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Termomodernizacja remizy OSP
w Krasnobrodzie
Dobiegają końca prace związane
z termomodernizacją remizy OSP
w Krasnobrodzie. Jest to możliwe
dzięki porozumieniu pomiędzy Pań
stwową Strażą Pożarną w Zamościu,
Gminą Krasnobród i jednostką OSP
w Krasnobrodzie. Prace polegały na
kompleksowym dociepleniu budynku
oraz wykonaniu nowych obróbek bla
charskich. Wykonawcą prac jest firma
F.H.U. Wiktor Górniak z Majdanu
Górnego k. Tomaszowa Lubelskiego.
Całkowity koszt termomodernizacji
wyniesie 52 500 zł. Dzięki remontowi
budynek nabrał nowego atrakcyjnego
wyglądu.

Chcieć to móc !!!
W ramach prac społecznych stra
żacy OSP w Starej Hucie przy wspar
ciu środków z budżetu gminy Krasno
bród przystąpili do prac związanych
z remontem podłogi w pomieszczeniu
świetlicy w budynku remizy OSP,
z której korzystają mieszkańcy, straża
cy oraz dzieci w ramach zajęć świetli
cowych.
Prace polegały na demontażu sta
rej, załamanej podłogi, odgrzybieniu
ścian i wykonaniu nowej podłogi oraz

pomalowaniu ścian. Dzięki zaangażo
waniu mieszkańców prace przebiegły
bardzo sprawnie i już można ponownie
korzystać z pomieszczeń świetlicy
w budynku OSP w Starej Hucie.
To kolejna inicjatywa mieszkań
ców miejscowości Stara Huta w 2017
roku, po wydarzeniach związanych
z otwarciem boiska oraz upamiętnieniu
mieszkańców miejscowości pomordo
wanych w czasie II wojny światowej.
Można brać przykład z tej bardzo
aktywnej społeczności skupionej wo
kół OSP i Stowarzyszenia „Zielona
Knieja”.
Remont drogi gospodarczej
w Hutkowie
W roku 2017 Gmina Krasnobród
zleciła wykonanie kolejnego odcinka
drogi gospodarczej w Hutkowie. Wbu
dowano 350 szt. płyt yomb oraz
utwardzono klińcem pobocza. Wyko
nano 175 mb. drogi utwardzonej. Za
danie zostało zrealizowane w listopa
dzie br. przez Zakład Gospodarki Ko
munalnej w Majdanie Wielkim za
kwotę 30 tys. zł.
Remonty dróg gruntowych
Gmina Krasnobród zakupiła 200
ton klińca, aby jeszcze przed nadej
ściem zimy dokonać remontów najbar
dziej zniszczonych odcinków dróg
gruntowych na terenie gminy. Prace
systematycznie wykonuje Zakład Go
spodarki Komunalnej w Majdanie
Wielkim.
Rewitalizacja
Gmina Krasnobród przygotowuje
dokumenty aplikacyjne do Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie w celu
pozyskania dofinansowania z funduszy
europejskich na rewitalizację obszarów
zdegradowanych w Krasnobrodzie.
Według opracowanego Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Kra
snobród na lata 201723 najpilniejsze
potrzeby w tym zakresie występują na
osiedlu Podklasztor i części osiedla
Krasnobród Centrum.
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Wniosek obejmuje: budowę części
ulicy Łąkowej i Królowej Marysieńki
oraz miejsc postojowych i chodnika
przy Alei NMP na wysokości budynku
 dawnej siedziby urzędu gminy, zjaz
du na parking gruntowy przy ul. To
maszowskiej (obok Punktu Informacji
Turystycznej), zjazdów na miejsca po
stojowe wzdłuż prawej strony ul. To
maszowskiej (od klasztoru do ul. Ko
nopnickiej), remont budynków gmin
nych – dawnego ośrodka zdrowia przy
zbiegu ulic Lelewela i Spokojnej na
potrzeby Centrum Aktywności Spo
łecznej, remont pomieszczeń w Kra
snobrodzkim Domu Kultury wraz
z zagospodarowaniem placu, remont
i adaptacja budynku przy ul. Rynek na
cele Spółdzielni Socjalnej.
Nabór wniosków trwa do 30 listo
pada br. Planowany budżet na realiza
cję tych przedsięwzięć to kwota ponad
3,5 mln. zł.
Szkolenie profilaktycznozdrowotne
W dniu 3 grudnia 2017 r. (niedzie
la) o godzinie 12.00, w Krasnobrodz
kim Domu Kultury odbędzie się bez
płatne szkolenie z zakresu narażenia
na biologiczne szkodliwości zdrowot
ne oraz zasad profilaktyki, ze szcze
gólnym uwzględnieniem chorób od
kleszczowych, alergicznych i parazy
tologicznych. Jest ono realizowane
przez Instytut Medycyny Wsi w Lubli
nie w ramach projektu z zakresu zdro
wia publicznego określonego w Naro
dowym Programie Zdrowia.
Każdy z uczestników spotkania
edukacyjnego będzie miał możliwość
wykonania bezpłatnych badań labora
toryjnych:
• badania serologiczne w kierunku bo
reliozy metodą ELISA w klasie IgM
i IgG,
• oznaczenia serologiczne w kierunku
4 alergenów: Aspergillus fumigatus,
kurz siana, pierze kurze, naskórek
trzody chlewnej.
Do udziału w spotkaniu zaprasza
my rolników (zarówno indywidual
nych, jak i pracowników wielkotowa
rowych gospodarstw rolnych), osoby
zamieszkujące teren gminy, leśników
i weterynarzy, jako grupy zawodowe
szczególnie związane charakterem
pracy i zatrudnieniem z obszarami
wiejskimi, zalesionymi oraz których
praca obejmuje kontakt ze zwierzęta
mi.
Uczestnicy szkoleń stacjonarnych
zostaną poproszeni o wypełnienie ano
nimowej ankiety, w której poddadzą
samoocenie wzrost swojej wiedzy
i świadomości dotyczących zagrożeń
biologicznych występującej w ich śro
dowisku pracy.
Informacje zebrała: Mariola Czapa
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Narodowe Święto Niepodległości 2017

dniu 11 listopada 2017 roku
w Krasnobrodzie odbyły się
obchody Narodowego Święta Niepod
ległości. Ich organizatorami byli:
Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz
Misztal, Proboszcz Parafii NNMP
w Krasnobrodzie ks. prałat dr Euge
niusz Derdziuk i Krasnobrodzki Dom
Kultury.
Świętowanie 99. rocznicy odzy
skania przez Polskę Niepodległości
rozpoczęło się o godz. 9.00 w Sanktu
arium NNMP programem patriotycz
nym w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim.
Wykonawcy programu przypomnieli
fakty historyczne związane z walką
o niepodległość i ubogacili je wiersza
mi i piosenkami patriotycznymi.
Po wysłuchaniu i nagrodzeniu bra
wami uczniów i nauczycieli przygoto
wujących ten program rozpoczęła się
Msza Święta w intencji Ojczyzny.
Odprawili ją ks. prałat Roman Marsza
lec, ks. prałat Eugeniusz Derdziuk
i ks. Roman Sawic – proboszcz Parafii
pw. Zesłania Ducha Świętego w Kra
snobrodzie, który wygłosił homilię.
Była ona bogata w treści i informacje
z historii Polski, ale nawiązywała też
do czasów współczesnych i dotykała
ważnych kwestii społecznych. Zgro
madzeni w sanktuarium uczestnicy
uroczystości wysłuchali jej z wielkim
zainteresowaniem i nagrodzili gromki
mi brawami.
W dalszej części uroczystości od
był się Marsz Niepodległości, którego
trasa prowadziła z sanktuarium do
miejsc pamięci narodowej znajdują
cych się na krasnobrodzkim cmenta
rzu. Marsz prowadziła Krasnobrodzka
Orkiestra Dęta grając utwory patrio
tyczne. Za nią maszerowały poczty
sztandarowe i delegacje szkół z terenu
gminy Krasnobród, władze samorzą
dowe miasta i proboszczowie krasno
brodzkich parafii, delegacje z wieńca

mi z instytucji, zakładów pracy i sto
warzyszeń oraz społeczność lokalna.
Uczestnicy marszu zatrzymali się
pod pomnikiem Powstańców Stycz
niowych, aby pod przewodnictwem
ks. prałata Eugeniusza Derdziuka po
modlić się za powstańców poległych
pod Krasnobrodem. Ksiądz Proboszcz
odczytał także tekst listu z 1864 roku
napisanego przez ks. Ludwika Turzy
nieckiego  przeora zakonu oo. Domi
nikanów, a odnalezionego w paździer
niku 2008 roku podczas remontu da
chu nad kościołem, którego treść
została utrwalona na tablicy znajdują
cej się obok pomnika (treść listu publi
kujemy na str. 4). Następnie delegacja
uczniów Zespołu Szkół w Krasnobro
dzie, który opiekuje się tym pomni
kiem złożyła wiązankę.
Kontynuując marsz jego uczestnicy
udali się pod Pomnik Żołnierzy Wrze
śnia 1939 roku, gdzie przy akompania
mencie Krasnobrodzkiej Orkiestry Dę
tej odśpiewano Hymn Narodowy i od
mówiono modlitwę w intencji po
ległych w obronie Ojczyzny, którą po
prowadził ks. prałat Eugeniusz Der
dziuk. Następnie okolicznościowe
przemówienie wygłosił przewodniczą
cy Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Roland
Wyrostkiewicz.
Ostatnim
punktem religijnopatriotycznej części
obchodów Narodowego Święta Nie
podległości było złożenie przez dele
gacje wiązanek pod pomnikiem. Na
zakończenie wybrzmiał jeszcze marsz
zagrany przez orkiestrę.
Warto tu dodać, że uczestnicy te
gorocznego święta brali w nim udział
udekorowani białoczerwonymi kokar
dami  kotylionami patriotycznymi,
które zostały wykonane dzień wcze
śniej podczas warsztatów plastycznych
zorganizowanych przez Krasnobrodzki
Dom Kultury.
Dalsze świętowanie 99. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległo
ści miało miejsce w Krasnobrodzkim
Domu Kultury. Ta część rozpoczęła

się o godz. 15.00 referatem pt. „Drogi
do niepodległości” wygłoszonym
przez Adama Kałużę – historyka z wy
kształcenia i zamiłowania, byłego wie
loletniego nauczyciela i dyrektora
Szkoły Podstawowej w Krasnobro
dzie.
Po referacie który przybliżył zgro
madzonym wiele informacji dotyczą
cych historii Polski, ale i co bardzo
ważne, również tych związanych z hi
storią naszej małej Ojczyzny –
Krasnobrodu, rozpoczął się koncert pt.
„W hołdzie Niepodległej”.
Jako pierwsza, zaprezentowała się
Krasnobrodzka Orkiestra Dęta działa
jąca pod kierownictwem kapelmistrza
Mateusza Krawca, który zapowiadając
poszczególne utwory przedstawiał ich
historię. Wraz z orkiestrą wystąpili
wokaliści: Andrzej Kowalski i Domi
nika Radlińska. Warto tu wspomnieć,
że do śpiewania zaangażowana została
również publiczność, która licznie
przybyła na koncert. Korzystając
z wcześniej przygotowanych i rozda
nych tekstów chętnie włączyła się do
wspólnego patriotycznego śpiewania.
Następnie wystąpił Zespół Folklo
rystyczny „Wójtowianie”, w którego
wykonaniu usłyszeliśmy nie tylko
utwory patriotyczne, ale także piosenki
o naszej małej Ojczyźnie – Roztoczu
i Krasnobrodzie. Jedną z nich pt. „Ach
Roztocze” wraz z „Wójtowianami” za
śpiewała publiczność.
Na zakończenie koncertu i na za
kończenie bogatego w wydarzenia
dnia Święta Niepodległości wystąpili
uczniowie Zespołu Szkół w Krasno
brodzie prezentując przedstawienie pt.
„Pisk Białego Orła”. Zarówno treści
patriotyczne w nim zawarte jak i gra
młodych aktorów dostarczyły widzom
wielu emocji i wzruszeń, u wielu
z nich pojawiła się też łezka w oku.
Przedstawienie zostało przygotowane
pod kierunkiem nauczycielek – Mag
daleny Antoniak i Grażyny Nowosad
oraz Marzeny Kuniec (scenografia).
Podsumowując tegoroczne obcho
dy Narodowego Święta Niepodległości
burmistrz Krasnobrodu Kazimierz
Misztal podziękował wszystkim, któ
rzy włączyli się w ich organizację.
Jednocześnie zaprosił do udziału
w przyszłorocznym święcie i do
współpracy przy organizacji obcho
dów 100. rocznicy odzyskania niepod
ległości, która przypada w 2018 roku.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 1011
fot. Mariola Kawecka
i Marzena Mazurek
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List ks. Ludwika Turzynieckiego z 1864 roku
Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus!
Niech będzie uwielbione Imię Maryi!
Wspieraj, Boże, widzialną Głowę
Kościoła Rzymskokatolickiego
Piusa IX!
Roku Pańskiego 1864 postawiono
kompletnie nową wieżę czyli kopułę
pobito blachą angielską i sprawiono
nową banię złoconą pod Krzyż. Bania
kosztuje rubli 583, kopiejek 10.
Obecnie mieszkali księża w klaszto
rze krasnobrodzkim:
1. Ks. Ludwik Turzyniecki 
predykator generalny, przeor;
2. Ks. Hipolit Dworakowski 
predykator generalny, sub
przeor;
3. Ks. Franciszek Steciński –
kaznodzieja, kooperator;
4. Ks. Apolinary Lipczyński 
kaznodzieja – kooperator.
Rysował plan kopuły tech
nik z Zwierzyńca W. Brodzi
szewski.
Budował cieśla z Józefowa
Wincenty Turzyniecki.
Słów kilka dla pamiątki
Boże, zachowaj i broń
każdego z żyjących, aby nie patrzył na
czasy opłakania godne, jakich my się
doczekali i w jakich żyjemy, bo oto
patrzyliśmy na potoki krwi Braci na
szych niewinnie przelanej, patrzyliśmy
i patrzymy na prześladowania i ucisk
Św. Kościoła Rzymskokatolickiego,
opłakiwaliśmy tysiące Braci naszych,
wyrwanych z łona rodzin i pędzonych
w lodowate kraje północy, Sybiru
i Kamczatki. Patrzyliśmy na panów
i magnatów polskich jako na wyrod
nych synów swoich Naddziadów i Oj
czyzny, albowiem kiedy Kraj potrze
bował ich rady i pomocy, ci po naj
większej części powynosili się za
granicę; nie wszyscy; ale z małym wy
jątkiem. Patrzyliśmy na obałamuco
nych włościan, których uciemiężali
niektórzy panowie, korzystając z ich
poddaństwa, przez co zaszczepili w ich

sercach nienawiść ku sobie, i ten nie
ludzki przedział pomiędzy panem
a chłopkiem nachylił Kraj do upadku;
albowiem jak proste przysłowie niesie:
„Gdzie się dwóch kłóci, tam trzeci ko
rzysta”. Patrzyliśmy na to, jak jedni
nieśli w ofierze własne swoje życie dla
oswobodzenia Ojczyzny i nie masz
piędzi ziemi polskiej, która by nie była
zlana krwią prawych Jej synów; jak
również patrzyliśmy i na drugich, któ
rzy z zlodowaciałym sercem patrzyli

na nędzę i tułactwo tego, który okryty
ranami chlubnymi, kryć się z takowy
mi musiał, gdyż święty jego obowią
zek za zbrodnię poczytywano. Z roz
dartym sercem patrzyliśmy i na to, jak
godła męki i śmierci Zbawiciela po
czytywano za emblemata rewolucyjne
i kazano obdzierać krzyże ozdabiane
cierniowymi koronami; wieszano ka
tolickich kapłanów za wyrokiem sądu
polowego; wywożono z kraju na wy
gnanie dostojników Kościoła, jako to:
Arcybiskupa Warszawskiego Feliń
skiego; sędziwego prałata Białobrze
skiego, Wyszyńskiego i Steckiego, ka
noników metropolitalnych, i wielu in
nych duchownych rozmaitych stopni
i godności; słowem mówiąc: kilkuset
kapłanów uwięziono, pozostałą resztę
w najokropniejszy sposób prześlado
wano. Nieopisane w dziejach popeł

niano morderstwa na powstańcach;
a każdy w domu mieszkaniec nie był
pewny mienia, a nawet i życia. Strasz
ne i krwiożercze potwory, jakimi byli
Murawiew na Litwie, a Berg w Kon
gresówce, przechodzili srogością i dzi
kością okrutnych Neronów, Dioklecja
nów i innych tyranów pogańskich. Ów
niegdyś wielki i potężny Naród Polski,
który tylu wydał mężów męstwem
i nauką sławnych dziś zdeptany i spo
niewierany został. Najobszerniejsze
granice jego, trzykroć po
gwałcone, i kraj rozszarpany,
dziś ostatniej oczekuje zagła
dy w konwulsyjnym kona
niu; jeżeli Ten, w którego rę
ku spoczywają losy królestw
i narodów, nie wesprze nas
swym potężnym ramieniem.
 O! Boże! ulituj się nad
biedną Polską!
Te kilka słów pobieżnie
kreślonych,
jeśli
kiedyś
w odległych czasach dostaną
się komu do ręki, niech go
zachęcą do otwarcia Księgi
Historii ówczesnej, krwią
polską spisanej, a przekona
się obszerniej, ile to ran każdy prawy
Polak w sercu swoim nosił!!!
Napisałem dnia 24 września 1864 jako
naoczny świadek  i niżej podpisani 
własnoręcznie:
Ks. Ludwik Turzyniecki, przeor
X. Hipolit Dworakowski, subprzeor
Ksiądz Franciszek Steciński,
kaznodzieja
Ks. Apolinary Lipczyński,
kaznodzieja
List przeora klasztoru dominikanów
w Krasnobrodzie znajdował się w bani
(kuli) znajdującej się pod krzyżem na
szczycie świątyni. Odnaleziono go
w październiku 2008 roku podczas
remontu dachu i wieży na Kościele
Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Krasnobrodzie.

XXIII Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka

W

dniu 5 grudnia 2017 r.
o godz. 10.00 w Krasno
brodzkim Domu Kultury odbędzie się
XXIII Gminny Konkurs Piosenki
Przedszkolaka, którego uczestnikami
będą przedszkolaki i uczniowie klas
„zerowych” z terenu miasta i gminy
Krasnobród.
Uczestnik konkursu prezentuje jed
ną piosenkę o dowolnej tematyce.

Dzieci uczęszczające do przedszkola
lub „zerówki” do konkursu zgłaszane
są przez opiekunów grup. KDK przyj
muje też indywidualne zgłoszenia od
rodziców, których dzieci nie chodzą do
przedszkola.
W zgłoszeniu należy podać: imię
i nazwisko uczestnika, wiek, miejsco
wość, z której pochodzi, tytuł prezen
towanej piosenki oraz imię i nazwisko

nauczyciela/opiekuna. Zgłoszenia na
leży dokonać w terminie do 1 grudnia
2017 r. w Krasnobrodzkim Domu Kul
tury
Kontakt:
tel. 84 660 71 17,
fax 84 660 70 46,
email: kradomkul@o2.pl.
Mariola Czapla
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Święto Patrona liceum – św. Jana Pawła II
Od tego roku szkolnego Jan Paweł
II jest patronem liceum w Zespole
Szkół w Krasnobrodzie, dlatego 24
października był wyjątkowym i bardzo
uroczystym dniem. Licealiści wspólnie
z uczniami szkoły podstawowej ob
chodzili święto patrona.
Świętowanie rozpoczęliśmy 8 paź
dziernika 2017 roku, kiedy to obcho
dzony był XVII Dzień Papieski pod
hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!”.
Już wtedy wsłuchiwaliśmy się w wa
żne dla nas przesłanie. W tym dniu na
uczyciele i uczniowie zaangażowali się
w przykościelną zbiórkę na fundusz
stypendialny Fundacji „Dzieło Nowe
go Tysiąclecia”. Hasło Dnia Papieskie
go stało się tematem do
rozważania
podczas
obchodów
Święta
Szkoły.
Główne uroczysto
ści rozpoczęły się Eu
charystią w kościele
NNMP w Krasnobro
dzie, a okolicznościo
we kazanie wygłosił
ksiądz prałat dr Euge
niusz Derdziuk. Po
Mszy św. społeczność
szkolna skupiła się
u stóp pomnika św. Ja
na Pawła II, by oddać
mu należną cześć.
W obchodach święta
szkoły wzięli udział za
proszeni goście: Bur
mistrz Krasnobrodu p.
Kazimierz Misztal, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie p.
Roland Wyrostkiewicz, Doradca Bur
mistrza Krasnobrodu p. Janusz Oś,
Dyrektor Delegatury w Zamościu Ku
ratorium Oświaty w Lublinie p. Moni
ka Żur, Dyrektor Samodzielnego Szpi
tala Wojewódzkiego w Zamościu im.
Jana Pawła II p. Bernarda Petryk, p.
prof. Lech Giemza z Instytutu Filologii
Polskiej Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie,
dyrektorzy szkół i zakładów pracy na
szej gminy, poczty sztandarowe oraz
rodzice. W uroczystościach uczestni
czyli również uczniowie biorący udział
w konkursie plastycznym i ich opieku
nowie.
W okolicznościowym przemówie
niu p. dyrektor Elżbieta Działa przypo
mniała uczniom, jak wielkim zaszczy
tem jest chodzić do szkoły, której pa
tronem jest św. Jan Paweł II. To
również zobowiązanie, odpowiedzial
ność dla uczniów, nauczycieli i rodzi
ców. Branie wzoru z tak wielkiego

człowieka to trudne zadanie. Kończąc,
p. dyrektor życzyła, aby tak jak na
uczał Jan Paweł II, iść naprzód z na
dzieją i z wiarą spoglądać w przy
szłość.
W dalszej części uroczystości
przedstawiciele uczniów gimnazjum
przekazali sztandar szkoły licealistom.
Następnie wszyscy z uwagą obejrzeli
program artystyczny nawiązujący do
słów Idźmy naprzód z nadzieją! Panto
mima poświęcona życiu św. Jana Paw
ła II, oprawiona komentarzem słow
nym i muzycznym, wzbudziła zainte
resowanie. Łzy w oczach oraz gromkie
i długie brawa świadczyły o tym, że
występ wywarł ogromne wrażenie.

Pani dyr. Monika Żur ze wzrusze
niem i uznaniem podziękowała oraz
pogratulowała uczniom i nauczyciel
kom – Marzenie Gęśli, Marzenie Ka
łuży i Karolinie Piotrowskiej – przy
gotowującym występ tak przejmujące
go przedstawienia. Wyraziła się
z uznaniem dla talentów naszych
uczniów i pracy nauczycieli. Podkre
śliła, jak istotnym jest wybór patrona
szkoły i jak bardzo ważnym wydarze
niem jest święto patrona szkoły. Dzi
siaj, kiedy obserwujemy upadek auto
rytetów, wybór właściwego patrona to
niezwykle trudne zadanie. Siedemna
ście lat temu nauczyciele dokonali zo
bowiązującego wyboru nadania szkole
takiego doniosłego imienia. Imię św.
Jana Pawła II zobowiązuje do pielę
gnowania głoszonych przez niego war
tości. To właśnie patron wprowadza
społeczność szkolną w świat tradycji,
świat właściwych wartości. W takim
dniu, kiedy uczniowie z zaangażowa
niem pokazują, co jest dla nich ważne
z nauczania i z życia Jana Pawła II,

jeszcze bardziej uświadamiają sobie,
jak niezwykłą postacią jest św. Jan Pa
weł II. Na zakończenie p. dyrektor
z okazji 17. jubileuszu pogratulowała
wyboru patrona i życzyła, aby warto
ści prezentowane przez św. Jan Pawła
II były żywe wśród uczniów, nauczy
cieli, rodziców i pracowników niepe
dagogicznych, aby ciągle były obecne
w szkole.
Następnie głos zabrał Burmistrz
Krasnobrodu p. Kazimierz Misztal.
Podziękował uczniom i nauczycielom
za pielęgnowanie tradycji nauczania
św. Jan Pawła II. Opowiedział także
o swoich wrażeniach z pielgrzymek
papieża Polaka do Polski.
Również ważne słowa wy
powiedział
prof.
Lech
Giemza z Instytutu Filologii
Polskiej KUL, który repre
zentował prof. Małgorzatę
NowakBarcińską, dyrektor
IFP. Pan profesor mówił
o umowie współpracy insty
tutu z naszą szkołą i korzy
ściach kontaktów naukow
ców z instytutu z uczniami
liceum.
Z okazji obchodów Dnia
Patrona w szkole zorganizo
wany był XVII Międzysz
kolny Konkurs Plastyczny
„Młodzi świadkami nadziei
i prawdziwej radości”. Na
konkurs wpłynęło 40 prac
z 8 placówek. Jury przyzna
ło nagrody:
I nagroda:
Julia Sienkiewicz – Gimnazjum im.
Jana Zamojskiego w Starym Zamościu
Mateusz Pryciuk – Zespół Szkół
w Krasnobrodzie
II nagroda:
Eliza Do – Szkoła Podstawowa im.
Marszałka J. Piłsudskiego w Werbko
wicach
Agnieszka Karabin – Zespół Szkół
w Żdanowie
III nagroda:
Kinga Kornas – Publiczna Szkoła
Podstawowa w Mirczu.
Zostały również przyznane wyróż
nienia.
Na zakończeni uroczystości Pani
Dyrektor Elżbieta Działa podziękowa
ła przybyłym gościom nauczycielom
i uczniom za udział w święcie naszej
szkoły.
Marzena Gęśla
Fotoreportaż str. 20
fot. Mariola Czapla
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„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 2017

W

niedzielę 26 listopada 2017r. odbędzie się
główna zbiórka darów organizowana w ramach
Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę”. Jest to już 25 edycja akcji, której pomy
słodawczynią jest redaktor Ewa Dados z Radia Lublin.
Od wielu już lat miasto i gmina Krasnobród czynnie
włącza się w to przedsięwzięcie, które ma na celu pomoc
dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
Tradycyjnie sztab akcji został założony w Krasnobrodzkim
Domu Kultury, który koordynuje działania realizowane
przy współpracy z: MiejskoGminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Krasnobrodzie, parafiami, szkołami i Gminą
Krasnobród.
W ramach akcji będą zbierane: artykuły spożywcze, sło
dycze, środki czystości, zabawki, książki, artykuły szkolne.
NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY.
Zbiórkę będą prowadzili wolontariusze (osoby dorosłe)
posiadający imienne akcyjne identyfikatory przy pomocy
przyjaciół akcji (osoby niepełnoletnie), którzy będą oczeki
wać na darczyńców krasnobrodzkich sklepach: Sklep Spo
żywczy Państwa Kurantowiczów (Podklasztor)  godz.
9.30 – 13.30, Market AMC Adamczuk  godz. 9.00 –
14.00, Delikatesy Centrum  godz. 9.00  14.00 i Sklep
Biedronka – godz. 9.30 – 14.00 oraz w Krasnobrodzkim
Domu Kultury – w godz. 14.00  18.00. Dary będą zbie
rane również w Kaczórkach obok Kaplicy – godz. 9.30
11.20.
Tradycyjnie już zbiórce darów w Krasnobrodzkim Domu
Kultury towarzyszyć będzie koncert, który rozpocznie się
o godz. 15.00. Bilety wstępu to słodycze, które wraz z
innymi darami za pośrednictwem MGOPS będą przekazane
potrzebującym.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Akcji
i z góry serdecznie dziękujemy za każdy dar serca.
W imieniu organizatorów
Mariola Czapla szef Sztabu Akcji w Krasnobrodzie

Pomoc żywnościowa dla
mieszkańców gminy Krasnobród

S

towarzyszenie „Ach Zielone”
uzyskało wsparcie z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014–2020 dla 800 najbardziej potrze
bujących mieszkańców gminy Krasno
bród.
Zgodnie z wytycznymi pomoc w ra
mach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa jest kierowana do osób,
które z powodu trudnej sytuacji i ni
skich dochodów nie są w stanie zapew
nić sobie odpowiedniego posiłku.
Transport żywności z Banku Żyw
ności w Lublinie do Krasnobrodu pla
nowany jest 29 listopada 2017 r.
Z żywności tej mogą skorzystać wy
łącznie osoby, które spełniają
kryterium dochodowe: 1028 PLN
 na jedną osobę w rodzinie,
1268 PLN  na osobę samotną.
Dodatkowych
informacji

udzieli MiejskoGminny Ośrodek Po
mocy Społecznej w Krasnobrodzie.
Warunkiem otrzymania żywności jest
skierowanie z MGOPS w Krasnobro
dzie. Skierowania będą wydawane od
20 listopada 2017 r. tj. od poniedziałku.
Podstawą wydania żywności jest oka
zanie dowodu tożsamości.
Żywność będzie wydawana w Kra
snobrodzkim Domu Kultury w następu
jących dniach: 30 listopada 2017 tj.
czwartek  godz. 8.0016.00 i 1 grudnia
2017 tj. piątek  godz. 8.0016.00.
Rozdawaniem produktów żywno
ściowych zajmie się „Ach Zielone”
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miej
scowości Zielone i Okolic.
Prezes Stowarzyszenia
„ACH ZIELONE”
Tomasz Skóra
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Kokardy (kotyliony) na Święto Niepodległości

W

ramach przygotowań do
obchodów
Narodowego
Święta Niepodległości, Krasno
brodzki Dom Kultury zorganizował
międzypokoleniowe warsztaty pla
styczne, podczas których wykony
wane były białoczerwone kotyliony
patriotyczne, a właściwie kokardy
narodowe.
Warsztaty odbyły się w dniu 10
listopada od godz. 16.00 w KDK.
Zgromadziły
kilkanaście
osób,
w różnym wieku, które z wielkim
zapałem zajęły się wykonywaniem
kokard. Dorośli wykonywali je
przede wszystkim ze wstążek, zaś
dzieci sklejały z papieru.
Trwające ponad dwie godziny
zajęcia przebiegły w miłej atmosfe
rze, a ich efektem było ponad 100
kokard, którymi następnego dnia
udekorowani
zostali
uczestnicy
Święta Niepodległości. Kokardy by
ły wyrazem jedności i radości ze
wspólnego świętowania. Nad prawi
dłowym przebiegiem prac czuwała
instruktor ds. plastyki KDK Marzena
Mazurek.
Mamy nadzieję, że zapoczątko
wana w tym roku tradycja wykony
wania kokard narodowych będzie
kontynuowana i za rok, w ramach
przygotowań do 100. rocznicy odzy
skania niepodległości, na warszta
tach spotka się znacznie większa
liczba uczestników, którzy wykonają
jeszcze więcej kokard. Już teraz ser
decznie zapraszamy.
Mariola Czapla
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Kokarda narodowa

okarda narodowa – rozetka
w barwach białoczerwo
nych będąca patriotycznym, narodo
wym symbolem Polaków.
Wygląd
Kokarda jest kolistą rozetką
(wcześniej również stosowano kokar
dy w owalnym kształcie) złożoną
z dwóch kolorowych wstążek. We
dług zaleceń średnica kokardy naro
dowej powinna wynosić od 4 do 6 cm
i powinna składać się z dwóch okrę
gów białego centralnego oraz okalają
cego go czerwonego. Zgodnie z heral
dycznym znaczeniem barw kokarda
odwzorowuje godło Królestwa Pol
skiego: białego orła na czerwonym
polu.
„Kokardki państwowe (narodowe)
polskie okrągłe mają mieć:
1) środek (serce) biały objęty kołem
czerwonem poza którem na zewnątrz
jest jeszcze biały otok albo
2) kokardka narodowa polska ma
mieć tylko środek (serce) biały oto
czony na zewnątrz barwą czerwoną
(cynober).
Kolor bowiem biały jako zastępujący
godło Orła białego musi być zawsze
na pierwszem miejscu drugie miejsce
przypada barwie tarczy t. j. barwie
czerwonej”. – hasło Kokarda Narodo
wa – Encyklopedia „Gutenberga” –
1931 r.
Pomimo takich ustaleń heraldycz
nych, powszechnym stało się nosze
nie kokard o odwróconej kolejności
barw (czerwone serce z białym oto
kiem) – ukazał to m.in. Artur Grottger
na obrazie Pożegnanie powstańca.
Historia
Barwy biała i czerwona zostały
uznane za narodowe po raz pierwszy
3 maja 1792. Podczas obchodów
pierwszej rocznicy uchwalenia Usta
wy Rządowej damy wystąpiły w bia
łych sukniach przepasanych czerwoną
wstęgą, a panowie nałożyli na siebie
szarfy białoczerwone. Nawiązano tą
manifestacją do heraldyki Królestwa
Polskiego – białego orła na czerwonej
tarczy herbowej.
Początkowo w wieku XVIII i XIX
(do roku 1830) Wojsko Polskie nosiło
na czapkach kokardy w kolorze bia
łym i symbolizowały one orła białe
go. Noszono również masowo kokar
dy w barwach czerwonych i niebie
skich przez kilka miesięcy w roku
1812 po proklamowaniu przez sejm
przywrócenia Królestwa Polskiego.

Po raz pierwszy polskie barwy
zostały skodyfikowane uchwałą Sej
mu Królestwa Polskiego z 7 lutego
1831, gdzie wspomniano również
o narodowych kokardach nawiązują
cych do barw Królestwa Polskiego
oraz Litwy:
Izba Senatorska i Izba Poselska
po wysłuchaniu Wniosków Komisji
Sejmowych, zważywszy potrzebę
nadania jednostajnej oznaki, pod
którą winni się łączyć Polacy, posta
nowiły i stanowią:
Artykuł 1.
Kokardę Narodową stanowić
będą kolory herbu Królestwa Pol
skiego i Wielkiego Księstwa Litew
skiego, to jest kolor biały z czerwo
nym.
Artykuł 2.
Wszyscy Polacy, a mianowicie
Wojsko Polskie te kolory nosić mają
w miejscu gdzie takowe oznaki dotąd
noszonymi były.
Przyjęto na posiedzeniu Izby Posel
skiej dnia 7 lutego 1831 roku.
Zastosowanie
białoczerwonych kokard
Kokardy narodowe przypinane
były na manifestacjach patriotycz
nych oraz w czasie powstań narodo
wych:
* w 1846 roku białoczerwone ko
kardy przypinali powstańcy w Kra
kowie
* w 1848 roku Komitet Narodowy
Polski w Poznaniu w Wielkim Księ
stwie Poznańskim ustanowił biało
czerwone kokardy jako barwy po
wstańcze
* w 1863 roku zakładali je powstań
cy styczniowi często zamiast białej
wstążki umieszczając na czerwonym
tle centralnie metalowego orzełka
* w latach 19141918 przypinali je
do rogatywek ułani Legionów Pol
skich
* w 1918 roku w czasie Powstania
wielkopolskiego
Kokarda obecnie
9 kwietnia 2014 r. Minister
Obrony Narodowej zarządził do
użycia w jednostkach Sił Zbrojnych
RP kokardy heraldyczne (białe ser
ce, czerwony otok), wpinane z lewej
strony w klapę munduru lub ubioru
cywilnego podczas uroczystości
państwowych.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/
wiki/Kokarda_narodowa
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W TVP 3 Lublin z kokardami narodowymi

nicjatywa zorgani
zowania międzypo
koleniowych warsztatów
plastycznych związanych
z wykonywaniem biało
czerwonych kokard naro
dowych
(kotylionów)
spotkała się z zaintereso
waniem TVP 3 Lublin.
W związku z tym
przedstawiciele naszego
miasta zostali zaproszeni
do udziału w programie
„Poranek między Wisłą
i Bugiem” w dniu 9 listo
pada 2017 roku, aby po
kazać na antenie telewi
zyjnej jak się wykonuje
kokardy narodowe.
W celu zorganizowa
nia mini warsztatów
w TVP 3 do Lublina uda
ła się delegacja w skła
dzie: burmistrz Krasno
brodu Kazimierz Misztal,
Marzena Mazurek – in
struktor
ds.
plastyki
KDK, Wanda Sachajko
z zespołu „Wójtowianie”
wraz z wnuczką Marianką
Sachajko oraz dyrektor
KDK Mariola Czapla.
Nasza wizyta w studiu telewizyj
nym, w programie realizowanym „na
żywo”, choć bardzo krótka była dla
nas okazją do promocji warsztatów
organizowanych przez Krasnobrodzki
Dom Kultury i naszego miasta.
Przy okazji mieliśmy też możli

wość podpatrzenia telewizji od we
wnątrz, zza ekranu telewizyjnego i zo
baczenia jak jest przygotowywany
i realizowany program.
Dziękujemy bardzo pani redaktor
Izabeli Śledź za zaproszenie.
Mariola Czapla
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Konkurs „Jesienna kompozycja”

dniu 13 listopada 2017
roku w Przedszkolu Sa
morządowym przy Zespole Szkół
w Krasnobrodzie odbyło się podsu
mowanie Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Jesienna kompozycja”
na pracę przestrzenną. Patronat nad
konkursem objął Burmistrz Krasno
brodu pan Kazimierz Misztal. W uro
czystości uczestniczyli: Burmistrz
Krasnobrodu p. Kazimierz Misztal,
Dyrektor ZS p. Elżbieta Działa, wi
cedyrektor ZS p. Krystyna Czapla,
Rodzice oraz społeczność przedszko
la.
Na konkurs wpłynęło 106 prac
z 25 placówek z całej Polski. Jeste
śmy pod ogromnym wrażeniem ilo
ści i jakości prac biorących udział
w konkursie. Oceny prac dokonało
jury powołane przez organizatorów
w składzie: 1. Pani Krystyna Czapla
 wicedyrektor ZS w Krasnobrodzie,

2. Pani Marzena Kuniec  nauczyciel
plastyk ZS w Krasnobrodzie, 3. Pani
Edyta Smoląg – przewodnicząca Ze
społu Wychowania Przedszkolnego.
Jury jednogłośnie przyznało rów
norzędne nagrody, które otrzymali:
1. Zofia Guz, Maja Hunicz, Oliwia
Czarny, Tymon Zastąpiło, Kornelia
Wojtas (Skierbieszów), 2. Przemy
sław Jaśkiewicz (Kwaków), 3. Domi
nika Lisoboi (Legnica), 4. Hubert
Lang (Parchowo), 5. Milena Rusek
(Mysłowice), 6. Emilia i Oliwia Za
jąc, Hubert Krukowski, Tymon Tur
czyn (Zamość), 7. Lena Moga
(Września), 8. Maksymilian Kacz
kowski (Lublin), 9. Julian Słomiński
(Kościerzyna), 10. Lena Świderska
(Zembrów), 11. Małgorzata Wojty
niak (Legnica), 12. Adrianna Spal
ding, Krzysztof Piekorz (Rybnik), 13.
Eliza Rekiel (Warszawa), 14. Magda
lena Kozdra, Martyna Tytuła, Lena
Kudełka, Łukasz Pasieczny, Bartosz
Bucior, Faustyna Skiba, Franciszek
Sachajko, Zuzanna Piwko, Krzysztof Gancarz, Paulina Ko
rzeniowska, Emilia Kwaśniewska, Zuzanna Nizio, Gabriela
Gielmuda, Kinga Skrzyńska, Aniela Pelc (Krasnobród).
Jury przyznało też jedno wyróżnienie dla Mateusza Raj
taka z Oddziału Rewalidacyjno – Wychowawczego z Kra
snobrodu oraz wyróżnienie Specjalne dla Przedszkola Nie
publicznego „Przyjaciele Puchatka” z Borkowa, które prze
słało na konkurs 19 pięknych prac.
Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu za wykona
nie przepięknych prac. Rodzicom i nauczycielom dziękuje
my za pomoc i czas poświęcony pracy twórczej dzieci.
Wszystkim uczestnikom za udział w naszym konkursie.
Wszystkie prace zostały wyeksponowane na wystawie po
konkursowej na holu naszego przedszkola. Nagrody dla lau
reatów zostały pozyskane od Bur
mistrza Krasnobrodu, za co ser
decznie dziękujemy.
Organizatorki konkursu:
Maria Domańska
i Barbara Dziura
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O krasnobrodzkiej nekropolii w Internecie i nie tylko
Strona internetowa cmentarza
Dzięki staraniom ks. prałata Euge
niusza Derdziuka  proboszcza Parafii
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Pan
ny w Krasnobrodzie od 1 listopada
2017 roku działa strona internetowa
krasnobrodzkiego cmentarza parafial
nego.
W ramach przygotowań do wyko
nania tej strony została przeprowadzo
na inwentaryzacja cmentarza, którego
powierzchnia obejmuje obszar 5,5 ha.
Za pomocą drona wykonano zdjęcia
całego cmentarza, a na podstawie ma
py geodezyjnej zaznaczono groby. Na
stępnie sfotografowano każdy grób
i na tej podstawie groby zostały spisa
ne i zliczone, nadano im numery. Spi
sano też osoby w nich pochowane.
Według sporządzonej inwentaryzacji
na cmentarzu parafialnym znajduje się
6301 grobów. Wszystkie zebrane in
formacje zostały odpowiednio opraco
wane i przedstawione na stronie
http://www.mogily.pl/krasnobrod.
Strona ta zawiera m.in. następujące
zakładki:
 Mapa cmentarza – przedstawia
ona cmentarz podzielony na 17 sekto
rów oznaczonych literami od A do Q.
Mapę można powiększać, aż do wiel
kości, w której widać numer grobu. Po
zaznaczeniu wybranego grobu może
my zobaczyć jego zdjęcie i odczytać
jakie osoby są w nim pochowane.
 Spis zmarłych – w zakładce tej
jest wykaz wszystkich osób pochowa
nych na krasnobrodzkim cmentarzu.
Spis obejmuje następujące dane: imię
i nazwisko osoby zmarłej, datę urodze
nia, datę śmierci, nazwę sektora i nu
mer grobu oraz jego rodzaj, typ i cha
rakter. Są też informacje o innych oso
bach pochowanych w tym grobie oraz
zdjęcia grobów. Wyszukiwanie osób
zmarłych pochowanych na cmentarzu
może być dokonywane na kilka sposo
bów: np. alfabetycznie: według nazwi
ska (od AZ lub od ZA) lub imienia
(od AZ lub od ZA), według lat życia
(rosnąco i malejąco) oraz według daty
urodzenia (rosnąco i malejąco) i daty
śmierci (rosnąco i malejąco). Jest też
możliwość zapalenia światełka pamię
ci i odmówienia modlitwy. Można też
zamówić sobie przypomnienie o rocz

nicy śmierci wybranej osoby, które zo
stanie wysłane na wskazany adres e
mail w wybranym przez nas czasie od
0 do 30 dni przed rocznicą. Korzysta
jąc z odpowiednich zakładek można
zgłaszać błędy, uzupełniać dane i zdję
cia.
 Rocznice – umieszczone są tutaj
dane osób pochowanych na cmentarzu,
których w danym dniu przypada rocz
nica śmierci. Nazwiska są ułożone al
fabetycznie. Obok nich są wszystkie
dane, które znajdują się w zakładce
„Spis zmarłych”, w tym zamówienie
przypomnienia o rocznicy śmierci wy
branej osoby.
 Zasłużeni – wykaz osób zasłużo
nych dla społeczeństwa, m.in. bojow
nicy o wolną i niepodległą Polskę,
księża, lekarze, nauczyciele, artyści.
 Galeria – zawiera wybrane zdję
cia cmentarza, nagrobków, rzeźb
i krzyży.
 Wirtualny spacer  dzięki tej za
kładce, siedząc przy komputerze moż
na udać się na spacer alejkami krasno
brodzkiego cmentarza i odwiedzić
miejsca spoczynku rodziny, przyjaciół,
znajomych.
Zapewne strona będzie szczególnie
przydatna osobom, które mieszkają
daleko od Krasnobrodu i nie zawsze
mają możliwość przyjechać tutaj, aby
osobiście odwiedzić groby swoich naj
bliższych. Dzięki niej będą mogli za
pomocą współczesnych technologii
przenieść się tutaj wirtualnie.
Zapraszamy do odwiedzania strony
http://www.mogily.pl/krasnobrod.
Gdyby były jakieś błędy lub nie
ścisłości w danych zawartych na tej
stronie, to prosimy o ich korygowanie
za pomocą opcji zawartych na stronie
lub poprzez kontakt z administratorem
strony.
Nowe groby będą zaznaczane sys
tematycznie na planie cmentarza,
a osoby, które będą chowane w istnie
jących już grobach będą dopisywane.
Wszystko będzie prowadzone przez
administratora cmentarza.
W trosce o naszą nekropolię
Pisząc o stronie internetowej
cmentarza warto przy okazji wspo
mnieć inne, trwające już od dłuższego
czasu działania prowadzone przez

ks. prałata Eugeniusza Derdziuka ma
jące na celu poprawę estetyki i funk
cjonalności krasnobrodzkiego cmenta
rza parafialnego.
Dzięki jego zaangażowaniu oraz
parafian obu krasnobrodzkich parafii,
którzy systematycznie uczestniczyli
w prowadzonych pracach porządko
wych, zniknęły składowiska śmieci na
terenie cmentarza oraz za jego ogro
dzeniem. W celu ekonomicznej i eko
logicznej gospodarki odpadami, zosta
ły utworzone miejsca (boksy) do se
lektywnej zbiórki odpadów. W od
powiedzi na liczne prośby Księdza
Proboszcza, aby nie dekorować mogił
sztucznymi wieńcami zmniejszyła się
też ilość śmieci zbieranych na cmenta
rzu.
Udogodnieniem dla odwiedzają
cych groby najbliższych są wybruko
wane alejki, dzięki którym chodzenie
po cmentarzu jest wygodniejsze (nie
ma kałuż i błota) a dla osób niepełno
sprawnych oraz rodziców z małymi
dziećmi w wózkach jest znacznie ła
twiejsze. Co roku wykonywane są ko
lejne metry alejek i można nimi dojść
do coraz większej liczby miejsc.
Porządek i estetyka cmentarza, to
też duża zasługa p. Jarosława Spręży
ny – administratora cmentarza zatrud
nionego przez Księdza Proboszcza.
Pan Jarosław z wielkim zaangażowa
niem dba o porządek, kosi trawę, ko
ordynuje systematyczne wywożenie
śmieci. Odpowiada też za wszelkie
prace wykonywane przez firmy ka
mieniarskie i pochówki dokonywane
przez firmy pogrzebowe. Przyjmuje
także wszelkie opłaty z tym związane.
Efekty jego pracy są widoczne.
Aby miejsce spoczynku naszych
najbliższych wyglądało godnie, ko
nieczne jest też zaangażowanie osób
odwiedzających. Stąd też prośba m. in.
o selektywne składowanie śmieci, gro
madzenie ich w wyznaczonych miej
scach, ograniczenie liczby sztucznych
wieńców, wiązanek i kwiatów oraz nie
składowanie przy cmentarzu śmieci
przywożonych z domów.
Razem zadbajmy o to szczególne
dla nas wszystkich miejsce.
Mariola Czapla

http://www.mogily.pl/krasnobrod.pl
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Nowy rok pracy uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce

o wakacyjnej przerwie
uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Domini
kanówce rozpoczęli nowy rok
terapeutyczny
organizując
wspólnie ze Stowarzyszeniem
Na Rzecz Osób Niepełno
sprawnych „Radość i Nadzie
ja” kolejne już Igrzyska Osób
Niepełnosprawnych – Krasno
bród 2017.
W Igrzyskach udział wzię
ło 9 warsztatów z powiatów:
tomaszowskiego, zamojskiego,
biłgorajskiego oraz hrubie
szowskiego. Przeprowadzono
5 konkurencji sportowych: rzut
ringo do celu, strzał piłką noż
ną do bramki, sztafeta, bieg z prze
szkodami oraz rzut piłką lekarską. Po
skończonych zawodach wszyscy sko
rzystali z ciepłego posiłku, a po wrę
czeniu dyplomów i nagród odjechali ze
wspomnieniami dobrej zabawy. Koor
dynatorem oraz sędzią głównym
Igrzysk była Pani Małgorzata Nowo
sad.
We wrześniu uczestnicy w skła
dzie: Renata B., Barbara P., Monika
G., Krzysztof K. i Marcin K. brali
udział w konkursie kulinarnym pt.
„Z dobrym smakiem” zorganizowa
nym przez WTZ z Lipiny Starej. Pod
czas konkurencji zaprezentowali swoje
umiejętności zdobyte poprzez udział
w zajęciach terapeutycznych. Przygo
towali sałatkę oraz upiekli rogaliki
z ciasta francuskiego. Należy podkre
ślić, że trzeci raz z rzędu zdobyli tam
I miejsce. Grupę przygotowała Pani
Katarzyna Nowosad.
W dniu 6 października odbył się
Festiwal Umiejętności Artystycznych
w Muratynie. Z naturalnych materia
łów takich jak: szyszki, kamyki, gałę
zie, żołędzie, liście i wiele innych
przygotowanych przez uczestników

T
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tamtejszego WTZ osoby niepełno
sprawne miały za zadanie stworzyć
obraz „Naturą Malowany”. Przygoto
waniem uczestników na festiwal zajęły
się Panie Anna Rak i Barbara Niedź
wiedź – Pachołek. Uczestnicy: Monika
G., Agnieszka R., Krzysztof W., An
drzej R., Krzysztof K., Waldemar G.,
Helena K. oraz Piotr T. za udział
i stworzenie obrazu w nagrodę otrzy
mali dyplom i słodycze.
Rozwijając swoje zdolności arty
styczne niepełnosprawni z WTZ
w Dominikanówce uczestniczyli też
w V Integracyjnym Przeglądzie Pio
senki
Ludowej
zorganizowanym
w dniu 25 października przez Stowa
rzyszenie Na Rzecz Osób Niepełno
sprawnych „Uśmiech” oraz Warsztat
Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu.
W Przeglądzie udział wzięło 10 zespo
łów z WTZ, Szkół Specjalnych oraz
DPS. Nasi uczestnicy zaprezentowali
się śpiewając dwa utwory wokalne tj.
„Zabrałaś serce moje”, oraz „Czerwo
ne jagody”. Przygotowaniem zespołu
w skład, którego weszli: Monika G.,
Agnieszka R., Barbara P., Kamil B.
i Waldemar G. zajęli się instruktorzy

terapii zajęciowej Pani
Barbara Niedźwiedź –
Pachołek oraz Radosław
Cios – Mairot. Przegląd
uświetnił występ Ze
społu „Zwierzyniacy”.
Uczestnicy za swój wy
stęp udekorowani zosta
li pamiątkowym pucha
rem oraz otrzymali
kosz słodyczy.
W dniu 9 listopada
2017r. w Zamościu od
był się Przegląd Piosen
ki Żołnierskiej, Party
zanckiej i Patriotycznej
zorganizowany
przez
Warsztat Terapii Zaję
ciowej przy Parafii św. Michała Ar
chanioła. W przeglądzie udział wzięło
18 zespołów reprezentujących kilka
powiatów województwa lubelskiego.
Grupa wokalna z naszego WTZ
w składzie: Agnieszka R., Monika G.,
Barbara P., Kamil B., Ernest N. i Pa
weł J. wystąpiła prezentując piosenki:
„Rogatywka” oraz „Bo w piechocie
fajno jest”. Przygotowaniem uczestni
ków zajęli się Pani Anna Gęśla i Piotr
Greszta. Uczestnicy otrzymali dyplom
za udział w Przeglądzie oraz słodycze.
Obecnie trwają przygotowania do
XV Przeglądu Pieśni Religijnej Osób
Niepełnosprawnych w Komarowie pod
honorowym patronatem Biskupa Za
mojsko – Lubaczowskiego ks. dr Ma
riana Rojka. Zespół przygotowują Pa
nie Katarzyna Nowosad i Urszula Ka
wa.
Chcieliśmy serdecznie podzięko
wać Paniom Marioli Czapla – Dyrek
tor Krasnobrodzkiego Domu Kultury
oraz Elżbiecie Zub – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Kaczórkach za wypo
życzenie kostiumów na występy wo
kalne.
Pracownicy WTZ

XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

radycyjnie już w poło
wie grudnia w Krasno
brodzkim Domu Kultury odbywa się
wielkie kolędowanie związane z organi
zacją Eliminacji Rejonowych Międzyna
rodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
im. ks. Kazimierza Szwarlika.
Dwudziesta czwarta edycja tego wy
darzenia odbędzie się w KDK w sobotę
16 grudnia 2017 roku. Wezmą w nim
udział wykonawcy amatorzy (soliści, du
ety, chóry, kapele, zespoły wokalne i wo
kalnoinstrumentalne), zarówno dzieci,

młodzież jak i osoby dorosłe,
którzy zgłoszą swój udział
w terminie do 27 listopada br.
Po eliminacjach rejono
wych jest drugi etap festiwalu,
czyli przesłuchania finałowe, które odbę
dą się w dniach 1113 stycznia 2018 r.
w Będzinie. Uczestniczyć w nich będą
laureaci wyłonieni w eliminacjach rejo
nowych organizowanych w prawie 40
miejscowościach na terenie Polski oraz

na Ukrainie i Białorusi.
Informacje dotyczące godziny
rozpoczęcia przesłuchań oraz
wykaz uczestników krasno
brodzkich eliminacji zostaną
podane na stronie internetowej KDK
i gminy Krasnobród po zakończeniu na
boru.
Serdecznie zapraszamy do wysłucha
nia prezentacji kolędowych.
Mariola Czapla
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III Orszak Trzech Króli w Krasnobrodzie

W

dniu 6 stycznia
2018 roku ulicami
Krasnobrodu przejdą trzej kró
lowie, a wraz z nimi ich orsza
ki. Będzie to możliwe dzięki
współpracy z Fundacją Orszak
Trzech Króli, z którą Krasno
brodzki Dom Kultury podpisał
umowę dotyczącą organizacji
Orszaku Trzech Króli. W roku
2018 orszak odbędzie się pod hasłem
„Bóg jest dla wszystkich”.
Będzie to już trzeci orszak w na
szym mieście, ale drugi współorgani
zowany w fundacją. Organizatorami
krasnobrodzkiego orszaku są: Krasno
brodzki Dom Kultury, Parafia Nawie
dzenia NMP oraz Burmistrz Krasno
brodu. Podobnie jak w roku ubiegłym
do organizacji tego wydarzenia zapra
szamy proboszczów sąsiednich parafii:

Zesłania Ducha
Świętego
w Krasnobro
dzie i Świętej
Opatrzności
Bożej w Bon
dyrzu
oraz
szkoły z terenu
gminy Krasno
bród.
W celu integracji społeczności lo
kalnej i zachęcania coraz większej
liczby osób do uczestnictwa w orsza
ku, organizatorzy w ubiegłym roku za
prosili do przygotowania scen na trasie
orszaku mieszkańców trzech miejsco
wości: Zielonego, Łuszczacza i Wólki
Husińskiej. Pomysł się sprawdził –
mieszkańcy spisali się bardzo dobrze
przygotowując scenografię oraz od
grywając swoje role. W związku

z tym, do przygotowania scen w bie
żącej edycji orszaku zostaną zapro
szeni mieszkańcy kolejnych miejsco
wości.
Scenariusz orszaku przygotowują
nauczyciele poloniści z Zespołu Szkół
w Krasnobrozie Marzena Gęśla i Pa
weł Murdzek, autor dwóch poprzed
nich scenariuszy. Trasa orszaku będzie
prowadziła tradycyjnie z Placu Sie
kluckiego w centrum miasta do Sank
tuarium Maryjnego.
O kolejnych etapach przygotowań
orszaku będziemy systematycznie in
formowali.
Już teraz serdecznie zapraszamy
wszystkich do aktywnego udziału
w tym wydarzeniu. Szczegółowe in
formacje i program orszaku będą po
dane w Internecie i na plakatach.
Mariola Czapla

Wieści z Samodzielnego Publicznego Sanatorium
Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
Osuszanie murów
W pierwszym półroczu br. przystą
piliśmy do realizacji zadania związa
nego z osuszaniem murów w zabytko
wym budynku dawnej oficyny.
Budynek ten wykonany jest głów
nie z miejscowego kamienia łamanego
tzw. opoki. Nie posiada izolacji pozio
mej i pionowej oraz prawidłowego od
prowadzenia wód opadowych, co
przez wiele lat (od XV w.) doprowa
dziło do znacznego zawilgocenia mu
rów, a dotychczasowe doraźne remon
ty ścian tylko na krótko poprawiały
stronę wizualną budynku i nie wstrzy
mywały jego nadmiernego niszczenia.
W celu przeciwdziałania dalszemu,
pogłębiającemu się procesowi zawil
gocenia budynku, skorzystano z nowo
czesnej metody renowacji wilgotnych
obiektów polegającej na montażu
urządzenia do elektroosmozy bezprze
wodowej typu Elektro Aqua GPL111.
W budynku zamontowano 3 takie
urządzenia. Zasada jego działania jest
następująca: aparat GPL emituje fale
elektromagnetyczne o odpowiednim
kształcie, natężeniu, częstotliwości,
powodując powstanie odwróconego
dynamicznego zjawiska elektroosmozy
tj. ruchu cząsteczek w kapilarach
w kierunku ziemi. W wyniku powyż
szego woda jest sprowadzana do ziemi
i mury pozostają trwale suche. Okres
osuszania budynku może trwać od 2 do

36 miesięcy. Po osuszeniu obiektu
aparat działa zapobiegając ponownemu
zawilgoceniu budynku.
Wykonawca  firma Zakład Osu
szania i Zabezpieczania Przeciwwilgo
ciowego „Elektroosmoza II” z Rzeszo
wa, zrealizował to zadanie za cenę
12.915,00 zł, z czego 10.000 zł, stano
wi dotacja Powiatu Zamojskiego.
Renowacja drzwi wejściowych do
budynku dawnej oficyny
W roku bieżącym z zakresu zada
nia „Przebudowa pomieszczeń jadalni
i holu głównego w budynku dawnej
oficyny dworskiej”, zrealizowany zo
stał element, który obejmował renowa
cję drzwi głównych wejściowych dwu

skrzydłowych (zewnętrznych i we
wnętrznych). Są to drzwi zabytkowe,
oryginalne – wymagały już grunto
wych prac renowacyjnych, z racji po
siadanych ubytków i nieestetycznego
wyglądu.
Wykonawcą tego zadania był Pan
Wojciech Romański z Werbkowic,
który w profesjonalny sposób wykonał
niezbędne prace konserwatorskie.
Koszt realizacji tego przedsięwzię
cia wyniósł łącznie 12.932,80 zł,
z czego kwotę 6.048,00 zł stanowi do
tacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Lublinie.
Nowy sprzęt do rehabilitacji
W II kwartale 2017r zakupiono ka
binę do ćwiczeń w podwieszeniu
UGUL wraz z podstawowym wyposa
żeniem.
Dostawcą urządzeń była firma
ERES MEDICAL z Płouszowic.
Koszt zakupu w/w sprzętu wyniósł
6.534,86 zł. Na realizację w/w przed
sięwzięcia Sanatorium otrzymało do
tację z Gminy Krasnobród, w wysoko
ści 6.500,00 zł.
Sprzęt został skierowany do Zakła
du Rehabilitacji, zlokalizowanego na
parterze budynku pawilonu sanatoryj
nego. Służy on kuracjuszom przeby
wającym na leczeniu w Sanatorium,
a także osobom dochodzącym na za
biegi rehabilitacyjne w ramach lecze
nia ambulatoryjnego.
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Klimatyzacja w serwerowni
W związku z przegrzewaniem
urządzeń w małym pomieszczeniu ser
werowni, zlokalizowanym na I piętrze
budynku pawilonu w Sanatorium, po
wstało zagrożenie dla pracy całego
systemu teleinformatycznego Sanato
rium.
W celu stworzenia dogodnych wa
runków dla bezpiecznego funkcjono
wania, znajdujących się tam urządzeń,
w lipcu br. zamontowana została kli
matyzacja.
Koszt montażu klimatyzatora to
4.059,00 zł, z czego 3.780,00 zł wy
niosła dotacja Powiatu Zamojskiego.
Projektowana rozbudowa
kompleksu sanatoryjnego
W ostatnim czasie wykonany zo
stał projekt budowlany przebudowy
i rozbudowy istniejącego budynku
Przychodni uzdrowiskowej, w której
obecnie w użytkowym poddaszu
mieszczą się pokoje sypialne dla kura
cjuszy dorosłych w ilości 20 miejsc,
zaś na parterze znajduje się przychod
nia uzdrowiskowa wraz z bazą zabie
gową dla pacjentów ambulatoryjnych.
Do istniejącego obiektu zostaną
dobudowane nowe segmenty w kie
runku południowym i wschodnim.
Celem rozbudowy budynku jest:
1) Uzyskanie dodatkowych łóżek sa
natoryjnych na poddaszu oraz 3 pokoi

W

na parterze dla osób niepełnospraw
nych  pokoje mieszkalne dla kuracju
szy z pełnym wyposażeniem. Przewi
dziano łącznie 56 łóżek dla kuracjuszy
w tym budynku.
2) Zapewnienie kuracjuszom bazy ży
wieniowej w obrębie budynku (sala ja
dalna wraz z zapleczem z obsługą ca
teringową  z wyposażeniem)  na par
terze.
3) Znaczne powiększenie bazy zabie
gowej na parterze poprzez rozbudowę
zakładu przyrodoleczniczego – kom
pleksowa i innowacyjna baza zabiego
wa wraz z wyposażeniem.
4) Zaprojektowanie pomieszczeń tech
nicznych i magazynowych w budynku.
Obiekt będzie posiadał 2 dźwigi do
przewozu osób. Przewidziano też udo
godnienia dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwa
lidzkich.
W wyniku rozbudowy powierzch
nia użytkowa istniejącego budynku
zwiększy się z 328,50 m2 na 1753,06
m2.
Projekt budowlany wykonała firma
INWESTPROJEKT z Krosna za cenę
95.940,00 zł. Dotacja Powiatu Zamoj
skiego wyniosła 72.290 zł, zaś 23.650
zł stanowiły środki własne sanatorium.
Na realizację tego przedsięwzięcia
potrzebne są znaczne środki finanso
we. Sanatorium w czerwcu br. złożyło
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wniosek aplikacyjny w ramach Pro
gramu Współpracy Transgranicznej
Polska Białoruś Ukraina 20142020,
którego przedmiotem po stronie pol
skiej byłaby m.in. rozbudowa kom
pleksu sanatoryjnego. Liderem w pro
jekcie o nazwie: „Przeciwdziałanie
zagrożeniu chorobami cywilizacyj
nymi wywołanymi otyłością w ob
szarze transgranicznym” jest tut. Sa
natorium, zaś partnerem Ukraińskim
jest Lwowski Narodowy Uniwersytet
Medycyny Weterynaryjnej i Bio
technologii im. S. Z. Giżyckiego.
We wniosku założono zarówno reali
zację zadań inwestycyjnych, jak też
działania miękkie (m.in. szkolenia,
wydanie publikacji o zdrowym stylu
życia).
Wartość projektu opiewa na kwotę
2.749.212,08 eur (100%), z tego dota
cja UE stanowi kwotę 2.474.290,85
EUR (90%), udział własny Sanato
rium w Krasnobrodzie wynosi
154.667,70 eur. Partner Ukraiński mu
si zabezpieczyć wkład własny w wy
sokości 120.253,53 eur.
Wnioski w ramach tego Programu
przyjmowane były przez Wspólny Se
kretariat Techniczny w Warszawie.
W tej chwili trwa proces sprawdzania
wniosków. Czekamy na rozstrzygnię
cie w tej sprawie.
Marta Lizut

Ojczyzno moja najmilsza

dniach 24  31
października 2017 r.
w Centrum Kultury w Lublinie
odbył się 9. Konkurs Poezji,
Prozy i Pieśni Patriotycznej im.
Ryszarda Kaczorowskiego „Oj
czyzno moja najmilsza  miasto
moje kochane”.
Tegoroczna edycja tego wydarze
nia była niezwykle wyjątkowa, ponie
waż przypadła w roku Jubileuszu 700

lecia nadania Lublinowi praw miej
skich.
Do udziału w konkursie zostali za
proszeni zarówno mieszkańcy Lublina
jak i całego województwa, a adreso
wany on był nie tylko do dzieci i mło
dzieży szkolnej, ale także do studen
tów oraz dorosłych. Zadaniem uczest
ników
przesłuchań,
zarówno
recytatorskich jak i wokalnych było
przekazanie uczuć patriotycznych za
pisanych w wierszach, listach, nowe
lach i pieśniach. Recytatorzy i wokali
ści tegorocznej edycji przygotowywali
dwa utwory, z których minimum jeden
opowiadał o Lublinie lub poruszał te
mat „moje miasto”
Konkurs składał się z dwóch Tur
niejów: Poezji i Prozy oraz Turnieju
Pieśni, a wskazani przez Jury laureaci

rasnobrodzka

wystąpili w Koncercie Ga
lowym, który odbył się 12
listopada 2017 r. w ramach
lubelskich obchodów 99.
rocznicy Odzyskania Nie
podległości.
Po raz pierwszy w lubel
skich zmaganiach recytator
skich udział wzięły reprezentantki
Krasnobrodzkiego Domu Kultury: Ka
rolina Smoluch i Gabriela Szpyra. Był
to ich debiut recytatorski. Dziewczęta
co prawda od kilku lat uczęszczają na
zajęcia koła teatralnego, ale typowa
recytacja na dużej scenie ściśle zwią
zana z danym tematem była dla nich
nowym doświadczeniem.
Jury tegorocznych przesłuchań re
cytatorskich stanowili: Jarosław Cy
merman, teatrolog, literaturoznawca,
wykładowca UMCS, kierownik Mu
zeum Józefa Czechowicza w Lublinie,
Jarosław Tomica z lubelskiego Teatru
„Provisorium” i Patryk Pawelec –
uznany recytator, monodramista, in
struktor „kultury żywego słowa”
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
w Lublinie.
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Po przesłuchaniach można
było skorzystać z konsultacji
każdego z jurorów. Krasno
brodzkie recytatorki skorzysta
ły oczywiście z tego przywile
ju i niewątpliwie rady profe
sjonalistów na pewno pomogą
im w doskonaleniu kunsztu
słowa.
Co prawda krasnobrodzianki
nie otrzymały nominacji do

J

udziału w patriotycznym kon
cercie galowym, ale wyjazd do
lubelskiego Centrum Kultury
był kolejnym doświadczeniem,
które na pewne wzbogaciło
warsztat recytatorskoteatralny
reprezentantek Krasnobrodzkie
go Domu Kultury oraz wpisze
się miłymi wspomnieniami
w ich pamięci.
M.K.

Zachować pamięć dla przyszłości,
to nasz patriotyczny obowiązek

ednym z zadań jakie założyło
sobie Krasnobrodzkie Towarzy
stwo Regionalne w ramach swojej
działalności jest akcja ratowania
opuszczonych i zapomnianych nagrob
ków na krasnobrodzkim cmentarzu pa
rafialnym. Przed dniem Wszystkich
Świętych członkowie KTR, m.in.: Ja
dwiga Gałka, Stanisław Greszta, Alina
Słota porządkowali nagrobki rodziny
Niedzielskich – dawnych właścicieli
starej apteki przy ul. 3 Maja, w starej
części cmentarza na „Górce”. Wystar
czyły tylko grabki, motyczka, sekator,
miotełka, rękawice gumowe, worki na
śmieci, ubranie robocze, czas wolny
i motywacja do działania. Tak mało,
a jak wiele pożytecznych rzeczy moż
na zrobić wspólnymi siłami dla dobra
małej ojczyzny, zamiast siedzieć przed
telewizorem czy komputerem i kryty
kować, i wymagać od innych. Czas
i pora zacząć od siebie, bezinteresow
nie zmieniać Krasnobród na lepsze. To
wyjątkowe miasteczko na to zasługuje,
ma tak bogate dziedzictwo i historię.
Trzeba to zachować dla przyszłości, to
nasz obowiązek. Zabiegom pielęgna
cyjnym zostały poddane także: grobo
wiec rodziny Piskorskich, z których
wywodził się organista Maciej Piskor
ski, pracujący w naszym kościele
w XIX w., nagrobki: Anieli Flint zm.
1890r, Hipolita Wawrzyńca Mossoczy
zm. 1895r., Józefy Frejdlich zm.
1896r., Józefy Żelawskiej zm. 1902r.,
Mani Kościukównej zm. 1899r. oraz
inne.
Nasze towarzystwo troszczy się
również o dziedzictwo wielokulturowe
Krasnobrodu. W zachodniej części
cmentarza można zlokalizować nagro
bek prawosławny Władimira Jakowle
wicza Wołniańskiego zm. 1906r., któ
ry także jest pod opieką krasnobrodz
kich regionalistów. Patrioci lokalni
z KTR skoncentrowali również swoją

uwagę i siły na mogiłach żołnierzy
wojsk austriackich i rosyjskich pole
głych w czasie I wojny światowej.
Smutny to był widok, gdy w pobliżu
alei, wśród zadbanych nagrobków kra
snobrodzkich parafian na mogiłach
żołnierzy z innych państw leżały liście
opadłe z rozłożystego, wiekowego dę
bu. Przecież tu spoczywają żołnierze
walczący w imię swojej ojczyzny,
chłopcy, mężowie, ojcowie, którzy zo
stawili daleko stąd swoje narzeczone,
żony, dzieci nigdy do nich nie wrócili,
spoczęli na obcej ziemi. Coś trzeba
było z tym zrobić. Mimo zmęczenia
i mżawki, bez słów, w ruch poszły
grabie, a ten lekki deszczyk dodawał
nam siły i błogosławieństwa z góry.
A co na to inni ludzie? Jedni patrzyli
na nas jak na głupków i komentowali
(o! obce groby porządkują, ciekawe ile
za to dostaną kasy), a inni ze wzrusze
nia i załamanym głosem przyłączyli
się do nas (jedna pani ,choć podpierała
się kulą dołączyła do nas, komentując
(oj! pani toż to też ludzie, stworzenia
boże, im też należy się szacunek od
żyjących, nawet dobro dla innych jest
widoczne na cmentarzu, niech Wam
Bóg wynagrodzi młodzi ludzie, ja
przeszłam wojnę, wiem co to znaczy).
Jakże mądre słowa, uczące pokory.
Niech inni wezmą je sobie do serca.
Dużo było pracy, dlatego też rozło
żyliśmy ją na dwa popołudnia. Jak mi
ło było przejść się 1 i 2 IX 2017r. po
naszym cmentarzu i zobaczyć na upo
rządkowanych nagrobkach położone
kwiaty i zapalone znicze przez życzli
we osoby. To świadczy, że los opusz
czonych mogił nie jest im obojętny. To
dobrze, że w Krasnobrodzie kwitnie
patriotyzm lokalny , na pewno wyda
dobre owoce na przyszłość. Zmotywo
wani ciepłymi słowami starszej pani
nie spoczniemy na laurach. Dalej,
w kolejnych latach będziemy widoczni

na krasnobrodzkiej nekropolii.
Nowością jest to, że od 1 IX 2017r.
jest założona strona internetowa kra
snobrodzkiego cmentarza, na której
można zobaczyć wymienione nagrob
ki.
Warto dodać, że KTR tego typu
akcje prowadzi już blisko 17 lat. Za
początkował je P. Mieczysław Kościń
ski  prezes KTR i zaraził nas swoim
patriotyzmem lokalnym. Opiekujemy
się zapomnianymi nagrobkami dwa ra
zy w roku: w okresie wakacji i przed
dniem Wszystkich Świętych.
KTR realizuje wiele zadań doty
czących regionu. Także uczestniczy
w sejmikach wojewódzkich, na któ
rych regionaliści lubelscy poznają hi
storię Lubelszczyzny, wymieniają się
doświadczeniami. Ostatnio takie spo
tkanie było w dn. 35 IX 2017r.
w Stoczku Łukowskim pt.: „Drogi do
niepodległości małych ojczyzn”, gdzie
byliśmy zaproszeni. W tym roku do
sympatyków KTR dołączyła p. Regina
Smoter – Grzeszkiewicz z Lublina,
która interesuje się naszym miastecz
kiem i opracowała 2 publikacje:
„Szkoła żydowska w Krasnobrodzie”
oraz „Alfabet krasnobrodzki”, które
są w zasobach naszego towarzystwa.
Na Jej ręce KTR składa serdeczne po
dziękowania, życzy dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności i liczy na dal
szą współpracę.
Alina Słota
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Lance do boju, szable w dłoń...

Rodowód powstania 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich (cz.1)

O

statnie miesiące roku 1918
i 1919 cechował wielki wysiłek
całego narodu polskiego mający na celu
organizowanie odtworzonego państwa.
Toczyły się w tym czasie również walki
na kilku frontach. Były to działania nie
odzowne dla ustalenia i zabezpieczenia
granic.
Sprawa granicy wschodniej rozstrzy
gać się miała na polach bitew dopiero
w roku 1920. W roku tym, pierwsza faza
działań rozpoczęła się na południe od
Prypeci. Sojusznikiem Polski stała się
Ukraińska Republika Ludowa, której
resztki wojsk, pokonanych przez Armię
Czerwoną, przeszły na stronę polską.
21 kwietnia, rząd polski i rząd ukraiński
Semena Petlury, podpisały umowę poli
tyczną i graniczną, a 24 kwietnia kon
wencję wojskową o wspólnych działa
niach i o podporządkowaniu oddziałów
ukraińskich polskiemu dowództwu. Na
stronę polską przeszły też wojska Stani
sława Bułak–Bałachowicza, które wy
stępowały pod nazwą Białoruskiej Armii
Narodowej.
Po niepowodzeniach rozmów poko
jowych z Rosją Sowiecką – Naczelnik
Józef Piłsudski postanowił wykonać
uderzenie wyprzedzające. 17 kwietnia
Wojsko Polskie dostało rozkaz ze Sztabu
Generalnego do zajęcia pozycji do ataku.
W tym czasie Armia Czerwona dokonu
jąca przegrupowań swych wojsk już od
10 marca, nie była jeszcze w pełni goto
wa do prowadzenia działań bojowych
w większym zakresie. 25 kwietnia 1920
roku, południowa grupa armii polskich
pod dowództwem Józefa Piłsudskiego
rozpoczęła ofensywę w kierunku Kijowa.
Celem politycznym tej ofensywy było
odtworzenie niepodległego Państwa
Ukraińskiego oddzielającego Polskę od
Rosji. Celem militarnym zaś – uderzenie
wyprzedzające, by rozbić południowe
zgrupowanie armii radzieckich. Wojska
polskie, w tej wyprawie kijowskiej, po
czątkowo odnosiły znaczne sukcesy.
Osiągnięto linie Dniepru i zajęto Kijów.
Ta pomyślna sytuacja nie trwała jednak
długo. Państwo Sowieckie już w maju
rozpoczęło ofensywę z północy od Pry
peci. W tym czasie bolszewicki dowódca
Frontu Południowo – Zachodniego Alek
sandr Jegorow otrzymawszy znaczne
posiłki rozpoczął 28 maja natarcie
oskrzydlające wojska polskie w rejonie
Kijowa. Oprócz wzmocnionych armii,
główną siłę uderzeniową stanowiły dwa
specjalne ugrupowania bojowe: Jakirowa
i Golikowa oraz wsławiona w bojach
I Armia Konna „Konarmia” Semena
Budionnego, która 5 czerwca przerwała
front polski na Ukrainie. Wielotysięczna
masa kawalerii dezorganizowała zaple
cze frontu, przerywała łączność i zaopa

trzenia. Wycinała w pień małe polskie
oddziały i żywiła się w kraju – powodu
jąc jego wielkie zniszczenie.
10 czerwca, gen. Rydz – Śmigły
opuszcza Kijów. Osłaniając się od
wschodu przed ciągle atakującymi woj
skami sowieckimi, próbował jednocze
śnie dopaść i zniszczyć „Konarmię”. By
ło to zadanie trudne do wykonania z po
wodu dużej ruchliwości armii Bu
dionnego. Dopiero pod Brodami 19 lip
ca udało się Polakom związać w bitwie
znaczne siły radzieckie. Ta zwycięska bi
twa została nagle przerwana przez Józefa
Piłsudskiego, gdyż trzeba było przerzu
cić dwie dywizje do koncentracji nad
Wieprzem i jedną do obrony Warszawy.
W tym czasie, w Rosji Sowieckiej
odwołano się do uczuć narodowych, ce
lem obrony przed agresją ze strony Pań
stwa Polskiego. Przewodniczący Rady
Rzeczoznawców Wojskowych generał
carski Aleksiej Brusiłow i wódz naczel
ny armii carskiej skutecznie zaapelował
do oficerów i żołnierzy, by wyszli
z ukrycia i zaciągnęli się do Armii Czer
wonej – zapomniawszy o doznanych
krzywdach oraz aby nie szczędzili sił
i życia w obronie drogiej Rosji przed
agresywnymi Polakami. Rosja Sowiecka
zdawała sobie sprawę, że państwa za
chodnie, zmęczone dopiero co zakończo
ną wojną, nie przyjdą Polsce z pomocą.
Zdawali sobie też sprawę ze słabości
Państwa Polskiego, które istniało zaled
wie od roku i wyniszczone było wojną,
jaka przez 6 lat toczyła się na jego zie
miach.
W tej sytuacji nowy dowódca Frontu
Zachodniego „demon wojny domowej”
Michaił Tuchaczewski przyspieszył na
tarcie w kierunku Warszawy, zanim Po
lacy przerzucą jednostki swojego wojska
z południa. 14 maja znaczne siły radziec
kie uderzyły na słabszą armię polską
i wbiły się głębokim klinem w słaby
w tym terenie front polski na głębokości
około 180 km. W wyniku energicznej
kontrofensywy gen. Kazimierza Sosn
kowskiego i gen. Leonarda Skierskie
go, Polacy odzyskali większość stracone
go terenu i działania na tym froncie za
marły do lipca.
Dalekosiężnym celem Rosji było, po
podbiciu Polski, roznieść rewolucję
w całej Europie, a przez nią w całym
świecie. „Gdybyśmy byli zwyciężyli nad
Wisłą w 1920 roku rewolucja ogarnęłaby
płomieniem cały ląd europejski” – napi
sał w swoich pamiętnikach marszałek
Tuchaczewski. Dlatego też Polska, zda
jąc sobie sprawę z ciągle realnego zagro
żenia, musiała zdobyć się na wysiłek
wprost nieludzki, aby nie zginąć.
Po 123 latach niewoli, zmuszona by
ła walczyć z Niemcami, najpierw o po

znańskie, a następnie o Śląsk. Broniła się
przed atakami na Małopolskę Wschod
nią. Walczyła o Lwów. Jednocześnie
musiała utworzyć, uzbroić, zaopatrzyć
i wyszkolić nowe oddziały do walki
z Rosją bolszewicką. Szczególnym za
grożeniem były masy kawalerii czerwo
nej, które w czerwcu i lipcu 1920 roku
odnosiły znaczne sukcesy na obu skrzy
dłach frontu polskiego. Postanowiono
uzupełnić straty osobowe w istniejących
pułkach jazdy, uszczuplonych w ciężkich
walkach, utworzyć nowe oddziały oraz
zorganizować duże zgrupowania kawale
rii, które mogłyby skutecznie przeciwsta
wić się armiom konnym nieprzyjaciela.
W tym czasie powstał 115 Pułk Uła
nów, który potem otrzymał nazwę 25
Pułku Ułanów Wielkopolskich. Począt
kowo składał się z 4 szwadronów linio
wych i szwadronu karabinów maszyno
wych i posiadał 600 żołnierzy – ułanów.
Pierwszym dowódcą był płk Erazm Sta
blewski, a zastępcą rtm. Bąkiewicz.
Zarówno materiał, jak i uzbrojenie
w pułku było różne. 1 szwadron był
szwadronem marszowym 15 Pułku Uła
nów Poznańskich (dca rtm. Witold Mi
kuliczRadecki). 2 szwadron, składał się
ze świeżych, niewyszkolonych ochotni
ków z Wielkopolski (dca ppor. Stani
sław StarzeckiOstoja), 3 zorganizowany
w Bydgoszczy, był szwadronem marszo
wym 16 Pułku Ułanów (dca ppor. Józef
Malewski), natomiast 4 w większości
składał się z rezerwistów, którzy wcze
śniej służyli w kawalerii rosyjskiej i był
szwadronem marszowym 2 Pułku Strzel
ców Konnych (dca por. Wiktor Bara
nowski). Szwadron karabinów maszyno
wych został zorganizowany z 15 i 16
Pułku Ułanów oraz 2 Pułku Strzelców
Konnych (dca ppor. Danowski). Konie
w większości pochodziły z poboru
w Wielkopolsce. Chociaż ogólnie były
dobre, nie były jeszcze należycie ujeż
dżone i zupełnie nie zaprawione do cięż
kiej służby kawaleryjskiej. Niektóre
szwadrony miały broń i rzędy końskie
austriackie. Na wyposażeniu były też
rzędy meksykańskie, a broń i wozy nie
mieckie. Pułk wymagał dość długiego
czasu na wyposażenie, organizację i wy
szkolenie. Czasu tego jednak zabrakło,
trzeba było jaj najszybciej wejść do wal
ki obronnej przed wrogiem ze wschodu.
Pod koniec lipca 1920 roku szwadrony
ruszyły na miejsce koncentracji do
Ostrołęki. Tak rozpoczął się szlak bojo
wy 115/25 Pułku Ułanów.
cdn.
lek wet Jan Gębka
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Między nami Przedszkolakami
Kreatywne Biedronki
zabawy z gazetami
Zabawa jako podstawowa forma
działalności w wieku przedszkolnym
wpływa na wszechstronny rozwój
dziecka. Jej forma i sposób przeprowa
dzenia oraz wykorzystane narzędzia
mają duży wpływ na jej przebieg. Im
większa różnorodność zabaw tym
większe zainteresowanie i aktywność
dzieci. Przedszkolaki chłoną każdy ro
dzaj działalności ruchowej. Zwykła
gazeta może dać dzieciom wiele rado
ści i przeżyć emocjonalnych. Często
słyszymy od dzieci, że się nudzą. Wy
starczy tylko rozejrzeć się dookoła,
a na pewno znajdzie się super sposób
na nudę. „Biedronki” są dowodem na
to, że zabawa z gazetą to super sprawa.

Zachęcamy rodziców do tej formy
działalności. Przed oddaniem gazety
na makulaturę można się nią jeszcze
pobawić z dziećmi.
Spotkanie z Panią Jesienią
Chodzi Pani Jesień po lesie i myśli:
„Smutno i szaro zrobiło się na świecie.
Aby choć dzieci do lasu przybyły
i w chowanego ze mną się pobawiły”.
„Biedronki” myśli Pani Jesieni odczy
tały i na wycieczkę do lasu się wybra
ły. Patrzą, a tu zza krzaków ktoś wy
gląda i w ich kierunku spogląda.
Przedszkolaki bardzo uradowane, wnet
rozpoznały kolorowe Pani Jesieni
ubranie. No i zaczęła się zabawa. Raz,
dwa trzy Pani Jesień patrzy. Jesień za
drzewami się chowa... ach cóż to była

za zabawa wyborowa.
Mały patriota
„Kto Ty jesteś? Polak mały”.
Przedszkolaki dumnie odpowiadają na
pytania zawarte w wierszu. Znają
symbole i barwy narodowe oraz zna
czenie słów: Polak, Polka, Ojczyzna,
flaga, godło i hymn. Przecież to mali
patrioci.
Dzień postaci z bajek
Oj, działo się, działo w naszym
przedszkolu. Zawitali do nas goście,
jacyś dziwni jegomości. Wszędzie peł
no przebierańców do zabawy i do tań
ców. Śmiech wesoły no i gwar, tańce
były na sto par.
Maria Domańska

