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Przetarg na rozbudowę terenów
rekreacyjnych i turystycznych

wokół zalewu
Gmina  Krasnobród  ogłosiła  przetarg 

na  wykonanie  robót  budowlanych  pod 
nazwą „Realizacja operacji:   Rozbudowa 
terenów  rekreacyjnych  i  turystycznych 
wokół  zalewu  w  Krasnobrodzie  w  kie‐
runku  turystyki  wodnej”.  Przedsięwzię‐
cie  podzielono  na  dwa  podzadania: Wy‐
konanie  robót budowlanych branży elek‐
troenergetycznej  oraz  branży  hydrotech‐
nicznej i małej architektury.

W zakres  robót  budowlanych  branży 
elektroenergetycznej wchodzą roboty do‐
tyczące  budowy  oświetlenia  polegające 
na budowie linii kablowej oświetlenia na 
obszarze  terenów  rekreacyjnych  i  tury‐
stycznych  o  łącznej  długości  trasy 
476  m.  Zostaną  zamontowane  również 
słupy  oświetleniowe    w  ilości  14  sztuk 
wyposażone  w  oprawy  i  naświetlacze 
oświetleniowe z  oprawami typu LED.

Najtańszą  ofertę  na  wykonanie  tych 
robót  złożyło  konsorcjum  złożone 
z  dwóch  wykonawców:  EBP  System 
Piotr  Chmiel  –  Pełnomocnik  z  Sitna 
i  Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe 
BILTON  Sławomir  BIL  –  Partner  z  Ła‐
buniek Drugich.

Cena  oferty  którą  złożyło  w/w  kon‐
sorcjum  wynosi  152.760,00  zł  brutto. 
Termin  wykonania  robót  ustalono 
w ofercie na dzień 15.11.2018 r.

W ramach drugiego podzadania ujęto 
wykonanie robót hydrotechnicznych oraz 
budowy  elementów  małej  architektury. 
Przewiduje  się wykonanie  następujących 
robót  budowlanych:  budowę  pomostu   
spacerowego o dł.  13,02 m,  budowę po‐
mostu  rekreacyjnego widokowego    o  dł. 

8,20 m, budowę pomostu do cumowania 
o  dł.  –  2,50 m, montaż wiaty  ochronnej 
wraz ze stołem i ławą oraz  tablicą infor‐
macyjną.

Na  drugie  zadanie  nie  została  złożo‐
na  żadna  oferta  w  postępowaniu. 
W  związku  z  powyższym  przetarg  na 
wykonanie tych robót został powtórzony.

Zadanie  dofinansowane  jest  w  ra‐
mach  projektu  realizowanego  w  ra‐
mach  Poddziałania  19.2  „Wsparcie  na 
wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii 
rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez 
społeczność”  objętego  Programem  Roz‐
woju Obszarów Wiejskich  na  lata  2014
2020  dla  projektów  z  zakresu  „Rozwój 
ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infra‐
struktury turystycznej lub rekreacyjnej”.

Budowa sieci odprowadzającej
wody opadowe w Nowej Wsi

Trwa procedura przetargowa związa‐
na  z  przydzieleniem kontraktu  na wyko‐
nanie zadania pod nazwą: „Budowa sieci 
odprowadzającej  wody  opadowe  w  No‐
wej Wsi”.

W  ramach  zadania  zostaną  wykona‐
ne  następujące  roboty  budowlane  zabez‐

pieczające  miejscowość  Nowa  Wieś 
przed  nagłym  spływem  wód  opado‐
wych:  rurociąg główny  długość 237 m 
średnica  400  mm,  uzbrojenie  rurociągu: 
studnie  betonowe  ∅1200  mm    4  szt., 
uliczne wpusty deszczowe ∅500 mm  2 
szt.,  wylot  betonowy  b=0,50 m    1  szt., 
przykanaliki  PCV  DN160  mm  7,0  m,   
rurociąg boczny długość 6,7 m  średnica 
400  mm,  uzbrojenie  rurociągu:  studnia 
betonowa ∅1200 mm    1  szt. wlot  beto‐
nowy b=0,50 m 1 szt.

Termin wykonania  zamówienia usta‐
lono na 1 kwietnia 2019r. W roku bieżą‐
cym   Wykonawca  zobowiązany  jest wy‐
konać    80%  zakresu  rzeczowego  zada‐
nia.  

Infomaty
W sierpniu br. zakupiono nowy info‐

mat    z  monitorem    dotykowym,  który 
uruchomiony  zostanie  w  Punkcie  Infor‐
macji Turystycznej w Krasnobrodzie. In‐
fomat dostarczyła firma Infomiasto.com  
Spółka Cywilna z siedzibą w Raciborzu. 

W  styczniu  br.  dokonano  również 
zmiany  lokalizacji  infomatu,  z  dotych‐
czasowej  obok  obiektu  restauracyjnego 
„U Puszka” znajdującego się przy zbior‐
niku  wodnym  zalew  w  Krasnobrodzie, 
na  lokalizację w  holu  Sanatorium Reha‐
bilitacyjnego  przy  ulicy  Sanatoryjnej 
w  Krasnobrodzie.  Infomat  został  już 
podłączony do rozbudowanej w tym celu 
infrastruktury  teletechnicznej  w  Sanato‐
rium.  

Zmiana  lokalizacji    infomatu podyk‐
towana  była  dużymi  wahaniami  napięć 
w sieci elektroenergetycznej przy pasażu 
handlowym  nad  zalewem  w  Krasnobro‐
dzie,    które  zakłócały  funkcjonowanie 
sprzętu. 

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
Burmistrz  Krasnobrodu  podaje  do 

publicznej  wiadomości,  że  na  tablicy 
ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w  Krasno‐
brodzie  oraz  na  stronie  internetowej 
www.krasnobrod.pl  oraz  w  BIP  w  dniu 
04.08.2018 r. na okres 21 dni wywieszo‐
ny został wykaz nieruchomości przezna‐
czonych  do  sprzedaży,  stanowiących 
własność  Gminy  Krasnobród.  Termin 
złożenia  wniosku  przez  osoby,  którym 
przysługuje pierwszeństwo  (były właści‐
ciel  lub  spadkobiercy)  w  nabyciu  nieru‐
chomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 
1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r. 
o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U. 
z  2018  poz.  121)  upływa  z  dniem  16 
października  2018  r.  Szczegółowe  infor‐
macje można uzyskać w pok. nr 9 w sie‐
dzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobro‐
dzie.

Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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„Dni Krasnobrodu” jakich jeszcze nie było
„Dni  Krasnobrodu  2018”  zgroma‐

dziły  rekordową  liczbę  uczestników. 
Dwudniowa  impreza  zorganizowana 
przez  Burmistrza  Krasnobrodu  Kazi‐
mierza Misztala  i Krasnobrodzki Dom 
Kultury  z myślą  o mieszkańcach mia‐
sta i gminy Krasnobród oraz turystach, 
którzy  tak  licznie  odwiedzają  nasze 
miasto  odbyła  się w dniach 2021  lip‐
ca.

Głównym  magnesem,  który  przy‐
ciągnął  tak  liczne  rzesze  uczestników 
był  program  imprezy,  między  innymi 
z  udziałem  znanych  i  popularnych 
gwiazd muzyki  disco  polo  –  „Kordia‐
na”  i  zespołu  „Weekend”.  Realizacja 
tego  programu  była  możliwa  dzięki 
znacznemu  wsparciu  głównego  spon‐
sora  –  Firmy  „NATIVIANA  ROZTO‐
CZE”,  która  powstaje  w  Grabniku 
obok  Krasnobrodu,  a  będzie  się  zaj‐
mowała  wydobyciem  wody  mineral‐
nej.

Zawody Wędkarskie
Dwudniowe  święto  miasta  rozpo‐

częli  21  lipca  wczesnym  poranek  mi‐
łośnicy  wędkowania,  którzy  o  godz. 
6.00  wystartowali  w  Zawodach Węd‐
karskich  o  Puchar Burmistrza Krasno‐
brodu,  zorganizowanych  nad  zalewem 
przez  Krasnobrodzkie  Towarzystwo 
Wędkarskie.  Nad  ich  prawidłowym 
przebiegiem  czuwał  posiadający  duże 
doświadczenie w  tym  zakresie Roman 
Gradziuk.

Do  rywalizacji  przystąpiła  rekor‐
dowa  liczba – 50 zawodników  (44  se‐
niorów  i  6  juniorów).  Zawodnicy  ło‐
wili  głównie  karpie  i  leszcze.  Najlep‐
szy  wynik  osiągnął  Dariusz Wawryca 
zdobywając  4700  punktów,  drugie 
miejsce  w  kategorii  seniorów  wywal‐
czył  Krzysztof  Kostrubiec,  a  trzecie 
Andrzej Cwenk. Wśród  juniorów  bez‐
apelacyjnie  zwyciężył  Mateusz  Woź‐
niak z wynikiem 3610 punktów, drugie 
miejsce zajął Sebastian Grzyb, a  trzeci 
był  Sebastian  Sajnaj.  Dla  pierwszej 
trójki  juniorów  nagrody  ufundował 
Krasnobrodzki  Dom  Kultury,  nato‐

miast  nagrody  dla  seniorów  ufundo‐
wali:  za  I  miejsce    Krasnobrodzki 
Dom Kultury,  za  II    Sklep wędkarski 
–  telefony  i  akcesoria  Mariusz  Pastu‐
szek,  za  III    Krasnobrodzkie  Towa‐
rzystwo  Wędkarskie.  Za  największą 
rybę  zawodów  puchar  ufundowało 
Koło  PZW  Olender  Krasnobród.  Tro‐
feum  to  wywalczył  Dariusz Wawryca. 
Dla  pozostałych  zawodników  drobne 
akcesoria  ufundowały  firmy  Konger, 
Jaxon i Balsax oraz KDK.

Rajd rowerowy
Po  wędkarzach  swój  czas  mieli 

sympatycy  rowerów,  którzy  o  godz. 
15.00  równie  licznie wyruszyli  na  tra‐
sę  Rodzinnego  Rajdu  Rowerowego. 
Dodatkową  zachętą  do  udziału  w  raj‐
dzie  była  nagroda  w  postaci  roweru, 
którego  losowanie  wśród  jego  uczest‐
ników  odbyło  się  podczas  festynu. 
Spośród 64 osób, które pokonały  trasę 
rajdu,  burmistrz  Krasnobrodu  Kazi‐
mierz  Misztal  wylosował  jedną    p. 
Monikę  Zawiślak    krasnobrodziankę 
obecnie mieszkającą w Zamościu, któ‐
ra  została  szczęśliwą  właścicielką  no‐
wego roweru.

Pokazy i konkursy
Głównym  punktem  sobotniego 

programu  był  „Festyn  wakacyjny” 
zorganizowany  w  sąsiedztwie  zalewu, 
na  terenie  przyległym  do  ulicy  Party‐
zantów.  Rozpoczął  się  on  od  „lania 
wody”  i  prezentacji  sprawności  stra‐
żackich,  czyli  od  pokazów  bojowych 
w  wykonaniu  drużyn  pożarniczych 
OSP    kobiecej  z Suchowoli  i męskiej 
z Majdanu Wielkiego.

Swoje  umiejętności  i  precyzję,  ale 
już  w  innej  dziedzinie  prezentowały 
też  dwuosobowe  drużyny  biorące 
udział w  konkursie  pilarzy. Miały  one 
do  wykonania  3  konkurencje:  „Cięcie 
krążków”  i  „Miarka w oku” za pomo‐
cą  tradycyjnej  piły  tzw.  „mojatwoja” 
oraz  „Łupanie klocków” siekierą. 

Oceny  wykonania  poszczególnych 
konkurencji  dokonała  Komisja  Kon‐
kursowa składająca się z pracowników 
Lasów  Państwowych  Nadleśnictwa 
Zwierzyniec w składzie: Ryszard Tete‐
rycz  –  zca  nadleśniczego  (sędzia 
główny)  oraz  członkowie:  Artur  Mo‐
skal i Mirosław Brodziak.

Pierwsze miejsce, w  tym organizo‐
wanym po raz pierwszy konkursie wy‐
grała  drużyna  z  Wólki  Husińskiej 
(Mateusz  Bucior  i Andrzej  Grela),  na 
drugim miejscu była reprezentacja Do‐
minikanówki (Andrzej Cisek i Tadeusz 
Nowakowski), a na  trzecim    Krasno‐
brodu  (Robert  Przytuła  i  Wojciech 
Grela).  Wszyscy  otrzymali  nagrody 

rzeczowe,  które wręczył  im Burmistrz 
Krasnobrodu Kazimierz Misztal. 
    Oprócz  konkursu  dla  pilarzyamato‐
rów posługujących się piłą  tradycyjną, 
podczas  festynu  była  też  okazja  pod‐
patrzenia  jak  pracuje  zawodowy  pi‐
larz. Kunszt pilarski, precyzję i spraw‐
ność  wykonywania  zadań  związanych 
z  przecinką  drewna  zaprezentował   
Stanisław Czapla z Krasnobrodu.

Podczas  festynu  można  było  też 
zobaczyć meble  wykonane  piłą moto‐
rową z pni drewnianych przez Krzysz‐
tofa Osucha z Wólki Husińskiej.

Uzupełnieniem tej części programu 
była  inscenizacja  przygotowana 
w  oparciu  o  skecz  pt.  „Sęk”  kabaretu 
„Dudek” w wykonaniu Gabrysi  Szpy‐
ra  i  Wiktoria  Fila  z  koła  teatralnego 
„Babiniec”  działającego  w  Krasno‐
brodzkim  Domu  Kultury  pod  kierun‐
kiem Marioli Kaweckiej.

Po  konkursie  strongmenów  (pod‐
noszenie  ciężarka),  w  którym  najlep‐
szym  okazał  się  Mariusz  Słupski,  a 
kolejne  miejsca  zajęli:  Szymon 
Frankiewicz i Ireneusz Piłat, przyszedł 
czas na program artystyczny.

Koncerty
Na początku części muzycznej  im‐

prezy,  na  plenerowej  scenie  zaprezen‐
towały  się  dwa  miejscowe  zespoły  – 
Zespół  Tańca  Nowoczesnego  „Step 
Dance”  oraz  „Krasnobrodzki  Gospel” 
działające  w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury,  pierwszy  pod  kierunkiem 
Anety  Lechowicz,  a  drugi  Grzegorza 
Głucha i Karoliny Piotrowskiej. 

Po  nich,  w  wieczornej  części  pro‐
gramu wystąpiły  zespoły:  „Gdzie  dia‐
beł nie może” z Zamościa oraz „Niper 
Boy”  i  wspomniany  już  wcześniej 
„Kordian”  –  zespół  będący  gwiazdą 
wieczoru,  który  zachęcił  do  wspólnej 
zabawy liczne grono sympatyków mu‐
zyki  disco  polo.  Dodatkową  atrakcją 
pierwszego  dnia  „Dni  Krasnobrodu” 
był  pokaz  sztucznych  ogni,  który  po 
kilku  latach przerwy powrócił  do pro‐
gramu dni miasta. Zabawa zakończona 
dyskoteką  pod  gwiazdami  trwała  do 
północy.
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„Nativiana Roztocze”
Tegoroczne  „Dni  Krasnobrodu” 

były  wyjątkowe  nie  tylko  ze  względu 
na  gwiazdy  estrady,  dużą  frekwencję, 
ale  również  ze  względu  na  wyjątko‐
wych  gości,  którzy  zaszczycili  nas 
swoją  obecnością.  Byli  to  przedstawi‐
ciele  sponsora    amerykańskiej  firmy 
„NATIVIANA  ROZTOCZE”  z  Joh‐
nem  Beirnem  na  czele,  jednym 
z  głównych  inwestorów,  który  przyle‐
ciał  z  USA,  aby  uczestniczyć  w  na‐
szym  święcie.  Wraz  Johnem  Beirnem 
oraz  Juanem  Matta  z  Gwatemali,  na 
krasnobrodzkiej  scenie    zaprezestowa‐
ła  się  też  część międzynarodowej  eki‐
py, która od dłuższego już czasu inten‐
sywnie  zajmuje  się  budową  firmy 
w Grabniku, byli to: Courtney DeVito, 
Nick  Bolton,  James  Fischette  i  Paweł 
Biernatowski.

Zwracając  się  do  zebranych  przed 
sceną John Beirne powiedział:   

Dobry wieczór wszystkim,
Na  początku,  chcę  podziękować 

Wam,  że  pozwoliliście  nam  być  czę‐
ścią    tego społeczeństwa. Wiem, że  ten 
czas jest dla Was szczególny z powodu 
100.  rocznicy  odzyskania  niepodległo‐
ści. 

Dzisiaj  wieczorem  usłyszeliśmy 
piękne  piosenki  i  tak  sobie  myślałem 
o  paru  piosenkach,  które  były  zaśpie‐
wane  dzisiaj.  Jedna  z  nich  to  „What 
a  wonderful    world”,  czyli  co  za  cu‐
downy  świat  i  jak  wszyscy  wiecie,  że 
cudownym  jest  świat  jeśli  jesteście 
wolni. 

Inna  piosenka  to:  „Nadzieja”,  bez 
której nie mamy nic, a ja mam nadzie‐
ję,  że  Wy  wszyscy,  Wasze  życie  będzie 
coraz  lepsze  w  ciągu  kolejnych  pięć‐
dziesięciu  lat,  niż  było  w  minionych 
pięćdziesięciu latach.

Polska  to  bogaty  kraj,  ma  bogatą 
historię i ma polski naród. Żadne pań‐
stwo nie ma takiego atutu, jakim są ta‐
cy ludzie. Wszyscy jesteście pełni życia, 
energiczni,  jesteście  pracowici  i  reli‐

gijni.  Przed  Polską  jest  wspaniała 
przyszłość.  I  uwierzcie  mi,  że  jestem 
zaszczycony,  że  mogę  tutaj  być,  być 
częścią Waszego społeczeństwa. 

Jesteśmy  tutaj  aby  wybudować  fa‐
brykę,  aby  ożywić  jeszcze  bardziej  ży‐
cie  waszej  społeczności,  już  dziś,  jak 
na  Was  patrzę,  jesteście  pełni  życia. 
Więc  dziękuję  Wam  jeszcze  raz, 
w imieniu swoim, w imieniu mojej  żo‐
ny (…) oraz w imieniu całego naszego 
sztabu  tych, którzy tu dzisiaj są.(…)

Z  treścią  powyższego  przemówie‐
nia dobrze komponuje  treść hasła pro‐
mocyjnego,  z  którym  „Nativiana Roz‐
tocze”  wystąpiła  podczas  „Dni  Kra‐
snobrodu”,  a  które  brzmi:  „Stąd  jeste‐
śmy, tu działamy”.

Ognie niepodległości
W  związku  z  przypadającą  w  tym 

roku  okrągłą  rocznicą  100lecia  odzy‐
skania  przez  Polskę  niepodległości, 
„Dni  Krasnobrodu”  zostały  włączone 
do  programu  gminnych  obchodów  tej 
rocznicy.  Jednym  z  elementów  patrio‐
tycznych  obchodów  dni  miasta  było 
zapalenie  „ogni  niepodległości”,  któ‐
rego dokonali: John Beirne  nasz gość 
honorowy  i Ryszard Teterycz  –  nadle‐
śniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec  oraz 
burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal  i  Mariola  Czapla  –  dyrektor 
KDK.

Orkiestr dętych wielka siła
  Niedziela  (22  lipca),  to  tradycyjnie 
dzień  poświęcony muzyce w wykona‐
niu  orkiestr  dętych.  Od  kilku  lat, 
w  tym  roku  również,  organizowany 
pod  honorowym  patronatem  Starosty 
Zamojskiego Henryka Mateja  i w czę‐
ści  finansowany  ze  środków  budżetu 
Powiatu Zamojskiego.
W przeglądzie wzięło udział 7 orkiestr 
z  5  powiatów,  z  takich  miejscowości 
jak  Tomaszów  Lubelski,  Zamość,  Po‐
lichna,  Sitno,  Czemierniki  –  Radzyń 
Podlaski, Łaszczów i Krasnobród. 

Orkiestry zebrały  się na Placu Sie‐
kluckiego  w  centrum  Krasnobrodu 
i  wzięły  udział  w  paradzie  ulicami 
Krasnobrodu. Po przybyciu na miejsce 
przeglądu  wszystkie  wspólnie  wyko‐
nały  dwa  utwory:  Marsz  Pierwszej 
Brygady  –  utwór  patriotyczny  w  na‐
wiązaniu  do  obchodów  100.  rocznicy 
odzyskania  przez  Polskę  niepodległo‐
ści  oraz  marsz  „Orkiestry  dęte”.  Tą 
połączoną,  liczącą  około  180  muzy‐
ków  orkiestrą  dyrygował  emerytowa‐
ny  major  Wojska  Polskiego  Bogdan 
Pałczyński  –  kapelmistrz  tomaszow‐
skiej i zamojskiej orkiestry. 

Uroczystego  otwarcia  przeglądu 
dokonał  burmistrz  Krasnobrodu  Kazi‐
mierz Misztal, a następnie poszczegól‐
ne  orkiestry  prezentowały  swoje  20
minutowe  programy,  w  tym  obowiąz‐

kowo  minimum  jeden  utwór  patrio‐
tyczny. Po zakończonej prezentacji or‐
kiestr  odbyło  się  podsumowanie 
przeglądu.  Wszystkie  orkiestry  otrzy‐
mały  pamiątkowe  dyplomy,  puchary 
i  równorzędne  nagrody  finansowe  za 
ogólny  wyraz  artystyczny  podczas 
przemarszu  i  na  scenie,  a  kapelmi‐
strzowie dyplomy i nagrody finansowe 
za  zaangażowanie w popularyzowaniu 
muzyki  w wykonaniu  orkiestr  dętych. 
Wręczenia dyplomów, nagród i pucha‐
rów  dokonali:  Kazimierz  Mielnicki   
wicestarosta  Zamojski,  Kazimierz 
Misztal  –  burmistrz  Krasnobrodu 
i  Mariola  Czapla  –  dyrektor  Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury.

Zabawa z „Weekendem” i nie tylko
Podobnie  jak  w  sobotę  również 

i w niedzielę, w wieczornej części pro‐
gramu  były  koncerty.  Jako  pierwszy 
zaprezentował  się  zespół  „Ściana  W” 
z  Tomaszowa  Lubelskiego,  który  za‐
bawiał  zgromadzoną  publiczność  mu‐
zyką  country.  Kulminacyjnym  punk‐
tem  programu  muzycznego  był  kon‐
cert  zespołu  „Weekend”,  który  zgro‐
madził  liczne  rzesze  swoich  fanów 
bawiących się w rytm znanych i lubia‐
nych  przebojów  zespołu.  Publiczność 
śpiewała  je  razem  z  założycielem  i  li‐
derem  zespołu    Radosławem  Liszew‐
skim.

Na  zakończenie  i  niedzielnego 
programu,  i  całych  „Dni  Krasnobro‐
du”  wystąpił  jeszcze  zespół  „Sonic”, 
a  ostatnim  punktem  programu  była 
dyskoteka, która zakończyła się o pół‐
nocy.

Wydarzenia towarzyszące
Wydarzeniom  realizowanym  na 

scenie  towarzyszyły  również  inne 
atrakcje.  Jedną  z  nich  niewątpliwie 
była  wystawa  pięknych,  wielobarw‐
nych  ptaków  zorganizowana  przez 
Polski Związek Hodowców Kanarków 
i  Ptaków  Egzotycznych  z  Zamościa. 
W  sumie  było  około  100  ptaków. 
W  podziękowaniu  za  udział 
w  „Dniach  Krasnobrodu”  hodowcy 
otrzymali  z  rąk  burmistrza  pamiątko‐
we puchary i dyplomy.

W  programie  imprezy  nie  mogło 
zabraknąć  stoiska  Powiatowej  Stacji 
SanitarnoEpidemiologicznej  w  Za‐
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Krásny Brod w Krasnobrodzie
Wizyta delegacji z partnerskiej miejscowości na Słowacji
W  dniach 1719  sierpnia  2018 

roku,  na  zaproszenie  burmi‐
strza Krasnobrodu Kazimierza Miszta‐
la,  w  naszym  mieście  przebywała  46
osobowa  delegacja  partnerskiej  miej‐
scowości Krásny Brod na Słowacji. 
Krásny  Brod  położony  jest  w  pół‐

nocnowschodniej  części  Słowacji, 
w  historycznym  regionie    Zemplín, 
w  kraju  preszowskim,  w  dolinie  rzeki 
Laborec,  przy  granicy  polskosłowac‐
kiej.  Jest  niewielką  miejscowością  li‐
czącą  około  450  mieszkańców.  Pełni 
funkcję  rolniczego  i  kulturalnego 
ośrodka  północnej  części  powiatu Me‐
dzilaborce. 

Krásny  Brod  ma  bogatą  historię. 
Był  lokowany  w  1557  roku,  choć 
pierwsze  pisemne  wzmianki  o  nim  po‐
jawiły  się  już  w  roku  1478.  Społecz‐
ność  Krásnego  Brodu  jest  wielonaro‐
dowościowa.  Większość  stanowią  Ru‐
sini,  następnie  są  Słowacy  i  niewielki 
procent  mieszkańców  o  narodowości 
ukraińskiej.    Jeśli  chodzi  o  wyznanie, 
to  ponad  połowa  mieszkańców    jest 
wyznania  greckokatolickiego,  a  jedna 
czwarta wyznania prawosławnego.   

W    Krásnym  Brodzie  znajduje  się 
zabytek narodowy i kulturowy w posta‐
ci  Monastyru  Zesłania  Ducha  Święte‐
go.  Są  to  ruiny  klasztoru  Zakonu 
oo.  Bazylianów,  pochodzącego  z  XVI 
wieku.  Należy  on  do  najstarszych 
i  najważniejszych  tego  typu  zabytków 
na  Słowacji. Obok  niego wybudowano 
nowy monastyr i cerkiew. 

Nasi  goście  przyjechali  ze  starostą 
Krásnego  Brodu  Vladimírem  Bajajem 
na czele. W skład delegacji weszli tak‐
że  przedstawiciele  tamtejszego  samo‐
rządu, drużyna piłkarska oraz członko‐
wie  zespołu  folklorystycznego  „Krás 
nobridčanka”.

  W  Ośrodku  Wypoczynkowym 
„Elbest”, gdzie nasi goście byli zakwa‐
terowani,  wszystkich  przybyłych  bar‐

dzo serdecznie powitali: burmistrz Ka‐
zimierz  Misztal,  zastępca  burmistrza 
Janusz  Oś,  przewodniczący  Rady 
Miejskiej  Roland  Wyrostkiewicz,  za‐
przyjaźniony od wielu  lat  ze Słowaka‐
mi  mieszkaniec  Krasnobrodu   
Krzysztof  Nowak  oraz  Mariola  Ka‐
wecka  i autorka  tego artykułu –  repre‐
zentujące  Krasnobrodzki  Dom  Kultu‐
ry.

Program  wizyty  miał  ustalone 
punkty, ale nasi goście mieli też trochę 
czasu  dla  siebie  i  mogli  go  spędzać 
według  własnych  planów,  np.  odpo‐
czywając  na  plaży,  czy  spacerując  po 
Krasnobrodzie.

Najintensywniejszy był drugi dzień 
ich  pobytu,  czyli  sobota. W  tym  dniu 
bowiem  realizowany  był  program  pt. 
„Krásny  Brod  w  Krasnobrodzie.  Spo‐
tkanie  partnerskich miejscowości”.  Je‐
go pierwszym punktem był mecz piłki 
nożnej pomiędzy drużynami obu miej‐
scowości,  rozegrany na stadionie spor‐
towym,  który  rozpoczął  się  o  godz. 
11.00.  Mecz  zakończył  się  zwycię‐
stwem  gości,  którzy  strzelili  3  gole. 
Gospodarzom  niestety  nie  udało  się 
umieścić piłki w bramce gości. Nieza‐
leżnie  od  wyniku  rozgrywek,  w  po‐
dziękowaniu za udział w meczu, każda 
z  drużyn  otrzymała  pamiątkowy  pu‐
char  od  Burmistrza  Krasnobrodu, 
a  drużyna  gospodarzy  również  puchar 
od  Starosty  Krásnego  Brodu.  To  był 
rewanż za mecz rozegrany podczas na‐
szej  ostatniej  wizyty  na  Słowacji  na 
początku sierpnia 2017 roku. Wówczas 

wygraliśmy  wynikiem  2:1.  Można 
więc uznać, że jest remis.

Po południu, o godz. 17.00 odbyła 
się  druga,  artystyczna  część  spotkania 
– koncert na scenie plenerowej nad za‐
lewem.  Jako  pierwsza  wystąpiła  tam 
Krasnobrodzka Orkiestra Dęta. Po niej 
zaprezentował  się  zespół  folklory‐
styczny  „Wójtowianie”  z  Krasnobro‐
du, a następnie mieliśmy okazję posłu‐
chać muzyki  i  piosenek w wykonaniu 
naszych  słowackich  gości    zespołu 
folklorystycznego  „Krásnobridčanka”. 
Na  zakończenie  koncertu  zespoły  za‐
śpiewały  wspólnie  piosenkę  „Słowen‐
skie  mamiczki”.  Do  śpiewania  i  do 
tańca kończącego program dołączył się 
również  burmistrz  Kazimierz  Misztal, 
który  serdecznie  podziękował  koncer‐
tującym  zespołom  i  wręczył  im  pa‐
miątkowe dyplomy. 

Wykonawcy  koncertu mieli  okazję 
spotkać  się  jeszcze  wieczorem  na 
wspólnej kolacji, gdzie była okazja do 
wspólnego  śpiewania,  ale  także  do 
rozmów na różne tematy. Tu warto do‐
dać,  że  rozmówcy,  choć  posługiwali 
się  różnymi  językami,  to  porozumie‐
wali się bez korzystania z pomocy tłu‐
macza.  

W  ostatnim  dniu  wizyty,  czyli 
w  niedzielę  19  sierpnia,  nasi  goście 
udali  się na krótką wycieczkę po Kra‐
snobrodzie,  aby  zobaczyć  najciekaw‐
sze miejsca. Większość osób, które do 
nas  przyjechały  były  tu  po  raz  pierw‐
szy,  więc  z  ciekawością  i  zaintereso‐
waniem  obejrzeli  Kaplicę  na  Wodzie, 
Sanktuarium  Maryjne  i  muzea  oraz 
wysłuchali  informacji,  które  przekazał 
im  przewodniczący  Rady  Miejskiej 
Roland  Wyrostkiewicz,  występujący 
tym  razem  w  roli  przewodnika  tury‐
stycznego.   Część naszych gości udała 
się  też  do  kaplicy  św.  Rocha.  Tak  się 
złożyło, że było  to w czasie doroczne‐
go odpustu św. Rocha, więc mieli oka‐

mościu,  która  od  wielu  lat  włącza  się 
w  obchody  dni  naszego  miasta.  Na 
stoisku  były  tradycyjnie  konkursy 
i porady promujące zdrowy tryb życia, 
pomiary  stężenia  tlenku węgla  u  pala‐
czy, pokazy i ćwiczenia z narko i alko 
goglami.

Swoje  stoisko  promocyjne  miały 
też  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo 
Zwierzyniec.

Natomiast  w  Krasnobrodzkim  Do‐
mu  Kultury  odbyła  się  promocja  naj‐
nowszej  książki  Mieczysława  Kościń‐
skiego  pt.  „Piewczyni  Krasnobrodu 

Feliksa Lewandowska”.  (relacja z pro‐
mocji – str. 7).

Podczas  imprezy  były  też  atrakcje 
dla  dzieci    dmuchane  zjeżdżalnie, 
a  także  piknikowa  gastronomia  i  sto‐
iska promocyjne i handlowe.

Patronat  medialny  nad  naszą  im‐
prezą  sprawowali:  TVP  3  Lublin,  Ra‐
dio  Lublin,  Informacyjna Agencja  Sa‐
morządowa, Zamosconline.pl, Kronika 
Tygodnia i Gazeta Krasnobrodzka.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 1213

Podziękowania
Serdecznie  dziękujemy wszystkim, 

którzy mieli swój udział w organizacji 
„Dni  Krasnobrodu”. W  sposób  szcze‐
gólny dziękujemy sponsorowi    firmie 
„NATIVIANA  ROZTOCZE”,  Nadle‐
śnictwu  Zwierzyniec,  Staroście  Za‐
mojskiemu, Policji,  strażakom  i  patro‐
nom medialnym.

Kazimierz Misztal
burmistrz Krasnobrodu

Mariola Czapla  dyrektor KDK
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zję    zobaczyć  to  urokliwe 
miejsce,  zazwyczaj  ciche 
i  spokojne,  tym  razem  pełne 
ludzi,  którzy  licznie  przybyli 
tutaj,  aby  uczestniczyć  we 
mszy św. odpustowej.

Czas trzydniowego pobytu 
naszych słowackich przyjaciół 
minął  bardzo  szybko  i  przy‐
szedł  czas  rozstania. W  poże‐
gnaniu  gości,  oprócz  osób, 
które  ich  witały,  wzięli  także 
udział  członkowie  zespołu 
„Wojtowianie”.  Oczywiście 
nie  obyło  się  bez  śpiewania 
piosenek na pożegnanie. Dzię‐
kując  sobie  wzajemnie  za 
wspólnie  spędzony  czas  go‐
spodarze  i  goście  obdarowali 
się  wzajemnie  upominkami 
i  życzyli  sobie  kolejnych  po‐
dobnych spotkań. 

Krasnobród i Krásny Brod 
mają  wiele  wspólnego. 
Oprócz  podobnej  pisowni 
i  brzmienia  nazw  obie  miej‐
scowości  łączą  i  inne elemen‐
ty,  takie  jak:  położenie  nad 
rzeką,  kolorystyka  herbów, 
w  których  dominują  kolory 
żółty  i  czerwony,    cudowne 
obrazy Matki Boskiej Krasno‐
brodzkiej,  zespoły  folklory‐

styczne,  które  kultywują 
swoje zwyczaje i tradycje  
oraz  życzliwi  i  serdeczni 
mieszkańcy.
    Współpraca  trwa  od 
2004  roku. W  tym  czasie 
przedstawiciele  partner‐
skich  miejscowości  od‐
wiedzali  się  wielokrotnie. 
Były  to  zarówno  wizyty 
kilkuosobych  delegacji 
jak i większych blisko 50
osobych  reprezentacji 
Krasnobrodu  i  Krásnego 
Brodu  –  przedstawicieli 
samorządu, sportu  i kultu‐
ry.
    Podczas tych wizyt nasi 
partnerzy  uświetniali 
swoją  obecnością  m.in. 
takie  uroczystości  jak 
„Majówka  Roztoczańska” 
czy  „Dni  Krasnobrodu”. 
My  również  przebywając 
na  Słowacji  uczestniczyli‐
śmy  w  odbywających  się 
tam  wydarzeniach.  Ostat‐
nio  gościliśmy  tam 
w sierpniu 2017 roku.

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 11

XV Otwarty Turniej Szachowy „Krasnobrodzka Wieża”
Otwarty  Turniej  Szachowy 

„Krasnobrodzka  Wieża”  cie‐
szy  się  niesłabnącą  popularnością. 
W  organizowanych  po  raz  piętnasty 
zawodach, które odbyły się w niedzie‐
lę  5  sierpnia  2018  roku  rywalizowało 
prawie 70 zawodniczek i zawodników. 
Byli  w  tej  grupie  szachiści  z  różnych 
części kraju, m. in. z Grodziska Mazo‐
wieckiego,  Jastrzębia  Zdroju,  Toma‐
szowa  Lubelskiego,  Biłgoraja,  Ożaro‐
wa, Lublina czy Katowic.

W  kategorii  open  zwyciężył  Mar‐

cin Molenda  z UKS „Pionier”  Jastrzę‐
bie  Zdrój,  przed  Kamilem  Ciskiem 
z UKS „GIM Dwójka” Tomaszów Lu‐
belski  i  Jerzym Strzałką,  reprezentują‐
cym BCK Biłgoraj. 

Spośród szachistów w wieku do 14 
lat  najlepsza  okazała  się  Izabela  To‐
karz  z  Klubu  Szachowego  „Gambit” 
Przeworsk,  drugi  był  Paweł  Gromek 
z UKS „GIM Dwójka” Tomaszów Lu‐
belski,  a  trzecie  miejsce  zajęła  repre‐
zentująca  ten  sam  klub  Aleksandra 
Gromek. 

Wśród  zawodników  w  wieku  do 
18  lat  wygrał  Kamil  Cisek,  przed 
Konradem Muchą z UKS SP 1 Leżajsk 
i  Rafałem  Bojczewskim  z  LKS  Lu‐
blin.  

Tegoroczny Turniej  „Krasnobrodz‐
ka  Wieża”  był  jednym  z  elementów 
obchodów  100.  rocznicy  odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

ias.24

Fotoreportaż  str. 14

Sześć  zespołów  z Lublina, Maj‐
danu Górnego, Włodawy  i  Za‐

mościa  rywalizowało  w  tegorocznym 
Turniej  Piłki  Plażowej  o  Puchar  Bur‐
mistrza  Krasnobrodu.  Zawody,  które 
odbyły  się  w  sobotę  25  sierpnia  nad 
miejscowym  zalewem,  wygrała  para 
z  Lublina,  a  na  kolejnych  stopniach 
podium znaleźli się rywale z Zamościa 
i  kolejna  ekipa  ze  stolicy  regionu. 
Główne  trofeum  zdobyli  Michał  Piłat 
i  Jarosław  Rarak,  na  drugim  miejscu 

rywalizację  zakończyli  Jakub  Demski 
i Sławomir Zgnilec z Zamościa, a trze‐
cie  zajęli   Gabriel Wlaź  i Adam Ole‐
niczek z Lublina. 

Organizatorzy,  uczestnicy  i  kibice 
sobotniego turnieju podkreślili, że były 
to  być  może  pierwsze  w  historii  me‐
cze, które siatkarze rozgrywali... w ko‐
szulkach. W  przeciwieństwie  do  ubie‐
głorocznych  zmagań,  tym  razem  nie 
było  upalnie,  ale  na  tyle  słonecznie 
i  ciepło,  że  po  emocjach  sportowych 

znalazła  się  pokaźna  grupa  amatorów 
plażowania, a nawet kąpieli w krasno‐
brodzkim zalewie.

Turniej  na  plaży  zorganizowali 
Krasnobrodzki  Dom  Kultury  i  Urząd 
Miejski  w  Krasnobrodzie,  a  zawody 
sędziował  Adam  Gaca,  który  razem 
z  burmistrzem  Kazimierzem  Miszta‐
lem  wręczyli  drużynom  puchary,  na‐
grody rzeczowe i dyplomy.

ias.24
Fotoreportaż  str. 14

XX Jubileuszowy Turniej Piłki Plażowej
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu
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Promocja książki „Piewczyni Krasnobrodu  
Feliksa Lewandowska”

Setna  rocznica odzyskania przez 
Polskę  niepodległości  skłania 

Polaków  do  sięgania  w  przeszłość 
i  utrwalania  historii  naszego  narodu. 
Drogi Polski wiodły nie  tylko poprzez 
walki  zbrojne,  ale  także  poprzez  za‐
chowanie  mowy  ojczystej,  kultury, 
zwyczajów i tradycji ludowej. 

Jedną z osób, która przyczyniła się 
do  rozwoju  i  utrwalania  kultury  ludo‐
wej w Krasnobrodzie była Feliksa Le‐
wandowska.  Pamięć  o  zmarłej  18  lat 
temu artystce ludowej, poetce, malarce 
i  animatorce  kultury  utrwalił  w  swej 
publikacji pt. ,,Piewczyni Krasnobrodu 
Feliksa Lewandowska” krasnobrodzki 
regionalista  Mieczysław  Kościński. 
Jest to już jego szesnasta książka zwią‐
zana  z  historią Krasnobrodu,  i  jak  za‐
powiada autor, nie ostatnia. 

Spotkanie autorskie, na którym by‐
ła  promowana  nowa  książka  odbyło 
się  dniu  22.07.2018  roku  w  upalne, 
niedzielne  popołudnie  w  ramach  Dni 
Krasnobrodu.  Sala  Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury wypełniła się po brzegi. 
To  świadczyło  o  dużym  zainteresowa‐
niu książką. Przybyli m. in.: najbliższa 
rodzina  artystki    siostra  Bogumiła 
Furman z Tarnobrzegu, bratanek Jakub 
Kurantowicz,  bratanica  oraz  burmistrz 
Krasnobrodu    Kazimierz  Misztal, 
przewodniczący Rady Miejskiej  – Ro‐
land  Wyrostkiewicz,  ks.  prałat    Ro‐
man Marszalec,  a  także  zespół  folklo‐
rystyczny  ,,Wójtowianie”  z  Krasno‐
brodu,  byłe  członkinie  KGW,  miesz‐
kańcy Krasnobrodu i okolic. 

Spotkanie  rozpoczął  burmistrz 
Krasnobrodu Kazimierz Misztal,  który 
wyraził  uznanie  dla  redaktora Kościń‐
skiego  za  dokumentowanie  historii 
i  promowanie  naszego  miasta  na  kar‐
tach  książek.  Potem  Mieczysław  Ko‐
ściński  przybliżył  kulisy  pracy  nad 

książką  i  omówił  jej  strukturę  oraz 
nadmienił,  że  warto  by  którąś  z  ulic 
krasnobrodzkich  nazwać  imieniem 
Feliksy Lewandowskiej. 

Ponadto głos zabrali goście. Słowa 
podziękowania w stronę autora skiero‐
wał  ks.  Roman  Marszalec  i  Roland 
Wyrostkiewicz.  Dokonano  również 
odsłonięcia  pamiątkowego  portretu 
piewczyni  miasta  w  Galerii  Krasno‐
brodzkiej, z której  jak słusznie zauwa‐
żył  p.  Kosciński    można  się  z  niej 
uczyć historii  naszego miasta. Symbo‐
licznego odsłonięcia portretu dokonali: 
najbliższa  rodzina,  autor  ksiązki 
i Roland Wyrostkiewicz. 

Po  oficjalnej  części  spotkania 
można  było  nabyć  książkę  o  artystce 
krasnobrodzkiej,  uzyskać  autograf  od 
autora,  posmakować  regionalnych 
ciast  i  przy  herbacie  posłuchać  piose‐
nek  w  wykonaniu  ,,Wójtowian”,  mię‐
dzy  innymi  tych,  które  dawniej  śpie‐
wała  p.  Lewandowska  w  zespole 
KGW. 

Nie  zabrakło  wspomnień  o  artyst‐
ce.  Zofia  KończewskaMurdzek  jako 
sąsiadka  artystki  zachowała  miłe 
wspomnienia  o  niej.  Jej  zdaniem  była 
to  osoba  bardzo  zaangażowana  w  ży‐
cie  społeczne,  kulturalne  i  parafialne 
Krasnobrodu.  Cechowały  ją  ogromny 
szacunek  i  życzliwość  do  ludzi.  I  tak 
oto  po  raz  kolejny  dzięki  p.  Kosciń‐
skiemu  udaliśmy  się  w  podróż  do 
przeszłości Krasnobrodu. 

Szkoda  tylko,  że  zabrakło  mło‐
dzieży,  a  przecież  książki  M.  Kościń‐
skiego są ocalonym od zapo‐
mnienia  dziedzictwem  mia‐
sta  dla  przyszłych  pokoleń. 
Zwieńczeniem  wydarzenia 
artystycznego  była  wspólna 
fotografia.

Książka  pt.  ,,Piewczyni 

Krasnobrodu    Feliksa Lewandowska" 
liczy  160  stron,  wydana  własnym 
sumptem.  Waloru  publikacji  dodają 
zdjęcia, wiersze  i obrazy  jej  autorstwa 
oraz  informacje  prasowe  o  artystce. 
Skład,  druk  i  oprawa   Wydawnictwo 
Polihymnia Lublin.

Okazuje się, że p. Kościński  nasz 
niestrudzony  piewca  Krasnobrodu  nie 
spoczywa na  laurach. Ma kolejne  pla‐
ny  wydawnicze.  Czasami  ma  obawy, 
że  nie  zdąży  wszystkich  planów  zre‐
alizować,  ale  trzeba mieć  nadzieję,  że 
się uda. Nową książkę oraz  inne moż‐
na nabyć u autora.

Alina Słota

W  dniach  od  29  sierpnia 
do  1  września  2018r. 

odbędzie  się  XXXI  Czteroetapo‐
wy  Bieg  Pokoju  Pamięci  Dzieci 
Zamojszczyzny,  „Zamojska Setka 
na  100lecie  Niepodległości  Pol‐
ski”  impreza  sportowa  organizo‐
wana  przez  Ośrodek  Sportu 
i Rekreacji w Zamościu.

Zgodnie  z  wieloletnią  trady‐
cją  meta  drugiego  etapu  rozegra‐
na będzie w Krasnobrodzie. 

W  tym  roku  organizatorów 
i  uczestników  biegu  będziemy 
gościli w dniu 30 sierpnia. Zapra‐
szamy  na metę  biegu w  centrum 
Krasnobrodu już od godz. 11.00.

Tam  wraz  z  mieszkańcami 
miasta  zawodników  witać  będą 
władze  samorządowe Krasnobro‐
du  oraz  zespół  folklorystyczny 
„Wójtowianie”.

M. Czapla

XXXI Czteroetapowy Bieg Pokoju 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny
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VIII Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”
Ósma  edycja  Międzynarodowe‐

go  Festiwalu  „Śladami  Singe‐
ra” za nami.

W  tym roku zawitał on do dwuna‐
stu  miast,  a  w  Krasnobrodzie  był  już 
po  raz piaty,  i  jak  co  roku  swoją  arty‐
styczną wędrówkę zakończył w Lubli‐
nie pokazem spektaklu podczas Carna‐
valu Sztukmistrzów.
Głównym  organizatorem  Festiwalu 
jest  Ośrodek  Brama  Grodzka    Teatr 
NN  z  Lublina,  dzięki    niemu  to  inter‐
dyscyplinarne  wydarzenie  na  dobre 
wpisało  się  w  kalendarz  imprez  orga‐
nizowanych w Krasnobrodzie.

W  tym  miejscu  należy  przypo‐
mnieć, że inspiracją dla powstania idei 
projektu jest twórczość noblisty Izaaka 
Baszewisa Singera, osadzona w wielo‐
kulturowej  scenerii  miasteczek  regio‐
nu. A  wszystko  zaczęło  się  od  Fram‐
pola  a  właściwie  od  opowiadania 
„Trzy życzenia”, w którym pisarz opo‐
wiada o tym miejscu.
– Nasz  festiwal  jest  jak  ten Frampol – 
mówi  Witold  Dąbrowski  z  Ośrodka 
Brama Grodzka Teatr NN, dyrektor fe‐
stiwalu „Śladami Singera”.  – Jest roz‐
rywka,  jest  dobra  zabawa,  są  artyści 
na  wysokim  poziomie  i  spotkania 
z  ludźmi.  Chcemy  bawić  i  zachwycać. 
Też po to, by pojawiła się refleksja do‐
tycząca  zbiorowej  i  indywidualnej  pa‐
mięci  o  polskożydowskim  dziedzic‐
twie.

A jeśli o artystach mowa, to w tym 
roku  festiwalową  grupę  tworzyli 
sztukmistrzowie  z  Anglii,  Izraela, 
Włoch,  Chorwacji,  Martyniki,  Czech 
i  Polski.  Byli  to  żonglerze,  tancerze, 
muzycy,  aktorzy,  mim,  linoskoczek 
i mistrz hulahoop.

Ta  międzynarodowa  mieszanka 
swoimi  występami  nie  tylko  bawiła, 
zachwycała  i wywoływała  uśmiech  na 
twarzach  widzów,  ale  także  skłaniała 
do  refleksji  dotyczącej  zbiorowej  i  in‐
dywidualnej  pamięci  o  polskożydow‐
skim dziedzictwie.
A w Krasnobrodzie było tak:

Jako, że pogoda spłatała figla  i pa‐
dał  deszcz,  niemożliwe  było  zrealizo‐
wanie  programu  zgodnie  z  harmono‐
gramem, ale tylko na chwilę. 

Rozpoczęcie  krasnobrodzkiej  sin‐
gerowskiej  przygody  było  w  Krasno‐
brodzkim  Domu  Kultury,  gdzie  odbył 
się  wernisaż  wystawy  „Było  miasto... 
Podróże  przez  zapomniany  konty‐
nent”. Następnie na sali widowiskowej 
o  Singerze  i  festiwalu  opowiedział  je‐

go  dyrektor  Witold  Dąbrowski,  tam 
również  odbyła  się  promocja  festiwa‐
lowej  gazety  „Sztukmistrz  Krasno‐
brodzki”,  na  której  obecne  były  także 
autorki  tekstów  zamieszczonych 
w  krasnobrodzkim  wydaniu:  Gabrysia 
Szpyra,  Karolina  Smoluch  i  Alina 
Słota. Wszystkie panie poproszone zo‐
stały  o  kilka  słów  związanych  z  ich 
osobistą przygodą z Singerowskim Fe‐
stiwalem.

Następnie  demokratycznie  ustalo‐
no,  że mimo niepewnej  pogody wszy‐
scy  uczestnicy  tego  inaugurującego 
spotkania  chcą  wziąć  udział  w  zapla‐
nowanym Queście    czyli  bezobsługo‐
wej  grze  terenowej,  która  polegała  na 
przejściu  nieoznakowanym  szlakiem 
turystycznym,  po  wyjątkowych  miej‐
scach  Krasnobrodu.  Było  to  możliwe 
dzięki rymom i  licznym zagadkom za‐
wartym w  tekście  przygotowanym  dla 
każdego  festiwalowego  miasteczka 
przez  wspaniałą  przewodniczkę  tury‐
styczną  Ewelinę Burek.
  Po  tym  jakże  interesującym space‐
rze w domu kultury odbył się spektakl 
„Gimpel  Głupek”  w  wykonaniu  Ho‐
warda  Rypp'a  z  Izraela  oraz  projekcja 
filmu dokumentalnego „Karski  i wład‐
cy  ludzkości”  w  reżyserii  Sławomira 
Grynberga.

Drugiego  dnia  krasnobrodzkiego 
Festiwalu Singera,  artyści prezentowa‐
li  swoje  umiejętności 
aktorskie,  cyrkowe, 
muzyczne  i  taneczne, 
w  różnych  miejscach 
Krasnobrodu.  Można 
ich  było  spotkać 
w  centrum  miasta  na 
Placu  Siekluckiego, 
czy  nad  krasnobrodz‐
kim  zalewem,  gdzie 
wzbudzali wielkie  za‐
interesowanie  owocu‐
jące  dowodami  sym‐
patii i życzliwości, nie 
tylko  od  mieszkań‐
ców  naszego  miasta, 
ale i turystów.

W  czasie  tego  ar‐
tystycznopromocyj‐
nego  spaceru  można 
było  porozmawiać 
z  artystami  i  dopytać 
o  tajniki  ich  profesji, 
a  nawet  spróbować 
swoich sił w poszcze‐
gólnych  dyscypli‐
nach.

Natomiast wieczo‐

rem,  tradycyjnie  odbył  się  spektakl 
plenerowy „Przyjaciele Sztukmistrza”.
Była  muzyka  na  żywo  i  przepiękne   
widowisko  łączące  taniec,  cyrk,  teatr, 
fireshow  i  muzykę  z  opowieścią 
o tradycji przedwojennego szettlu. 

Pokaz  wyreżyserowany  przez  Ar‐
kadiusza Ziętka  zgromadził  jak  co  ro‐
ku  wspaniałą  publiczność,  która  bar‐
dzo  licznie  przybyła  na  wieczorne 
show  i  brawami  doceniła  wysoki 
kunszt artystyczny sztukmistrzów oraz 
dużą dawkę emocji i pozytywnej ener‐
gii jaką otrzymała.
 Kolejne  spotkanie  z  Singerem  za  na‐
mi. I znowu można powiedzieć, że by‐
ło WSPANIALE !!! 

A  to  za  sprawą nie  tylko wspania‐
łych  artystów  ale  także  dzięki  Twór‐
com, Organizatorom i Wolontariuszom 
tego  wyjątkowego  wydarzenia  kultu‐
ralnego.

W  tym miejscu  składamy  serdecz‐
ne  podziękowania  Panu Waldemarowi 
Maruszakowi  –  właścicielowi  sklepu 
budowlanego  „WALDEX”  za  nieoce‐
nioną  pomoc,  która  umożliwiła  reali‐
zację jednego z punktów widowiska.

Już  teraz  zapraszamy  na  kolejną 
festiwalową przygodę za rok, jesteśmy 
przekonani,  że  będzie  to  wyjątkowy 
czas.

M.K.
Fotoreportaż – str. 24
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Lokalna  Grupa  Działania  „Na‐
sze  Roztocze”  zorganizowała 

kolejną,  czwartą  już  edycję  konkursu 
„Liderzy  Lokalnych  Społeczności”, 
w  ramach  którego  nagrodzone  zostały 
organizacje  oraz  grupy nieformalne  za 
projekty  realizowane  przez  nich w  ro‐
ku 2017.

W  odpowiedzi  na  ten  konkurs 
zgłoszonych zostało 14 projektów z te‐
renu  działania  LGD  „Nasze  Rozto‐
cze”. 

Uroczyste  rozstrzygnięcie  konkur‐
su  oraz  wręczenie  nagród  dla  jego 
uczestników  miało  miejsce  w  dniu 
02.08.2018r.  w  sali  konferencyjnej 
Hotelu Polak w Zamościu.

Wśród  nagrodzonych  były  też  ini‐
cjatywy  realizowane  przez  stowarzy‐
szenia  z  terenu  gminy  Krasnobród. 
Oto nasi laureaci: 
II miejsce    Stowarzyszenie Klub 50 
Plus, za realizację projektu „Senior na 
walizkach”. Nagroda   bon o wartości 
400 zł,

III miejsce      „Ach Zielone”  Stowa‐
rzyszenie  na  rzecz  rozwoju miejsco‐
wości Zielone  i okolic,    za  zorganizo‐
wanie  Widowiska  Historycznego  „Na 
wzgórzach  i  lasach  Zielonego”  –  Re‐
konstrukcja  historyczna  wydarzeń 
z  września  1939r.  Nagroda    bon 
o wartości 350 zł,
Wyróżnienie  I  stopnia    „Zielona 
Knieja”  Stowarzyszenie  na  rzecz 
rozwoju  miejscowości  Stara  Huta 
i okolic, za realizację projektu „Ocalić 
od  zapomnienia wrzesień  1939 w  Sta‐
rej Hucie”. Nagroda  –  bon  o wartości 
250 zł.

Wśród  wręczających  nagrody  była 
krasnobrodzianka  Agnieszka  Adam‐
czuk – sekretarz Stowarzyszenia.

Gratulujemy  wszystkim  laureatom 
konkursu,  a  w  sposób  szczególny  na‐
szym  reprezentantom.  Do  gratulacji 
dołączamy  życzenia  realizacji  kolej‐
nych ciekawych inicjatyw.

Mariola Czapla

Liderzy Lokalnych Społeczności z gminy Krasnobród

W  dniu  29  lipca  2018  roku 
zespół  „Wójtowianie” 

wziął udział w XVII Transgranicznym 
Festiwalu  Pieśni  o  Roztoczu  organi‐
zowanym  przez  Gminny  Ośrodek 
w  Suścu.  Jego  występ  zakończył  się 
sukcesem.

Jury w  składzie: Artuch  Sępoch  – 
Dyrektor  WOK  w  Lublinie  i  Lilla 
Walczak  Wicedyrektor do spraw dy‐
daktycznych  w  Specjalnym  Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym  im.  Janu‐

sza  Korczaka  w  Tomaszowie  Lubel‐
skim po wysłuchaniu 13 zespołów i 1 
kapeli przyznało I miejsce w kategorii 
Piosenka  o  Roztoczu  zespołowi  folk‐
lorystycznemu „Wójtowianie”   z Kra‐
snobrodu. Gratulujemy.

Za  naszym  zespołem  uplasowały 
się  na  II  miejscu    zespół  „Parzanki” 
z  Paar  i  na  III    „Kwiaty  Roztocza”   
z Gminy Susiec.

Gratulujemy!
M. Czapla

Sukces „Wójtowian” w Suścu
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W  dniach  2829  lipca 
2018  roku w Nieliszu 

odbyły  się  coroczne  Dni  Gminy 
Nielisz,  w  programie  których 
oprócz  koncertów, występów  ar‐
tystycznych oraz gier i zabaw dla 
dzieci  znajdował  się m.in.  Festi‐
wal Turystyczny. 

Drugiego dnia imprezy swoje 
walory turystyczne i atrakcje pre‐
zentowały  zaproszone  Gminy, 
Stowarzyszenia,  Koła  Gospodyń 
itp. 

Gmina  Krasnobród  gościła 
na Festynie Turystycznym po raz drugi 
i  w  tym  roku  reprezentowali  ją:  Mał‐
gorzata Dobrut  –  prezes Krasnobrodz‐
kiego  Stowarzyszenia  Turystycznego, 
Maciej  Kawka  –  członek  KST  oraz   

Kamil  Pióro  –  pracownik  Punktu  In‐
formacji  Turystycznej  w  Krasnobro‐
dzie.

Stoisko Gminy Krasnobród cieszy‐
ło  się  ogromnym  zainteresowaniem. 

Zapełnione  ulotkami  i  fol‐
derami  promującymi  naszą 
Małą  Ojczyznę    Krasno‐
bród,  suto  zastawione  sma‐
kowitościami,  przyozdobio‐
ne  świeżymi  kwiatami, 
„krasnobrodzkimi  kurami” 
oraz  dziełami  naszych  lo‐
kalnych  artystów,  zdecydo‐
wanie  wyróżniało  się  spo‐
śród wszystkich stoisk. 
    Serwowane  przez  nas  po‐
trawy  –  żurek,  bigos,  cebu‐
larze,  pizzerki,  chlebek, 

smalczyk,  ogórki  a  także  słodkości 
smakowały  gościom,  którzy  chętnie 
wracali  po  więcej.  W  programie  im‐
prezy  była  m.in.  krótka  relacja  z  Tar‐
gów  na  antenie TVP  Lublin,  w  której 

to Pani Małgorzata Dobrut zachęcała 
oglądających  do  odwiedzania  Kra‐
snobrodu.
Na zakończenie odbyło się uroczy‐

ste podziękowanie za przybycie oraz 
rozdanie pamiątkowych dyplomów. 
Krasnobrodzki  punkt  został  oce‐

niony bardzo wysoko  i  otrzymał na‐
grodę  –  „Statuetkę  Jasia  Wędrow‐
niczka”  –  wyróżnienie  za  Promocję 
Turystyki.
Serdecznie  dziękujemy  wszystkim 

sponsorom za pomoc w przygotowa‐
niu  stoiska  oraz  przygotowanie 
wszystkich smakowitości. 

Kamil Pióro

Krasnobród wyróżniony
na Festiwalu Turystycznym w Nieliszu
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Moje opowieści o Krasnobrodzie 
Nalot szarańczy w 1860 r.

Szarańcza  wędrowna  (locusta 
migratoria), bo o niej będzie  ta 

opowieść,  towarzyszyła  ludziom  od 
zarania  dziejów.  Należy  do  tej  samej 
rodziny  co  dobrze  nam  znany  pasiko‐
nik  zielony  i  świerszcz  polny,  jednak 
jest od nich bardziej żarłoczna i o wie‐
le większa; osiąga długość do 8 cm. Jej 
ojczyzną  jest  południowa  Euroazja 
i  północna Afryka.  Z  reguły  prowadzi 
spokojne i raczej samotnicze życie, ale 
raz na jakiś czas, w sprzyjających oko‐
licznościach,  gromadzi  się  w  roje  li‐
czące  miliardy  osobników  i  rusza 
przed siebie. 

Kiedy pod koniec dnia  rój opadnie 
na ziemię, wygłodniałe owady potrafią 
ogołocić  z  zieleni    przestrzeń  liczącą 
setki  kilometrów  kwadratowych,  po‐
krywają  grubą,  ruszającą  się  i  szelesz‐
czącą  warstwą  drogi  i  podwórza, 
wdzierają  się  do  budynków,  łamią 
swoim ciężarem drzewa. Stado składa‐
jące  się  z  4050 mld  osobników  zjada 
dziennie 80100 ton pokarmu roślinne‐
go,  a  to  co  przypadkiem  ocaleje  i  tak 
nie  nadaje  się  do  niczego,  bo  jest  za‐
brudzone  toksycznymi  odchodami. 
Straszliwa  klęska  głodu  po  przejściu 
szarańczy  dotyka  nie  tylko  ludzi,  ale 
i  zwierzęta.  Nierzadko  też  pokłosiem 
takiego nalotu były epidemie, zbierają‐
ce    wśród  wygłodniałych,  wyniszczo‐
nych  ludzi  obfite  żniwo.  I  co 
najgorsze,  ludzie  wobec  tej  plagi  byli 
praktycznie  całkowicie  bezradni;  żad‐
na z metod walki z  szarańczą nie była 

na  tyle  skuteczna,  by  mogli  czuć  się 
bezpieczni,  zwłaszcza,  że  nigdy  nie 
wiadomo było,  gdzie  i  kiedy  się  poja‐
wi.

Szarańcza,  która  nawiedziła 
w  sierpniu  1860  r.  ziemię  krasno‐
brodzką  i  tomaszowską zerwała się do 
lotu ze stepów w okolicy miasta Cher‐
son  nad  Morzem  Czarnym  i  wzdłuż 
Wschodnich  Karpat,  przez  Bessarabię 
i Podole dotarła do Polski. Na począt‐
ku swej wędrówki, w lipcu, chmura li‐
czyła  ok.  60  km  długości  i  20  km 
szerokości.  23  sierpnia,  zapewne  nie 
tak przerażająco wielka  jak na począt‐
ku,  bo  po  drodze  walczyło  z  nią 
ok.  20  tys.  ludzi,  dotarła  do  ziemi 
przemyskiej,  skąd pisano:  „Przerażają‐
cy  to  widok  tej  szarańczy  w  takich 
ogromnych  rojach  i  chmurach,  robią‐
cej syk i szum w powietrzu, co się nie 
da  do  niczego  przyrównać,  ale  taką 
trwogą  przejmuje,  jak  podobno  żadne 
z dotąd widzianych zjawisk. Jak siadła 
na  polu,  to  się  zdawało,  że  pole  poro‐
sło w grubą  łuskę  rybią,  i  gdzie  stąpi‐
łeś,  tam cię otaczała chmura szarańczy 
tak  gęsto,  że  na  kilka  kroków  niewi‐
działeś drugiego człowieka”.1

W  dniach  27  i  28    sierpnia    nad 
wieczorem    szarańcza  pojawiła  się 
w okolicy Tomaszowa; najpierw  prze‐
latywała  dość  szerokim  pasem  nad 
Tarnawatką  i  Rachodoszczami  i  bez 
osiadania  na  ziemi    skierowała  się  na 
lasy  lipskie  w  Ordynacji  Zamojskiej, 
potem  nad  Tomaszowem  pojawiła  się 

główna  chmura;  była 
szeroka  na  ok.  8,5  km, 
miejscami  zasłaniała 
słońce, a jej przelot nad 
miastem  trwał dwie go‐
dziny.  Owady  zajęły 
obszar  wokół  Jeziora 
Wieprzowego,  pola 
zwane  Czołomyje  oraz 
pola pod Szarowolą. 29 
sierpnia  szarańcza  do‐
tarła  do  Krasnobrodu; 
przeciągała  blisko  go‐
dzinę,  dwoma  war‐
stwami  na  łokieć 
grubymi  i  padła  głów‐
nie na  lasy, zajęła  także 
położone  wśród  nich 
pola  należące  do  kra‐
snobrodzkich  miesz‐
czan.  Osiadła  na  nich 
tak  gęsto,  że  „po  kilka‐
dziesiąt  sztuk  na  łokciu 

kwadratowym  doliczyć  się  można”. 
Występujące w  tym  czasie  na  naszym 
terenie  burze  i  wiatry  rozniosły  ją  na 
znacznej  przestrzeni;  widziano  ją  nad 
Suścem  i  Oseredkiem,    odnotowano 
jej  obecność  w  okolicach  Józefowa 
i Tarnogrodu. Na szczęście było już po 
żniwach,  jednak  nie  wszystko  jeszcze 
zebrano  i  uprzątnięto.  Nie  dziwi  więc 
fakt,  że do walki z nieproszonymi go‐
śćmi przystąpiono niezwłocznie.

Zgodnie  z  obowiązującymi  wów‐
czas  na  wypadek  nalotu  szarańczy 
przepisami,  każdy,  kto  zauważył  owa‐
dy, miał obowiązek natychmiastowego 
powiadomienia  o  tym  swojego  wójta 
lub burmistrza. Ten z kolei informował 
o  tym Naczelnika  Powiatu,  a  zarazem 
miał  obowiązek  zlokalizować miejsca, 
w  których  osiadła  szarańcza,  ocenić 
sytuację, zawezwać ludzi z  narzędzia‐
mi,  a  nierzadko  takie  przygotować 
oraz  podjąć  odpowiednie  działania 
zmierzające  do  wytępienia  owadów. 
Nikt  z  wezwanych  do  pomocy  nie 
mógł  odmówić,  pod  rygorem  odpo‐
wiedzialności  karnej,  udziału  w  takiej 
akcji.  Wszystko  to  wymagało  czasu, 
zwłaszcza,  że  nie  było  telefonów,  po‐
ruszano się pieszo lub konno, a i owa‐
dy  nie  siedziały  w  miejscu,  czekając 
na  ludzi.  Dlatego  też  do  właściwej 
walki  z  szarańczą  przystąpiono  około 
10  września,  organizując  „wyprawy” 
w konkretne miejsca. Początkowo pra‐
cowali  tylko  mieszkańcy  zaatakowa‐
nych  terenów,  potem  jednak, 
zważywszy na  ilość owadów  i obawę, 
że miejscowa  ludność może nie podo‐
łać wyzwaniu, Naczelnik Powiatu we‐
zwał  na  pomoc  ludzi  z  powiatu 
zamojskiego  i  hrubieszowskiego.  Pra‐
cowano dniem i nocą; pod Krasnobro‐
dem  po  600  osób,  pod  Tomaszowem 
po 900. Wszystkimi działaniami kiero‐
wali:  pod  Krasnobrodem    burmistrz 
Krasnobrodu  i  wójt  gminy  Aleksan‐
drów,  pod  Tomaszowem    burmistrz 
Tomaszowa  i  wójt  gminy  Rogóźno. 
Ponieważ  szarańcza  w  dzień  przeby‐
wała na polach, a na noc przenosiła do 
lasów, podjęto stosowne do okoliczno‐
ści działania. Na polach ustawieni  ści‐
śle  obok  siebie  w  szeregach  ludzie, 
najczęściej mężczyźni, uzbrojeni w ło‐
paty, miotły, widły  z  przeplecioną  po‐
między  ich  zębami  łozą,  wiechy 
z  gałęzi  drzew  liściastych  lub  spręży‐
ste  konary  sosnowe,  szli  ławą  i wybi‐
jali  znajdujące  się  na  ziemi  owady. 

 Rycina szarańczy w „Czytelni Niedzielnej”, 
numer 44, 1860r.
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Koniecznie  musieli  być  w  butach,  bo 
atakowana  szarańcza  gryzła,  a  dotkli‐
wie poranione stopy wykluczały  takie‐
go  człowieka  z  dalszych  działań. 
Martwe  owady  zgarniano  na  kupę 
i spalano. 

Inaczej  postępowano  nocą:  „Gdy 
szarańcza  polokuje  się  na  drzewach 
tak, że często na jednej gałązce jest po 
kilkadziesiąt  naczepianych  jedna  na 
drugiej,  i w  niektórych miejscach wy‐
glądają  na  drzewach  jak  osiadłe  roje 
pszczół,  wówczas  zaczynają  ją  palić, 
podkładając  pod  drzewa,  gdzie  gro‐
madnie się skupia, zapalone snopy sło‐
my  i  suchych  gałęzi  lub  też  nosząc 
w  ręku  zapalone  małe  snopki  słomy 
i  podsuwając  je  do  pni  i  gałęzi,  gdzie 
najwięcej  widać  osiadłej  szarańczy”2. 
Oszołomione  dymem  i  poparzone 
owady  spadały na  ziemię, gdzie  je  za‐
bijano,  zbierano  do  worków  i  wyno‐
szono na ogniska. 
W miejscach, gdzie drzewa rosły gęsto 
i  zachodziło  niebezpieczeństwo  poża‐
ru, stosowano inną metodę: na granicy 
pola i drzew układano z suchych gałęzi 
lub słomy luźne pryzmy, w których lo‐
kowała się na noc szarańcza. W odpo‐
wiednim  czasie  podpalano  je 
jednocześnie  i  pilnowano,  by  owady 
nie  uciekały  z  ognia.  Natomiast  sza‐
rańczę  osiadłą  na  łąkach  zgniatano 
ciężkimi  drewnianymi  walcami,  od‐
wróconymi  bronami  zagęszczonymi 

wplecionymi  w  nie  elastycznymi  ga‐
łązkami, czy w końcu wozami ciągnię‐
tymi  tylko  przez  konie;  wołów  do  tej 
pracy nie wykorzystywano,    ponieważ 
wyziewy  miażdżonych  owadów  po‐
wodowały  ich  chorobę,  a  nawet 
śmierć. 

Wyniszczanie  szarańczy  nie  było 
jednorazową akcją i trwało przez wiele 
dni.  Skuteczność  podejmowanych 
działań  oceniał  tu  na  miejscu  Naczel‐
nik Powiatu, był także na naszym tere‐
nie  Naczelnik  Kancelarii  Rządu,  byli 
korespondenci  prasowi,  zapewne  byli 
też  i ciekawscy. Tylko paniom z  towa‐
rzystwa  stanowczo  odradzano  zwie‐
dzanie  miejsc  zajętych  przez 
szarańczę.  I  nie  chodziło  tu  wcale 
o  drastyczny  widok  zabijanych  maso‐
wo owadów, ale o krynolinę, obowiąz‐
kowy  wówczas  element  garderoby 
eleganckiej  damy.  Krynolina  to  lekka 
konstrukcja  wykonana  z  metalu  lub 
włosianki,  mająca  kształt  dzwonu 
i sięgająca kostek u nóg. Mocowano ją 
w  pasie  i  nakładano  na  nią  najpierw 
halkę, a potem suknię. Nie trudno więc 
wyobrazić  sobie,  co  by  się  działo, 
gdyby  owady  poszukały  pod  nią 
schronienia.

Zgodnie  z  decyzją  naczelnika  po‐
wiatu  wyniszczanie  szarańczy  zakoń‐
czono w połowie października. Ale  na 
tym nie koniec;  teraz należało przystą‐
pić do niszczenia jaj.

W tym miejscu trzeba wyjaśnić, że ko‐
niec lata to dla szarańczy czas rozmna‐
żania  się.  Wkrótce  po  akcie 
zapłodnienia  samce  giną,  natomiast 
samice  żyją  jeszcze  jakiś  czas  i  kopią 
w miękkiej  ziemi,  np.  na  polach,  nie‐
zbyt  głębokie  dołki,  do  których  skła‐
dają  ok.  100  jaj,  połączonych  kleistą 
substancją  na  kształt  woreczka.  Jedna 
samica  może  wypełnić  jajami  nawet 
kilka  dołków.  Wiosną  wylęgają  się 
z  nich  młode  osobniki,  zwane  „pie‐
chotą”,  ponieważ  nie  mają  skrzydeł 
i skupione w ogromne gromady, poru‐
szają się, idąc lub skacząc. Rosną i po‐
żerają  do  gołej  ziemi  wszystko,  co 
napotkają  na  swej  drodze,  powodując 
w ten sposób kolejną klęskę. 

Pola,  na  których  zauważono  jaja 
szarańczy,  należało  kilka  razy  bardzo 
płytko i dokładnie przeorać w różnych 
kierunkach,  aby  wydobyć  na  po‐
wierzchnię  owe  woreczki  z  jajami, 
a  następnie  je  wyzbierać  i  zniszczyć. 
Najczęściej zajmowały się tym kobiety 
i dzieci, którym płacono od  ilości we‐
dług ustalonych stawek. Takich pól nie 
obsiewano na zimę, aby resztki nie ze‐
branych  jaj  zostały  zniszczone  przez 
ptactwo,  jesienne  słoty  lub  mrozy. 
Wiosną wracano  na  nie  ponownie,  by 
sprawdzić,  czy  nie  wylęgła  się  tam 
„piechota”. Kiedy tak się stało, owady 
zmiatano  delikatnie  w  kierunku  przy‐
gotowanych  wcześniej  rowów,  gdzie 
je  starannie  miażdżono  i  zasypywano 
ziemią  lub  zagarniano  wprost  do 
ognia. 

W  oparciu  o  dane  uzyskane  od 
burmistrza  Tomaszowa,  dokonano 
w  „Gazecie  codziennej”  podsumowa‐
nia  akcji  wyniszczania  szarańczy: 
„wyzbierano  żywej  szarańczy  korcy3 
625,  jaj  garncy4  554.  Że  zaś  w  korcu 
mieściło  się  żywej  sztuk  6400,  a  jaj 
w garncu 15600 wypada  liczba wygu‐
bionej szarańczy: żywej sztuk 4 miljo‐
ny,  jaj  dziewięć  miljonów,  do  czego 
nierównie  znaczniejszą  liczbę  dodać 
można  wygubionej  innemi  środkami 
tu i w okolicy. Nadmienić także winie‐
nem,  że  ziemia, w której  jaja były  za‐
grzebane,  starannie  zoraną  została”5. 
Co prawda dane liczbowe dotyczą naj‐
prawdopodobniej  tylko  okolic  Toma‐
szowa, jednak dają jakieś wyobrażenie 
o skali zjawiska, z jakim musieli zmie‐
rzyć się mieszkańcy tych stron. 

Pomimo  tego,  że  każdy  nalot  sza‐
rańczy  był  dla  ludzi  bardzo  trudnym 
doświadczeniem,  zdarzały  się  też  za‐
bawne  sytuacje:  „Przybyły  do  Toma‐
szowa tylko co po przelocie szarańczy 
jakiś podróżny, chcąc przyjrzeć  się  ta‐

Konny przyrząd do niszczenia szarańczy w „Szarańcza opisana szczegółowo 
i z wyłożeniem sposobów niszczenia jej”J. Gluzińskiego. Warszawa 1861 r.
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kowej  z  bliska,  powiedział  jakiemuś 
żydkowi,  aby  mu  choć  jedną  sztukę 
złapał,  za  co  mu  przyrzekł  stosowne 
wynagrodzenie.  Inni  dowiedziawszy 
się  o  tem,  wkrótce  obiegali  ulice;  za‐
pytując  czyli  kto  nie  kupi  szarańczy? 
Na pasie granicznym chłopi galicyjscy, 
będąc  zobowiązani  do  dostarczenia 
szarańczy  na  wymiar,  a  uważając  dla 
siebie  korzystniejszym  nabycie  już 
uzbieranej,  kupowali  takową  od  na‐
szych  włościan  i  jak  jaki  towar  przez 
granicę  przemycali”6  (granica  ta  prze‐
biegała  między  Tomaszowem  a  Bełż‐
cem).  Jak  widać,  pieniądze  można 
zrobić  na  wszystkim,  trzeba  tylko 
umieć wykorzystać sytuację.

Na  zakończenie  tej  opowieści, 
warto  przypomnieć,  a może  i  poinfor‐
mować, że w nieodległym Zwierzyńcu 
znajduje  się  pomnik  upamiętniający 
walkę  człowieka  z  szarańczą.  Jest  to 
kamienny  prostopadłościan  opatrzony 
z trzech stron napisami. 
Na  środku górnej powierzchni  znajdu‐
ją się następujące słowa: „Na pamiątkę 
wytępienia szarańczy wędrownej przy‐

byłej  w  te  okolice  dn.  26  sierpnia 
1711.  Dookoła  nich  wyryte  są  nazwy 
miejscowości:  Łabunie,  Zielone,  Kra‐
snobród,  Przeorsk,  Szarowola,  Czoło‐
myje, Wólka  , Ulów. Na  jednym boku 
znajdują  się  dane  liczbowe:  „Wynisz‐
czono szarańczy żywej korcy 656, wy‐
kopano  jaj  tego owadu garcy 555 1/2, 
użyto  do  tego  robocizny  pieszej  dni 
14000”.  Na  drugim  boku  czytamy: 
„Bóg pogroził ludowi, ale z wiarą pra‐
ca  rozbraja  jego  gniewy  i  klęskę  od‐
wraca”. 

Zaskoczyła  mnie  ciekawa  zbież‐
ność  daty,  danych  liczbowych  oraz 
nazw miejscowości    tylko rok  jest  in‐
ny. Wiadomo,  że w  1711  odnotowano 
wielki nalot szarańczy, która dotarła do 
Zamościa, wygląda więc na to, że Kra‐
snobród dwa razy padł ofiarą tych żar‐
łocznych owadów.
I  już zupełnie na koniec zapraszam do 
czytania  kolejnych  opowieści  inspiro‐
wanych historią Krasnobrodu.

Joanna Cios
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łowo  i  z  wyłożeniem  sposobów  niszczenia 
jej”, Warszawa 1861,
„Haliczanin.  Kalendarz  Powszechny  na  Rok 
Pański 1863, Lwów 1862
„Instrukcya  o  środkach wytępiania  szarańczy 
wędrownej” w  „Roczniki Gospodarstwa Kra‐
jowego” tom XL  poszyt 3,Warszawa 1860
Kędziora Andrzej  „Zamość  od A  do  Z”,  Za‐
mość 1991
„Przyjaciel  domowy. Pismo  zbiorowe dla  go‐
spodarzy”, Lwów 1861
„Roczniki  Gospodarstwa  Krajowego”  tom 
XL poszyt 3, Warszawa 1860,
Święs Florian „Chmary szarańczy z piekła ro‐
dem”,  118.212.22.,20  /loplublin  /dmdocu‐
ments/ 1a2011.PDF
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W  Krasnobrodzie  wiele  się 
dzieje  w  temacie  ekonomii 

społecznej  i  nikt  tempa  nie  zamierza 
zwalniać mimo planowanych na  jesień 
powszechnych  wyborów  samorządo‐
wych.  Burmistrz  oraz  urzędnicy  „zła‐
pali” przysłowiowy wiatr w żagle i po‐
magają  ludziom  tworząc  drugą  już 
spółdzielnię  socjalną  o  nazwie:  ROZ‐
TOCZAŃSKA  SPÓLDZIELNIA  SO‐
CJALNA WartO.

Już  w  naszych  poprzednich 
informacjach  sygnalizowaliśmy  proces 
tworzenia  specyficznego  podmiotu  ja‐
kim  jest  spółdzielnia,  ale  jak  mówi 
Burmistrz  Krasnobrodu    Kazimierz 
Misztal    ta  spółdzielnia  będzie wyjąt‐
kowa,  gdyż  udało  nam  się  połączyć 
wielobranżowość  potrzeb  naszego  sa‐
morządu,  naszych  mieszkańców  oraz 
naszych turystów.

Główną  działalnością  firmy  będą 
usługi  krawieckie  o  szerokim  wachla‐
rzu  świadczeń,  na które pozwolą:  spe‐
cjalistyczne  maszyny  i  asortyment  za‐
kupiony  ze  środków  pozyskanych 
z Ośrodka Ekonomii Społecznej w Za‐
mościu,  a  przede  wszystkim  wielolet‐
nie  doświadczenie  pań  krawcowych, 
bez  których  utworzenie  tych  miejsc 
pracy byłoby nie możliwe.

Pracownia  KrawieckoArtystyczna 
będzie się jesienią urządzać w centrum 

Krasnobrodu. Miejsce  jest celowo wy‐
brane, aby każdemu było blisko do te‐
go  zakątka,  gdzie  koniecznie  trzeba 
będzie  zajrzeć,  a  tam  zwykłe  życie, 
będzie  się  przeplatać  z  artystycznym 
wymiarem.  Pracownicy  będą  prowa‐
dzić  galerię  z  rękodziełem  z  regionu: 
ceramika,  maskotki,  haft,  rzeźba,  ma‐
larstwo  itp.,  gdzie  każdy  znajdzie  dla 
siebie  coś  interesującego:  od  drobnej 
pamiątki  z  Roztocza  po  upominek 
z okazji imienin, czy jubileuszu.

Wypełnieniem  działalności  będą 
zajęcia  artystyczne  dla  grup  zorgani‐
zowanych  prowadzone  stacjonarnie 
lub w terenie o bardzo różnorodnej  te‐
matyce:  tj.  ceramika,  tradycyjne malo‐
wanie  pisanek,  kartki  ręcznie  robione 
oraz warsztaty szycia.

Spółdzielnia  WartO  będzie  jedyną 
tego  typu  instytucją 
w naszej gminie oraz 
w  sąsiednich,  która 
będzie  opiekowała 
się osobami chorymi, 
starszymi  i  niepełno‐
sprawnymi,  a  tą  po‐
trzebę  zdiagnozowa‐
ły  badania  lokalnego 
rynku.

Pracownicy  no‐
wo  powstałego  pod‐
miotu  już  zapraszają 

do  odwiedzenia  siedziby  Pracowni 
KrawieckoArtystycznej,  do  korzysta‐
nia  z  usług  i  zakupów  unikatowych 
produktów,  które  są  regionalnym  rę‐
kodziełem  od  sympatyków  i  miłośni‐
ków  Roztocza.  Przygotowują  wiele 
niespodzianek  dla  klientów  indywidu‐
alnych  oraz  firm m.in.  karta  rabatowa 
stałego  klienta,  a  dla  najmłodszych 
oferta  „Maskotka  Marzeń”  ale 
wszystkiego  nie  zdradzajmy  przed 
czasem!  –  mówią  z  uśmiechem  na 
twarzy  pracownicy  spółdzielni  zdra‐
dzając  swoje motto,  z  którego  czerpią 
odwagę i siłę tworzenia biznesu:

„dlatego warto wierzyć w ludzi
warto w końcu się obudzić
nie trać ani jednej chwili
róbmy to co czas umili...”

M. Drożdż

Zapowiada się pracująca jesień
w nowo powstałej Roztoczańskiej Spółdzielni Socjalnej WartO

Pomnik 100lecia Odzyskania Niepodległości
Zapraszamy  do  wsparcia  inicjatywy  budowy  Po‐

mnika 100lecia Odzyskania Niepodległości. Fundusze 
zbierane są na specjalnie w tym celu założonym koncie 
bankowym:

Komitet Społeczny
Budowy Pomnika 100lecia Odzyskania 
Niepodległości w Krasnobrodzie

Bank Spółdzielczyw Tomaszowie Lubelskim
O/Krasnobród

Nr Konta 60 9639 0009 3002 0059 0615 0001
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WIEŚCI  
 z Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego 

im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
Pielęgnacja drzew w Zespole Pałaco‐

wo – Parkowym 
w Krasnobrodzie – etap II

Jesienią  tego  roku  planowane  jest 
dalsze wykonywanie prac pielęgnacyj‐
nych  i  konserwatorskich  w  Zespole 
Pałacowo – Parkowym, w części parku 
położonej  po  stronie  północnoza‐
chodniej.

Zgodnie  z  „Inwentaryzacją  den‐
drologiczną”,  prace  sprowadzać  się 
będą do poprawy bezpieczeństwa oraz 
poprawy  stanu  sanitarnego  drzewosta‐
nu,  a więc polegały będą na usunięciu 
konarów, gałęzi martwych i zamierają‐
cych,  usunięciu  jemioły,  założeniu 
wiązań  elastycznych  zabezpieczają‐
cych drzewa wielopniowe przed rozłu‐
paniem,  dokonaniu  adaptacji  drzew 
bez  konieczności  wykonywania  cięć. 
Pracami  tymi  objętych  zostanie  70 
drzew. 

Wykonawca  został  już  wyłoniony 
w  drodze  zapytania  ofertowego  i  jest 
nim  F.U.  „WIEWIÓRKA”  Dariusz 
Chotyński z Brześcia Kujawskiego. 

Całkowita  wartość  zadania: 
17.928,00  zł,  w  tym  wartość  dotacji 
z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w Lublinie: 8.000,00 zł.
Projekt  pn.  „Pielęgnacja  i  kon‐

serwacja  drzewostanu  w  parku 
przypałacowym  w  Krasnobrodzie   
etap II”

Dofinansowano ze 
środków 

 Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony
 Środowiska i Go‐
spodarki Wodnej
 w Lublinie

Nowa bieżnia
Ze  względu  na  konieczność  dopo‐

sażenia  bazy  zabiegowej  Sanatorium 
w  sprzęt  wspomagający  procesy  od‐
chudzania,    zakupiona  została  nowa 
bieżnia.  Bieżnia  X9  DS  to  model  no‐
woczesny  o  dużej  wytrzymałości  wa‐
gowej – tj. do 180 kg. Posiada 13 pro‐
gramów.  W  czasie  ćwiczeń  wskazu‐
je  m.in.  kalorie,  puls,  czas,  dystans, 
prędkość,  kąt  nachylenia.  Dostawcą 
urządzenia  była  firma  PPHU LEBA  – 
SPORT Lech Kupran z Olsztyna.

Koszt  zakupu  wyniósł  11.475,90 
zł.  Na  realizację  w/w  przedsięwzięcia 

Sanatorium  otrzymało  dotację  z  Po‐
wiatu  Zamojskiego  w  wysokości 
10.650,00 zł.

W/w  sprzęt  został  skierowany  do 
Zakładu  Rehabilitacji  na  parterze  bu‐
dynku pawilonu.

Korzystanie z bieżni, w połączeniu 
z  aktywnym  treningiem  nordic  wal‐
king,  jak  również  specjalnie  dobraną 
dietą,  sprawią  że  kuracjusze  przeby‐
wający u nas mają szansę uzyskać po‐
żądane  efekty  w  postaci  spadku masy 
ciała,  a  tym  samym  poprawią  swoje 
zdrowie i samopoczucie.
Dzień otwarty w Sanatorium
Celem  promocji  naszej  placówki, 

w dniu 23 czerwca b.r. zorganizowany 
został  „Dzień  otwarty  w  Sanatorium”. 
W  programie  przewidziano  konkursy 
i muzykoterapię  dla  dzieci,  zumbę  dla 
wszystkich  prowadzoną  przez  instruk‐
tora,  pokaz  powstawania  wyrobów 
w gliny. Imprezę uświetnił koncert Ze‐

społu Czeremszyna z Ukrainy.
Już  od  godziny  13.00  dzieci  chęt‐

nie    uczestniczyły w  różnych  konkur‐
sach  i  zabawach,  dorośli  zaś  mieli 
możliwość  obejrzenia  obiektów,  bazy 
zabiegowej,  zapoznania  się  z  naszą 
ofertą oraz nieodpłatnego skorzystania 
z  niektórych  zabiegów  i  badań  np. 
z  fotela  do  stymulacji    elektromagne‐
tycznej  mięśni  głębokich  miednicy, 
z  badań  spirometrycznych.  Była  też 
możliwość  wykonania  profilaktycz‐
nych testów na obecność wirusa HCV. 

Na  miejscu  można  było  nabyć 
wspaniałe  roztoczańskie miody,  a  tak‐
że  posilić  się  chlebem  z  domowego 
wypieku,  z  dodatkiem  swojskiego 
smalcu i kiszonego ogórka.
Można  było  też  odwiedzić  stoisko 
z  artykułami  ekologicznymi,  jak  rów‐
nież  obejrzeć  wystawę  plakatów 
o  zdrowiu  wykonaną  przez  uczniów 
ZSO w Krasnobrodzie.

Ostatnim  punktem  imprezy  była 
„dyskoteka  pod  gwiazdami”  z  DJ 
„Red Light”.

Serdecznie  dziękujemy  tym 
wszystkim Osobom,  które  zaszczyciły 
nas  swoją  obecnością,  przez  co miały 
możliwość zapoznania się z naszą pla‐
cówką  i  oferowanymi  przez  nas 
świadczeniami  leczniczo  –  rehabilita‐
cyjnymi.

Wyrazy  naszej  wdzięczności  kie‐
rujemy  również  do  naszych  Darczyń‐
ców,  którzy  udzielili  nam  wsparcia 
przy organizacji tego przedsięwzięcia.

Wymiana stolarki okiennej
w budynku dawnej oficyny

w Zespole Pałacowo – Parkowym 
w Krasnobrodzie
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W  lipcu  2018  roku  wymieniona 
została  istniejąca  stolarka  okienna 
obejmująca  pięć  okien,  zlokalizowa‐
nych w  zabytkowym  budynku  dawnej 
oficyny (od strony południowej).
Wykonawcą  w/w  prac  była  firma 
STOLARSTWO  Piotr  Romański 
z Werbkowic.

Okna były w złym stanie  technicz‐
nym. Tam gdzie  było  to możliwe  ory‐

ginalne okucia ze starych okien, zosta‐
ły przeniesione do nowych.

Całkowita  wartość  zadania  to 
19.127 zł, z czego 9400 zł stanowi do‐
tacja  Powiatu  Zamojskiego,  zaś  9000 
zł   dotacja Wojewódzkiego Konserwa‐
tora Zabytków w Lublinie.
Nowe okna wyglądają teraz bardzo es‐
tetycznie, a co najważniejsze są szczel‐
ne  i  nie  będą  powodowały  strat  ciepła 
w okresie jesiennozimowym.

Nowa lokalizacja Kawiarenki
w Sanatorium

W pierwszych miesiącach 2012 ro‐
ku    utworzona  została  pierwsza  Ka‐
wiarenka  w  Sanatorium,  zlokalizowa‐
na  wówczas  na  I  piętrze  w  budynku 
dawnej  oficyny.  Aby  do    niej  dojść, 
trzeba było przemierzyć szereg niezbyt 
wygodnych  (zwłaszcza  dla 
osób starszych) schodów.

Obecnie,  aby  zapewnić 
lepszy  dostęp  do  tego  miej‐
sca,  zarówno przebywającym 
u  nas  kuracjuszom,  jak  rów‐
nież  innym  osobom  odwie‐
dzającym  Sanatorium  w  ce‐
lach  rehabilitacyjnych,  czy 
też  turystycznych,   kawiaren‐
ka  została  przeniesiona  do 
budynku  pawilonu  na  parte‐
rze.  Jest  to    chyba    najbar‐
dziej  uczęszczane  miejsce 
w  Sanatorium,  więc  nie  spo‐
sób jej nie zauważyć.

Na ten cel zaadaptowano istniejącą 
wnękę  holu  głównego,  która  zabudo‐
wana  została  przeszkloną  konstrukcją 
z paneli  aluminiowych. Wewnątrz wy‐
strój typowo kawiarniany, a wiec stoli‐
ki, profesjonalny ekspres do kawy i in‐
ne  potrzebne  szafki  i  witryny meblar‐
skie. 

W  sprzedaży  lody,  napoje,  słody‐
cze, duży wybór pamiątek, najpotrzeb‐

niejsze  artykuły  przemysłowe,    no 
i  oczywiście  pyszna  kawa  z    ciastem 
porcjowanym z blachy. 

Wykonawcą  robót  adaptacyjnych 
remontowo – budowlanych była  firma 
P.U.  „BRO  –  BUD”  Misiewicz  Zbi‐
gniew  z  Tomaszowa  Lubelskiego. 
Łączny  koszt  realizacji  w/w  zadania 

oraz  wykonania  konstrukcji  stolarki 
aluminiowej w  pomieszczeniu  świetli‐
cy  dla  dzieci  na  I  piętrze  w  budynku 
pawilonu wyniósł 40.381,93 zł brutto. 

Część  środków  finansowych  wy‐
datkowanych  na  ten  cel,  w  kwocie 
37.400  zł  ,  stanowi  dotacja  Powiatu 
Zamojskiego.

Marta Lizut
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W  dniu  18  września  Grupa 
Operacyjna  Kawalerii  od‐

poczywała  w  rejonie  Kozłówki  k/Lu‐
bartowa  oraz  okolicach  Łęcznej.  Zdo‐
bywano  zaopatrzenie  potrzebne  do 
dalszej drogi.  19 września przed połu‐
dniem brygada przybyła w  teren poło‐
żony blisko Rejowca.

W Rejowcu 25 pułk ułanów rozlo‐
kował  się  w  dość  wygodnych  kwate‐
rach.  Poszczególne  szwadrony  zajmo‐
wały  miejsca  w  wyznaczonych  dziel‐
nicach  miasteczka,  a  szczególnie  tam, 
gdzie  były  tereny  dobrze  zadrzewione 
–  co  dawało  ochronę  przed  niemiec‐
kim  lotnictwem.  Ppor  Jan  Błasińki, 
wraz  z  dowodzonym  przez  niego  plu‐
tonem,  dostał  polecenie  wykonania 
rozpoznania  w  kierunku  Krasnegosta‐
wu.  Po  niedługim  czasie  na  terenie 
wykonywania  rozkazu  został  niespo‐
dziewanie zaatakowany przez niemiec‐
ki  pododdział  wyposażony  w  duża 
ilość broni maszynowej i moździerze. 

Polacy  zdołali  wycofać  się  z  pola 
ostrzału bez większych strat. Tylko  je‐
den  z  ułanów został  ranny. Kula kara‐
binowa  przestrzeliła  mu  staw  skoko‐
wy. Natychmiast odesłano go do punk‐
tu  sanitarnego.  Pluton  zmienił  mar‐
szrutę  i dalej wykonywał polecone mu 
zadanie  oraz  przesyłał  meldunki  do 
sztabu pułku.  Idąc przez  teren zalesio‐
ny, pluton ponownie został zaatakowa‐
ny  przez  niemiecki  podjazd  dobrze 
ulokowany  i  umocowany  w  okolicy 
małej  wsi  na  południowy  wschód  od 
Rejowca.  W  czasie  wycofywania  się 
plutonu,  jego dowódca ppor. Błasiński 
został  ranny  w  stopę.  Kula  przeszyła 
końcówki  wszystkich  palców  u  lewej 
nogi.    Po  założeniu  prowizorycznego 
opatrunku, z butem pod pachą poszedł 
do szwadronu.

Przypadkowo  ppor.  Błasińskiego 
spotkała  młoda  i  bardzo  miła  pielę‐
gniarka.  Ulitowała  się  nad  cierpiącym 
ułanem  i  zrobiła mu  dokładny  opatru‐
nek przestrzelonej  stopy oraz wystara‐
ła  się kalosza, który nałożyła na chorą 
nogę.

Odtąd ppor. Błasiński jechał na ko‐
niu w  jednym bucie  i  jednym kaloszu. 
Jeszcze  w  ciągu  dnia  pułk  ruszył 
w dalszą  drogę. Marsz  nocny  był  bar‐
dzo uciążliwy. Rano pułk zatrzymał się 
w dość zamożnej wiosce. Do dowódz‐
twa  zgłosiło  się  kilku  oficerów  ze 
zmobilizowanego  w  Łukowie,  a  roz‐
formowanego  w  Chełmie  25  pułku 

ułanów.  Byli  to:  rtm.  Witold Andrze‐
jewski,  rtm.  Ludwik  Rojkiewicz 
i ppor. Adam Potocki, który został do‐
wódcą  plutonu  po  ppor.  Janie  Błasiń‐
skim.

Rtm.  Andrzejewski  miał  w  prze‐
braniu dostać się do Prużany  i przeka‐
zać wiadomości rodzinom o pułku.
Rtm.  Rojkiewicz  pozostał  przy  do‐
wództwie  pułku.  Tutaj  też  do  pułku 
dołączył  por  Gerlecki 
wraz  ze  swoim  podjaz‐
dem. Podjazd był wysy‐
łany w kierunku po  tra‐
sie Rejowiec, Wojsławi‐
ce, Grabowiec. Wzmoc‐
niony  szwadron 
napotkał  na  drodze  za 
Grabowcem w kierunku 
Skierbieszowa zmotory‐
zowany  podjazd  nie‐
miecki.  Dobrze  zama‐
skowani  ułani  –  rozlo‐
kowani po obydwu stro‐
nach  drogi    na  rozkaz 
dowódcy  otworzyli 
ogień  z  broni maszyno‐
wej.

Ten  zmasowany 
ogień  zaskoczył  Niem‐
ców  i  jakby zmiotło  ich 
z  drogi.  Żołnierze  nie‐
przyjaciela  nie  próbo‐
wali  nawet  się  bronić. 
Z  wyjątkiem  dowódcy, 
który  został  ciężko  ran‐
ny    wszyscy  zginęli. 
Dowódca miał  przy  so‐
bie plany, które po prze‐
tłumaczeniu  przez  plu‐
tonowego  podchorąże‐
go  Karola  Mikołajew‐
skiego,  wskazywały 
o  zamiarze  okrążenia  1 
Dyw.  Piechoty  Legio‐
nów  gen.  Wincentego 
Kowalskiego, wchodzą‐
cej  w  skład  Armii 
gen. Przedrzymirskiego.
        Nowogródzka  B.K. 
płk.  Kazimierza  Żeli‐
sławskiego  z  rejonu 
wzgórze  koło  folwarku 
Kraczew, dnia 22 wrze‐
śnia o godz. 21.00 rusza 
do ataku. Ogólny kieru‐
nek  prowadził  w  lukę 
między  dwoma  nie‐
mieckimi  korpusami. 
Lukę miedzy VII a VIII 

Korpusem  miała  zamknąć  68  Dyw. 
Piechoty  z  VIII  Korpusu.  Dywizja  ta 
dopiero  rano  23  września  rozpoczęła 
ruch  w  nakazanym  kierunku  z  rejonu 
Rudka  Zwierzyniecka.  Pułki  NBK  ła‐
two  pokonały  ubezpieczenia  niemiec‐
kie w rejonie Janówka ( 25 p. uł.) płk. 
Stachlewskiego oraz Dzierzążni  (26 p. 
uł.)  płk.  Schweizera,  a  o  świcie  osią‐
gnęły Polanówkę i Krynice. 

   Następny cel walki, to 
Krasnobród.  23  wrze‐
śnia  o  godzinie  7.00, 
z  lasu  na  południe  od 
Suchowoli,  brygada  ru‐
sza  do  ataku.  25  pułk 
ułanów  idąc  w  straży 
przedniej  został  sku‐
tecznie wsparty  artylerią 
9  daku.  Po  krótkiej 
walce z 8 Dyw. Piechoty 
nieprzyjaciela  zdobywa 
Krasnobród.  Rozbija 
sztab w/w dywizji  i  bie‐
rze  do  niewoli  około 
100  niemieckich  żołnie‐
rzy.  Odbija  około  40 
oficerów  i  żołnierzy 
szeregowych  zamknię‐
tych  przez  Niemców 
w Kościele.
    W  czasie  pościgu  po 
zwycięskiej  szarży,  gi‐
nie  por.  Tadeusz  Ger‐
tecki  dca  1  szwadronu 
25  pułku  ułanów  oraz 
por.  Marian  Śrudka,  d
ca plutonu kolarzy.   Na‐
tomiast  ułani  2go 
szwadronu  pod  do‐
wództwem  rtm. Henry‐
ka  Rojcewicza  spłosze‐
ni przeszli  rzekę Wieprz 
i  zaatakowali  niemiec‐
kie  oddziały  w  centrum 
Krasnobrodu.  Zdobyto 
kolumnę  samochodową 
wraz  ze  sprzętem  i  za‐
opatrzeniem  oraz  kilku‐
dziesięciu  żołnierzy 
wzięto do niewoli.
    Mimo  poniesionych 
strat  25  pułk  ułanów 
wyzwolił  Krasnobród 
oraz poszerzył i umocnił 
przejście  dla  własnych 
wojsk.  Gen. Anders,  na 
krótko  zatrzymał  się 
w Krasnobrodzie i prze‐
szedł  przez  Wólkę  Hu‐

Lance do boju, szable w dłoń…(cz. 8)
Druga wojna światowa, rok 1939

por. Tadeusz Gerlecki

płk. Z. Marczewski

rtm. Henryk Roycewicz
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sińską  do  Majdanu  Sopockiego  wraz 
z 25,  26  i  27 pułkiem ułanów,  częścią 
9  dywizjonu  art.  konnej  i  kompanią 
TK  w  okrojonym  składzie.  Należący 
do  brygady  4  pułk  strzelców  konnych 
z  jedną  baterią  9  dak,  dowodzony 
przez ppłk.  Zygmunta Marszewskie‐
go  pomaszerował  za  kombinowaną 
B.K.  płk.  Adama  Zakrzewskiego, 
który zmienił marszrutę i zatrzymał się 
w  lesie  w  pobliżu  Suchowoli  na  osi 
Jacnia – Kaczórki.

4 psk zgodnie z rozkazem obsadził 
las na górze przy trasie na stoku Poto‐
czek.  Natomiast  wzgórze  przy  trasie 
Tomaszów  –  Zamość  obsadziły  od‐
działy  niemieckie.  Doszło  do  walki 
z przeważającymi oddziałami niemiec‐
kimi wspartymi  silnym ogniem artyle‐
ryjskim  oraz  broni  maszynowej.  Pułk 
został  otoczony  i  rozproszony  przez 
wojska  nieprzyjaciela.  W  nocy  po‐
szczególne  szwadrony  próbowały  wy‐
dostać  się  z  matni  poprzez  walkę. 
Dwukrotnie  ranny  ppłk.  Marszewski 
trafił  do  szpitala  polowego  w  Pod‐
klasztorze.  Pułki  NBK  szły  dalej  wy‐
konując  rozkazy Naczelnego Dowódz‐
twa.

Ze względu na zmianę sytuacji pod 
Lwowem  –  rozbito  zgrupowanie  płk. 
Kazimierza  Sosnkowskiego  –  w  Ru‐
dzie Różanieckiej definitywnie podjęto 
decyzję  przebijania  się  na  Węgry. 
O godz. 22.00, 24 września Grupa Ka‐
walerii  rozpoczęła  marsz  na  południe. 
25  września  zatrzymała  się  na  krótki 
postój w  lasach znajdujących  się obok 
Wólki Horynieckiej (14 km na wschód 
od Lubaczowa).

Motywem  szybkiego  działania 
gen. Andersa  była  obawa  przed  okrą‐
żeniem  całego  zgrupowania. Gen. An‐
ders,  nie  miał  dobrej  łączności  z  wła‐
snymi  oddziałami,  a  tym  bardziej  nie 
miał  też wiadomości  o  siłach  zbliżają‐
cego  i  szykującego  się  do  okrążenia 
nieprzyjaciela.  Nie  był  w  stanie  prze‐
niknąć  głęboko  w  szeregi  agresora. 
Wolał  zatem  pozostawić  część  swoich 
sił  i przemieszczać się dalej – zgodnie 
z  rozkazami  przełożonych.  Maszero‐
wano  dalej  na  południe,  do  szosy Na‐
rolCieszanów.  Następnie  na  Hory‐
niecką Wólkę w rejon położony na za‐
chód od Rawy Ruskiej.

W dniu 25 września gen. Konstan‐
ty  Plisowski,  dca Nowogródzkiej  BK 
wydał rozkaz przejścia w okolicę Der‐
naki.  Polacy  nie  wiedzieli,  że  rejon 
koncentracji  Grupy  Kawalerii  został 
26  września  zajęty  przez  oddziały  6 
Armii  Sowieckiej.  W  tym  czasie  26 
pułk  ułanów  (idąc w  straży  przedniej) 
rozbił  niemiecką  kompanię  piechoty 

z 28 D.P. i zdobył miejscowość Brosz‐
ki. Walka była  zacięta. Następnie  zdo‐
byto  istniejący  tam  młyn,  co  było 
wstępem do zajęcia wsi Morańce – po‐
łożonej  dalej  w  głębi  pola  –  3  km  na 
wschód od Krakowca.

Morańce  były  silnie  obsadzone 
przez  piechotą  niemiecką.  Miejsco‐
wość  tę  przedwcześnie  zaatakował 
szarżą 27 pułk ułanów ppłk. Jana Pa‐
jąka. Atak  ułanów  na  umocnione  po‐
zycje  nieprzyjaciela  załamał  się  pod 
silnym  ogniem  karabinów  maszyno‐
wych  i  szwadrony  ze  znacznymi  stra‐
tami powróciły na pozycje wyjściowe. 
Poległo  dwóch  dowódców  szwadro‐
nów:  rtm.  Józef  Karol  Kwieciński  – 
dca  3  szwadronu  i  por.  Stefan  Ol‐
szewski  –  dca  2  szwadronu.  Poległ 
również  mjr  Włodzimierz  Lizoń  oraz 
dwóch  innych  oficerów,  a  około  80 
ułanów poległo lub zostało rannych. 
Sukces  polskiego  natarcia  był  poło‐
wiczny  i  okupiony  bardzo  dużymi 
stratami. Wkrótce po  tej walce do pol‐
skiego  dowództwa  przybyli  niemieccy 
parlamentariusze  z  propozycją  przyję‐
cia przez 28 Dyw. Piechoty kapitulacji 
polskiego  zgrupowania.  Poinformowa‐
no stronę polską, że oddziały niemiec‐
kie  wycofują  się  na  zachód  i  oddają 
wojskom  sowieckim  obszary  połu‐
dniowowschodniej  Małopolski  zgod‐
nie  z wcześniejszymi  ustaleniami Rib‐
bentrop  Mołotow. Dalej stwierdzono, 
że  Niemcy  nie  są  już  zainteresowane 
przedłużaniem  walki  oraz  powiększa‐
nia własnych strat.

Trudne  położenie  grupy  gen.  An‐
dersa poparte silną chęcią przedostania 
się  w  okolicę  granicy  węgier‐
skiej  skłoniło  dowódcę  do  za‐
warcia  z  Niemcami  umowy. 
Obie  strony  nie  chciały  konty‐
nuować  wyczerpującej  walki. 
W  myśl  zawartego  porozumie‐
nia, 28 Dyw. Piechoty dała od‐
działom  polskim  wolne  przej‐
ście  na  południe,  w  zamian  za 
co  kawaleria  polska  przepuści 
oddziały niemieckie na zachód. 
Polacy  przekazali  stronie  nie‐
mieckiej  wszystkich  wziętych 
jeńców.  Porozumienie  zawarte 
dotyczyło  tylko  układających 
się  stron.  Grupa  gen.  Andersa 
mogła  być w  każdej  chwili  za‐
atakowana  przez  inne  oddziały 
niemieckie.  Tego  samego  dnia 
zostały rozbite resztki Kresowej 
BK płk. Jerzego Grobickiego.

Zawarte przez gen. Andersa 
porozumienie  z  Niemcami  po‐
zwoliło  samej  już  tylko  bryga‐
dzie przed południem 26 wrze‐

śnia  kontynuować  marsz  do  miejsco‐
wości  Dernaki.  26  pułk  ułanów  ob‐
chodząc  Morańce,  maszerował  do 
Borowa  i  Siedlisk. W  tym  czasie  gen 
Anders  otrzymał  wiadomość,  że  do 
sowieckiej  niewoli  dostał  się  płk Gro‐
bicki, który wpadł w zasadzkę w  lesie 
pod  Dernakami  –  idąc  na  naradę  do 
sztabu  brygady.  Natomiast  pod  Lesz‐
czesnem  rozbita  została  kombinowana 
Grupa  Kawalerii  i  Sowieci  wzięli  do 
niewoli  rannego  dowódcę  płk  dypl. 
Konstantego  DruckiegoLubeckiego. 
Od  tej  pory,  cały  czas  przeciwnikiem 
brygady były wojska sowieckie.

W  tym  czasie  gen. Anders  podej‐
muje  decyzję  przebijania  się  na  połu‐
dnie  wykorzystując  ewentualną  lukę 
między  wojskami  sowieckimi  i  nie‐
mieckimi. Nadal nie był świadomy te‐
go, że jego oddziały były już całkowi‐
cie  okrążone  i  to  w  większości  przez 
czerwonoarmistów.  Kolumna  masze‐
rowała  do  Siedlisk. Warunki  pogodo‐
we  były  fatalne.  Padał  silny  deszcz, 
ciemności,  błoto,  bezdroża  –  co  do‐
prowadziło  do  dalszego  przemęczenia 
wojska.  25  p.  uł.  idący  na  czele  ko‐
lumny  doszedł w  pobliże wsi Chlipie. 
Awangarda  została  zaatakowana  przez 
Sowietów z 99 Dyw. Strzeleckiej. Pułk 
związał  walką  znaczne  siły  nieprzyja‐
ciela, co pozwoliło wycofać się znacz‐
nym oddziałom grupy. 
Rankiem 27 września,  pozostała  część 
brygady skierowała się bardziej na za‐
chód do Władypola.

cdn.
Jan Gębka
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Absolwent AWF w Warszawie, 
trener  personalny,  trener  kul‐

turystyki II stopnia i instruktor narciar‐
stwa  zjazdowego.  Uczestnik  wielu 
szkoleń m.in. z dietetyki i suplementa‐
cji,  treningu  funkcjonalnego,  a  także 
mobilność , stabilność oraz wzorce ru‐
chowe. 

K.M.: Wojtku opowiedz proszę coś 
o sobie?
W.K.:  Pochodzę  z  Krasnobrodu.  Tu 
spędziłem  swoje  dzieciństwo  i  stawia‐
łem  pierwsze  kroki  w  sporcie.  Jestem 
absolwentem  Szkoły  Podstawowej 
w Krasnobrodzie. Aktualnie mieszkam 
i  pracuję  jako  trener  personalny 
w Warszawie.

K.M.:  Kiedy  zacząłeś  przygodę  ze 
sportem?
W.K.: Tak naprawdę  sportem  interesu‐
ję się od dziecka, kiedy grałem w piłkę 
z kolegami. Miałem wtedy 56 lat. Na‐
stępnie  gdy  uczęszczałem  do  szkoły 
podstawowej  z  chłopakami  graliśmy 
na boiskach szkolnych. Pamiętam  jaką 
mieliśmy  frajdę  z podawania piłek  za‐
wodnikom  „Igrosu” Krasnobród. Każ‐
dy  z  nas  marzył,  aby  w  przyszłości 
otrzymać  dres  lub  ortalion  z  napisem 
IGROS  na  plecach.  I  tak  udało  się  po 
czasie  trafić  do  sekcji  trampkarzy,  na‐
stępnie  do  juniorów  i  skończyłem  na 
seniorach.

K.M.:  To  dlaczego  nie  pozostałeś 
przy piłce nożnej?
W.K.:  Im  jest  człowiek  starszy  tym 
inaczej  patrzy  na  świat.  Poza  tym  bo‐

isko  weryfikuje  twoje  umiejętności. 
Nie  byłem  wyróżniającym  się  zawod‐
nikiem,  ale  jestem  wytrwały  i  konse‐
kwentny w działaniu. Dlatego siłownia 
zapełniła mi lukę, którą miałem po pił‐
ce nożnej. 

K.M.:  Od  kiedy  zacząłeś  przygodę 
z siłownią?
W.K.: Na siłowni pierwszy raz pojawi‐
łem  się,  gdy  miałem  czternaście  lat, 
w  2004  roku,  dzień  ten  doskonale  pa‐
miętam.  Była  to  siłownia  w  piwnicy 
u  jednego  z moich  kolegów. Chłopaki 
założyli mi na gryf 55 kg, a moim za‐
daniem było wycisnąć  to na  ławeczce. 
Dodam,  że  wtedy  podniosłem  więcej 
niż wynosiła moja masa ciała.
Później  trenowałem  na  siłowni 
w  szkole,  kiedy  powstało  Stowarzy‐
szenie  MKS  „ROCH”,  i  na  której 
obecnie goszczę. 

K.M.:  Kiedy  pojawił  się  pomysł  na 
trenera personalnego?
W.K.: Pomysł  ten pojawił się na II  ro‐
ku  studiów,  gdy  musiałem  podjąć  de‐
cyzję  w  sprawie  specjalizacji 
trenerskiej.  Początkowo  długo  się  nad 
tym  zastanawiałem,  bo  rozważałem 
opcje  o  byciu  trenerem  piłki  nożnej. 
Jednakże zamiłowanie do siłowni było 
na  tyle  duże,  że  zdecydowałem  się  na 
zrobienie  uprawnień  instruktora  kultu‐
rystyki,  następnie  trenera  kulturystyki 
II  stopnia. Poza  tym moją drugą pasją 
jest  narciarstwo  zjazdowe, więc  zrobi‐
łem z tego specjalizację.

K.M.: Jakie są cele i zadania trenera 
personalnego?

W.K.:  Na  początku  wyjaśnię  kim  jest 
trener  personalny.  Jest  to  osoba,  która 
w  indywidualny  sposób  dostosowuje 
do  potrzeb  klienta  dobór  ćwiczeń, 
a także uczy ich poprawnego wykona‐
nia.  Trener  motywuje  swoich  pod‐
opiecznych  oraz  monitoruje  ich 
wyniki. Podczas pierwszego  spotkania 
z  podopiecznym  muszę  zawsze  być 
szczery,  a  także  w  umiejętny  sposób 
określić  planowany  cel  np.  redukcja 
tkanki  tłuszczowej.  Nie  mogę  obiecy‐
wać  „złotych  gór”,  że  w  przeciągu 
miesiąca  uda  się  pozbyć  np.  20  kg 
tkanki  tłuszczowej. Cel ma być  realny 
i  wykonalny  przez  daną  osobę.  Jeśli 
źle obierzemy cel  i go nie osiągniemy 
to motywacja  u  takiej  osoby drastycz‐
nie  spada  i może dojść do  sytuacji,  że 
zrezygnuje  z  aktywności  fizycznej  ze 
względu na brak efektów.

K.M.:  Jaki  jest  Twój  przykładowy 
jadłospis?
W.K.:  Aby  móc  cieszyć  się  dobrym 
zdrowiem,  samopoczuciem,  a  także 
wyglądem  musisz  zadbać  o  to  co 
wkładasz  na  talerz  każdego  dnia.  Nie 
bez kozery jest powiedzenie, że „Dieta 
to 70% sukcesu”. Musisz wiedzieć, że 
formy  nie  uda  ci  się  zrobić  na  co‐
dziennym  jedzeniu  pizzy,  hotdogów 
na  stacji  paliw,  kebabów  oraz  popija‐
nia  tego  wszystkiego  kolorowymi  na‐
pojami, które zawierają puste kalorie.

Z pasji do sportu
Wywiad z Wojtkiem Kudełką – trenerem personalnym

Uczestnicy zajęć na siłowni: (od lewej) Jakub Piłat, Dawid Kapuśniak, Kamil 
Kostrubiec, Mateusz Kowalik, Bartek Leśniak, Michał Kudełko, trener 

Kazimierz Mielniczek, trener personalny Wojtek Kudełko

Wojtek Kudeko w prezentacji ze 
sztangielkami
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Unikaj w  nadmiarze  cukrów  prostych, 
przetworzonej  żywności,  fastfoodów, 
alkoholu,  a  na  efekty  długo  nie  trzeba 
będzie  czekać.  Nie  traktuj  diety  jako 
kary  bo  prędzej  czy  później  popełnisz 
wiele  błędów  żywieniowych.  Najważ‐
niejsze w tym wszystkim jest znalezie‐
nie  równowagi,  oraz  uświadomienie 
sobie, że jest to styl życia, który pozy‐
tywnie wpływa na ciało i umysł. Aktu‐
alnie  stosuję  dietę  redukcyjną  i  pułap, 
który  sobie  wyznaczyłem  to  2300  ka‐
lorii. Rozłożyłem je na 4 posiłki w cią‐
gu dnia. Dzień zaczynam od jajecznicy 
na boczku, z dodatkiem chleba żytnie‐
go z awokado. Drugi posiłek, który re‐

welacyjnie  się  sprawdza w  upalne  dni 
to  szejk.  W  skład  którego  wchodzą: 
płatki  owsiane,  odżywka  białkowa, 
owoce  sezonowe,  masło  orzechowe 
(najlepiej  z  nerkowców  lub  włoskich, 
niekoniecznie  z  orzechów  ziemnych), 
zimne  mleko.  Posiłek  trzeci  jest  za‐
zwyczaj  przed  treningiem.  Tu  często 
pojawia się na talerzu pieczona lub go‐
towana  pierś  z  indyka,  do  tego  bataty 
lub  ziemniaki  oraz  warzywa  sezono‐
we.  Ostatni  posiłek  jest  po  treningu. 
Jest on zbliżony do tego co było wcze‐
śniej,  czyli  pierś  z  indyka,  makaron 
pełnoziarnisty, do tego warzywa w po‐
staci  sałatki. Swoim klientom polecam 
spożywać  produkty,  które  zawierają 
sporą  ilość  białka,  czyli  chude  mięso 
(pierś z indyka, kurczaka, chude ryby), 
jaja,  nabiał,  produkty,  które  mają  wy‐
soką  zawartość węglowodanów:  kaszę 
gryczaną,  jaglaną,  pęczak,  ryż,  maka‐
ron,  ziemniaki, bataty, owoce  i warzy‐
wa,  a  także  tłuszcze  typu:  oliwa 
z  oliwek,  awokado,  olej  kokosowy, 
orzechy, żółtka jaj, tłuste ryby.

K.M  :  Trener  personalny  to  zawód 
czy hobby?
W.K  :  Zdecydowanie  na  pierwszym 
miejscu hobby, a z czasem przerodziło 
się to w pracę. Gdybym tego nie lubił, 
nie  odnalazłbym  się  w  fitnesie.  Sport 
zaszczepiłem  w  sobie  gdy  byłem 
dzieckiem  i  nie  wyobrażam  sobie  ży‐

cia  bez  niego.  Znalazłem  sposób  na 
życie  i  jestem  tego  przykładem,  że 
można w  życiu  robić  to  co  się  kocha. 
A  jeśli  to  robisz  z  miłości  i  pasji  nie 
traktujesz tego jako pracę.

K.M.:  Dziękuję  za  rozmowę,  życzę 
sukcesów  i  odwiedzaj  naszą  szkolną 
siłownię  jak  będziesz  w  Krasnobro‐
dzie.

Wywiad przeprowadził:
Kazimierz Mielniczek

 instruktor kulturystyki
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Paweł Kiecana w ćwiczeniu na 
bramie w asyście trenera Wojtka




