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Uzgodnienia ws. przebudowy drogi
Pniówek  Suchowola  Maciejówka
W dniu 28 marca 2017 roku w Sta
rostwie Powiatowym w Zamościu od
było się kolejne spotkanie dotyczące
przebudowy drogi powiatowej 3247L
na odcinku droga krajowa nr 17 –
Pniówek  Suchowola  Maciejówka.
W spotkaniu uczestniczyli przed
stawiciele gmin, przez które przebiega
droga, tj. Zamość, Adamów i Krasno
bród oraz przedstawiciele Zarządu
Dróg Powiatowych i Starostwa Powia
towego w Zamościu.
Podczas spotkania zaprezentowany
został projekt budowlany przebudowy
drogi. Zgodnie z wnioskiem złożonym
podczas styczniowego spotkania przez
Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza
Misztala, w projekcie uwzględniono
budowę chodnika i oświetlenia przy tej
drodze w miejscowości Hutków.
Po uzgodnieniu przez wszystkie
strony dokumenty zostaną złożone
w celu uzyskania pozwolenia na
budowę.
Przebudowa drogi powiatowej bę
dzie realizowana na odcinku ponad
19 km, w tym na terenie gminy Kra
snobród 4,6 km. Udział Gminy Kra
snobród w kosztach przebudowy drogi
to kwota około 800 tys. zł. Jej realiza
cja planowana jest w 2018 roku.
Zadanie jest realizowane w ramach
projektu, w którym uczestniczą
wszystkie powiaty z terenu wojewódz
twa lubelskiego i każdy realizuje jedno
przedsięwzięcie.
Remonty dróg gminnych
Gmina
Krasnobród
zakupiła
z przeznaczeniem na remonty dróg
gruntowych blisko 930 ton kruszywa
dolomitowego. Na dostawę tego kru

szywa ogłoszono przetarg w formie
zapytania o cenę. Wygrała firma
„OKSANA – TRANS” Grochocice 11,
27530 Ożarów, z ceną 52,61 zł brutto
za 1 tonę.
Część z tej ilości już została wyko
rzystana do remontu dróg gruntowych
zarówno w Krasnobrodzie jak i innych
miejscowościach naszej gminy. Jedno
cześnie też prowadzone są remonty
dróg dojazdowych na pola (obecnie
prace trwają m.in. w Zielonym oraz
Grabniku). Przy sprzyjającej pogodzie
prace na drogach gruntowych gmin
nych i wbudowanie pozostałej części
kruszywa powinno zakończyć się do
15 maja.
Remont chodnika przy
Kaplicy na Wodzie
Gmina Krasnobród planuje prze
prowadzenie remontu nawierzchni
chodnika przy drodze powiatowej na
odcinku od Kaplicy na Wodzie w kie
runku Majdanu Wielkiego. Remont
obejmie
ułożenie kostki brukowej
i wymianę obrzeży chodnikowych na
odcinku około 100 mb. Dokładny ter
min przeprowadzenia remontu i szcze
gółowy zakres poznamy po podpisaniu
porozumienia z Powiatem Zamojskim.
Modernizacja części ul. Targowej
Planowane są prace związane z do
kończeniem modernizacji ulicy Targo
wej od strony ulicy Sikorskiego. Nie
wielki odcinek drogi wykonany z try
linki, która jest już zniszczona
i powoduje utrudnienia w ruchu, zosta
nie wyłożony z kostki brukowej. Prace
modernizacyjne będą wykonane przed
sezonem turystycznym.
XXVI Sesja Rady Miejskiej
W dniu 20 kwietnia 2017r. (tj.
czwartek) o godz. 16.00 w Krasno
brodzkim Domu Kultury odbędzie się
XXVI sesję VII kadencji Rady Miej
skiej w Krasnobrodzie.
Podczas sesji planowane jest pod
jecie następujących uchwał:
1) ws. rozwiązania Zespołu Szkół
Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów
Wielkopolskich w Krasnobrodzie,
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2) ws. rozwiązania Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie,
3) ws. utworzenia Zespołu Szkół
w Krasnobrodzie,
4) ws. określenia kryteriów, punktacji
oraz dokumentów potwierdzających
ich spełnianie na drugim etapie postę
powania rekrutacyjnego do przedszko
la samorządowego i oddziałów przed
szkolnych w szkołach podstawowych,
dla których Gmina Krasnobród jest or
ganem prowadzącym,
5) ws. określenia kryteriów wraz
z liczbą punktów i niezbędnych doku
mentów do ich potwierdzenia w postę
powaniu
rekrutacyjnym do klasy
pierwszej w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Krasno
bród,
6) ws. określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkol
nego w przedszkolu i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podsta
wowych prowadzonych przez Gminę
Krasnobród,
7) ws. rozpatrzenia skargi w części
dotyczącej działalności Kierownika
MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krasnobrodzie,
8) udzielenia pomocy rzeczowej Po
wiatowi Zamojskiemu na realizację
zadania pn. „Remont chodników przy
drodze powiatowej nr 3262 L na tere
nie gm. Krasnobród”,
9) ws. przyjęcia zaktualizowanego
„Programu usuwania wyrobów zawie
rających azbest dla Gminy Krasno
bród”,
10) ws. określenia wysokości stawek
za usunięcie drzew i krzewów na tere
nie gminy Krasnobród,
11) ws. zatwierdzenia rocznego spra
wozdania finansowego Krasnobrodz
kiego Domu Kultury w Krasnobrodzie,
12) ws. zatwierdzenia rocznego spra
wozdania
finansowego
Miejsko
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kra
snobrodzie,
13) ws. wprowadzenia zmian w wielo
letniej prognozie finansowej,
14) ws. zmiany uchwały budżetowej
gminy na rok 2017.
Zmiana granicy Aglomeracji
Krasnobród
Sejmik Województwa Lubelskiego
uchwałą Nr XXVIII/396/2017 z dnia
13 marca 2017 r., zmienił granicę
aglomeracji Krasnobród i przyłączył
do niej kilkanaście działek z m. Maj
dan Wielki oraz obrębu Podkalsztor.
Dzięki temu Gmina Krasnobród bę
dzie mogła ubiegać się o pozyskanie
ze środków unijnych na rozbudowę
kanalizacji sanitarnej nie tylko
w m. Krasnobród, ale również na
przyłączonych działkach. Do tej pory
w aglomeracji ujęte były wyłącznie
działki zlokalizowane w Krasnobro
dzie.
cd. na str. 8
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Zaproszenie na spotkanie
szkoleniowe Rybackiej LGD
„Roztocze”

R

ybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” serdecz
nie zaprasza potencjalnych beneficjentów z gminy
Krasnobród, a także z terenu innych gmin należących do
RLGD, takich jak: Cieszanów, Laszki, Lubaczów, Lubycza
Krolewska, Narol, Stary Dzików, Wiązownica, Medyka, Ra
dymno, Stubno, Bełżec, Tomaszów Lubelski i Adamów, zainte
resowanych pozyskiwaniem środków finansowych na realizację
operacji w zakresie działania „Realizacji lokalnych strategii roz
woju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu
4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objęte
go Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłącze
niem projektów grantowych.
Szkolenie w Krasnobrodzie odbędzie się w dniu 13 kwietnia
2017 roku o godz. 10.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury, po
zostałe zgodnie z załączonym harmonogramem.
Organizatorzy

Projekcje kinowe w KDK

W

ychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz
kańców miasta i gminy, Krasnobrodzki
Dom Kultury planuje organizowanie projekcji
filmowych.
Pierwsza z nich odbyła się w dniu 6 kwietnia br.
Wyświetlony został film pt. „ŚLADY STÓP” w reży
serii Juana Manuela Cotelo, twórcy światowego hitu
„Ziemia Maryi”.
Film rozpoczął się od słów: Poszukuję 10 dziel
nych podróżników chętnych przejść 1000 kilometrów
w 40 dni. Dotarcie do celu nie jest zapewnione. Obie
cuję cierpienie i na przemian przejmujące zimno i nie
znośny upał. Najprawdopodobniej nabawisz się kontu
zji, obolałych mięśni i pęcherzy na stopach. Zniechę
cenie i pokusa zrezygnowania zapewnione codziennie.
Snu – niewiele, czasem na zimnej ziemi. Nieuniknione
przypadki zabłądzenia. Jednak... nagrodą może być
odnalezienie siebie.
Jak czytamy na stronie internetowej filmu: „Ślady
stóp”, to film w którym widz staje się pielgrzymem
i wraz bohaterami dostaje szansę na odkrycie swojej
drogi życia, swojego Camino.
Na wspólną wędrówkę śladami św. Jakuba wraz
z bohaterami filmu wybrało się ponad 50 mieszkań
ców gminy Krasnobród. Widzowie mieli okazję po
dziwiać piękne widoki oraz przeżyć fizyczną i ducho
wą przygodę.
Wkrótce kolejne projekcje, o których będziemy in
formowali poprzez plakaty i informacje na stronach
internetowych Gminy Krasnobród i KDK.
Oczekujemy na podpowiedzi dotyczące repertuaru.
M. Czapla
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Święta Wielkanocne
Zmartwychwstania Pań
Święta
skiego to dla wszystkich katoli

ków piękne i bardzo ważne święta.
Zmartwychwstały Pan, odkupił nasze
winy i zapewnił wieczną szczęśliwość
tym, którzy kochają Pana Boga i żyją
według Jego przykazań. Do Świąt
Wielkanocnych przygotowujemy się
w czasie 40dniowego Wielkiego Po
stu. Wtedy to bierzemy udział w na
bożeństwach wielkopostnych. Modli
twa, post, jałmużna i pokuta mają
w tym okresie wielkie znaczenie. Po
zwalają oczyścić nasze sumienia
i przygotować serca. W Wielkim Ty
godniu
uczestniczymy w Triduum
Paschalnym, w czasie którego przeży
wamy ostatnie dni życia Pana Jezusa,
od Ostatniej Wieczerzy, aż do śmierci
krzyżowej i złożenia ciała do grobu. Są
to smutne przeżycia. W Wielką Sobotę
adorujemy Pana Jezusa w grobie.
W Wielką Niedzielę o świcie idziemy
do Kościoła, aby przeżywać radość
Wielkanocnego Poranka.
Kiedy byłam dzieckiem biegłam do
Kościoła, do którego miałam około
4 km, by zobaczyć chwilę Zmartwych
wstania. Tatuś dokładnie opowiedział
mi, na co mam zwrócić uwagę. Stara
łam się stać jak najbliżej Grobu Pań
skiego i obserwowałam żołnierzy, któ

rzy trzymali przy nim wartę. Gdy chór
zaśpiewał słowa „padli na ziemię”,
żołnierze upadali. Wówczas wysoko,
tam gdzie stała Monstrancja, pojawiała
się figurka Zmartwychwstałego Pana.
Patrzyłam długo na Pana Jezusa. Serce
biło mi szybko i mocno z wielkiej ra
dości, że Jezus żyje. Kiedy wróciłam
do domu radośnie krzyczałam: Wi
działam, wszystko widziałam!
Obecnie również każdego roku
chodzę na Rezurekcję, stoję blisko
i czekam na tę wielką chwilę. Chociaż
figurka Zmartwychwstałego Pana nie
pojawia się wysoko, ale widzę jak stra
żacy niosą ją w procesji. Po powrocie
do domu cała rodzina zasiada do wiel
kanocnego śniadania. Na początku
modlimy się, dzielimy święconym jaj
kiem i składamy życzenia. Następnie
spożywamy tradycyjne potrawy wiel
kanocne, którymi są biały barszcz,
święcone pokarmy, sałatki, wędliny,
ciasta takie jak: babki, mazurki, ma
kowce, serniki i różne nowoczesne
wypieki. Po śniadaniu jest czas na roz
mowy, rodzinne wspomnienia, wio
senne spacery. Temu wszystkiemu to
warzyszy radość, serdeczność, życzli
wość i miłość.
Przeżyłam już wiele lat, były czasy
trudne, powojenna bieda, potem nie

Życzenia

P

ani Marioli Czapla Redaktor
Naczelnej „Gazety Krasno‐
brodzkiej”, całemu Zespołowi Redak‐
cyjnemu, Panu Burmistrzowi Kazi‐
mierzowi Misztalowi, Panu Doradcy
Burmistrza Januszowi Oś, Samorzą‐
dowi Miasta i Gminy Krasnobród
Przewodniczącym Panem Rolandem
Wyrostkiewiczem oraz całej Społecz‐
ności
Z okazji Świąt Zmartwychwsta‐
nia Pańskiego, składamy pełne chrze‐
ścijańskiej miłości życzenia: spokojnego
życia w dobrym zdrowiu, radości,
szczęśliwości, obfitości Łask Zmartwychwstałego Pana. Niech każdy
dzień i każda rzeczywistość znaczone będą radosną obecnością Pana
Jezusa, który w Noc Paschalną przejdzie pośród nas i napełni nowym
życiem. A rozradowana Królowa Nieba, niech uprasza Wszystkim
potrzebne łaski i chroni przed wszelkimi niebezpieczeństwami.
Krasnobrodzka Rodzina Radia Maryja
wraz z opiekunem
ks. Karolem Bryłą

wola sowieckiego okupanta, okres głę
bokiej komuny. Zawsze jednak w pol
skich, katolickich rodzinach zachowy
wano tradycje obchodów Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. Prze
chodziły one z pokolenia na pokolenie.
Dbali też o to pasterze, którzy nas pro
wadzili. Różnica była tylko taka, że
kiedyś sprawowano Mszę Trydencką.
Odprawiano ją po łacinie. W czasie tej
Mszy modliliśmy się na różańcach lub
z modlitewników. Każdy zajęty był
modlitwą. Po II soborze Msza Święta
sprawowana jest w języku polskim,
a kapłan odwrócony jest do wiernych.
Daje się jednak zauważyć, że niektó
rzy uczestnicy Mszy nie mają ochoty
odpowiadać głośno na wezwania ka
płana, jak również na głos modlić się
i śpiewać. Czasami odnoszę wrażenie,
że błądzą gdzieś daleko myślami.
Radości Wielkanocnego Poranka
nie da wyrazić się ciszą. Niech radosne
Alleluja rozlega się głośno, na chwałę
Pana, w naszych Kościołach i rodzi
nach. Cieszmy się, że Jezus Zmar
twychwstał. My tak samo uczynimy.
Odpowiedzmy na Jego miłość naszą
miłością. Będzie nam łatwiej żyć tutaj
na ziemi, a po śmierci razem cieszyć
się w Niebie.
Józefa Kusz
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Sympozjum Naukowe
„Powstanie – Styczniowe Pamiętamy!”

D

nia 23 marca 2017 roku w
Zespole Szkół Ogólnokształ
cących w Krasnobrodzie odbyło się
Sympozjum Naukowe pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz
Rektora UMCS w Lublinie.
W programie sympozjum był wy
kład dr hab. Andrzeja Przegalińskiego
z Zakładu Historii XIX w., który
przedstawił postać Marcina Lelewela
Borelowskiego, dzięki temu udało nam
się dowiedzieć wielu ciekawych rze
czy. Debata, którą poprowadził Dyrek
tor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie p. Andrzej Czapla,
a uczestniczyli w niej: p. dr. hab. An
drzej Przegaliński, Józef Zdybel,
ks. Roman Marszalec oraz p. Adam
Kałuża, pozwoliła nam poznać bliżej
historię wydarzeń, które miały miejsce
podczas powstania styczniowego na
terenie Krasnobrodu. Uczniowie Szko
ły Podstawowej w Józefowie przedsta
wili sylwetkę Mieczysława Romanow
skiego powstańca styczniowego.
Odbyły się również konkursy m.in.
Konkurs Wiedzy o Powstaniu Stycz
niowym oraz plastyczny pt. „Powsta
nie Styczniowe – Pamiętamy”.
W zmaganiach konkursowych wzięło
udział 83 uczniów z 25 szkół z powia
tów: zamojskiego, biłgorajskiego, to
maszowskiego i hrubieszowskiego,
wpłynęło również 55 prac plastycz
nych.
Nagrody wręczyli dyrektor Zamoj
skiej Delegatury Kuratorium Oświaty
pani Monika Żur oraz Pan Burmistrz
Krasnobrodu Kazimierz Misztal.
W
konkursie
plastycznym
w kategorii Szkoły Podstawowej jury
przyznało miejsca:
I miejsce:
Natalia Kawka  Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej w Kaczórkach
II miejsce:
Julia Moskwa  Szkoła Podstawowa
w Machnowie Nowym
Julia Bielecka  Zespół Szkół w Kocu
dzy
III miejsce:
Wiktoria Koziej  Szkoła Podstawowa
w Machnowie Nowym
Amelia Knap  Szkoła Podstawowa
w Machnowie Nowym
Wyróżnienia:
Jagoda Bodys  Szkoła Podstawo

wa im. Żołnierzy Armii Kraków zjum im. Henryka Sienkiewicza w Jó
zefowie
w Łosińcu
II miejsce:
Magdalena Kędzierska  Szkoła Pod
Jakub Piec  Zespół Szkół w Lubyczy
stawowa w Woli Różanieckiej
Klaudia Szymańska  ZSP im. 25 Puł Królewskiej
III miejsce:
ku Ułanów Wielkopolskich w Krasno
Hubert Nieśpiał  Samorządowy Ze
brodzie
spół Szkół w Józefowie
W kategorii Gimnazja:
W kategorii Liceum:
I miejsce:
I miejsce:
Justyna Tarłowska  Zespół Szkół Pod
stawowych im. Papieża Jana Pawła II Natalia Kuc  ZSBiO w Biłgoraju
II miejsce:
w Moniatyczach
Agnieszka Wołowiec  Zespół Szkół Konrad Koman  ZSBiO w Biłgoraju
III miejsce:
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
Aleksandra Zawada  ZSO w Krasno
w Krasnobrodzie
brodzie
II miejsce:
Sympozjum i konkursy pozwoliły
Emilia Teterycz  Zespół Szkół im. Ta
nam uczestniczyć w niezapomnianej
deusza Kościuszki w Suchowoli
Michał Konieczny  Publiczne Gimna lekcji historii. W organizacji przedsię
wzięcia pomogli nam i nagrody ufun
zjum w Tarnogrodzie
dowali: Przewodniczący Rady Miej
III miejsce:
Julia Janiak  Samorządowy Zespół skiej  Ronald Wyrostkiewicz, Com
pensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
Szkół wMirczu
AMC Market Spożywczy – Państwo
Wyróżnienia:
Wioletta Kłos  Publiczna Szkoła Pod Adamczukowie, Krasbud – Henryk
stawowa im. Papieża Jana Pawła II Gielmuda, Elmotserwis – Radosław
Watracz i Grzegorz Piela.
w Podhorcach
Mamy nadzieję że będziemy mogli
Klaudia Dziug  Samorządowy Zespół
dalej uczestniczyć w takich wy
Szkół w Mirczu
Alicja Kujawska  Zespół Szkół Pod darzeniach.
Uczniowie ZSO
stawowych im. Papieża Jana Pawła II
w Moniatyczach
Ewa Zachariasz  Samorzą
dowy Zespół Szkół im. Hen
ryka Sienkiewicza w Józefo
wie
W kategorii Liceum:
I nagroda i najlepsza
praca:
Ewa Misztal  II LO im. Ma
rii Konopnickiej w Zamo
ściu
W Konkursie Wiedzy
o Powstaniu Styczniowym
w kategorii Szkoła Podsta
wowa zwyciężyli:
I miejsce:
Przemysław Łukaszyk  SP
w Białowoli
II miejsce:
Dawid Pakuła  ZSP w Kra
snobrodzie
III miejsce:
Jakub Paszko  SP w Biało
woli
W kategorii Gimnazja:
I miejsce:
Klaudia Kozyra  Gimna Wyniki konkursu opublikujemy w kolejnym wydaniu GK.
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Krasnobród pamięta o powstaniu styczniowym

W

dniu 24 marca 1863 roku
oddziały powstańców stycz
niowych pod dowództwem płk Marci
na Borelowskiego „Lelewela” stoczyły
w dolinie św. Rocha pod Krasnobro
dem nierówną walkę z przeważającymi
siłami wojsk rosyjskich mjr Jakowa
Ogalina. Zginęło wówczas 42 po
wstańców, o których przypomina nam
pomnik z rzeźbą orła trzymającego
w dziobie rozerwane kajdany, znajdu
jący się na krasnobrodzkim cmentarzu.
W 154. rocznicę powstańczego
zrywu z 1863 roku mieszkańcy Kra
snobrodu i okolic postanowili uczcić
pamięć o powstańcach styczniowych.
Do tego przedsięwzięcia włączyły się:
władze samorządowe, Parafia NNMP,
szkoły, biblioteka, Krasnobrodzkie To
warzystwo Regionalne, Krasnobrodzki
Dom Kultury oraz mieszkańcy.

Obchody 154. rocznicy
bitwy pod Krasnobrodem

Z inicjatywy burmistrza Krasno
brodu Kazimierza Misztala w dniu 24
marca 2017 roku o godz. 17.00
w Sanktuarium Maryjnym w Krasno
brodzkie odprawiona została msza św.
w intencji poległych powstańców.
Uroczystość została zorganizowana
po raz pierwszy. Dotychczas miesz
kańcy Krasnobrodu oddawali hołd po
wstańcom styczniowym głównie przy
okazji obchodów Narodowego Święta

Niepodległości i Święta Zmarłych,
modląc się za nich i składając wiązan
ki pod pomnikiem.
Mszy św., w której uczestniczyły
władze samorządowe miasta, poczty
sztandarowe Związku Kombatantów
Armii Krajowej oraz Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie, harcerze ze Stowa
rzyszenie Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza”, Krasnobrodzki Szczep Św.
Rocha działający przy ZSO oraz para
fianie, przewodniczył proboszcz para
fii ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk.
Po zakończonej eucharystii jej
uczestnicy udali się na cmentarz pod
pomnik upamiętniający to historyczne
wydarzenie, przy którym wartę hono
rową trzymali harcerze. Tam modlitwę
w intencji powstańców poprowadził
ks. prałat Eugeniusz Derdziuk, a na
stępnie delegacja władz samorządo
wych i Urzędu Miejskiego w Krasno
brodzie w składzie burmistrz Kazi
mierz Misztal, doradca burmistrza
Janusz Oś i pełnomocnik ds. oświaty,
inspektor ds. społecznych Agnieszka
Adamczuk oraz delegacja młodzieży
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
(szkoły sprawującej patronat nad tym
pomnikiem) złożyły wiązanki.
Następnie głos zabrał burmistrz
Kazimierz Misztal, który podziękował
wszystkim za przygotowanie tej uro
czystości i uczestnictwo niej. Cytując
tekst, który znajduje się na tablicy

umieszczonej na pomniku: Widzieli
z dala świateł niebieskich promienie,
do godów życia nigdy nie zasiędą,
a może nawet zapomniani będą zapo
wiedział, że obchody rocznicy krasno
brodzkiej bitwy będą odbywały się co
roku, aby utrwalać pamięć o tych, któ
rzy polegli w walce o wolną ojczyznę
podczas powstania styczniowego i za
prosił wszystkich do uczczenia 155.
rocznicy bitwy w przyszłym roku.
Na zakończenie było wspólne pa
miątkowe zdjęcie.
Mariola Czapla

Historia przez sztukę
Powstanie styczniowe według
dzieł Artura Grottgera to temat prze
wodni kolejnej wystawy, którą można
zobaczyć w Galerii Przystanek, mają
cej swoją siedzibę w budynku Infor
macji Turystycznej przy ul. Toma
szowskiej 26.
Wystawa przedstawia kilkanaście
rysunków wykonanych przez uczniów
gimnazjum z ZSO im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie. Prace uczniów były
wykonywane pod kierunkiem p. Hali
ny Gontarz – nauczyciela sztuki i co
ciekawe, nie odbiegają walorami arty
stycznymi od dzieł Grottgera. Artysta
był słabego zdrowia, a także jako je
dyny żywiciel rodziny, nie brał czyn
nego udziału w powstaniu stycznio
wym. „Walczył” za pomocą sztuki.
Mimo, że nigdy nie widział na własne
oczy wydarzeń z 1863r, stworzył dwie
serie dzieł, które zadedykował temu
powstańczemu zrywowi: „Polonia”
i „Lithuania”.
Według p. H. Gontarz krasno
brodzcy gimnazjaliści z nutką niedo
wierzania w swoje możliwości, ale
z powagą podeszli do rysowania. Wy
szły piękne prace artystyczne, które są
potwierdzeniem na to, że warto uwie
rzyć w siebie. Wystawa pokazuje ob
razy: „Branka”, „Pożegnanie powstań
ca”, „Bitwa”, „Na pobojowisku”,
Żałobne wieści”, „Przejście przez gra
nicę”, „Powitanie powstańca”, „Pod
murami więzienia”, „Po powstaniu”,
„Pochód na Sybir”. Można powie
dzieć, że uczniowie uczyli się historii
poprzez sztukę.
Podczas sympozjum o powstaniu
styczniowym, prace wisiały na koryta
rzu w ZSO w Krasnobrodzie i za
chwycały wąskie grono obserwatorów,
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dlatego też dobrze się stało, że teraz
w Galerii Przystanek są pokazane szer
szemu gronu odbiorców sztuki.
Wernisaż wystawy odbył się dn.
29.03.2017r. w Informacji Turystycz
nej z udziałem bohaterów wystawy
uczniów ZSO na czele z nauczycielką
H. Gontarz, burmistrza Krasnobrodu
Kazimierza Misztala, dyrektor Biblio
teki Publicznej w Krasnobrodzie B.
Włodarczyk, pracowników IT, rodzi
ców, członków KTR oraz mieszkań
ców Krasnobrodu.
Gimnazjaliści pod kierunkiem na
uczycielki sztuki przedstawili ciekawą
prezentację multimedialną, na którą
złożyły się: życie i twórczość A. Grott
gera oraz charakterystyka dzieł mala
rza powstania styczniowego, na bazie
których powstały uczniowskie dzieła
plastyczne.
Zachęcamy do obejrzenia wysta
wy. Prace uczniów można oglądać do
końca kwietnia 2017r. codziennie
w godz. 8.00 – 16.00.
K. Lipska, A. Słota

Powstańcze ślady
na ziemi krasnobrodzkiej
Dopełnieniem wernisażu wystawy
„Powstanie styczniowe według dzieł
A. Grottgera w wykonaniu uczniów
ZSO w Krasnobrodzie” był referat wy
głoszony przez krasnobrodzką regio
nalistkę Alinę Słotę, przybliżający ze
branym ślady powstania styczniowego
na ziemi krasnobrodzkiej, stanowiące
dziedzictwo historii małej ojczyzny.
Ślady materialne to: 1. opis bitwy
powstańczej z Moskalami w dolinie św
Rocha z 24.03.1863 r. (świadectwo p.
T. Winiarskiego z Podklasztoru na pa
pierze, wyłożone w kaplicy św. Rocha
(okolice Krasnobrodu), 2. pomnik Po
wstańców Styczniowych (rzeźba orła,
który rozrywa kajdany zniewolenia) na
cmentarzu parafialnym w Krasnobro
dzie przy ul. Spokojnej, 3. klasztor
o Dominikanów jako świadek tamtych
lat, w którym o. przeor Ludwik Turzy
niecki ukrywał dwóch powstańców, za
to zesłany na Sybir oraz likwidacja
klasztoru oo, Dominikanów w Krasno
brodzie w nocy z 15 na 16 listopada
1864 r., 4. ulica Lelewela, którą szli
powstańcy od Hrubieszowa do doliny
św. Rocha (pomysł nazwy ulicy od Fe
liksy Lewandowskiej – zasłużonej
Krasnobrodzianki w dziedzinie kultury
(nazwa ul. często mylona z ul. Joachi
ma Lelewela), 5. Ulice: Powstańców
styczniowych i św. Rocha, które prze

mierzali powstańcy w 1863 r., a wio
dące do miejsca bitwy  doliny św. Ro
cha, 6. dawne księgi parafialne (akta
zgonów ofiar powstańczego zrywu,
wzmianki bitwy pod Husinami w lesie,
(gm. Krasnobród) z 8.01.1864r) za
chowane w klasztorze przy sanktu
arium NNMP w Krasnobrodzie, 7. List
 przesłanie dla potomnych o. L. Tu
rzynieckiego  otwierające nowe karty
historii Krasnobrodu, odnaleziony
w 2008r. w kuli na wieży podczas re
montu dachu na krasnobrodzkim sank
tuarium maryjnym, 8. metalowy krzyż
zwieńczony daszkiem przy drodze do
Szuru, (gm. Krasnobród) (według
przekazu ludności – tędy szli powstań
cy i zostali zaatakowani przez Moska
li, świadectwo mieszkańców Szuru), 9.
w uroczysku „Belfont”, (gm. Krasno
bród) stoi metalowy krzyż powstańczy
na betonowym cokole upamiętnia tra
giczny los walczących w 1863r o wol
ną Polskę, 10. figura przydrożna
w okolicy Hutek (gm. Krasnobród )
(wg. Legendy  powstańcy oddziału
Lelewela, walczący pod św. Rochem,
zakopali w tym miejscu broń). Warto
nadmienić, że w latach 60 XX w. na
zapleczu obok zakrystii krasnobrodz
kiego sanktuarium była przechowywa
na chorągiew oddziału powstańczego
Lelewela (po latach została przekazana
przez ówczesnego proboszcza parafii
Krasnobród  ks. Kazimierza Wójtowi
cza do muzeum w Krakowie).
W dalszej części referatu prele
gentka zapoznała słuchaczy z nazwi
skami osób związanych z tematem po
wstania styczniowego na ziemi kra
snobrodzkiej (m.in: powstańcy polegli
w bitwie pod św. Rochem i spoczywa
jący na cmentarzu).Wymieniła też
osoby, lokalne instytucje, szkoły, sto
warzyszenia, które pielęgnują pamięć
o powstaniu styczniowym w regionie
(m.in: p. Gielmuda, który w latach 30
XX w. zbierał pieniądze na pomnik or
ła, murarz  p. Bryłowski, który w la
tach 30 XX w. fachową ręką przyczy
nił się do budowy orła  bo tak ludzie
nazywają pospolicie pomnik powstań
ców styczniowych.
Także osoby z woj. lubelskiego
popularyzują pamięć o powstaniu
styczniowym na ziemi krasnobrodzkiej
(m.in: Adam Polski i Andrzej Ka
sprzak – autorzy książki „W hołdzie
przeszłości, miejsca pamięci powstania
styczniowego w woj. Lubelskim”, Sta
nisław Zieliński  opisał przebieg bi
twy pod Krasnobrodem w książce „Bi
twy i potyczki 18631864”, Sylwia
i Krzysztof Wojciechowscy  pasjonaci
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powstania styczniowego – planują wy
danie przewodnika dokumentującego
miejsca pamięci powstania stycznio
wego (mają już opracowanych 500 ta
kich miejsc, w tym Krasnobród).
Krasnobrodzianie podejmują sze
reg działań kultywujących pamięć
o wydarzeniach z 1863 r. m.in: sym
pozjum, apele, wystawy, wycieczki,
konkursy, artykuły w mediach lokal
nych. Pocieszające jest to, że w te
działania angażuje się młode pokole
nie, które poznaje historię swojej ma
łej ojczyzny.
Wybiegając w przyszłość, warto
by pomyśleć o: tablicy w obiekcie
klasztornym, upamiętniającej rok
1863, o lokalnej ścieżce historyczno
turystycznej uwzględniającej ślady
miejsc związanych z powstaniem
styczniowym, o stworzeniu gier: plan
szowej, terenowej, miejskiej – przybli
żających powstańcze dążenia wolno
ściowe, a może o rekonstrukcji bitwy
powstańców styczniowych pod Kra
snobrodem. Przyszłość przed nami.
Wszystko jest możliwe. Treść referatu
spotkała się z dużym zainteresowa
niem młodzieży i dorosłych. Pozwoliła
przybliżyć i rozszerzyć wiedzę o hi
storii związanej z regionem.
Alina Słota
Fotoreportaż – str. 10
fot. Mariola Czapla
i Halina Gontarz

Wieści z Gminy
cd. ze str. 2
Nasadzenia
W ramach Dnia Wiosny peda
godzy i uczniowie z ZSO w Kra
snobrodzie wysadzili sadzonki lipy
drobnolistnej i lipy szerokolistnej.
Obsadzono tereny przyszkolne.
Natomiast Gmina Krasnobród pla
nuje uzupełnienie nasadzeń na pla
cu zabaw przy ul. Młyńskiej (od
strony rzeki) oraz odcinka terenu
gminnego przy ul. Kościuszki (sa
dzonki metasekwoji).
Ze względu na planowany remont
drogi powiatowej relacji Jacnia –
Krasnobród, Gmina Krasnobród
obsadzi kwiatami rondo w Krasno
brodzie tylko na wiosnę, natomiast
ukwiecenia letniego nie będzie
(przebudowa ronda). Pozostałe
miejsca będą ukwiecone zarówno
na wiosnę jak i w lecie.
Informacje zebrała
Mariola Czapla
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Niebieska Okolica w Zakopanem

D

nia 26 lutego 2017 r. klasa Ia
gimnazjum wraz ze swoim
starszym kolegą Marcinem oraz opie
kunkami panią Marzeną Teterycz i pa
nią Alicją Pomaniec, wyjechała na 6
dni do Zakopanego. Wycieczka była
nagrodą za zdobycie I miejsca w ogól
nopolskim konkursie pt. „Niebieska
Okolica 2016” zorganizowanego przez
Fundację Hotele Polskie Dzieciom.
Konkurs polegał na zorganizowaniu,
przeprowadzeniu i sfilmowaniu gry
miejskiej. Wśród 302 szkół z całej Pol
ski, gimnazjum w Krasnobrodzie
zwyciężyło!

Podróż przebiegła bez zakłóceń,
a Zakopane przywitało nas piękną po
godą, mimo że kalendarz pokazywał
na luty. Później było różnie: w mieście
słonecznie, w dolinach ślisko lub wie
trzenie, w górach śnieżnie.
Zwiedziliśmy stolicę Tatr – nawet
bardzo dokładnie, podczas gry miej
skiej, byliśmy w Dolinie Strążyskiej
i Kościeliskiej, wjechaliśmy na Guba
łówkę i skocznię narciarską – u niektó
rych wywołało to szczery zachwyt,
zwłaszcza, że trenowali tam młodzi
skoczkowie, odwiedziliśmy Pustelnię
Brata Alberta. Dobrze bawiliśmy się

również w interaktywnym Muzeum
Tatrzańskim, a w drodze powrotnej
wstąpiliśmy do Krakowa, więcej in
formacji i zdjęć na stronie i blogu
szkoły.
Przez tydzień poznaliśmy się le
piej. Było warto! Jesteśmy bardzo za
dowoleni z tej wycieczki i na pewno
kiedyś wrócimy do Zakopanego.
Uczniowie klasy 1a gimnazjum
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie
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V Konkurs RecytatorskoPlastyczny

„Wiosenne spotkania z Bolesławem Leśmianem i Jego epoką”

W

dniu 23 marca 2017 roku
w Krasnobrodzkim Domu
Kultury odbył się finał części plastycz
nej i przesłuchania uczestników części
recytatorskiej V Konkursu Recytator
skoPlastycznego „Wiosenne spotkania
z Bolesławem Leśmianem i Jego epo
ką”.
Co roku konkurs „Wiosenne spo
tkania z…” ma innego bohatera. Tego
roczna, piąta jego edycja (zarówno
część plastyczna jak i recytatorska)
miała na celu m. in. popularyzację
wśród młodego pokolenia głównie
twórczości Bolesława Leśmiana  wy
bitnego polskiego poety i pisarza okre
su dwudziestolecia międzywojennego,
a także innych poetów tworzących
w tym czasie. To że Bolesław Leśmian
był głównym bohaterem konkursu nie
jest przypadkowe. Organizatorzy zde
cydowali o tym w związku z przypa
dającymi w tym roku rocznicami –
140. urodzin i 80. rocznicą śmierci
poety.
Konkurs przeznaczony był dla
dzieci i młodzieży z terenu powiatu
zamojskiego w wieku od 6 do 16 lat
(szkoła podstawowa, gimnazjum), któ
rzy prezentowali swoje umiejętności
w 3 kategoriach wiekowych: Kategoria
I 68 lat (kl. IIII), Kategoria II 9 12
lat (kl. IV –VI), Kategoria III 1316 lat
(Gimnazjum).
Część I  plastyczna
Czwartkowe spotkanie z Leśmia
nem i jego twórczością rozpoczęło się
od finału konkursu plastycznego
(ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród i dyplomów), na który zostali
zaproszeni jego laureaci.
Konkurs polegał na wykonaniu ilu
stracji (dowolną techniką) do wybra
nego utworu autorstwa Bolesława Le
śmiana lub innego autora epoki dwu
dziestolecia międzywojennego.
W odpowiedzi na zaproszenie or
ganizatorów na konkurs wpłynęło 97
prac, które w dniu 21 marca oceniła
komisja konkursowa w składzie: Ma
riola Czapla – dyrektor KDK – prze
wodnicząca oraz członkowie: Marzena
Mazurek – instruktor ds. plastyki Kra
snobrodzkiego Domu Kultury, Urszula
Kawa i Barbara NiedźwiedźPachołek
– instruktorki plastyki Warsztatu Te
rapii Zajęciowej w Dominikanówce.
A oto wyniki konkursu plastyczne
go:
Kategoria I
I miejsce – Nikola Witkowska – Pu
bliczna Szkoła Podstawowa w Zielo
nem
II miejsce – Hubert Kwiatkowski 
Zespół Szkół Podstawowych w Kra

snobrodzie
III miejsce – Magdalena Gleń – Szko
ła Podstawowa w Kaczórkach
Wyróżnienia:
Piotr Bukała – Zespół Szkół Podsta
wowych w Krasnobrodzie
Oliwia Malczewska – Szkoła Podsta
wowa w Pniówku
Weronika Kudyk – Szkoła Podstawo
wa w Pniówku
Kategoria II
I miejsce – Maria Świst – Miejski
Dom Kultury w Szczebrzeszynie
II miejsce – Dominika Kowal – Ze
spół Szkół Podstawowych w Krasno
brodzie
III miejsce – Karol Mazur – Zespół
Szkół w Wysokiem
Wyróżnienia:
Wiktoria Bukała – Zespół Szkół Pod
stawowych w Krasnobrodzie
Hanna Brodziak – Zespół Szkół Pod
stawowych w Krasnobrodzie
Kategoria III
I miejsce – Lucyna Harasim – Zespół
Szkół w Wysokiem
II miejsce – Patrycja Cisek – Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Krasno
brodzie
III miejsce – Daria Pańczyk  Zespół
Szkół w Wysokiem
Wyróżnienia:
Paulina Mazur – Zespół Szkół w Wy
sokiem
Natalia Godzisz – Miejski Dom Kultu
ry w Szczebrzeszynie
Wiktoria Skrzyńska – Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
Część II  recytacje
Recytatorzy z kategorii II i III mie
li za zadanie zaprezentowanie jednego
wiersza Bolesława Leśmiana lub poety
dwudziestolecia
międzywojennego
(np. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima,
Kornela Makuszyńskiego) i dowolny
fragment prozy Bolesława Leśmiana,
natomiast uczestnicy z I kategorii re
cytowali tylko jeden wiersz.
Recytacje oceniała komisja kon
kursowa w składzie: Grażyna Kawala
– instruktor teatru i recytacji Zamoj
skiego Domu Kultury – przewodniczą
ca oraz członkowie: Marianna Olszew
ska – polonistka, poetka, wieloletni
animator kultury, Joanna Cios – polo
nistka.
Po przesłuchaniu 25 wykonawców
komisja wyłoniła laureatów i przyzna
ła następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria I
Dwa równorzędne I miejsce:
Martyna Kierepka – Szkoła Podstawo
wa w Pniówku
Maja Cios – Zespół Szkół Podstawo
wych w Krasnobrodzie

II miejsce  Amelia Binda – Szkoła
Podstawowa nr 3 w Zamościu
Wyróżnienia:
Bartosz Smoluch – Szkoła Podstawo
wa w Majdanie Wielkim
Kinga Cisek – Szkoła Podstawowa
w Majdanie Wielkim
Szymon Kościk – Szkoła Podstawowa
w Kaczórkach
Kategoria II
Trzy równorzędne I miejsca:
Wiktoria Fila – Szkoła Podstawowa
w Kaczórkach
Karol Mazur – Zespół Szkół w Wyso
kiem
Kornelia Pryciuk – Zespół Szkół Pod
stawowych w Krasnobrodzie
Wyróżnienia:
Oliwia Młynarczyk – Szkoła Podsta
wowa w Kaczórkach
Kamila Powroźnik – Zespół Szkół
Podstawowych w Krasnobrodzie
Małgorzata Rzepecka – Szkoła Pod
stawowa w Majdanie Wielkim
Kategoria III
I miejsce – Grzegorz Adamczuk –
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie
II miejsce – Gabriela Szpyra – Kra
snobrodzki Dom Kultury
III miejsce – Karolina Smoluch –
Krasnobrodzki Dom Kultury
Wyróżnienia:
Diana Buć – Zespół Szkół Ogólno
kształcących w Krasnobrodzie
Paulina Mazur – Zespół Szkół w Wy
sokiem
Laureaci obu części konkursu
otrzymali
pamiątkowe
dyplomy
uczestnictwa oraz nagrody ufundowa
ne przez: Spółkę „EMPIK” z Warsza
wy, firmę „MATTEL” Poland sp.
z o. o. z Warszawy, Księgarnię Le
śmiana z Zamościa, Hurtownię Arty
kułów Biurowych i Papierniczych
„AZET” z Zamościa oraz Krasno
brodzki Dom Kultury.
Dziękuję wszystkim uczestnikom
konkursu oraz nauczycielom i rodzi
com, którzy pomogli w przygotowaniu
dzieci i młodzieży do udziału w kon
kursie. Laureatom i wyróżnionym gra
tuluję.
Dziękuję sponsorom za przekazane
nagrody, a jurorom za dokonanie oce
ny prac plastycznych i recytacji.
Już teraz zapraszam do udziału
w kolejnej edycji konkursu w przy
szłym roku.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 20
fot. Marzena Mazurek
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Zajęcia z jajem

oczątek kwietnia to pracowity i zarazem twórczy
czas w krasnobrodzkiej bibliotece. W dniach 34
kwietnia odbyły się u nas kolejne kreatywne warsztaty, któ
re tym razem dotyczyły tworzenia pisanek z wykorzysta
niem preparatu Powertex. Jest to bardzo wszechstronny,
gotowy do użycia, utwardzacz na bazie wody. Praca z ta
kim utwardzaczem to praca głównie na materiałach chłon
nych, takich jak tkanina, papier, karton, skóry, itp. Power
tex można łączyć z samoutwardzalnymi glinami, betonem,
kamieniem, ceramiką, drewnem, piaskiem. Przy odrobinie
fantazji i kreatywności można stworzyć prawdziwe dzieła

sztuki i takie też tworzyliśmy na zajęciach w bibliotece.
W czasie warsztatów działo się wiele, po
wstały przepiękne pisanki, które  mamy na
dzieję – będą prawdziwą ozdobą świątecz
nych stołów.
Zajęcia, po raz kolejny poprowadziła
Małgorzata Gielmuda, dostarczając nam ko
lejną porcję kreatywnych inspiracji i nowych
umiejętności.
Pełna fotorelacja z naszych twórczych
zmagań na facebookowym profilu biblioteki:
https://www.facebook.com/BibliotekaPu
blicznawKrasnobrodzie
228233147232541/.
Bernadeta Włodarczyk

Śpiewający Słowik gminny i powiatowy
Słowik
Ś piewający
Wojewódzkiego

to nazwa
Konkursu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
który od wielu lat organizowany jest
przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Lublinie.
Cele konkursu to: prezentacja do
robku artystycznego solistów, popu
laryzacja śpiewania i kierunkowanie
właściwego doboru repertuaru, wy
miana pomysłów i doświadczeń wy
konawców, instruktorów i nauczycie
li, promowanie dziecięcej i młodzie
żowej
twórczości
artystycznej,
promocja polskiej piosenki (polskie
teksty, polscy kompozytorzy).
Uczestnikami konkursu są soliści,
którzy startują w czterech katego
riach: 1 kategoria: 610 lat, 2 katego
ria: 1113 lat, 3 kategoria: 1416 lat,
4 kategoria: 1720 lat.
Od kilku lat organizatorem etapu
powiatowego tego konkursu dla Po
wiatu Zamojskiego jest Krasnobrodz
ki Dom Kultury. W tym roku Elimi
nacje Powiatowe, które organizowa
ne są pod honorowym patronatem
Starosty Zamojskiego, odbędą się
w dniu 9 maja 2017r. Starosta Za
mojksi jest też fundatorem nagród dla

laureatów. Do udziału w eliminacjach
powiatowych zostali zaproszeni repre
zentanci wszystkich gmin powiatu.
Gminę Krasnobród podczas tych eli
minacji będą reprezentowali laureaci
wyłonieni podczas eliminacji gminnych,
które odbędą się w dniu 25 kwietnia
2017r. o godz. 11.00 w KDK.
Finał wojewódzkiego konkursu odbę
dzie się w dniach 1718 maja 2017 roku
w Rykach. Wezmą w nim udział przed
stawiciele wszystkich powiatów woje
wództwa lubelskiego, w tym również
z powiatu zamojskiego wyłonieni pod
czas przesłuchań w Krasnobrodzie.
Warto tu dodać, że w roku 2016, aż
czworo z pośród pięciu laureatów elimi
nacji Powiatu Zamojskiego, które odby
ły się w Krasnobrodzie  Dominika Ra
dlińska, Adriana Różańska, Bartłomiej
Sobań i Oliwia Krawczyk, zostało laure
atami Wojewódzkiego Konkursu Pio
senki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpie
wający Słowik”.
Pozostaje mieć nadzieję, że również
w tym roku nasi laureaci wrócą z finału
konkursu z sukcesami, czego im
życzymy.
Mariola Czapla
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JĘZYKOWA AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA
Strona redagowana przez miłośników poprawnej polszczyzny
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Piszemy
wielką
literą:
Popielcowa, Popielec.

Środa

Podawał w wątpliwość sens ich
działań. (poprawnie)
Poddawał w wątpliwość sens ich
działań. (niepoprawnie)
łabędź (poprawnie)
łabądź (niepoprawnie)
Autor: Paweł Korga (III b)
Okno możemy szeroko otworzyć na
trzy sposoby: na oścież, na rozcież i na
roścież.
Zawiązać but. (poprawnie)
Zawiązać buta. (niepoprawnie)
Włożyć buty. (poprawnie)
Założyć buty. (niepoprawnie)
Ubrać buty. (niepoprawnie)
Jak

spaść,

to

z

dobrego

konia.

(poprawnie)
Jak spaść, to z wysokiego konia.
(niepoprawnie)
Ponadto czy ponad to?
ponadto – oprócz tego
ponad to – ponad coś
Jestem mądry, a ponadto przystojny.
Nic nie pamiętał ponad to jedno
wydarzenie.
Obie formy są poprawne, ale ich
znaczenie jest różne i nie mogą być
używane zamiennie.
Chować się za parawan słów  mówić
celowo nie o tym, co mówiącego
obchodzi, żeby ukryć myśli.
 Słyszałeś w ogóle o tym błędzie?
 Skąd on się „wogóle” wziął?
 „Wogle” tego nie rozumiem!
Pamiętajmy, że jedyną poprawną
formą jest – w ogóle.

Autor: Paweł Korga (III b)
Poszedłem, wyszedłem, zaszedłem,
odszedłem. (poprawnie)
Poszłem, wyszłem, zaszłem, odeszłem.
(niepoprawnie)
Autor: Żaneta Tarłowska (III b)
ode mnie (poprawnie)
odemnie (niepoprawnie)
Autor: Żaneta Tarłowska (III b)
Pod numer (poprawnie)
Na numer (niepoprawnie)
Wysyłamy bądź dzwonimy
numer, a nie na numer.
Autor: Żaneta Tarłowska (III b)

pod

Paweł Murdzek
opiekun
https://www.facebook.com/Językowa
AgencjaDetektywistyczna

„25 lat PSP  Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

W

dniu 10 kwietnia 2017 roku
mija termin składania prac,
a w dniu 20 kwietnia br. w Krasno
brodzkim Domu Kultury odbędzie się
podsumowanie etapu gminnego XIX
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz
nego dla Dzieci i Młodzieży, który
w tym roku odbywa się pod hasłem
„25 PSP  Profesjonalni, Sprawni, Po

Z

mocni”.
Jego głównym organizatorem jest
Komendant Główny Państwowej Stra
ży Pożarnej, zaś organizatorami elimi
nacji gminnych są: Zespół Szkół Ogól
nokształcących w Krasnobrodzie,
Urząd Miejski w Krasnobrodzie i Kra
snobrodzki Dom Kultury. Fundatorem
nagród dla laureatów etapu gminnego

„Step Dance” z KDK

espół tańca nowoczesnego
działający w Krasnobrodzkim
Domu Kultury ma nowego instruktora
i nową nazwę. W związku z zakończo
ną w październiku ubiegłego roku
współpracą z dotychczasowym in
struktorem p. Anną Antoszczak, w li
stopadzie został zaangażowany nowy
instruktor  p. Aneta Lechowicz.
W związku z tą sytuacją zaistniała
potrzeba dokonania zmiany również
nazwy zespołu. Stąd też został ogło
szony, wśród uczestników zajęć ta
necznych, konkurs na nazwę i logo
zespołu.
Spośród 5 złożonych propozycji

wybrana została nazwa zaproponowa
na przez Kamilę Mękal.
W dniu 27 lutego 2017 roku
w KDK odbyło się podsumowanie
konkursu, podczas którego laureatka
otrzymała nagrodę, a pozostali uczest
nicy konkursu drobne upominki i pa
miątkowe dyplomy ufundowane przez
KDK.
Logo zespołu w oparciu o propo
zycję Kamili opracowała instruktor ds.
plastyki KDK Marzena Mazurek. Od
tego czasu zespół tańca nowoczesnego
działający w KDK nazywa się „Step
Dance”.
Tancerzom „nowego” zespołu

jest Burmistrz Krasnobrodu.
Relację z podsumowania oraz wy
niki konkursu opublikujemy w kolej
nym wydaniu GK. Będzie też można
zapoznać się z nimi na stornach inter
netowych
www.kultura.krasnobrod.pl
oraz www.krasnobrod.pl.
Mariola Czapla
i Pani Instruktor życzymy udanych ta
necznych kroków i sukcesów na tur
niejach.
Najbliższy, w którym weźmie
udział krasnobrodzki „Step Dance”
odbędzie się w dniu 29 kwietnia
w Jastkowie. Życzymy powodzenia.
Mariola Czapla

Kwiecień 2017

16

W

Gazeta

rasnobrodzka

W Warszawie o historii Krasnobrodu

arszawskie Koło Zamościan
im. Michała Pieszki od
przeszło 50 lat prowadzi ożywioną
działalność
historycznooświatową.
Patron koła nie został ongiś wybrany
przypadkowo. Śp. Michał Pieszko był
bowiem wybitnym historykiem i geo
grafem Gimnazjum w Zamościu. Był
też założycielem PTTK w Zamościu,
a także przewodnikiem wycieczek kra
joznawczoturystycznych nie tylko po
Roztoczu.
Prezesem Warszawskiego Koła
Zamościan jest prof. Uniwersytetu
Warszawskiego Wiesław Świderek,
wiceprezesem Andrzej Bronowski, se
kretarzem Alicja Chrząszcz. Działal
ność koła opiera się na rocznym planie
pracy, który otrzymują wszyscy człon
kowie koła.
W tegorocznym planie pracy prze
widziano
promocję
Krasnobrodu,
z czego bardzo się ucieszyłem. Mnie
bowiem przypadła rola promowania
w Warszawie mego miasteczka. Pod
datą 1 marca 2017 r. podano „Krasno

bród dawniej i dzisiaj – spotkanie
z naszym kolegą Mieczysławem Ko
ścińskim  prezesem Krasnobrodzkie
go Towarzystwa Regionalnego, dzien
nikarzem, pisarzem, autorem wielu
książek związanych z bogatą historią
Krasnobrodu”.
O godz. 17 odbyło się spotkanie,
na które przybyło ponad 30 członków
Warszawskiego Koła Zamościan. Ku
mojej uciesze znaleźli się wśród nich
dwaj Panowie związani z Krasnobro
dem: Lech Łastowiecki (syn dr. Kon
stantego), który niegdyś pracował
w Ośrodku Zdrowia w Krasnobrodzie
oraz Maksymilian Służewski, były
Konsul w Nowym Jorku, Waszyngto
nie i Indochinach.
Moje wystąpienie trwało półtorej
godziny, czyli o pół godziny dłużej ni
żeli zazwyczaj to bywa. Uznałem bo
wiem, że historia mojego Krasnobrodu
jest tak bogata, że warto jej poświęcić
więcej czasu.
Zacząłem od pięknego położenia
geograficznego, urozmaiconej przyro

dy. Potem mówiłem o historii, od
pierwszych informacji o istnieniu mia
steczka do czasów dzisiejszych. Naj
dłużej mówiłem o historii barokowego
kościoła i cudownym uzdrowieniu ja
kiego doznała m.in. Marysieńka So
bieska, która przebywała w Krasno
brodzie ok. 40 dni. Kilka razy przeby
wał tu król Jan III Sobieski, ka
rdynałowie August Hlond, Józef
Glemp, Stefan Wyszyński, premier
Władysław Pawlak. Wspomniałem
o losach cudownego obrazka, znajdu
jącego się w ołtarzu głównym świątyni
oraz o licznych odpustach.
Z pasją mówiłem o zniszczeniu
wielu zabytków do czego przyczynili
się niektórzy włodarze Krasnobrodu.
Jesienią czeka mnie spotkanie pro
mocyjne Krasnobrodu, ale w innej
części Warszawy.
Warszawa, marzec 2017 r.
Mieczysław Kościński

Wrzesień 1939 w Starej Hucie

R

ok 1939, miesiąc wrzesień,
kolejny dzień, który miesz
kańcy Starej Huty zapamiętali, bo tego
co się później wydarzyło zapomnieć
się nie da.
Zapowiadał się upalny dzień.
Mieszkańcy zajęci byli pracą w swoich
gospodarstwach. Kolejni żołnierze
wracali do domów z rozbitych oddzia
łów. Ubrani byli w cywilne, podarte
ubrania, bo inaczej groziła śmierć albo
niewola. Niewielki oddział żołnierzy
zatrzymał się we wsi. Niestety gorzej
nie można było zrobić. Od strony Za
mościa nadleciały samoloty niemieckie
i z broni pokładowej ostrzelany został
oddział żołnierzy polskich i cała wieś.
Na ziemię padli pierwsi zabici i ranni.
Następnie od strony południowej
Niemcy wystrzelili kilka salw armat
nich. W zachodniej stronie wsi wy
buchł pożar, który prędko został uga
szony. W drugiej części wsi pocisk tra
fił w budynek gospodarczy zabijając
kilka zwierząt.
Od tej pory zaczął się terror nie
spotykany w dziejach ludzkości. Do
datkowo władze okupacyjne nakładały
na rolników wielkie kontyngenty. Za
niewywiązywanie się z nich groziła

śmierć. W związku z tym tworzyły się
oddziały partyzanckie, które potrzebo
wały żywności. Najbardziej ucierpiały
na tym wioski położone najbliżej lasu
i torów kolejowych. Stara Huta była
taką miejscowością przyczółkową,
gdzie partyzanci zatrzymywali się
przed zaplanowanym wypadem, w ce
lu uzupełnienia amunicji, która była
przekazywana w sztolniach obok miej
scowości Kistków.
Za pomoc partyzantom Niemcy
spalili wieś, zabrali zakładników, któ
rzy nigdy nie wrócili do swoich do
mów. Kilkunastu mieszkańców Starej
Huty rozstrzelali na miejscu. Wcale
nie lepsi od Niemców byli tzw. folks
dojcze, którzy w barbarzyński sposób
pozbawili zdrowia i życia kilku miesz
kańców wsi.
Po zakończeniu okupacji niemiec
kiej rolnicy z trudem odbudowali
zniszczone domy i gospodarstwa.
Z upływem lat, tylko pamięć została
po tych, którzy zginęli.
Nikt nie pomyślał o tym, aby w ja
kiś trwały sposób upamiętnić tych,
którzy wówczas zginęli np. poprzez
postawienie kamienia z józefowskiej
kopalni z nazwiskami poległych, albo

jakiś inny trwały znak. Chodzi o to,
aby młodzi ludzie, którzy żyją w tej
miejscowości i ci, którzy wracają tu po
wielu latach szukając korzeni swojego
rodu nie musieli grzebać w archiwach
kościelnych, które nie zawsze są do
stępne dla zwykłego człowieka. Już
niewiele żyje ludzi, mieszkańców tej
wsi, którzy mogą cokolwiek powie
dzieć o tamtych wydarzeniach. Wkrót
ce pozostanie tylko historia.
Antoni Gancarz
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nformacje o szkodliwości soli
powtarzane są od lat, mimo to
jest ona zdecydowanie jedną z najczę
ściej stosowanych przez nas przypraw.
Wiele osób nie wyobraża sobie dania
bez dodatku choćby szczypty tych bia
łych kryształków, aby nadać wyrazi
stości naszym ulubionym potrawom.
Sól to związek chemiczny, który
powstaje w wyniku połączenia kwasu
i zasady, tworząc kryształy czyli NaCl
– chlorek sodu. Sód odgrywa bardzo
istotną rolę w wielu procesach metabo
licznych, które zachodzą w organizmie
człowieka: reguluje ciśnienie osmo
tyczne, gospodarkę wodną, równowa
gę kwasowozasadową oraz prawidło
we funkcjonowanie układu mięśnio
wego i nerwowego. Kiedyś sól
wydobywano z ziemi wraz ze wszyst
kimi pierwiastkami znajdującymi się
w niej, teraz większość oczyszczonych
soli w sklepach jest ich pozbawiona.
Warto zaznaczyć, iż nie zawsze jest
ona biała. W zależności od miejsca po
chodzenia może być szara, różo
wa a nawet czarna.
Długotrwałe utrzymywanie
się zwiększonego poziomu chlor
ku sodu w organizmie człowieka
prowadzi do zatrzymywania wo
dy w organizmie. Efektem takie
go stanu mogą być opuchnięte rę
ce czy nogi, a więc pojawiający
się problem ze zdjęciem pier
ścionka czy założeniem ulubio
nych szpilek. Nadmiar soli w organi
zmie może prowadzić również do za
burzenia pracy nerek, rozwoju choroby
nadciśnieniowej, wzrostu ryzyka udaru
mózgu, zawału serca, a nawet osteopo
rozy i nowotworu żołądka. Na ilość
sodu w diecie zwłaszcza powinny
uważać osoby z sodowarażliwym nad
ciśnieniem tętniczym, które polega na
wzroście ciśnienia tętniczego krwi
w wyniku zwiększonego spożycia tego
pierwiastka.
Zapotrzebowanie organizmu czło
wieka na sód jest zależne od wielu
czynników takich jak: wiek, aktyw
ność fizyczna, a także temperatura oto
czenia. Wydalamy go z potem, kałem
i moczem. Spożycie tego pierwiastka
zdecydowanie przekracza normę nie
tylko w naszym społeczeństwie, ale
niemal we wszystkich krajach Europy
i Ameryki. Jest to spowodowane po
wszechnością występowania chlorku
sodu w produktach, gdzie jest stoso
wany jako przyprawa i konserwant.
Zaleca się by nie spożywać więcej niż
1 łyżeczkę soli kuchennej dziennie, a 1
łyżeczka soli to 5 g chlorku sodu czyli
2 gramy sodu.
Niestety ograniczając jedynie sole
nie zupy, makaronu czy ziemniaków
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Szczypta soli
nie jesteśmy w stanie efektywnie
zmniejszyć spożycia sodu. Szacuje się,
że aż 60% dziennej dawki tego mine
rału pochodzi z żywności kupowanej
w sklepach. Dlatego czytajmy etykiety
kupowanych artykułów aby móc świa
domie wybierać te, które mają niewiel
ką ilość sodu – najlepiej ze znakiem
niskosodowe. Sól jest bardzo po
wszechnym składnikiem wielu pro
duktów spożywczych. Na jej zawar
tość w produkcie finalnym ma wpływ
także zastosowanie zawierających sód
substancji dodatkowych takich jak np.
glutaminian sodu. Do artykułów spo
żywczych zawierających znaczne ilo
ści chlorku sodu możemy zaliczyć:
kostki rosołowe, sery żółte, sery topio
ne, wędliny, przetwory mięsne i rybne,
zupki instant, sosy w proszku, chipsy,
orzeszki itp.
Sól może różnić się właściwościa
mi smakowymi, składem, stopniem
słoności,
rozpuszczalnością
w wodzie, a przede wszystkim
zawartością dodatkowych pie
rwiastków. Na rynku najbar
dziej popularna jest sól: ka
mienna, kuchenna – warzona,
morska i himalajska.
Sól warzona (kuchenna) jest
najpowszechniej używana na
naszych polskich stołach. Jest
to sól kamienna, wydobyta w kopalni,
a następnie oczyszczona (zawiera
99,9% chlorku sodu, w tym ok. 40%
sodu). Jej bezdyskusyjnym plusem jest
niska cena. Do wad można zaliczyć
znaczną ilość sodu oraz brak składni
ków mineralnych. Może zawierać an
tyzbrylacz składnik, zapobiegający po
wstawaniu grudek. W przypadku tego
rodzaju soli najczęściej jest to E 536
(żelazocyjanek potasu), który po kon
takcie z kwasami żołądkowymi może
wydzielać
trujący
cyjanowodór.
W Polsce sól spożywcza do bezpo
średniego spożycia do 1 kg jest obo
wiązkowo jodowana. Wynika to, z lo
kalnych niedoborów jodu  pierwiastka
niezbędnego w produkcji hormonów
tarczycy.
Sól kamienna zawiera takie mine
rały jak mangan, miedź, chrom i wapń,
a jej smak wydaje się mniej słony niż
zwykłej soli, dlatego zazwyczaj używa
się jej więcej do uzyskania tego same
go wrażenia smakowego. Jej ziarenka
nie są tak drobne jak soli kuchennej,
na nasz stół trafia w postaci drobno lub
gruboziarnistej. Sól niskosodowa jest
lepszą alternatywą, ponieważ zawarty
w niej sód został częściowo wymie
niony na magnez czy potas. Charakte
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rystyczna jest sól smakowa, która po
wstaje poprzez wymieszanie kamien
nej
i
odpowiednio
dobranych
przypraw i ziół np. sól czosnkowa, se
lerowa. Taki rodzaj przyprawy może
zawierać substancje wzmacniające
smak np. glutaminian sodu oraz kon
serwanty, aromaty i syntetyczne barw
niki.
Najzdrowszą alternatywą dla tra
dycyjnej soli kuchennej jest sól mor
ska, otrzymywana po odparowaniu
wody morskiej, dzięki czemu jest bo
gata m. in. w jod. Zawiera ona również
magnez, cynk czy selen, którego nie
wielka obecność w żywności pocho
dzenia roślinnego spowodowana jest
deficytem tego mikroelementu w na
szych polskich glebach. Sól morska
zawiera w swoim składzie ok. 35% so
du. Cechuje ją bardziej wyrazisty
smak, dlatego w celu nadania potra
wom pożądanego charakteru wykorzy
stujemy jej mniej, co jest bezdyskusyj
ną korzyścią dla naszego zdrowia.
Równie cenna jest sól himalajska,
która przed tysiącami lat została „za
mknięta” w lodowcu i przetrwała
w nienaruszonej formie do chwili
obecnej. Oprócz chlorku sodu, zawiera
wiele wartościowych minerałów takich
jak jod, magnez, cynk, żelazo i wapń
itp. – nie wymaga dodatkowego jodo
wania. Ze względu na dużą domieszkę
naturalnych minerałów (w tym żelazo)
ma specyficzny różowy kolor. Wystę
puje w postaci drobno i gruboziarni
stej, najczęściej możemy ją kupić
w młynkach, tak aby można było nią
oprószyć potrawy tuż przed podaniem.
W związku z niekoniecznie pozy
tywnym wpływem soli na nasz orga
nizm warto w codziennej diecie
uwzględnić świeże i suszone zioła, po
nieważ są pozbawione chlorku sodu.
Powinniśmy używać ich jak najwięcej
do przygotowywania posiłków, ogra
niczając jednocześnie solenie. Nie za
pominajmy jednak, żeby nie sięgać po
gotowe mieszanki ziół, gdyż te w swo
im składzie z pewnością zawierają sól.
Najkorzystniej samemu komponować
mieszanki, według własnych upodo
bań i preferencji smakowych. Przypra
wiajmy dania lubczykiem, tymian
kiem, bazylią, rozmarynem, które po
siadają lekko słonawy posmak.
Skutecznym sposobem na redukcję
spożycia soli w diecie jest nie stawia
nie solniczki w zasięgu ręku. Pamię
tajmy iż odczuwanie słonego smaku
jest swojego rodzaju nawykiem, jeżeli
stopniowo będziemy zmniejszać ilość
dodawanego chlorku sodu do potraw,
w efekcie organizm przyzwyczai się
do tego
Agnieszka Łasocha  dietetyk
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Ludowcy i ich zbrojne ramię
Bataliony Chłopskie w obronie Zamojszczyzny (cz. 3)

N

iemcy hitlerowskie posiadały
dokładnie opracowany plan
wobec narodów słowiańskich, w tym
również i polskiego. Był to tzw. Gene
ralny Plan Wschodni opracowany
przez Główny Urząd Bezpieczeństwa
Rzeszy w latach 194041. W planie
tym zakładano, że po zwycięstwie nad
ZSRR, Niemcom uda się przesiedlić na
Syberię około 50 milionów Słowian.
Wtedy w drodze kolonizacji, utworzo
ne zostanie imperium Wielkiej Rzeszy
Niemieckiej sięgające aż po Ural. Re
alizację tego planu rozpoczął dowódca
SS i policji na dystrykt lubelski Odilo
Globocnik. Akcję wysiedleń rozpoczę
to od regionu Zamojskiego, gdzie
w roku 1940 „odkryto” Niemców,
osiedlonych tu w końcu XVIII wieku.
Na początku, w powiecie zamojskim,
wysiedlono tylko 7 wsi. Następnie, po
zdobytym doświadczeniu oraz wiel
kich przygotowaniach technicznoor
ganizacyjnych, przystąpiono do wysie
dleń na skalę masową, która trwała do
marca 1943 r. W tym okresie wysie
dlono 117 wsi, w tym 47 sołectw
w powiecie zamojskim. Akcję wysie
dleńczą przeprowadzano przy zastoso
waniu brutalnych, wręcz nieludzkich
metod przemocy. Warunki, w obozie
przejściowym w Zamościu były wprost
tragiczne: nędzne wyżywienie, zatło
czone bloki, zimno, brak elementar
nych warunków higienicznych, insek
ty, rozprzestrzeniające się choroby za
kaźne np. tyfus – wszystko to
powodowało dużą śmiertelność prze
bywających tam ludzi.
Na tereny wysiedlone, zasiedlano
ludność pochodzenia niemieckiego
z Rumunii, Słowenii, ZSRR (z Powoł
ża), Luksemburga. Koloniści, zorgani
zowani na wzór wojskowy mieli urzą
dzać gospodarstwa według projektów
opracowanych przez sztab Globocnika.
Pozostawioną ludność polską, osadni
cy traktowali w sposób brutalny, posu
wając się niejednokrotnie, nawet do
zabójstw.
Obrona wsi wymagała decyzji
szybkich i skutecznych. 15 grudnia
1942 r., przybył do Zamościa Komen
dant Główny BCh Franciszek Kamiń
ski ps. „Zenon Trawiński” i Komen
dant Lubelskiego Okręgu BCh Jan Ba
rański ps. „Motyka”.
Na odprawie z udziałem komendan
tów czterech obwodów objętych akcją
wysiedleńczą, zapoznano się z sytuacją

wysiedlanej ludności. Komendant
Główny BCh zarządził: Ogłosić stan
wojenny, znieść zasady konspiracyjne
we wsiach przeznaczonych do wysie
dlenia i zorganizować samoobronę,
wciągając do niej całą ludność na tere
nach objętych wysiedleniami. Bez
zwłocznie przystąpić do walk odweto
wych  spalić 10 wsi zasiedlonych
przez kolonistów niemieckich. Wzbu
dzając strach i przerażenie, przepędzić
ze wsi zasiedlonych. Podjąć działania
zaczepne. Delegował szefa Oddziałów
Specjalnych por. Jerzego MaraMey
era ps. „Vis” do pokierowania oddzia
łami bojowymi na Zamojszczyźnie.
Przeznaczono też broń i amunicję
z Komendy Głównej BCh dla uzupeł
nienia potrzeb bechowców. Wykonano
rozkaz spalenia 10 wsi zasiedlo
nych, m.in. Lipsko k/Zamościa. Zaczę
to działania ofensywne. W dn. 22
grudnia 1942 r. por. Jerzy MaraMey
er, jako szef Oddziałów Specjalnych
Komendy Głównej BCh, przekazał
wytyczne KG w sprawie organizowa
nia samoobrony i powołania I Kadro
wej Kompanii BCh.

Realizując w/w polecenie, już 23
grudnia 1942 r. Franciszek Bartłomo
wicz „Grzmot” – Komendant obwodu
Tomaszowskiego – rozkazem nr 11
ogłosił stan wojenny na terenie gmin:
Komarów, Kotlice, Krynice, Rachanie
i Tarnawatka. Na pozostałym terenie
obowiązywał w dalszym ciągu stan

pogotowia. Poszczególni dowódcy
w terenie, zobowiązani rozkazem,
przekazali pod komendę por. Jerzego
MaraMayera 3 plutony – co stanowiło
łącznie 96 żołnierzy w miarę dobrze
wyszkolonych i uzbrojonych w broń
strzelecką i maszynową. Utworzono

kompanię, której nadano nazwę I Ka
drowej Kompanii BCh, która przegru
powała się na nowe miejsce koncen
tracji w lasach kosobudzkich – nieda
leko wsi Wojda gm. Adamów. Dzień
wcześniej w wyznaczonym rejonie
zjawił się pluton Henryka Derweckie
go „Sępa”. W nocy 27 grudnia, koło
Bliżowa doszło do spotkania z ra
dzieckim oddziałem partyzanckim
kpt. Wasyla Wołodina, liczącym 37
żołnierzy, dobrze uzbrojonych w broń
maszynową. Rosjanie zaakceptowali
wolę współdziałania. Wywiad polskie
go zgrupowania ustalił, że Niemcy, za
spalone wsie nasiedlone przez koloni
stów, gromadzą swoje oddziały celem
zaatakowania polskich i radzieckich
partyzantów oraz przeprowadzenia pa
cyfikacji wsi Wojda. 29 grudnia, kwa
terujący w Zamościu niemiecki bata
lion do zadań specjalnych dostał roz
kaz do zniszczenia głównych sił
partyzanckich znajdujących się w rejo
nie lasów pod Wojdą i na styku z Ko
sobudami. Rozkaz niemiecki nakazy
wał, według szczegółowego planu, aby
otoczyć oddział polski i radziecki. Ze
pchnąć, osłabionych wcześniejszą
walką, partyzantów na linię gęsto ob
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sadzoną przez bronią maszynową. Nie
mieccy żołnierze, w drodze na wyzna
czony teren koncentracji, zamordowali
15 przypadkowo spotkanych chłopów.
Siły niemieckie liczyły 300350 żoł
nierzy dobrze uzbrojonych i wspiera
nych przez nasiedleńców. Natomiast
partyzanci polscy i radzieccy łącznie
liczyli 167 żołnierzy, uzbrojonych w 2
cekaemy, 6 erkaemów, pewną ilość
peemów, karabinów, broni krótkiej
i granatów.
Atak wroga, na pozycje żołnierzy
BCh i partyzantki radzieckiej rozpo
czął się we wczesnych godzinach ran
nych. Partyzanci, zajmując skraj lasu,
byli dobrze umocowani w terenie.
Dość znaczna ilość broni maszynowej,
pozwoliła prowadzić skuteczny ostrzał
na nieosłoniętym i dobrze widocznym
przedpolu, gdzie atakowali niemieccy
żołnierze wraz z ochotnikami nasie
dleńców.
Pierwszy atak niemiecki, prowa
dzony z północnegowschodu od wsi
Kosobudy, został skutecznie odparty
przez pododdział BCh Antoniego Bo
jana ps. „Grom” oraz partyzantów ra
dzieckich. Drugi atak z południowego
wschodu, gdzie obronę stanowiły 1 i 2
pluton oraz jedna drużyna 3 plutonu,
trwał dość długo. Niemcy, po zaciętej
walce, zostali zmuszeni do odwrotu.
Wieczorem, po gwałtownym ataku
niemieckich żołnierzy, 2 i 3 pluton
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partyzancki zmuszone zostały do prze
sunięcia swoich pozycji w głąb lasu –
co mogło zagrażać okrążeniu, spycha
jąc zmęczonych całodzienną walką
żołnierzy BCh na linię gęsto obsadzo
ną przez broń maszynową przeciwni
ka. Tak się jednak nie stało, żołnierze
I Kadrowej Kompanii BCh i oddział
radziecki – mając dokładne rozpozna
nie terenu oraz korzysta
jąc z nocnej pory – wyco
fali się poza rejon zagro
żenia.
Była to jedna z pierw
szych bitew z znienawi
dzonym
okupantem.
Niemcy, mimo podejmo
wanych wysiłków, nie
zdołali rozgromić party
zantów i w tej całodzien
nej zaciętej walce, ponie
śli duże straty osobowe –
20 zabitych oraz ponad 30
rannych
żandarmów.
W I Kadrowej Kompanii
BCh poległo 6 żołnierzy,
a w grupie Wołodina 2
oraz kilku partyzantów
odniosło rany. Bitwa pod
Kosobudami i Wojdą, na
brała symbolicznego zna
czenia w tragicznej sytu
acji ludności Zamojszczy
zny. Była to demonstracja
siły ruch oporu, wobec
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Niemców. W roku 1942, starcie pod
Wojdą, było jedną z najważniejszych
akcji zbrojnych podziemia. Po zakoń
czeniu walki, Niemcy przystąpili do
pacyfikacji Wojdy i innych pobliskich
wsi.
cdn.
Jan Gębka

