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gogicznej.
Ponadto w zakresie tworzenia wa
runków do uczenia się, adekwatnych
do potrzeb rynku pracy każda ze szkół
będzie mogła wyposażyć pracownie
do przedmiotów matematyczno 
przyrodniczych i komputerowych.
Okres realizacji projektu obejmuje
12 mcy tj. od 01.07.2017 do
30.06.2018r.

Wniosek o fundusze dla
oświaty

W dniu 29 lipca 2016r. Gmina
Krasnobród złożyła w Departamencie
Wdrażania EFS w Lublinie wniosek
aplikujący o środki pomocowe z Osi
Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifika
cje i kompetencje, Działanie 12.2
Kształcenie ogólne RPO na lata 2014
2020 noszący tytuł: „Podwyższenie
kompetencji – kluczem do lepszego
startu w przyszłość”.
Całkowita wartość projektu to
kwota 845.668,57 zł, w tym
126.616,00 zł stanowi wkład własny
gminy. Wkład własny zostanie wnie
siony w całości w formie niepieniężnej
w postaci wynajmu sal lekcyjnych na
potrzeby realizacji projektu.
Wsparciem objęte będą 4 szkoły
z terenu gminy: Szkoła Podstawowa
w Krasnobrodzie, Szkoła Podstawowa
w Majdanie Wielkim, Gimnazjum
i Liceum w Krasnobrodzie. Realizo
wany projekt ma przyczynić się do
wzrostu kompetencji kluczowych
uczniów w zakresie nauk matematycz
no – przyrodniczych, języków obcych,
kreatywności, innowacyjności i pracy
zespołowej. Ma podnieść kompetencje
bądź kwalifikacje nauczycieli wszyst
kich przedmiotów w zakresie korzy
stania
z
nowoczesnych
metod,
technologii i sprzętu. Będzie możliwe
także zorganizowanie i udzielanie do
radztwa edukacyjno – zawodowego
oraz pomocy psychologiczno – peda
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protokół
z posiedzenia komisji.
W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono
zwycięski projekt, który został zgło

Stypendium szkolne
o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze
socjalnym w formie stypendium szkol
nego w roku szkolnym 2016/2017
udzielana będzie w formie zwrotu po
niesionych wydatków związanych
z edukacją tj. za udział w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza
szkołą, zakupu podręczników, pomocy
naukowych, stroju sportowego itp.
oraz pokrycia kosztów nauki poza
miejscem zamieszkania na podstawie
dokumentów potwierdzających ich po
niesienie. Należy więc podczas zaku
pów dla uczniów pobierać rachunki,
faktury bądź inne dowody wpłaty
związane z wydatkami.
Szczegółowe informacje (ogólne
informacje o udzieleniu stypendium
szkolnego i katalog wydatków kwalifi
kowanych) oraz druk wniosku, który
składa wnioskodawca umieszczony
jest na stronie www.krasnobrod.pl.
Termin składania wniosków do
Urzędu Miejskiego to 15 września
2016r.

szony przez Panią Katarzynę Klim
czak z Chełma.

Obiekty rekomendowane
przez Gminę Krasnobród

W sierpniu 2016r. Burmistrz Kra
snobrodu Kazimierz Misztal wręczył
pierwsze rekomendacje dla obiektów
świadczących
usługi
hotelarskie.
Otrzymały je następujące podmioty:
Samodzielne Publiczne Sanatorium

Logo obiektu
rekomendowanego

Rozstrzygnięty został ogłoszony
przez Burmistrza Krasnobrodu kon
kurs na opracowanie logo „Obiektu
rekomendowanego przez Gminę
Krasnobród”. W dniu 23.06.2016r.
Burmistrz Krasnobrodu
zatwierdził
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Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie, Urszula, Joanna,
Adam Szyport Ośrodek Wypoczynko
wy „Natura” w Krasnobrodzie oraz
Agroturystyka  Pokoje Gościnne
Wiesława Nowosad Krasnobród.
Gratulujemy wysokiego standardu
świadczonych usług oraz spełniania
wymogów określonych w regulaminie
przyznawania tytułu.
Jednocześnie zachęcamy inne pod
mioty do składania wniosków o przy
znanie rekomendacji i uzyskanie tytułu
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„Obiekt rekomendowany przez Gminę
Krasnobród”.

Konkurs na hasło reklamowe

Urząd Miejski ogłasza konkurs na
hasło reklamowe identyfikujące Gminę
Krasnobród.
Określenie ma oddawać charakter
naszej gminy. Nie może być długie,
obraźliwe i szkalujące.
Propozycje należy nadsyłać w ter
minie do dnia 31.08.2016r. pocztą e
mailową na adres: um@krasnobrod.pl,
lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd
Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3 Maja
36, 22440 Krasnobród. Można także
dostarczyć osobiście do sekretariatu
urzędu. Dla zwycięzcy przewidziano
nagrodę niespodziankę.

Wymiana okien
w Ośrodku Zdrowia

Burmistrz Krasnobrodu podpisał
umowę z wykonawcą  firmą BEFA –
BIS Sp. z o.o. z Lublina na wymianę
okien w budynku Ośrodka Zdrowia.
Wykonanie usługi zaplanowano na
dwa etapy. Do 5 września zostanie wy
mieniona część okien o największej
powierzchni, a pozostałe do dnia 12
września. Koszt wymiany wyniesie ok.
25 tys. zł.

Współpraca z Powiatem
Zamojskim

Od początku sierpnia prowadzone
są prace związane z wykonaniem tzw.
nakładek asfaltowych na drogach po
wiatowych przy współfinansowaniu
Gminy Krasnobród. Dotychczas wy
konano nakładki na dwóch odcinkach
w Majdanie Wielkim oraz na ulicy
Lelewela w Krasnobrodzie. Planowane
jest jeszcze ułożenie asfaltu na drodze
powiatowej do Wólki Husińskiej, na
najbardziej
zniszczonym
odcinku
o długości ok. 600 m. Łączna suma
dofinansowania Gminy Krasnobród
dla Powiatu Zamojskiego w 2016 roku
to kwota 145 tys. zł.

Zatoka przy obiektach
szkolnych w Krasnobrodzie

Lipiec  Sierpień 2016
W związku z brakiem bezpiecz
nych miejsc do wysiadania dla dzieci
przywożonych do szkoły przez rodzi
ców własnymi samochodami, Gmina
przygotowuje zatokę postojową na
wysokości budynku szkoły podstawo
wej, wzdłuż drogi powiatowej.
W miejscu istniejącego chodnika po
wstanie 10 miejsc postojowych,
a chodnik zostanie przełożony pomię
dzy zatoką a ogrodzeniem szkolnym.
W związku z tym, że roboty wykony
wane są w pasie drogi powiatowej po
wyższa inwestycja traktowana jest
jako pomoc materialna dla Powiatu
Zamojskiego. Wykonawcą inwestycji
jest Przedsiębiorstwo Transportowo –
Usługowe „MAWEX” Ewa Matwiej
czuk z Zamościa. Koszt robót wynie
sie prawie 60 tys. zł.

Chodnik przy ulicy Lelewela

W ramach wspólnych realizacji
związanych z poprawą
bezpieczeństwa na dro
gach powiatowych, Gmina
Krasnobród wbuduje kost
kę przekazaną przez Za
rząd Dróg Powiatowych
w Zamościu, w miejsce
zniszczonych płyt chodni
kowych w chodnik przy
drodze powiatowej w ulicy
Lelewela na wysokości bo
isk sportowych.
Wymiana kostki nastą
pi we wrześniu, ale już
w sierpniu na tym remon
towanym odcinku chodnika wymie
niono krawężnik drogowy, tak aby
następnie można było położyć nowy
asfalt. Tradycyjnie, przy budowie
chodnika przy drogach powiatowych,
Gmina Krasnobród pokrywa koszty
części materiałów w postaci, krawęż
nika, obrzeża chodnikowego, cementu
i piasku oraz robocizny. Do wymiany
zaplanowano 200 mb. chodnika.

Remont przedszkola
w Krasnorodzie

Dobiegają końca prace związane

5
z dostosowaniem obiektu Przedszkola
Samorządowego w Krasnobrodzie do
wymogów przeciwpożarowych. Pro
wadzone w czasie wakacji prace pole
gały na budowie nowej klatki
schodowej służącej jako wyjście ewa
kuacyjne, zainstalowaniu elektronicz
nego
systemu
oddymiania
pomieszczeń, wymianie części stolarki
okiennej i drzwiowej. Koszt moderni
zacji to kwota ok. 200 tys. zł.

Garaż dla OSP Krasnobród

Na potrzeby miejscowej OSP
Gmina Krasnobród zakupiła garaż bla
szany do przechowywania pojazdów
i sprzętu przeciwpożarowego. Garaż
usytuowano w bezpośrednim sąsiedz
twie strażnicy OSP. Będzie on wyko
rzystywany okresowo do garażowania
jednego z dwóch wozów bojowych
oraz przyczepki z pontonem. Koszt za
kupu garażu to kwota ok. 9 tys. zł.

Złote Gody

W sobotę 17 września w Krasno
brodzie odbędą się uroczystość Zło
tych Godów dla ponad trzydziestu par
małżeńskich z terenu gminy Krasno
bród, które przeżyły w związku mał
żeńskim 50 lat.
Uroczystości Jubileuszowe roz
poczną się o godzinie 10.00 Mszą św.
w Kościele pod wezwaniem Nawie
dzenia NMP w Krasnobrodzie.
Dalsza część uroczystości odbę
dzie się w Krasnobrodzkim Domu
Kultury, gdzie dostojni Jubilaci zosta
ną odznaczeni Medalami za Długolet
nie Pożycie Małżeńskie nadanymi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudę.
Po oficjalnej części uroczystości
odbędzie
się
poczęstunek
dla
Jubilatów i zaproszonych gości pod
czas, którego wystąpi zespół folklory
styczny „Wójtowianie”.
Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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Koncert Jacka Borkowskiego w KDK

W

pierwszym dniu wa
kacji tj. 25 czerwca
w Krasnobrodzkim Domu Kul
tury odbył się przepiękny kon
cert w wykonaniu znanego
aktora i wokalisty Jacka Bor
kowskiego.
Pan Jacek na scenie debiuto
wał już w wieku 12 lat, ale roz
głos w wieku 16 lat przyniósł
mu występ na Festiwalu Piosen
ki Radzieckiej w Zielonej Gó
rze, którego został laureatem
i otrzymał nagrodę główną. Potem na
długie lata związał się z warszawskim
teatrem „Ateneum”. Przez kilka lat
przebywał we Francji, gdzie zagrał
w siedmiu filmach i dwu serialach.

W Polsce znany jest milionom widzów
z popularnego serialu „Klan”, w któ
rym gra postać psychoterapeuty Piotra
Rafalskiego.
Podczas krasnobrodzkiego koncer

tu pan Jacek Borkowski śpiewał m.in.
piosenki Franka Sinatry, Ludwika
Sempolińskiego i Wojciecha Młynar
skiego. Wykonywał też zabawne mo
nologi kabaretowe i sypał żartami.
Od samego początku wytworzył
wspaniały klimat braku dystansu,
a nawet wręcz bliskości z widownią,
która doskonale się bawiła śpiewając
wraz z nim refreny niektórych piose
nek.
Pan Jacek nie tylko bawił, ale
i głęboko wzruszył publiczność, kiedy
zaśpiewał jedną z piosenek, wspomi
nając przy tym ukochaną żonę, która
odeszła na zawsze w styczniu tego ro
ku.
Po koncercie można było nabyć
płyty z dedykacją i autografem Arty
sty. Przy okazji poznaliśmy też rezo
lutną córeczkę Aktora 10letnią
Magdę, która towarzyszyła swemu ta
cie.
W Krasnobrodzkim Domu Kultury
gościło wielu znanych artystów,
z którymi spotkania na długo zapadają
w pamięć. Spotkanie z Jackiem Bor
kowskim z pewnością będziemy długo
pamiętać. Ja w każdym razie  do koń
ca życia.
Marianna Olszewska
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XI Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów

W

poniedziałek 29 sierpnia br.
rozpoczną się w Krasnobro
dzie XI Ogólnopolskie Warsztaty Ilu
stratorów
zorganizowane
przez
Krasnobrodzki Dom Kultury.
W warsztatach uczestniczyć będą
wybitni ilustratorzy z całej Polski, lau
reaci wielu nagród, przedstawiciele
różnych prądów, kierunków, kilku po
koleń, twórcy i kontynuatorzy znanej
w świecie „polskiej szkoły ilustracji” 
T. Wilbik, K. Michałowska, W. i B.
Orlińscy, H. GrodzkaNowak, J. Mar
colla, M. Nowiński, E. Wasiuczyńska,
K. Stanny, J. Płoszajska, A. Sędziwy,
J. Jung, A. Żelewska, A. Szwagier
czak, A. Gołębiowski.
Warsztaty są dla artystów miej
scem inspiracji, konfrontacji i między
pokoleniowej wymiany doświadczeń.
Inspiracją dla artystów i tematem pra
cy twórczej będzie w tym roku królo
wa rzek polskich  Wisła. Temat ten
podjęto w związku z przypadającą

w przyszłym roku 550. rocznicą
pierwszego wolnego flisu na Wiśle
i ogłoszeniem przez sejm RP roku
2017  Rokiem Wisły.
19 października1466 roku po trzy
nastoletniej wojnie z Krzyżakami zo
stał 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 „Prusami Królew
skimi”, a później znana jako „Prusy
Polskie”. Pierwszy raz w historii, cały
żeglowny bieg Wisły trafił pod polskie
panowanie, a rok 1467 był pierwszym
rokiem wolnej żeglugi na Wiśle. Roz
począł się wtedy ponad 300 letni „Zło
ty Okres” żeglugi wiślanej.
Autorką projektu i jego kuratorem
jest Maria Grażyna Szpyra, inicjatorka
ogólnopolskich spotkań ilustratorów,
która od ponad 30 lat zajmuje się pro
mocją polskiej ilustracji w kraju za
granicą.

W efekcie dotychczasowych kra
snobrodzkich spotkań powstało wiele
interesujących wystaw, które wraz
z towarzyszącymi im wydawnictwami
budzą zainteresowanie wielu galerii
w kraju i za granicą np. Korczak i jego
dzieło, M. Konopnicka  O Krasnolud
kach i o Sierotce Marysi, Pieśń ujdzie
cało  Polskie pieśni patriotyczne, Tam
za dworem, za jeziorem  Pieśni i pio
senki ludowe, czy ostatnia  Chrzest
Polski w ilustracjach, której wernisaż
odbędzie się w czasie trwania warszta
tów 1 września br.
Opiekę artystyczną nad warsztata
mi przez wiele lat sprawował zmarły
w 2014 r. profesor Janusz Stanny, wy
bitny artysta, wychowawca kilku po
koleń ilustratorów, niekwestionowany
autorytet nie tylko dla młodszych ko
legów.
Mariola Czapla

Wernisaż wystawy „Chrzest Polski w ilustracjach”
w Krasnobrodzkim Domu Kultury

W

dniu 1 września 2016 roku
o godz. 18.00 w Krasno
brodzkim Domu Kultury odbędzie się
wernisaż wystawy „Chrzest Polski
w ilustracjach”.
Na wystawie zaprezentowano pra
ce, które powstały po X Ogólnopol
skich
Warsztatach
Ilustratorów,
zorganizowanych w Krasnobrodzie
w 2015 r. przez Marię Grażynę Szpyrę
 inicjatorkę środowiskowych spotkań
przedstawicieli tej dziedziny sztuki
i Krasnobrodzki Domu Kultury. Te
matem warsztatów był chrzest Polski.
Do projektu dołączyło Miejskie Biuro
Wystaw Artystycznych w Lesznie,
które wraz Urzędem Miasta w Lesznie
pozyskało środki z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych na przygotowanie wy
stawy i druk towarzyszącego jej kata
logu.
Autorami ilustracji są wybitni pol
scy artyści, laureaci wielu nagród,
przedstawiciele różnych prądów, kie
runków, kilku pokoleń, twórcy i kon
tynuatorzy znanej w świecie „polskiej
szkoły ilustracji”, którzy od ponad
trzydziestu lat przyjeżdżają do Krasno
brodu na środowiskowe spotkania
twórcze  Ogólnopolskie Plenery
i Warsztaty Ilustratorów. Jest to dla
nich miejsce inspiracji, konfrontacji

i międzypokoleniowej wymiany do
świadczeń. Praca twórcza artystów
koncentruje się wokół wspólnego te
matu, którym w ubiegłym roku był
chrzest Polski. Zestaw prac poszerzono
o ilustracje z wcześniejszych edycji
warsztatów, w tym o dzieła zmarłego
w 2014 r. profesora Janusza Stannego,
wybitnego artysty, wychowawcy kilku
pokoleń ilustratorów, który przez wiele
lat otaczał opieką artystyczną krasno
brodzkie spotkania.
W sumie na wystawie zgromadzo
no ponad 100 prac 30 autorów, wśród
których znaleźli się – J
Wilkoń,
A. Heidrich, K. Michałowska, T. Wil
bik, M. Wasilewski, B. Orliński,
H. GrodzkaNowak, M. Nowiński,
K. LipkaSztarbałło, D. Kowalski,
A. KucharskaCybuch, A. Szwagier
czak, L. Ołdak, F. Maśluszczak,
J. Marcolla, E. Wasiuczyńska, A. Sę
dziwy, Z. Orlińska, S. Ożóg, K. Stan
ny, J. Płoszajska, Z. Kołaczek,
D. ŁoskotCichocka, H. Kuźnicka,
B. Kuźnicki, M. Kamler, M. Sawicka
Woronowicz, A. Gołębiowski, i H. Za
krzewskaZaleska.
Po prezentacji w Krasnobrodzie
wystawa pokazana będzie w wielu ga
leriach na terenie kraju.
Wystawie towarzyszy dwujęzycz

ny katalog wydany w formie albumu
z barwnymi reprodukcjami opatrzony
mi fragmentami tekstów średnio
wiecznych kronikarzy, wybitnych
polskich pisarzy, poetów i myślicieli
(format A4, objętość 96 stron, oprawa
twarda, szyta nićmi).
Wstęp do albumu napisał
prof. Krzysztof Ożóg z Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie  wybitny
historyk, specjalista od historii śre
dniowiecza, autor książki „966.
Chrzest Polski”, która została uzna
nana za książkę roku 2015. Prof.
K. Ożóg był również konsultantem te
go przedsięwzięcia.
Projekt graficzny wykonał Bogu
sław Orliński  ilustrato, uczestnik kra
snobrodzkich
spotkań,
autor
opracowań graficznych publikacji wy
dawanych przez KDK, wysoko oce
nianych przez specjalistów.
Autorką projektu obejmującego
warsztaty, wystawę i katalog jest Ma
ria Grażyna Szpyra, która od ponad 30
lat zajmuje się promocją polskiej ilu
stracji w kraju za granicą.
Projekt został zrealizowany z oka
zji 1050. rocznicy chrztu Polski.
Mariola Czapla
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„Wójtowianie” na podium festiwalu w Górecku

Z

espół Folklorystyczny „Wój
towianie” z Krasnobrodu zo
stał laureatem 21. Festiwalu Pieśni
Maryjnej w Górecku. Podczas impre
zy, która odbyła się w niedzielę 7
sierpnia, grupa zajęła trzecie miejsce
i w nagrodę odebrała „Bursztynowy
Różaniec”.
Ubiegłoroczny 20 festiwal miał
być ostatnim, ponieważ jego pomysło
dawca i organizator, proboszcz parafii
w Górecku Kościelnym ksiądz kanonik
Tadeusz Sochan przechodzi na emery
turę, ale Gmina Aleksandrów i Staro
stwo
Powiatowe
w
Biłgoraju
postanowiły kontynuować ten pomysł
i zorganizowały tegoroczną imprezę
w podziękowaniu dla księdza Sochana.
W przesłuchaniach wzięło udział
ponad 30 ludowych zespołów śpiewa
czych nie tylko z Diecezji Zamojsko
Lubaczowskiej. Zgodnie z regulami
nem każdy miał wykonać dwa utwory,
w tym jeden maryjny, a drugi dedyko
wany pomysłodawcy festiwalu.  Zde
cydowaliśmy się na pieśń „Maryjo
śliczna Pani”, rozszerzony o dodatko
wą zwrotkę, nawiązującą do Roku Mi
łosierdzia, którą wymyśliliśmy na
jednej z ostatnich prób kilka dni przed
imprezą. W przeciwieństwie do więk
szości wykonawców, którzy księdzu So
chanowi dedykowali raczej pogodne
pieśni, my wybraliśmy liryczny utwór
„Pod zielonym dębem”  mówi kierow
nik artystyczny zespołu „Wójtowianie”
Alicja Parkitny.
W poprzednich edycjach festiwalu
występy oceniało jury, ale tym razem
wyboru najlepszych zespołów dokona
li sami wykonawcy, którzy mogli
przyznać od 1 do 3 punktów.
Oprócz różańców dla laureatów
każdy zespół otrzymał dyplom i nagro
dy, ufundowane przez własnych spon

sorów.
„Wójtowianie”
odebrali
nagrodę burmistrza Krasnobrodu Ka
zimierza Misztala, którą wręczył prze
wodniczący
Rady
Miejskiej
w Krasnobrodzie Roland Wyrostkie
wicz.
Trzecie miejsce na tegorocznej im
prezie wyśpiewali: Alicja Parkitny,
Alicja Olszewska, Elżbieta Piela,
Wanda Sachajko, Zofia Przytuła, Mi
rosław
Berlin,
Bogusław
Naja
i Krzysztof Ujma, a skład zespołu uzu
pełniają Wiesława Dąbrowska i Alina
Słota.
Pierwsze miejsce i „Koralowy Ró

żaniec” zdobył Chór Męski „Arion” ze
Świdnika, a na „srebrny” za drugie
miejsce zasłużył Zespół Śpiewaczy
„Zagórzanki” z Łuszczacza w gminie
Susiec.
Drugie miejsce i to dwukrotnie
wyśpiewali w historii występów na fe
stiwalu maryjnym także „Wójtowia
nie”, którzy pierwszy „Srebrny
Różaniec” zdobyli podczas swojego
debiutu na jednej z pierwszych edycji
imprezy.
ias.24
fot. Zbigniew Górnik

WAKACYJNY KONKURS

Quest – rodzaj zadania jako forma zwiedzania

M

iejskoGminna Biblioteka
Publiczna w Krasnobrodzie
wraz z Informacją Turystyczną w Kra
snobrodzie jest organizatorem waka
cyjnego konkursu „Quest – rodzaj
zadania jako forma zwiedzania”.
1. Uczestnicy: Gra przeznaczona jest
dla osób od 10 roku życia, bez górnej
granicy wiekowej.
2. Czas trwania: 08.07 31.08. 2016 r.
(lub do wyczerpania zapasu Dukatów).
3. Zadanie: Quest to rodzaj zadania ja
ko forma zwiedzania. Należy podać
poprawne hasło, któro zostanie ułożo
ne na podstawie odpowiedzi na pyta
nia zawarte w Karcie Questu.

W Queście udział można wziąć tylko
jeden raz. Oznacza to, że trzeba wy
brać jedną z dwóch kart zadań.
4. Karta Questu: Karty dostępne są
w Miejsko Gminnej Bibliotece Pu
blicznej oraz Informacji Turystycznej
w Krasnobrodzie.
5. Nagrody: nagrodą za okazanie Kar
ty z poprawnie podanym hasłem, po
opieczętowaniu jej, jest 1 lokalna mo
neta o nazwie „7 Dukatów Krasno
brodzkich”. Monetę można odebrać
w MiejskoGminnej Bibliotece Pu
blicznej oraz Informacji Turystycznej
w Krasnobrodzie.
Organizatorzy
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egoroczne Dni Krasnobrodu
za nami. Trzydniowe święto
miasta można zdecydowanie zaliczyć
do udanych. Dopisała nie tylko pogo
da, ale również frekwencja była zna
komita.
Dobra zabawa, dużo różnorodnej
muzyki i spotkanie z piękną fotografią
 tak w kilku słowach można określić
to co działo się w Krasnobrodzie pod
czas tegorocznych dni miejscowości,
które miały miejsce w dniach 22
24.07.2016 r.
Tradycyjnie organizatorami tego
wydarzenia byli Burmistrz Krasnobro
du i Krasnobrodzki Dom Kultury.
Partnerzy przedsięwzięcia to: Sta
rostwo Powiatowe w Zamościu, Miej
skoGminna Biblioteka Publiczna
w Krasnobrodzie, Krasnobrodzkie To
warzystwo Wędkarskie, LGD „Nasze
Roztocze”, Virgo Roztocze, Samo
dzielne Publiczne Sanatorium Rehabi
litacyjne dla Dzieci oraz firma Konger.
Patronat medialny nad wydarze
niem objęli: Kronika Tygodnia, Gazeta
Zamojska, Portal internetowy Zamość
onLine, Katolickie Radio Zamość, In
formacyjna Agencja Samorządowa
i miesięcznik samorządowy Gazeta
Krasnobrodzka.
22 lipca
Obchody zaczęły się w piątek
w Krasnobrodzkim Domu Kultury,
gdzie odbył się wernisaż wystawy fo
tograficznej Roberta Sikory zatytuło
wanej „Roztocze  pejzaż subtelny”.
Po powitaniu wszystkich przyby
łych, którego dokonała Mariola Czapla
 dyrektor KDK głos zabrał sam arty
sta, który opowiedział o swoich pra
cach i o tym jak zachwycił się
Roztoczem, które cały czas poznaje.
Autor zdjęć odpowiadał także na pyta
nia uczestników wystawy.
Jednak to jakim człowiekiem i ar
tystą jest pan Robert najlepiej odzwier
ciedla kilka zdań, które można
przeczytać na autorskiej stronie tego
bardzo zdolnego i wrażliwego fotogra
fika.
„Zawsze fascynowało mnie piękno
krajobrazu będącego złożeniem dwóch
jakże skrajnych składowych: lica Matki
Ziemi  silnego i niezmiennego przez
stulecia oraz naturalnego światła 
niestałego i kruchego w formie.
To połączenie sprawia, że ten sam
pejzażowy motyw wciąż potrafi za
chwycać i wyglądać niebanalnie,
choćby stanowił inspirację dla całych
pokoleń malarzy i fotografików, a sło
wo klimat, kojarzone głównie z termi

nologią meteorologiczną, jakże trafnie
wpasowuje się w domenę fotografii
krajobrazu.
Dziś zatem, mogąc robić to, co ko
cham, łącząc pasję twórczą z potrzebą
odkrywania świata za horyzontem, sta
ram się skraść choćby odrobinę piękna
naszej planety i oddać ją – zamkniętą
w szklanym sejfie fotograficznego ka
dru  wszystkim ludziom, by  podobnie
jak ja  zrozumieli, w jak cudownym
miejscu dane jest nam żyć”.
Te właśnie piękne miejsca i kawa
łek swojej historii przedstawił autor
wystawy nie tylko na ekspozycji, ale
również w pięknie wydanym albumie
o tym samym tytule.
23 lipca
Sobotnie obchody święta miasta
tradycyjnie najwcześniej rozpoczęli
wędkarze, którzy przed godz. 6.00, nad
krasnobrodzkim zalewem zaczęli ry
walizację w Zawodach gruntowospła
wikowych o puchar Burmistrza.
W grupie prawie 20 zawodników
najlepszy wynik osiągnął Tadeusz
Gradziuk, drugie miejsce zajął Jerzy
Leja, a trzeci był Roman Gradziuk.
Najlepsi wędkarze zostali uhonorowa
ni pucharami i pamiątkowymi dyplo
mami, które podczas popołudniowego
festynu w imieniu Burmistrza Krasno
brodu wręczył doradca burmistrza Ja
nusz
Oś.
Zwycięzcy
zawodów
wędkarskich otrzymali też nagrody
rzeczowe ufundowane przez Burmi
strza Krasnobrodu Kazimierza Miszta
la.
Ponadto
drobne
upominki
ufundowane przez firmy: Konger, Ja
xon oraz KTW Krasnobród i Sklep
Wędkarski Mariusz Pastuszek z Kra
snobrodu po zakończonych zawodach
otrzymali wszyscy zawodnicy. Zawo
dy z ramienia KTW Krasnobród zor
ganizował Roman Gradziuk. W tym
miejscu warto też wspomnieć, że od
był się również quiz wędkarski dla
dzieci zorganizowany przez Koło
PZW „Olender” Krasnobród. Atrak
cyjne nagrody dla młodych adeptów
wędkarstwa biorących udział w kon
kursie ufundowała firma „KONGER”,
a wręczała je Anna Gradziuk.
Popołudniowa część sobotniego
spotkania  wakacyjny festyn, miał
miejsce w nowej lokalizacji, na terenie
obok zalewu przy ulicy Partyzantów.
Impreza rozpoczęła się programem
rekreacyjnomuzycznym, w którym
nie zabrakło konkursów i zabaw fami
lijnych.
Kiedy na scenie realizowany był
program rozrywkowy miłośnicy ak

tywnego wypoczynku wyruszali na
swoje trasy. Pierwszą grupę stanowiła
około 40osobowa grupa cyklistów,
którzy zapisali się na rodzinny rajd ro
werowy organizowany przez „Virgo
Roztocze”, drugą zaś miłośnicy space
rów z kijkami  uczestnicy rajdu nor
dic walking.
Rowerzyści wyjechali z Placu Sie
kluckiego i po pokonaniu ok. 10 km
malowniczej
trasy,
powadzącej
głównie duktami leśnymi, dotarli do
miejsca docelowego na stadionie spor
towym, gdzie przygotowano dla nich
ognisko. Natomiast piesza wyprawa,
zorganizowana przez Lokalną Grupę
Działania „Nasze Roztocze” prowa
dziła trasami przez Rezerwat św. Ro
cha.
Nie tylko uczestnikom tych dwóch
propozycji przydała się kondycja
i sprawność fizyczna, bowiem na sce
nie plenerowej dużo się działo, m.in.
odbyły się dwa pokazy zumby popro
wadzonej przez Beatę Kulczyńską.
Razem z licencjonowaną, zawsze
uśmiechnięta instruktorką i jej grupą
mógł tańczyć każdy. A chętni się zna
leźli, bowiem porywająca muzyka
i skuteczna zachęta zadziałały.
Ponadto w sobotnie popołudnie
publiczność mogła obejrzeć oryginalne
widowisko wokalnotaneczne „Volare
Cantare” w wykonaniu młodych, ener
gicznych i utalentowanych artystów
z Rzeszowa, a także występy krasno
brodzkich wokalistek Aleksandry Bełz
i Dominiki Radlińskiej.
Niewątpliwą atrakcją sobotniego
festynu była prezentacja balonu i loty
na uwięzi. Mogli z niej skorzystać
uczestnicy imprezy, którzy mieli
szczęście w losowaniu.
Prawdziwe tłumy pojawiły się
wieczorem, gdy uczestników Dni Kra
snobrodu porwały do zabawy zespoły
„Dancing Queen” i „Meffis” oraz
gwiazda wieczoru  Tomasz Niecik.
Dużym zainteresowaniem cieszyły
się także stoiska: zamojskiego Sanepi
du m.in. z narko i alkogoglami,Sto
warzyszenia
„Tomaszowskich
Amazonek” oraz Sanatorium Rehabili
tacyjnego w Krasnobrodzie prezentu
jącego swoją bogatą ofertę, z jednej
z nich  masażu mechanicznego rollo 
można było skorzystać na miejscu.
24 lipca
Główną częścią obchodów trzecie
go dnia „Dni Krasnobrodu” był XXVI
Przegląd Orkiestr Dętych pod Honoro
wym Patronatem Starosty Zamojskie
go Henryka Mateja. Uczestniczyło

w nim osiem orkiestr z: Gorzyc, Re
jowca, Tarnogóry, Tomaszowa Lubel
skiego,
UlanMajoratu,
Zubowic,
Zamościa i Krasnobrodu, które repre
zentowały dwa województwa (lubel
skie i podkarpackie) oraz 7 powiatów.
Orkiestry zebrały się na Placu Siekluc
kiego, a następnie przeszły ulicami
Krasnobrodu na miejsce imprezy. Tam
wspólnie zagrały dwa utwory: „Happy
Marching Band” nr 2 i marsz „Orkie
stry Dęte”. Tą dużą orkiestrą tak jak
w latach ubiegłych dyrygował Bogdan
Pałczyński – emerytowany major Woj
ska Polskeigo, kapelmistrz Orkiestry
Dętej OSP w Tomaszowie Lubelskim.
Po wysłuchaniu tych utworów ofi
cjalnego otwarcia przeglądu dokonał
burmistrza Krasnobrodu Kazimierz
Misztal.
Potem nastąpiła koncertowa część
przeglądu, podczas której każda z or
kiestr zaprezentowała 20minutowy
program. Po wysłuchaniu wszystkich
prezentacji nadszedł czas na podsumo
wanie. Zanim jednak wręczono dyplo
my, puchary i nagrody finansowe dla
orkiestr i kapelmistrzów głos zabrał

W
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Wicestarosta Zamojski Kazimierz przezwiska i przydomki. Od Kudłaja
Mielnicki.
do Rojzalipy” (Relacja ze spotkania –
Oprócz nagród regulaminowych str. 23).
Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta
Wieczorna część niedzielnego pro
z Krasnobrodu otrzymała także od gramu, kończącego tegoroczne obcho
władz miasta nagrodę specjalną w po dy dni naszego miasta to dużo dobrej
staci organizacji wyjazdu integracyjno muzyki dance, która przyciągnęła tłu
edukacyjnego. Nagroda ta, to podzię my jej wielbicieli. Dla zgromadzonych
kowanie dla członków orkiestry za wystąpili: „Extra Mocni” i grupa
uświetnianie uroczystości kultural „Playboys” oraz DJ Fresk.
nych,
patriotycznych,
religijnych
i okolicznościowych organizowanych
M.K
na terenie Miasta i Gminy Krasnobród
Fotoreportaż – str. 1819
oraz promowanie naszego miasta po
przez koncerty
orkiestry poza je
go granicami.
W czasie,
Składamy serdecznie
gdy na krasno
podziękowania wszystkim
brodzkiej scenie
zaangażowanym w organizację
rozbrzmiewała
„Dni Krasnobrodu”.
muzyka, w Do
Dziękujemy Partnerom, Patronom
mu Kultury od
była się promocja
Medialnym, Fundatorom nagród, Policji
książki Mieczy
i Strażakom.
sława
Kościń
skiego
Organizatorzy
„Krasnobrodzkie

PODZIĘKOWANIA

Święto 2 Pułku Strzelców Konnych
w Dominikanówce

niedzielę 17 lipca 2016 ro
ku o godz. 15.00 w Domini
kanówce odbyły się, organizowane od
2010 roku, uroczystości związane
z obchodami Święta 2 Pułku Strzelców
Konnych. Data nie jest przypadkowa,
gdyż uroczystości odbywają się zwy
kle w niedzielę następującą po właści
wej dacie Święta Pułku, która
przypada na 14 lipca.
Organizatorami tego święta są:
Jednostka Strzelecka 2019
im.
gen. Tadeusza Piskora w Tomaszowie
Lubelskim, będąca strażnikiemopie
kunem, tradycji, barw i wyróżników
Pułku, miejscowa społeczność z wła
dzami samorządowymi Krasnobrodu,
Ochotnicza Straż Pożarna, Parafia
NNMP w Krasnobrodzie przy współ
udziale Darczyńców.
Chłodniejsza pogoda, duże za
chmurzenie i obfite opady deszczu,
które były przed południem stawiały
pod znakiem zapytania organizację
uroczystości w tym terminie. Ostatecz
nie warunki pogodowe się poprawiły
i Święto Pułku odbyło się zgonie
z wcześniejszymi planami, choć przy
nieco mniejszej niż zwykle frekwencji.
W uroczystościach wziął udział
burmistrz Krasnobrodu Kazimierz

Misztal, mieszkańcy Dominikanówki
i okolicznych miejscowości, przedsta
wiciele grup rekonstrukcyjnych oraz
Strzelcy, a wśród nich także ci, którzy
przybyli na koniach.
Na początku, wszystkich zebra
nych powitał dowódca Jednostki
Strzeleckiej 2019 mł. insp. ZS Jaro
sław Antoszewski. Po powitaniu, po
lową mszę św. na terenie Warsztatu
Terapii Zajęciowej, w intencji pole
głych i zmarłych żołnierzy tego pułku,
odprawił proboszcz Parafii Nawiedze
nia NMP w Krasnobrodzie ks. prałat
dr Eugeniusz Derdziuk.
Po mszy św. głos zabrał burmistrz
Krasnobrodu Kazimierz Misztal, który
podziękował wszystki zaanagażowa
nym w przygotowanie uroczystości
i pogratulował organizacji tego przęd
sięwzięcia. Zadeklarował też wsparcie
władz samorządowych w organizacji
kolejnej edycji tego święta w przy
szłym roku.
W dalszej części uroczystości, na
pobliskich łąkach odbyły się pokazy
sprawności Strzelców JS 2019. Dużym
zainteresowaniem publiczności cieszy
ły się pokazy sprawności kawaleryj
skiej. Publiczność była pełna podziwu
dla kunsztu jeździeckiego i umiejętno

ści zarówno jeźdźców jak i koni.
Gromkimi brawami nagradzano m. in.
skoki przez ogień. Ale to nie wszyst
ko.
Oprócz pokazów sprawności ka
waleryjskiej, pokazów działania tak
tycznego współczesnych jednostek
strzeleckich oraz prezentacji wyposa
żenia i uzbrojenia historycznego, jak
i współcześnie używanego na polu
walki, każdego roku wprowadzamy do
pokazów nowe  inne elementy z zakre
su wyszkolenia sekcji konnych oraz
działań strzeleckich. Tym razem Strzel
cy pokazali jeden ze sposobów reakcji
jednostek szturmowych na sytuację za
kładniczą przy użyciu pojazdów, środ
ków pozoracji pola walki oraz
wyposażenia specjalistycznego – po
wiedział Szef ds. Barwy i Tradycji
Jednostki Strzeleckiej 2019 mł.
chor. ZS Tomasz Przyczyna.
Na zakończenie święta w Domini
kanówce był poczęstunek. Organizato
rzy
przygotowali
wojskową
grochówkę i pyszne ciasto upieczone
przez miejscowe gospodynie.
Mariola Czapla
Fotoreportaż str. 20
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„Chrzest Polski w ilustracjach”
Krasnobrodzka wystawa w Lesznie

dniu 19 lipca 2016 r. delega
cja z Krasnobrodu, w skład
której wchodzili: doradca burmistrza
Krasnobrodu Janusz Oś, dyrektor Kra
snobrodzkiego Domu Kultury Mariola
Czapla wraz z instruktorem ds. plastyki
KDK Marzeną Mazurek oraz dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej Jacek
Gmyz, miała przyjemność uczestniczyć
w wernisażu wystawy pt. „Chrzest Polski
w ilustracjach” w Galerii Miejskiego
Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie.
Wśród wielu zaproszonych gości,
których powitał dyrektor MBWA Marcin
Kochowicz był także wiceprezydent
Miasta Leszna Adam Mytych.
Wystawa, która powstała w Krasno
brodzie z inicjatywy Marii Grażyny
Szpyra  autorki projektu i kuratora reali
zacji (warsztaty, wystawa i publikacja)
jest częścią dużego projektu pn. „Leszno
w 1050. rocznicę Chrztu Polski” współfi
nansowanego przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Pol
skiej, a realizowanego we współpracy
Miasta Leszna, MBWA w Lesznie i Kra
snobrodzkiego Domu Kultury.
Jak poinformował Marcin Kocho
wicz dyrektor MBWA otwierając wysta
wę, głównym założeniem tego projektu
jest wzmocnienie polskiej dyplomacji hi
storycznej m.in. poprzez zaprezentowa
nie twórczości znanych i cenionych
polskich ilustratorów na wystawie orga
nizowanej z okazji 1050lecia Chrztu
Polski.
Z wypowiedzi Pana Dyrektora
uczestnicy wernisażu dowiedzieli się też,
że projekt skierowany jest nie tylko do
mieszkańców Leszna i byłego woje
wództwa leszczyńskiego, ale także do
licznej grupy Hiszpanów, którzy odwie
dzą miasto przed udaniem się na Świato
we Dni Młodzieży i będą mieli

P
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okazję m.in. obejrzeć wystawę.
Autorami ilustracji są wybitni pol
scy artyści, laureaci wielu nagród, przed
stawiciele różnych prądów, kierunków,
kilku pokoleń, twórcy i kontynuatorzy
znanej w świecie „polskiej szkoły ilu
stracji”, którzy od ponad trzydziestu lat
przyjeżdżają do Krasnobrodu na środo
wiskowe spotkania twórcze  Ogólnopol
skie Plenery i Warsztaty Ilustratorów.
Praca twórcza artystów podczas tych
spotkań koncentruje się wokół wspólne
go tematu. W 2015 roku był to Chrzest
Polski. Do udziału w projekcie obok ilu
stratorów zaproszono twórców, którzy
uprawiają inne dziedziny sztuki, co
zwiększyło możliwości interpretacji i po
szerzyło paletę dokonań formalnych. Ze
staw prac poszerzono o ilustracje
z wcześniejszych edycji warsztatów,
w tym o dzieła zmarłego w 2014r. profe
sora Janusza Stannego, wybitnego arty
sty,
wychowawcy
kilku
pokoleń

rzez dwa tygodnie lipca 2016 roku
w Krasnobrodzkim Domu Kultury
można było oglądać wystawę obrazów
Heleny Kowalczuk z Krasnobrodu.
Pani
Helena
jest
mieszkanką
Krasnobrodu zaledwie od kilkunastu lat.
Przyjechała tu, do rodzinnego miasteczka
swojego męża, wraz z nim w 2000 roku
z Płocka, gdzie wcześniej razem mieszkali.
Swoją pasję do malowania odkryła będąc
już na emeryturze. Malowała obrazy olejne
na płótnie. Głównie są to pejzaże. Jej obrazy

ilustratorów, który przez wiele lat ota
czał opieką artystyczną krasnobrodzkie
spotkania. W sumie na wystawę składa
się ponad 100 prac.
Źródłem wiedzy i inspiracji dla arty
stów były średniowieczne kroniki, poda
nia i legendy oraz dzieła wybitnych
polskich pisarzy, poetów, myślicieli,
z których w większości pochodzą teksty
zamieszczone pod ilustracjami.
Prace prezentowane na wystawie
znajdą się w albumie, do którego wstęp
napisał prof. Krzysztof Ożóg z Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, autor książki
„966. Chrzest Polski”. Zgodnie z zało
żeniami, wydawnictwo przygotowane
w ramach projektu, trafi do wszystkich
ambasad na terenie Polski oraz do wyso
kiej rangi bibliotek publicznych oraz uni
wersyteckich. Łącznie będzie to 250
podmiotów.
Wystawa w Lesznie będzie prezento
wana do 28 sierpnia, a potem będzie
można zobaczyć ją w Krasnobrodzkim
Domu Kultury. Wernisaż odbędzie się 1
września 2016r.
Planowane są też kolejne pokazy
w galeriach i innych instytucjach kultury
na terenie kraju.
Na pamiątkę spotkania w Lesznie,
wraz z doradcą burmistrza Januszem
Osiem,
wręczyliśmy
Dyrektorowi
MBWA i Prezydentowi Miasta materiały
promocyjne o Roztoczu i Krasnobrodzie
i zaprosiliśmy ich oraz uczestników lesz
czyńskiego wernisażu na otwarcie wy
stawy w Krasnobrodzie.
Mamy nadzieję, że wystawa, a także
towarzyszące jej wydawnictwo będą bar
dzo dobrą formą propagowania dziejów
naszego kraju i narodu, a także promocji
miast i instytucji wspólnie realizujących
ten projekt.
Mariola Czapla
Fotoreportaż str. 20

bardzo często przedstawiają egzotyczne
widoki z odległych krajów takich jak
Australia czy USA oraz krajów europejskich.
Obrazy
te
powstawały
w
oparciu
o pocztówki, które Pani Helena otrzymywała
od swoich znajomych i przyjaciół
podróżujących po świecie. Wśród ponad 30
obrazów, które można było zobaczyć
w KDK były i takie, które przedstawiały
nasze, polskie pejzaże, czy też widoki, które
rodziły się w wyobraźni autorki.
Mariola Czapla
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Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera

T

egoroczna, VI edycja Festiwalu Śladami Singera
już za nami. Od 25 lipca do 5 sierpnia 2016 świta
Jaszy Mazura odwiedziła 9 miast Lubelszczyzny, wśród
nich znalazł się także Krasnobród.
To już trzecia edukacyjnoartystyczna wizyta w naszym
mieście, odwołująca się do historii lubelskich miast i mia
steczek związanych z akcją opowiadań laureata literackiej
Nagrody Nobla  Izaaka Baszewisa Singera.
Tegoroczny Festiwal w Krasnobrodzie rozpoczął się
w środowe popołudnie 3 sierpnia na Placu Siekluckiego
w centrum Krasnobrodu, gdzie nastąpiło otwarcie instalacji
artystycznej NOMADYCZNE ARCHIWUM SZTETL, czy
li mobilnego, lustrzanego archiwum, wędrownej biblioteki,
kryjącej dawne fotografie i opowieści o mieście. „Noma
dyczne archiwum sztetl” to projekt polegający na "uwolnie
niu archiwów", czyli na prezentowaniu mieszkańcom miast
fotografii i dokumentów czy publikacji ukazujących ich mia
sto w czasach, gdy żyła w nich ludność Żydowska.
Muzeum można było odwiedzać w centrum Krasnobrodu od
godziny 14 aż do godzin wieczornych.
Około godziny 16stej odbył się spacer „Śladami dzie
dzictwa”, którego przewodnikiem była krasnobrodzianka,
pani Alina Słota, chętnie dzieląca się informacjami zasły
szanymi od najstarszych mieszkańców Krasnobrodu. Jej
wiedza na temat dawnego Krasnobrodu pozwoliła na od
wiedzenie kilku bardzo ciekawych punktów miasta, które
historycznie związane są z kulturą żydowską.
Pierwszy dzień festiwalowy zakończył się projekcją fil
mu dokumentalnego o przedwojennych miasteczkach w ple
nerowym „wędrownym kinie”.
Drugi dzień Singerowskiego Festiwalu w Krasnobrodzie
rozpoczęły spotkania warsztatowe. Od godziny 12.00 cen
trum miasta a dokładnie Plac Siekluckiego zamienił się
w kolorowe i pełne pozytywnej energii miejsce, gdzie odby
wały się zaplanowane warsztaty. Było w czym wybierać:
beat box, żonglerka, zajęcia teatralne, akrobatyczne, wokal
ne, cyrkowe i gimnastyczne. Były też zajęcia perkusji alter
natywnej, footballu freestyle i rap.
Centrum Krasnobrodu wypełniło się artystami, którzy
dzielili się swym talentem, wiedzą i umiejętnościami.
Wszyscy chętni mogli wziąć udział w przygotowanych za

jęciach bawiąc się przy tym doskonale. Wielowymiarowość
tego kulturalnego wydarzenia sprawiła, że każdy mógł zna
leźć coś dla siebie.
Byli tacy, którzy pod czujnym okiem artystów szlifowali
swój warsztat i korzystali z ich wieloletniego doświadczenia
zawodowego w danej dziedzinie, ale zdecydowana więk
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szość uczestników warsztatowych, to
laicy, którzy korzystali z możliwości
nauczenia się czegoś nowego.
Jak zawsze uwieńczeniem Festi
walu było widowisko artystyczne
„Artyści dla Singera", które rozpoczę
ło się kilka minut po 19stej. Muzyka,
cyrk, akrobacje powietrzne, taniec, te
atr i teatr ognia, to jedne z wielu
atrakcji, które można było zobaczyć.
Spektakl bardzo podobał się licznie
zgromadzonej publiczności, która
chętnie angażowała się w integracyj
ne jego części.
To czego doświadczyliśmy pod
czas tegorocznego spotkania z singe
rowskimi artystami możliwe było
dzięki wielu osobom: organizatorom,
którymi byli: Ośrodek „Brama Grodz
kaTeatr NN” z Lublina i Krasno
brodzki Dom Kultury oraz oczywiście
artystom  międzynarodowej grupie
mistrzów różnych sztuk z Francji, Ło
twy, Niemiec, Hiszpanii, Polski,
Czech, Brazylii, Wielkiej Brytanii,
Izraela i Szkocji  cudownym, wspa
niałym, utalentowanym i uśmiechnię
tym
ludziom
pełnym
pasji,
zaangażowania i pozytywnej energii.
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Nie sposób wymienić wszystkich,
dzięki którym realizacja tego wydarze
nia była możliwa, ale na pewno trzeba
w tym miejscu w sposób szczególny
podziękować Witoldowi Dąbrowskie
mu  dyrektorowi Festiwalu, Arkadiu

13
szowi
Ziętkowi

reżyserowi
widowiska, Marioli Czapli  dyrektor
KDK oraz władzom naszego miasta.
Jesteśmy przekonani, że kolejne
spotkanie z Singerem będzie równie
ekscytujące i dostarczy wielu wrażeń
powiększającemu się z roku na rok
gronu jego sympatyków.
Tymczasem pamiątką, która nie
wątpliwie przypominać będzie o Fe
stiwalu
będzie
gazeta,
która
ukazywała się w każdym z miast od
wiedzanych przez artystów.
„Sztukmistrz
krasnobrodzki”
oprócz festiwalowego programu za
wierał zdjęcia z warsztatów, które od
były się w ramach tegorocznej edycji
tego wydarzenia oraz archiwalne fotki
naszego miasta.
Ponadto można było w nim zna
leźć teksty Krasnobrodzianek związa
ne z historią naszej miejscowości
i samym Festiwalem. Przedstawione
były także sylwetki międzynarodowej
grupy artystów w nim uczestniczą
cych.
Fotoreportaż – str. 36

M.K.

65 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK

W

dniach od 13 do 20 sierpnia
2016 r. w Krasno
brodzie odbył się 65 Cen
tralny Zlot Turystów
Kolarzy PTTK, w któ
rym wzięło udział 501
uczestników. Byli to
cykliści z całej Pol
ski, ale także około
50osobowa grupa ro
werzystów z Ukrainy.
Uroczyste otwarcie
zlotu  imprezy zorgani
zowanej przez zamojski
oddział PTTK, odbyło się
w dniu 13 sierpnia w Ośrodku Wypo

czynkowym „Jolanta”. W imieniu or
ganizatorów i gospodarzy
wszystkich zebranych po
witali Edward Sło
niewski,
komandor
zlotu i prezes zamoj
skiego
oddziału
PTTK oraz bur
mistrz Krasnobrodu
Kazimierz Misztal,
który był jednym
z patronów imprezy.
Inaugurację
zlotu
uświetnił występ Zespołu
Folklorystycznego „Wójto
wianie”.

Podczas tygodniowego pobytu
uczestnicy zlotu poznawali uroki
Roztocza, pokonując każdego dnia na
rowerach kilkudziesięciokilometrowe
trasy do Zamościa, Komarowa, Wożu
czyna, Narola, Szczebrzeszyna, Józe
fowa, Szewni i Wojdy. W jednej
z tych wypraw wziął udział również
Burmisztrz Krasnobródu  Kazimierz
Misztal. Kolaże brali też udział w wy
cieczkach autokarowych do Kryłowa
i Hrubieszowa, a także do Lwowa i na
ukraińskie Roztocze Wschodnie.
Mariola Czapla
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D

nia 10 czerwca 2016 roku
w miejscu, które jest jedną
z wizytówek Krasnobrodu, w Dolinie
św. Rocha, odbyła się kolejna edycja
festiwalu pieśni religijnej. Organizato
rem wydarzenia był Zespół Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie. Patronat honorowy
objęli J.E. ks. Marian Rojek – Biskup
Diecezji
ZamojskoLubaczowskiej
oraz J.E. ks. Jan Śrutwa  Biskup Se
nior Diecezji ZamojskoLubaczow
skiej. Głównymi celami przeglądu
było upamiętnienie rocznicy wizyty
papieża Jana Pawła II w Zamościu,
uczczenie Roku Miłosierdzia oraz
rocznicy 1050lecia Chrztu Polski,
a przede wszystkim ukazanie wartości
wiary poprzez muzykę.
Występy wokalne poprzedziła uro
czysta msza święta, której przewodni
czył J.E. ks.bp. Jan Śrutwa.
W niezwykle wymownej homilii od
niósł się do czytanego słowa Bożego,
podkreślając konieczność porzucenia
wszystkiego i pójścia za Chrystusem.
Omówił także różne aspekty miłości.
Mówił: „Bóg jest miłością. Tak mówi
Biblia. Dlatego trzeba Jemu odpowie
dzieć miłością na miłość. Pierwszym
obiektem miłości wierzącego człowieka
jest Bóg (…) Wielki prymas tysiąclecia,
który także w Krasnobrodzie bywał i tę
kaplicę tutaj nawiedzał przed laty, mó
wił, że zaraz po Bogu, on umieszcza
miłość do ojczyzny. Dobrze to brzmi.
Także w dzisiejszych czasach (…) Po
zostałe rzeczy, też godne miłości, mu
szą w potrzebie stanąć na właściwym
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Festiwal Pieśni Religijnej
sobie miejscu w kolejce (…) Pięknie to
ukazali bohaterowie powstania stycz
niowego, którzy tutaj w 1863 stoczyli
bitwę z wojskami carskimi. Dowodził
nimi w tym miejscu pułkownik Marcin
Lelewel”. Przypomniał także istotę
przyjęcia przez Polskę chrztu świętego
oraz odniósł się do zbliżającej się wi
zyty papieża Franciszka w Polsce.
Po wspólnej Eucharystii przyszedł
czas na występy zespołowe i solowe.
Zaprezentowali się następujący artyści:
Gabriela Hanys oraz Zespół „Pro
myczki” ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim,
zespół wokalny z Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Ulhówku, Anna Żuk ze
Szkoły Podstawowej w Szarowoli,
Monika Woś ze Szkoły Podstawowej
w Bełżcu, Natalia Marczak oraz Izabe
la Kulik z Zespołu Szkół Samorządo
wych im. Jana Pawła II w Tereszpolu
Zaorendzie, zespoły wokalne z Zespo
łu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II
w Moniatyczach, zespół wokalny dzia
łający przy Zespole Szkół im. Batalio
nów Chłopskich w Kryłowie, zespół
wokalnoinstrumentalny ze Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Wiszniowie, Angelika Kuta z Gim
nazjum im. Księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Mirczu oraz zespół
wokalny ze Szkoły Podstawowej im.
Bolesława Prusa w Mirczu, Julia Dą
browska i zespół wokalny „One”
z Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie.

Przegląd zakończył występ gospoda
rzy – szkolnego chóru ZSO.
Publiczność żywo reagowała na
wszystkie występy, a każdy wykonaw
ca nagradzany był gromkimi brawami.
Po występach organizatorzy poczęsto
wali wszystkich zgromadzonych gorą
cą grochówką.
Miło było nam gościć tylu mło
dych i zdolnych artystów. Swoją obec
nością zaszczycili nas również m.in.
ksiądz kapelan Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II Wiesław Galant, wybitna fa
gocistka Katarzyna ZdybelNam wraz
z mężem, burmistrz Krasnobrodu p.
Kazimierz Misztal oraz absolwenci
Akademii Górniczo Hutniczej w Kra
kowie.
Ks. Piotr Jakubiak, jeden z organi
zatorów festiwalu powiedział: „To co
się dzieje w tej dolinie jest pięknym
świadectwem zaangażowania młodych
ludzi w to, co krzewił Jan Paweł II –
w cywilizację miłości”. To piękne
podsumowanie tego ważnego dla na
szej społeczności szkolnej wydarzenia.
Dziękujemy wszystkim za przybycie
i zapraszamy za rok!
Karolina Piotrowska
Fotoreportaż – str.2
(wykorzystano fragmenty audycji radiowej
„Kraina Przezroczysta” realizowanej dla
KRZ przez p. Marzenę Kałużę i uczniów
ZSO).

XXIX Czteroetapowy Bieg Pokoju
Dzieci Zamojszczyzny

W

dniu 2 września 2016 roku będziemy gościli w Krasnobro
dzie uczestników XXIX Czteroetapowego Biegu Pokoju
Dzieci Zamojszczyzny organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekre
acji w Zamościu. W centrum naszego miasta będzie bowiem meta III
etapu biegu o długości 30 km, który prowadzi z Zamościa, poprzez To
pornicę (obok stacji paliw), Kosobudy, Obrocz, Guciów, Bondyrz, Ka
czórki do Krasnobrodu.
Uczestnikami biegu są biegacze, rolkarze oraz zawodnicy na wóz
kach. Pierwszy zawodnik planowany jest na mecie około godz. 11.30.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do kibicowania zawodnikom,
którzy w ciągu 4 dni pokonają trasę o łącznej długości 100 km.
Tradycyjnie na mecie w Krasnobrodzie na zawodników oczekiwać
będą władze samorządowe miasta,mieszkańcy oraz miejscowy zespół
folklorystyczny „Wójtowianie”.
Mariola Czapla
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Podwójne uroczystości w Majdanie Małym

N

iedziela 26 czerwca 2016 r.
była dla Majdanu Małego
dniem bogatym w ważne dla lokalnej
społeczności wydarzenia.

Ocalić
od zapomnienia
Pierwszym z nich była uroczystość
odsłonięcia tablicy upamiętniającej
wysiedlenie w 1943 r. mieszkańców tej
miejscowości. Rozpoczęła się ona
Mszą św. odprawioną w Kaplicy pw.
św. Izydora w Majdanie Małym. Spra
wowali ją: ks. prałat Eugeniusz Der
dziuk – proboszcz Parafii Nawiedzenia
NMP w Krasnobrodzie i ks. prałat Ro
man Marszalec – były wieloletni pro
boszcz tej parafii. Oprawę muzyczną
mszy św. zapewniły mieszkanki wsi,
tworząc zgrany, międzypokoleniowy
zespół wokalny.
W uroczystościach licznie uczest
niczyli mieszkańcy, a także osoby,
które mają tu swoje korzenie. Przybyli
też zaproszeni goście: kombatanci
z pocztami sztandarowymi z Krasno
brodu i Aleksandrowa, władze samo
rządowe Krasnobrodu w osobach
burmistrza Kazimierza Misztala i do
radcy burmistrza Janusza Osia, a także
prezes Stowarzyszenia KulturalnoNa
ukowego „Do źródeł” Agnieszka
Adamczuk, prezes Stowarzyszenia
„Ach Zielone” Tomasz Skóra i An
drzej Gontarz – artysta rzeźbiarz
z Krasnobrodu, wykonawca pamiątko
wej tablicy. Wszystkich wyżej wymie
nionych
powitał ks. proboszcz
Eugeniusz Derdziuk.
Po mszy św. głos zabrał sołtys
Majdanu Małego Jan Kopczyński, któ
ry podziękował wszystkim, którzy
mieli swój udział w organizacji uro
czystości, a także w przygotowaniu
wniosków i realizacji projektów, dzię
ki którym pozyskano fundusze na ich
realizację.
Głos zabrał również ks. prałat Ro
man Marszalec, który m.in. podzięko
wał za ocalenie od zapomnienia tych
tragicznych wydarzeń. Słowa wdzięcz
ności za uczczenie pamięci 290 osób
wysiedlonych w dniu 30 czerwca 1943
roku w Majdanie Małym wyraził także
Zbigniew Bełz  mieszkaniec tej miej

scowości.
Następnie
odbyła
się
krótka, patrio
tyczna część
artystyczna
w wykonaniu
mieszkanek
Majdanu Ma
łego. Panie za
śpiewały
piosenkę, któ
rej słowa przypomniały tragiczną hi
storię mieszkańców Majdanu Małego
sprzed 73 lat. Natomiast Pani Krystyna
Bucior zarecytowała wiersz, z którego
można było się dowiedzieć nie tylko
o historii Majdanu Małego w okresie II
wojny światowej, ale również o po
czątkach tej miejscowości. Oba teksty
napisali przed wieloma laty mieszkań
cy, a przy okazji przygotowań do uro
czystości odsłonięcia tablicy zostały
odnalezione w domowych archiwach.
(Treści tych utworów publikujemy na
str. 16.)
Po części artystycznej przyszedł
czas na odsłonięcie i poświęcenie pa
miątkowej tablicy, która wmurowana
została na ścianie przy wejściu do Ka
plicy Św. Izydora. Odsłonięcia doko
nał Adam Piwko – mieszkaniec
Majdanu Małego – świadek tragicz
nych wydarzeń z roku 1943, a poświę
cenia ks. proboszcz Eugeniusz
Derdziuk.
Następnie pod tablicą wiązanki
złożyły następujące delegacje:
 Związek Kombatantów Dzieci Za
mojszczyzny – mieszkańcy Majdanu
Małego,
 Władze Samorządowe Krasnobrodu:
burmistrz Kazimierz Misztal, doradca
burmistrza Janusz Oś oraz Prezes Sto
warzyszenia KulturalnoNaukowego
„Do źródeł” Agnieszka Adamczuk,
 Związek Byłych Więźniów Politycz
nych i Obozów Koncentracyjnych Ko
ło w
Aleksandrowie z prezesem
Edwardem Nowakiem,
 Związek Kombatantów Dzieci Za
mojszczyzny Koło w Krasnobrodzie
z Prezes Zofią Adamską,
 Prezes Stowarzyszenia „Ach Zielo
ne” Tomasz Skóra,
 Sołtys Majdanu Małego Jan Kop
czyński i członkowie zarządu Stowa

rzyszenia
„Uroczy
Zakątek” z Majdanu
Małego:
wiceprezes
Zofia Smoląg i sekre
tarz Renata Łasocha.
Po złożeniu wiąza
nek uczestnicy uroczy
stości
zostali
zaproszeni na otwarcie
siedziby „Uroczego za
kątka” oraz na poczę
stunek.
Uroczystość zorganizowana zosta
ła w ramach projektu pn. „Ocalić od
zapomnienia” – upamiętnienie akcji
wysiedlenia w 1943 roku mieszkań
ców wsi Majdan Mały realizowanego
przy dofinansowaniu w ramach drugiej
edycji Konkursu „Tu mieszkam, tu
zmieniam” organizowanego przez
Fundację Banku Zachodniego WBK
im. Stefana Bryły przy współpracy
z Bankiem Zachodnim. Całkowita
wartość projektu to kwota ponad 5 tys.
złotych, w tym dofinansowanie –
4 tys. zł.

Wniosek został opracowany i zło
żony za pośrednictwem Stowarzysze
nia
KulturalnoNaukowego
„Do
źródeł”. Partnerem projektu był Urząd
Miejski w Krasnobrodzie.

Otwarcie siedziby
„Uroczego zakątka”
Drugą, po odsłonięciu tablicy, uro
czystością, która miała miejsce w dniu
26 czerwca 2016 roku w Majdanie
Małym było otwarcie nowo wyremon
towanej siedziby Stowarzyszenia na
rzecz Rozwoju Miejscowości Maj
dan Mały i Okolic „Uroczy zaką
tek”.
Oficjalnego przecięcia wstęgi do
konali: burmistrz Krasnobrodu Kazi
mierz Misztal, członkowie Zarządu
Stowarzyszenia „Uroczy zakątek” 
wiceprezes Zofia Smoląg i sekretarz
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Renata Łasocha oraz sołtys Majdanu
Małego Jan Kopczyński. Poświęcenia
dokonał ks. proboszcz Eugeniusz Der
dziuk.
Adaptacja pomieszczeń starej re
mizy OSP w Majdanie Małym na po
trzeby
siedziby
stowarzyszenia
„Uroczy zakątek” została wykonana
w ramach konkursu „Lubelskie Lokal
nie Mikrodotacje FIO” ogłoszonego
przez Fundację Fundusz Lokalny Zie
mi Biłgorajskiej przy dofinansowaniu
ze środków Ministerstwa Pracy i Poli
tyki Społecznej w ramach Rządowego
Programu  Fundusz Inicjatyw Obywa
telskich.
Wniosek na to zadanie złożyło
młodziutkie, bo zarejestrowane w lu
tym 2016 roku Stowarzyszenie „Uro
czy zakątek”. Partnerami projektu byli
Urząd Miejski w Krasnobrodzie i Kra
snobrodzki Dom Kultury.
Za pozyskane w ramach projektu
fundusze zakupione zostały materiały
remontowe, okna, piec do ogrzewania
oraz wyposażenie w postaci stolików
i ławek. Natomiast wszystkie prace re
montowe oraz porządkowe wykonali
członkowie stowarzyszenia w ramach
wolontariatu, oni też przygotowali po
częstunek. Całkowity koszt projektu,
to kwota ponad 9 tysięcy zł., w tym
dofinansowanie – 4.560,00 zł.
Dzięki pozyskanym środkom oraz
pracy i zaangażowaniu mieszkańców
otwarta została nie tylko siedziba no
wo utworzonego stowarzyszenia, ale
także miejsce spotkań i aktywizacji
społeczeństwa Majdanu Małego.
Po zakończeniu oficjalnych uro
czystości wszyscy zostali zaproszenie
do remizy OSP na poczęstunek. Tam,
podczas degustacji smakołyków przy
gotowanych przez członkinie stowa
rzyszenia i mieszkanki Majdanu
Małego, był czas na rozmowy i plano
wanie kolejnych działań.
Mariola Czapla
Fotoreportaż str. 17

Piosenka o wysiedleniu
Majdanu Małego
w 1943 roku
Całe lato psy tak wyją
Okazują smutny czas
Wtem przychodzą do nas wieści
Że wysiedlać mają nas
30 czerwca było
Przy czwartkowym smutnym dniu
Wtem gestapo wpadło do nas
I wysiedlać mają nas
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Całą wioskę okrążyli
W każdej chacie Niemiec jest
I wydaje nam rozkazy
Co ci każe to se bierz

Pamięta dobrze lata
chłopskiej niedoli
Kiedy to chłop musiał
Pracować u pana na roli

Konia, wóz i jedną bronę
Pługa nie zostawiaj też
Koniom żywność i sam sobie
Na dwie doby sobie bierz

W domu była nędza
I ciągle niedostatek
Nie miał możliwości chłop
Uczyć swoich dziatek

Ach mój Boże co za życie
Zostawiając swą pracę
Każdy wyszedł i zapłakał
Pewnie ja już nie wrócę

Ta nasza wioska
Położona między lasami
Dlatego jeszcze lepiej pamięta
Wojnę z okupantami

Do Zamościa już jedziemy
Siedzi ludzi pełen wóz
Raz ostatni swym konikiem
Do Zamościa jedziem już

Była to wojna dotychczas
I nigdy nie zapomniana
Były tu łapanki
Wioska była wysiedlana

Do Zamościa nas przywieźli
I na plac nas zrzucają
I do piątego baraku
Wszystkich nas zapędzają

Były to chwile dla każdego
Niezapomniane
Bo musiał każdy Majdaniak
Pozostawić swoje domostwo kochane

Za drutami smutne życie
Opłakany ciężki los
Żandarmi nas katowali
Był to dla nas ciężki cios

Jeśli się komuś udała
Ucieczka gdziekolwiek i doputy
A jeśli nie to go wywieziono
Z rodziną za druty

Za drutami smutne życie
Była chwila wzruszona
Kiedy dzieci odrywano
Od matczynego łona

A tam za drutami
Były chwile najbardziej wzruszone
Kiedy to odbierano dziecko
od matczynego łona

Był płacz dzieci i jęk matek
Długo w uszach szumiało
Które dziecko obóz przeżyło
Matki swej nie poznało

Było to dla rodziców
Przeżyciem okropnym
Kiedy patrzyły na swe dzieci
Będąc w rękach hitlerowców

Niech los dzieci zamojszczyzny
Historią tylko będzie
Pokój i radość na świecie
Wojny więcej nie będzie
Były to chwile i czasy
Wspomnieniem nie małym
Aby one się już więcej
Nigdy nie powtarzały

Wiersz
o Majdanie Małym
Nasz tu Majdan Mały
To wioska nie mała
Utworzona jest od dawna
Jak legenda sławna
Tutaj jak głosi legenda
Rozegrała się walka wspaniała
I od nazwiska wodza Maja
Majdanem została nazwana
A ponieważ wódz Maj
Dowodził oddziałem małym
Dlatego nasz Majdan
Został Majdanem Małym
Tak to została
Nasza wieś ukochana
Która pamięta nie jedne czasy
Nie jedna historia się tu zapisała

okrutnych

Nie wolno nam zapomnieć
Tych czasów nikomu
Kiedy ten uciekał hitlerowcom
I z dala ukradkiem patrzył
Na życie czarnych w swoim domu
A sam chodził strudzony
Niby pies zabłąkany
I przysięgał sobie walkę i zemstę
Za tych ludzi z domu wygnanych
I szedł do lasu
Wygnany z domu swego
I zgłaszał się na ochotnika
Do walki oddziału partyzanckiego
I tam w lesie w oddziale
Była każda chwila droga
Bo musiał pomścić, pokonać
Za dzieci, za dom okrutnego wroga
Niech każdy kto pamięta
Wspomni i opowie historię
Walk swoich rodaków
Bo była to walka i chrzest życiowy
Nie jednego z Majdaniaków
Niech ta historia
Będzie przestrogą
Nie dla jednego
By jeśli wyjdzie potrzeba
Umiał walczyći bronić kraju swego

26 czerwca
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Wędkarskie wydarzenia w Krasnobrodzie
Zawody
Dnia 23 lipca o poranku nad zale
wem kąpielowym odbyły się Zawody
GruntowoSpławikowe o Puchar Bur
mistrza Krasnobrodu zorganizowane
przez KTW Krasnobród w ramach ob
chodu „Dni Krasnobrodu”.
W zawodach wystartowało 18 za
wodników (w tym jedna kobieta)
z różnych zakątków naszego regionu.
Mimo sprzyjających warunków pogo
dowych ryby nie dopisały. Z pośród 18
zawodników ryby złowiło tylko
sześciu. I tak: 6 miejsce zajęła Kata
rzyna Lipska, 5 miejsce  Jarosław
Żuk, 4 miejsce  Jarosław Ożga, 3
miejsce  Roman Gradziuk, 2 miejsce 
Jerzy Leja oraz 1 miejsce  Gradziuk
Tadeusz.

grody ufundowane przez Burmistrz
Krasnobrodu p. Kazimierza Misztala
zostały wręczone na scenie głównej
przez Dyrektor KDK Mariolę Czaplę
i Doradcę Burmistrza Krasnobrodu Ja
nusza Osia.
Zawody z ramienia KTW Krasno
bród zorganizował Roman Gradziuk.
Składamy ogromne podziękowania
dla Sponsorów zawodów, których
upominki umiliły trudy rywalizacji.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
za sportową rywalizację i zapraszamy
na zawody już za rok.

Quiz
W tym samym dniu Koło PZW
„Olender” Krasnobród zorganizowało
konkursquiz dla najmłodszych adep
tów wędkarstwa, któ
rego
głównym
sponsorem była firma
KONGER.
Quiz
przeprowa
dzony został na sce
nie głównej imprezy.
Ilość chętnych do
udziału w konkursie
przekroczyła
nasze
najśmielsze oczeki
wania, w ciągu kilku
sekund wytypowali

śmy 10tkę uczestników.
Konkurs sprawnie przeprowadziła
pani Dyrektor Krasnobrodzkiego Do
mu Kultury Mariola Czapla, a nagrody
z ramienia Koła „Olender” wręczała
jego członkini Anna Gradziuk.
Uczestnicy
konkursu
bardzo
sprawnie i poprawnie odpowiadali,
przy aplauzie publiczność, na dosyć
trudne, jak na tę kategorię wiekową
pytani,a dotyczące wędkarstwa, po
czym można sądzić, że prawdopodob
nie przynajmniej jedno z rodziców jest
wędkarzem.
Trzeba było być na miejscu, aby
zobaczyć radość i emocje dzieciaków
z otrzymanych podarunków, zdjęcia na

Po zakończonych zawodach wszy
scy zawodnicy otrzymali drobne upo
minki ufundowane przez firmy
Konger, Jaxon oraz KTW Krasnobród
i Sklep Wędkarski Mariusz Pastuszek
z Krasnobrodu. Najlepszej trójce za
wodników puchary, dyplomy oraz na

pewno tego nie pokażą.
Składamy podziękowania firmie
KONGER za pomoc w zorganizowani
konkursu. Dziękujemy również Dariu
szowi Zgnilcowi za współpracę. Ini
cjatorem i koordynatorem konkursu
był członek naszego Koła oraz autor
powyższych relacji:
Romek Gradziuk.
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Sukcesy uczniów ZSO
Filmowy Sukces

Uczniowie klasy językowej Ia
gimnazjum
zdobyli
wyróżnienie
w ogólnopolskim konkursie na film
w języku angielskim „New Voices 
Over to You”. Film oparty był na wy
wiadach z ludźmi zajmującymi się róż

nymi gatunkami muzycznymi. W role
aktorów wcielili się: Klaudia Greszta,
Julia Górnik, Dominika Koperwas,
Eryk Cybulski oraz Aleksandra Najda.
Operatorem filmowym był Jan Adam
czuk. Uczniowie pracowali pod czuj
nym okiem pani Karoliny Piotrowskej.
Film nakręcony został w Kra
snobrodzkim Domu Kultury
dzięki uprzejmości pani Ma
rioli Czapli.

Sukces Językowy

Laureatką
Wojewódzkiego
Konkursu z Języka Angiel
skiego CLICKONMANIAC
została Anna Żurakowska,
uczennica klasy językowej

O

klasy Ia gimnazjum. Konkurs organi
zowany był przez Gimnazjum nr 5
w Zamościu. Uczennicę przygotowy
wała autorka tego artykułu:
Karolina Piotrowska

Wakacyjna zumba nad zalewem

d środy 6 lipca 2016 roku na
plaży nad krasnobrodzkim za
lewem odbywały się zaplanowane na
tegoroczny sezon letni cotygodniowe
spotkania z wakacyjną zumbą. Zajęcia,
w których każdy mógł wziąć udział, to
przede wszystkim ruch i dobra zabawa.
Nie liczył się wiek, płeć, kondycja ani
sportowe umiejętności. Ważne były
przede wszystkim chęci i pozytywne
nastawienie. A tego na krasnobrodz
kiej plaży nie brakowało.
Niezła frekwencja, gorące latyno
amerykańskie rytmy, uśmiech i moc
pozytywnej energii przyciągnęły wielu

aktywnych uczestników i…
widzów też :) Za taki, po
zytywny rozwój wydarzeń
odpowiedzialne były dwie
kobiety: Mariola Czapla 
pomysłodawczyni i dyrek
tor Krasnobrodzkiego Do
mu Kultury oraz Beata
Kulczyńska  licencjonowa
ny instruktor zumby, osoba
pozytywnie zakręcona o niespożytych
pokładach energii.
Z tygodnia na tydzień miłośników
tej formy aktywnego wypoczynku cią
gle przybywało.
Nasuwa się pytanie, w czym tkwi
tajemnica? Na sukces tego pomysłu na
pewno ma wpływ kilka czynników,
przede wszystkim to, że zumba to pro
pozycja dla każdego. Jeśli do tego do
damy porywającą muzykę, uśmiech
i pozytywną energię prowadzącej te
spotkania instruktorki Beaty Kulczyń
skiej, która nieustannie zarażała swoją
pasją wszystkich dookoła, to mamy
gotową odpowiedź.
Zumbowe szaleństwo nad krasno

brodzkim zalewem trwało do 10 sierp
nia, kiedy to odbyły się ostatnie
zajęcia.
Cieszy fakt, że ta wakacyjna pro
pozycja Krasnobrodzkiego Domu Kul
tury spotkała się z tak entuzjastycznym
odbiorem.
Wszystkim uczestnikom serdecz
nie dziękujemy za obecność, a we
wrześniu zapraszamy zarówno wy
trawnych zumbowiczów jak również
wszystkich, którzy jeszcze nie próbo
wali tej aktywnej formy zabawy na re
gularne
zajęcia
organizowane
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
M.K.
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Promocja książki „Krasnobrodzkie
przezwiska i przydomki”
Kudłaj czy Rojzalipa, co to takiego?
Są to krasnobrodzkie przezwiska
mieszkańców. Właśnie z tematem kra
snobrodzkich przezwisk i przydomków
postanowił zmierzyć się Mieczysław
Kościński  krasnobrodzki regionalista.
Efektem blisko 10 letnich zmagań jest
książka pt. „Krasnobrodzkie przezwi
ska i przydomki, od Kudłaja do Rojza
lipy”.
Promocja
tej
publikacji
i spotkanie autorskie miało miejsce
w Krasnobrodzkim Domu Kultury, dn.
24.07.2016r. w ramach Dni Krasno
brodu. Zgromadziło ono władze Kra
snobrodu
w
osobie
burmistrza
Kazimierza Misztala, władze pow. za
mojskiego w osobie wicestarosty za

mojskiego  Kazimierza
Mielnickiego, wielu miesz
kańców Krasnobrodu mają
cych związek z tematem
książki, regionalistów, przy
jaciół autora i turystów.
Letnie,
popołudniowe
spotkanie promujące książkę
otworzyła Bernadeta Wło
darczyk dyrektor Miejsko
Gminnej Biblioteki Publicz
nej w Krasnobrodzie, która
powitała zebranych i oddała
głos panu Kościńskiemu.
W swoim wystąpieniu
autor skupił się na etapach
pracy nad książką, tych mi
łych i przykrych, bo wiado
mo nie każdy chce, aby jego
przezwisko czy przydomek
były umieszczone w publika
cji. Promowana przez autora
książka wymienia ok. 150
przezwisk i zawiera szkice
34 przezwisk i 1 przydomka.
Warto dodać, że wymieniona
publikacja wzbogacona jest wieloma
zdjęciami z dawnych lat, związanymi
z mieszkańcami Krasnobrodu. Notatki
biograficzne i zdjęcia Krasnobrodzian
zawarte w książce stanowią swoisty
dokument, który splata się z historią
Krasnobrodu. Znowu została ocalona
pamięć o ludziach ży
jących w roztoczań
skim miasteczku nad
Wieprzem w różnych
latach, bo pamięć jest
fundamentem społecz
ności, na której buduje
się przyszłość.
Należy wspomnieć,
że p. Mieczysław lubi
zajmować się doku
mentowaniem historii
swojej rodzinnej miej
scowości,
chociaż

obecnie mieszka w Warszawie, to na
co dzień wraca pamięcią do kolebki
rodzinnej. Cieszy się każdą rozmową
telefoniczną Krasnobrodzian. O histo
rii Krasnobrodu wydał już kilkanaście
publikacji z własnych środków finan
sowych. Nie zniechęca się tym, ale
stawia sobie kolejne wyzwania wy
dawnicze. Wobec tego podczas spo
tkania autorskiego regionalista S.
Greszta ponowił apel dotyczący przy
znania p. Kościńskiemu tytuł „Hono
rowego Obywatela Krasnobrodu”.
Właśnie w taki sposób gmina Koma
rówOsada w pow. zamojskim od kil
ku lat wyróżnia zasłużonych obywateli
swojej miejscowości.
W czasie spotkania autorskiego
była możliwość nabycia nowej książki,
zdobycia autografu, degustacji lokal
nych ciast i rozmów przy lampce wina
na temat poruszony w książce. „Kra
snobrodzkie przezwiska i przydom
ki...” oraz inne książki Mieczysława
Kościńskiego można nabyć w Infor
macji Turystycznej przy ul. Toma
szowskiej 25 lub w krasnobrodzkich
podcieniach przy ul. 3 Maja (naprze
ciw placu Siekluckiego).
Alina Słota
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ż 44 zawodników i zawodni
czek wystartowało w tego
rocznym
Turnieju
Szachowym
„Krasnobrodzka wieża”. Organizowa
ne po raz trzynasty zawody odbyły się
w niedzielę 31 lipca w Krasnobrodz
kim Domu Kultury. Wśród uczestni
ków było 6 dziewcząt i kobiet oraz
liczna reprezentacja Ukrainy. Szachiści
zza granicy startują w naszym turnieju
od wielu lat, ale chyba po raz pierwszy
zajęli kilka czołowych miejsc  ocenia
ją organizatorzy zmagań.
Rywalizację najmłodszych uczest
ników w wieku do 10 lat wygrał Zahar
Maksymyshyn z Nowojaworiwska,
druga była Marta Khabak, a trzeci Mi
kołaj Gzik z Biłgoraja. W kategorii ju
niorów w wieku do 11 do 14 lat turniej
wygrał Artem Manzhos z Kowla, na
drugim stopniu podium stanął Marek
Błaszczuk z Dorohuska, a trzecie miej
sce zajął Paweł Borek z Tomaszowa
Lubelskiego. Wśród zawodników mię
dzy 15 a 18 rokiem życia zwyciężył
Hubert Mucha z Biłgoraja, przed Tara
sem Krutsko z miejscowości Pustomy
ty na Ukrainie i Konradem Muchą
z Biłgoraja. Zwycięzcą rywalizacji
w kategorii open kolejny raz został
Łukasz Gorzkiewicz z Tomaszowa
Lubelskiego, drugi był inny tomaszo
wianin Maciej Kuźniarz, a trzecie
miejsce zajął Jerzy Strzałka z Biłgora
ja.
Wszyscy uczestnicy turnieju ode
brali pamiątkowe dyplomy, zdobywcy
trzech najlepszych miejsc otrzymali
także nagrody rzeczowe, a w kategorii
open również puchary. Organizatorzy
przyznali też trzy nagrody specjalne
dla najmłodszego sza
chisty,
pięcioletniego
Stanisława Gorzkiewi
cza z Tomaszowa Lu
belskiego, najstarszego
zawodnika Albina Ja
worskiego oraz najlep
szego
krasnobrodzianina Bar
tosza Pomańca.
Trofea wręczali dy
rektor KDK Mariola
Czapla i sędzia główny
niedzielnych zawodów
Ryszard Probola.
ias24
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Śpiew tradycyjny na żywo w KDK
tradycyjny to śpiew dyna
Śpiew
miczny, ożywiony, mający ko

rzenie w przeszłości. Często bywa
nazywany śpiewem „białym”, „etnicz
nym” lub „archaicznym śpiewokrzy
kiem”, a tak naprawdę – to śpiew
pełnym głosem. Dnia 28.06.2016r
w ramach Festiwalu Singera odbyły się
w Krasnobrodzkim Domu Kultury
warsztaty śpiewu tradycyjnego prowa
dzone przez Aleksandrę Gronowską
z Wrocławia. Pani Ola specjalizuje się
w śpiewie białym, jest aktorką, artyst
ką współpracującą z teatrami w kraju
i zagranicą. Na warsztatach swoich sił
w śpiewie tradycyjnym
spróbowały m.in.: panie
i panowie z krasnobrodz
kiego zespołu folklory
stycznego „Wójtowianie”,
inne osoby interesujące się
muzyką z Krasnobrodu,
Zamościa, a nawet turyści
z Warszawy. Były to osoby
w różnym przedziale wie
kowym (od gimnazjum po
wiek dojrzały). Uczestnicy
warsztatów po wstępnych
ćwiczeniach rozluźniają
cych i usprawniających na
rządy
śpiewu,
pracowali
nad
technikami emisyjnymi opartymi na
wydobywaniu możliwie naturalnego
„otwartego” głosu, bez napinania się,
sztucznego wysilania, z jednoczesnym
zachowaniem pracy nad barwą głosu.
Była możliwość doskonalenia siły gło
su, naturalnego tembru (barwy dźwię
ku) i oddychania przeponą.
W czasie spotkania ze specjalistką
uczestnicy poznali różnorodne style
wykonawcze, zmierzyli się z gwarą
i ozdobnikami,, śpiewali pieśni uboga
cone klaskaniem i dźwiękami instru
mentu perkusyjnego przymocowanego
do nogi. Z udziałem uczestników spo
tkania i pod czujnym słuchem i okiem

mistrzyni śpiewu tradycyjnego wy
brzmiały pieśni z różnych państw
i kontynentów np. z Republiki Połu
dniowej Afryki, z krainy Zulusów, Bo
śni i Białorusi. Uczestnicy ćwiczeń
muzycznych mieli też możliwość śpie
wania na głosy, grupy, burdonem oraz
wykazania się własnymi spontaniczny
mi pomysłami muzycznymi. Końco
wym efektem warsztatów było
nagranie poznanych utworów. Był też
czas na krasnobrodzkie klimaty mu
zyczne. Na prośbę prowadzącej „Wój
towianie” zaśpiewali dwie pieśni ze
swego repertuaru m.in.: „regionalną” –
„Tutaj, gdzie Wieprza” i ludową 
„W moim ogródeczku”. Na pamiątkę

spotkania muzycznego
w Krasnobrodzie kie
rownik zespołu p. Alicja
Parkitny przekazała p.
Oli dwie płyty CD z na
granymi
piosenkami
„Wójtowian”.
Należy podkreślić,
że muzyka tradycyjna
tworzy się w kontekście
przyrody. Głos śpiewu
tradycyjnego to próba
naśladowania przyrody,
ta pieśń niesie się po gó
rach i dolinach. Pieśni tradycyjne nie
mają rytmu, ale serce i puls. Dzięki
nim poznajemy zwyczaje, elementy
kultury i tradycji danego kraju czy
kontynentu. Śpiew tradycyjny jest do
bry dla tych, którzy potrzebują wy
śpiewać swoje emocje, by pozbyć się
stresu, oderwać od kłopotów dnia co
dziennego. Każdy człowiek nosi w so
bie wrażliwość muzyczną, którą trzeba
uaktywniać. Nauka śpiewu tradycyjne
go pozwoliła zainteresowanym zinte
grować się i zdobyć doświadczenie
brzmienia swojego głosu. Dała także
mnóstwo bezcennych wrażeń oraz
ubogaciła postrzeganie siebie i świata.
Alina Słota
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Taniec z wachlarzami chińskimi w KDK

W

achlarz to lekki zdobiony przedmiot rozkładany
półkoliście, który wprawiony w ruch może służyć
do ochłody, odpędzania insektów czy rozniecania ognia.
Jest też atrybutem mody. Może być także rekwizytem
w tańcu jako istotny środek wyrazu.
W
wakacyjne
popołudnie
dn.
30.06.2016r.
w Krasnobrodzkim Domu Kultury miały miejsce warsztaty
tańca z wachlarzami chińskimi prowadzone przez Katarzynę
Stefanowicz. Pani Kasia to choreografka, tancerka,
performerka, instruktorka tańca, animatorka kultury.
Opracowała wraz z Julią BuiNgoc nowy styl tańca
z wachlarzami bojowymi i prowadzi Szkołę Wachlarzy.
W zajęciach uczestniczyły dziewczyny z Krasnobrodu oraz
młodzież z turnusu rehabilitacyjnego w krasnobrodzkim
sanatorium. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość
posługiwania się wachlarzem, doskonalenia motoryki ciała,
rozwoju ogólnej sprawności, koordynacji ruchowej, plastyki
ciała, kształtowania zdrowej silnej i gibkiej sylwetki.
Ponadto poznali tajniki pracy z kobiecą bronią, jaką są
chińskie wachlarze bojowe oraz sposoby ich wykorzystania
w tańcu.
Ważnym elementem zajęć było powiązanie dwóch
kultur wschodu i zachodu. Warsztaty łączyły technikę tańca
z wachlarzami ze wschodnimi sztukami walki, m.in.:
elementy Kung Fu Wu Shu, Tai Chi Chuan, tańca
współczesnego oraz improwizacji.
Taniec z rekwizytami chińskimi pozwolił u tancerek
wyzwolić energię, harmonię i rytm. Płynny ruch ciała
współpracujący z muzyką, finezja w operowaniu
wachlarzami i rzeźbienie sylwetki w ruchu to główne
elementy sztuki tańca. Popisy taneczne dziewczyn pod
okiem specjalistki pozwoliły połączyć taniec z muzyką,
kształtować wyraz artystyczny, podnieść samoocenę oraz
wyrazić twórczą improwizację taneczną.
Wachlarz chiński  niby prosta rzecz, a w tańcu ile
pozytywnych emocji może wywołać. Znika stres,
nadpobudliwość, zmęczenie, przygnębienie, niepewność
jutra, a pojawiają się zadowolenie, dowartościowanie
i odprężenie.
Uczestnicy zajęć odkryli w sobie ukryte zdolności
ruchowe, harmonię,
płynność ruchów i elastyczność
sylwetki. W tańcu jak anioły i motyle w lekkich
zwiewnych strojach zachwycały siebie oraz
innych. Tego typu zajęcia to wspaniała terapia
relaksacyjna. Człowiek od razu zmienia swe
nastawienie do siebie i świata.
Były to ostatnie warsztaty serwowane
nieodpłatnie dla chętnych w ramach Festiwalu
Singera.
Pozwoliły
poznać
wielu
utalentowanych
artystów
prowadzących
zajęcia. Dostarczyły uczestnikom wielu miłych
wrażeń i pozwoliły nabyć nowe doświadczenia
oraz atrakcyjnie spędzić wolny czas.
Dyrekcja KDK i uczestnicy zajęć pragną
wyrazić wdzięczność prowadzącym ciekawe
warsztaty oraz Teatrowi NN z Lublina za
uatrakcyjnienie życia mieszkańcom i turystom
w Krasnobrodzie.
Alina Słota
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Wieści z Samodzielnego Publicznego
Sanatorium Rehabilitacyjnego
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
Nowy pasaż spacerowy
Pod koniec 2015r wykonany został od
cinek pasażu spacerowego przebiega
jący od ul. Młyńskiej do obiektów
Sanatorium.
W ramach realizacji zadania ułożo
no nawierzchnię z koski brukowej be
tonowej typu „behaton” szarej,
o szerokości 2,0m i długości 136m.

Wzdłuż chodnika ustawiono lampy
oświetlenia ulicznego oraz barierki
ochronne. Ustawiając elementy małej
architektury, takie jak: ławki parkowe,
kosze na śmieci, donice na kwiaty
i stojaki rowerowe, utworzono miejsce
odpoczynku dla kuracjuszy, turystów
i mieszkańców Krasnobrodu.
Roboty wykonywało Przedsiębior

stwo Gospodarki Komunal
nej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o z Tomaszowa Lubel
skiego.
Koszt realizacji tego
przedsięwzięcia
wyniósł
łącznie 76.199,03 zł i obej
mował prace projektowe oraz
wykonawstwo inwestycji.
Sfinansowanie za
dania
nastąpiło
z
następujących
źródeł:
 Gmina Krasnobród – dota
cja w wysokości 40 tys.zł
 Powiat Zamojski – dotacja
w wysokości 33 tys. zł
 udział własny Sanatorium
– w wysokości 3.199,03 zł.
Dzięki
realizacji
w/w zadania nastąpiło połą
czenie tras spacerowych
wokół zalewu z terenami
Zespołu
PałacowoParko
wego. Otoczenie zyskało
przyjemny, estetyczny wy
gląd. Powstało miejsce do
odpoczynku dla przecho
dzących
tędy
pieszych
i przejeżdżających rowerzy
stów.
Sanatorium – miejscem
przyjaznym rowerzystom
Z przyjemnością in
formujemy, że nasz obiekt
posiada rekomendacje MPR
– Miejsca Przyjaznego Ro
werzystom na Wschodnim
Szlaku Rowerowym Green
Velo. Oznacza to, że prze
szliśmy pozytywnie proce
durę
weryfikacji,
przeprowadzoną przez au
dytorów szlaku Green
Velo. Sprawdzani
byliśmy pod ką
tem
kryteriów
„przyjazności dla rowe
rzystów”, a w naszej ofer
cie znajdują się usługi
dedykowane turystom ro
werowym. Więcej o na
szej ofercie skierowanej do
turystów rowerowych, moż
na przeczytać na stronie
www.greenvelo.pl (przy naszym

obiekcie), a także na stronie www.sa
natoriumkrasnobrod.pl
Zagospodarowanie zielenią terenu
przy Sanatorium
W czerwcu 2016r. w ramach reali
zacji projektu „Zagospodarowanie zie
lenią terenu przy Samodzielnym
Publicznym Sanatorium Rehabilitacyj
nym im. Janusza Korczaka w Krasno
brodzie” dokonano nasadzeń na
klombie (rabacie) przed budynkiem
dawnej oficyny oraz przy pasażu spa
cerowym od strony ul. Młyńskiej.
Posadzono w sumie 353 rośliny
w różnych odmianach i kolorach. Wy
korzystano elementy podłoża, m. in.
biały żwirek oraz kolorową korę deko
racyjną.
Prace zostały wykonane przez pra
cowników Sanatorium pod nadzorem
inwestorskim Pani Małgorzaty Giel
mudy z Krasnobrodu (wykonawcy
projektu pn. „Zagospodarowanie ziele
nią terenu przy Samodzielnym Pu
blicznym
Sanatorium
Rehabilitacyjnym im. Janusza Korcza
ka w Krasnobrodzie”).
Projekt pn. „Zagospodarowanie
zielenią terenu przy Samodzielnym
Publicznym Sanatorium Rehabilitacyj
nym im. Janusza Korczaka w Krasno
brodzie”
wykonano
dzięki
współfinansowaniu Wojewódz
kiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie
Całkowita wartość projek
tu: 7.337,39 zł. Wartość
dotacji: 3 tys. zł.
Marta Lizut
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Wystawa „Krasnobród dawniej i dziś”

W

piątek 17 czerwca 2016 r.
o godz. 13.30 w Krasno
brodzkim Domu Kultury odbył się
wernisaż wystawy fotograficznej pt.
„Krasnobród dawniej i dziś".
Wystawa została przygotowana
przez uczniów klasy II B Gimnazjum
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Krasnobrodzie pod kierunkiem Ha
liny Gontarz w ramach projektu edu
kacyjnego pod tym samym tytułem.
Celem tego projektu było pozna
wanie historii i kultury naszej miejsco
wości na podstawie starych fotografii,
które uczniowie wraz z autorką projek
tu wyszukali w rodzinnych albumach.
Zdjęć było dużo, ale w większości
przedstawiały wydarzenia i ludzi, stąd

też zrodził się po
mysł do utworze
nia
grup
tematycznych
związanych z mia
stem,
ulicami,
obiektami zabytko
wej
architektury
i uroczystościami,
a nawet zwykłą co
dzienną pracą rol
nika.
Zanim uczestnicy wernisażu mogli
obejrzeć zdjęcia zaprezentowane w sa
li wystawowej KDK, mieli okazję
udać się na wirtualny spacer ulicami
dawnego Krasnobrodu, a także zoba
czyć jak wyglądały dawniej różnego
rodzaju
uro
czystości, jak
ubierali się lu
dzie, jaka pa
nowała
wówczas mo
da. Było to
możliwe dzięki
prezentacji
multimedialnej
przygotowanej
i przedstawio
nej przez mło
dzież
i wzbogaconej
jej
słownymi

komentarzami.
Wystawa
była
prezentowana
w KDK przez ponad miesiąc, dzięki
temu mogli ją obejrzeć nie tylko
mieszkańcy miasta, ale również i tury
ści.
Mariola Czapla

Wystawa „Dawnych wspomnień czar”

W

ernisaż wystawy „Dawnych
wspomnień czar” odbył się
w dniu 30 czerwca 2016 r. Pomysł
stworzenia tejże wystawy zrodził się
zimą, na jednym z portali społeczno
ściowych. Wielokrotnie apelowaliśmy
do mieszkańców o przejrzenie domo
wych archiwów fotografii i udostęp
nienie ich. Mnóstwo fotografii
pochodzi również z Internetu.
W Galerii Przystanek można zoba
czyć wiele ciekawych ujęć dawnego
Krasnobrodu. Najstarsze z nich pocho

dzą z lat 20tych minionego wie
ku, m.in. fotografie przedstawiające
pałac Leszczyńskich po pożarze
w 1915 r. Wiele fotografii pochodzi
z życia Marii i Kazimierza Fudakow
skich  wnętrze ich domu mieszkalne
go, ogrodu, parku, ślub córki Róży.
Przedstawiona została również krasno
brodzka zabudowa drewniana, synago
ga i jej wnętrze oraz uroczystość
szkolna, w której uczestniczył prezy
dent Ignacy Mościcki. Mamy mnóstwo
fotografii z okresu II wojny światowej
oraz z lat powojen
nych  zawody stra
żackie,
budowa
zalewu, uroczystości
odpustowe oraz ko
ronacja obrazu Matki
Bożej Krasnobrodz
kiej.
Materiał był zbiera

ny przez prawie pół roku. Koordynato
rem przedsięwzięcia był emerytowany
nauczyciel i miejscowy społecznik Jó
zef Zdybel.
Wystawę, na którą składa się pra
wie 100 fotografii, można oglądać co
dziennie przez całe wakacje między
9.00 a 17.00 w Informacji Turystycz
nej w Krasnobrodzie.
ias.24
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Czambuły tatarskie pod Krasnobrodem, rok 1672
Wstęp
„Ojczyste spominki” to dzieło au
torstwa Ambrożego Grabowskiego,
wydane w roku 1845 w Krakowie. Za
wiera ono różne relacje, diariusze i pa
miętniki, które zostały zebrane
z historycznych rękopisów. Źródłem
zaś, z którego te pisma wybrano, była
wielka księga rękopisów, pod tytułem
„Acta publica Regni Poloniae”, zgro
madzona przez Hieronima Pinoccego,
królewskiego sekretarza.
Znalazł się tam również opis star
cia polskiego wojska koronnego pod
wodzą Jana Sobieskiego z tatarskim
czambułem Dziambet Gereja w lesie
pod Krasnobrodem.
Krasnobród, 5/6 październik,
1672, w nocy
„D. 6 Octobris. Idąc nocą, obaczyli
śmy ku Krasnemubrodu świeżo zapa
lone gorejące ognie; na które prosto
idąc spodziewaliśmy się tam koczują
cego jeszcze napaśdź nieprzyjaciela
i pewnie bylibyśmy dobrze gościli,
gdyby nie Hanenko, co natrafiwszy
wprzód na nich półgodziną przed na
mi, spłoszył ich raczej niżeli gromił. –
Zaparło się ich było nie mało w ko
ściele, który cudownym słynął obrazem
Matki najświęt. w Krasnobrodzkim le
sie: ale ten zapaliwszy Kozacy wszyst
kich wydusili. My tedy w pół godziny
po tej przyszedłszy transakciej, jesz
cześmy niektórych Tatarów w chału
pach, przy tymże spalonym kościółku
zastali, także i nie mało inszych, po le
sie błąkających się, a nabrawszy więź
niów, koniom pod Krasnobrodem
wytchnęliśmy.”
(Diariusz Expedycyi Wojska Koronne
go, przeciwko Tatarom grassującym
i zagonom powracającym
od D. 4 OCTOBR. Do
D.19 TEGOŻ, R.1672).
Wojna polskoturecka
w roku 1672, pozostawiła
trwały ślad zarówno w hi
storii Polski, jak i w dzie
jach Krasnobrodu. Tamte
wydarzenia znacznie od
mieniły obraz miasta. Po
zostawiły ruiny i popioły,
ale dały też pierwszy im
puls do budowy nowego
murowanego kościoła do
minikańskiego w lesie
pod miastem.

Początek tej historii miał miejsce
na dalekim Podolu, w Kamieńcu Po
dolskim, głównej polskiej twierdzy,
która miała chronić Rzeczpospolitą od
południa. Jej dramatyczną obronę
przed Turkami, znamy z III części
Trylogii Henryka Sienkiewicza.
Groźba wojny szybko dotarła
w głąb kraju. Dobrze to dostrzegał Jan
Sobieski. Jako hetman wielki koronny,
odpowiadał za obronę południowych
kresów Polski. W dniu 10 sierpnia
1672 roku, jadąc z Lublina do Lwowa,
zatrzymał się na noc w Krasnobrodzie.
Tego dnia wydał w Krasnobrodzie
uniwersał do lubelskiej szlachty.
Ostrzegał w nim wszystkich obywateli
przed niebezpieczeństwem i wezwał
do pilnych przygotowań do wojny
z Turcją.
Nie mylił się. Kamieniec Podolski
poddał się dwa tygodnie później, 27
sierpnia 1672 roku. Oblężenie nie
trwało długo. Trwoga rozlała się na
całą Ruś i Podole, objęła też Zamość,
wkrótce sięgnęła Lublina. Miesiąc
później czambuły tatarskie przeszły
przez Krasnobród i dotarły pod Kra
śnik. Tatarzy spalili mijane wsie i za
brali wszystko, co przedstawiało jakąś
wartość. Największe zagrożenie spadło
na młodych ludzi i małe dzieci.
Schwytani w jasyr byli cennym towa
rem na sprzedaż w Konstantynopolu.
Podole, 1672, środek lata
„Rzeczy na Ukrainie stały jaknaj
gorzej. Już w końcu r.1671 wyparł Do
roszeńko Polaków z wielu miejsc przez
Sobieskiego zdobytych...
Dnia 5 czerwca wyruszył z Kon
stantynopola sam Mohamet IV na czele
150.000 wojska, a pierwszych dni

Taniec tatarski. Juliusz Kossak

sierpnia stanął już pod Chocimiem dą
żąc ku Kamieńcowi.
Pospolite ruszenie nie zjeżdżało
się, pomimo że i król trzecie już wysłał
wici i hetman uniwersałem z 10 sierp
nia z Krasnobrodu datowanym donosił
o bliskim szturmie Kamieńca i potrze
bie najśpieszniejszego ratunku...
Dnia 27 poddano Kamieniec. Była
to strata, jakiej od dawna naród nie
poniósł, bo Kamieniec uważano za
główną fortecę Polski od południa.”
(J. Szujski, Dzieje Polski, Lwów 1866)
Sułtan Mohamet IV, po zajęciu
Kamieńca Podolskiego, z całym woj
skiem tureckim stanął pod Lwowem
i rozpoczął oblężenie. Miasto zapropo
nowało Turkom odstąpienie od murów
w zamian za duży okup. Sułtan przyjął
propozycję i wstrzymał ataki na mia
sto.
Tatarzy na to czekali. Skłonność
do rabunku wyssali z mlekiem matki,
więc natychmiast ruszyli „na czam
buł”, żeby zdążyć z „plonem” przed
zawarciem głównego rozejmu z Pol
skim Królem. Razem z nimi poszli też
Kozacy z oddziałów Doroszenki.
Lwów, 1672, wrzesień
„Nawała turecko – tatarska obrała
sobie Lwów za najbliższy cel wyprawy.
Dnia 25 września otoczyło miasto
50.000 Turków i niezliczona moc Tata
rów pod osobistem hana dowództwem.
Od Lwowa i Rusi odstąpili Turcy za
80.000 talarów okupu. Prócz tego
miała Rzeczpospolita roczną sułtanowi
płacić daninę.
Po ułożeniu tych punktów zagony
tatarskie wbrew traktatom rozeszły się
na czambuł aż pod Przemyśl, Lublin
i Zamość.”
(J. Szujski, Dzieje Polski,
Lwów 1866)
Król Michał Kory
but Wiśniowiecki ogła
sza pospolite ruszenie.
Miejsce zbiórki: Gołąb
pod Puławami. Szlachta
nie była w stanie spraw
nie się zorganizować.
W tej sytuacji na drodze
czambułów
tatarskich
staje Hetman Sobieski
z podległym mu woj
skiem koronnym. Ma
pod komendą 3,5 tysiąca
jazdy wojska koronnego,

30
w tym jazdę lekką, dragonię i husarię.
Pierwsze starcie z czambułami Tatar
skimi dowodzonymi przez Dziambet
Gereja ma miejsce pod Krasnobrodem
w nocy z 5 na 6 października 1672r.
W kolejnych dniach dochodziło do na
stępnych starć aż do dnia 14 paździer
nika, kiedy rozegrała się ostatnia bitwa
pod Petranką. Cała wyprawa na czam
buły zajęła chorągwiom hetmańskim
10 dni w siodle, w ciągłym ruchu
i walce. W tym czasie polskie wojsko
przebyło szlak o długości ponad
350 km, „nigdy prawie nie śpiąc, nig
dy nie rozbierając się, ognia nie nie
cąc, mało, ledwie co jedząc (bo
w spustoszałym kraju o chleba boche
nek trudniej było niż o tysiąc Tata
rów)” (Dziennik pogromu Tatarów.
Lwów 1866).
Uderzenie wojska koronnego na
czambuły – opis akcji
Pospolite ruszenie opieszale zbie
rało się w Gołębiu. Działo się to w at
mosferze kłótni i chaosu. Hetman
Sobieski, po otrzymaniu wiadomości
o czambułach pod Zamościem, zdecy
dował o uderzeniu całym wojskiem
koronnym po linii Zamość  Horyniec.
Tabory odprawił pod Krasnystaw do
miejscowości Krupe. Wojsko przyjęło
formację tzw. komunika. Oznacza to,
że chorągiew składała się tylko z jazdy
wyposażonej w osobiste uzbrojenie.
Husaria pozostawiła piki w taborach
a każdy jeździec miał po dwa konie.
Głównym atutem komunika była jego
szybkość. Taktyka Sobieskiego pole
gała na błyskawicznym przecięciu ty
łów wroga głównymi siłami jazdy,
jednocześnie niszcząc powracające
czambuły przy pomocy wydzielonych
chorągwi. Powodzenie całej wyprawy
miała zapewnić dynamika manewru
i śmiałość ataku.
Do pierwszego starcia z Tatarami
dochodzi w nocy pod Krasnobrodem.
Pierwszy uderza Michał Chanenko
swoimi chorągwiami kozackimi. Po
starciu zaraz wraca z powrotem do Za
mościa. Nie chce współdziałać z het
manem Sobieskim. W czasie nocnej
walki grupa tatarów (lub Kozaków od
Doroszenki, wg innych źródeł) chowa
się w drewnianym kościółku szukając
tam azylu. Chanenko podpala kościół
żeby wykurzyć z niego Tatar ów.
W wyniku pożaru, po pierwszym
drewnianym kościółku pod Krasnobro
dem pozostają zgliszcza. Sobieski do
ciera na miejsce nad ranem. Zbiera
ludność zagarniętą przez Tatarów
w jasyr. Dzieci odsyła do Zamościa.
Wkrótce rusza na Szarowolę, gdzie,
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wg informacji od pojmanego Tatara,
miał być ulokowany tatarski kosz.
Dowódcy  strona polska
Jan Sobieski  Marszałek Wielki Ko
ronny, Hetman Wielki Koronny. Wiek
43 lata. Urodził się w Olesku na Rusi,
wychowany w Żółkwi na wzór pra
dziadka Stanisława Żółkiewskiego.
Zna język tatarski i turecki. Ma pod
sobą 3,5 tys. jazdy wojska koronnego
i oddanych mu pułkowników. Z Tata
rami ma nierozliczone rachunki za
brata Marka, zamęczonego pod Bato
hem dwadzieścia lat wcześniej.
Michaiło Hanenko (Michał Chanen
ko)  kozacki hetman prawobrzeżny.
Wiek 52 lata. Nobilitowany na polskie
szlachectwo 1661r. Popierany przez
Polskiego Króla, główny rywal Doro
szeńki do buławy nad całą kozaczyzną.
Wielka ambicja i gwałtowny charakter.
Pod koniec 1672r zabija w afekcie puł
kownika koronnego Jana PiwoZapol
skiego, komendanta twierdzy w Białej
Cerkwi. Poszło o piękną brankę czer
kieską, którą Piwo wykradł Chanence
i później się z nią ożenił. Ma ze sobą
23 tys. jazdy kozackiej i wojska pry
watne ordynacji Zamojskiej.
Franciszek Zygmunt Gałecki – Sta
rosta Bydgoski, pułkownik wojsk ko
ronnych. Dowodzi dużym regimentem
dragonów złożonym z czterystu żoł
nierzy. Prawa ręka Sobieskiego. Wiel
ka energia i odwaga. Podczas
„wyprawy na czambuły” wsławia się
zdobyciem chorągwi sułtańskiej pod
Kałuszynem.
Jego żona, Rozalia Dzieduszycka, wy
stawiła później w Krasnobrodzie ka
mienną kolumnę stojącą do dzisiaj.
Dowódcy  strona tatarsko  kozacka
Selim Gerej – Chan tatarski. Objął
tron w Bakczysaraju w 1671 w miejsce
Aadila Gereja, odwołanego przez suł
tana za zbyt bliskie konszachty z Cha
nenką. Ma dwóch zastępców: brata
Seleamet Gereja, który jest sułtanem
kałgąnamiestnikiem wschodniej czę
ści chanatu i kuzyna Safa Gereja – bę
dącego
sułtan
nurredinem,
namiestnikiem zachodniej części cha
natu. Dowodzi grupą murzów i agów 
niższych dowódców. Prowadzi polity
kę uległości wobec Turcji i doraźnych
korzyści opartych na wyprawach gra
bieżczych.
Petro Doroszenko (Piotr Doroszenko)
Buławę hetmańską dla prawobrzeża
zatwierdza mu w 1671r. w Czechryniu
sam sułtan Mehmed IV. Razem z Tur
cją i Ordą krymską rusza na Rzeczpo

Zbroja jazdy pancernej. Muzeum W.P.
spolitą wiosną 1672. Jego cel to
zjednoczenie Ukrainy i pełnia władzy
nad Kozakami pod protektoratem Tur
cji.
Dziambet Gerej – kuzyn Chana tatar
skiego Selim Gereja. Dowódca grupy
czambułów działających w pasie po
między Sanem a Wieprzem. W wypra
wach „na czambuł” wyposaża
ordyńców w dwa konie z prawem zje
dzenia jednego w przypadku głodu.
Diariusz wydarzeń.
DZIENNIK POGROMU TATARÓW
(„opis z rękopisu biblioteki wilanow
skiej wyjęty a przez bibliotekarza jej p.
Stanisława Przyłęckiego uprzejmie
udzielony”.)
18 Septembris (wrzesień) złączył jego
mość pan marszałek pod Telatynem
wojsko z Ukrainy z jegomością panem
Podlaskim zeszłe, z tem co przy jego
mości zostawało; i z woli jego królew
skiej mości naprzód pod Rubieszowem,
potym
29 Septembris pod Krasnostawem
obozem stanął; tam językowie z pod
jazdów przywodzeni twierdzili, że kil
kadziesiąt tysięcy ordy miało wkrótce
podpaść pod obóz, szukając wojska,
gdzie się obraca.
4 Octobris (październik) napadła orda
na chorągiew stojącą na pasie w Kry
nicy pod Zamościem, i goniąc ją aż
pod obóz trwogę uczyniła; dlatego za
raz jegomość pan marszałek zpod
Krasnostawu obóz na bezpieczniejsze
miejsce pod Krupę ruszył, żeby go na
niesposobnem miejscu potencya nie
przyjacielska nie zastała. Sam jednak
tej nocy pod Krasnostawem kommuni
kiem został.
5 Octobris ruszył jegomość pan mar
szałek ku Zamościu, zkąd się był poka
zal nieprzyjaciel, gdzie pod Sitańcem
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dla wytchnienia koni trochę stanąwszy,
posłał do pana Haneńka w Zamościu
będącego, dając znać o sobie i zapra
szając w kompanią przeciwko nieprzy
jacielowi; ale się już był on ruszył
z mołojcami swymi, nie chcąc nadcho
dzącego jegomości czekać; twierdził że
pod Bełzem miał ordę przejmować. Za
czym sam jegomość pan marszałek
sprawiony z języków, których naten
czas pan Zawisza z podjazdu przypro
wadził, ruszył zpod Sitańca na całą
noc ku Krasnobrodowi, posławszy
podjazd z panem Pruszczyckim pod
Turobin i Zwierzyniec. Dochodząc nad
świtem Krasnobrodu, wziął wiado
mość, że pan Haneńko tamże napadł
szy
na
Tatarów
i
Kozaków
powracających z plonem, uderzył
w nocy, bydło i konie im pobrał,
i trzech albo czterech ubiwszy i kościół
zapaliwszy, do Zamościa bez języka
powrócił, nie chcąc się z jegomością
panem marszałkiem łączyć.
Tegoż dnia pod Rawą pan Anafazy
Miączyński rotmistrz przed kilka dni na
podjazd wysłany, Ag i ZorMurzow po
gromił. Zor Murzę z niemało inszych
zabiwszy, siedmiu żywcem wziąwszy,
jasyru kilkaset odbił.
6 Octobris stanąwszy w Krasnobrodzie
jegomość pan marszałek, równo z świ
tem spłoszonego nieprzyjaciela po le
sie szukać kazał, gdzie wielu Tatarów
i Kozaków, a między nimi Szachtymir
murzę wziąwszy niemało trupem po le
sie położył, gdzie i Zatyusza zginął,
który miał nad tym zagonem komendę.
Dzieci porzucone pozbierawszy i do
Zamościa odesławszy, kilkunastu Tata
rów i Kozaków królowi jegomości po
sławszy, ciągnął dalej za Abas murzą
z plonem także przodem uchodzącym.
Ale ten od pogromionych w Krasno
brodzie postraszony, kilkaset jasyru
w Szarejwoli porzuciwszy uciekł. Za
czym jegomość pan marszałek obrócił
ku Narolowi, wszystko Podsanie
w ogniach obaczywszy, a w tem z języ
ków, przez pana Zawiszę zpod Narola
przyprowadzonych, sprawiony o nie
przyjacielu pod Narolem, i że tem
skrzydłem między Wieprzem a Sanem
DziambetGierejsołtan, Zemirkazy mu
rza, i innych znacznych wiele, z zago
nów powracają, sprawiwszy wojsko
ruszył pod Narol już zapalony, tam na
dwa poracajace zagony uderzył. Kre
dencował w tej potrzebie jegomość pan
Łasko z pułkiem xięcia jegomości
Ostrowskiego; goniło wojsko uciekają
cwgo nieprzyjaciela aż do ciemnej no
cy, siekąc i w Tanwi rzece topiąc; wiele
Tatarów żywcem wziętych, wiele na
szlaku trupem padło; szlachcianek
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dzieci i ludu pospolitego na dwa tysią
ca odbito, bydła także wiele dostało się
wojsku i bachmatów niemało. Pod Na
rolem trzy albo cztery godziny wy
tchnąwszy, przed północą ruszył
jegomość pan marszałek ku Lubaczo
wu, gdzie gęste pożogi o nieprzyjacielu
znać dawały.
...
14 Octobris...W ten sam czas pan Ga
łecki chorążego sołtańskiego dojechał,
chorągiew wydarł i chorążego zabił....,
padło zaraz trupa bardzo gęsto przed
lasem, wzieto i żywcem kilkudziesiąt
znacznych, między nimi Alisza Agę,
wezyra Nuradynowego, człowieka
wielkiego, który pod Ładyżynem nie
dawno wojsko nasze gromił
15 Octobris.SolenneTe Deum etc. Do
mino Exercituum przy mszy świętej
i okrzykach wojennych tamże zkąd nie
przyjaciel uciekać począł odprawione.
Dzieci bardzo wiele na szlaku bez ma
tek porzucone kazał jegomość marsza
łek zbierać. Co żeby ochotniej i prędzej
stało się, za każde dziecię kto je przy
niósł tymfa dano. Zaczem bardzo wiele
zniesionych, kilkanastą wozów do Ka
łusze odwieziono, którym dom, żyw
ność i wychowanie jegomość pan
marszałek opatrzył.
BIBLIOTEKA OSSOLIŃSKICH, TOM
VIII, Lwów 1866 ,(Dziennik pogromu
Tatarów).
Zakończenie
W wyniku najazdu tatarskiego
znacznie zmalała liczba ludności na te
renach pomiędzy Sanem i Wieprzem.
Straty w majątku trwałym oceniono na
7095%.
W lesie pod Krasnobrodem, tam
gdzie wcześniej stał drewniany kośció
łek, zalegały popioły pogorzeliska.
Jednak najazd Tatarów otworzył dla
Krasnobrodu nowy rozdział w historii
miasta. Już dziewięć miesięcy po po
żarze, 27 czerwca 1673r, Jan Amor
Tarnowski razem z żoną Zofią Barbarą
Firlej oficjalnie przekazali Dominika
nom opuszczony zbór kalwiński poło
żony w samym mieście. Przez wiele
kolejnych lat, czekając na nowy ko
ściół, Dominikanie tam odprawiali
msze święte.
W roku 1676, czyli cztery lata po
bitwie, zakonnicy rozpoczęli groma
dzenie kamienia na nowy kościół.
„Xięża w lesie już nagotowali kamień
na murowanie kościoła” pisze z Poty
licza Jan Sobieski w liście do Mary
sieńki datowanym na dzień 28 sierpnia
1676r.
Siedem lat po bitwie, w roku 1679,
biskup chełmski Stanisław Święcicki
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ustanowił parafię kościoła katolickiego
w Krasnobrodzie. Kościołem parafial
nym został przekazany Dominikanom
pokalwiński zbór.
Cały rozdział tej historii zamknął
się w roku 1699. Kościół wówczas był
już gotowy. Pod koniec roku 1698 po
wrócił z Rzymu do Lwowa biskup su
fragan Kościoła Ormiańskiego, Deodat
Nersesowicz. Jako pierwszą posługę
biskupią, po powrocie do Polski,
otrzymał uroczystą konsekrację nowe
go kościoła w Krasnobrodzie. Działo
się to 12 lipca 1699 roku. Celebracji
dokonuje z upoważnienia biskupa su
fragana chełmskiego Jana Dłużew
skiego. Główny Biskup Chełmski
Stanisław Święcicki wtedy już nie żył,
gdyż umarł wcześniej w roku 1696.
Ormianie później z dumą pisali
o tym w swoich księgach, przecież
krasnobrodzka świątynia powstała
z fundacji samej królowej polski.
Rozalia Gałecka z Dzieduszyc, żo
na Franciszka Zygmunta Gałeckiego,
pułkownika wojsk koronnych, trzy
dzieści lat po bitwie z Tatarami, wy
stawiła
obok
nowego
kościoła
kamienną kolumnę. Przebywała wów
czas na Podzamku u swojej siostry,
Marianny Tarnowskiej. Kolumna stoi
do dnia dzisiejszego na pamiątkę obja
wienia i tamtych trudnych czasów.
Źródła:
1. Ambroży Grabowski, Ojczyste Spo
minki, Tom I, Tom II, Kraków 1845.
2. Józef Szujski, Dzieje Polski, Tom
IV, Lwów 1866
3. BIBLIOTEKA OSSOLIŃSKICH,
TOM VIII, Lwów 1866
4. Marek Wagner, Wojna polskotu
recka, w latach 16721676, Zabrze
2008.
5. Michał Sikorski, Wyprawa Sobie
skiego na czambuły tatarskie 1672,
Zabrze 2007
Andrzej M. Hulak
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Należy pamiętać (cz. 4)

P

aństwo Natalia i Edmund Za
lescy wraz z dziećmi, kiedy
w czerwcu 1955 roku przybyli do Kra
snobrodu, zamieszkali na Podzamku
w dawnej rządcówce. Dom ten, który
od kilku lat juz nie istnieje, był usytu
owany na terenie Państwowego Go
spodarstwa Rybackiego – dawna
posiadłość Fudakowskich.
Zajmując połowę, dość dużego
w/w domu mogli wydzielić dwa małe
pomieszczenia, gdzie dr Zaleski urzą
dził, jak gdyby małą Izbę Przyjęć.
Już w tych skromnych warunkach
mógł leczyc i opiekować się swoimi
pacjentami, którzy po przyjęciu odpo
wiednich leków, niejako zmuszeni byli
pozostać przynajmniej przez dwie do
by, na obserwację i stałą opiekę lekar
ską.
Leki stosowane do leczenia kamicy
wątrobowej, a szczególnie woreczka
żółciowego, były komponowane ze
składników w więszości wiadomych
tylko doktorowi Zaleskiemu i najbliż
szemu personelowi medycznemu z je
go otoczenia.
Trwałe inwalidztwo dr. Zaleskiego
stawiało pewne wymagania ułatwiają
ce życie i pracę w społeczeństwie,
w jakim znalazł się oraz, gdzie przy
szło mu wykonywać, tak trudny i od
powiedzialny
zawód.
Studia
medyczne, stopień naukowy – dokto
rat, praca zawodowa w okresie przed
wojennym, pobyt w wojsku, wojna,
niewola sowiecka, przeżycia ciężkich
łagrów, służba w Armii gen. Włady
sława Andersa, walki pod Monte Cas
sino,
kalectwo
inwalidzkie
po
odbytych urazach na polu walki, wie
loletni pobyt w różnych ośrodkach re
habilitacyjnych na terenie Francji oraz
dobra znajomość kilku obcych języ
ków – pozwoliły dobrze wykształco
nemu
lekarzowi zdobyć dużo
uzupelniających wiadomości i bogate
doświadczenie życiowe, a przede
wszystkim zawodowe.
Doktor Zaleski – jako lekarz, spe
cjalizował się w leczeniu chorób we
wnetrznych, a szczególnie w zakresie
woreczka żółciowego i innych dolegli
wości wątrobowych. Za swoją uczciwą
i pełną poświęcenia pracę, obdarzony
był bardzo dużym zaufaniem i bezgra
nicznym szacunkiem przez krasno
brodzkie społeczeństwo i okolic –
często nawet dość odległych.
Leczenie jakie stosował dawało
wprost imponujące rezultaty – popra

wiało zdrowie wielu pacjentów. O tym
świadczyły opowiadania wielu miesz
kańców Krasnobrodu i okolic, którzy
doskonale znali Natalię i Edmunda Za
leskich, ale obecnie już nieżyjących
oraz tych co jeszcze cieszą się dobrym
zdrowiem i doskonale pamiętają tamte
niełatwe, powojenne czasy.
Podobno teren Prewentorium i Go
spodarstwa rybackiego – był niemal
codziennie, całkowicie zastawiony
wozami o zaprzęgu konnym, które
w powojennych czasach stanowiły
prawie jedyne środki lokomocji
i transportu z jakiego mogli korzystać
mieszkańcy okolicznych miejscowo
ści, a w szczególnie biednych oraz za
niedbanych
pod
wzgledem
infrastruktury osrodków sołeckich.
Z przykrością należy jednak
stwierdzić, że w każdej społeczności
lokalnej znajdą się ludzie, którzy już
w swoich genach są niejako predyspo
nowani do ciągłego stwarzania nieuf
ności, a często nawet nienawiści
przeciwko drugiemu człowiekowi –
nie mając do tego prawie żadnych po
wodów.
W tej sytuacji pewni miejscowi nota
ble panoszące się znachorstwo – żeru
jące na ludzkiej nieświadomości,
a w tym wypadku również niektórzy
ludzie, w których rękach było dyspo
nowanie lekami gotowymi i wykony
wanymi na zlecenia recepturowe –
starali się utrudniać, a nawet ograni
czać działalność lekarską – jaką stoso
wał dr Edmund Zaleski.
Ja bardzo w to wierzę, gdyż kiedy
w 1957 roku przybyłem do Krasnobro
du, na podstawie „nakazu pracy”,
z dyplomem lekarza medycyny wete
rynaryjnej – moje recepty dotyczące
antybiotyków, środków silnie działają
cych, trucizn oraz odurzających – nie
były honorowane przez niektóre apte
ki. Dopiero moja wizyta u Dyrektora
Wojewódzkiego Zarządu Aptek w Lu
blinie przyniosła natychmiastowy sku
tek. Niemal od zaraz, wyżej
wymienione leki mogłem wypisywać
na receptach i to w znacznie więk
szych dawkach, do jakich był upoważ
niony lekarz medycyny.
Niestety, ale w tych czasach było
też tak, że z przychylności personelu
niektórych aptek, korzystali wszyscy.
Łącznie z plagą znachorów i uzdrowi
cieli działających na tutejszym terenie.
Natomiast doktor Zaleski, wraz
z upływem czasu napotkał coraz bar

dziej na niechęć okazywania mu po
mocy, w pozyskiwaniu składników
potrzebnych do komponowania leków
stosowanych w swojej metodzie lecze
nia.
Być może, narastały pewne przeszko
dy natury administracyjnej i przepisów
wówczas obowiązujących. Ale na
pewno, zabrakło też odrobiny dobrej
woli niesienia pomocy bliźniemu,
a w tym wypadku przychylności dla
lekarza medycyny, który mimo trwałe
go inwalidztwa, starał się służyć po
mocą ludziom potrzebującym –
wykorzystując swoją bogatą wiedzę
i długoletnie doświadczenie.
Zalescy nie mieli też spokojnego
życia w miejscu swojego zamieszka
nia. Ciągłe niepokoje i prowokacje ze
strony współlokatorów negatywnie
wpływały na życie ludzi, którzy po
swoich niełatwych przeżyciach wojen
nych, pragnęli mieć w miarę dobrą at
mosferę do spokojnego bytu i pracy.
Do zmowy przeciw tak wspaniałej ro
dzinie, dołączyli niektórzy działacze
partyjni oraz służby śledcze, które
przede wszystkim były zainteresowane
życiorysem dr Edmunda Zaleskiego.
Padały niczym niepoparte oskarżenia
o jego działalności lekarskiej. Resorto
we kontrole w Prewentorium oraz
w blisko położonym Ośrodku Zdro
wia, nasilały się coraz bardziej, co
w dużym stopniu utrudniało codzienną
pracę w gabinetach lekarskich.
Mimo dużej życzliwości ze strony
większości lokalnego społeczeństwa,
normalne życie dla państwa Zaleskich
z dnia na dzień stawało się coraz trud
niejsze, a przy końcu pobytu – prze
cież tak krótkiego, w porównaniu do
pobytu w Komarowie – niekiedy na
wet koszmarem.
W tych trudnych czasach, państwo
Natalia i Zygmunt Zalescy słowa po
cieszenia, otuchy i nadziei znajdowali
w przyjaznych kontaktach z wieloma
rodzinami z Podzamku Krasnobrodu,
a szczególnie z utrzymywania stałych
kontaktów przyjaźni z proboszczem
Sanktuarium Krasnobrodzkiego –
księdzem prałatem Ludwikiem Liwer
skim oraz ówczesnym wikariuszem
księdzem Andrzejem Jabłońskim.
Niezależnie od powyższego, wokół
doktora Zaleskiego coraz bardziej na
pinała się spirala zainteresowania ze
strony powiatowych służb represyj
nych. Chociażby dlatego, że Edmund
w okresie międzywojennym był żoł
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nierzem Wojska Polskiego, a następnie
Armii generała Władysława Andersa.
Po zakończeniu II wojny światowej
przez kilka lat nie wracał do Polski. To
niejako stwarzało możliwości różnego
rodzaju represji i stało się nośnym te
matem wśród niektórych mieszkańców
Krasnobrodu. Niczym nie uzasadnione
preteksty stały się jedną z przyczyn
powodujących opuszczenie Krasno
brodu przez tak dobrych i uczciwych
lekarzy.
Doktor Natalia w chwili wyjazdu
„opuszczamy Krasnobród, opuszcza
my wielu życzliwych nam mieszkań
ców, jedziemy do Warszawy, gdzie nie
mamy jeszcze konkretnie zapewnione
go mieszkania oraz pracy – dajemy
nura w głęboką wodę”.
Pojechali do Radości – jednej
z warszawskich dzielnic. Tam za
mieszkali w wynajętym mieszkaniu od
dobrze im znajomego mieszkańca tam
tejszej dzielnicy. Budynek wymagał
drobnych remontów adaptacyjnych do
zamieszkania. Korzystając z pomocy
tamtejszego społeczeństwa, po niedłu
gim czasie mogli już spokojnie za
mieszkać, pracować zawodowo oraz
wychowywać i kształcić swoich trzech
synów.
W czasie pobytu w Krasnobrodzie
wielu mieszkańców było im bardzo
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życzliwych. W tym skromnym artyku
le wymienię tylko niektórych, a byli
to: Stanisława i Edward Gresztowie,
Stanisława i Bronisław Drozdowie,
państwo Baliccy z ich córką pielę
gniarką, która nie mogła sobie pozwo
lić, aby opuścić Zaleskich, w tak
trudnych dla nich czasach i wyjechała
razem z nimi do Warszawy. Tadeusz
Prus, były księgowy w Prewentorium
i wielu, wielu innych.
Tym ostatnim artykułem, kończę
opis wspomnień wielu mieszkańców
tutejszego środowiska, o lekarzach
Natalii i Edmundzie Zaleskich, którzy
niemal całe swoje doczesne życie po
święcili niesieniu pomocy innym.
Dużo lat przyszło im
żyć w okresie II Woj
ny Światowej – oku
pacji
niemieckiej
i zniewolenia sowiec
kiego na terenie Litwy
i Polski. Jednak wiel
ka wiara w opatrzność
Bożą i uczciwa praca
pomagały im prze
trwać niełatwe czasy,
wykształcić
dzieci
i doczekać sędziwego
wieku.
Jeden z bliźnia
ków Andrzej – jest le
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karzem medycyny. Pracował w klinice
na Banacha. Po uzyskaniu dalszych
stopni naukowych posiada prywatną
klinikę w Radości. Drugi, Antonii
z wykształcenia ekonomista, wyjechał
do Australii. Najmłodszy Krzysztof –
jako lekarz medycyny weterynaryjnej,
prowadzi prywatny gabinet na terenie
Warszawy.
Do opisu korzystałem z książki au
torstwa Anny Wojda i Beaty Biszczan
pt. „Komarów – ocalić od zapomnie
nia”, relacji wielu mieszkańców Kra
snobrodu
oraz
informacji
pani
mgr Garbaczewskiej z/d Drozd – aktu
alnie mieszkającej w Warszawie.

Cieszmy się tym,
co daje nam Bóg

J

estem Polką, mieszkam w mojej
ukochanej Ojczyźnie. Nigdy Jej
nie opuściłam, ani nie zdradziłam, na
wet w myślach. Zawsze starałam się
dobrze żyć i pracować dla mojego
kraju. Teraz doczekałam czasów,
w których jestem szczęśliwa i dumna.
Długo na nie czekałam. Patrzę na Pol
skę, która stopniowo podnosi się
z upadku i stara się nadrobić stracony
czas. Jeśli Pan Bóg dopomoże stanie
się wielka, silna, przyjazna wszystkim
Polakom. Zapragnął zamieszkać w niej
ci, którzy z przyczyn obiektywnych
musieli ją opuścić. Nie zechcą być wy
robnikami na obcej ziemi i pracować
na rzecz innych krajów. Nieważne jest
dużo mieć, ale być we własnym kąci
ku, między swoimi. Będą szczęśliwi
i dumni z Polski. Wierzę, że tak bę
dzie.
Bieżący rok jest dla nas bardzo

ważny. Obchodzimy
1050. rocznicę Chrztu
Polski. Ojciec Święty
Franciszek
ogłosił
Rok Miłosierdzia Bożego. Polacy pod
przewodnictwem Pasterzy gromadzą
się w Kościołach na modlitwie, adora
cji, wielkim uwielbieniu Boga. Proszą
także Matkę Najświętszą o orędownic
two i opiekę. Nasza Matka i Królowa
szczególnie umiłowała Naród Polski.
Pan Jezus Miłosierny swymi promie
niami dotyka wszystkich w Niego wie
rzących. Ojciec Święty Franciszek
zauważa to, co dzieje się w Polsce.
Chętnie przyjmuje w Rzymie przedsta
wicieli najwyższych władz Rzeczpo
spolitej. Przed pielgrzymką do naszego
kraju mówił ciepło i serdecznie o głę
bokiej i mocnej wierze katolików
w Polsce. Jesteśmy postrzegani jako
wzór do naśladowania. Niesiemy

światu, a szczególnie Europie wiarę,
nadzieję i miłość. O tym marzył Świę
ty Jan Paweł II. Tę głęboką wiarę wy
ssaliśmy z mlekiem matki. Już od
czasów Mieszka I przekazywana była
z pokolenia na pokolenie. Nie znisz
czył jej faszyzm, komunizm, nie
zniszczy teraz liberalizm.
W swojej wypowiedzi starałam się
przedstawić przyczyny własnej szczę
śliwości i dumy. Sądzę, że tak jak ja
czuje wielu mieszkańców kraju nad
Wisłą, którzy kochają Pana Boga, Oj
czyznę i bliźniego. Radujmy się ra
zem, bo w jedności jest siła: „Aby
Polska była Polską”.
Józefa Kusz
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Strażacki weekend w Krasnobrodzie

W

eekend 1819 czerwca 2016
roku zgromadził w Krasno
brodzie liczną grupę osób, która inte
resuje się sprawami pożarnictwa
i społecznie służy pomocą w różnych,
często bardzo trudnych sytuacjach lo
sowych. W tym czasie bowiem odbyły
się w naszym mieście dwie imprezy
strażackie.
Pierwszą z nich, która odbyła się
w sobotę 18 czerwca były powiatowe
zawody sportowopożarnicze dziew
cząt, chłopców i kobiet odbywające się
w ramach Igrzysk LZS Powiatu Za
mojskiego. Zawody rozpoczęły się
o 14.00 na boisku Zespołu Szkół
w Krasnobrodzie. Wzięło w nich
udział 31 drużyn z powiatu zamojskie
go, a wśród nich reprezentanci gminy
Krasnobród – drużyny dziewcząt
z Majdanu Wielkiego, chłopów z Kra
snobrodu i Wólki Husińskiej oraz ko
bieca drużyna z Majdanu Wielkiego.
W kategorii drużyn chłopięcych
zwyciężyły Tuczępy z gminy Grabo
wiec, drugie miejsce zajęła drużyna
z KomarowaOsady, a trzecie miejsce
wywalczyła Wólka Husińska – druży
na z gminy Krasnobród w składzie:
Maciej Górnik, Michał Kozłowski,
Marcin Michoński, Karol Działa, Ro
bert Michoński, Szymon Molenda,

Kacper Michoński i Krzysztof Osuch.
Wśród dziewcząt prym wiodła dru

kurencjach: pierwsza – sztafeta
pożarnicza 7 x 50 metrów z przeszko

żyna z Sitna, która wyprzedziła Sucho
wolę z gminy Adamów i Zubowice
z gminy KomarówOsada.
Natomiast tytuł najlepszej drużyny
kobiecej wywalczyła reprezentacja
Majdanu Wielkiego z gminy Krasno
bród, drugie miejsce
na podium zajęła dru
żyna z Bortatycz 
gmina Zamość, a trze
cie z Zubowic.
Przyznano też na
grody dla najlepszej
strażacki, którą zosta
ła Katarzyna Bielik
z OSP Sitno oraz dla
najlepszego strażaka 
Łukasza
Sitarczuka
z OSP Tuczępy.
Druga impreza, Za
wody SportowoPo
żarnicze dla męskich,
kobiecych i młodzie
żowych drużyn pożar
niczych z terenu gmin
Krasnobród i Ada
mów,
odbyła
się
w niedzielę 19 czerw
ca 2016 r. na stadionie
sportowym w Krasno
brodzie. Uczestniczy
ło w nich 28 drużyn.
Zawody były roze
grane w dwóch kon

dami, druga ćwiczenia bojowe.
Najlepszą drużyną, spośród 9 bio
rących udział w zawodach, z gminy
Krasnobród była drużyna z Wólki Hu
sińskiej, w składzie: Mateusz Bucior,
Kacper Górnik, Adrian Surmacz,
Maksymilian Osuch, Przemysław
Osuch, Bartłomiej Działa, Waldemar
Kostrubiec i Damian Górnik. Drugą
lokatę zajęli strażacy z OSP Stara Hu
ta, a trzecie miejsce wywalczyła
OSP z Hutkowa.
Zestawienie wyników drużyn gmi
ny Krasnobród przedstawiam poniżej:
Natomiast spośród drużyn z gminy
Adamów najlepsza była drużyna z Su
chowoli, a kolejne miejsca na podium
zajęli strażacy z OSP Suchowola Ko
lonia i OSP Potoczek.
Na zakończenie zawodów najlep
sze drużyny otrzymały pamiątkowe
puchary oraz nagrody rzeczowe w po
staci sprzętu pożarniczego i umundu
rowania,
które
wręczali
przedstawiciele powiatowych i gmin
nych władz samorządowych, Komen
dy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Zamościu oraz Gminnych
Zarządów OSP z Adamowa i Krasno
brodu.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 35

