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XVII Gminny Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu
Burmistrz  Krasnobrodu  i  Krasno

brodzki  Dom  Kultury  serdecznie  za
praszają  miłośników  piłki  nożnej  na 
XVII  Gminny  Turniej  Piłki  Nożnej 
o  Puchar  Burmistrza  Krasnobrodu, 
który odbędzie się w niedzielę 3 wrze
śnia 2017 roku na stadionie sportowym 
w  Krasnobrodzie.  Początek  turnie
ju godz. 9.00.

Do  turnieju  zgłosiło  się  13  drużyn 
reprezentujących  miejscowości  z  tere
nu  gminy  Krasnobród.  Będą  one, 
w  drodze  losowania,  podzielone  na  4 
grupy, w których rozegrają mecze sys
temem  „każdy  z  każdym”.  Zwycięzcy 
grup  będą  rywalizować  o  miejsca  na 
podium i puchary burmistrza.

XXX Jubileuszowy Czteroetapowy 
Bieg Pokoju Pamięci Dzieci 

Zamojszczyzny
Przed nami kolejna,  trzydziesta  już 

edycja Czteroetapowego Biegu Pokoju 
Pamięci  Dzieci  Zamojszczyzny  –  im
prezy  sportowej  upamiętniającej  tra
giczne wydarzenia II wojny światowej. 
Jego  organizatorem,  niezmiennie  od 
trzech dekad jest Ośrodek Sportu i Re
kreacji w Zamościu.

W  Krasnobrodzie  uczestników 
i  organizatorów XXX  biegu  będziemy 
gościli w piątek 1 września 2017 roku. 
 W centrum naszego miasta będzie bo
wiem  meta  II  etapu  biegu,  który  pro
wadzi  z  Zamościa,  poprzez  Wólkę 
Wieprzecką,  Kosobudy,  Obrocz,  Gu

ciów,  Bondyrz,  Kaczórki    do  Krasno
brodu.

Uczestnikami  biegu  będą`  biega
cze,  rolkarze  oraz  zawodnicy  na  wóz
kach.  Pierwszy  zawodnik  planowany 

jest na mecie około godz. 11.30, pozo
stałych  będziemy  witali  w  centrum 
miasta do ok. godz. 14.30.

Zapraszamy  wszystkich  mieszkań
ców i turystów do kibicowania zawod
nikom, którzy w ciągu 4 dni pokonają 
trasę o łącznej długości 100 km: 31.08 
  I  etap  Zamość    Zwierzyniec 
(35 km), 01.09  II etap Zamość  Kra
snobród (28,9025 km), 02.09  III etap 
Zamość    Skierbieszów    półmaraton 
(21,9705  km),  03.09    IV  etap  Rynek 
Wielki  Kryterium Uliczne im. Lucja
na Ksykiewicza (15 km).

Tradycyjnie  na  mecie  w  Krasno
brodzie na zawodników oczekiwać bę
dą,  oprócz  mieszkańców,  również 
władze  samorządowe  miasta  oraz 
miejscowy  zespół  folklorystyczny 
„Wójtowianie”.

Informacje zebrała: Mariola Czapla
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Dni Krasnobrodu 2017
Dni  Krasnobrodu  2017  odbyły 

się w dniach 2123 lipca. 
Ich  inauguracj  odbyła  się w  piątek 

21 lipca o godz. 18.00 w Krasnobrodz
kim Domu Kultury, gdzie miał miejsce 
wernisaż wystawy Grażyny Sybirskiej
Wilk  pt.  „Anioły”  –  malarstwo  tera
peutyczne.  Spotkanie  odbyło  się 
z  udziałem  autorki  prezentowanych 
prac,  która  mówiła  m.in.  o  wpływie 
kolorów  na  nasze  samopoczucie. 
Wśród  uczestników  wernisażu  był 
członek Zarządu Województwa Lubel
skiego  Arkadiusz  Bratkowski  z  mał
żonką,  Ryszard  Naklicki,  burmistrz 
Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal  i  do
radca  burmistrza  Janusz Oś  z małżon
ką.  Dla  wszystkich  zebranych  zagrała 
Kapela  Wójtowicz  z  Oslo.  Wystawę 
można było oglądać do 18 sierpnia br. 

Drugi  dzień  –  sobotę  22  lipca, 
wcześnie rano zaczęli sympatycy węd
kowania,  którzy  o  godz.  6.30  zebrali 
się nad zalewem, na grobli przy stadio
nie  sportowym,  aby  wziąć  udział 
w  Wędkarskich  Zawodach  Grunto
wych o Puchar Burmistrza Krasnobro
du.  Zgłosiła  się,  jak  dotąd  rekordowa 
liczba  uczestników,  tj.    32  zawodni
ków  i  1    zawodniczka. Organizatorem 
zawodów było Krasnobrodzkie  Towa
rzystwo  Wędkarskie.  Najlepsi  wędka
rze,  zwycięzcy  zawodów  to:  I miejsce 
 Kazimierz Cisek,  II Miejsce  – Tade
usz  Gradziuk,  III  – Marek  Olszewski. 
Wręczenia  pucharów  i  dyplomów  dla 
zwycięzców  dokonał  burmistrz  Kra
snobrodu  Kazimierz  Misztal  podczas 
popołudniowego  festynu,  natomiast 
nagrody  ufundowane  przez  sponsorów 
–  firmy:  Jaxon,  Konger,  Marbio 
i  Sklep Wędkarski Mariusz  Pastuszak, 
z  ramienia  Krasnobrodzkiego  Towa
rzystwa Wędkarskiego wręczał Roman 
Gradziuk.

Przed wręczeniem nagród dla zwy
cięzców  zawodów  wędkarskich  odbył 
się Quiz wędkarski  dla  dzieci  z  atrak
cyjnymi  nagrodami  ufundowanymi 
przez firmę „Konger”. 

Były  też  inne  konkursy  i  zabawy 
z  nagrodami  dla  dzieci  i  konkursy  ro
dzinne. Oprócz nagród w postaci zaba
wek  i  innych  gadżetów  nagrodami 
były  również  karnety  wstępu  i  bilety 
na  spływy  kajakowe,  krasnobrodzkie 
baseny, a także do parku linowego.

Fundatorami  nagród  byli:  Spływy 
Kajakowe  „Przystań  nad  Wieprzem”, 
Spływy  Kajakowe  „Kajaki  pod  Remi
zą” Wiesław  Fila,  Parki  Linowe  Roz

tocza  Krasnobród/Zamość  Wojciech 
Radzicki,  Centrum  Szkół  Akademic
kich  „Student”  z  Zamościa,  Urząd 
Miejski  w  Krasnobrodzie,  Krasno
brodzki  Dom  Kultury,  Zakład  Gospo
darki Komunalnej w Krasnobrodzie.
Konkursy z nagrodami prowadziła tak
że  Powiatowa  Stacja  SanitarnoEpide
miologiczna  w  Zamościu.  Na  ich 
stoisku  dzieci mogły malować  koloro
wanki,  były  też  porady  promujące 
zdrowy  tryb  życia,  pomiary  stężenia 
tlenku węgla  u  palaczy,  pokazy  i  ćwi
czenia z narko i alko goglami.

Podczas  festynu  funkcjonowało  też 
stoisko  promocyjne  Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania  „Nasze Roz
tocze”.  Można  tam  było  pozyskać  in
formacje o możliwości dofinansowania 
projektów  z  Programu  Rozwoju  Ob
szarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 
na  temat  działalności  Stowarzyszenia 
oraz  obszaru  objętego  Strategią  Roz
woju  Lokalnego  kierowanego  przez 
społeczność.  Dodatkowo  dostępne  by
ły  bezpłatne  materiały  promujące  ob
szar Lokalnej Grupy Działania  „Nasze 
Roztocze”  —  foldery,  mapy  i  prze
wodniki  z  terenu  Zamojszczyzny 
i Roztocza.

Dalsza  część  festynu  była  realizo
wana zgodnie z programem. Wystąpiła 
Aleksandra  Bełz  –  młoda  uzdolniona 
wokalistka  z  Krasnobrodu,  a  po  niej 
Zespół  Tańca  Nowoczesnego  „Step 
Dance”  z  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury, działający pod kierunkiem in
struktora  Anety  Lechowicz.  Potem 
uczestnicy  festynu  mieli  okazję  zoba
czyć widowiskowy  pokaz  tańca  orien
talnego (tzw. taniec brzucha) z różnego 
rodzaju  rekwizytami  w  wykonaniu 
Anety Lechowicz, która wystąpiła jako 
„Faizy”.

Zdecydowanie  największą  liczbę 
odbiorców  przyciągnęła  GALA  DI
SCO  POLO  i  wieczorne  koncerty  ze
społów „Heidfeld”, „Tex” i „Faster”.

Z  dużym  zainteresowaniem  i  po
dziwem  publiczność  obejrzała  pokaz 
tańca  z  ogniem  wykonaniu  dziewcząt 
z  formacji    „Iluzja”  z Werbkowic.  Na 
zakończenie  była  dyskoteka  pod 
gwiazdami.  Wspólna  zabawa  zakoń
czyłą się o nieco po północy.

Znaczna  część  ostatniego  dnia  ob
chodów „Dni Krasnobrodu” – niedzieli 
23  lipca  poświęcona  była  orkiestrom 
dętym. Działo się tak za sprawą XXVII 
Przeglądu  Orkiestr  Dętych,  organizo
wanego  w  tym  dniu  pod  Honorowym 

Patronatem  Starosty  Zamojskiego 
Henryka Mateja przy współfinansowa
niu  ze  środków  budżetu  Powiatu  Za
mojskiego.

Przegląd  rozpoczął  się  zbiórką  or
kiestr  na  Placu  Siekluckiego  w  cen
trum  Krasnobrodu.  Następnie    orkie 
stry  grając  przemaszerowały  ulicami 
Krasnobrodu  (z Placu Siekluckiego na 
miejsce  przeglądu  teren przy ul. Par
tyzantów).  Po  przybyciu  na  miejsce 
imprezy  było  wspólne  (przez  wszyst
kie  orkiestry)  odegranie  utworów: 
„Happy  Marching  Band  Nr  2”  i  „Or
kiestry Dęte”.  Tą  jedną  dużą  orkiestrą 
składającą  się  z  około  240  muzyków 
dyrygował,  tradycyjnie  już  Bogdan 
Pałczyński – emerytowany major Woj
ska  Polskiego,  kapelmistrz  Orkiestry 
Dętej OSP w Tomaszowie Lubelskim.

Oficjalnego  otwarcia  Przeglądu 
dokonali  Burmistrz    Krasnobrodu  Ka
zimierz Misztal  i Wicestarosta Zamoj
ski  Kazimierz  Mielnicki.  Potem  były 
koncerty  orkiestr  z:  Gorzyc,  Krasno
brodu,  Polichny,  Rejowca,  Sitna,  To
maszowa  Lubelskiego,  UlanuMa 
joratuCzemiermik, Zaburza.

W  trakcie  przeglądu,  ze względów 
na warunki  pogodowe  (zagrożenie  bu
rzą),  w  obawie  o  bezpieczeństwo 
uczestników  program  realizowany  na 
scenie  został    przerwany  i  3  orkiestry, 
które występowały na końcu przeglądu 
prezentowały  się  przed  sceną.  Choć 
sytuacja  nie  była  komfortowa  ani  dla 
koncertujących  ani  dla  organizatorów, 
to muzycy i publiczność bardzo dobrze 
się bawili  i przegląd przebiegł w miłej 
atmosferze.  Serdecznie  dziękujemy 
kapelmistrzom  i muzykom za wyrozu
miałość.

Przed  sceną  odbyło  się  też  zakoń
czenie  przeglądu    wręczenie  dyplo
mów,  pucharów  i  nagród  dla 
wszystkich  orkiestr  i  kapelmistrzów. 
W związku z tym, że przegląd nie miał 
charakteru  konkursu  wszystkie  orkie
stry  otrzymały  jednakowe  puchary 
i nagrody finansowe. Nagrody wręcza
li:  Wicestarosta  Zamojski  Kazimierz 
Mielnicki, Burmistrz Krasnobrodu Ka
zimierz Misztal i Mariola Czapla – dy
rektor KDK.

Niestety  ze względu  na  deszcz  ani 
na  scenie,  ani  przed  nią,  nie  udało  się 
wystąpić  Zespołowi  Folklorystyczne
mu  „Wójtowianie”  z  Krasnobrodu. 
Mimo  to  koncert  odbył  się  –  Wójto
wianie zagrali i zaśpiewali w namiocie 
przeznaczonym dla publiczności, która 
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schroniła  się  tam  przed  deszczem 
w oczekiwaniu na dalszą część progra
mu.  

Na  szczęście  pogoda  się  poprawiła 
i  z  pewnym  opóźnieniem  można  było 
realizować  dalszą  część  programu. 
 Prawie  pusty  plac  powoli  zaczął  się 
zapełniać  ludźmi,  którzy  przyszli,  aby 
bawić  się  z  zespołem  „Hayer”.  Nato
miast koncert Gwiazdy Wieczoru, któ
rą  był  „Czadoman”  zgromadził  tłumy. 
Publiczności  dobrze  się  bawiła,  śpie
wając  piosenki  razem  z  artystą.  Mu
zyczną  część  wieczoru  i  Dni  Kra 
snborodu  zakończyła  dyskoteka  pod 
gwiazdami,  która  trawała  do  godz. 
24.00.

Atrakcją  niedzielnego  porgramu 
Dni  Krasnobrodu  była  Wystawa  Pta
ków  Egzotycznych  zorganizowana 
przez  Polski  Związek  Hodowców  Ka
narków  i  Ptaków  Egzotycznych  od
dział w Zamościu.

Wystawcy biorący udział w wysta
wie:  Krzysztof  Murzyn,  Waldemar 
Matej, Grzegorz Rawski  i Janusz Oś – 
prezes,  zaprezentowali  100  pięknych 
ptaków. Można  było  podziwiać  wśród 
nich  różne  gatunki  i  rasy  kanarków 
i  papug  oraz  tzw.  małą  egzotykę 
– m.in. ryżowce i zeberki.

W  podziękowaniu  za  przygotowa
nie  wystawy  hodowcy  ptaków  otrzy
mali  z  rąk  burmistrza  Krasnobrodu 

pamiątkowe dyplomy i puchary.
Podczas niedzielnej imprezy gości

liśmy też członków Kresowego Brac
twa Motocyklowego „Biały Kruk” 

prezentujących około 30 pięknych ma
szyn oraz przedstawicieli 2. Lubelskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej, którzy 
przygotowali stoisko promocyjne. 

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 1213

fot. Marzena Mazurek i Aneta Krupa

Podziękowania
Organizatorzy  Dni  Krasnobrodu 

2017  serdeczne  dziękują  wszystkim, 
którzy  byli  zaangażowani  i  wspierali 
na  różne  sposoby  organizację  dni  na
szego miasta.

Podziękowania  składamy  naszym 
Partnerom: 
 Starostwu  Powiatowemu  w  Zamo
ściu, 
 Lokalnej  Grupie  Działania  „Nasze 
Roztocze”,
 Krasnobrodzkiemu  Towarzystwu 
Wędkarskiemu,
 Związkowi  Hodowców  Kanarków 
i Ptaków Egzotycznych Oddział w Za
mościu

Dziękujemy  wszystkim  zespołom 
i  innym  wykonawcom  występującym 
na scenie.

Słowa  podziękowania  kierujemy 

również  do  sponsorów  i  fundatorów 
nagród, którymi byli:
 Firma Jaxon,
 Firma Konger, 
 Marbio,
 Sklep  Wędkarski  Mariusz  Pastu
szak
 Spływy  Kajakowe  „Przystań  nad 
Wieprzem”, 
 Spływy Kajakowe „Kajaki pod Re
mizą” Wiesław Fila, 
 Parki  Linowe  Roztocza  Krasno
bród/Zamość Wojciech Radzicki, 
 Centrum  Szkół  Akademickich 
„Student” z Zamościa, 
 Urząd Miejski w Krasnobrodzie, 
 Zakład  Gospodarki  Komunalnej 
w Krasnobrodzie.

Dziękujemy  wszystkim  służbom 
dbającym  o  bezpieczeństwo  uczestni
ków imprezy, a także: 
 Strażakom  z  OSP  z  terenu  gminy 
Krasnobród,
 Pracownikom  Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej w Krasnobrodzie,
 Firmie „Adamex” z Biłgoraja,
 Patronom medialnym,  którymi  by
li: Radio Lublin, Katolickie Radio Za
mość,  Informacyjna  Agencja 
Samorządowa,  Kronika  Tygodnia, 
Echa  Roztocza,  zamosconline.pl  i  Ga
zeta Krasnobrodzka.

Organizatorzy

XVIII Wojewódzkie Igrzyska
RekreacyjnoSportowe LZS w Krasnobrodzie
Przepięknie  bawili  się,  rywali

zowali  i  walczyli  o  puchary 
i medale uczestnicy XVIII Wojewódz
kich Igrzyskach LZS, które w niedzielę 
30  lipca  2017r.  odbyły  się  w  Krasno
brodzie. 

Fantastyczna  zabawa  przy  wspa
niałej  pogodzie,  mnóstwo  uśmiechów, 
radości, ale i duża rywalizacja w wielu 
konkurencjach  przez  blisko  8  godzin 
gościła na boiskach klubu „Igros” Kra
snobród. Do Krasnobrodu zjechało ok. 
1,5  tysiąca  zawodniczek  i  zawodni
ków,  aby  wziąć  udział  w  kilkunastu 
konkurencjach  indywidualnych  i  ze
społowych. 

Uroczyste  otwarcie  igrzysk  nastą
piło o 11.15 na stadionie krasnobrodz
kiego  „Igrosu”    Następnie  rozpoczęły 
się  pierwsze  konkurencje.  Podczas 
Igrzysk o ponad 120 kompletów meda
li  walczyło  ok.  50  reprezentacji  gmin 
i  powiatów  z  całego województwa  lu

belskiego  m.in.  w  następujących  kon
kurencjach  zespołowych:  piłka  nożna, 
siatkówka i siatkówka plażowa, koszy
kówka,  trójbój  sprawnościowy  kobiet, 
narty  integracyjne,  przeciąganie  liny 
i  przenoszenie  worków  z  piaskiem. 
Wśród  dyscyplin  indywidualnych  zna
lazło  się:  wyciskanie  17,5kilogramo
wego  odważnika,  rzut  lotką  do  tarczy 
i  przerzucanie  opony  traktorowej. 
W oddzielnym czwórboju rywalizowa
li  przedstawiciele  władz  samorządo
wych  gminnych  i  powiatowych. 
W  ramach  Igrzysk  odbyły  się  również 
zawody  sportowopożarnicze  młodzie
żowych  drużyn  OSP  oraz  zawody 
sprawnościowe  i  konkurs  wiedzy 
z bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Po  rozegraniu  wszystkich  konku
rencji  w  rywalizacji  powiatowej  bez
konkurencyjni  okazali  się  zawodnicy 
i  zawodniczki  z  Tomaszowa  Lubel
skiego,  którzy  zdobyli  wspólnie  845,5 
punktów,  wyprzedzając  reprezentan

tów powiatu Zamojskiego z 540 pkt.  i  
Chełmskiego którzy zdobyli 402 pkt. 

W  rywalizacji  gmin  pierwsze 
 miejsce  zajęły  Tyszowce  (Tomaszów 
Lubelski)  zdobywając  242  pkt,  drugie 
Rachanie  (Tomaszów  Lubelski)  z  214 
pkt, a  trzecie Wierzbica (Chełm) która 
uzbierała 172 pkt.

Na  Igrzyska  zapraszali:  Woje
wódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie   
główny  organizator,  patron  honorowy 
  marszałek  województwa  lubelskiego 
Sławomir  Sosnowski,  przewodniczący 
komitetu  honorowego,  jednocześnie 
członek  zarządu  województwa  Arka
diusz  Bratkowski,  burmistrz  Krasno
brodu  Kazimierz  Misztal  oraz 
przewodniczący  komitetu  organizacyj
nego i Rady Wojewódzkiej LZS w Lu
blinie Józef Poterucha.

ias.24
Fotoreportaż – str. 2
fot. Mariola Czapla
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Wolontariusze z 6 krajów wę
drowali  na  trasie  tegorocz

nego  VII  Międzynarodowego 
Festiwalu Śladami Singera. Uczestnicy 
artystycznej wędrówki,  szlakiem miast 
i miasteczek Lubelszczyzny, w których 
toczy się akcja opowiadań noblisty, we 
wtorek 25 lipca 2017 roku pojawili się 
w  Krasnobrodzie.  Podobnie  jak  w  in
nych miastach artyści z Polski, Izraela, 
Armenii, Burkina Faso, Włoch i Czech 
zapraszali na dwa wydarzenia. 

O  godz.  16.00 w  centrum Krasno
brodu  rozpoczęły  się  indywidualne 
prezentacje  pod  wspólnym  hasłem 
„Szukajcie  przyjaciół  sztukmistrza”. 

Natomiast  o  19.30  na  Placu  Siekluc
kiego  odbyło  się  widowisko  „Przyja
ciele  sztukmistrza” z muzyką na żywo 
i  opowiadaniami  Singera  oraz  happe
ningiem „Ulicami Singera”. 

W  międzynarodowym  gronie  arty
stów,  którzy  biorą  udział  w  pokazach 
byli: Tiny  Beat    beatboxer  z  Czech 
zaliczany do światowej czołówki  ludzi 
artykułujących dźwięk ustami, Valeria 
Conte    klarnecistka, etnomuzykolog, 
kompozytor  i  podróżniczka  w  jednej 
osobie  z  Włoch,  Mushegh  Khacha
tryan  specjalista od jazdy na jednym 
kole  i akrobacji na 2,5metrowym mo
tocyklu z Armenii, Ousmane Diarra  
multiinstrumentalista z Burkina Faso, 

a  także Or Elkayam   artystka cyrko
wa  i  aktorka  z  Izraela  oraz  jej  rodak, 
Gilad Shabtaj  który w swoim cyrku 
żongluje,  tańczy  na  rękach,  zieje 
ogniem,  bawi  i  straszy.  Wśród  pol
skich  wykonawców  znaleźli  się:  Igor 
Lewandowski    specjalista  od  fire 
show,  iluzjonista  z  inteligentnym  po
czuciem  humoru,  Aleksandra  Gro
nowska  wokalistka o wyjątkowej sile 
głosu, Arkadiusz  Ziętek  (reżyser  wi
dowiska) – reżyser, aktor, scenarzysta, 
łączący  różne  dyscypliny  sceniczne 
oraz Witold  Dąbrowski  –  aktor,  me
nedżer  kultury,  animator,  miłośnik  li
teratury  Singera,  od  ponad  25  lat 
związany z Ośrodkiem „Brama Grodz
ka    Teatr  NN”,  który  jest  głównym 
organizatorem  festiwalu,  wspieranym 
przez lokalne ośrodki kultury. 

Uczestnicy  wyprawy  rozpoczęli  ją 
od  Kocka,  potem  na  ich  szlaku  przed 
Krasnobrodem  były:  Piaski,  Bychawa, 
Kraśnik,  Szczebrzeszyn,  Józefów, Bił
goraj i Tyszowce. Po wizycie u nas ar
tyści,  odwiedzili  jeszcze  Janów 
Lubelski  i  Lublin,  gdzie  27  lipca  za
kończyła  się  tegoroczna  edycja  festi
walu.

ias24
       

Fotoreportaż – str. 14
fot. Marzena Mazurek i Mariola 

Czapla

„Sztukmistrz 
krasnobrodzki” 2017
Tak  jak  i  w  ubiegłym  roku,  tak 

i w  bieżącej  edycji,  Festiwalowi  „Śla
dami Singera”  towarzyszyła gazeta  fe
stiwalowa,  która  ukazywała  się 
w każdym z miast odwiedzanym przez 
artystów. 

W  Krasnobrodzie  był  to  „Sztuk
mistrz  krasnobrodzki”,  który    rozda
wany  był  wśród  uczestników  wy 
darzeń  festiwalowych.  Gazeta  zawie
rała m.in. artykuł o historii i idei festi
walu,  którego  autorem  jest  jego 
dyrektor Witold Dąbrowski. Na  jej  ła
mach  opublikowany  był  program  bie
żącej  edycji  festiwalu,  przedstawiono 
sylwetki  artystów  w  nim  występują
cych,  a  także  znalazły  się  tam  archi
walne  zdjęcia  architektury  Kra 
snobrodu sprzed roku 1939. 

„Sztukmistrz  krasnobrodzki”  to 
cenna  pamiątka,  która  przypominać 
będzie  o  festiwalu,  a  także  o  dawnym 
Krasnobrodzie.

M. Czapla

VII Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”

7
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Dnia 31  sierpnia 2017  r. 
o  godz.  18.00  w  Kra

snobrodzkim Domu Kultury od
będzie  się  wernisaż 
ogólnopolskiej  wystawy  „Wisła 
w  ilustracjach”,  przygotowanej 
w  związku  z  przypadającą 
w  tym  roku  550.  rocznicą 
pierwszego  wolnego  flisu  na 
Wiśle  i  ogłoszeniem przez  sejm 
RP roku 2017  Rokiem Wisły.

19  października  1466  roku 
po  trzynastoletniej  wojnie 
z Krzyżakami  został w Toruniu 
zawarty pokój, na mocy którego 
miasta  pruskie  nad Wisłą  aż  do 
jej  ujścia  w  Gdańsku,  weszły 
w  skład  Rzeczypospolitej  jako 
nowa prowincja,  nazwana „Pru
sami  Królewskimi”,  a  później 
znana  jako  „Prusy  Polskie”. 
Pierwszy  raz w historii  cały  że
glowny  bieg  Wisły  trafił  pod 
polskie  panowanie,  a  rok  1467 
był  pierwszym  rokiem  wolnej 
żeglugi na Wiśle. Rozpoczął się 
wtedy  ponad  300  letni  „Złoty 
Okres” żeglugi wiślanej.

Autorami  ilustracji  są  arty
ści z całej Polski, laureaci wielu 
nagród, przedstawiciele  różnych 
prądów, kierunków, kilku poko
leń, wśród nich  twórcy  i  konty
nuatorzy znanej w świecie „pol 
skiej  szkoły  ilustracji”,  m.in.  J. 
Wilkoń, A. Heidrich, T. Wilbik, 
K.  Michałowska,  B.  Orliński, 
M. Wasilewski, E. Gaudasińska, 
T.  Borowski,  H.  GrodzkaNo
wak,  J.  Marcolla,  E.  Wasiu
czyńska,  L.  Ołdak,  K.  Stanny, 
A.  Sędziwy,  J.  Jung, A. Żelew
ska,  A.  MichalskaSzwagier
czak, A. Gołębiowski,  S. Ożóg, 
D.  Kowalski,  W.  Kołyszko,  Z. 
Kołaczek,  A.  Kucharska  Cy
buch, F. Maśluszczak,

Wystawa  powstała  po  XI 
Ogólnopolskich  Warsztatach 
Ilustratorów  zorganizowanych 
w  ubiegłym  roku w Krasnobro
dzie.

Do  udziału  w  wystawie  za
proszono również artystów, któ
rzy  nie  uczestniczyli  w  tej 
edycji  warsztatów,  co  zwięk
szyło  możliwości  interpretacji 
i  wzbogaciło  paletę  dokonań 
formalnych.

Źródłem  inspiracji  dla  twór
ców  były  teksty  znanych  po
etów  i  pisarzy,  podania, 
klechdy,  legendy,  średniowiecz
ne  kroniki,  ważne  wydarzenia 

z  historii  najnowszej  oraz  wła
sne  doświadczenia  i  przeżycia, 
często bardzo, bardzo osobiste...

Wśród  prac  zgromadzonych 
na  wystawie  można  więc  zna
leźć ilustracje do wierszy m. in. 
Cz.  Miłosza,  J.  Tuwima,  K.K. 
Baczyńskiego,  J.  Ficowskiego, 
J. Kiersta, T. Kubiaka, Cz.  Jan
czarskiego,  prozy M.  Kuncewi
czowej,  znanych  piosenek 
o Wiśle. Obok legend o począt
kach  Wisły  są  ilustracje  poka
zujące  zwyczaje  i  obrzędy 
(wianki,  topienie  Marzanny), 
florę  i  faunę  terenów  nadwi
ślańskich,  czy  skarby  Wisły. 
Niektóre ilustracje nawiązują do 
tematu  ekologii.  Na  wystawie 
nie  zabrakło Kazimierza  Jagiel
lończyka, za panowania którego 
Polska  uzyskała  dostęp  do  Bał
tyku  oraz  J.  Długosza,  który 
w  swoich  Kronikach  wiele 
miejsca poświęcił opisom Wisły 
i nadwiślańskim grodom.

Wisła była świadkiem wielu 
dramatycznych                             wydarzeń,  zwią
zanych  z  uzyskaniem  i  utrzy
maniem niepodległości,  stąd  też 
z  afirmacją  piękna,  legendami 
kontrastują obrazy z najnowszej 
historii Polski,  np.  tama na Wi
śle we Włocławku.

Projekt  zrealizował  Krasno
brodzki  Dom  Kultury  wspólnie 
z  Marią  Grażyną  Szpyra    ini
cjatorką i organizatorką ogólno
polskich  plenerów  i warsztatów 
ilustratorów,  autorką  i  kurato
rem  wielu  projektów,  od  wielu 
lat  współpracującą  z  KDK 
w  zakresie  popularyzacji  pol
skiej ilustracji i jej twórców. 

Po  pokazie  w  Krasnobro
dzie  wystawa  będzie  prezento
wana  w  innych  placówkach  na 
terenie  Polski,  w  tym  również 
w  galerach  leżących  wzdłuż 
Wisły,  m.in.  w  Muzeum  Nad
wiślańskim  w  Kazimierzu  Dol
nym.

Krasnobrodzka wystawa jest 
wydarzeniem,  które  zostało 
włączone  do  ogólnopolskiego 
programu obchodów Roku Rze
ki Wisły.

Serdecznie  zapraszamy  do 
obejrzenia  wystawy,  która  bę
dzie  czynna  do  końca  września 
2017 r.

Organizatorzy

8

Ogólnopolska Wystawa „Wisła w ilustracjach”
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Widowisko historyczne 
„Na wzgórzach i lasach Zielonego”

W dniach 1516 lipca 2017 ro
ku  w  miejscowości  Zielone 

odbyła się rekonstrukcja pt. „Na wzgó
rzach i lasach Zielonego” – widowisko 
 dotyczące  wydarzeń  z  września  1939 
roku. 

W dniu 15 lipca 2017 roku (sobota) 
w  budynku  szkoły  o  godz.  16.00 
otwarto wystawę  sprzętu medycznego, 
z kolekcji Pana Marka Figurnego, któ
ry  to  sprzęt  częściowo  został  odnale
ziony na  terenie  szpitala polowego  jak 
i w samej miejscowości Zielone. Poka
zany sprzęt medyczny był wykorzysty
wany  w  szpitalu  polowym  nr  503 
(dzisiejszy budynek szkoły).

Natomiast  w  dniu  16  lipca  2017 
roku  (niedziela)  o  godz.  12.00  została 
odprawiona Msza św. polowa za pole
głych  żołnierzy  września,  lekarzy,  sa
nitariuszy oraz w  intencji obecnych na 
uroczystościach. Mszę  świętą  celebro
wał ks. prałat dr Eugeniusz Derdziuk  
kustosz  Sanktuarium  Maryjnego 
w  Krasnobrodzie,  który  również  wy
głosił homilię. Następnie o godz. 13.00 
wszyscy  udali  się,  by  zobaczyć  wido
wisko historyczne, które miało miejsce 
na  terenie dzisiejszej szkoły oraz obok 
niej.

W  widowisku  zostały  odtworzone 
3  epizody:  szpital  polowy nr 503, dzi
siejszy  budynek  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej  w  Zielonem,  który 
w  I  i  II Bitwie Tomaszowskiej przyjął 
ponad  3  tys.  rannych. Drugi  epizod  to 
odtworzenie  mogiły  ułana  Piotra 
Szpyrki  24 września  2016  roku, w  la
sach  państwowych  obok  Łuszczacza, 
wspólnie  z  grupami  rekonstrukcyjny
mi,  po  77  latach  został  dokonany uro
czysty  pochówek  z  udziałem  seniora 
prałata  Romana Marszalca  byłego  ku
stosza  sanktuarium  w  Krasnobrodzie). 
Trzeci  epizod  to  zmagania  wojenne 
z  1939  r.  w  miejscowości  Zielone 
z  udziałem  ludności  cywilnej  z  Zielo
nego. 

Jak  się  zaczęło?  Tak  naprawdę 
przygotowania  trwały  ponad  pół  roku 
– od grudnia 2016. Zaczęło  się od na
pisania  dwóch wniosków  do Minister
stwa Obrony Narodowej w Warszawie 
i  do  Urzędu  do  Spraw  Kombatantów 
i  Osób  Represjonowanych  w  Warsza
wie,  gdzie  przyznano  nam dotację. To 
dzięki  współpracy  z  Klubem Miłośni
ków Historii  z  Tomaszowa Lubelskie

go  –  głównie  z  młodym  pasjonatem 
historii  Emilem  Burdą  udało  się  napi
sać  wnioski  i  dopiąć  na  „ostatni  gu
zik”.  W  dniu  2  maja  2017  roku  już 
w Warszawie  podpisywałem  jako  pre
zes Stowarzyszenia  „ACH ZIELONE” 
wraz  z  panią wiceprezes  –  Radosławą 
Kozieł  umowy  na  realizację  zadania 
publicznego.

Zadanie  dotyczyło  promowania  hi
storii regionu i okolic objętych działal
nością  Stowarzyszenia  „ACH  ZIE 
LONE”.  Promocja  odbyła  się  poprzez 
realizację  widowiska  historycznego 
z  września  1939  roku  w  Zielonem, 
w  gminie Krasnobród. Widowisko  zo
stało  udokumentowane materiałem  fil
mowym i fotograficznym, który będzie 
wyświetlony w  rocznicę  wydarzeń we 
wrześniu 2017 roku. Do realizacji tego 
przedsięwzięcia  zostali  zaangażowani 
członkowie  stowarzyszenia,  rekon
struktorzy z zaprzyjaźnionych grup hi
storycznych  z  Lubelszczyzny,  całej 
Polski  oraz  mieszkańcy  Zielonego 
i gminy Krasnobród. 

Dzięki  aktywnemu  zaangażowaniu 
tych  grup  nasze  stowarzyszenie  miało 
możliwość  przekazania  wiedzy  histo
rycznej.  Jednocześnie  widowisko 
i  przygotowania  z  nim  związane  były 
dla uczestniczących w nim  ludzi żywą 
lekcją historii. W ramach realizacji za
dania  został  odtworzony  Szpital  Polo
wy  nr  503  w  Zielonym,  w  którym 
znajdowało  się  ponad  3000  rannych 
żołnierzy Wojska Polskiego. Budynek, 
w którym znajdował się szpital nie był 
w  stanie  pomieścić  takiej  liczby  ran
nych, dlatego cała miejscowość zamie
niła się w szpital polowy.

Podczas  widowiska  została  ukaza
na w pomniejszonej skali  tragedia ran
nego  żołnierza  polskiego  znajdującego 
się w szpitalu polowym nr 503 (wyko
rzystany  został  budynek  w  którym 
mieścił  się  szpital  polowy  503)  połą
czonych  Armii  Kraków  i  Lublin,  któ
rymi  dowodził  gen.  Tadeusz  Ludwik 
Piskor.  Szpital  przyjmował  rannych 
z  obszaru  działań  wojennych  obu  ar
mii.  Dodatkowo  zostały  odtworzone 
zmagania  zbrojne  żołnierza  polskiego 
z  agresorem  niemieckim  na  podstawie 
natarcia z 18 na 19 września 1939 r na 
Tomaszów  Lubelski,  w  którym  brały 
udział Warszawska Brygada Pancerno
Motorowa, 11 Pułk Piechoty z 23 Dy

wizji  Piechoty  i  203 Rezerwowy Pułk 
Piechoty  z  55 Dywizji  piechoty  rezer
wy,  które  odbyło  się  na  osi  dróg Kra
snobród    Tomaszów  Lubelski 
i Józefów  Tomaszów Lubelski. Wyj
ście  tego  natarcia  rozpoczynało  się 
z okolic miejscowości Zielone. 

Dzięki  realizacji  tego  zadania 
mieszkańcy  Zielonego  i  okolic  mieli 
możliwość  przeniesienia  się  w  te  tra
giczne czasy  i uczestniczenia w żywej 
lekcji  historii,  co  stanowi  dodatkową 
wartość do zadania.

Zielone  jest małą wioską położoną 
w  lasach  Krasnobrodzkiego  Parku 
Krajobrazowego w gminie Krasnobród 
liczącą ponad 400 mieszkańców. W tej 
niewielkiej  wsi  18.04.2011  roku  po
wstało  Stowarzyszenie  na  rzecz  roz
woju  miejscowości  Zielone  „ACH 
ZIELONE”    i okolic  liczące 30 człon
ków,  które  próbuje  ocalić  od  zapo
mnienia  wojenną  historię  Zielonego 
i  okolic.  Potrzebą  realizacji  zadania 
była  promocja  działalności  historycz
nej  oraz  dziedzictwa  narodowego. 
Większość  z  uczestników  i  świadków 
tragicznych  chwil  tej  lokalnej  historii 
już  odeszło  pozostawiając  po  sobie 
nieliczne wspomnienia. Jeszcze żyjący 
mają  szansę  na  przekazanie  historii 
i  świadectwa  tamtych  dni  nielicznym 
osobom, które chcą ich słuchać. 

Dzięki  aktywności  członków  sto
warzyszenia mieliśmy możliwość oca
lenia  tych  wspomnień.  Realizacja 
zadania umożliwiła przekazanie wspo
mnień,  które  są  spuścizną  pokolenia 
żyjącego  w  okresie  wojny  i  powinny 
stać  się naszym dziedzictwem narodo
wym. Nie  od  dziś wiadomo,  że  lekcje 
historii  są  mało  atrakcyjne  dla  dzieci 
i młodzieży  oraz  pomijają  fakty  zwią
zane z ich lokalną historią. Widowisko 
historyczne  w  przystępnej  formie 
i  z  udziałem  rekonstruktorów,  którzy 
dbają o najdrobniejsze  szczegóły  i  de
tale, umożliwiło dzieciom z Publicznej 
Szkoły  Podstawowej  w  Zielonem  (jej 
organem  prowadzącym  jest  Stowarzy
szenie  „ACH  ZIELONE”)  poznanie 
i  przeżycie  tamtych  chwil.  Przeżywa
nie historii w takiej formie zawsze po
zytywnie  wpływa  na  utożsamianie  się 
ze  środowiskiem  lokalnym  i  integruje 
społeczność,  motywuje  do  dalszego 
zgłębiania wiedzy historycznej.
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Dzięki  realizacji  zadania wypromowa
na  została  działalność  historyczna  sto
warzyszenia.  Promocja  miała  zasięg 
ogólnopolski,  gdyż  w  realizacji  zada
nia  uczestniczyli  ludzie  z  terenu 
Lubelszczyzny  i  innych  woje
wództw  m.in.  podkarpackiego,  mało
polskiego,  łódzkiego,  święto 
krzyskiego  i  śląskiego,  czyli  razem 
około  100 osób. Grupa odbiorców wi
dowiska miała duży przekrój wiekowy: 
od  dzieci  i  młodzieży  szkolnej,  po
przez  studentów oraz osoby pracujące, 
aż  do  ludzi  w  podeszłym  wieku.  Jed
nak widowisko skierowane było głów
nie  do  młodzieży  szkolnej  w  celu 
podniesienia  jej  świadomości  jaki 
wpływ  miały  zmagania  zbrojne 
w  1939  r.  na  dalszy  przebieg  działań 
przeciwko  okupantowi  niemieckiemu, 
a  także  z późniejszymi władzami oku
pacji sowieckiej. 

Odbiorcami  zadania  byli  głównie 
uczniowie  szkół  z  terenu  gminy  Kra
snobród (tj. Zielone, Krasnobród, Maj
dan Wielki,  Kaczórki)  i  gminy  Susiec 
(tj. Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu) 
oraz  mieszkańcy  tych  miejscowości 
razem  ponad  1000  osób.  Ponadto  byli 
  też  turyści  i  kuracjusze  przebywają
cych w tych okolicach. 

Po  zakończonej  rekonstrukcji  mie
liśmy  jeszcze  liczne  grupy  z  Warsza
wy,  Garwolina,  Katowic  i  odległych 
krańców Polski, które przeszły śladami 
wojennych  ścieżek  i wysłuchały  lekcji 
historii  o  wydarzeniach  w  Zielonem 
z 1939 roku. 

Tak  duża  liczba  grup  sprawiła,  że 
nie  dało  się  prowadzić  i  opowiadać 
jednej  osobie.  Podzieliliśmy  się:  ja 
wraz  grupą  rekonstrukcyjną  z  Toma
szowa Lubelskiego  Klub Miłośników 
Historii    opowiadaliśmy  o  wydarze
niach z 1939 roku.

Przyjmowaliśmy  również  gościa 
wyjątkowego  Panią Sanisławę Utnic
ką  z  Kozienic,  spod  Radomia  wraz 
z  rodziną    córkę  żołnierza  polskiego 
Stanisława Nowaka, który poległ  i  zo
stał  pochowany  w  mogile  zbiorowej 
w Zielonem.

Chcemy  robić  rekonstrukcje  cy
klicznie, o ile pozwolą nam na to środ
ki.  Koszt  całego  projektu  inscenizacji 
„Na  wzgórzach  i  lasach  Zielonego” 
wyniósł ponad 60.000 zł. 

Na koniec relacji pragnę podzięko
wać wszystkim,  którzy  przyczynili  się 
do wsparcia  rzeczowego  jak  i  finanso
wego widowiska w Zielonem. 

Dziękuję  grupom  rekonstrukcyj
nym:

*  Klubowi Miłośników  Historii  z  To
maszowa Lubelskiego, 
* 9 Pułkowi Piechoty Legionów, 
* 4 Pułkowi Piechoty z Kielc, 
*  Grupie  Rekonstrukcji  Historycznej 
„Gregor” z Puław,
* Muzeum Arsenał z Zamościa za uży
czenie  działka  przeciwpancernego 
„Bofors”,
*  Grupie  Rekonstrukcyjnej  „Zamość 
1920” z Zamościa,
*  Ogólnopolskiej  Grupie  Historycznej 
Przysposobienia Wojskowego Kobiet,
*  Prywatnemu Muzeum  Pojazdów  za
bytkowych  i militarnych  Panu  Bogda
nowi Maczudze z Rakszawy,
* Zamojskiej Grupie Rekonstrukcyjnej 
im.  Jana  Sobiepana  Zamoyskiego 
z Zamościa,
*  Panu  Czochra  ze  Zwierzyńca    za 
wypożyczenie motorów,
*  Stowarzyszeniu  Rekonstrukcji  Hi
storycznych z Jarosławia,
*  Stowarzyszeniu  Tradycji  26  Skier
niewickiej Dywizji Piechoty.

 
Składam podziękowania  za owo 

cną  współpracę,  ogromną  troskę 
o  historię  Polski  i  zaangażowanie 
w  jej upowszechnianie,  z życzeniami 
wielu  sukcesów  i  wszelkiej  pomyśl
ności:
* Dorocie i Andrzejowi Burdom z To
maszowa  Lubelskiego    odgrywają
cych sanitariuszkę i Wojsko Polskie,
*  Rafałowi  Muranowiczowi  z  Wado
wic – odgrywającmu Wojsko Polskie,
*  Arturowi  Sobieraj  –  reprezentują
cemu firmę „Piro Sobeieraj”,
*  Karolowi  Lewandowskiemu  –piro
technikowi
*  Michałowi  Maciaszek    za  wy
posażenie,
*  Andrzejowi  Sokalowi    za  wyposa
żenie,
* Marianowi Wójcik – odgrywającemu 
lekarza ze szpitala polowego nr 503,
*  Bohdanowi  Brusiak  –  odgrywają
cemu ludność cywilną,
*  Jackowi Sitarczykowi    ratownikowi 
medycznemu,
*  Tomkowi  Kozyra  –  odgrywającemu 
wermacht niemiecki,
*  Ewie  MichnikWęgrzyn    odgrywa
jącej ludność cywilną,
* Justynie Kudyba  Dyrektor Publicz
nej Szkoły Podstawowej w Zielonem  
odgrywającej ludność cywilną.

Dziękuję  mieszkańcom  Zielone
go, którzy uczestniczyli w widowisku 
odgrywając role ludności cywilnej:
Rafałowi Kłyżowi,  Sylwii  Skóra,  Bar
toszowi  Skóra,  Agnieszce  Umińskiej, 
Magdalenie  Umińskiej,  Kubie  Bu

dzyńskiemu, Bartkowi Kozieł. 

Podziękowania  kieruję  do  spon
sorów  i  współfinansujących widowi
sko  historyczne  w  Zielonem, 
którymi byli:
*  Ministerstwo  Obrony  Narodowej 
w Warszawie,
*  Urzęd  do  Spraw  Kombatantów 
i  Osób  Represjonowanych  w Warsza
wie,
*  Burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierza 
Misztal,
*  Wicestarosta  Powiatu  Zamojskiego 
 Kazimierz Mielnicki,
*  Pan  Bogdana  Kulczycki  z  Nadle
śnictwa Zwierzyniec,
* Stowarzyszenie „ACH ZIELONE”,
*  Klub  Miłośników  Historii  z  Toma
szowa Lubelskiego,
* Fundacja OSCAR, Pan Lesław Kap
ka,
* Pracownia Reklamy „Syrtow” z To
maszowa Lubelskiego,
* Sanatorium Rehabilitacyjnem  im Ja
nusza Korczaka w Krasnobrodzie, Pan 
Wojcieci Żurakowski,
* Market w Krasnobrodzie, Pan Kazi
mierz Adamczuk,
* Piekarnia z Krasnobrodu, Pan Toma
sz Kurantowicz,
* Masarnia z ubojnią w Hrubieszowie, 
Pan Adam Kurantowicz,
*  Krasnobrodzki  Dom  Kultury,  Pani 
Dyrektor Mariola Czapla,
* Pan Józef  Zdybel, filmowanie,
* Pan Jakub Świderek z Kolonii Łasz
czówka za nakręcenie filmu,
*  Mieszkańcy  Zielonego,  tym  którzy 
przygotowali  poczęstunek  dla  wszyst
kich obecnych.

Dziękuję  wszystkim  którzy 
uczestniczyli  w  utrzymaniu  porząd
ku i bezpieczeństwa
*  Policji  z  Posterunku  w  Krasnobro
dzie,
*  Zarządowi  Dróg  Powiatowych 
w Zamościu,
*  OSP  z  Zielongo,  oraz  z  Majdanu 
Wielkiego,  Hutkowa,  Huciska,  Ma
lewszczyzny i Wólki Husińskiej.

 Tomasz Skóra
Prezes „ACH ZIELONE” – 

Stowarzyszenia na rzecz  rozwoju 
miejscowości Zielone i okolic

Fotoreportaż – str. 11
fot. Mariola Czapla
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W  dniach  46  sierpnia  2017 
roku,  duża,  bo  licząca  40 

osób  delegacja  Krasnobrodu  przeby
wała  u  swoich  południowych  przyja
ciół  w  Krásnym  Brodzie  na  Słowacji. 
Wyjazd  był  odpowiedzią  na  zaprosze
nie  Vladimíra  Bajaja  –  starosty 
Krásnego Brodu,  który wraz  z  innymi 
przedstawicielami  samorządu  naszej 
partnerskiej  miejscowości  przebywał 
w dniach 23 marca 2017 roku w Kra
snobrodzie.

Naszą  delegację,  która  udała  się 
z  wizytą,  tworzyli:  burmistrz  Krasno
brodu Kazimierz Misztal, doradca bur
mistrza  Janusz  Oś,  Krasnobrodzka 
Orkiestra  Dęta,  Zespół  Folklorystycz
ny  „Wójtowianianie”,  reprezentacja 
MiejskoGminnego Klubu Sportowego 
„Igros”  Krasnobród  oraz  przedstawi
ciele  Krasnobrodzkiego  Domu  Kultu
ry.  Znaczna  część  uczestników 
wyjazdu  była  w  Krásnym  Brodzie  po 
raz pierwszy.

Gospodarze,  ze  starostą  Vladi
mírem  Bajajem  na  czele  przyjęli  nas 
bardzo  serdecznie.  Na  każdym  kroku 
spotykaliśmy  się  z  ich  gościnnością, 
życzliwością i przyjaznym uśmiechem. 

Program  trzydniowej  wizyty  był 
bogaty  w  różne  wydarzenia  i  spotka
nia, ale był też czas na relaks i indywi
dualne  poznawanie  odwiedzanych 
miejsc. 

Szczególnie  pracowity  był  drugi 
dzień, czyli sobota. W tym dniu mieli
my  okazję  zwiedzić  Muzeum  Sztuki 
Nowoczesnej  Andy’ego  Warhola 
w Medzilaborcach (w tej miejscowości 
mieszkaliśmy  podczas  naszego  poby
tu).

Muzeum w Medzilaborcach jest je
dynym w Europie muzeum tego wybit
nego  amerykańskiego  artysty.  Oprócz 
jego  dzieł  prezentowane  są w  nim  też 
prace  jego  brata  Paula  i  bratanka  Ja
mesa.  Można  też  zobaczyć  tam 
pamiątki  rodzinne  Warholów. 
W  obiekcie  tym  prezentowane  są  też 
dzieła  współczesnych  artystów  krajo
wych i zagranicznych.

Po  wizycie  w  muzeum  poświęco
nemu  czołowej  osobistości  sztuki  XX 
wieku,  królowi  popartu  Andy'emu 
Warholowi  udaliśmy  się  do  Krásnego 
Brodu.  Tam  o  godz.  15.00  rozpoczął 
się mecz piłki nożnej pomiędzy druży
nami  Klubu  Sportowego  Krásny  Brod 
(Słowacja) i MiejskoGminnego Klubu 
Sportowego   „Igros” Krasnobród (Pol
ska).

Mecz  był  rozegrany  w  trudnych  wa
runkach  atmosferycznych,  było bardzo 
gorąco.  Mimo  to  zawodnicy  obu  dru
żyn  postarali  się,  aby  dostarczyć  kibi
com  wielu  emocji.  Ostatecznie  mecz 
zakończył  się  zwycięstwem  gości  wy
nikiem 2:1. 

Po  zakończeniu  gry  starosta 
Krásnego Brodu Vladimír Bajaj  i  bur
mistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal 
podziękowali  zawodnikom  i  sędziom 
za  udział  w  spotkaniu  oraz  wręczyli 
pamiątkowe  puchary.  Burmistrz  Kra
snobrodu zaprosił drużyny do  rozegra
nia meczu  rewanżowego w  przyszłym 
roku, w ramach „Dni Krasnobrodu”. 

Kolejnym  punktem  sobotniego 
programu był koncert, podczas którego 
dorobek  artystyczny  prezentowały  ze
społy  obu  partnerskich  miejscowości. 
Zanim rozbrzmiała muzyka wszystkich 
zebranych  w  Domu  Kultury  powitali 
Starosta  Krásnego  Brodu  i  Burmistrz 
Krasnobrodu.  Potem  rozpoczął  się 
koncert, który rozpoczęły nasze zespo
ły.  Na  początku  zagrała  Krasnobrodz
ka  Orkiestra  Dęta,  z  kapelmistrzem 
Mateuszem Krawcem na  czele. Orkie
stra  zaprezentowała  repertuar  rozryw
kowy.  Na  bis  zagrała  utwór  pt. 
„Orkiestry  dęte”.  Wraz  z  muzykami 
wystąpiła wokalistka Kinga Krawiec. 

Jako  kolejny  na  scenie  pojawił  się 
zespół  folklorystyczny  „Wójtowianie”. 
Podczas  występu  zaprezentował  on 
kilka  utworów  ludowych    ze  swojego 
bogatego repertuaru. Zarówno występy 
orkiestry  jak  i  „Wójtowian”  zostały 
nagrodzone brawami.

Następnie  przyszedł  czas  na  pro
gram  artystyczny  w  wykonaniu  sło
wackich  zespołów.  Rozpoczął  go 
reprezentujący  gospodarzy  zespół 
folklorystyczny  „Krasnobridčanka”, 
w  wykonaniu  którego  wysłuchaliśmy 
piękne  pieśni  rusińskie,  którym  towa
rzyszyły  również  taneczne  kroki.  Na 
scenie  pojawił  się  też  zespół  „Lelija” 
z  Medzilaborec,  który  również  urzekł 
słuchaczy  pięknym  wykonaniem  pre
zentowanych  pieśni.  Kończąc  arty
styczną  część  spotkania  obydwa 
słowackie  zespoły  zaśpiewały  wspól
nie  piękną  pieśń.  Potem  była  jeszcze 
okazja  do mniej  oficjalnego, wspólne
go spędzenia czasu.

W  ostatnim  dniu  naszego  pobytu 
w Krásnym Brodzie, w niedzielny po
ranek  uczestniczyliśmy  we  Mszy  św. 
w Monastyrze Zesłania Ducha Święte
go  w  Krásnym  Brodzie.  Znajduje  się 

w nim kopia cudownego obrazu Matki 
Bożej  Krasnobrodzkiej.  Z  wielką 
przyjemnością  słuchaliśmy  pięknej 
oprawy  wokalnej  Mszy  św.  w  wyko
naniu miejscowych parafian. 

Po  nabożeństwie  zwiedziliśmy  ru
iny starego monastyru, kaplicę, a także 
mogliśmy  napić  się wody  z  cudowne
go  źródełka.  Byliśmy  również  na 
cmentarzu,  na  którym  pochowani  zo
stali  żołnierze  polegli  w  czasie  I  i  II 
wojny światowej.

Po  tej krótkiej  lekcji historii udali
śmy  się  na  obiad  do  Domu  Kultury, 
a  po  nim  przeszedł  czas  rozstania. 
Burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal w imieniu swoim i wszystkich 
uczestników wyjazdu podziękował Pa
nu  Staroście  Vladimírowi  Bajajowi, 
jego  współpracownikom,  członkom 
rady  oraz  wszystkim  zaangażowanym 
za  przygotowanie  naszego  pobytu,  za 
miłą  i  rodzinną  atmosferę.  Jednocze
śnie  zaprosił  władze  samorządowe 
Krásnego Brodu oraz mieszkańców do 
przyjazdu  do  Krasnobrodu  w  lipcu 
2018  roku  na  obchody  „Dni  Krasno
brodu”.
Były  też  podziękowania  od  starosty 
Vladimíra  Bajaja  za  nasz  przyjazd, 
kontynuację  współpracy  (po  6  latach 
przerwy)  oraz  za  zaproszenie  do  Kra
snobrodu. 
Na  pożegnanie  była  jeszcze  piosenka 
w wykonaniu „Wójtowian” i wyruszy
liśmy w drogę powrotną.

Wyjazd  do  naszych  przyjaciół  do 
Krásnego Brodu dostarczył nam wielu 
miłych  wrażeń,  które  na  długo  pozo
staną w naszej pamięci.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 24

fot. Marzena Mazurek, Aneta Krupa

Z wizytą u naszych słowackich przyjaciół

SPRZEDAM
3 działki budowlane
o pow. 1000 m2 każda
w Krasnobrodzie
przy ul. Wiśniowej

Kontakt: 

tel.667 575 929
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W  dniu  24.07.2017r.  w  sali 
konferencyjnej  przy  Zamoj

skim Centrum Informacji Turystycznej 
i Historycznej w Zamościu  odbyło  się 
uroczyste  rozstrzygnięcie  III  edycji 
konkursu „Liderzy Lokalnych Społecz
ności”  zorganizowanego  przez  Stowa
rzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania 
„Nasze Roztocze”.

Konkurs  skierowany  był  do  orga
nizacji  pozarządowych  (stowarzyszeń 
i fundacji) oraz grup nieformalnych (tj. 
kół gospodyń wiejskich, klubów senio
ra  i  sołectw)  mających  siedzibę,  filię 
lub  prowadzących  działalność  na  ob
szarze  działania  LGD  „Nasze  Rozto
cze”  tj.  na  terenie  gmin  Adamów, 
Krasnobród,  Józefów,  Szczebrzeszyn, 
Zamość i Zwierzyniec. 

Celem  konkursu  było  pobudzenie 
aktywności  organizacji  i  grup  niefor
malnych  do  podejmowania  nowych 
działań  na  rzecz  środowisk  lokalnych, 
a  także wyróżnienie organizacji podej
mujących najciekawsze inicjatywy słu
żące aktywizacji mieszkańców.

Do Konkursu  zgłosiło się 15 orga

nizacji  oraz  grup  niefor
malnych,  które 
zaprezentowały  ciekawe 
projekty  zrealizowane 
w  2016  roku  na  obszarze 
LGD „Nasze Roztocze”.

Zgodnie  z  decyzją  ko
misji  konkursowej  I miej
sce  zajęło  i  główną 
nagrodę    bon  o  wartości 
500 zł otrzymało Stowarzy
szenie  na  rzecz  rozwoju 
miejscowości Majdan Mały 
i  okolic  „Uroczy  zakątek” 
za  realizację  projektu 
„Ocalić  od  zapomnienia” 
–  upamiętnienie  akcji  wy
siedlenia  w  1943  roku  mieszkańców 
wsi Majdan Mały.

Projekt  polegał  na  wykonaniu  pa
miątkowej  tablicy upamiętniającej wy
siedlenie  mieszkańców  wsi  Majdan 
Mały  oraz  zorganizowaniu  uroczysto
ści patriotycznej, podczas której doko
nano odsłonięcia i poświęcenia tablicy.

Projekt  został  zrealizowany  w  ra
mach  Konkursu  „Tu  mieszkam,  tu 

zmieniam”  organizowanego  przez 
Fundację  Banku  Zachodniego  WBK 
im.  Stefana  Bryły  przy  współpracy 
z Bankiem Zachodnim. 

W podsumowaniu  konkursu  udział 
wzięli  oraz  nagrodę  odebrali  przedsta
wiciele  stowarzyszenia  „Uroczy Zaką
tek”:  Anna  Borek  –  skarbnik  i  Jan 
Kopczyński  –  członek  stowarzyszenia 
i jednocześnie sołtys Majdanu Małego.

Wszystkim  człon
kom  stowarzyszenia 
gratulujemy  i  życzymy 
kolejnych  interesują
cych inicjatyw.

Mariola Czapla
fot. LGD „Nasze 

Roztocze”

16

„Uroczy Zakątek” z Majdanu Małego
zwycięzcą konkursu „Liderzy Lokalnych Społeczności”

W dniu 4 sierpnia 2017 roku 
Zarząd  Stowarzyszenia 

Rybacka  Lokalna  Grupa  Działania 
„Roztocze”,  realizującego  Lokalną 
Strategię  Rozwoju  finansowaną  ze 
środków  Programu  Operacyjnego 
„Rybactwo  i  Morze  2014  –  2020”, 
ogłosił  II  nabór  wniosków  na  reali
zację  operacji  przez  podmioty  inne 
niż LGD. 
W związku z powyższym RLGD 

„Roztocze”  serdecznie  zaprasza  po
tencjalnych  beneficjentów    z  terenu 
gmin:  Cieszanów,  Łaszki,  Luba
czów,  Lubycza  Królewska,  Narol, 
Stary  Dzików,  Wiązownica,  Medy
ka,  Radymno,  Stubno,  Bełżec,  To
maszów  Lubelski,  Krasnobród 

i  Adamów,  zainteresowanych  pozy
skaniem  środków  finansowych  na 
realizacje operacji w zakresie działa
nia  „Realizacja  lokalnych  strategii 
rozwoju  kierowanych  przez  społecz
ność”  w  ramach  Priorytetu  4 
„Zwiększenie  zatrudnienia  i  spójno
ści  terytorialnej”,  objętego  Progra
mem  Operacyjnym  „Rybactwo 
i  Morze”,  z  wyłączeniem  projektów 
 grantowych,  na  szkolenia  związane 
z tym naborem.

Terminy szkoleń to: 
17.08.2017r. godz. 10.00
– Krasnobrodzki Dom Kultury, 
16.08.2017r. godz. 10.00
– Urząd Gminy Laszki, 
18.08.2017r. godz. 10.00
–  Biuro  RLGD  „Roztocze”  w Na
rolu. 

Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy

Spotkania szkoleniowe RLGD „Roztocze”
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W  niedzielę  30.07.2017  r. 
w  Krasnobrodzie  odbył  się 

XIV Otwarty Turniej  Szachowy  „Kra
snobrodzka  Wieża”  organizowany 
przez  Krasnobrodzki  Dom  Kultu
ry. Turniej z roku na rok cieszy się co
raz  większym  zainteresowaniem 
i  zyskuje  nowych  sympatyków. W  te
gorocznych rozgrywkach wzięło udział 
 60  osób.  Byli  to  zawodnicy  z:  Toma
szowa Lubelskiego, Biłgoraja, Lublina, 
Lubartowa, Zamościa,   Leżajska, Rud
nika nad Sanem, Tereszpola, Ciotuszy, 
Zwierzyńca,  Dorohuska  oraz Majdanu 
Górnego. 

Tradycyjnie na zakończenie  turnie
ju wszyscy uczestnicy,  z  rąk   dyrektor 
KDK  Marioli  Czapli  i  głównego  sę
dziego  turnieju  Ryszarda  Proboli 
otrzymali  pamiątkowe  dyplomy, 
a  zwycięzcy  także  puchary  i  nagrody 
rzeczowe.  Po  wręczeniu  wszystkich 
nagród był czas na wspólne pamiątko
we zdjęcie.

Oto najlepsi zawodnicy turnieju: 
Kategoria:
Turniej Młodzików
do 10 lat

I miejsce  Paweł Gromek  UKS GIM 
Dwójka Tomaszów Lubelski
II miejsce   Karolina Niedorys   UKS 
GIM Dwójka Tomaszów Lubelski
II miejsce  Eryk Mucha  BCK Biłgo
raj
Kategoria: 11 – 14 lat
I miejsce – Mateusz Bojczewski  LKS 
z Lublin
II miejsce   Kamil  Cisek   UKS GIM 
Dwójka Tomaszów Lubelski
III  miejsce  –  Adrian  Słoniec    UKS 
Orlik Rudnik n/Sanem
Kategoria: 15 – 18 lat
I  miejsce  –  Rafał  Bojczewski    LKS 
z Lublin
II miejsce – Hubert Mucha  UKS SP1 
Leżajsk
III  miejsce  Jakub  Mazurek    LKS 
z Lublin
Kategoria: OPEN
I  miejsce  –  Rafał  Bojczewski    LKS 
z Lublin
II miejsce – Jerzy Semczuk  Świdnik
III  miejsce  –  Adam  Wojciechowski   
Lublin
Nagrody specjalne:
  Najmłodsza  zawodniczka    Anna 

Dziura  LKS Sanovia Lesko
 Najmłodszy zawodnik  Stasio Gorz
kiewicz    LUKS  Tomasovia  Toma
szów Lubelski
 Najstarszy zawodnik    Albin Jawor
ski  BCK Biłgoraj

A. Krupa

fot. Aneta Krupa, Marzena Mazurek

XIV Otwarty Turniej Szachowy 
„Krasnobrodzka Wieża”
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Piknik Rodzinny w Starej Hucie
Stowarzyszenie  „Zielona  Knie

ja”,  Rada  Sołecka  i  jednostka 
OSP  w  Starej  Hucie  zorganizowali 
w dniu 16  lipca 2017  roku Piknik Ro
dzinny,  podczas  którego  uroczyście 
otwarto  boisko  sportowe.  Wybudowa
no  je  w  czynie  społecznym  przy 
wsparciu  Starostwa  Powiatowego 
w  Zamościu  oraz  Urzędu  Miejskiego 
w Krasnobrodzie. 

Uroczystego otwarcia oraz poświę
cenia boiska przy udziale władz gmin
nych  i miejscowych dokonał  ks. Artur 
Sokół    proboszcz  Parafii  Świętej  Bo
żej Opatrzności w Bondyrzu. 

Po  uroczystym  otwarciu  odbył  się 

blok  imprez  sportoworekreacyjnych 
dla  wszystkich  chętnych.  Najmłodszy 
uczestnik  miał  3  lata,  a  najstarszy  87 
lat. Chętnych do zabawy nie brakowa
ło.  Wszyscy  bawili  się  znakomicie. 
Biorący udział w konkursach byli bar
dzo zadowoleni z nagród, których było 
co  niemiara.  A  zadbali  o  to  główni 
sponsorzy  imprezy:  Urząd  Miejski 
w Krasnobrodzie, Krasnobrodzki Dom 
Kultury,  Anna  i Mirosław  Jur  ze  Ślą
ska,  Aneta  Tytuła  oraz  sołtys  Starej 
Huty Andrzej Gancarz. 

Nad  prawidłowym  przebiegiem 
imprezy czuwał  sędzia główny Sławo
mir Radliński.  Przebywający na wcza

sach  turyści  ze  Śląska  oraz 
z  Warszawy  byli  pełni  podziwu,  że 
w  takiej  małej  miejscowości  można 
zrobić coś tak wspaniałego.

Dla  wszystkich  był  darmowy  po
częstunek  i wspólne grillowanie, które 
przygotowały  miejscowe  gospodynie 
ze  Stowarzyszenia  „Zielona  Knieja”. 
Piknik  uświetnił  występ  kapeli  „Ada
mowiacy”  z  Adamowa.  Nad  porząd
kiem  czuwała  Policja  z  Krasnobrodu, 
a  imprezę  wzorowo  prowadził  miej
scowy sołtys.

Uczestnik pikniku

19
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N iemcy,  idąc  tropem  wycofu
jących  się  partyzantów  i  nie 

napotykając prawie żadnej przeszkody, 
zbliżyli  się  do  Róży  od  strony  Łusz
czacza.  W  pierwszej  kolejności  prze
prowadzili  atak  na  gajówkę,  w  której 
znajdowali  się  ranni  żołnierze Batalio
nów  Chłopskich  wraz  z  obsługą  sani
tarną.  Natomiast  większe  siły 
żandarmów  cichaczem  podeszły  pod 
wioskę  Róża.  Mając  dokładne  rozpo
znanie, otoczyli te gospodarstwa, gdzie 
biwakowali  przemęczeni  całodzienną 
walką Bechowcy  i przeprowadzili bły
skawiczny  atak.  Zaskoczeni  partyzan
ci,  dzięki  odwadze  i  energii 
por. „Groma” Stanisława Legęzy  do
wódcy  5  kompani,  zdołali  wytrzymać 
pierwszy  impet hitlerowskiego uderze
nia  i podjęli walkę z wściekle atakują
cym przeciwnikiem. Bili  się  z odwagą 
i  opanowaniem.  Wykorzystując  bar
dziej  dogodne  stanowiska  umiejsco
wione  w  poszczególnych  gospo 
darstwach, mogli  odpowiadać  skutecz
nym  ogniem.  Walka  była  krótka,  ale 
bardzo  zacięta.  Partyzanci  zdołali 
przerwać  pierścień  otaczający  wieś 
i  przebili  sobie  drogę  powrotną.  Wy
cofali  się  bez  strat  wraz  z  rannymi 
i  sztabem  mjr.  „Grzmota”  Franciszka 
Bartłomowicza  w  bezpieczne  miejsce. 
Nie było  jednak możliwości  ratowania 
rannych,  tych co przebywali w gajów
ce. Niemcy zaskoczyli punkt  sanitarny 
na  samym  początku  walki.  Paulina 
Czuwara,  „Marta”,  która  dowodziła 
drużyną  sanitarną  „Zielonego  Krzyża” 
w  swoich  wspomnieniach  pisze:  „Na
gle  zupełnie  niespodziewanie  do 
mieszkania  wpadła  kobieta,  która 
mieszkała w gospodarstwie – krzycząc 
„Niemcy  otaczają  chałupę,  pełno  ich 
na  podwórku  i  w  lesie,  gdzie  wasze 
ubezpieczenie?  Podchodzę  do  okna. 
Istotnie  na  podwórku  pełno Niemców. 
Naradzamy się co robić? Nie ma czasu 
do stracenia.

„Lew”  Jan  Danielewicz  i  ciężko 
ranny  „Kosynier”  Franciszek  Ko
strubiec  przez  uchylone  drzwi  wrzu
cają  granaty  do  sieni.  Okrzyk:  Halt! 
zlewa się z wybuchami granatów,  roz
poczęła  się  nierówna  i  bardzo  drama
tyczna walka.  Jednocześnie  partyzanci 
chcieli dostać się na strych, gdzie mie
liby  lepsze  warunki  do  obrony.  Na 
progu  domu  giną  Jan  Kostrubiec 
i Czesław Biront. Natomiast  Jan Rarot 
ostrzeliwując  się,  zdołał  dostać  się  na 

strych,  skąd  następnie  prowadził 
oszczędny,  ale  skuteczny  ogień  z  pi
stoletu  maszynowego  do  żandarmów 
otaczających gajówkę. Pozostali party
zanci  ciężko  ranni  jak:  „Lew”,  „Kosy
nier”,  „Zawisza”  i  sanitariuszki: 
Genowefa  Kołodziej  „Kalina”,  Stani
sława  Sachajko  „Jaskółka”,  Paulina 
Czuwara  „Marta” oraz  jeden partyzant 
radziecki  „Pietia”  zgromadzili  się 
w kuchni, gdzie było okno z widokiem 
na  las,  przez  które można  było  obser
wować  Niemców  przyczajonych  za 
drzewami i ostrzeliwujących dom.

Przez  to  okno  partyzanci  prowa
dzili  regularną  wymianę  strzałów 
z wrogiem.  Po  pewnym  czasie  żołnie
rze niemieccy, kiedy nie widzieli moż
liwości  poddania  się  partyzantów 
podpalili dom pociskami zapalającymi. 
Dom drewniany, pokryty  słomą zaczął 
się  palić  jak  pochodnia. Wśród  zebra
nych  w  nim  partyzantów,  nikt  nie 
wspominał  ani  słowa  o  poddaniu  się. 
Żołnierze  niemieccy  ze  stoickim  spo
kojem  ukryci  za  drzewami  oglądali 
dzieło  swojego  zniszczenia.  Tylko 
zwierzęta  domowe,  przebywające 
w  obok  stojącym  budynku  gospodar
czym przerażone, swoimi głosami pro
siły  człowieka  o  pomoc.  Partyzanci 
wystrzelali  niemal  ostatnią  amunicję 
do  posiadanej  broni,  pozostawiając 
w  niej  po  jednym  naboju    na  wypa
dek,  gdyby  zaistniała  konieczność 
skrócenia  sobie życia, kiedy  to  już nie 
będzie  żadnego  wyjścia,  by  uniknąć 
dostania  się  w  ręce  oprawców.  „Mar
ta”  jako  dowódca  drużyny  sanitarnej, 
poleciła  zachować  kompletny  spokój 
i ciszę licząc na to, że Niemcy odejdą, 
ewentualnie  nadejdzie  jakaś  pomoc  ze 
strony znajdujących się w pobliżu par
tyzantów.  Nic  takiego  się  nie  stało, 
dom palił się nadal, a belki zaczęły już 
trzeszczeć.  Postanowiono  uciekać 
przez uchylone w drugim pokoju okno, 
które  prowadziło  do  przyległego  lasu, 
w którym, na  ten  czas nie było Niem
ców. Pierwsza wyskoczyła sanitariusz
ka  „Kalina”,  pomagając  jednocześnie 
wraz  z  partyzantem  radzieckim  „Pie
tią”  ciężko  rannemu  „ Zawiszy  ”. Na
stępnie  wyskoczył  „Lew”  i  pozostali 
w  tym  pokoju  partyzanci.  Po  pewnej 
chwili  byli  już  w  lesie  przylegającym 
do  domu,  a  który  nie  był  obsadzony 
przez nieprzyjaciela.

Jak  się  okazało,  w  następnym  po
mieszczeniu  też  było  uchylone  okno, 

wyglądało  na  to,  że  ktoś  przez  niego 
uciekł.  „Marta”,  nie  namyślając  się 
wyskoczyła  i  znalazła  się  w  ogrodzie 
przydomowym  ogrodzonym  drewnia
nym  wysokim  płotem.  Niemcy,  by 
przypieczętować  śmierć  partyzantów 
w palącym się domu , rzucili do przed
sionka  drzwi  wejściowych  kilka  gra
natów. W  tym  czasie  „Marta”,  będąca 
blisko wybuchu została ranna, w ramię 
i  bok,  a  kilka  metrów  dalej  widoczna 
była  leżąca  sanitariuszka  „Jaskółka  ”. 
Leżący  obok,  ciężko  ranny  „Kosy
nier”, podniósł się by pomóc „Marcie” 
oderwać  sztachety  i  umożliwić  jej 
ucieczkę. W tym czasie został trafiony 
pociskiem  w  głowę  i  padł  martwy 
trzymając  w  ręce  odbezpieczony  gra
nat.  Niemcy,  słysząc  jakiś  ruch  koło 
płonącego  domu,  zaczęli  ostrzeliwać 
płot z broni maszynowej. Nagle, przez 
okno  palącego  się  domu,  wyskoczył 
Jan  Rarot.  Podbiegł  do  martwego  już 
„Kosyniera”,  zabrał  mu  z  ręki  odbez
pieczony granat i rzucił za płot w stro
nę  Niemców.  „Marta”  wraz  z  Janem 
Rarotem i jedną sanitariuszką, przy za
padającym  już  zmroku,  dotarli w  głąb 
lasu  –  byli  ocaleni.  Las  był  schronie
niem  dla  partyzantów,  którym  udało 
się  cudem  uniknąć  śmierci.  Słychać 
było  salwy  karabinów  maszynowych; 
to  żołnierze  5  kompanii  przebijali  się 
przez  pierścień  okrążenia  wroga,  by 
w  nocy  dotrzeć  do  rejonu  Długi  Kąt, 
gdzie  por.  „Grom”  wydał  rozkaz  cza
sowego  rozproszenia  oddziału  i  prze
dzierania  się  małymi  grupami  oraz 
pojedynczo do  rodzinnych miejscowo
ści. Natomiast  ranni  partyzanci  i  sani
tariuszki,  którzy  ocaleli  z  pogromu 
w  gajówce  krążyli  po  lesie,  zachowu
jąc  jednocześnie  bardzo  dużą  ostroż
ność,  aby  nie  spotkać  Niemców 
penetrujących  las  w  pobliżu  Róży. 
W  niedługim  czasie  pojawili  się  żoł
nierze  4  kompanii  por.  „Burskiego”. 
Kompania ta w drodze przemarszu ko
ło  Przejmy,  stoczyła  krótką  potyczkę 
z  Niemcami,  a  następnie  dotarła  do 
Róży.  Stąd,  po  zabraniu  uratowanych 
rannych,  kompania  ruszyła  na  Łusz
czacz  i  Majdan Mały,  ostatecznie  do
tarła  do  Polan,  gdzie  została 
rozformowana. 

Podsumowując  dni  zaciętej  walki 
z Niemcami pod Zaborecznem i Różą, 
mjr.  „Grzmot”  Franciszek  Bartłomo
wicz  w  rozkazie  nr  243  z  14  lutego 
1943  roku oddał hołd poległym party

Ludowcy i ich zbrojne ramię
Bataliony Chłopskie w obronie Zamojszczyzny cz. 7
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zantom. „Na skutek szalejącego terroru 
okupanta  –  stwierdzał  rozkaz  –  zmu
szeni  byliśmy  zareagować,  by  dać  do
wód  siły,  oporu  i  zdecydowania  do 
walki  z  metodami,  które  eksperymen
talnie,  ale  w  najbrutalniejszy  sposób 
zaczął  stosować  nowoczesny  barba
rzyńca. W walkach tych padli śmiercią 
bohaterską  dca  por.  „Azja”,  dca 
kompanii  ppor.  „Zawisza”,  dwóch 

podoficerów,  trzech strzelców i sanita
riuszka z 5 kampanii, dwóch strzelców 
z  4  kampanii  oraz  ochotnik  z  PZP. 
Śmiercią  swoją  dali  dowód,  że  Polak 
nigdy  nie  ugnie  się  przed  żadnym  na
jeźdźcą, bo droższa nam jest nad życie 
–  wolność.  Nam  dali  przykład,  jak 
walczyć  z  wrogiem.  Odeszli  od  nas 
najlepsi  i  najdzielniejsi  koledzy,  ale 
pamięć  o  nich  pozostanie  w  naszych 

sercach dopóki bić będą. Nazwiska ich 
uwiecznione  będą  w  historii  naszego 
pułku. Legli, a salwą honorową był dla 
nich zgiełk walki. Za  śmierć  ich wróg 
zapłacił  dziesięciokrotnie. Niech  im  ta 
ukochana nad życie ziemia polska lek
ką będzie".

Jan Gębka

Stowarzyszenie  na  rzecz  rozwo
ju  miejscowości  Stara  Huta 

i  okolic  „Zielona  Knieja”,  w  ramach 
projektu  „Lubelskie  Lokalnie  Mikro
dotacje FIO 2”, od czerwca br. realizu
je  zadanie  pt.  „Ocalić  od  zapomnienia 
– wrzesień 1939 w Starej Hucie”.

Główne  cele  projektu    to:  podtrzy
mywanie  i  upowszechnianie  tradycji 
narodowej,  pielęgnowanie  polskości, 
rozwój  świadomości  narodowej,  oby
watelskiej i kulturowej oraz utrwalenie 
pamięci o poległych mieszkańcach wsi 
Stara Huta, którzy zginęli we wrześniu 
1939 roku, a także  pobudzenie aktyw
ności  mieszkańców  i  integracja  lokal
nej społeczności. 

W ramach realizacji zadania wyko
nywana  jest  pamiątkowa  tablica  o  tre
ści  historycznopatriotycznej  upa 
miętniająca  wydarzenia  z  września 
1939  roku.  Wykonuje  ją  artysta  rzeź
biarz  Andrzej  Gontarz.  Tablica  umo
cowana  będzie  na  kamieniu.  Prace 
polegające  na  przygotowaniu  terenu, 
na  którym  będzie  usytuowany  kamień 
wraz z tablicą prowadzą w ramach wo
lontariatu  członkowie  stowarzyszenia 
„Zielona Knieja”. 

Zadanie  obejmuje  również  organi
zację  uroczystości  patriotycznej  zwią
zanej  z  odsłonięciem  pamiątkowej 
tablicy,  na  którą  Zarząd  i  członkowie 
Stowarzyszenia  „Zielona  Knieja”  ser
decznie zapraszają.

Uroczystość  odbędzie  się  w  nie
dzielę  24  września  2017  r.  w  Starej 
Hucie.  Początek  o  godz.  14.00.  Jej 
przygotowaniem  zajmują  się  członko
wie  stowarzyszenia  oraz  inni wolonta
riusze  zaangażowani  w  realizację 
projektu. 

W programie uro
czystości  będzie  od
słonięcie  i  poświę 
cenie  tablicy,  Msza 
św.,  a  po  niej  patrio
tyczny  montaż  słow
nomuzyczny  w  wy 
konaniu  uczniów 
Szkoły  Podstawowej 
im.  Armii  Krajowej 
w  Kaczórkach,  kon
cert pieśni patriotycz
nych  w  wykonaniu 
Zespołu  Folklory
stycznego  „Wójto
wianie” oraz wystawa 

o tematyce II wojny światowej prezen
tująca  m.in.  wspomnienia  świadków 
tamtych wydarzeń.

Dla  uczestników  tej  uroczystości 
zostanie  przygotowany  poczęstunek 
podczas,  którego  będzie  czas  na  wy
słuchanie  wspomnień  z  wydarzeń 
1939 roku. 

Zadanie  jest  realizowane  z  udzia
łem  partnerów,  którymi  są  Urząd 
Miejski  w  Krasnobrodzie  i  Krasno
brodzki Dom Kultury.

Mariola Czapla

Zaproszenie na uroczystości patriotyczne
„Ocalić od zapomnienia – wrzesień 1939

w Starej Hucie”

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Partnerzy: Biłgorajska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., Gmina Zwierzyniec oraz Apis S. A.
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W  dniu  16  lipca  2017  r. 
w  miejscowości  Dominika

nówka, po raz ósmy odbyły się obcho
dy  święta 2 Pułku Strzelców Konnych 
zorganizowane  przez  Strzelców  Jed
nostki  Strzeleckiej  im.  gen  Tadeusza 
Piskora  w  Tomaszowie  Lubelskim, 
mieszkańców Dominikanówki,  Burmi
strza  Krasnobrodu  oraz  Strażaków 
OSP z Dominikanówki.

Tradycyjnie  już  strzelcy  o  godz. 
10.00 wyruszyli konno rajdem z Krzy
wegostoku  k/Komarowa  szlakiem, 
który  przemierzał  w  1939  r.  2  PSK, 
aby  dotrzeć  na  Mszę  Świętą  Polową 
odprawianą  przez  Księdza  Prałata  Eu
geniusza  Derdziuka  na  terenie Warsz
tatów  Terapii  Zajęciowej 
w Dominikanówce.

„Rajd Pułkowy 2 PSK  swoją  trasą 
pokrywający  się  z  trasą,  którą  przebył 
nasz  Pułk  w  ostatnich  dniach  swoich 
walk  w  1939  r.,  jest  hołdem  oddawa
nym  tym  żołnierzom,  którzy  po  23 
dniach  ciągłych  walk,  marszów  dotarł 
na  tereny  Roztocza.  W  rajd  ruszamy 

umundurowani  i  wyposażeni  tak  jak 
„nasi”  strzelcy konni – mówi  jeden  ze 
strzelców, uczestników rajdu – po to by 
poczuć  chociaż  namiastkę  tego,  co 
przeżywali  oni,  stojąc  przed  koniecz
nością  walki  z  niemieckim  i  rosyjskim 
agresorem.

Po  dotarciu  do  Dominikanówki 
dzielni  kawalerzyści  wzięli  udział  we 
Mszy świętej wraz z zaproszonymi go
śćmi  i  mieszkańcami.  Na  zakończenie 
burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal  podziękował  wszystkim  zaan
gażowanym  w  przygotowanie  uroczy
stości.

Po Mszy odbył się pokaz sprawno
ści  kawaleryjskiej,  podczas  którego 
zaprezentowali  swoje  umiejętności 
Strzelcy  sekcji  konnej  JS  2019 w bar
wach  2  Pułku  Strzelców  Konnych 
i  członkowie  Roztoczańskiej  Konnej 
Straży  Ochrony  Przyrody  w  barwach 
25  Pułku  Ułanów  Wielkopolskich, 
a  bezpośrednio  po  tym  strzelcy  Jed
nostki  Strzeleckiej  2019  przygotowali 
pokaz,  który  stanowi  prezentację 
sprawności i umiejętności nabywanych 

podczas ćwiczeń.
Miejsce  wybrane  przez  strzelców 

na  obchody  Święta  Pułkowego  2PSK 
nie  było  przypadkowe,  ponieważ  23 
września  1939  r.  po  bardzo  ciężkich 
walkach  pod  Suchowolą,  pułk  rozlo
kował  się  we  wsi  Dominikanówka. 
Nocą  został  zaskoczony  przez  nie
miecką  kolumnę  pancerną  i  rozbity. 
Tutaj zakończył  się  jego bojowy szlak 
i tutaj Pułk uległ rozbiciu. Było to naj
lepsze miejsce do tego, by zadbać, aby 
pamięć  o  bohaterskiej  walce  i  nie
złomnej  postawie  strzelców  konnych 
nie zginęła. 

Jak ciężką  i ofiarną drogę przebyli 
strzelcy  2  PSK  w  czasie  działań  wo
jennych  może  świadczyć,  fakt  że  w 
Kampanii  Wrześniowej  poległo  85 
żołnierzy  i  4  oficerów  jednostki. A  za 
udział  w  wojnie  obronnej  1939  pułk 
został odznaczony orderem Virtuti Mi
litari.

Jarosław Antoszewski
Fotoreportaż – str. 23
fot. Mariola Czapla

Święta 2 Pułku Strzelców Konnych w Dominikanówce

W  dniu  30  lipca  2017  roku 
w  Nieliszu  odbył  się  Festi

wal  Turystyczny  2017  połączony 
z Dniami Gminy.

Imprezie  przyświeca  idea  popula
ryzacji  walorów  turystycznych  regio
nów  biorących  udział  w  festiwalu, 
popularyzacja  walorów  kulturowych 
Zamojszczyzny  i  Roztocza  oraz  stwo
rzenie cyklicznego wydarzenia.

Podczas    imprezy  na  Placu  Targo
wym w Nieliszu swoją ofertę,  produk
ty  i  usługi  turystyczne  prezentowały 
gminy: Krasnobród, Mełgiew, Rudnik, 
Skierbieszów,  Spiczyn,  Sułów,  Rado
myśl  nad  Sanem,  Zwierzyniec,  Za

mość, oraz miasto Zamość. 
Uczestnicy  imprezy  mogli  podzi

wiać  też  pierwsze  w  historii  powiatu 
zamojskiego  Regaty  Żeglarskie  o  Pu

char Gminy Nielisz  i wysłuchać wielu 
koncertów.

Obsługę  stoiska  promocyjnego 
związanego  z  turystyką  Gminy  Kra
snobród  zapewnili  przedstawiciele  In
formacji  Turystycznej,  Urzędu  Mie 
jskiego  oraz  Krasnobrodzkiego  Sto
warzyszenia Turystycznego. 
Dziękujemy  Pani    Wiesławie  No

wosad    wiceprezesowi  zarządu  KST, 
Ośrodkowi  „Natura”  oraz  Ośrodkowi 
„Leśny  Raj”  za  pomoc  w  organizacji 
poczęstunku na stoisku.

Wojciech Tabała 

Krasnobród na Festiwalu Turystycznym w Nieliszu






