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Modernizacja drogi gminnej 
w Borkach

W  czerwcu  br.  w  sołectwie  Borki 
 dokonano kolejnego etapu  moderniza
cji  drogi  gminnej  polegającej  na  poło
żeniu  138  szt.  płyt  typu  YOMB,  co 
w  efekcie  pozwoliło  na  utwardzenie 
drogi  na  odcinku  70  m.  Część  płyt 
w  ilości  72  szt.  została  zakupiona  pod 
koniec 2016 roku. Prace zostały wyko
nane  przez  Zakład Gospodarki Komu
nalnej  w  Krasnobrodzie.  Cała  inwe 
stycja  w  kwocie  11.576,65  zł  została 
 sfinansowana  z  Funduszu  sołeckiego 
sołectwa Borki. 

Remont ulicy Targowej
W  lipcu  br.  wykonany  został  re

mont  odcinka  ulicy  Targowej  w  Kra
snobrodzie.  Zakres  robót  budo 
wlanych,  które  przeprowadził  Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Krasnobro
dzie,  obejmował:  rozbiórkę  starej  na
wierzchni drogowej z kostki betonowej 
(trylinka)  –  226m2,  rozbiórkę  i  usta
wienie  istniejących  krawężników  dro
gowych – 15 szt.,  rozbiórkę  i ułożenie 
istniejącego  chodnika  –  8m2,  oczysz
czenie  i  ustawienie  istniejących  wpu
stów    burzowych  –  2  szt.,  regulację 
studni rewizyjnej kolektora burzowego 
przy  ul.  Sikorskiego    1  szt.,  ustawie
nie nowych krawężników drogowych – 
32  m.,  ułożenie  kostki  brukowej  – 
226m2.  Koszt  wykonania  zadania  to 
kwota 29.769,00 zł. brutto. 

Wykonane  prace  pozwoliły  na  do
kończenie  modernizacji  całej  ulicy 
Targowej.  Dzięki  temu  zarówno 

mieszkańcy  miasta  jak  i  turyści  mogą 
przemieszczać  się  pieszo  i  samocho
dami po nowej równej nawierzchni.

XVIII Wojewódzkie Igrzyska
RekreacyjnoSportowe LZS

W niedzielę 30 lipca 2017 roku od
będą  się  w  Krasnobrodzie  XVIII  Wo
jewódzkie  Igrzyska RekreacyjnoSpor 
towe  LZS.  Ich  głównym  organizato
rem jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Lublinie.

Igrzyska  odbędą  się  pod  honoro
wym  patronatem  Marszałka  Woje
wództwa  Lubelskiego  Sławomira 
Sosnowskiego.  Przewodniczącym  Ko
mitetu  Honorowego  jest  Arkadiusz 
Bratkowski  –  Członek  Zarządu  Woje
wództwa  Lubelskiego,  a  Przewodni
czącym  Komitetu  Organizacyjnego 
Józef Poterucha – Przewodniczący Ra
dy Wojewódzkiej LZS w Lublinie.

Wśród  uczestników  tego  wydarze
nia  będą  reprezentacje  wszystkich  po

wiatów  województwa  lubelskiego. 
Przewiduje  się  udział  około  1500  za
wodników.

Uczestnicy  będą  rywalizowali 
 w  wielu  konkurencjach,  m.  in.:  piłka 
nożna,  piłka  siatkowa,  piłka  siatkowa 
plażowa,  koszykówka,  przeciąganie  li
ny,  narty  integracyjne,  rzut  lotką  do 
tarczy,  przerzucanie  opony,  czwórbój 
dla władz samorządowych, konkurs si
łacza,  a  także  zawody  portowopożar

nicze  młodzieżowych  drużyn  pożar 
niczych,  indywidualne  zawody  węd
karskospławikowe  oraz  konkurs  wie
dzy  o  bezpieczeństwie  ruchu  dro 
gowego i zawody sprawnościowe.

Zapraszamy do kibicowania.

Podwójne zwycięstwo
OSP Majdan Wielki

Druhowie  z  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej  w  Majdanie  Wielkim  dwu
krotnie  wywalczyli  pierwsze  miejsce 
w zawodach sportowopożarniczych.

Pierwsze  zwycięstwo  odnieśli 
w  dniu  11  czerwca  2017  roku  na  bo
isku  sportowym w  Jacnia,  gdzie  roze
grane zostały gminne  zawody.

Swój  sukces  powtórzyli  w  także 
w niedzielę 9  lipca br.  również w Jac
ni,  gdzie odbyły  się X Powiatowe Za
wody  SportowoPożarnicze  grupy 
A  dla  Ocho  tniczych  Straży  Pożar
nych powiatu zamojskiego.

Ochotnicza  Straż  Pożarna  z    Maj
danu Wielkiego uzyskała wynik 72,41 
pkt.  zdobywając  tytuł  Mistrza  Powia
tu.  Tym  samym  utrzymała  ten  tytuł 
zdobyty w roku poprzednim.

W  nagrodę  druhowie  z  OSP 
Majdan Wielki otrzymali bon na kwo
tę  3.000  zł,  na  zakup  sprzętu  pożarni
czego,  ufundowany  przez  Starostwo 
Powiatowe  w  Zamościu  i  puchar  Ko
mendanta  Miejskiego  PSP  w  Zamo
ściu  –  bryg.  Jacka  Sobczyńskiego, 
Drużyna  z  Majdanu  Wielkiego,  która 
osiągnęła  najlepszy  czas  wykonania 
ćwiczenia bojowego (24.50 pkt) otrzy
mała  także  puchar  Posła  na  Sejm  RP 
Sławomira Zawiślaka.  

Samochód dla OSP Majdan Wielki
Jednostka  Ochotniczej  Straży  Po

żarnej  w  Majdanie  Wielkim  będąca 
w  Krajowym  Systemie  Ratowniczo
Gaśniczym  otrzymała  z  Powiatowej 
Komendy Państwowej Straży Pożarnej 
w  Zamościu  lekki  samochód  pożarni
czy marki mercedes bus.

Pozyskanie  samochodu  na  potrze
by OSP Majdan Wielki  było możliwe 
dzięki  zaangażowaniu  posła  na  sejm 
RP  Sławomira  Zawiślaka  oraz  Ko
mendanta  Miejskiego  PSP  w  Zamo
ściu    bryg.  mgr  inż.  Jacka  Sob 
czyńskiego.

Oficjalne,  uroczyste  przekazanie 
samochodu  odbędzie  się  podczas  ob
chodów  60lecia  OSP  w  Majdanie 
Wielkim,  które  planowane  jest  na  24 
września 2017 roku.

Informacje zebrała Mariola Czapla
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W dniu 24 czerwca 2017r. Sa
modzielne  Publiczne  Sana

torium  Rehabilitacyjne  im.  Janusza 
Korczaka w Krasnobrodzie obchodziło 
60 – lecie swojej działalności. 

Uroczystości  rozpoczęły  się  Mszą 
Świętą w Kościele pw. Zesłania Ducha 
Świętego w Krasnobrodzie  – Podzam
ku  odprawioną  przez  proboszcza 
ks. Romana Sawica w intencji pracow
ników  i  kuracjuszy  krasnobrodzkiego 
sanatorium. 

Po  Mszy    Świętej  uczestnicy  uro
czystości  jubileuszowych  udali  się  do 
sanatorium,  gdzie  na  placu  sanatoryj
nym  zlokalizowanym  pomiędzy  trze
ma  budynkami  (pawilonem,  dawną 
oficyną  i  dawnym  pałacem),  dyrektor 
Sanatorium  Wojciech  Żurakowski 
wraz z przełożoną pielęgniarek Małgo
rzatą  Kulczycką  powitali  przybyłych 
na uroczystość gości.

Swoją  obecnością  uroczystości  ju
bileuszowe  zaszczycili: Michał Marci
niak  –  Przedstawiciel  Krzysztofa  He 
tmana  Posła  do  Parlamentu  Europej
skiego, Arkadiusz  Bratkowski  –  Czło
nek  Zarządu  Województwa  Lubel 
skiego,  Przedstawiciel  Marszałka  Sła
womira  Sosnowskiego,  Jerzy  Bzdek  – 
Przedstawiciel  Wojewody  Lubelskie
go, Henryk Matej – Starosta Zamojski, 
Kazimierz  Mielnicki  –  Wicestarosta 
Zamojski,  Jan  Słomiany  –  Przewodni
czący Rady Powiatu w Zamościu, Ber
nardeta Petryk – Vce Przewodnicząca 
Rady  Powiatu  w  Zamościu,  Jerzy  Za
wadzki  –  Sekretarz  Powiatu  Zamoj
skiego,  Stanisław  Barteczko  i  Janusz 
Oś – Radni Powiatu Zamojskiego, Mi
chał  Karol  Tarkowski  –  Dyrektor  Lu
belskiego  OW  NFZ,  Jerzy  Dębski  – 
Dyrektor  Oddziału  PFRON  w  Lubli
nie,  prof.  Tomasz  Karski  z  Lublina, 
prof.  Marik,  dr  Alena  Marik  i  Peter 
Krawczyk  z Czech,  dr Mariola Kucia
Kręblaś  –  Naczelny  Lekarz  Uzdrowi
ska,  lekarze  z  Lublina,  Zamościa, 
Zwierzyńca  i  Krasnobrodu,  Danuta 
Kusiak – Przewodnicząca ORPiP z Za
mościa,  Krystyna  Grabowska  –  Na
czelna  Pielęgniarka  SPZOZ  w  To 
maszowie  Lubelskim,  syn  pierwszego 
Dyrektora  Sanatorium  Marek  Barań
ski,  poprzedni  Dyrektorzy  Sanatorium 
– Gustaw Sak i Wiesław Chmielowiec, 
Stanisław  Jędrusina  –  Zastępca  Wójta 
Skierbieszowa,  Jerzy  Zawiślak  –  Se
kretarz  Gminy  Jarczów,  Kazimierz 
Misztal  –  Burmistrz  Krasnobrodu, 
przedstawiciele  Rady  Gminy  Krasno
bród. Swoją obecnością Jubileusz 60 – 

lecia  Sanatorium  zaszczycili  również 
dyrektorzy placówek: Maria Słota, Bo
żena  Ożga,  Sławomir  Nowosielecki, 
Urszula  Czapla,  Andrzej  Czapla,  Ma
riola Czapla, Halina Kostrubiec,  Jacek 
Gmyz,  sponsorzy oraz  emeryci i pra
cownicy  Sana  torium  i  Szkoły  przy 
Sanatorium.

Po powitaniu wszystkich, a następ
nie krótkim przedstawieniu historii  sa
natorium  i  informacji  o  realizowanych 
w  ostatnich  latach  ważniejszych  dzia
łaniach  inwestycyjnych  przyszedł  czas 
na wystąpienia gości. Wszyscy w swo
ich  wypowiedziach  gratulowali  dyrek
torowi,  a  także  jego  poprzednikom 
obecnym na  uroczystościach,  jak  rów
nież  załodze  dotychczas  osiągniętych 
sukcesów  i  życzyli  wszelkiej  pomyśl
ności  na  kolejne  lata  funkcjonowania 
sanatorium.  Do  miłych  i  serdecznych 
słów  dołączone  były  kwiaty,  drobne 
upominki oraz listy gratulacyjne. 

W  dalszej  części  uroczystości  ze
brani  goście  mieli  okazję  wysłuchać 
referatów  wygłoszonych  przez 
prof.  Tomasza  Karskiego  z  Lublina 
i prof. Marika z Czech na temat histo
rii  współpracy  tutejszego  Sanatorium 
z Ośrodkiem Naukowo  –  Badawczym 
Kliniki Ortopedii  i  Rehabilitacji Dzie
cięcej  Akademii  Medycznej  w  Lubli
nie,  którego  kierownikiem  był 
prof. dr hab. Tomasz Karski. 

Jubileuszowi  towarzyszyła  wysta
wa fotograficzna, prezentująca Sanato
rium  i  jego  pracowników  na  prze 
strzeni 60 lat.

Uroczystości  jubileuszowe  uświet
niły  koncerty  zespołów:  Kwartet 
„Aquamarine”  z  Warszawy,  Teatr 
Tańca „Kwieciste  Gwiazdy z Ukrainy 
oraz Kapela Krasnobrodzka. 

Marta Lizut
Fotoreportaż  str. 10
 fot. Mariola Czapla

Jubileusz 60  lecia Sanatorium w Krasnobrodzie
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Spotkanie w ogrodach pt. „Krasnobród moich wspomnień”
w 100. rocznicę urodzin Krystyny Sokolnickiej, córki ostatniego właściciela Krasnobrodu Kazimierza Fudakowskiego

We  wtorkowy  wie
czór,  27  czerwca 

2017  roku,  na  dziedzińcu  Sa
natorium  Rehabilitacyjnego 
w  Krasnobrodzie  odbyło  się 
Spotkanie  w  ogrodach  pt. 
„Krasnobród  moich  wspo
mnień”. 

Wydarzenie  zorganizowa
ne  przez  Krasnobrodzki  Dom  Kultury 
miało  na  celu  przypomnienie  postaci 
Krystyny  Sokolnickiej  (19172015)   
córki ostatniego właściciela Krasnobrodu 
Kazimierza  Fudakowskiego  oraz  przy 
bliżenie  historii  Krasnobrodu  zachowa
nej w jej pamięci. Termin tego spotkania 
nie  był  przypadkowy  –  odbyło  się  ono 
w 100. rocznicę urodzin p. Krystyny.

Z inicjatywy najbliższej rodziny spo
tkanie na  terenie krasnobrodzkiego sana
torium  poprzedziła  Msza  św.  w  intencji 
 ś.p. Krystyny Sokolnickiej, którą o godz. 
18.00 w Sanktuarium Maryjnym w Kra
snobrodzie odprawił ks. proboszcz Euge
niusz Derdziuk.  

„Spotkanie w ogrodach” zgromadziło 
wiele  osób.  Szczególnymi  gośćmi  była 
najbliższa rodzina Krystyny Sokolnickiej 
 jej dzieci: syn Andrzej Sokolnicki wraz 
z  małżonką  Joanną,  którzy  przyjechali 
z  Poznania  oraz  córka  Beata  Ślizień 
z Sopotu i jej syn Paweł Ślizień (wnuk p. 
Krystyny). W spotkaniu uczestniczył tak
że  dr  Janusz  Korga  z  Małżonką,  który 
jest autorem pracy na  temat ojca p. Kry
styny,  Kazimierza  Bogdana  Fudakow
skiego  (18801965)    ziemianina  i  dzia 
łacza politycznego, zasłużonego dla Kra
snobrodu.

Były  też  władze  samorządowe:  bur
mistrz  Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal, 
doradca Burmistrza Janusz Oś, przewod
niczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
Roland  Wyrostkiewicz  oraz  sekretarz 
gminy  Kazimierz  Gęśla.  W  spotkaniu 
wzięli  udział  także:  ks.  prałat  Eugeniusz 
Derdziuk  –  proboszcz  Parafii  NNMP 
w  Krasnobrodzie,  gospodarze  terenu  na 

którym  odbywało  się  spotka
nie,  tj. Wojciech  Żurakowski 
–  dyrektor  Sanatorium Reha
bilitacyjnego  w  Krasnobro
dzie  i  Elżbieta  Kostrubiec  – 
dyrektor  Zespołu  Szkół  przy 
Sanatorium oraz  Jacek Gmyz 
–  dyrektor  Zakładu  Gospo
darki  Komunalnej,  Grażyna 

Popczak  –  Prezes  Stowarzyszenia  Klub 
50  Plus, Adam Kałuża  –  historyk,  Zofia 
i  Paweł  Murdzkowie,  Zespół  Wójtowia
nie,  a  także  mieszkańcy  Krasnobrodu 
i  kuracjusze,  którzy  właśnie  rozpoczęli 
swój  pobyt  w  krasnobrodzkim  sanato
rium.

Spotkanie  rozpoczęło  się  od  powita
nia,  którego  dokonała  dyrektor  Krasno
brodzkiego Domu Kultury. 

Następnie  został  zaprezentowany 
montaż  słownomuzyczny  przygotowany 
przez  instruktorów  i  uczestników  zajęć 
wokalnych  i  teatralnych  prowadzonych 
w  Krasnobrodzkim  Domu  Kultury.  Bar
dzo  wzruszający,  nie  tylko  dla  najbliż
szej  rodziny, program to bogaty w różne 
wydarzenia  życiorys Krystyny  Sokolnic
kiej  czytany  przez  Karolinę  Smoluch, 
przeplatany  specjalnie  dobranymi  pio
senkami, które śpiewały Gabrysia Dobek 
i Gabrysia Szpyra wraz ze swoją instruk
torką  panią  Anetą  Krupa  oraz  utworami 
instrumentalnymi w wykonaniu młodego 
utalentowanego  pianisty  Roberta  Korze
niowskiego.

Po wysłuchaniu  tego  programu,  któ
ry  został  nagrodzony  dużymi  brawami, 
przyszedł  czas  na  wspomnienia  rodziny, 
przyjaciół  i  znajomych  o  Krystynie  So
kolnickiej.  Jako pierwsi zabrali głos nasi 
goście  z  Poznania  i  Sopotu  –  Andrzej 
Sokolnicki,  Beata  Ślizień  i  Paweł  Śli
zień,  którzy  z  wielkim  wzruszeniem 
wspominali  swoją  mamę  i  babcię.  Głos 
zabrał  również  dr  Janusz  Korga,  który 
bardzo  dobrze  zna  dzieje  rodziny  Fuda
kowskich, szczególnie senatora Kazimie
rza  Fudakowskiego.  Przy  pisaniu  pracy 

doktorskiej na jego temat korzystał m.in. 
z  wiedzy  i  materiałów,  którymi  dzieliła 
się z nim p. Krystyna. Wśród osób wspo
minających p. Krystynę był  także p. Ta
deusz Prus  z Nowej Wsi,  którego ojciec 
był  ogrodnikiem  u  Fudakowskich.  Głos 
zabrała również pani Zofia Kończewska
Murdzek,  która  m.in.  przypomniała,  że 
na cmentarzu w Krasnobrodzie są pocho
wani: Karolina z Rakowskich Kicińska  
matka  Marii  Fudakowskiej  (żony  Kazi
mierza),  Ludwika  Fudakowska    córka 
Marii  i  Kazimierza  Fudakowskich  oraz 
opiekunka  ich  dzieci  Teofila  z  Horno
stowskich Nicielska

Z wszystkich  wypowiedzi  wynikało, 
że  Krystyna  Sokolnicka  była  osobą  od
ważną, wychowaną w duchu patriotyzmu 
i  wiary  katolickiej  oraz  szacunku  dla 
drugiego  człowieka.  Bardzo  kochała 
Krasnobród i ludzi tu mieszkających. Po
za tym była osobą bardzo pogodną i peł
ną humoru.

Po  tej  części  spotkania  przyszedł 
czas  na projekcję  reportażu pt.  „Krasno
bród  moich  wspomnień”,  z  roku  2003, 
według  scenariusza  i  realizacji  Leszka 
Wiśniewskiego,  produkcja  TVP  3  Lu
blin. Jego bohaterką jest Krystyna Sokol
nicka, która wspomina swoich rodziców, 
dom  rodzinny  i  dawny  Krasnobród  za
chowany w jej pamięci.

Ostatnim  punktem  wieczoru  wspo
mnień było spotkanie przy ognisku z ze
społem  folklorystycznym  „Wójtowia 
nie”. Tu był kontynuowany wątek wspo
mnień,  ale  był  także  czas  na  pieczenie 
i  degustację  kiełbasek,  dalsze  rozmowy 
i  wspólne  z  „Wójtowianami”  śpiewanie 
piosenek, m.  in.  o Krasnobrodzie  i Roz
toczu. 

Pomimo  deszczu,  który  chwilami 
przeszkadzał w realizacji zaplanowanego 
programu  spotkanie  przebiegło  w  miłej 
i serdecznej atmosferze.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 20

fot. M. Kawecka, M. Mazurek

Tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu zapraszamy do obejrzenia fotogalerii na stronie internetowej: www.kultura.kra
snobrod.pl  i Facebooku  KDK  oraz  filmowej  relacji  przygotowanej  przez  p.  Józefa  Zdybla,  którą  można  zobaczyć  pod  linkiem: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Je903kpNPUk i prezentacji  multimedialnej: https://www.youtube.com/watch?v=crTYeNX7drw.

Zdjęcia archiwalne obiektów i terenów obecnego Sanatorium ze zbiorów rodzinnych Fudakowskich
przekazane przez p. Andrzeja Sokolnickiego 
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W dniu 27 czerwca 2017 roku 
na  dziedzińcu  zespołu 

pałacowoparkowego w Krasnobrodzie 
uczestniczyliśmy  w  „Spotkaniu 
w ogrodach”, poświęconemu 100 rocz
nicy  urodzin  Krystyny  Sokolnickiej 
i  przypomnieniu  sylwetki  jej  ojca  se
natora  Kazimierza  Fudakowskiego, 
honorowego  obywatela  Gminy  Kra
snobród,  ostatniego  właściciela  mająt
ku ziemskiego Krasnobród.

Jakże  wzruszająca  była  to  dla  nas 
uroczystość,  zorganizowana  przez 
Dom  Kultury  w  Krasnobrodzie  ze 
wsparciem władz miasta  i  gminy Kra
snobród.

Z  dużym wyczuciem  artystycznym 
i delikatnością przygotowana cześć ar
tystyczna  była  wstępem  do  wspo
mnień,  nas  najbliższych  i  osób  ją 
pamiętających.  Mieliśmy  okazję  przy
pomnieć,  w  oparciu  o  jakie  wartości 
było  wychowywane  ówczesne  młode 
pokolenie  Rodziny  Fudakowskich. 
Umiłowanie  Ojczystej  ziemi,  głęboka 
wiara  w  Boga,  oddanie  się  w  opiekę 
Matce  Bożej  Krasnobrodzkiej,  to  fun
damenty, na których wychowywała się 
nasza Mama  i przekazała nam je, aby
śmy  je  dalej  przekazywali  następnym 
pokoleniom.

Poświęcenie  się  w  całości  dla  zie

mi,  którą  otrzymało  się  w  posiadanie, 
dla  ludzi  ją  zamieszkujących  i  na  niej 
pracujących, aby im służyć, a nie tylko 
korzystać  z  przywileju  jej  posiadania, 
to  credo  naszych  przodków.  Pięknie 
o tym wspomniał pan dr Janusz Korga 
przytaczając  fragment  z  testamentu 
moralnego  Kazimierza  Floriana  Fuda
kowskiego.

W  tym  miejscu  chcemy  wyrazić 
jeszcze  raz podziękowanie  licznej gru
pie młodych  ludzi,  którzy  z  takim  za
angażowaniem  i  taktem  zorganizowali 
to  spotkanie,  a  w  szczególności:  Pani 
Dyrektor Marioli Czapli  –  za  pomysł 
i  pieczę  nad  całością    uroczystości, 
Władzom  samorządowym  miasta  Kra
snobród  w  osobach  Kazimierza 
Misztala    burmistrza  Krasnobrodu, 
Janusza  Osia    doradcy  Burmistrza 
Krasnobrodu,  Dyrekcji  Sanatorium 
w  osobach: Wojciecha Żurakowskie
go    dyrektora  Sanatorium  Rehabilita
cyjnego  w  Krasnobrodzie  i  Elżbiety 
Kostrubiec    dyrektora Zespołu Szkół 
przy  Sanatorium  w  Krasnobrodzie, 
wykonawcom  montażu  słownomu
zycznego:  p. Anecie Krupa    instruk
torce  ds.  muzyki  oraz  uczestnikom 
zajęć wokalnych  i  teatralnych w KDK 

 Karolinie Smoluch, Gabrysi Dobek 
i  Gabrysi  Szpyra  oraz  współpracują
cemu  z KDK Robertowi Korzeniow
skiemu,    instruktorom KDK  Marioli 
Kaweckiej, Anecie Krupa, Marzenie 
Mazurek,  Jarosławowi  Monastyr
skiemu,  którzy  przygotowali  program 
słownomuzyczny,  scenografię,  spo
tkanie przy ognisku  i zapewnili obsłu
gę  akustyczną  oraz  Zespołowi  Fol 
klorystycznemu „Wójtowianie”.

Szczególne  podziękowanie  składa
my  panu  Józefowi  Zdyblowi  za  na
granie  tego  spotkania  i  wykonanie 
filmu  i  prezentacji  fotograficznej  oraz 
umieszczenie go na youtube.

Dziękujemy  również  księdzu  pra
łatowi  Eugeniuszowi  Derdziukowi  – 
proboszczowi  Parafii  Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie za odprawioną 
Mszę Świętą w intencji naszej mamy. 

Dziękujemy  również  wszystkim, 
który  wzięli  udział  w  spotkaniu,  upa
miętniając  w  ten  sposób  100  rocznicę 
urodzin naszej Mamy, przybliżając hi
storię i propagując w ten sposób posta
wy  osób  godnych  zapamiętania 
i naśladowania.

Beata Ślizień
Andrzej Sokolnicki

Podziękowanie

W  dniu  26  maja  2017  r., 
w Ministerstwie Środowiska 

odbyło  się  spotkanie  dotyczące 
pilotażowego  programu  gospodarki 
odpadami  w  obiegu  zamkniętym. 
Przedstawiciel  NFOŚiGW  przedstawił 
założenia  pilotażu  zaakceptowane 
przez Zarząd Funduszu.

Uczestnikami spotkania byli przed
stawiciele  pięciu  gmin  zakwalifikowa
nych  do  programu:  Krasnobród,  Łu 
kowica,  Sokoły,  Wieluń,  Tuczno  oraz 
przedstawiciele Ministerstwa Środowi
ska  i  Narodowego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

  Kolejne  spotkanie  dotyczące  go
spodarki odpadami w obiegu zamknię
tym  miało  miejsce  w  dniu 
29 czerwca br. w siedzibie Na
rodowego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wo 
dnej. 

Na  zaproszenie  Prezesa 
Funduszu  w  spotkaniu  udział 
wzięły władze Gminy Krasno
bród    burmistrz  Kazimierz 
Misztal  oraz  doradca  burmi

strza  Janusz Oś. Uczestnikiem  spotka
nia  była  również  Poseł  na  Sejm  RP 
Pani  Agata  Borowiec,  która  wspiera 
władze  Krasnobrodu  w  zakresie 
współpracy  z Ministerstwem Środowi
ska.

Gospodarka w  obiegu  zamkniętym 
(GOZ)  jest  koncepcją  gospodarczą, 
w  której  produkty,  materiały  oraz  su
rowce  powinny  pozostawać  w  gospo
darce  tak  długo,  jak  jest  to  możliwe, 
a  wytwarzanie  odpadów  powinno  być 
jak najbardziej zminimalizowane.

Zakres  projektu  obejmuje  następu
jące obszary, które ze względu na cha
rakter  gminy  uznano  za  priorytetowe: 
edukacja  i  komunikacja,  zrównoważo

ne gospodarowanie odpadami, ochrona 
jakości  powietrza,  energia  i  ochrona 
zasobów wodnych.

Podmiotem  odpowiedzialnym  za 
realizację  całego  projektu  jest  Urząd 
Gminy  Krasnobród,  jednak  w  trakcie 
projektu  angażowane  będą  też  inne 
jednostki,  w  tym  podmioty  prywatne 
i  przedstawiciele  lokalnej  społeczno
ści. Odbiorcami projektu jest cała spo
łeczność  Gminy,  w  szczególności  jej 
mieszkańcy,  ale  też  lokalni  przedsię
biorcy  i  osoby  odwiedzające Gminę  – 
kuracjusze i pielgrzymi. 

Program  będzie  realizowany w  la
tach 20172020.

Mariola Czapla

W trosce o środowisko naturalne
Władze samorządowe Krasnobrodu w Warszawie 
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XI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
„Per Artem ad Astra”

Serdecznie  zapraszamy  na  XI 
Festiwal  Muzyki  Organowej 

i Kameralnej „Per Artem ad Astra”, 
który  odbędzie  się    w  dniach  2026 
sierpnia  2017r. w Krasnobrodzie.  Po
dobnie jak przed rokiem festiwal orga
nizowany  jest pod Patronatem Hono 
rowym  Prezydenta  Rzeczypospolitej 
Polskiej  Andrzeja  Dudy  oraz  Mał
żonki  Prezydenta  Agaty  Kornhau
serDudy. 

Organizatorami  Festiwalu  są  Kra
snobrodzki  Dom  Kultury  i  Fundacja 
Młodzieżowej  Orkiestry  Kameralnej 
„Di  vertimento”  z  Warszawy,  zaś 
współorganizatorami  Burmistrz  Kra
snobrodu  oraz  krasnobrodzkie  parafie 
– Nawiedzenia NMP i Zesłania Ducha 
Świętego.

Od  samego  początku  dyrektorem 
festiwalu  jest  Elżbieta  Ostrowska  – 
inicjatorka  tego  wydarzenia,  prezes 
Fundacja  Młodzieżowej  Orkiestry  Ka
meralnej „Divertimento”,  zaś dyrekto
rem  artystycznym  prof.  UMFC 
dr  hab.  Jarosław  Wróblewski  –  Pro
dziekan  Wydziału  Fortepianu,  Klawe
synu  i  Organów  Uniwersytetu  Mu 
zycznego  Fryderyka  Chopina  w  War
szawie.

Festiwal  jest  wydarzeniem  kultu
ralnym  o  zasięgu  ogólnopolskim  i  ma 
na  celu  popularyzację muzyki  organo
wej  i  kameralnej  w  małych  środowi
skach  lokalnych  i  wśród  młodego 
pokolenia  Polaków.  Festiwal  to  także 
interesująca  oferta  kulturalna    propo
zycji  spędzenia  wolnego  czasu  dla 
mieszkańców  naszego  regionu  i  tury
stów,  tak  licznie  odwiedzających 
w  tym  czasie  Krasnobród  i  Lubelsz
czyznę.

Podczas Festiwalu odbędą się  reci
tale  organowe,  koncerty  muzyki  solo
wej  i  kameralnej,  XX  Warsztaty 
Muzyczne  połączone  z  kursem  inter
pretacji  muzyki  solowej  i  kameralnej, 
Kurs  Interpretacji  Muzyki  Organowej 
oraz X Ogólnopolski Konkurs Organo
wy  przeznaczony  dla młodych  organi
stów. 

W  programie  Festiwalu  zaplano
wano  również  projekcję  filmu  „Wo
łyń” oraz wieczór autorski – spotkanie 
z  Krzesimirem  Dębskim  autorem 
książki „Nic nie jest w porządku…”. 

W bieżącej edycji festiwalu, po raz 
pierwszy  w  historii  tego  wydarzenia, 
odbędzie się także koncert plenerowy.

Oto szczegóły programu:
20  sierpnia  2017  r. 

(niedziela)  godz.  19.00, 
Sanktuarium  Nawiedzenia 
Najświętszej  Maryi  Panny 
w Krasnobrodzie   Koncert 
Inauguracyjny    Sebastian 
Kuczyński  –  organy,  Jerzy 
Bojanowski  (Niemcy)  – 
klarnet.

2026  sierpnia  2017  r., 
Krasnobrodzki Dom Kultu
ry    XX  Warsztaty  Mu
zyczne  połączone  z  kur 
sem  interpretacji  muzyki 
solowej  i  kameralnej w,  które  popro
wadzą: Anna  PiechuraGabryś  (PSM 
I  st.  im.  K.  Kurpińskiego  w  Warsza
wie,  Teatr  Wielki  –  Opera  Narodowa 
w  Warszawie)  –  harfa,  Leszek  Firek 
(Altri Stromenti) – skrzypce barokowe, 
skrzypce, orkiestra, dr hab. Katarzyna 
Bąkowska  (AM  w  Bydgoszczy)  – 
skrzypce,  dr  Grażyna  Draus  (UMFC 
w  Warszawie)  –  warsztaty  pamięci 
muzycznej.

22  sierpnia  2017  r.  (wto
rek)  godz.  19.00    Kościół  Zesłania 
Ducha  Świętego  w  Krasnobrodzie   
Muzyka  w  poezji,  czytają:  Ewa  Do
mańska, Piotr Bajor, oprawa muzycz
na:  Anna  PiechuraGabryś  –  harfa, 
 dr  hab. Katarzyna Bąkowska    skrzy 
pce, Ewa Pomianowska  skrzypce. 

23  sierpnia  2017  r.  (środa)  godz. 
19.00   Kościół Zesłania Ducha Świę
tego w Krasnobrodzie  Koncert Har
fowej Muzyki  Solowej  i Kameralnej 
w    wykonaniu  Uczestników  Warszta
tów Muzycznych

24  sierpnia  2017  r.  (czwar
tek)  godz.  18.00, Krasnobrodzki Dom 
Kultury  –  projekcja  filmu  „Wołyń” 
 w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego

25 sierpnia 2017 r. (piątek) godz. 
8.00    13.00,  Sanktuarium  Nawiedze
nia  NMP  w  Krasnobrodzie   
X  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS 
ORGANOWY.

Jurorami  konkursu  będą: 
prof.  UMFC  dr  hab.  Jarosław  Wró
blewski – Prodziekan Wydziału Forte
pianu,  Klawesynu  i  Organów  Uni 
wersytetu  Muzycznego  Fryderyka  Ch 
opina w Warszawie  –  przewodniczący 
Jury,  prof.  dr  hab.  Andrzej  Białko  – 
Prorektor  Akademii  Muzycznej 
w  Krakowie,  dr  Jadwiga  Kowalska  – 
wykładowca Katolickiego Uniwersyte

tu Lubelskiego w Lublinie.
25 sierpnia 2017 r. (piątek) godz. 

16.00,  Sanktuarium  Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie – koncert   An
drzej Białko – organy.

25 sierpnia 2017 r. (piątek) godz. 
17.30,  Krasnobrodzki  Dom  Kultury   
Spotkanie  z  Krzesimirem  Dębskim 
autorem  książki  „Nic  nie  jest  w  po
rządku.  Wołyń  –  moja  rodzinna 
historia”.

25 sierpnia 2017 r. (piątek) godz. 
19.00  –  scena  na  placu  obok 
krasnobrodzkiego  zalewu    Grupa 
VOX,  BOMBA  KALORYCZNA  & 
Paweł  Zielak  oraz  Krzesimir  Dębski 
i Krzysztof Ścierański.

26  sierpnia  (sobota)  godz.  8.00   
11.00,  Sanktuarium  Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie   Kurs  Inter
pretacji  Muzyki  Organowej  prowa
dzony przez Jurorów Ogólnopolskiego 
Konkursu Organowego.

26  sierpnia  2017  r.  (sobota), 
Sanktuarium  Nawiedzenia  Najświęt
szej  Maryi  Panny  w  Krasnobrodzie   
Zakończenie Festiwalu: godz. 18.00  
Uroczysta  Msza  Święta  Dziękczyn
na,  godz.  19.00    KONCERT  LAU
REATÓW  OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU  ORGANOWEGO 
(ogłoszenie  wyników  Konkursu,  wrę
czenie nagród  i wyróżnień), w progra
mie  utwory  organowe  wybrane  przez 
Jury oraz Leszek Firek – skrzypce ba
rokowe, Orkiestra Festiwalowa.

Serdecznie zapraszamy. Na wszys 
tkie wydarzenia festiwalowe jest wstęp 
wolny.

Organizatorzy
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Ponad  1200  zawodniczek  i  za
wodników  stanęło  na  starcie 

18.  Powiatowych  Igrzysk  LZS  Miesz
kańców Zamojskiej Wsi,  które  odbyły 
się  w  dniach  2425  czerwca  2017  się 
w Krasnobrodzie.

Organizatorami  tego  wielkiego 
sportowego wydarzenia  byli:  Powiato
we  i  Miejskie  Zrzeszenie  LZS  w  Za
mościu,  Starostwo  Powiatowe  w  Za 
mościu,  Urząd  Miasta  Krasnobród, 
Krasnobrodzki Dom Kultury i Komitet 
Organizacyjny Igrzysk.

Patronat  Honorowy  nad  wydarze
niem  objęli:  Członek  Zarządu  Woje
wództwa  Lubelskiego  Arkadiusz  Bra 
tkowski,  Starosta  Zamojski  Henryk 
Matej  i  Burmistrz  Krasnobrodu  Kazi
mierz Misztal.

Najlepiej  wypadła  reprezentacja 
Gminy  Sitno,  która  obroniła  tytuł wy
walczony  przed  rokiem,  a  kolejne 
miejsca  zajęły  gminy  Zamość  i  Mią
czyn. Wymienione zespoły będą repre
zentować  Powiat  Zamojski  w  igrzy 
skach  wojewódzkich,  których  gospo
darzem również będzie Krasnobród.

Rywalizacja odbywała się w kilku
nastu  konkurencjach  indywidualnych 
i drużynowych.

Zwycięska  reprezentacja  Gminy 
Sitno  zdobyła  łącznie  554  punkty 
i  otrzymała  puchar  członka  zarządu 
województwa  lubelskiego  Arkadiusza 
Bratkowskiego.  Mieszkańcy  gminy 

Zamość  wywalczyli  454  punkty  i  pu
char  starosty  zamojskiego  Hanryka 
Mateja, a ekipa z gminy Miączyn, któ
ra  zakończyła  zawody  z  dorobkiem 
387,5  punktu,  otrzymała  puchar  bur
mistrza  Krasnobrodu  Kazimierza 
Misztala.

Reprezentacja  gospodarzy  w  kla
syfikacji  generalnej  zajęła  piąte  miej
sce,  a  członkowie  tej  drużyny  stawali 
na  podium  11  razy.  Pierwsze  miejsce 
zajęli:  Adrian  Słupski  z  Majdanu 
Wielkiego  w rzutach  lotką gimnazja
listów,  Jan Kostrubiec z Wólki Husiń
skiej    w  warcabach  stupolowych 
i  Tadeusz  Gradziuk    w  zawodach 
wędkarskich.  Na  drugim  stopniu  po
dium  stanęli:  Hubert  Kurantowicz 
z Krasnobrodu   w  rzutach  lotką  gim
nazjalistów i Patryk Łyta z Krasnobro
du    w  zawodach  sprawnościowych 
z  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego 
także  wśród  gimnazjalistów.  Trzecie 
miejsca  zajęli:  Klaudia  Kostrubiec 
z  Wólki  Husińskiej    w  rzutach  lotką 
dziewcząt  ze  szkół  podstawowych,  Ja
kub Leśniak  z Krasnobrodu   w  biegu 
na  100  metrów  i  Mateusz  Kołtun 
z Krasnobrodu  w przerzucaniu opony 
traktorowej,  a  także  męska  i  kobieca 
drużyny  piłki  nożnej  oraz  Młodzieżo
wa  Drużyna  Pożarnicza  Dziewcząt 
z Majdanu Wielkiego.

Tegoroczne  igrzyska  rozpoczęła 
rywalizacja  drużyn  pożarniczych, 

w  których wzięło  udział  37  zespołów. 
W  kategorii  dziewcząt  najlepsze  oka
zały  się  druhny  z OSP Czołki w  gmi
nie  Sitno,  druga  była  Suchowola 
w  gminie  Adamów,  a  trzecia  OSP 
Majdan Wielki w  gminie Krasnobród. 
Rywalizację  chłopców  wygrała  MDP 
z  Suchowoli  Kolonii  w  gminie  Ada
mów,  drugie  miejsce  zajął  zespół 
z  Radecznicy,  a  trzecie    z  Lipska 
w  gminie Zamość. Zawody  kobiecych 
drużyn  wygrały  druhny  z  Suchowoli, 
przed  zespołem  z  Zubowic  w  gminie 
KomarówOsada  i  ekipą  z  Żurawnicy 
w gminie Zwierzyniec.

W niedzielnych Spławikowych Za
wodach Wędkarskich  na  krasnobrodz
kim  zalewie  wzięło  udział  19 
zawodników. Zwycięzca Tadeusz Gra
dziuk złowił 1,89 kilograma ryb, drugi 
był  Arkadiusz  Puczkowski  ze  Skier
bieszowa,  a  trzeci  Waldemar  Węcła
wik również ze Skierbieszowa. 

Najlepsi  zawodnicy  i  drużyny 
otrzymały  puchary  i medale,  a  podsu
mowanie  zmagań  uświetnił  występ 
Zespołu  Folklorystycznego  „Wójto
wianie”

Wojewódzkie  Igrzyskach  LZS  od
będą się w Krasnobrodzie 30 lipca.

ias24
Fotoreportaż – str. 11

fot. KDK: M. Mazurek, M. Kawecka 
i A. Krupa

8

XVIII Powiatowe Igrzyska LZS
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Scena Młodych 2017  Koncert Laureatów
W  poniedziałek  19  czerwca 

2017  roku, w Centrum Kul
tury w Lublinie  odbył  się  koncert  lau
reatów  tegorocznej  edycji  Sceny 
Młodych  –  konkursowego  przeglądu 
zjawisk  i  zdarzeń  amatorskiego  ruchu 
artystycznego  Lublina  i  województwa 
lubelskiego.  Był  to  finał  konkursów 
organizowanych  w  ramach  najstarsze

go  i największego w Lublinie przeglą
du  amatorskiej  twórczości  arty 
stycznej. 

Podczas  imprezy  zaprezentowany 
został  zwycięski    spektakl  pt.  „Tytuł 
roboczy  my”  w  reżyserii  Edmunda 
Kuryluka  w  wykonaniu  „Młodzieżo
wej  Grupy  Artystycznych  Poszuki
wań!”  Gminnego  Centrum  Kultury 
w Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie. 

Wystąpili  także  laureaci  Przeglądu 
Poezji  Śpiewanej  Piosenki  Autorskiej 
„Wyśpiewać  poezję”.  Odczytano  rów
nież  protokoły,  a  jurorzy  wręczyli  na
grody i wyróżnienia w poszczególnych 
kategoriach przeglądu.

Tak  jak wcześniej  informowaliśmy 
Czytelników  „Gazety  Krasnobrodz
kiej” wśród wyróżnionych znalazło się 
koło teatralne „Babiniec” .

„Dla Teatru BABINIEC  z Krasno
brodzkiego  Dom  Kultury  za  odwagę 
bycia na scenie z gratulacjami udanego 
debiutu w  spektaklu  pt.  „O królewnie, 
piekarczyku  i  pieczeniu  chleba” w  re
żyserii Marioli Kaweckiej oraz wyróż
nienie  dla  Gabrysi  Szpyry  za  rolę 
w tymże spektaklu”  tak brzmiały sło
wa  jednego  z  jurorów,  którzy  prowa
dzili  koncert  podsumowujący  te 
goroczną  „Scenę  Młodych”    pana 
Grzegorza  Józefczuka  –  dziennikarza, 
krytyka  teatralnego,  Dyrektora  arty
stycznego  Międzynarodowego  Festi
walu Brunona Schulza w Drohobyczu, 
redaktora  wydawnictw  kulturalnych. 

W tym miejscu, z niekrytym zado
woleniem  i  dumą,  należy  zaznaczyć, 
że  prowadzący  zapraszając  młodą  ak
torkę  „Babińca”  po  odbiór  wyróżnie
nia,  doskonale  ją  pamiętał  wspo 
minając  z  serdecznością występ  grupy 
i charakterystyczną rolę Gabrysi.

Całemu zespołowi koła  teatralnego 
gratulujemy  i  życzymy kolejnych  suk
cesów.

M.K.
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W dniu 25 czerwca 2017 roku 
Krasnobrodzka  Orkiestra 

Dęta  działająca  w  Krasnobrodzkim 
Domu Kultury pod kierownictwem ka
pelmistrza  Mateusza  Krawca  po  raz 
kolejny koncertowała poza Krasnobro
dem. Tym razem zagrała podczas „Ja
goczarów” w Długim Kącie. 

„Jagoczary”  po  raz  pierwszy  zor
ganizowano w dzień święta Matki Bo
skiej  Jagodnej,  2  lipca  2016  roku,  na 
leśnej polanie w Długim Kącie. Obec
nie jest to już cykliczna impreza kultu
ralna  organizowana  przez  Stowarzy 
szenie Rozwoju Wsi Długi Kąt „Zaką
tek Roztocze”,  przy współpracy wielu 
osób,  które  łączy  wspólny  cel.  Głów
nym  celem  imprezy  jest  przede 
wszystkim  integracja  społeczności  lo
kalnej,  promocja  wsi  i  tradycji  regio
nalnych.

Nasza  orkiestra  zaprezentowała 
tam  repertuar  rozrywkowy.  Wraz 
z muzykami wystąpiła wokalistka Kin
ga Krawiec.

Mariola Czapla
fot. – patrykolczak.pl

Krasnobrodzka Orkiestra Dęta na „Jagoczarach”
12

Zespół  folklorystyczny  „Wójto
wianie”  z  Krasnobrodzkiego 

Domu  Kultury  zajął  pierwsze  miejsce 
w  XXIII  Konkursie  Piosenki  Party
zanckiej – Aleksandrów 2017.

Konkurs,  który  odbył  się  w  nie
dzielę 9 lipca 2017 roku w Amfiteatrze 
Dąbrowa  prowadziła  Ewa Maciocha  – 
inspektor  ds.  kultury  i  sportu  Urzędu 
Gminy  w  Aleksandrowie.  Wzięło 

w nim udział 10 z 13 zakwa
lifikowanych  zespołów. 
Kwalifikacje odbywały się na 
podstawie  nagrań,  które  wy
konawcy  wcześniej  musieli 
wysłać  do  organizatorów 
wraz z kartą zgłoszenia.

Zgodnie  z  regulaminem, 
podczas  konkursu  każdy 
z  uczestników  prezentował 
dwa  utwory  –  pieśń  party
zancką  (obowiązkowo)  oraz 
pieśń  żołnierską  lub  patrio
tyczną. 

„Wójtowianie”  wyśpiewali  swój 
sukces utworami:  „Białe  róże”  (słowa: 
Jan  Lankau,  Kazimierz  Wroczyński, 
muzyka:  Mieczysław  KozarSłobódz
ki)  i  „Ania”  (słowa:  Edward  Fiszer, 
muzyka: Emil Rybkowski).

Uczestników  konkursu  oceniała 
Komisja Artystyczna w  składzie:  Jani
na  Biegalska    główny  specjalista  ds. 
muzeów  i  twórczości  ludowej  Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa  Lu
belskiego  i  Andrzej  Sar    główny  in
struktor  ds.  dziedzictwa  kulturowego 
Lubelszczyzny  Wojewódzkiego  Ośro 
dka Kultury w Lublinie.

Podsumowania konkursu oraz wrę
czenia  dyplomów  i  nagród  dokonał 

wójt  Gminy  Aleksandrów  Józef  Hen
ryk Biały wraz z jurorami.

„Wójtowianom”  serdecznie  gratu
lujemy    sukcesu  w  Aleksandrowie 
i życzy kolejnych.

Mariola Czapla

Sukces „Wójtowian” w Aleksandrowie

SPRZEDAM
3 działki budowlane

o pow. 1000 m2 każda
w Krasnobrodzie

przy ul. Wiśniowej
Kontakt:  tel.667 575 929
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Koniec  roku  szkolnego  to  czas 
podsumowań  i  chwalenia  się. 

A jest czym, chociażby sukcesami wo
kalnymi  uczennicy  naszego  gimna
zjum  w  II  semestrze  roku  szkolnego 
2016/2017. 

Dominika Radlińska  jest uczennicą 
klasy  IA  gimnazjum  przy  ZSO  Kra
snobród,  ale  także  uczennicą  I  stopnia 
Państwowej  Szkoły  Muzycznej  w  Za
mościu w klasie fortepianu. W tym ro
ku kończy III rok nauki w czteroletnim 
cyklu nauczania. Swój warsztat wokal
ny  ćwiczy  pod  okiem  i  uchem  woka
listki i nauczycielki śpiewu z Zamościa 
pani Magdaleny Stopy.

W konkursach Dominika  reprezen
tuje  naszą  szkołę,  z  czego  jesteśmy 
bardzo  dumni.  Ja,  jako  prowadząca 
szkolny  chór,  którego  Dominka  jest 

członkiem  staram  się  wspierać  i  pro
mować naszą zdolną uczennicę.

Z  ogromną  satysfakcją  należy 
stwierdzić,  że  sukcesy  Dominiki  z  ro
ku na rok są coraz większe, co jest za
sługą  przede  wszystkim  samej 
Dominiki,  jej  chęci  i  zaangażowania, 
ale  także  instruktorów  wokalnych 
i oczywiście rodziców.

Oto tegoroczne sukcesy Dominiki:
Konkursy ogólnopolskie:
*  I miejsce  w  I  Ogólnopolskim  Festi
walu Pieśni i Piosenki Patriotycznej   – 
  12.05.2017 Kielce 
* finalistka  „Klawe  Piosenki”  – 
 13.05.2017 Warszawa 
*  półfinał  „Wygraj  sukces”  – 
 31.05.2017 Przeworsk
*  III  miejsce  w  XXVIII  Ogólnopol
skim  Festiwalu  Piosenki  Religijnej 
i  Patriotycznej  Polonia Semper Fidelis 
 – 911.06. 2017 Dębica
Konkursy wojewódzkie
*  Srebrny  Koziołek  Wojewódzkiego 
Festiwalu  Piosenki  Dziecięcej  i  Mło
dzieżowej – 16.05.2017 MDK Zamość
* Srebrny Słowik Wojewódzkiego Fe
stiwalu Piosenki Dziecięcej  i Młodzie
żowej  „Śpiewający  Słowik”  – 
 1718.05.2017 Ryki
*  wyróżnienie  w  wojewódzkim  prze
glądzie  poezji  śpiewanej  „Wyśpiewać 
poezję” Scena Młodych Centrum Kul

tury – 03.06.2017 Lublin 
Pozostałe  konkursy:
* I miejsce w kategorii solista w II Fe
stiwalu  Piosenki Wojskowej  „ Na  po
wstańczą  nutę”  –  31.03.2017  ZDZ 
Zamość 
* wyróżnienie w V Festiwalu Piosenki 
Żołnierskiej  „Chłopcy  Malowani” 
Klub  Batalionowy  –  07.04.2017  Za
mość
*  Srebrny  Chrząszcz  XX  Festiwalu 
Piosenki  „Rozśpiewany  Chrząszcz”  – 
 910.06.2017 MDK Szczebrzeszyn.

Ciężka praca przynosi efekty i Do
minika  jest  tego  doskonałym  przykła
dem. Jestem pewna, że nie spocznie na 
laurach i jeszcze będzie o niej głośno.

Karolina Piotrowska

Sukcesy wokalne Dominiki Radlińskiej
13

Mamy  przyjemność 
poinformować, 

że Mateusz Brodziak uczeń 
klasy VIB został  laureatem 
 konkursu  matematycznego 
„Szpak”  organizowanego 
przez  Lubelskie  Samorzą
dowe  Centrum  Doskonale
nia  Nauczycieli  w  Zamo 
ściu.    Konkurs  składał  się 
z  trzech  etapów.  Ostatni 
odbył się 13 maja 2017 r. 

Mateuszowi  gratuluje
my  i  życzymy  dalszych 
sukcesów.

B.W. 

Laureat w Zespole Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie 
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Uczniowie  Zespołu  Szkół  Pod
stawowych  w  Krasnobrodzie 

w tym roku szkolnym wzięli udział 
w  licznych  konkursach  o  tematyce 
przyrodniczej  i  ekologicznej. Możemy 
poszczycić się wieloma sukcesami. 

Uczennice klas szóstych Julia Ścir
ka  i  Zofia  Pelc  zostały  finalistkami 
konkursu  przyrodniczego  organizowa
nego przez Kuratorium Oświaty w Lu

blinie  oraz  Lubelskie  Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Drużyna  uczniów  z  klas  piątych 
w  składzie:  Bartosz  Dziura,  Konrad 
Dąbrowski,  Kamila  Powroźnik,  Wik
toria  Bukała,  Wiktoria  Działa,  Kinga 
Majdanik,  Karolina  Lalik,  Magdalena 
Umińska,  Kamila  Szymańska,  Sandra 
Łach,  Oliwia  Działa,  Barbara  Gałka, 
Klaudia Kostrubiec i Dominika Piwko, 
zajęła  I miejsce w ogólnopolskim pro
jekcie  „Przyrodniczy  kalejdoskop 
RPN”  organizowanym  przez  Rozto
czański  Park  Na  rodowy.  Uczniowie 
przygotowali makietę, na której  zapre
zentowali  zagrożenia  dla  przyrody 
Roztocza  jak  i  sposoby  przeciwdziała
nia  im. Opiekunami uczniów były: pa
ni Joanna Burda  nauczyciel przyrody 
oraz  pani  Marzena  Kuniec  –  nauczy

ciel  plastyki.  Uczniowie  w  ramach 
projektu uczestniczyli  również w zaję
ciach edukacyjnych w Ośrodku Muze
alnoEdukacyjnym  Roztoczańskiego 
Parku  Narodowego  oraz  zajęciach  na 
ścieżce dydaktycznej na Bukową Górę.

W  Szkole  Podstawowej  w  Józefo
wie  zajęliśmy  czołowe  miejsca  pod
czas  III  Regionalnego  Konkursu 
Przyrodniczego  „Na  tropach  przyro

dy”.  W  kategorii  klas  czwartych 
I miejsce  zajął Maciej  Kołtun  z  klasy 
IV  a,  wśród  uczniów  klas  piątych  III 
miejsce przypadło Ewie Tyrce  z kl. V 
a,  zaś  spośród  uczniów  klas  szóstych 
I miejsce  zdobyła  Julia  Ścirka  z  klasy 
VI  a  oraz  II  miejsce  Joanna  Działa 
z klasy VI c. 

Joanna Burda

14

Sukcesy przyrodników z ZSP
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Dzień  Ojca,  będący  wyrazem 
szacunku  i  wdzięczności  oj

com,  jest  obchodzony w Polsce od 1965 
roku. A został zainicjowany na początku 
XX  wieku  przez  Sonory  Smart  Dood 
z Spokene w stanie Waszyngton, pragną
cą – analogicznie do Dnia Matki – wpro
wadzić  święto  dla  uczczenia  pamięci, 
zasług  i  trudu opieki nad  rodziną ojców, 
a szczególnie swojemu, który po śmierci 
żony sam wychował samotnie ją i pięcio
ro jej rodzeństwa.

W  Stanach  Zjednoczonych,  Wielkiej 
Brytanii  i  Holandii  Dzień  Ojca  obcho
dzony  jest  w  trzecią  niedzielę  czerwca; 
na  Litwie  –  w  pierwszą,  a  w  Austrii  – 
w  drugą.  Natomiast  Włochy,  Hiszpania 
i  Portugalia  przeżywają  święto  ojca  19 
marca, na św. Józefa.  Niemcy w uroczy
stość Wniebowstąpienia Pańskiego1. 

Bycie  ojcem  stawia  mężczyznę  wo
bec nowych zadań w stosunku do dziec
ka, ale także i stosunku do siebie2.

Jak słusznie zauważa Jacek Pulikow
ski  „istotą  ojcostwa  jest  miłość  i  odpo
wiedzialność. Odpowiedzialna miłość 

ojcowska  powinna  wyrażać  się  altru
istyczną  troską  o  wszechstronny  rozwój 
wszystkich  członków  rodziny,  oraz  dba
łością o to, by wszystko w rodzinie zmie
rzało  konsekwentnie  do  najważniejszego 
– wartego poświęcenia życia – celu”3.

Ojciec  powinien  „czuć  się  odpowie
dzialny za losy rodziny, dawać żonie do
wody  szacunku  i  miłości,  być  oparciem 
psychicznym dla  niej  i  dla  dzieci.  Powi
nien  być  opiekuńczy,  cierpliwy  i  konse
kwentny  w  dążeniu  do  celu,  stanowczy 

w  egzekwowaniu  do
bra,  wyrozumiały  dla 
ludzkiej  słabości.  Po
winien  posiadać  umie
jętność  służebnego 
sprawowania  władzy 
i  życzliwość.  Powinien 
posiadać  hierarchię 
wartości: na pierwszym 
miejscu  Bóg,  dalej  żo
na,  dzieci  i  dopiero  po 
nich inni ludzie”4.

Dziecko  potrzebuje 
spojrzenia  w  oczy, 
przytulenia  –  zarówno 
przez matkę  jak  i przez 
ojca – poczucia, że  jest 
ważne,  najważniejsze5. 
Potrzebuje  ojcowskiej 

uwagi,  wsparcia  i  pomocy,  codziennej 
 obecności  i  udziału we wszystkich waż
nych dla dziecka wydarzeniach.

Cieszy  fakt,  że  coraz    więcej  ojców 
wspólnie  z  żonami  wychowuje  dzieci 
i  przejmuje  część  obowiązków  domo
wych. 

Życzymy  wszystkim  ojcom,  z  racji 
ich  święta  zdrowia,  siły,  wszelkiej  po
myślności,  radości  i  jak  najwięcej 
miłości.

Zofia KończewskaMurdzek

1https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Ojca, 
dostęp 2017VI16.
2  K.  Ostrowska,  Psychologiczne  aspekty  oj
costwa, w: O godność ojcostwa, E. Kowalew

ska  (red),  Human  Life 
InternationalEuropa,  Gdańsk 
2000, s.172.
3  J.  Pulikowski,  Wartość  ojco
stwa  Ocalić  ojcostwonajważ
niejszą  karierę  mężczyzny,  w: 
O  godność  ojcostwa,  E.  Kowa
lewska (red), Human Life Inter
nationalEuropa,  Gdańsk 
2000, s.318.
4  J. Pulikowski,  Jak wygrać oj
costwo?, Edycja Świętego Paw
ła, Częstochowa 2005, s.7.
5  J.  Pulikowski,  Warto  być  oj
cem.  Najważniejsza  kariera 
mężczyzny,  Inicjatywa  Wy
dawnicza  „Jerozolima”,  Poznań 
1998, s.148.

Dzień Ojca
Ojcostwo to przywilej bycia jedną z dwóch najważniejszych osób na świecie dla najbardziej niewinnej istoty.

Łukasz Oczkowski
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Sukcesy wokalne krasnobrodzkich solistek w Józefowie
W  dniu  18  czerwca 

2017  roku  Gabrysia 
Dobek oraz Weronika Roczkow
ska    uczestniczki  zajęć  wokal
nych  prowadzonych  w  Krasno 
brodzkim  Domu  Kultury  przez 
instruktorkę  Anetę  Krupę  wy
śpiewały  pierwsze  oraz  trzecie 
miejsce  podczas  Konkursu  Pio

senki  Turystycznej  –  Józefów 
2017,  który  odbył  się  w  pięknej 
scenerii  amfiteatru  w  Górecku 
Kościelnym. 

Gabrysia  oraz  Weronika  za
śpiewały  po  dwie  autorskie  pio
senki,  które  napisała  ich 
instruktorka  Aneta  Krupa.  Ga
brysia    zdobywczyni  I  miejsca 
wśród  gimnazjalistów  i  uczniów 
szkół  ponadgimnazjalnych  za
śpiewała  piosenkę  „Pójdźmy  na 
Roztocze”  oraz  ,,Pożegnanie 
z  Roztoczem”.  Weronika,  która 
zajęła  III  miejsce  w  kat.  szkół 
podstawowych  zaśpiewała  pio
senki  „Kolory  Roztocza”  oraz 
„Ballada  o  Roztoczańskim 
Szumku”. 

Występy  oceniali  zamojscy 
muzycy Michał Dudziński  i Mi
chał Kowalczyk.

Wokalistkom  gratulujemy 
oraz  życzymy  dalszych  sukce
sów. 

Marzena Mazurek

Krasnobrodzki  Dom  Kultury 
i  Ośrodek  „Brama  Grodzka

Teatr NN” z Lublina serdecznie zapra
szają na VII Międzynarodowy Festiwal 
„Śladami  Singera”,  który  odbędzie  się 
w Krasnobrodzie we   wtorek  25  lipca 
2017 r.

„Śladami  Singera: Warsztaty.  Spo
tkania.  Sztuka”  to  interdyscyplinarny 
projekt  edukacji  kulturalnej  i  arty
stycznej  realizowany  w  wybranych 
miasteczkach  Lubelszczyzny.  Inspira
cją  dla  powstania  idei  projektu  jest 
twórczość  noblisty  Izaaka  Baszewisa 
Singera  osadzona  w  wielokulturowej 
scenerii miasteczek regionu.

W tym roku organizatorzy festiwa
lu  i  wybitni  artyści  biorący  w  nim 
udział, w dniach 17 – 27 lipca, odwie
dzą 11 miast  i miasteczek na Lubelsz
czyźnie. 

Program  festiwalu 
w  Krasnobrodzie  przedsta
wia się następująco:

godz. 16.0017:00,
centrum Krasnobrodu

SZUKAJCIE
PRZYJACIÓŁ SZTUKMISTRZA

W różnych punktach miasta artyści 
festiwalowi  indywidualnie  prezento
wać  będą  swoje  umiejętności.  Istnieje 
możliwość  osobistego  poznania  i  roz
mowy,  podpatrzenia  warsztatu,  obej
rzenia  krótkiego  pokazu  (koncertu). 
Artyści rozdawać będą bezpłatną gaze
tę  festiwalową  „Sztukmistrz  Krasno
brodzki”.
godz. 19.30 Plac Siekluckiego
WIDOWISKO „PRZYJACIELE 

SZTUKMISTRZA”
Spektakl  plenerowy  z  muzyką  na 

żywo  i  opowiadaniami  Singera,  z  ele

mentami  cyrku,  akrobatyki,  beat 
box’u,  teatru  ognia,  performancu 
i  happeningiem  „Ulica  Singera”. 
W spektaklu biorą udział artyści z Ar
menii,  Burkina  Faso,  Czech,  Izraela, 
Włoch i Polski.

W razie niepogody program będzie 
realizowany w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury.

Więcej  informacji o  festiwalu oraz 
o artystach, którzy w nim uczestniczą: 
na  http://teatrnn.pl/sladamisingera/ 
 oraz www.kultura.krasnobrod.pl. 

Serdecznie  zapraszamy,  wstęp 
wolny.

Organizatorzy

VII Międzynarodowy
Festiwal „Śladami Singera”

Od  wielu  lat  Krasnobrodzki  Dom  Kultury 
w  okresie  wakacji  organizuje  cykl  „Let

nich, niedzielnych koncertów na Placu Siekluckie
go”.  Organizowane  są  one  z  myślą  o  mie 
szkańcach Krasnobrodu i okolic, jak i o turystach, 
którzy tak licznie odwiedzają nasze miasto.

W tym roku jako pierwsza w centrum Krasno
brodu wystąpiła  „Tomaszowska Kapela  50  Plus”, 
która  koncertowała  w  dniu  9  lipca.  Przeboje  wy
konywane  przez  członków  zespołu  podczas 
koncertu  zachęciły  publiczność  zgromadzoną  na 
placu do wspólnej zabawa. Wśród tańczących bar
dzo aktywna była grupa turystów z Bełchatowa.

Natomiast  w  kolejną  niedzielę,  tj.  16  lipca, 
wystąpił  zespół  „Limit”  z  Tomaszowa Lubelskie
go  i  okolic. W  trakcie  tego  koncertu  publiczność 
również dobrze się bawiła.

Po  weekendzie,  w  którym  odbywają  się  „Dni 
Krasnobrodu”, w centrum miasta odbędzie się ko
lejny koncert. W niedzielę 30 lipca wystąpi zespół 
„Fermata”  z  Telatyna.  Natomiast  13  sierpnia 
wykonawcą  koncertu  na  Placu  Siekluckiego 
będzie Jacek Borkowski  aktor filmowy, teatralny 
i telewizyjny oraz wokalista.

Serdecznie  zapraszamy. Na wszystkie  koncer
ty jest wstęp wolny.

Mariola Czapla

Letnie koncerty
na Placu Siekluckiego
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W dniach 12  lipca 2017  roku 
w  Sanktuarium  Maryjnym 

w  Krasnobrodzie  odbyły  się  doroczne 
uroczystości  odpustowe  ku  czci Matki 
Bożej  Krasnobrodzkiej  zwanej  także 
Jagodną. 

Rozpoczęły  się  one  o  godz.  18.00 
mszą  św.  z  homilią,  którą  wygłosił 
ks.  dr  Jerzy  Smoleń  z    Tarnowa.  Po 
mszy  św.  o  godz.  19.00  odprawiona 
zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej, 
któremu  przewodniczył wikariusz  kra
snobrodzkiej parafii ks. Piotr Jakubiak.

Następnie  po  powitaniu  pielgrzy
mów  i  gości  przez  proboszcza 
ks.  dr  Eugeniusza  Derdziuka,  o  godz. 
21.00 odbył się Apel Jasnogórski, pod
czas  którego  rozważanie  poprowadził 
J.E.  ks.  biskup Marian Rojek    biskup 
ordynariusz  Diecezji  ZamojskoLuba
czowskiej.  Bezpośrednio  po  nim  roz
poczęła  się  procesja  różańcowa  do 
Kaplicy Objawień na Wodzie. Rozwa
żania przy każdym z 4 ołtarzy przygo
towanych  na  trasie  procesji  popro 
wadził ks. dr Jerzy Smoleń.

Zwieńczeniem 
pierwszego  dnia 
odpustu  była  Pa
sterka Maryjna  od
prawiona  przy  Ka 
plicy  Objawień  na 
Wodzie,  która  roz
poczęła  się  ok. 
godz.  22.30.  Wraz 
z  księżmi  koncele
browali  ją  biskupi 
–  J.E.  ks.  biskup 
Marian Rojek i J.E. 
ks.  biskup Adam Wodarczyk    biskup 
pomocniczy z Katowic, który wygłosił 
homilię. 

W drugim dniu uroczystości odpu
stowych msze  święte sprawowane by
ły w porządku niedzielnym  tj.  o  godz. 
7.00, 9.00, 10.30  i 18.00 podczas nich 
homilie  głosił  ks.  dr  Jerzy  Smoleń. 
Natomiast  kulminacyjnym  punktem 
uroczystości  była  suma  odpustowa, 
która rozpoczęła się godz. 12.00. Kon
celebrowało  ją  wielu  księży  oraz 
dwóch  biskupuów.  Homilię  wygłosił 

J.E.  ks.  biskup  Adam  Wodarczyk 
z  Katowic.  Po  mszy  św.  odbyła  się 
procesja  eucharystyczna  z  udziałem 
pielgrzymów,  którzy  jak  zwykle  licz
nie  przybyli  na  uroczystości  odpusto
we,  aby  u  stóp  Matki  Bożej 
Krasnobrodzkiej  dziękować  za  otrzy
mane  dary  i  prosić  o  dalszą  opiekę 
i łaski.

Oprawę  muzyczną  Mszy  św.  za
pewnił miejscowy chór parafialny oraz 
Krasnobrodzka Orkiestra Dęta.

Mariola Czapla

Jak  się  okazuje  lipiec,  to  nie  tylko  czas  na  kąpiele, 
opalanie  się,  czy  też  jazdę  na  rowerze.  W  lipcu 

można też chodzić na grzyby.
Spacery  po  lesie mogą  przynieść  czasami  zaskakujące 

efekty. Przekonał się o tym mieszkaniec Krasnobrodu  Ed
mund Roczkowski, który z  jednej z wypraw do lasu przy
niósł kosz pełen pięknych borowików, w sumie było około 
100 grzybów.

Panu  Edmundowi  gratuluję  udanego  grzybobrania, 
a  wszystkim  grzybiarzom  życzę  równie  owocnych  zbio
rów.

M. Czapla

17

Odpust Matki Bożej Jagodnej

Lipcowe grzybobranie
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Ludowcy i ich zbrojne ramię
Bataliony Chłopskie w obronie Zamojszczyzny (cz. 6)

Dowódca  5  kompanii  „Szczer
biński”, śledząc cały czas prze

bieg walki, rozszyfrował plany i zamiary 
przeciwnika.  Polecił  natychmiast  doko
nać przegrupowania sił na najbardziej za
grożony  odcinek  bitwy.  Decyzja  ta 
została podjęta niemal w ostatniej chwili, 
gdyż  ponownie  z  nierówności  na  przed
polu, zwanym Debrami, wyszło silne na
tarcie  –  powstrzymując  jednocześnie  ich 
niemieckie – skierowane na las Buczyna. 
Jednak  celny ogień bechowców, przydu
sił  żandarmów do  ziemi. Tylko na  połu
dniowowschodnim  odcinku,  udało  się 
przeciwnikowi zbliżyć do stanowisk par
tyzanckich  na  odległość  rzutu  granatem. 
Wywiązała  się  zacięta  walka.  W  czasie 
jej  trwania,  nadeszły 
posiłki  z  3  kompanii 
por.  „Głowackiego” 
i  obsadziły  zabudowa
nia w Kol. Zaboreczno. 
Tym  samym  stojący 
tam  3  pluton  z  4  kom
panii mógł  natychmiast 
ruszyć  z  pomocą  5 
kompanii,  która  była 
uwikłana w ciężką wal
kę  z  nieustannie  ataku
jącym wrogiem.

Ci  młodzi  ludzie, 
żołnierze  Batalionów 
Chłopskich,  mimo  tak 
krótkiego  okresu  zapo
znawania  się  z  bronią 
i  wyszkolenia  bojowe
go,  potrafili  skutecznie 
stawić  czoła  znacznie  silniejszemu  oraz 
dobrze  uzbrojonemu  przeciwnikowi. 
 Czuli  się  pewnie  na  wykonanych  przez 
siebie  stanowiskach ogniowych. Byli  też 
instruowani  i  podtrzymywani  na  duchu 
przez starszych współuczestników walki, 
w  wielu  wypadkach  żołnierzy  września, 
którzy  w  wojnie  obronnej  mieli  możli
wość  uczestniczenia  w  ekstremalnych, 
a nawet krytycznych momentach walki.

Kiedy  zbliżała  się  niemiecka  tyralie
ra  oraz  kiedy  prowadzony  ostrzał  –  ze 
strony  partyzantów  przy  użyciu  karabi
nów,  pistoletów  i  karabinów  maszyno
wych  nie  przycisnął  żołnierzy 
niemieckich  do  ziemi,  którzy  mimo 
wszystko,  zbliżali  się  na  bardzo  bliską 
odległość do linii polskiej obrony – odło
żono  karabiny  i  obrzucano  atakujących 
granatami.  Podobną  metodę  przyjęli 
Niemcy. Walka trwała kilkanaście minut. 
Żandarmi  byli  zmuszeni  do  wycofania 
się. Nie  zaprzestali  jednak walki. Otrzy
mywali wciąż nowe posiłki, które po za
poznaniu  się  z  sytuacją,  jaka  panowała 

na polu walki, natychmiast wchodziły do 
bitwy.

Teraz  obok  żandarmów  ze  zmotory
zowanego batalionu mjr Schwicgera, bili 
się  żołnierze  Landwachtu  oraz  esesmani 
załóg  tzw.  „punktów  oparcia”  znacznie 
wcześniej  rozlokowanych  w  terenie,  ce
lem wzmocnienia  ochrony  nasiedleńców 
i  poprawy  własnego  bezpieczeństwa. 
Nieprzyjaciel  wzmagał  ogień,  a  sytuacja 
partyzantów  stawała  się  coraz  bardziej 
trudna.  Niemcy  użyli  moździerzy,  nato
miast  bechowcom  zaczęło  brakować 
amunicji.  Jak  wynikało  z  relacji  miesz
kańców Polany, tamtejsze kobiety zorga
nizowane  w  Ludowym  Związku  Kobiet, 
z narażeniem własnego i swoich bliskich 
życia, podgrzewały piece chlebowe  i  su

szyły  w  nich  amunicję, 
do  różnego  rodzaju  broni 
strzeleckiej,  którą  następ
nie  dostarczano  do  wal
czących  oddziałów  par 
tyzanckich. 

Po  pewnym  czasie 
nieprzyjaciel  zmienił  kie
runek  natarcia  i  uderzył 
na  las  zadnowski,  z  za
miarem  wyjścia  na  tyły 
partyzantów  skoncentro
wanych  i  dobrze  umoco
wanych w  lesie Buczyna. 
Natarcie  to  również  zo
stało odparte przez pluto
ny  4  kompani,  które 
przeprowadziły  błyska
wiczny  kontratak  W  wy

niku  walki  kilku  żandarmów  poległo 
i  kilku  zostało  rannych.  Bitwa  nie  usta
wała,  trwała  nadal  i  to  z  coraz  większą 
zawziętością ze strony wroga. Około go
dziny 15 wyprowadzili ponowny atak ze 
strony  Derb  na  las  Buczyna.  Żandarmi 
atakowali  przy  wsparciu  moździeży 
i pod osłoną dymną. 
Marcin  Szykuła  –  bezpośredni 

uczestnik walk wspominał:  „Wysiłki  za
trzymania nieprzyjaciela na pewnej odle
głości  spełzły  na  niczym.  Mimo 
zaciętego oporu Niemcy docierali do na
szej  linii  obrony.  Toczyły  się walki  pra
wie  wręcz.  Nie  ma  już  czasu  na 
strzelanie, rzucam granatami jak szalony. 
Oglądam  się,  inni  robią  to  samo.  Nie
przyjaciel  nie  jest  nam  dłużny,  przyjął 
podobną  metodę  walki.  Według  wszel
kiego  prawdopodobieństwa  powinniśmy 
się  już  wycofywać.  Lecz  pluton  twardo 
stoi  na  swoim  miejscu.  Nie  ma  wątpli
wości,  że  chłopcy  tu  zginą,  a  nie  cofną 
się.  Jeszcze  parę  minut  zaciekłej  walki 
i nieprzyjaciel zaczął się w popłochu wy

cofywać – nie wytrzymał nerwowo.” 
Mimo  znacznej  przewagi  liczebnej 

Niemców,  nie  mówiąc  już  o  przewadze 
ognia  i  ten  atak  został  pomyślnie odpar
ty. Dobiegała końca druga faza bitwy nie 
przynosząc  żołnierzom  niemieckim  tak 
upragnionego  i  oczekiwanego  rozstrzy
gnięcia.  Nieprzyjaciel  jednak  nie  rezy
gnował.  Około  godziny  16  Niemcy 
ruszyli  do  ostatniego  i  rozstrzygającego 
natarcia.  Uderzyli  jednocześnie  na  las 
zadnowski,  las  Sadzonki,  Zaboreczno 
i  las  Buczyna.  Bój  wchodził  w  ostatnią 
i rozstrzygającą fazę. Partyzanci przemę
czeni  całodzienną  walką,  walczyli  już 
resztkami sił. Zapadł zmrok sytuacja be
chowców stawała się coraz bardziej trud
na.
Mjr  ,,Grzmot”,  dowódca  zgru 

powania,    postanowił  zarządzić  odwrót. 
Dowodzący  piątą  kampanią,  „Szczer
biński”, który tak wspaniale spisywał się 
na polu walki, ocenił sytuację jako ciągle 
pogarszającą  się  z  powodu  wyczerpania 
sił  swoich  żołnierzy  oraz  gromadzenia 
coraz  większych,  nowych  sił  przez  nie
przyjaciela – szykującego się do kolejne
go  ataku.  „Szczerbiński”  jako 
bezpośredni dowódca walki po zapozna
niu  się  z  decyzją mjr  ,,Grzmota”  i  do
wódców  poszczególnych  pododdziałów 
zgrupowania  wydał  rozkaz  odwrotu 
w kierunku Kolonii Zaboreczno. 

Odwrót  przeprowadzono  pod  osłoną 
ognia  żołnierzy  3  kompanii  z  Zaborecz
nego  i  Lasu  Sadzonki.  Za  5  kompanią, 
w niedługim czasie  rozpoczęła odwrót 4 
kompania,  która  po  opuszczeniu  swych 
dotychczasowych  stanowisk  ruszyła  ku 
zabudowaniom  Zaborecznego,  następnie 
dalej  na  Przejmę,  gdzie  doszło  do  po
nownego starcia z Niemcami. 

Natomiast  5  kompania  po  opuszcze
niu  Zaborecznego  dotarła  do  Hutkowa, 
a następnie rankiem 2 lutego 1943 do le
śnej  osady  Róża.  Tu  „Szczerbiński” 
zarządził  chwilowy  odpoczynek  przeka
zując  jednocześnie  za  zgodą 
mjr  „Grzmota”  dowództwo  nad  swoimi 
ludźmi  por.  Stanisławowi  Ligenzie 
,,Gromowi”. 

Na  biwaku  w  Róży  stał  również 
mjr.  ,,Grzmot”  ze  swym  sztabem.  Do 
Róży  przybyła  również  11  kampania 
por.  „Sielskiego”.  Ta  jednak  wkrótce 
odeszła  wykonując  rozkaz  mjr  ,,Grzmo
ta”,  który  nakazał  jej  zamknąć  drogę 
Krasnobród    Zielone.  Żołnierze,  zmę
czeni całodobową walką i przemarszami, 
odpoczywali.

c.d.n.
Jan Gębka
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