant, a potem jako 
lektor.

Ks.  Marcin  Serafin  święcenia  ka‐
płańskie  otrzymał  z  rąk  Ks.  Biskupa 
Ordynariusza  Diecezji  ZamojskoLu‐
baczowskiej Mariana Rojka w obecno‐
ści  licznie  zgromadzonych  kapłanów, 
rodziny,  przyjaciół  i  znajomych.  Na‐
stępnego  dnia,  w  niedzielę  3  czerwca 
2018 roku, właśnie w swojej rodzinnej 
parafii  –  Zesłania  Ducha  Świętego 
w Krasnobrodzie  odbyły  się  uroczyste 
prymicje.

Hejże hej, hejże ha
w Hutkach dziś radość trwa
Hejże hej, hejże ha
dziś parafia – księdza ma!
Jak dobrze, że Ks. Marcin z nami
świętować będziem wszyscy wraz
cieszyć się Jego powołaniem
że dziś przebywa pośród nas...
Jak dobrze, że są prymicje 
ta uroczystość cieszy nas!
będziemy wszyscy tu świętować 
i Ks. Prymicjant pośród nas!
Jak dobrze, że jesteśmy razem
i Pan Bóg zawsze z nami jest 
cieszymy się łaskami Jego
Dobremu Bogu – chwała, cześć!
Jak dobrze, że witamy gości
zebranych z różnych świata dróg
wspieramy dzisiaj Prymicjanta
niech w swej opiece ma Go Bóg…
Jak dobrze, że jest Mama, Tata
Oni wspierają w każdy czas
I Ty Drogi Prymicjancie
Błogosław swoich, no i nas…

Przygotowania  trwały  wcześniej,
by godnie przywitać „Wybrańca Boże‐
go”,  dzień  prymicyjny  był  ciepły,  po‐
godny,  słoneczny.  Ks. Marcin  przeby‐
wał  w  rodzinnym  domu  w  Hutkach 
w  obecności  najbliższej  rodziny. 
O  godz.  11.00  zgromadzili  się  tu 
mieszkańcy  wioski,  dzieci,  młodzież 
z całej parafii, zaproszeni kapłani, kle‐
rycy, miejscowi strażacy, bliscy, znajo‐
mi,  by  oczekiwać  na wyjście Ks.  Pry‐
micjanta z domu po błogosławieństwie 
Mamy,  Ojca  Chrzestnego  (tata  ks. 
Marcina  zmarł  2 miesiące  przed  świę‐
ceniami).

W  myślach  wszystkich  oczekują‐
cych pod domem pojawiła się optymi‐
styczna  treść wiersza wydeklamowana 
przez dziewczynkę z tej wioski.
Dziś radość w domu
u Księdza Marcina
cieszy się dziś cała rodzina
bo prymicje – jak wesele
przyjaciół i znajomych wiele
więc Księdza Marcina szanujmy
śpiewajmy Mu i świętujmy
i  pokazał  się  uśmiechnięty…,  bo  „na‐
maszczony,  Bogiem  napełniony,  ka‐
płaństwem  obdarzony”…  i  zabrzmiał 
gromki śpiew:
Dobrze, że Jesteś, dobrze, że Jesteś
Co by to było, gdyby Cie nie było,
co by to było?!

Mieszkańcy  Hutek  z  ogromną 
ofiarnością  przyozdobili  całą  wioskę 
kolorowymi  proporczykami  –  drogę 
prowadzącą  Ks.  Prymicjanta,  by  pro‐

cesja  była  bardziej  uroczysta,  a  znajo‐
mi i sąsiedzi uwili tradycyjny wieniec, 
do  którego  został  zaproszony  „Ich 
Ziomek”,  a  dziś  Ks.  Prymicjant  Mar‐
cin.

W  tym  wieńcu  trzymanym  przez 
dziewczynki  ubrane  w  stroje  galowe 
Ks.  Prymicjant  wyglądał  bardzo  do‐
stojnie  i  okazale,  i  w  tym  czasie 
z  ogromnym  wzruszeniem  przywitała 
Ks.  Marcina  jego  była,  wspaniała  na‐
uczycielka  Pani Marysia  i  złożyła mu 
życzenia.
I ja też jak tylko mogę,
życzę na Twą nową drogę
aby Pan Bóg nieba, ziemi
darzyłCię łaskami Swymi.
abyś dobrym Księdzem był
i choć 100 lat w zdrowiu żył…

Ksiądz  Prymicjant  otrzymał
ogromny  bukiet  polnych  kwiatów  ze‐
brany  z  pól  i  łąk  rodzinnej  ziemi… 
i  rozległ  się  śpiew  wszystkich  zebra‐
nych:  „bo  najpiękniejsze  są  polskie 
kwiaty”… i ruszyła procesja zdążająca 
do  kościoła  parafialnego,  przy  figurze 
na  zboczu,  gdzie  Matka  Boża  czuwa 
nad  wioską  Ks.  Marcin  zatrzymał  się 
i  wraz  z  tym  bukietem  bliskich  mu 
kwiatów ofiarował Maryi, zapewne od 
siebie,  rodziny  i  wioski…  podzięko‐
wania.  Potem  procesja  poszła  dalej. 
Na  początku  oczywiście  pan  strażak 
niósł  krzyż  Jezusa  Chrystusa,  potem 
Ksiądz  Prymicjant  z  rodziną  i  licznie 
zgromadzonymi  uczestnikami.  Drugi 
przystanek  odbył  się  w  znanym  lesie 
sosnowym tuż przy słynnych stawach, 
gdzie  kiedyś  w  dzieciństwie  Marcin 
mieszkał z rodzicami. Tu przywitali go 
leśnicy w swych galowych strojach: 
Nasz Marcinie! Gdy byłeś mały na tym 
stawie…  łabędzie  pływały,  a  gdy  po 
maturze  opuściłeś  ten  rodzinny  ląd 
i łabędzie odpłynęły stąd. Pewnie tęsk‐
niły  za  Tobą  i  to  ich  przyczyna,  że  za 
Tobą  popłynęły  –  aż  do  Lublina... 
i  w  darze  otrzymał  przepiękny  obraz 
przedstawiający  łabędzie  na  stawie 
w  Hutkach  namalowany  przez  wspa‐
niałą  nauczycielkę  panią  Marysię, 
a  potem  leśnicy  optymistycznie  i  „na 
wesoło” wołali: 
„Cieszymy się, że Jesteś z nami 
poczęstujemy Cię z tego lasu jagodami
bo dojrzały przedwcześnie
– na Twoje przybycie 
widzisz jak piękne
tu na Roztoczu życie?
I żebyś był nadal piękny i młody
 damy Ci łyk z Belfontu wody
i choć byłaby zatruta
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 to szkodzić Ci nie będzie
bo nie masz tu wrogów – tylko przyja‐
ciele wszędzie…

Padły  oklaski  zebranych  i  gromki 
śmiech,  a w darze dwie małe,  ale bar‐
dzo  urocze  dziewczynki  w  różowych 
kapelusikach  wręczyły  mu  koszyczek 
jagód i dzbanuszek z wodą.
Ks.  Prymicjant  wszystko  przyjął  z  ra‐
dością  i  wzruszeniem. Następny  przy‐
stanek  był  przy  figurze  w  Podzamku 
tam  Ks.  Prymicjanta  witały  –  dzieci 
I Komunijne, Bożena Ożga  dyrektor
Domu  Opieki  Społecznej,  Wojciech 
Żurakowski  dyrektor Sanatorium Re‐
habilitacyjnego  i  Janusz Oś    zastępca 
burmistrza Krasnobrodu.

Następnie przy śpiewie pieśni „Pod 
Twoją obronę” i „Wiele jest serc” pro‐
cesja  dotarła  przed  Ołtarz  Główny 
w  kościele  parafialnym  pod  wezwa‐
niem  –  Zesłania  Ducha  Świętego 
w Krasnobrodzie.

Kościół  wypełniony  po  brzegi   
parafianami  i  gośćmi,  trudno  tu 
wszystkich  gości  wymienić,  ale  oczy‐
wiście byli  tu przedstawiciele Semina‐
rium Duchownego  z  Lublina    Księża 
Profesorowie i Wychowawcy Ks. Mar‐
cina,  byli  przedstawiciele  Kurii  Za‐
mojskiej,    koledzy  –  klerycy,  kapłani 
z  sąsiednich  parafii,  była  oczywiście 
liczna rodzina na czele z dzielną mamą 
–  panią Mirosławą,  były  dzieci  i mło‐
dzież  z  całej  parafii,  a większość  ludu 
Bożego  brała  udział  w  takiej  „Mszy 
Świętej” prymicyjnej pierwszy raz. 

Pierwszym  punktem  w  świątyni 
było  powitanie  dostojnego Ks.  Prymi‐
cjanta  przez  dzieci,  młodzież,  doro‐
słych  parafian,  Radnych  Parafialnych, 
Przedstawicieli  Domowego  Kościoła. 
Następnie  przemówił  Ks.  Roman  Sa‐
wic  –  Proboszcz  Parafii  pod  wezwa‐
niem Zesłania Ducha Świętego w Kra‐
snobrodzie. W treści słów Ks. Romana 
przewijały  się piękne życzenia  i  słowa 
radości i dumy z faktu, iż parafia prze‐
cież  niewielka,  a  doczekała  się  kapła‐
na...  Potem  Ks.  Prymicjant  ubrał  się 
w  szaty  liturgiczne  i  rozpoczął Eucha‐
rystię. Oprawa  liturgiczna  była w wy‐
konaniu najbliższej  rodziny:  I czytanie 
wykonała pięknie mama Ks. Marcina – 
pani  Mirosława,  II  czytanie  Ojciec 
Chrzestny,  modlitwę  powszechną  – 
Siostry  Ks.  prymicjanta:  pani  Daria 
i  pani Monika, Psalm  i  śpiewy w cza‐
sie Mszy św. młodzież związana z Ks. 
Prymicjantem.  Słowo  Boże  wygłosił 
nasz proboszcz Roman Sawic. Kazanie 
było  przygotowane,  przemyślane, 
z  serca  wydobywane  słowa  wzrusza‐
ły...  mówiły  o  powołaniu...  i  o  zada‐
niach powołanych...

Po Komunii Świętej był czas prze‐
znaczony na życzenia i przemowy Ka‐
płanów  związanych  z  Księdzem  Pry‐

micjantem i następnie oddano głos Ks. 
Prymicjantowi...  Płynęły  słowa  wiel‐
kich  podziękowań,  podziękowań  dla 
wszystkich,  począwszy  od  Rodziców, 
Rodziny,  przez  Kapłanów,  parafię, 
mieszkańców  Hutek,  do  wszystkich 
obecnych  w  świątyni  –  Pana  Kościel‐
nego,  Pana Organisty,  służby  ołtarza... 
Były kwiaty i łzy wzruszenia... 

I jeszcze jeden ważny punkt każdej 
Mszy  św.  prymicyjnej,  a  mianowicie 
szczególne,  jedyne  w  swoim  rodzaju 
Błogosławieństwo Ks.  Prymicjanta  re‐
gulowane,  przepisami  liturgicznymi 
z dołączeniem pamiątkowego obrazka. 
Na  zawsze  w  pamięci  zapisane  jest  – 
jak Ks.  Prymicjant  rozdziela  błogosła‐
wieństwa  najpierw  Kapłanom  klęczą‐
cym  przy  ołtarzu,  a  Ci  po  otrzymaniu 
tego  wielkiego  daru  całując  Ks.  Pry‐
micjanta  w  świeżo  namaszczone  dło‐
nie z obrazkiem prymicyjnym wstawa‐
li  z  kolan  radośni  mając  w  myśli  iż 
mają nowego brata – Kapłana. Następ‐
nie  odbyły  się  Błogosławieństwo  dla 
kleryków,  alumnów,  sióstr  zakonnych, 
rodziców, Rodziny, służby ołtarza i  lu‐
du  Bożego.  W  czasie  tych  ceremonii 

młodzież wraz  z  panem  organistą An‐
drzejem  Kowalskim  śpiewała  pięknie 
pieśni  nawiązujące  w  treści  do  życia 
poświęconego samemu Bogu.

Radość  gościła  w  sercach  wszyst‐
kich  obecnych,  ale  smutek  zjawił  się 
niespodziewanie, gdy cała uroczystość 
Mszy  św.  Prymicyjnej  Ks.  Marcina 
dobiegała  końca.  Słychać  było  głosy 
ludu  Bożego:  „co  za  piękna  uroczy‐
stość”,  „ja  pierwszy  raz  byłem  na  ta‐
kiej Mszy św.”, „to były wielkie prze‐
życia, szkoda, że to się już kończy”...

Dzień Prymicyjny miał ciąg dalszy 
przy  zastawionych  stołach,  gdzie  po‐
dobnie  jak  w  kościele  –  wszyscy  tam 
zebrani  tworzyli  jedną wielką Rodzinę 
Bożą.
Drogi Księże Marcinie
choć Dzień Prymicji minie, 
niech w Sercu ten Dzień ciągle trwa,
a Matka Boża Krasnobrodzka
w opiece Cię ma.

Szczęść Boże!
oprac. s. Ula Surmacz

Fotoreportaż str. 11 
fot. Józef Zdybel 
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Za nami rok szkolny 2017/2018
W  dniu  22  czerwca  2018  r. 

uczniowie  i  nauczyciele 
uroczyście  zakończyli  rok  szkolny 
2017/2018  –  pierwszy  rok  wdrażania 
reformy systemu edukacji.

Rok szkolny 2017/2018 w Zespole 
Szkół  w  Krasnobrodzie  zakończyło 
651  dzieci  i młodzieży. Opieką  przed‐
szkolną objętych było 84 dzieci, zaś do 
oddziałów  zerowych  uczęszczało  37 
dzieci. We wchodzącej w skład Zespo‐
łu  Szkole  Podstawowej  im.  25  Pułku 
Ułanów  Wielkopolskich  do  klas  I  – 
VII uczęszczało 365 uczniów. W Gim‐
nazjum uczyło się 152 uczniów klas II 
i III, zaś w Liceum im. św. Jana Pawła 
II – 13 uczniów, do oddziału rewalida‐
cyjnowychowawczego  uczęszczało  3 
wychowanków.

Uczniowie  naszej  szkoły  uzyskali 
dobre  wyniki  w  nauce  i  zachowaniu. 
Średnia  ocen  w  szkole  podstawowej 
wyniosła  3,96,  w  gimnazjum  –  3,88, 
zaś  w  liceum  4,18. W  szkole  podsta‐
wowej  37  osób  otrzymało  świadectwa 
z  wyróżnieniem,  w  gimnazjum  –  42 
osoby,  a  w  liceum  –  5  osób.  Najwyż‐
szą  średnią  ocen  w  całym  Zespole 
Szkół  uzyskała  uczennica  klasy  VII 
a Julia Ścirka – 5,7, zaś spośród chłop‐
ców  uczeń  I  klasy  liceum  Mateusz 
Przygon  –  5,5.  33%  uczniów  szkoły 
podstawowej,  36%  uczniów  gimna‐
zjum  i  aż  62%  uczniów  liceum  otrzy‐
mało oceny wzorowe za zachowanie.
100  uczniom  przyznano  stypendia  za 
naukę oraz za osiągnięcia sportowe.
28 absolwentów Gimnazjum w Zespo‐
le  Szkół  w  Krasnobrodzie  ukończyło 
szkołę  z  wyróżnieniem.  Rodzicom  20 
uczniów wręczono listy gratulacyjne.

Przedstawiciel  absolwentów  – 
uczniów  klas  III  kończących  krasno‐
brodzkie  gimnazjum,  pełniący  funkcję 
przewodniczącego  Rady  Samorządu 
Uczniowskiego  Jan  Adamczuk,  po‐
dziękował nauczycielom za wkład pra‐
cy w nauczanie i wychowanie.

Uroczyste  zakończenie  roku  szkol‐
nego  rozpoczęło  się  mszą  świętą  od‐
prawioną  w  krasnobrodzkim  sanktu‐
arium  przez  proboszcza  ks.  dr  Euge‐
niusz  Derdziuka.  Dalszy  ciąg  uroczy‐
stości  odbywał  się  na  placu  przed 
budynkiem szkoły. Tam  pani dyrektor 
Elżbieta  Działa  wraz  z  panią  wicedy‐
rektor  Krystyną  Czaplą  wręczyły 
świadectwa  z  wyróżnieniem  oraz  na‐
grody  książkowe  nie  tylko  absolwen‐
tom  naszej  szkoły,  ale  także  najlep‐
szym  uczniom  klas  IV  –  VII  szkoły 
podstawowej,  klas  II  gimnazjum  oraz 

klasy  I  liceum.  Wszyscy  pozostali 
uczniowie  otrzymali  świadectwa  z  rąk 
wychowawców  podczas  spotkań 
w klasach.  

Uroczystość  zakończenia  roku 
szkolnego 2017/2018 stała się też oka‐
zją do podsumowania udziału uczniów 
naszej  szkoły  w  akcjach  charytatyw‐
nych oraz we współzawodnictwie mię‐
dzyklasowym.

Szkolny  Klub  Wolontariusza  pro‐
wadzony  przez  panią  Danutę  Korze‐
niowską zorganizował akcję Kilometry 
Dobra, polegającą na zbiórce złotówek 
dla  Polskiego  Stowarzyszenia  na 
Rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnością 
Intelektualną  (oddział  Zamość).  Łącz‐
nie uczniowie zebrali 287 zł. Najlepsze 
w  tej  akcji  okazały  się  klasy:  III 
a w kategorii klas I – III, IV c spośród 
klas  IV  – VI  oraz  ex  aequo  klasa VII 
a i I liceum w kategorii klas VII szkoły 
podstawowej,  klas  gimnazjalnych  i  li‐
ceum. Zwycięskie klasy otrzymały pu‐
chary Mistrz Dobroci.

Została  także  podsumowana  Liga 
Zakręconych, w  ramach której ucznio‐
wie  zbierali  przez  cały  rok  szkolny 
plastikowe  nakrętki. W  Zespole  Szkół 
w  Krasnobrodzie  zebrano  842  kg  na‐
krętek (62 worki), które przekazano na 
rzecz  Hospicjum  Santa  Galla  w  Ła‐
buńkach.  Pieniążki  pozyskane  ze 
sprzedaży  nakrętek  zostaną  przezna‐
czone  na  zakup  sprzętu  medycznego. 
Zbiórka  nakrętek  była  prowadzona 
w  ramach  współzawodnictwa  między‐
klasowego, a najlepsze w tej  rywaliza‐
cji okazały  się klasy  szkoły podstawo‐
wej. Na I miejscu podium stanęła klasa 
V  a  (wychowawczyni  Bożena  Wia‐
trzyk),  która  zebrała  prawie  73  kg  na‐
krętek. II miejsce zajęła klasa II a (wy‐
chowawczyni Marzena  Jabłońska),  zaś 
miejsce III – klasa I a (wychowawczy‐
ni Dorota Umińska). Zwycięskie klasy 
i  ich  wychowawczynie  otrzymały  dy‐
plomy  i  podziękowania  od  szkolnego 
koordynatora  i  pomysłodawcy  Ligi 
Zakręconych  pana  Pawła  Murdzka 
oraz  od  dyrektora  hospicjum  księdza 
Michała  Przybysza.  O  Lidze  Zakręco‐
nych  w  Katolickim  Radiu  Zamość: 
http://www.radiozamosc.pl/wiadomo‐
sci/7173,zakreceniwkrasnobrodzie.

Rozstrzygnięty  został  również 
szkolny konkurs LIGA KLAS, którego 
organizatorem  jest  Samorząd 
Uczniowski  Zespołu  Szkół  w  Krasno‐
brodzie. Opiekun SU pan Jarosław Ja‐
błoński  przedstawił wyniki  rywalizacji 
w  trwającym  od  września  2017  r.  do 

czerwca  2018  r.  konkursie międzykla‐
sowym,  w  którym  brane  pod  uwagę 
były  takie  obszary  współzawodnictwa 
jak: wyniki w nauce,  zachowanie,  fre‐
kwencja,  udział  w  konkursach  przed‐
miotowych  i w zawodach sportowych, 
zaangażowanie w  życie  szkoły  (apele, 
akcje,  gazetki  na  korytarzu,  udział  w 
akcjach  organizowanych  przez  SU), 
gazetki  klasowe  oraz  czytelnictwo. W 
kategorii  klas  IV – VII  szkoły podsta‐
wowej  zwyciężyła  klasa V  b  (wycho‐
wawczyni Renata Koperwas), zaś spo‐
śród  klas  gimnazjum  i  liceum  najlep‐
sza okazała się klasa II a (wychowaw‐
czyni  Marzena  Teterycz).  Zwycięskie 
klasy otrzymały tytuł ,,Klasa z klasą”.

26  kwietnia  2018  roku  podczas 
uroczystości  związanych  z  sadzeniem 
dębu, które odbyły się w naszej szkole 
z  udziałem  pani  Teresy  Misiuk  –  Lu‐
belskiego  Kuratora  Oświaty  został 
ogłoszony  konkurs  pt.  ,,List  dla  kole‐
gów z przyszłości”. W dniu zakończe‐
nia  roku  szkolnego  nastąpiło  rozstrzy‐
gnięcie konkursu. Zwyciężczynią kon‐
kursu i autorką najlepszego listu zosta‐
ła  Paulina Molenda  z  klasy V. W  tym 
dniu również obok wcześniej posadzo‐
nego  dębu  został  ustawiony  obelisk  z 
tablicą pamiątkową, pod którym zako‐
pano  kapsułę  czasu.  W  jej  wnętrzu 
umieszczono list oraz różne przedmio‐
ty będące „znakami naszych czasów”.

Pani  dyrektor  szkoły  Elżbieta 
Działa,  żegnając  uczniów  i  nauczycie‐
li, życzyła im miłych, a przede wszyst‐
kim bezpiecznych wakacji.

Dyrekcja,  nauczyciele  i  uczniowie 
Zespołu  Szkół  w  Krasnobrodzie  skła‐
dają  gorące  podziękowania  Radzie 
Rodziców  na  czele  z  przewodniczącą 
Panią Agnieszką Adamczuk  za  współ‐
pracę  i  zaangażowanie  w  przedsię‐
wzięciach  szkoły,  za  bezinteresowną 
pomoc,  ofiarność,  życzliwość  i  zrozu‐
mienie.  Wyrażając  swą  wdzięczność, 
życzymy Państwu sukcesów w realiza‐
cji  planów  zawodowych  i  wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.

Społeczność  szkolna  Zespołu 
Szkół  w  Krasnobrodzie  składa  ser‐
deczne  podziękowania  Janowi Adam‐
czukowi za wzorowe, pełne zaangażo‐
wania wypełnianie  funkcji  przewodni‐
czącego  Samorządu  Uczniowskiego. 
Życzymy  Ci  powodzenia  w  realizacji 
życiowych zamierzeń!

Grażyna Nowosad
Fotoreportaż  str. 24

fot. ze zbiorów Zespołu Szkół



Gazeta     rasnobrodzka Lipiec 2018 7

W dniu 30 czerwca 2018 roku 
w  Krasnobrodzie  odbył  się 

„Piknik Motoryzacyjny”  zorganizowa‐
ny  przez  Stowarzyszenie  MITSU‐
KLAN  z  Lublina  przy  współpracy 
z Burmistrzem Krasnobrodu u Krasno‐
brodzkim Domem Kultury.

Piknik był  zwieńczeniem  trwające‐
go  przez  tydzień VI  zlotu miłośników 
samochodów marki mitshubisi.  Impre‐
za  składała  się z dwóch części. Pierw‐

sza  miała  miejsce  na  Placu 
Siekluckiego.  Tam  w  godz.  10.00   
17.00  były  prezentowane  samochody 
mitshubisi,  a  wśród  nich  wyjątkowe 
okazy,  np.  samochód  z  podwójnym 
szklanym  dachem.  Dzięki  organizato‐
rom  pikniku  motoryzacyjnego  można 
było  też  skorzystać  z  bezpłatnej  dia‐
gnostyki  komputerowej  oraz  zapoznać 
się z ofertą sponsorów z branży moto‐
ryzacyjnej.  Szczególną  atrakcją  tego 

wydarzenia  była  prezentacja,  po  raz 
pierwszy  w  Krasnobrodzie,  profesjo‐
nalnych samochodów driftingowych.

Druga  część  pikniku  odbywała  się 
nad  krasnobrodzkim  zalewem.    Tam 
o  godz.  20.30  na  scenie  plenerowej 
rozpoczęły  się  koncerty  trzech  zespo‐
łów  rockowych:  „TRAP”,  „ISILGA‐
TE”, „ERASERHEAD”.

Mariola Czapla
Foto – Ewa Monastyrska

Piknik Motoryzacyjny
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Dzieje  Krasnobrodu,  tamtej‐
szego  sanktuarium  i  działal‐

ność  pracujących  w  nim  duchownych 
jest przedmiotem kolejnego opracowa‐
nia historycznego. Stało się to za spra‐
wą publikacji znakomitego znawcy hi‐
storii  Kościoła  katolickiego  i  pedago‐
ga,  ale  także  samego Krasnobrodu,  ja‐
kim  jest  ks.  prof.  dr  hab.  Edward 
Walewander  (Krasnobród.  Sanktu‐
arium  i duszpasterze  , Wyd.  II, Lublin 
2018,  s.  94,  ilustracje).  Jego  książka 
została  przygotowana  nadzwyczaj  rze‐
telnie, zgodnie ze wszelkimi kanonami 
obowiązującymi  w  badaniach  nauko‐
wych.  Przede  wszystkim  wykorzystał 
bogate  zbiory  archiwalne  zgromadzo‐
ne  w  Archiwum  Archidiecezjalnym 
w  Lublinie,  Archiwum  Diecezjalnym 
w  Zamościu  (w  odniesieniu  do  ostat‐
niego  okresu),  a  także  dokumenty 
znajdujące  się  w  zbiorach  wielu  para‐
fii.  Z  należną  uwagą  zostało  potrakto‐
wane  ówczesne  czasopiśmiennictwo 
i  późniejsze  publikacje  (naukowe  oraz 
prasowe),  liczne  wspomnienia  i  pa‐
miętniki.  Dzięki  temu wszystkie  oma‐
wiane  fakty,  wydarzenia,  sądy  i  omó‐
wienia  posiadają  pełne  udokumento‐
wanie, przemawiają autentyzmem. 

Całość  opracowania  (stosowanie 
do  tytułu)  składa  się  z  dwu  zasadni‐
czych części. W pierwszej autor zapre‐
zentował  historię  kultu  maryjnego, 
który  zrodził  się  w  połowie  XVII  w. 
Wiązany  był  z  różnymi  wydarzeniami 
życiowymi  miejscowych  mieszkań‐
ców, a jeszcze częściej z ważnymi pro‐
cesami historycznymi (od najazdu Ko‐
zaków w 1648  r.  po  dzień  dzisiejszy). 

Wszystkie  one  kształ‐
towały  wiarę  w  łaski 
Matki  Bożej.  Ten  kult 
w miarę upływu lat stał 
się  powszechny  wśród 
całego  najbliższego  re‐
gionu,  zaowocował co‐
raz  liczniejszymi  piel‐
grzymkami, które trwa‐
ją  po  czasy  współcze‐
sne.  Druga  część 
została  poświęcona 
działalności  probosz‐
czów  krasnobrodzkich 
w  okresie  od  połowy 
XIX  w.  do  lat  dzisiej‐
szych.  Trzeba  od  razu 
podkreślić, że zdecydo‐
wana większość z nich była osobowo‐
ściami dużego formatu. Nie ogranicza‐
li się oni  tylko do wypełniania podsta‐
wowych  obowiązków duszpasterskich. 
Czuli  się  związani  emocjonalnie 
z  wiernymi  ze  swojej  parafii,  żyli  ich 
codziennymi  problemami,  organizo‐
wali  różne  akcje  religijne  i  społeczne. 
Stali się prawdziwymi  organizatorami  
codziennego  życia  miejscowej  ludno‐
ści. Dzięki  temu  ich  postawa  i  aktyw‐
ność  przetrwała  lata,  obrosła  pewną 
historią  i  funkcjonuje po dzień dzisiej‐
szy. Trzeba też dodać, że autor nie po‐
mijał  w  swej  krytycznej  ocenie  nega‐
tywnych  zachowań  niektórych  du‐
chownych.

Omawiane  opracowanie,  bez  wąt‐
pienia  o  dużej  wartości  poznawczo 
historycznej,  może  być  rozpatrywane 
także jako swego rodzaju studium spo‐
łeczno  socjologiczne.  Ukazuje  ono 

bowiem  postawy,  zacho‐
wania  i  zwyczaje  miej‐
scowej  ludności. Wszyst‐
kie wymieniane zjawiska, 
procesy  i  oceny  zostały 
pogłębione  wiedzą  poza 
źródłową  wyniesioną 
z  autopsji  autora.  Pocho‐
dzi  on  bowiem  ze  wsi 
Niemirówek w  tej  parafii 
i  od  najmłodszych  lat 
w  sposób  naturalny  we 
wszystkich  wydarze‐
niach,  wyrastał  w  maje‐
stacie  kultu  maryjnego, 
co  podkreśla  w  każdym 
miejscu,  i  który  trwa  po 
dzień  dzisiejszy  (oma‐

wiane  opracowanie  jest  tego  najlep‐
szym dowodem).

Trzeba  jednoznacznie  potwierdzić, 
że  omawiana  publikacja  posiada  duże 
walory  popularnonaukowe,  kształtuje 
postawy  i  służy  pogłębianiu  wiary. 
Została ona przygotowana nadzwyczaj 
starannie  (od doboru  świetnego papie‐
ru  zaczynając).  Zawartość  treści 
wzbogacono  ciekawymi  i  dobrze  do‐
branymi  zdjęciami.  Nie ma wątpliwo‐
ści,  że  spotka  się ona z dużym zainte‐
resowaniem  wśród  społeczności  kra‐
snobrodzkiej  jak  też  licznych  rzesz 
przybywających tam turystów.

Jerzy Doroszewski
Prof.  dr  hab.  Jerzy  Doroszewski  

historyk  oświaty,  szkolnictwa  i  kultury. 
Autor  10  monografii  oraz  ponad  300 
rozpraw i artykułów.
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Krasnobród. Sanktuarium i duszpasterze

W dniu 21 czerwca 2018 roku 
w  Krasnobrodzkim  Domu 

Kultury  odbyło  się  spotkanie  integra‐
cyjne  członków  Klubu  Seniora  „Zgo‐
da” ze Skierniewic oraz Klubu 50 Plus 
z Krasnobrodu. 

Spotkanie  zainicjowane  było 
przez naszych gości ze Skiernie‐
wic,  którzy  wybrali  sobie  Kra‐
snobród  i  Roztocze  na  miejsce 
odpoczynku, a przy okazji chcie‐
li  wymienić  doświadczenia 
z miejscowymi seniorami.

Podczas  spotkania  głos  za‐
brały m.  in. przewodniczące obu 
klubów  –  Jolanta  Pawlik  ze 
Skierniewic  i  Grażyna  Popczak 
z Krasnobrodu, które przedstawi‐
ły  swoje  kluby  i  opowiedziały 

o ich działalności. Członkowie klubów 
wręczyli sobie wzajemnie drobne upo‐
minkami w postaci materiałów promo‐
cyjnych obu miast.

Potem  Klub  „Zgoda”  ze  Skiernie‐
wic,  a  w  zasadzie  jego  reprezentacja, 

która  tworzy  kabaret  „Spóźniony  Za‐
płon”  działający  przy  tym  Klubie  za‐
prezentowała  krótki  program  arty‐
styczny.

W  dalszej  części  spotkania  przy 
poczęstunku  był  czas  na  dalsze  roz‐

mowy i wspólne 
śpiewanie.  Spo‐
tkanie  przebie‐
gło  w  serdecz‐
nej  i  wesołej  at‐
mosferze. 
   Mamy nadzie‐
ję,  że  nasi  go‐
ście  zabrali  ze 
sobą miłe wspo‐
mnienia.
Mariola Czapla

Spotkanie seniorów z Krasnobrodu i Skierniewic
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Marszałek  Województwa  Lu‐
belskiego  Sławomir  So‐

snowski,  Wicemarszałek  Wojewódz‐
twa  Lubelskiego  Krzysztof  Grabczuk 
i Dyrektor Centrum Spotkania Kultury 
w  Lublinie  Piotr  Franaszek  byli  orga‐
nizatorami Akcji  „Lato w Spotkaniach 
Kultur”,  w  ramach  której  ufundowali 
bilety  na  wydarzenia  artystyczne 
w CSK skierowane do dwóch grup od‐
biorców  –  dzieci  oraz  osób  dorosłych 
z terenu województwa lubelskiego. 

Dzięki  tej  inicjatywie  prawie  100 
mieszkańców  miasta  i  gminy  Krasno‐
bród  (45  dzieci  wraz  z  opiekunami 
oraz  49  osób  dorosłych)  skorzystało 
z  atrakcyjnej  oferty  kulturalnej  ofero‐
wanej w ramach tej akcji. 
W wyjeździe dla dzieci (4 lipca) udział 
wzięli  najmłodsi  uczestnicy  różnego 
rodzaju  zajęć  prowadzonych  w  Kra‐
snobrodzkim  Domu  Kultury.  Nato‐
miast  galę  operetkową  (6  lipca)  obej‐

rzeli  członkowie  zespołów  działają‐
cych  w KDK  i  stowarzyszeń  z  terenu 
gminy  Krasnobród  oraz  inne  osoby 
aktywnie  działające  na  rzecz  lokalnej 
społeczności,  a  także  pracownicy 
KDK. 

Dzięki  ufundowaniu  biletów  przez 
Urząd  Marszałkowski  Województwa 
Lubelskiego i Centrum Spotkania Kul‐
tur  organizatorów akcji „Lato w Spo‐
tkaniach  Kultur”  oraz  zapewnieniu 
bezpłatnego  środka  transportu  przez 
Burmistrza  Krasnobrodu  Kazimierza 
Misztala  i  Krasnobrodzki Dom Kultu‐
ry  wszyscy  uczestnicy  wyjazdu  sko‐
rzystali  z  tej  oferty  nie  ponosząc  żad‐
nych kosztów. 

Udział mieszkańców miasta  i  gmi‐
ny Krasnobród w Akcji  „Lato w  Spo‐
tkaniach  Kultur”  był  formą  podzięko‐
wania, zarówno dzieciom jak i osobom 
dorosłym,  za  ich  aktywność  w  życiu 
społecznym,  ale  także  okazją  do  inte‐

gracji.  Wszyscy  uczestnicy  byli  pełni 
podziwu  dla  artystów  występujących 
na scenie.

Oprócz  udziału  w  ciekawych  wy‐
darzeniach  kulturalnych    mieli  też 
okazję  do  poznania  instytucji  kultury 
jaką  jest  Centrum  Spotkania  Kultur. 
Dla większości z nich była to pierwsza 
wizyta w CSK. Podziwiali piękną salę 
operową, ale również panoramę Lubli‐
na z tarasów widokowych oraz ogrody 
i  pasiekę  znajdujące  się  na  dachu 
CSK. 

Marszałkom  Województwa  Lubel‐
skiego  i  Dyrektorowi  Centrum  Spo‐
tkania  Kultur  w  Lublinie  gratulujemy 
ciekawej  inicjatywy  i  dziękujemy    za 
możliwość  wzięcia  w  niej  udziału. 
Mamy  nadzieję  na  kolejne  podobne 
akcje w przyszłości. 

Poniżej relacje z obu wyjazdów.
Mariola Czapla

Akcja „Lato w Spotkaniach Kultur”

W  środę  4  lipca  2018r.  dzieci 
i młodzież uczęszczająca na 

zajęcia prowadzone w KDK  i udziela‐
jąca  się    na  rzecz  naszej  instytucji, 
wraz  z  opiekunami  udała  się  do  Cen‐
trum Spotkania Kultur w Lublinie. 
Była to 45osobowa grupa, która miała 
okazję  obejrzeć  spektakl  pt.  „Proszę 
Słonia” oraz wysłuchać koncertu „Baj‐
kowo i filmowo”. 

Po  przyjeździe  do  Lublina  i  zała‐
twieniu  wszystkich  formalności  zwią‐
zanych  z  naszym  uczestnictwem 
w wymienionych wydarzeniach, mieli‐

śmy  jeszcze  czas  na  obejrzenie  ogro‐
dów na dachu, panoramy Lublina i za‐
bawy na placu przy  CSK.              

Następnie  udaliśmy  się  do  sali 
operowej,  gdzie  o    godz.  12  nastąpiło 
oficjalne  powitanie  przybyłych  przez 
Krzysztofa Grabczuka  – Wicemarszał‐
ka Województwa Lubelskiego i Piotra  
Franaszka  –  Dyrektora  CSK,  po  któ‐
rym  aktorzy  Teatru  Ch.H.  Andersena 
przenieśli  nas  w  świat  bajki  „Proszę 
Słonia” Ludwika Jerzego Kerna. 

Bajka  ta,  to  dla  starszych  powrót 
do  dzieciństwa,  zarówno  jeśli  chodzi 

o  ulubioną  lekturę,  jak  i wspomnienie 
starych  „Dobranocek”,  a  dla  młod‐
szych możliwość  poznania  historii  Pi‐
nia    chłopca,  który  „nie  umiał”  uro‐
snąć  i  porcelanowego  słonia   Domini‐
ka,  który  rósł  ponad  miarę  i  jeszcze 
dziwnym  sposobem  „umiał”  mówić 
i się poruszać. 

Przedstawienie  bardzo  się  podoba‐
ło  czego  dowodem  były  gromkie  bra‐
wa.  Ale  to  nie  koniec  artystycznych 
wydarzeń,  bo  po  krótkiej  przerwie 
rozpoczął  się  koncert  „Bajkowo  i  fil‐
mowo”,  zabierając  nas  w  muzyczną 

Teatralnie, bajkowo i filmowo  wyjazd dla dzieci
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podróż po świecie bajek, baśni i krainy marzeń. 
W tej części, za sprawą muzyków smyczkowego „Innego 

Kwartetu” mogliśmy wysłuchać melodii z takich filmów jak: 
Kraina Lodu, Harry Potter, Scheherezada, Piraci z Karaibów, 
Alladyn, Tarzan, Pocahontas, Dzwonnik z Notre Dame, Król 
Lew,  Piękna  i  Bestia,  Mój  Brat  Niedźwiedź,  Madagaskar, 
a  soliści:  Małgorzata  Rapa  i  Jakub  Gąska  przypomnieli 
nam  m.in.  piosenki:  Puszek  okruszek,  Zakazany  owoc, 
Wszystkie dzieci nasze są. 

M.M.
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W  piątkowe popołudnie  6  lip‐
ca  2018  roku,  prawie  50

osobowa  reprezentacja  zaangażowa‐
nych  w  życie  społeczne  mieszkańców 
miasta  i  gminy  Krasnobród,  tj.  człon‐
ków  zespołów  działających  w  KDK 
i stowarzyszeń z terenu miasta i gminy 
Krasnobród  oraz  pracowników  KDK 
wyjechała  do Centrum Spotkania Kul‐
tur w Lublinie  aby wziąć udział w ak‐
cji „Lato w Spotkaniach Kultur”.

W  ramach  tej  akcji  dla  osób  doro‐
słych inicjatorzy i twórcy tej akcji zor‐
ganizowali  galę  operetkową  pod  na‐
zwą  ,,Trzech Tenorów  i  Ona  Jedna”   
wyjątkowe  wydarzenie  muzyczne  de‐
dykowane  nie  tylko  fanom  muzyki 
klasycznej.

Zanim  jednak  rozpoczęła  się  uczta 
muzyczna  uczestnicy  wyjazdu  mieli 
możliwość    krótkiego  zwiedzania  bu‐
dynku. Można było m.  in. udać  się na 
tarasy  widokowe  znajdujące  się  na 
najwyższych  poziomach  obiektu  CSK 
i zobaczyć ogrody i pasiekę znajdujące 
się na dachu. Potem zajęliśmy miejsca 
w pięknej  i  profesjonalnej Sali Opero‐

wej na prawie 1000 miejsc.
Przed rozpoczęciem koncer‐

tu  wszystkich  zebranych  powi‐
tał  Wicemarszałek  Wojewódz‐
twa  Lubelskiego  Krzysztof 
Grabczuk.  Koncert  prowadził 
pełen  profesjonalizmu  Paweł 
Wagner  mistrz konferansjerki.

W  roli  solistów  wystąpili 
fantastyczni,  obdarzeni  wspa‐
niałymi  głosami,  utytułowani 
śpiewacy operowych scen Polski, kon‐
certujący w kraju i za granicą  Kamila 
Magdalena  Lendzion  (sopran)  oraz 
tenorzy    Mirosław  Niewiadomski, 
Oskar Jasiński, Kordian Kacperski.

W programie koncertu nie zabrakło 
najsłynniejszych  arii  operetkowych 
z „Wesołej Wdówki”, „Barona Cygań‐
skiego” i „Hrabiny Marici” oraz pieśni 
neapolitańskich.  Oprócz  największych 
przebojów muzyki  klasycznej  podczas 
koncertu  prezentowane    były  również 
znane i lubiane utwory takie jak: „Bru‐
netki  Blondynki”,  „Graj  Cyganie”, 
„Przetańczyć  całą  noc”,  czy  też  nieza‐
pomniany  duet  „Usta  milczą  dusza 

śpiewa”  oraz  największe  przeboje 
Elvisa  Presleya.  Artyści  mieli  bardzo 
dobry  kontakt  z  publicznością,  którą 
chętnie  zapraszali  do  wspólnego  wy‐
konywania niektórych utworów.

Koncert  dostarczył  wszystkim 
wielu niezapomnianych wrażeń.

Mariola Czapla

Gala Operetkowa „Trzech Tenorów i Ona Jedna”   wyjazd dla dorosłych
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Dzień Europy w naszej szkole!
Dnia  12  czerwca  obchodzili‐

śmy drugą edycję Dnia Euro‐
py  będącego  efektem  programu 
edukacyjnego  Nasza  Europa.  Głów‐
nym  założeniem  tego  projektu  jest 
propagowanie  idei  integracji  europej‐
skiej  oraz  patriotyzmu  do  naszej  oj‐
czyzny  Polski,  by  uczniowie  czuli  się 
Europejczykami,  ale  aby  wiedzieli  co 
nas  odróżnia  od  innych  narodów  i  co 
możemy wnieść z naszego dziedzictwa 
kulturowego do wspólnoty  państw  eu‐
ropejskich.  Duchowym  patronem  pro‐
gramu  Nasza  Europa  jest  patron 
naszego  liceum św. Jan Paweł  II, a  te‐
go  dnia  obchodziliśmy  dziewiętnastą 
rocznicę  jego  wizyty  w  Zamościu. 
Nasz  patron  wspierał  ideę  wspólnoty 
państw  europejskich,  a  problemy  Eu‐
ropy  leżały  mu  głęboko  na  sercu. 
Wzorem  naszego  patrona  chcemy 
wspierać i promować Europę chrześci‐
jańską,  opartą  na  wartościach,  na  któ‐
rych  została  zbudowana,  a  które  są 
teraz odrzucane.

W  tym  roku  szkolnym,  z  racji 
przypadającego  jubileuszu  stulecia od‐
zyskania  przez  Polskę  niepodległości 
obchody Dnia Europy przebiegały pod 
hasłem „I LOVE Poland”. Od tego ro‐
ku  szkolnego  program  Nasza  Europa 
uzyskał  honorowy  patronat  prof.  Mi‐
rosława Piotrowskiego    posła do Par‐
lamentu  Europejskiego  znanego  ze 
swojej  aktywnej  działalności  w  obro‐
nie  chrześcijańskiej  Europy  w  kraju 
i  za  granicą. Pośród  zaproszonych go‐
ści  swoją  obecnością  uraczył  nas  asy‐
stent  pana  prof.  Piotrowskiego    pan 
Zbigniew Lewandowski. Wzorem roku 
ubiegłego  zaprosiliśmy na nasze  świę‐
towanie  również  gości  reprezentują‐
cych  inne  kraje  europejskie.  Odwie‐
dzili  nas  mieszkanka  naszego  miasta, 
pochodząca  z  Francji,  Cendrin  Cios
Mairot  oraz  Gyorgy  Lakatos  i  siostra 
Virag  Kovac  pochodzący  z  Węgier. 
Punktem  programu  był  szkolny  talk 
show,  podczas  którego  uczniowie  na‐
szego liceum zadawali pytania naszym 
gościom.  Dowiedzieliśmy  się  co  naj‐
bardziej podoba  im się w naszym kra‐
ju, jakie są podobieństwa i różnice po‐
między  naszymi  krajami.  Wszyscy 
zgodnie  stwierdzili,  że  to  co wyróżnia 
Polskę wśród  innych narodów  to  silna 
rodzina i wiara, gościnność i otwartość 
Polaków oraz smaczna kuchnia. Łączy 
nas  niewątpliwie  wspólna  tradycja, 
która  też  bazuje  na  chrześcijaństwie. 
Niestety, jak powiedziała nam Cendrin, 
jej kraj obecnie boryka się z kryzysem 
takich  wartości  jak  wiara,  rodzina. 
Cendrin  zaprezentowała  nam  także  to 

z  czego  słynie  Francja:  francuskie wi‐
no,  sery,  bagietka oraz  francuskie  per‐
fumy.  Nasi  węgierscy  goście  sprawili 
nam  niespodziankę  śpiewając  ludowe 
przyśpiewki.  Siostra Virag  zachwyciła 
nas  wszystkich  pięknym  śpiewem. 
Dowiedzieliśmy  się,  że  Węgrzy  śpie‐
wają  piosenki  radosne  kiedy  doskwie‐
ra  im smutek, a smutne kiedy są rado‐
śni. To co łączy Polaków z Węgrami to 
także wyjątkowa zdolność do narzeka‐
nia. Wszyscy  z  zainteresowaniem  słu‐
chaliśmy opowieści naszych gości. 

Do  Dnia  Europy  uczniowie  naszej 
szkoły  przygotowywali  się  dłuższy 
czas  angażując  się  tak  zespołowo  jak 
i  indywidualnie.  W  ramach  konkursu 
każda z klas  (  IV  gimnazjum ) przy‐
gotowała plakat przedstawiający wylo‐
sowany przez klasę region Polski. Jury 
w  składzie  naszych  gości  jak  też  na‐
uczycieli  języka  angielskiego  Magda‐
leny  Flis  i  Dominika  Flisa  dokonali 
wyboru  najlepszych  plakatów.  A  oto 
wyniki konkursu:
I miejsce: Va   Wielkopolska  oraz VII 
c  Masuria  Mazury 
II miejsce:  III  b    Silesia    Śląsk  oraz 
III d  Kujawy
III  miejsce:  VII  b    Świętokrzyskie 
oraz IV c  Mazovia  Mazowsze 

Kolejną częścią naszego świętowa‐
nia  był międzyklasowy Quiz  o  Polsce 
w  języku  angielskim,  podzielony  na 
dwie kategorie wiekowe: klasy IV  VI 
oraz  klasy VII    III  gimnazjum.  Pyta‐
nia  konkursowe  dotyczyły  podstawo‐
wych  wiadomości  z  zakresu  historii 
Polski,  jej  geografii,  literatury,  kultury 
i sztuki, sportu a także kuchni Polskiej. 
W  quizie  brały  udział  trzyosobowe 
drużyny  reprezentujące  poszczególne 
klasy.  Był  to  jednocześnie  pierwszy 
etap  konkursu  o  Polsce  w  języku  an‐
gielskim.  Autorami  pytań  są  nauczy‐
ciele  języka  angielskiego  w  naszej 
szkole:  pani Magdalena  Flis, Marzena 
Kałuża,  Beata  Pliżga,  Marzena  Tete‐
rycz w klasach starszych oraz pani Jo‐
anna Szykuła  i pan Dominik Flis, któ‐
rzy  także  byli  jego  organizatorami 
w  tych  klasach.  Nad  organizacją 
i  przebiegiem  quizu  w  klasach  star‐
szych  czuwali  pani  Marzena  Kałuża 
oraz pani Magdalena Flis W organiza‐
cję konkursu w klasach starszych włą‐
czyli się także nauczyciele, którzy bra‐
li  udział  w  projekcie  POWERS:  Roz‐
wój  kompetencji  nauczycieli  inwesty‐
cją w przyszłość naszego regionu: pani 
Alicja  Pomaniec  i  pan Marek Pawluk. 
Dekorację  przygotowały  panie Marze‐
na  Kuniec  i  Halina  Gontarz. W  kate‐
gorii  klas  młodszych  w  organizację 

konkursu  włączyli  się  uczniowie  klas 
V  uczestnicy zajęć dodatkowych roz‐
wijających  kompetencje  kluczowe 
z  języka  angielskiego:  Podwyższenie 
Kompetencji    kluczem  do  lepszego 
startu w przyszłość jakie odbywały się 
w naszej szkole w ramach Regionalne‐
go  Programu  Operacyjnego  Woje‐
wództwa  Lubelskiego  na  lata  2014
2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

A oto wyniki quizu: 
Klasy IV  VI

I miejsce: VIa i Va
II miejsce: VI b

III miejsce: IVc, IVa, Vb
Klasy VII  III gimnazjum

I miejsce: IIId i IIa
II  miejsce: IIIb

III miejsce: IIc i IIIc
  Wszystkie  drużyny  wykazały  się 
dużą wiedzą i przygotowaniem, a kibi‐
cujący  im  uczniowie  oglądający  quiz 
mogli  także  sprawdzić  swoją  wiedzę 
o  Polsc,  a  także  umiejętności  języko‐
we.  Kolejny,  etap  powiatowy,  odbę‐
dzie się jesienią 2018 r. Wezmą w nim 
udział dwie zwycięskie drużyny z każ‐
dej zgłoszonej szkoły.
  Podczas  Dnia  Europy  mogliśmy 
także posłuchać popularnych utworów 
w  językach obcych, głównie w  języku 
angielskim,  ale  także  francuskim, 
w  wykonaniu  naszych  uczniów  w  ra‐
mach Konkursu Piosenek Obcojęzycz‐
nych.  Konkurs  ten  także  podzielony 
był  na  dwie  kategorie  wiekowe:  IV   
VI  oraz  VII    III  gimnazjum.  Mogli‐
śmy wysłuchać zarówno dawnych lecz 
wciąż  śpiewanych  szlagierów 
tj.  ,,Yesterday”  grupy  The  Be‐
atles,  ,,Eternal  Flame”  The  Ban‐
gles, ,,I have a dream” niezapomnianej 
Abby  ,,What's  up”  4  NON 
Blonds , ,,Zombie” grupy the Cranber‐
ries, czy też współczesnych przebojów 
Adele,  ,,Havana”  Camili  Cabel‐
lo,  ,,Europe's  sky”  Alexandra  Ryba‐
ka,  ,,Somewhere  only  we  know”  Ke‐
anu,  ,,If  I  ain't  got  you”  Alici  Keys 
oraz    francuskiej  piosenki  ,,Derniere 
Danse”  Indili.  Wykonanie  utworów 
oceniało  jury  w  składzie:  Magdalena 
Flis    nauczycielka  języka  angielskie‐
go oraz  nasi  goście Cendrin CiosMa‐
irot oraz  siostra Virag Kovac. 

Jury  wyłoniło  zwycięzców  i  przy‐
znało następujące miejsca:

Klasy IV  VI:
I  miejsce: Weronika  Osuch   Vb  oraz 
Wiktoria Bukała  VI b
II miejsce: duet Weronika Roczkowska 
i Kinga Pasieczna  IV a
III miejsce: Marianna Sachajko  IVb
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Wyróżnienie    trio  w  składzie:  Kinga 
Majdanik,  Wiktoria  Działa,  Karolina 
Lalik  VIb 

Klasy VII  III gimnazjum:
I miejsce: Gabriela Dobek   III b oraz 
Klaudia Gancarz  III a
II  miejsce:  Dominika  Radlińska    II 
a oraz Eryk Cybulski  III a
III  miejsce:  Alicja  Kałuża,  Gabriela 
Szpyra    III  b  oraz  Dominika  Koper‐
was  III a.
  Dzień  ten  był  dla  nas  wszystkim 

pełen radości i emocji. Nasi goście by‐
li  pod  wrażeniem  naszej  szkoły,  za‐
równo  organizacji  takiego wyjątkowe‐
go dnia  jak  i  całej  społeczności  szkol‐
nej. To co ujęło ich w naszym Zespole 
to  bardzo  ciepła  i  rodzinna  atmosfera, 
wspaniałe  przygotowanie  i  liczne  ta‐
lenty naszych uczniów.

Mamy  nadzieję,  że  idea  programu 
Nasza  Europa  i  organizacja  takiego 
święta  jakim  jest  Dzień  Europy  wej‐
dzie  na  stałe  do  kalendarza  szkolnych 

wydarzeń angażując dzieci  i młodzież, 
poszerzając ich zainteresowania, a tak‐
że  mobilizując  do  nauki  języków  ob‐
cych  i  poznawania  innych  krajów Eu‐
ropy. Liczymy też, że spotkania w eu‐
ropejskim  gronie,  uwrażliwią  uczniów 
na ideę prawdziwej jedności i patrioty‐
zmu dostrzegając to co nas różni, a co 
pozwala budować poczucie jedności.

Marzena Kałuża
Fotoreportaż  str. 14

fot. ze zbiorów Zespołu Szkół
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Od  kilku  miesięcy  grupa  10 
osób  spotykała  się  z  doradca‐

mi  z  Ośrodka  Wsparcia  Ekonomii 
Społecznej  w  Zamościu  aby  zapoznać 
się  z  szeroko  rozumianą problematyką 
dotyczącą  zakładania  spółdzielni  so‐
cjalnych      podmiotów  ekonomii  spo‐
łecznej.  Owocem  tych  spotkań  było 
przygotowanie  zainteresowanych  osób 
do  uczestnictwa  w  pięciodniowym 
szkoleniu oraz pięciodniowym doradz‐
twie.  Podczas  tych  spotkań  omawiano 
jak  przygotować  biznesplan  przyszłe‐
go  przedsiębiorstwa,  dokumentację  do 
rejestracji  podmiotu  w  Krajowym  Re‐
jestrze  Sądowym,  a  także  praktyczne 
przygotowanie  wniosku  o  dotację 
i wsparcie pomostowe. 

Osoby zakwalifikowane do projek‐
tu  z  wielkim  zaangażowaniem  uczest‐
niczyły  w  zajęciach  trwających  po 
osiem  godzin  dziennie.  Na  zakończe‐

nie  szkolenia  zgodnie  z  przygotowa‐
nym  pomysłem  na  działalność  spół‐
dzielni wytypowano 5 osób posiadają‐
cych  predyspozycje,  umiejętności  do 
wykonywania  określonych  prac.  Dla 
tych  osób  przygotowany  zostanie 
wniosek  o  dofinansowanie  zakupu 
maszyn  i  urządzeń    po  24.000  zł.  na 
każde  stworzone  miejsce  pracy 
w  spółdzielni. W  sumie  będzie można 
pozyskać  120.000  zł.  z  przeznacze‐
niem  na  zakup  maszyn  krawieckich, 
samochodu,  pieca  do  wypalania  gliny 
oraz  wielu  innych  sprzętów,  na  któ‐
rych  osoby  będą  pracowały. Aby  uła‐
twić  start  w  pierwszych  dwunastu 
miesiącach  będzie  możliwe  uzyskanie 
datacji  dodatkowych 60.000 zł. w  for‐
mie wsparcia pomostowego z przezna‐
czenie na opłaty ZUS, energii, czynszu 
najmu  lokalu  i  pokrycia  innych  ko‐
niecznych wydatków. 

Pomysłem  na  dzia‐
łalność  spółdzielni  jest 
zorganizowanie  salonu
pracowni  krawieckiej, 
w  której  będą  świad‐
czone  usługi  szycia 
ubrań  na  miarę,  sukien 
oko l icznośc iowych 
i  ślubnych,  krótkich  se‐
rii  modnych  sukienek 
z  własnych  projektów 
i  sugestii  klientek, 
przygotowywanie  do‐
datków  do  wyposaże‐
nia  wnętrz,  pamiątek 
i  zabawek  miękkich. 
Spółdzielnia  będzie  też 
zatrudniała  opiekunki 
społeczne,  które  będą 
świadczyły  pomoc  oso‐
bom  mało  zaradnym, 
n i ep e łno sp r awnym 
i  starszym. Usługi  będą 
świadczone  na  miejscu 
w  domach  u  pod‐
opiecznych.  Kolejnym 
zadaniem  spółdzielni 
będzie  produkcja  pa‐
miątek  dla  regionu  ze 

szczególnym  uwzględnieniem  tradycji 
i  kultury.  W  przypadku  Krasnobrodu 
będą  to  wyroby  gliniane,  ceramiczne 
i  z  drewna. W  krótkim  okresie  czasu 
możliwe  będzie  przekształcenie  tej 
działalności w  galerię  rękodzieła  arty‐
stycznego  z  całoroczną  sprzedażą 
w  tym  również  produkcją  zewnętrzną 
i  sprzedażą  przez  Internet. 

Docelową siedzibą, również dla tej 
spółdzielni  będzie  budynek  przy 
ul.  Rynek  12,  oczywiście  po  przepro‐
wadzeniu  kapitalnego  remontu,  który 
Gmina  Krasnobród  planuje  w  ramach 
projektów  rewitalizacji.  Zanim  to  na‐
stąpi  spółdzielnia  zabiega  o wynajęcie 
lokalu  zastępczego  –  obecnie  trwają 
jeszcze  rozmowy  z  właścicielem 
obiektu  nad  szczegółami wynajmu  lo‐
kalu w centrum Krasnobrodu. 

Aby  możliwe  było  przygotowanie 
wniosku o dotację  należy w pierwszej 
kolejności  założyć  spółdzielnię.  Po‐
dejmą  się  tego  dwa  podmioty  prawne 
jakim jest Gmina Krasnobród i Stowa‐
rzyszenie  na  rzecz  Osób  Niepełno‐
sprawnych  Radość  i  Nadzieja  w  Do‐
minikanówce,  w  ramach  tych  działań 
powstanie  spółdzielnia  osób  praw‐
nych.  Stosowne  uchwały,  zostały  już 
podjęte przez uprawnione organy oraz 
wyznaczono  termin Walnego Zebrania 
Założycielskiego  na  1  sierpnia  2018 
roku,  na  którym  zostaną  podjęte 
uchwały  o  utworzeniu  spółdzielni, 
przyjęciu  jej  statutu  oraz  wyborze 
członków zarządu. 

Po  skompletowaniu  wszystkich 
dokumentów,  wniosek  zostanie  złożo‐
ny  w  sądzie  rejestrowym,  a  po  po‐
myślnej  procedurze  rejestracyjnej  Za‐
rząd Spółdzielni będzie władny podpi‐
sać umowy na realizację tego projektu. 
Prawdopodobny  termin  rozpoczęcia 
działalności  to  wrzesień  /październik 
br.    O  kolejnych  działaniach  i  decy‐
zjach  Roztoczańskiej  Spółdzielni  So‐
cjalnej  WartO  będziemy  informowali 
w kolejnych wydaniach GK.

J. Oś

WartO  Roztoczańska Spółdzielnia Socjalna
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Dom  Pomocy  Społecznej  im. 
św.  Siostry  Faustyny  w  Kra‐

snobrodzie  serdecznie  zaprasza miesz‐
kańców  Gminy  Krasnobród  na  Dzień 
Otwarty  Domu  w  dniu  26.07.2018  r. 
o godzinie 15:00.

W  trakcie  spotkania  prezentacja 
nowej  oferty  usług  skierowanej  dla 
mieszkańców  naszej  Gminy  powyżej 
60 roku życia w tworzonym Dziennym 
Domu „Senior +”.

W  ramach  tej  działalności  będą 
świadczone usługi: 
  specjalistyczne  zabiegi  rehabilitacyj‐
ne
 socjalne (w tym obiad)
 edukacyjne
 kulturowo oświatowe
 aktywizacji ruchowej
 zajęcia rozwijające pasje i zaintereso‐
wania.

Dzienny  Dom  „Senior  +”  realizo‐
wany  jest  ze  środków  pozyskanych 
z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polity‐

ki  Społecznej  w  ramach  Programu 
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 
2020.

W programie:
  prezentacja  usług  całodobowych 
świadczonych  przez  Dom  Pomocy 
Społecznej,
  prezentacja  usług  w  tworzonym 
Dziennym Domu „Senior +”, 
 prezentacja Projektu pt. „Pora na ak‐
tywnego  seniora”  realizowanego przez 
Stowarzyszenie  Zwykłe  „Czeremcha” 
dofinansowanego  ze  środków  otrzy‐

manych  od  Ministra  Rodziny,  Pracy 
i  Polityki  Społecznej  w  ramach  Rzą‐
dowego  Programu  na  rzecz Aktywno‐
ści  Społecznej Osób  Starszych  na  lata 
20142020,
 spotkanie z rodzinami mieszkańców,
 poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy.

W imieniu mieszkańców
i pracowników Domu

Dyrektor  Bożena Ożga

17

Dzień Otwarty Domu Pomocy Społecznej
im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie
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WIEŚCI  
 z Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego 

im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
Nowe urządzenia rehabilitacyjne
W I kwartale bieżącego roku udało 

się zakupić 2 urządzenia do rehabilita‐
cji.

Pierwszym z nich jest lampa sollux 
z filtrem wodnym Hydrosun 750 FS na 
statywie  podłogowym  z  kolorowymi 
filtrami  (w  zestawie  kozetka  drewnia‐
na). 

Dostawcą  urządzenia  była  firma 
ELECPOL z Poznania. 

Koszt  zakupu  wyniósł  12.420,00 
zł.  Na  realizację  w/w  przedsięwzięcia 
Sanatorium  otrzymało  dotację  z  Gmi‐
ny Krasnobród w wysokości 11.826,00 
zł.

Z w/w urządzenia można korzystać 
w  Zakładzie  Rehabilitacji  na  parterze 
budynku pawilonu.

W związku  z wymogiem  steryliza‐
cji  przedmiotów  wielokrotnego  użyt‐
ku,  stosowanych  m.in.  przy  inhala‐
cjach,  zakupione  zostało  urządzenie 
o  nazwie  autoklaw  Melag  Vacuklav 
31B+  wraz  ze  zgrzewarką  za  kwotę 
16.800,00 zł. Urządzenie zakupiono od 
firmy  MEDACCO  Piotr  Kowalczyk 
z  Jędrzejowa.  Zakup  tego  urządzenia 
umożliwiła  dotacja  w  wysokości 
15.500,00 zł,  jaką otrzymaliśmy z Po‐
wiatu Zamojskiego.
Projekt z zakresu EDUKACJI  
EKOLOGICZNEJ realizowany 

w Sanatorium
Sanatorium podpisało umowę 

z  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w Lublinie na  realizację przedsięwzię‐
cia  pn.  „Ochrona  przyrody  i  ekologia 
w uzdrowisku – etap I”. 

W wyniku realizacji zadania zosta‐
ną  osiągnięte  następujące  efekty  eko‐
logiczno – rzeczowe:

 podniesienie wiedzy ekologicznej 

dzieci i mieszkańców Sanatorium,
  ustawienie  na  terenie  parku  6  ta‐

blic  informacyjno  –  edukacyjnych 
o  tematyce:  Krasnobrodzki  Park  Kra‐
jobrazowy; Geologia; Rośliny Krasno‐
brodzkiego  Parku  Krajobrazowego; 
Zwierzęta  Krasnobrodzkiego  Parku 
Krajobrazowego;  Zabytki,  czyli  co 
warto zobaczyć; Atrakcje turystyczne,

 ustawienie na  terenie parku 3 ze‐
stawów  trójdzielnych  pojemników  do 

segregacji odpadów o pojemności 120l 
każdy,

  przeprowadzenie  7  edycji warsz‐
tatów  dla  dzieci  przebywających 
w Sanatorium w okresie od maja do li‐
stopada  2018r,  prowadzonych  zarów‐
no  przez  nauczycieli  Zespołu  Szkół 
Specjalnych  przy  Sanatorium  Rehabi‐
litacyjnym  w  Krasnobrodzie,  człon‐

ków  Krasnobrodzkie‐
go  Stowarzyszenia 
Korczakowskiego,  jak 
też  przez  pracowni‐
ków  Zespołu  Lubel‐
skich  Parków  Krajo‐
brazowych.
  organizacja  kon‐

kursów: quiz z wiedzy 
o  przyrodzie  występu‐
jącej  w  województwie 
lubelskim,  plastyczne‐
go  o  tematyce  ekolo‐
gicznej.
Całkowita  wartość 

zadania  to  15.525,25 
zł,  z  czego  kwotę 
6.500,00  zł  stanowi 
dotacja  Wojewódzkie‐
go  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  i  Gospo‐

darki  Wodnej  w  Lublinie.  Pozostała 
część  to  udział  własny  Sanatorium, 
stanowiący  zarówno  wkład  pieniężny 
(6.525,25  zł)  oraz  wkład  rzeczowy 
w  postaci  wartości  wykonanych  prac 
na  rzecz  tego  przedsięwzięcia  przez 
pracowników  Sanatorium  oraz  pra‐
cowników Zespołu Lubelskich Parków 
Krajobrazowych.

Działania mające na celu promocję 
piękna  przyrody  Roztoczańskiej  oraz 
propagowanie wiedzy o tematyce eko‐

logicznej,  chcieli‐
byśmy  kontynu‐
ować  w  następ‐
nych  latach,  jako 
kolejne  etapy  te‐
go  przedsięwzię‐
cia.

Marta Lizut

Projekt pn. „Ochrona przyrody 
i ekologia w uzdrowisku  etap 
I”Dofinansowano ze środków Wo‐
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Lublinie



Gazeta     rasnobrodzka Lipiec 2018 19

Krasnobrodzki  Dom  Kultury 
i  Fundacja Młodzieżowej Or‐

kiestry  Kameralnej  „Divertimento” 
z Warszawy    organizatorzy Festiwalu 
Muzyki  Organowej  i  Kameralnej  „Per 
Artem  ad Astra”  serdecznie  zapraszają 
na  kolejną,  dwunastą  edycję  tego  wy‐
darzenia,  która  organizowana  jest  pod 
Patronatem  Honorowym  Burmistrza 
Krasnobrodu  w  dniach  1824  sierpnia 
2018r.  Współorganizatorami  festiwalu 
są krasnobrodzkie parafie – Nawiedze‐
nia Najświętszej Maryi  Panny  i Zesła‐
nia Ducha Świętego.

PROGRAM FESTIWALU
19 sierpnia 2018, godz. 19.00
Sanktuarium Maryjne
Koncert inauguracyjny

Mateusz Goniowski (organy)
Janusz Raczyński (gitara)

Krzysztof Ostrowski (organy).

20 sierpnia 2018, godz.  19.00
Kościół Zesłania Ducha Świętego
Grzegorz Tomaszewski (cytra),
21 sierpnia 2018, godz. 19.00
Krasnobrodzki Dom Kultury
„Humor w Niepodległej”

Ewa Domańska, Bogumiła Bajor,
Piotr Bajor

22 sierpnia 2018, godz. 19.00
Krasnobrodzki Dom Kultury
Paweł Zielak (saksofon)

Krzysztof Ostrowski (klawisze)
Paweł ZwierzyńkiPióro (kontrabas)
Michał Szeligowski (perkusja)
Krasnobrodzka Orkiestra Dęta

23 sierpnia 2018 
Sanktuarium Maryjne 

XI Ogólnopolski Konkurs Organowy
23 sierpnia 2018, godz. 19.00
Sanktuarium Maryjne
Koncert nadzwyczajny

DZIEN I (19 LIPCA)
godz. 17.30 

Otwarcie festiwalu:
  prezentacja  twórczości  Icchoka  Ba‐
szewisa Singera,
 wspólne czytanie opowiadań noblisty 
z Krasnobrodem w roli głównej,
  prezentacja  gazety  festiwalowej 
„Sztukmistrz Krasnobrodzki”
  wernisaż  wystawy  BYŁO  MIA‐
STO…  Podróże  przez  zapomniany 
kontynent

godz. 18.00
Quest  festiwalowy   bezobsługowa 

gra terenowa. 
Gra  polega  na  przejściu  nieoznakowa‐
nym  szlakiem  turystycznym,  który  za 

pomocą  rymów  i  licznych  zagadek 
oprowadza nas po wyjątkowych, miej‐
scach.  Celem  przygody  jest  odkrycie 
ukrytego skarbu, a  tym samym pozna‐
nie  dziedzictwa  miejsca,  jego  zapo‐
mnianych legend, podań i historii.

godz. 19.30
„Gimpel  Głupek”    spektakl 

teatralny  w  wykonaniu  Howarda 
Rypp,  z  Teatru  Nephesh  w Tel Avivie 
(Izrael).  Spektakl  prezentowany 
w  języku  angielskim  z  tłumaczeniem 
na język polski

godz. 20.30
Projekcja  filmu  dokumentalne‐

go„Karski  i  władcy  ludzkości”  w  reż. 
Sławomira Grunberga

Projekcja  zwiastuna  filmowego,  pre‐
zentującego artystów II dnia festiwa‐
lowego

DZIEŃ II (20 LIPCA)
godz. 16.00 – 17.00

„Szukajcie  Przyjaciół  Sztukmi‐
strza”
W  różnych  punktach  miasta  artyści 
festiwalowi  indywidualnie  prezento‐
wać  będą  swoje  umiejętności:  aktor‐
skie,  cyrkowe,  muzyczne,  tanecz‐
ne...Istnieje możliwość  osobistego  po‐
znania  i  rozmowy,  podpatrzenia 
warsztatu,  obejrzenia  krótkiego  poka‐
zu (koncertu). 

godz. 19.30
Widowisko  „Przyjaciele  Sztukmi‐

strza”
Spektakl  plenerowy  z  muzyką  na  ży‐
wo  i  opowiadaniami Singera,  lokalny‐
mi  legendami,  z  elementami  cyrku, 
akrobatyki,  tańca,  teatru  ognia,  i  hap‐
peningiem „Ulica Singera”. W spekta‐
klu biorą udział artyści z Anglii, Chor‐
wacji, Czech, Martyniki, Włoch  i Pol‐
ski.

Organizatorzy

Jadwiga Kowalska (organy)
24 sierpnia 2018

Sanktuarium Maryjne
Zakończenie festiwalu

godz. 18.00  Msza święta
dziękczynna

godz. 19.00  Koncert Laureatów XI 
Ogólnopolskiego Konkursu Organo‐
wego i Orkiestry Festiwalowej

oraz Koncert „Niepodległa” w wyko‐
naniu Zespołu „Przyjaciele” w skła‐
dzie: Mariusz Matera (śpiew), Bogdan 
Depta (akordeon, piano, śpiew), 

Krzysztof Kostrubiec (skrzypce), Ma‐
riusz Narolski (klarnet), Marian Skiba 

(kontrabas).
Ponadto  w  ramach  festiwalu, 

w  dniach  18    24  sierpnia  odbędą  się 
XXI  Warsztaty  Muzyczne  połączone 
z  kursem  interpretacji  muzyki  solowej 
i  kameralnej,  których  wykładowcami 
będą:  Anna  PiechuraGabryś  (harfa), 
Anna  Rzymyszkiewicz  (skrzypce),  Ja‐
nusz Raczyński  (gitara)  i  Paweł Zielak 
(saksofon,  improwizacja  jazzowa)  oraz 
w dniu 22 sierpnia 2018 Kurs Interpre‐
tacji  Muzyki  Organowej  prowadzony 
przez  Jurorów  Ogólnopolskiego  Kon‐
kursu  Organowego:  prof.  UMFC 
dr  hab.  Jarosława  Wróblewskiego, 
prof.  dr  hab.  Andrzeja  Białkę 
i dr hab. Jadwigę Kowalską

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy
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25 Pułk Ułanów Wielkopolskich 
dowodzony przez płk. Bogdana 

Stachlewskiego  w  wojnie  obronnej 
1939  roku  działał  w  ramach  Nowo‐
gródzkiej  Brygady  Kawalerii  generała 
Władysława Andersa,  która  wchodziła 
w  skład Armii  „Modlin”  gen.  Emila 
Przedrzymirskiego.

Zmobilizowany  dnia  23  września 
1939r. w Fruwanie – transportem kole‐
jowym  został  przerzucony  do  rejonu 
Rypin  –  Sierpc.  Tutaj  aż  do  8  lipca 
odbywał intensywne szkolenie bojowe. 
Przeszedł następnie nad granicę pruską 
i  otrzymał  zadanie  obrony  Lidzbarka. 
Armia  „Modlin”  –  jako  całość  miała 
osłaniać  stolicę  od  strony  Prus 
Wschodnich.  Natomiast  zadaniem 
Brygady  było  dozorowanie  granicy 
od  Lidzbarka  do  Działdowa  ze 
szczególnym  uwzględnieniem  kierun‐
ku i osłony Płocka.

Zasadnicze siły Armii „Modlin”, to 
dwie brygady kawalerii: Nowogródzka 
i  Mazowiecka  oraz  dwie  dywizje  pie‐
choty  20  płk.  Wilhelma  Liszki  Lawi‐
cza oraz 8 płk. Tadeusza Furgalskiego, 
jako  Niemeńska  Dywizja  drugorzuto‐
wa.

Już  1  września,  placówka  zacią‐
gnięta  przez  kolarzy  ze  szwadronu 
por.  Śrudki  odparła  skutecznie  atak 
niemiecki  –  zabijając  i  raniąc  kilku 
żołnierzy przeciwnika a ponad dziesię‐
ciu  biorąc  do  niewoli.  W  dniach  13 
września,  poszczególne  pułki  brygady 
stoczyły wiele walk  i  różnego  rodzaju 
potyczek  z  oddziałami  przygraniczny‐
mi wroga,  które wielokrotnie  przekra‐
czały  granicę  polską.  Miedzy  innymi, 
stała  placówka  graniczna  obsadzona 
przez 4 szwadron 25 pułku dowodzo‐
na  przez  por. Wacława Witkowskie‐
go, została  zaatakowana przez kompa‐
nię niemieckiej piechoty.

Walka  trwała  kilka  godzin.  Nie‐
przyjaciel poniósł dość duże straty – 4 
żołnierzy  zabitych  i  kilkunastu  ran‐
nych.  Strat  własnych  nie  było.  Nie‐
przyjaciel  zmuszony  był  wycofać  się 
na pozycje wyjściową.

W pierwszych dniach września po‐
dobne  walki  odbyły  się  pod  miejsco‐
wością  Mroczenko,  Lubawa,  Działdo‐
wo,  Iłów.  Lidzbark,  Narzym  i  wielu 
innych.  Były  tez  pewne  straty.  Patrol 
oficerski 13osobowy, wysłany na roz‐
kaz  dowódcy  Brygady  w  kierunku 
miejscowości  Koszlawy  (10  km.  na 
płn.  wschód  od  Działdowa),  którym 
dowodził  ppor.  Bronisław  Radziwa‐
nowski  dca  3go  plutonu  z  2go 

szwadronu  26  pułku  ułanów  – masze‐
rując  bez  należytego  ubezpieczenia 
został  niespodziewanie  zaatakowany 
przez  kompanię  kolarzy  przeciwnika. 
W  starciu  zginął  dowódca  polskiego 
patrolu  i  kilku  żołnierzy.  Byli  wśród 
Polaków ranni, a kilku rannych dostało 
się do niewoli.

W  innym miejscu  1 września,  pol‐
ska  placówka  obok Działdowa  została 
po silnym ostrzale artyleryjskim zaata‐
kowana  przez  batalion  piechoty  nie‐
mieckiej.  Załoga  polska,  prowadząc 
skuteczna  obronę  zdołała  się  wycofać 
bez strat i przeszła pod Mławę do dys‐
pozycji  dowódcy  20  Dyw.  Piechoty 
Wilhelma Andrzeja Liszki Lawicza.

W  różnego  rodzaju  walki  i  incy‐
denty  przygraniczne  dnia  1  września, 
najbardziej  były  zaangażowane,  25 
i  26  pułk  ułanów.  4  Pułk  Strzelców 
Konnych  ppłk.  Zygmunta  Marszew‐
skiego oraz 9 dywizjon artylerii konnej 
nie  były  w  pierwszym  dniu  września 
zaangażowane w walce.  Natomiast  je‐
den z plutonów 91go dywizjonu pan‐
cernego stoczył pomyślną walkę z nie‐
mieckim  zmotoryzowanym  patrolem 
straży granicznej.

W pierwszym dniu walki  –  bryga‐
da  mimo,  że  nie  była  zaangażowana 
całością  swoich  sił  –  poniosła  jednak 
straty,  tj.  około  50  żołnierzy  zabitych 
i  rannych.  Kolejny  dzień  walk  nie 
przyniósł zmian w sytuacji operacyjnej 
na  granicy  bronionej  przez  Nowo‐
gródzką  Brygadę  Kawalerii.  Brygada 
nadal  pozostawała  na  swoich  pozy‐
cjach przygranicznych.

Dnia  3 września, w  godzinach  po‐
południowych  Nowogródzka  Brygada 
Kawalerii, po dokładnie przeprowa‐
dzonym  rozpo‐
znaniu,  zaatako‐
wała wojska nie‐
mieckie  naciera‐
jąc  na  lewe 
skrzydło  20  Dy‐
wizjonu  Piecho‐
ty.  Pozwoliło  to 
oddziałom  pol‐
skim  z  w/w  dy‐
wizji  oderwać 
się  od  nieprzyja‐
ciela. Wypadową 
akcją  zaczepną 
dowodził  płk. 
Kazimierz  Żeli‐
sławski.  Celem 
ataku  był  Na‐
rzym  i Wierzbo‐
wo.  Walka  roz‐
poczęła  się  bez 

wsparcia polskiej artylerii.
Wobec  braków  radykalnych  postę‐

pów, ppłk. Marszewski – dca 4 pułku 
Strzelców Konnych, który brał  bezpo‐
średni udział w walce, otrzymał rozkaz 
zaprzestania dalszej walki  i  oderwania 
się  od  nieprzyjaciela. Walka mimo,  że 
nie  przyniosła  pełnego  sukcesu,  ale 
spowodowała  zamieszanie  i  pewną 
dezorganizację  w  szeregach  niemiec‐
kich oraz opóźniła ich działanie.

Pewien  sukces  odnieśli  ułani  z  27 
pułku.  Wypadu  dokonano  równocze‐
śnie z atakiem na Narzym przez Grupę 
Operacyjną  płk.  Żelisławskiego.  Tutaj 
walkę wspierało dwie baterie 9go do‐
ku,  oraz  szwadron  przeciwpancerny 
por. Romana Kałuży.

Tego  dnia  z  nieprzyjacielem  starła 
się również placówka 4go Szwadronu 
25  pułku  Ułanów.  W  kilkugodzinnej 
walce  zostało  zabitych  trzech  Niem‐
ców,  a  kilkunastu  zostało  rannych. 
Nieprzyjaciel  wycofał  się.  Polacy  nie 
ponieśli strat.

Wobec  dużego  nacisku  i  postępu 
wojsk niemieckich na Mławę, a szcze‐
gólnie  na  prawe  skrzydło  polskiej 
obrony,  gdzie  rozlokowana  była  Ma‐
zowiecka  Brygada  Kawalerii  płk. 
dypl.  Jana Karcza,  która  została  od‐
rzucona  przez  wojska  pancerne  prze‐
ciwnika, aż pod Przasnysz. Wobec po‐
wyższego  zaistniało  realne  zagrożenie 
okrążenia wojsk polskich pod Mławą.

W  tym czasie generał Anders  do‐
stał  rozkaz dowódcy armii  nakazujący 
wycofanie  Nowogródzkiej  Brygady 
Kawalerii  w  rejon  Sierpca,  gdzie  na‐
stępnie wszyscy  dowódcy  pułków  do‐
stali  ustne  polecenie,  co  do  dalszego 
działania.  Wyznaczono  oś  wycofywa‐

nia  się  poszczegól‐
nych  oddziałów 
w  okolicę  miejsco‐
wości  Lipniak,  czas 
rozpoczęcia  o  zmro‐
ku.
25  Pułk  ułanów 

oraz  pozostałe  pułki 
opuszczały  stopnio‐
wo  swoje  stanowiska 
od  godz.  21  do  świtu 
następnego  dnia.  Po‐
szczególne  baterie  9 
dyw. art. konnej luzo‐
wały  stanowiska  tak, 
aby  w  każdej  chwili 
mogły  skutecznie 
ostrzeliwać  ciągłe 
atakujących  Niem‐
ców.  Po  nocnym 
marszu  Nowogródzka 

Lance do boju, szable w dłoń… (cz.7)
Druga Wojna Światowa, rok 1939

 płk. Kazimierz Żelisławski
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Brygada  Kawalerii  wycofała  się  na 
wyznaczony  rejon,  gdzie  przeszła  na 
postój  ubezpieczony.  Sztab  stacjono‐
wał  w  folwarku  Miłobądz.  Tutaj 
gen. Anders otrzymał  rozkaz dowódcy 
armii  do  objęcia  dowództwem  grupy 
operacyjnej „Tadeusz”. Skład grupy to: 
8 Dyw. Piechoty płk. Tadeusza Furgal‐
skiego, 2 Dyw. Piechoty płk. Wilhelma 
Liczki  Lawicza oraz Now. B. K.

Zadanie  grupy,  to  obsadzenie 
przedmieścia  Płocka  i  Wyszogrodu. 
Dowództwo Nowogródzkiej B. K.  ob‐
jął w  zastępstwie  płk. Kazimierz  Żeli‐
sławski.  Jednak  zmiany  te  okazały  się 
krótkotrwałe.  Po  południu  4 września, 
gen Anders,  pojechał  samochodem  w 
kierunku  Mławy  i  zorientował  się,  że 
20sta  i  8ma Dywizja piechoty nie  są 
zdolne do dalszych walk.
20 Dyw. Piechoty duże straty poniosła 
pod Mławą, a Niemeńska 8 Dyw. Pie‐
choty – jako rezerwowa, w czasie pod‐
chodzenia  pod  Mławę  została  zbom‐
bardowana  przez  lotnictwo  niemieckie 
–  bezkarnie  operujące  w  przestrzeni 
powietrznej.  Dywizja  ta  największe 
straty poniosła w artylerii, gdzie zosta‐
ły  wybite  prawie  wszystkie  konie,  a 
działa znacznie uszkodzone. 

Generał Anders, po dokładnym zo‐
rientowaniu  się  w  sytuacji,  wydał  po‐
lecenie,  aby wycofać  resztki  rozbitych 
dywizji  na  lewy  brzeg  Wisły  przez 
mosty  w  Płocku  i Wyszogrodzie.  Po‐
nadto  polecił  płk.  Żelisławskiemu  nie‐
zwłocznie  przygotowanie  stanowisk 
obronnych na przedpolach, a szczegól‐
nie  przedmieściach  Płocka. W  drodze 
powrotnej,  jadąc samochodem – został 
trafiony gradem odłamków bomby lot‐
niczej. Jeden z odłamków utkwił mu w 
okolicy  kręgosłupa,  co  spowodowało 
czasowy  niedowład  dolnych  kończyn. 
Po  krótkim  pobycie  w  szpitalu,  gdzie 
usunięto odłamek i założono opatrunek 
gipsowy,  gen.  Anders  rezygnuje  ze 
stanowiska  nad  grupą  operacyjną  Ka‐
walerii,  zachowując  nadal  dowództwo 
Nowogródzkiej bryg. kaw.

Wszystkie  oddziały  podległe  gen. 
Andersowi  zostały  zgrupowane  w  re‐
jonie Płocka – wiernie wykonując roz‐
kazy,  jakie  docierały  do  sztabu  z  Na‐
czelnego  Dowództwa  oraz  dowódcy 
Armii „Modlin”. Od 58 września wy‐
syłano  liczne  podjazdy  w  kierunku 
Lidzbarka  i  Płońska.  Stwierdzano wy‐
łącznie  patrole,  nie  napotykając  nato‐
miast  większych  oddziałów  niemiec‐
kich  przesuwających  się  w  kierunku 
południowym.   W  tym  czasie  wszyst‐
kie  pułki  Brygady  były  w  doskonałej 
formie.  Istniała  zatem możliwość  uży‐
cia  Nowogródzkiej  Brygady  Kaw.  na 
kierunku Armii  „Pomorze”,  której  sy‐
tuacja operacyjna pogarszała się z każ‐

dą  godziną.  Szansa  ta mimo  rozmowy 
gen. Andersa z dowódcą A. „Pomorze” 
gen.  Bartnowskim,  nie  została  wyko‐
rzystana.  Z  inicjatywy  dowódcy  bry‐
gady  rozważano  też  użycie  jej  na  le‐
wym skrzydle nieprzyjaciela idącego z 
Łodzi w  kierunku Warszawy.  Inicjaty‐
wa ta, mimo, że była interesująca i po‐
trzebna,  nie  uzyskała  akceptacji  Na‐
czelnego Wodza. 

W  dniu  9  września,  Nowogródzka 
B.  K.  otrzymuje  nowe  zadanie,  by 
przejść  Puszczę Kampinowską  i  przez 
most  na  południe  od Modlina  na  pra‐
wy  brzeg  Wisły.  Przemarsz  przez 
Puszczę  Kampinoską  był  bardzo 
uciążliwy.  Piaszczyste  drogi  zatłoczo‐
ne  przez  inne  oddziały    szczególnie 
piechoty.  Ciągle  patrolujące  samoloty 
niemieckie,  które  z  niskiego  pułapu 
odkrywały  polskie  oddziały  i  ostrzeli‐
wały bronią maszynową. Odpowiadały 
im ciężkie karabiny maszynowe na  ta‐
czankach  rozmieszczone  między  po‐
szczególnymi  szwadronami  25  pułku 
ułanów.

Po  pewnym  czasie  samoloty  nie‐
przyjacielskie  z  powodu  poniesionych 
start,  przestały  latać  wzdłuż  kolumn, 
atakując  ze  znacznie  mniejszą  często‐
tliwością  z  bocznej  strony.  Skutecz‐
ność polskiej obrony spowodowała, że 
25  pułk  ułanów  nie  poniósł  żadnych 
start.  Następnie  pułk  przeszedł  Wisłę 
przez most w Kazaniu, maszerując da‐
lej przez Nowy Dwór i Miłosnę.
Dnia 11 września, na podstawie rozka‐
zu Naczelnego Wodza,  utworzono  po‐
nownie  Grupę  Operacyjną  Kawalerii 
pod  dowództwem  gen.  Władysława 
Andersa.  W  jej  skład  wejść  miały 
prócz  Nowogródzkiej  B.K.,  niepełna 
Wołyńska B.K.  płk.  dypl.  Juliana Fili‐
powicza,  reszta  kresowej  BK  wraz  z 
oddziałem  płk.  dypl.  Jerzego  Grobic‐
kiego  oraz  Kombinowana  Brygada 
Kawalerii  płk.  dypl. Adama  Zakrzew‐
skiego.

Od  12  września,  dowódcą  Nowo‐
gródzkiej B.K.  został  płk. Żelisławski. 
Dnia  13  września,  dowódca  23  pułku 
ułanów  otrzymuje wiadomość,  że No‐
wogródzka B.K. otrzymała rozkaz wy‐
rzucenia  Niemców  z  Mińska  Mazo‐
wieckiego.  Pułk  do walki  idzie  w  od‐
wodzie  brygady.  W  czasie  krwawych 
walk  o  Mińsk  Mazowiecki,  gen.  An‐
ders otrzymuje rozkaz od gen. Rómm‐
la  by w nocy oderwać  się  od nieprzy‐
jaciela  i  przejść  przez  Garwolin  do 
Kocka nad Wieprzem.

Pułk  w  ramach  akcji  brygady,  w 
godzinach  popołudniowych  13  wrze‐
śnia,  wyruszył  w  stronę  Garwolina. 
Pod miejscowością  Kołbiel  natrafił  na 
duży  oddział  niemiecki,  który  stawiał 
silny opór oparty o korzystne dla niego 

warunki  terenowe.  Spieszony  dywi‐
zjon  1  i  2  szwadronu  pod  dowódz‐
twem zastępcy dcy pułku ppłk. Kor‐
czaka  w  walce  na  bagnety  wyparł 
Niemców  z  zajmowanego miasteczka. 
W tym czasie, dwa inne szwadrony te‐

go  pułku  działały  w  szyku  konnym. 
Jeden z patroli 2 szwadronu, szarżując 
na  pododdział  niemieckiej  Kawalerii, 
wziął  jeńców,  którzy  okazali  się Ma‐
zurami  z  Warmii.  Mieli  polskie  na‐
zwiska i dobrze mówili po polsku.

W  dniu  17  września,  pułk  idąc  w 
straży przedniej Brygady zatrzymał się 
w  okolicach  Lubartowa,  w majątku 
Samoklęski,  gdzie  spędził  nocleg  ra‐
zem  ze  sztabem  Brygady.  Tam  ułani 
dowiedzieli  się  z  radia  o  wkroczeniu 
do  Polski  wojsk  sowieckich,  jako  so‐
juszników Niemiec. Od tej chwili, gen. 
Anders  musiał  przedzierać  się  przez 
ciągle  zaciskający  się  pierścień  wojsk 
niemieckich i sowieckich.

cdn.
Jan Gębka

ppłk. Marian Korczak
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W  niedzielę 
1  lipca 

2018  r.  w  kaplicy 
pw. Świętego Izydo‐
ra  w  Majdanie  Ma‐
łym  o  godz.  12.00 
rozpoczęła  się  uro‐
czystość z okazji 75. 
rocznicy  wysiedleń 
mieszkańców  tej  miejscowości  przez 
niemieckiego okupanta.

Uroczystość  zorganizowana  przez 
mieszkańców  Majdanu  Małego  oraz 
Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju   
Miejscowości  Majdan  Mały  i  Okolic 
„Uroczy Zakątek” została włączona do 
programu  gminnych  obchodów  100. 
rocznicy  odzyskania  przez  Polskę  nie‐
podległości.
W  uroczystości  wzięli  udział:  Poczet 
Sztandarowy  Dzieci  Zamojszczyzny, 
proboszcz  Parafii  Nawiedzenia  NMP 
w  Krasnobrodzie  ks.  dr  Eugeniusz 
Derdziuk,  burmistrz  Krasnobrodu  Ka‐
zimierz  Misztal,  radny  Rady 
Miejskiej  Wiesław  Mazurek, 
sołtys  Majdanu  Małego  Jan 
Kopczyński,  członkowie 
„Uroczego  Zakątka”  oraz 
mieszkańcy Majdanu Małego.

Rozpoczynając  uroczy‐
stość,  inicjator  tego  wydarze‐
nia sołtys Jan Kopczyński, po‐
witał  zebranych  i  zaprosił  do 
wysłuchania  akademii  patrio‐
tycznej w wykonaniu uczniów 
Szkoły  Podstawowej  im. Kar‐
dynała  Stefana Wyszyńskiego 
w  Majdanie  Wielkim.  W  za‐
prezentowanym  programie 
słownomuzycznym  dzieci  re‐
cytowały wiersze  patriotyczne 
wybitnych  polskich  poetów, 
ale  również  utwory  poetyckie 
lokalnych  twórców  tematycz‐

nie  nawiązujące  do  obchodzonej 
rocznicy (jeden z nich publikujemy 
poniżej). Recytacje przeplatane by‐
ły  pięknym  śpiewem.  Akademia 
została  przygotowana  pod  kierun‐
kiem  nauczycieli  Szkoły  Podsta‐

wowej w Majdanie Wielkim Agnieszki 
Cisek i Jacka Kowalika.

Kolejnym  punktem  programu  uro‐
czystości  rocznicowych była Msza św. 
odprawiona  przez  ks.  dr  Eugeniusza 
Derdziuka  w  intencji  wysiedlonych 

i  pomordowanych  podczas  II  wojny 
światowej. Ksiądz  Proboszcz wygłosił 
również okolicznościowe kazanie.

Po  Mszy  św.  zebrane  delegacje 
złożyły wiązanki  pod  tablicą  upamięt‐
niającą  te  tragiczne wydarzenia. Tabli‐
ca  została wykonana  i  umocowana  na 
ścianie miejscowej kaplicy w 2016 ro‐
ku  w  ramach  projektu  pn.  „Ocalić  od 
zapomnienia”    upamiętnienie  akcji 
wysiedlenia  w  1943  roku  mieszkań‐
ców  wsi  Majdan  Mały  realizowanego 
przy  dofinansowaniu  w  ramach  dru‐
giej  edycji  Konkursu  „Tu  mieszkam, 
tu  zmieniam”  organizowanego  przez 
Fundację Banku Zachodniego WBK 

im.  Stefana Bryły  przy 
współpracy  z  Bankiem 
Zachodnim.
    Na zakończenie uro‐
czystości  był  jeszcze 
słodki  poczęstunek 
w  siedzibie  stowarzy‐
szenia  „Uroczy  Zaką‐
tek”,  gdzie  na  uczest‐
ników  uroczystości 
czekały  kawa,  herbata, 
kompot  i  pyszne  ciasta 
upieczone  przez  miej‐
scowe gospodynie. 

M. Czapla
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Uroczystość 75. rocznicy 
wysiedleń mieszkańców Majdanu Małego 
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Wspomnienie
9 lipca roku pamiętnego 1943.

Było wysiedlenie Majdanu Małego.
Ranek wstawał piękny, słoneczko świeciło
wtem na wsi od Niemców aż się zaroiło.
Przyjechali świtem, jak złoczyńcy byli.
Rozespane dziatki ze snu pobudzili.
Tłukli kolbą w okna, drzwi porozbijali
bardziej niż żołdacy się zachowywali.

Pozbierawszy wszystkich, rzędem ustawili
I na śmierć głodową w obóz popędzili.
Nawet ptacy rankiem głosu nie dawali
tak im smutno było, że wieś wysiedlali.
Wieś opustoszała, głosu psa nie stało
tylko głodne bydło w oborach ryczało.

Wokół słychać szlochy, płacz i słów zgrzytanie
Boże nasz kochany uratuj nas Panie.
Na fury zabrali wysiedleńców wielu
resztę na piechotę powieźli do celu. 

Po morderczej drodze, gnanym pić nie dali
wysiedleńcy biedni za druty trafiali.

Zwierzyniec był miejscem, gdzie ich przywieziono
za druty wsadzono i tu uwięziono.

Matko Polsko zapłacz za te twoje dzieci
wszyscy z nich myśleli, że im już słonko nigdy nie 

zaświeci.
Do wsi wysiedlonej czarni przyjechali
opuszczone domy szybko zajmowali.
Niejedna godzina im nie przeszkadzała
bo złodziejską rolę im nie powyznaczała.

Aż tu nastał ranek dnia kolejnego
i dla wysiedlonych bardzo szczęśliwego.
Obóz rozwiązano do domów wrócili

czarnych nasiedleńców ze wsi przepędzili.
Chociaż wojna trwała, pokój był daleki
na wieś wrócił rodak jak było przed wieki.

Matko Polsko ciesz się za te twoje dzieciniechaj 
im na zawsze Boża łaska świeci.

„Wspomnienie”  napisano  na  uczczenie  uroczy‐
stości  65  rocznicy wysiedlenia Majdanu Małego 
zorganizowanej  w  dniu  29  czerwca  2007  roku 
przez  Pana  Jana  Gramatykę. Autor  niech  pozo‐
stanie anonimowy. Urodził się po wojnie.
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