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Monografia Krasnobrodu
Prowadzone są działania mające na 

celu wydanie monografii Krasnobrodu. 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Krasno-
brodzie w dniu 28.10.2009r. radni upo-
ważnili burmistrza do podpisania umów z 
autorami opracowania.

Monografia będzie obejmowała całą 
historię miasta, od początku jego powsta-
nia, aż po czasy współczesne. Będzie się 
składała z 2 części: pierwsza ma być po-
święcona miastu, zaś druga miejscowe-
mu Sanktuarium Maryjnemu. Pierwszą 
opracuje zespół prof. Ryszarda Szczygła 
– historyka z Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. Nad przygo-
towaniem drugiej ma czuwać ks. prof. 
Edward Walewander z Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego.

Pełny tekst monografii – ponad 300 
stron – powinien być gotowy do końca 
2011 roku. Natomiast wydanie monografii 
planuje się na rok 2012 - rok, w którym 
przypadać będzie 440-lecie uzyskania 
przez Krasnobród praw miejskich.

Drugi etap budowy mola
Podczas tegorocznych wakacji można 

było spacerowa po nowym, oświetlonym 
krasnobrodzkim molo o długości 80m 
wybudowanym na zbiorniku wodnym 
„Zalew”. W przyszłym roku mieszkańcy 
Krasnobrodu i turyści będą mogli korzy-
stać z dłuższego o 37,5m mola. Bowiem 
ze względu na rozpoczęcie letniego sezo-
nu turystycznego i brak możliwości pro-
wadzenia prac podczas jego trwania przed 
wakacji wykonano tylko pierwszy etap 
tego zadania. Realizacja drugiego  prowa-

dzona będzie w grudniu br. przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Krasnobro-
dzie. Obecnie trwają prace przygotowaw-
cze polegające na gromadzeniu i obróbce 
materiału. Planowane zakończenie prac to 
koniec grudnia br. 

Zakup agregatu prądotwórczego
W związku z utrudnieniami związa-

nym z brakiem dostaw prądu spowodowa-
nymi październikowymi obfitymi opada-
mi śniegu Burmistrz Krasnobrodu ogłosił 
przetarg na zakup agregatu prądotwór-
czego. Agregat będzie zabezpieczeniem 
głównie dla ujęć wody, przepompowni i 
oczyszczalni ścieków w sytuacjach kryzy-
sowych, ale będzie mógł służyć również 
do innych celów.

Przystanek autobusowy w Hucisku
W miejscowości Hucisko wykonano 

nowy przystanek autobusowy. Tak jak już 
kilka innych przystanków znajdujących 
się na terenie gminy Krasnobród również 
ten w Hucisku został wykonany z bali 
drewnianych i pokryty blachą. Swoim wy-
glądem nawiązuje do charakteru naszego 
regionu i dobrze komponuje się do otocze-
nia, a co najważniejsze chroni przed wia-
trem i opadami oczekujących na autobus. 
Przystanek wykonał Zakład Gospodarki 
komunalnej w Krasnobrodzie.  

Nowe chodniki
Z dniem 15.11.2009r. zakończono mo-

dernizację chodników przy drogach po-
wiatowych. Gmina Krasnobród wspólnie z 
Powiatem Zamojskim wykonała 3 odcinki 
chodników. Najdłuższy odcinek – 320 mb 
wykonano w miejscowości Hutki z udzia-
łem środków finansowych Wspólnoty 
Gruntowej tej miejscowości, która zaku-
piła krawężniki uliczne na całość budowy 
tego chodnika. Pozostałe dwa odcinki zo-
stały wybudowane w Krasnobrodzie przy 
ul. Zamojskiej – ponad 100 mb, i przy ul. 
Tomaszowskiej około 200 mb.

Zimowe utrzymanie dróg
W okresie zimowym 2009-10 utrzy-

maniem dróg gminnych zajmować będzie 
się 3 wykonawców.

Rejon pierwszy - zachodni: 1. Stara 
Huta - Lasowe, 2. Potok Senderki - Sta-
ra Huta, 3.Kaczórki - Trzepieciny wraz z 
Kaczórki Przymiarki, 4. Kaczórki - Bel-
font do stacji CPN oraz drogi naprzeciw 
szkoły, 5. Boczna w Malewszczyźnie w 
kierunku posesji P. Cieplaków, 6. Hutki - 
Zadwór, na teren domków rekreacyjnych, 
oraz oczyszczalnia (łącznie), 7. Grabnik - 
do wyjazdu na osiedlu Podzamek

Wykonawca: zakład Usług Leśnych 
- Dudziński Sławomir, Hucisko 19, tel. 
607-161-674

Rejon drugi: 1. Zielone - Przejma , 2. 
Zielone - Ulów, 3. Krasnobród - Borki, 4. 
Wieś Szur od drogi gruntowej powiatowej  
do końca wioski, 5.Wólka Husińska - Hu-
siny, łącznie z bocznymi drogami gminny-
mi w Wólce, 6. Krasnobród - Zagóra (Św. 
Roch)

Wykonawca SPR w Majdanie Wiel-
kim, Majdan Wielki 353, tel. (84) 660-77-
92, lub 515 245 951

Pozostałe drogi gminne są w utrzyma-
niu Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Krasnobrodzie (osiedla Podzamek, Pod-
klasztor, Krasnobród, Hutków, Majdan 
Mały).

Po dwóch latach obsługiwania przez 
gminę Krasnobród dróg powiatowych, 
zimowym utrzymaniem tych dróg na te-
renie gm. Krasnobród  w okresie zimo-
wym 2009/2010 zajmować się będzie 
ponownie Zarząd Dróg Powiatowych w 
Zamościu, który wyłoni wykonawców 
tego zadania. Wszelkie opinie dotyczące 
stanu dróg (tj. Jacnia - Krasnobród - Zie-
lone wraz z ulicą Sanatoryjną, Zamojską, 
3-go Maja, Tomaszowską, Krasnobród - 
Wólka Husińska wraz z ulicą Kościuszki, 
Krasnobród-Grabnik-Suchowola wraz z 
częścią gruntową, Kaczórki - Hutki. Kra-
snobród - Majdan Mały wraz z A.N.M.P, 
Krasnobród- Szur - Łasochy wraz z ul. 
Lelewela i częścią gruntową, Krasnobród-
Dominikanówka, Majdan Wielki – Hut-
ków-Suchowola, Malewszczyzna-Stara 
Huta-Senderki - droga wojewódzka przy 
stacji kolejowej wraz z częścią gruntową) 
prosimy zgłaszać w biurze Zarządu Dróg 
Powiatowych pod numerem telefonu (84) 
639-63-32,  (84) 639-63-25.

Projekt rozbudowy zalewu 
W drodze przetargu nieograniczonego wy-
łoniono wykonawcę zadania „Wykonanie 
dokumentacji   technicznej,   projektowo-

Ciąg dalszy na str. 3
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Święto Niepodległości w Krasnobrodzie

Tegoroczne obchody 91 rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepod-

ległości w Krasnobrodzie połączone były 
z odsłonięciem i poświęceniem Pomnika 
Powstańców Styczniowych, który upa-
miętnia wydarzenia jakie miały miejsce 
w 1863r. Wtedy to oddział Marcina Lele-
wela–Borelowskiego stoczył bitwę z Mo-
skalami w Krasnobrodzie, w dolinie Św. 
Rocha. Aby oddać hołd 42 powstańcom, 
którzy wówczas zginęli w obronie Ojczy-
zny mieszkańcy Krasnobrodu w 1930 roku 
ufundowali pomnik.

Pomnik ten przedstawiający orła z 
rozpostartymi skrzydłami, który w dziobie 
trzyma rozerwane kajdany, ze względu na 
upływ czasu wymagał już renowacji. Pra-
ce te obejmujące rozbiórkę istniejącego 
pomnika oraz  wykonanie nowych funda-
mentów, wybudowanie cokołu i odtworze-
nie rzeźby „orła” prowadzone były przez 
krasnobrodzkiego artystę-rzeźbiarza An-
drzeja Gontarza. Na realizację powyższe-
go zadania Gmina Krasnobród uzyskała 
dofinansowanie z Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa w Warszawie.

Obchody Święta Niepodległości w 
dniu 11.11.2009r. rozpoczęły się o godz. 
15.00 na cmentarzu parafialnym przy od-
nowionym Pomniku Powstańców Stycz-
niowych. 

W uroczystościach uczestniczyli za-
proszeni goście - Pasterz Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej J.E. Ks. Bp. Wacław 
Depo, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Za-
mościu ks. Adam Firosz, sekretarz Biskupa 
ks. Mariusz Trojanowski, parlamentarzy-
ści – posłowie na sejm RP Sławomir Zawi-
ślak i Wojciech Żukowski oraz senator RP 
Jerzy Chróścikowski, proboszczowie kra-
snobrodzkich parafii – ks. prałat Roman 

Marszalec i ks. Roman Sawic oraz księża 
wikariusze, a także władze samorządowe i 
mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród. 
Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego 
okolicznościowe przemówienie wygłosił 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kra-
snobrodzie Adam Kałuża, który przypo-
mniał wszystkim zgromadzonym fakty 
historyczne związane z walką Polaków o 
wolność Ojczyzny.
Następnie przyszedł czas na odsłonięcie 

pomnika, którego dokonał Ks. Biskup 
Wacław Depo w asyście Burmistrza Kra-
snobrodu Janusza Oś, ks. prałata Romana 
Marszalca i ks. Romana Sawica. Po sym-
bolicznym odsłonięciu i krótkiej modlitwie 
Pasterz Diecezji dokonał aktu poświęcenia 
pomnika.

W dalszej części uroczystości parla-
mentarzyści oraz zgromadzone delegacje, 
kombatantów, szkół, zakładów i instytucji 

złożyły wiązanki pod pomnikiem. Potem 
uczestnicy uroczystości z orkiestrą dętą 
na czele udali się do Kościoła Nawiedze-
nia NMP, gdzie odprawiona została Msza 
Święta za Ojczyznę. Mszy św. przewodni-
czył i homilię wygłosił J.E. Ks. Bp. Wa-
cław Depo. Oprawę mszy zapewnili chór 
parafialny, orkiestra dęta oraz młodzież 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie.

Ostatnim punktem obchodów Święta 
Niepodległości był koncert patriotyczny, 
który rozpoczął się o godzinie 17.00 w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Jako pierwsi wystąpili w nim ucznio-
wie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie pre-
zentując montaż słowno-muzyczny tema-
tycznie nawiązujący do Powstania Stycz-
niowego. Następnie program patriotyczny 
przedstawili uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go z Majdanu Wielkiego. Gościnnie w 
koncercie z okazji Święta Niepodległości 
wystąpił Chór „Harmonia” z Tomaszowa 
Lubelskiego prezentując piękne pieśni pa-
triotyczne i religijne. 

Na zakończenie koncertu głos zabrał 
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, któ-
ry podziękował wykonawcom koncertu, 
gościom przybyłym na krasnobrodzkie 
uroczystości oraz wszystkim, którzy mieli 
swój udział w przygotowaniu Święta Nie-
podległości.

Szczególne słowa podziękowania Bur-
mistrz skierował do artysty-rzeźbiarza An-
drzeja Gontarza, dziękując mu za wykona-
nie Pomnika Powstańców Styczniowych 
oraz inną działalność artystyczną na rzecz 
gminy Krasnobród. Do podziękowań do-
łączone były kwiaty i upominek w postaci 
„krasnobrodzkich dukatów”.

Tegoroczne obchody Święta Niepod-
ległości zakończyły się wspólnym poczę-
stunkiem.

„Widzieli z dala świateł 
niebieskich promienie

Do godów życia nigdy nie zasiędą
A może nawet zapomniani będą” 

Wieści z gminy
Ciąg dalszy ze str. 2

kosztorysowej rozbudowy zbiorników 
wodnych w Krasnobrodzie”. Wykonaw-
cą powyższych prac projektowych został 
Pan Adam Niedabylski zam. Sitaniec 
426, 22-400 Zamość. Koszt opracowania 
65.880,00 zł. brutto. W skład opracowania 
wchodzą następujące projekty:
-projekt budowlano wykonawczy czaszy 
zbiornika

-projekt budowlano wykonawczy obwało-
wania zbiornika
-projekt budowlano wykonawczy budowli 

spustowej
-opracowanie operatu wodnoprawnego
-opracowanie instrukcji godpodarowania 
wooda
-opracowanie specyfikacji technicznej wy-
konania i odbioru robót
-wykonanie przedmiaru robót
-wykonanie kosztorysu inwestorskiego
-informacja o potrzebie opracowania Pla-
nu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
Termin wykonania całości dokumentacji 
ustalono na dzień 31 marzec 2010r.

Zakup samochodu dla ZGK
W związku z potrzebą cotygodniowego 

opróżniania pojemników przeznaczonych 

do selektywnej zbiórki śmieci Burmistrz 
Krasnobrodu ogłosił przetarg na dostawę 
samochodu ciężarowego.  Samochód-
wywrotka, wyposażony w dwufunkcyjny 
HDS (do podnoszenia i otwierania pojem-
ników na odpady do recyklingu) zostanie 
zakupiony na w/w potrzeby związane z 
działalnością Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Krasnobrodzie, a także na  inne 
potrzeby ZGK, np. transport ładunków. 
Termin składania ofert mija 7 grudnia 
2009r.  o wynikach przetargu poinformu-
jemy w kolejnym wydaniu GK.

Informacje zebrała:
M. Czapla 
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W trosce o czyste środowisko i wizerunek naszej gminy i miasta, Straż Miejska 
w Krasnobrodzie rozpoczęła akcję informacyjno-edukacyjną. Jej celem jest 

informowanie i przypominanie właścicielom posesji o zasadach postępowania z odpa-
dami stałymi. Strażnicy odwiedzając nasze posesje będą realizowali te cele poprzez roz-
dawanie ulotek informujących o tym, co z poszczególnymi rodzajami odpadów należy 
robić. 

Przy okazji tej akcji strażnicy będą sprawdzali dokumenty potwierdzające sposób 
gospodarki odpadami komunalnymi w poszczególnych gospodarstwach domowych. 

Organizatorzy akcji zwracają się, więc z prośbą do mieszkańców o przygotowanie 
umów na wywóz nieczystości stałych oraz dowodów zapłaty za te usługi za rok 2009. 
Właściciele nieruchomości muszą posiadać taką umowę i dowody płacenia za tą usługę 
w postaci faktur. Jeżeli ktoś nie posiada umowy podajemy adresy i numery telefonów 
przedsiębiorców, z którymi można zawrzeć umowę na świadczenie tej usługi: 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Majdanie Wielkim, Majdan Wielki 398, 22-
440 Krasnobród Tel. (84) 660-76-15.

2. „ECLER” - Wywóz Nieczystości, ul. Moniuszki 120, 22-600 Tomaszów Lubelski, 
Tel. (84) 665-00-82 lub 504245136.

3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tomaszowie Lubelskim Sp. z o.o. 
ul. Lwowska 37a, 22-600 Tomaszów Lubelski nr tel. (84) 664-35-19.

Do akcji włączyła się również „Gazeta Krasnobrodzka” publikując informacje o  

ZASADACH POPRAWNEGO KORZYSTANIA Z POJEMNIKÓW NA ZBIÓR-
KĘ ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ:

POJEMNIK SZKŁO KOLOROWE
Wrzucamy: butelki ze szkła kolorowego po napojach i produktach spożywczych - 

zielone, brązowe.
POJEMNIK SZKŁO BIAŁE

Wrzucamy: opakowania szklane po produktach spożywczych ze szkła białego. 
Nie wrzucamy do tych pojemników: szkła okiennego, żarówek, kineskopów, szkla-

nek i kieliszków, świetlówek, luster, szyb samochodowych, butelek po rozpuszczalni-
kach, lakierach.

BUTELKI Z PLASTIKU - KOSZE SIATKOWE
Wrzucamy: butelki plastikowe po napojach (PET), artykułach gospodarstwa domo-

wego (szampony, płyny do mycia okien, naczyń, czyste worki foliowe).
Nie wrzucamy: opakowań po nabiale (mleku, śmietanie, maśle, jogurtach a także 

środkach ochrony roślin, olejach samochodowych, brudnych opakowań po artykułach 
gospodarstwa domowego, zużytych opakowań z budowy,styropianów, wiader ubrudzo-
nych zaprawą cementową, klejami do glazury, folii malarskich, zderzaków samochodo-
wych itp).

NAJWAŻNIEJSZE: nie zostawiamy opakowań przy pojemnikach.
Obierki po ziemniakach możemy kompostować, pieluchy wyrzucamy do swoich po-

jemników opróżnianych przez uprawnioną firmę wywozową.
Apelujemy również o nie podrzucanie śmieci do koszy ulicznych. Osoby, które pod-

rzucają śmieci (są to prawie wyłącznie mieszkańcy naszej gminy) zostaną ukarane man-
datami.

Zadbajmy o wizerunek miasta i gminy oraz czyste środowisko. 

W. Wyszyński

Akcja edukacyjna Praca w KDK 
dla muzyka-akustyka

Krasnobrodzki Dom Kultury 
ogłasza 

nabór kandydatów na stanowisko
MUZYK-AKUSTYK 

1. Główne zadania do realizacji 
na w/w stanowisku: 
- prowadzenie zajęć muzycznych z 
dziećmi i młodzieżą, 
- opieka nad zespołami działającymi 
w KDK
- obsługa sprzętu i urządzeń aku-
stycznych, radiofonicznych i nagła-
śniających, 
- zapewnienie obsługi nagłośnienio-
wo-akustycznej imprez i innych wy-
darzeń organizowanych przez KDK 

2. Wymagania obligatoryjne:
- wykształcenie muzyczne
- znajomość obsługi sprzętu nagła-
śniającego 
- dyspozycyjność
- kreatywność
- terminowość
- zaangażowanie 
- umiejętność pracy w zespole
- dobry stan zdrowia
- prawo jazdy kat. B 

3. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV
- dokumenty potwierdzające posia-
dane wykształcenie (dyplom ukoń-
czenia szkoły, studiów wyższych) 

4. Dokumenty wymienione w 
pkt. 3 należy składać w Krasno-
brodzkim Domu Kultury do dnia 21 
grudnia 2009r. 

5. O terminie rozmowy kwali-
fikacyjnej osoby, które złożą doku-
menty zostaną powiadomione indy-
widualnie. 
Oferujemy: 

Pracę na pełny etat od 
01.01.2010r.
 

Kontakt:
Krasnobrodzki Dom Kultury

ul. 3 Maja 26
22-440 Krasnobród
tel. (84) 660 71 17, 

tel./fax. (84) 660-70-46
e-mail: kradomkul@o2.plDrodzy Czytelnicy!

Już wkrótce Święta Bożego Narodzenia, czas rodzinnych spotkań, składania 
życzeń.

Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” serdecznie zaprasza do przekazywania 
życzeń za pośrednictwem naszego pisma. 

Ze względu na czas niezbędny na przygotowanie do druku świątecznego wy-
dania GK życzenia prosimy przekazywać do Redakcji do dnia 11 grudnia 2009r. 

M. Czapla
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Jan Paweł II 
w życiu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie

Jak zwykle bardzo uroczyście w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie obcho-
dziliśmy Święto Patrona Szkoły. Główne 
uroczystości odbywają się 16 października 
- w dzień wyboru papieża Polaka na Sto-
licę Piotrową.                      
Każdego roku przed Świętem Patrona w 
naszej społeczności szkolnej i krasno-
brodzkiej odbywa się spotkanie Rodziny 
Szkół noszących imię Jana Pawła II w 
Częstochowie. Na tegoroczną pielgrzym-
kę III klas gimnazjum udali się uczniowie 
08.09.2009 roku pod opieką p. Bożeny 
Juszczak, p. Beaty Pliżga i p. Magdaleny 
Czapla. 

Obchodzony jest także Dzień Papie-
ski - dzień wdzięczności, łączności du-
chowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem 
II i promocji jego nauczania. Przypada w 
niedzielę przed 16 października - rocznicą 
wyboru kardynała Karola Wojtyły na na-
stępcę Świętego Piotra. Koordynatorem 
przedsięwzięć jest Fundacja „Dzieło No-
wego Tysiąclecia”. 11 października 2009r. 
już po raz dziewiąty odbył się w całej 
Polsce, a także w Krasnobrodzie Dzień 
Papieski upamiętniający inaugurację pon-
tyfikatu Jana Pawła II pod hasłem – „Jan 
Paweł II - papież wolności”. W tym dniu 
w Kościele Parafialnym NNMP i Zesłania 
Ducha Świętego w Krasnobrodzie oraz w 
kaplicach parafialnych po raz dziewiąty 
została zorganizowana zbiórka funduszy. 
Corocznie w zbiórce bardzo chętnie bio-
rą udział uczniowie i nauczyciele Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Krasnobro-
dzie, kwestujący w całej parafii na rzecz 
fundacji. Akcja spotyka się także z dużą 
aprobatą wśród parafian, którzy nie prze-
chodzą obok kwestujących obojętnie. Jed-
nym z głównych celów Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” – założonej przez 
Jana Pawła II - jest przeznaczenie zebra-
nych pieniędzy na stypendia dla najbar-
dziej uzdolnionej, ale biednej młodzieży. 
Nasza szkoła też ma takich stypendystów.
Uroczystości główne Święta Patrona ZSO 
Krasnobród odbywają się 16 październi-
ka. Nieodłącznym elementem corocznego 
uczczenia dnia wyboru Karola Wojtyły 
na głowę kościoła katolickiego jest Wie-
czornica i konkurs plastyczny.  Wieczor-
nica w tym roku przesunięta została na 
19.10.2009r. z powodów złych warunków 
atmosferycznych. Jej myśl przewodnia 
wyrażała się w słowach Stoimy nad ziemią 
tragiczną i koresponduje ze słowami Jana 
Pawła II, syna narodu, który w swej pa-
mięci i tożsamości zachował ogrom bólu 
i cierpienia. Teksty wierszy Zbigniewa 
Herberta, Tadeusza Gajcego, Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w doskonałej inter-

pretacji młodzieży były poetycką lekcją hi-
storii i zadumy nad moralnością człowieka 
odpowiedzialnego nie tylko za siebie, ale 
przede wszystkim za naród. Biało-czarna 
kolorystyka scenografii i kostiumów akto-
rów, gra światła i muzyka autorska Jakuba 
Gontarza stworzyły doskonały nastrój do 
refleksji nad tragiczną historią naszego 
narodu. Reżyserem spektaklu był Paweł 
Murdzek i Renata Radlińska, dekoracja 
Halina Gontarz, opieka muzyczna Jakub 
Gontarz i Magdalena Antoniak. 

Uroczyste obchody Święta Patrona 
Szkoły 16.10.2009r. rozpoczęły się mszą 
świętą o godz. 9.00. w kościele Nawie-
dzenia Najświętszej Marii Panny w Kra-
snobrodzie odprawioną przez ks. prałata 
Romana Marszalca. Homilię o wolności 
człowieka w nawiązaniu do nauki papieża 
Jana Pawła II wygłosił ks. Roman Sawic - 
proboszcz parafii Zesłania Duch Świętego 
w Krasnobrodzie. Po Mszy Św. i złożeniu 
wieńców pod pomnikiem papieża Jana 
Pawła II odbyły się dalsze uroczystości w 
budynku szkoły. 

Tematyka uroczystej akademii nawią-
zywała do ogólnopolskich uroczystości 
poświęconych osobie wielkiego Polaka 
Sługi Bożego Jana Pawła II przebiega-
jących pod hasłem Jan Paweł II - papież 
wolności.

Wartość wolności zajmuje ważne 
miejsce w nauczaniu Patrona naszej szko-
ły, który często podkreślał, że osobiście 
doświadczył okrucieństw systemów tota-
litarnych XX wieku.  Był świadkiem ich 
upadku, a historia podkreśla Jego rolę w 
upadku komunizmu w Europie, a szcze-
gólnie w Polsce. Myśl Jana Pawła II na 
temat wolności ujmuje to zagadnienie w 
szerokim kontekście; politycznym, spo-
łecznym i etycznym.

Część artystyczna przebiegała pod 
hasłem Wolność poza prawdą jest pozo-
rem. Nawet zniewoleniem. Pantomima 
przedstawiona na początku akademii była 
ilustracją myśli Jana Pawła II o niebez-
pieczeństwie wpadnięcia w sidła pozornej 
wolności poprzez uzależnienie się od uży-
wek lub chęci posiadania. W dalszej części 
montażu słowno-muzycznego można było 
wysłuchać recytacji i piosenek wiążących 
się tematycznie z problemem wolności w 
sensie historycznym, ale również moral-
nym i duchowym. Uwagę widzów zwrócił 
wysoki poziom recytacji, gry aktorskiej i 
śpiewu. Występy uczniów przygotowały 
Marzena Gęśla, Małgorzata Sawulska, 
Magdalena Antoniak, dekorację Halina 
Gontarz. Po pięknej akademii profesor 
Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego 
Adam Biela wygłosił wykład na temat 
upadku komunizmu w Europie – „Jak ru-

nął mur berliński?”.
Zgodnie z tradycją, w tym uroczy-

stym dniu odbyło się również ślubowanie 
uczniów klas pierwszych oraz rozstrzy-
gnięcie konkursu plastycznego Jan Paweł 
II - świadek historii. Uroczystość podoba-
ła się widzom, za co otrzymali gorące bra-
wa. Całość została zarejestrowana przez 
Telewizję Zamość. 

Program Święta Patrona Szkoły pod 
hasłem Jan Paweł II – papież wolności 
nawiązujący do słów Jana Pawła II ”Wol-
ności nie można tylko posiadać, nie moż-
na jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać 
i tworzyć przez prawdę” został powtórzo-
ny 08.11.2009r. o godz.15.00. w Krasno-
brodzkim Domu Kultury dla społeczności 
lokalnej. Wieczornica i program słowno 
– muzyczny przygotowany przez uczniów 
i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 
został ciepło przyjęty przez publiczność 
KDK.

Społeczność szkolna ZSO im Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie gorąco dziękuje 
gościom, młodym wykonawcom i wszyst-
kim, którzy przyczynili się do wzniosłego 
i godnego obchodu Święta Patrona Szkoły 
i zaprasza na kolejne święto w następnym 
roku szkolnym. 

Renata Radlińska
Fotoreportaż str. 20

„Piechotą do jesieni” 
i „Mikołajkowy”

Ze względu na bardzo nietypową 
jak na tę porę roku pogodę (obfite 

opady śniegu), planowany na 14 paździer-
nika 2009r. X Rajd „Piechotą do jesieni 
został odwołany”. W związku z tym or-
ganizatorzy rajdu, tj. Krasnobrodzki Dom 
Kultury i Szkolny Klub Krajoznawczo-
Turystyczny „Pełzaki” działający przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie, aby podtrzymać rajdową 
tradycję byli zmuszeni do ustalenia kolej-
nego terminu tego rajdu. Ostatecznie zde-
cydowano, że rajd odbędzie się 7 grudnia 
i będzie on połączony z organizowanym 
corocznie przez SKKT „Pełzaki” IX Raj-
dem Mikołajkowym.  

Uczestnikami rajdu będą uczniowie 
szkół z terenu miasta i gminy Krasnobród. 
Trasę rajdu poszczególne szkoły wy-
bierają sobie indywidualnie. Meta rajdu 
przewidziana jest dla wszystkich w kra-
snobrodzkich kamieniołomach, gdzie na 
uczestników radu będzie czekało ognisko 
i ciepły posiłek. Relację z rajdu opubliku-
jemy w kolejnym wydaniu GK.

M. Czapla
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VIII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 
dla Młodzieży Gimnazjalnej

„Jan Paweł II – świadek historii” to 
hasło VIII Międzyszkolnego Konkursu 
Plastycznego, który jest organizowany w 
ramach obchodów patronalnych w ZSO 
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie. W 
tym roku wzięli w nim udział uczniowie 
szesnastu szkół gimnazjalnych wojewódz-
twa lubelskiego (z Biełej koło Radzynia 
Podlaskiego, Bystrzejowic Pierwszych, 
Biłgoraja, Zamościa, Hrubieszowa, To-
maszowa Lubelskiego, Krasnegostawu, 
Majdanu Starego, Średniego Dużego, 
Rudnika, Szarowoli, Michalowa, Jeleńca, 
no i oczywiście Krasnobrodu). Spośród 
55 prac plastycznych jury w składzie Ma-
rzena Mazurek – instruktor plastyk KDK 
przewodnicząca komicji, Halina Gontarz - 
n-l sztuki/plastyki ZSO w Krasnobrodzie, 
Marzena  Kuniec  -  n-l plastyki ZSP w 
Krasnobrodzie przyznało nagrody:

I nagroda:
Agata Adamczuk – Zespół Szkół w Maj-
danie Starym

II nagroda:
Marlena Bielak - Gimnazjum Powiatowe 
nr 2 w Biłgoraju
Sylwia Szcząchor - Zespół Szkół w Maj-
danie Starym

III nagroda:
Aleksandra Zimińska - Gimnazjum nr 3 
im. Jana Pawła II w Zamościu
Sylwia Mieszczańska - Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Krasnobrodzie

Przyznano również 12 wyróżnień:
Wiktoria Cholewa - Gimnazjum nr 3 im. 
Jana Pawła II w Zamościu
Magdalena Osial - Zespół Szkół im. Jana 
Pawła w Ulanie – Majoracie
Kinga Fabijańska – Publiczne Gimna-
zjum w Średniem Dużem
Anita Sztokfisz - Gimnazjum nr 2 im. Jana 
Pawła II w Tomaszowie Lub
Aleksandra Hałasa - Gimnazjum nr 2 im. 
Jana Pawła II w Tomaszowie Lub
Katarzyna Staszak - Zespół Szkół nr 4 im. 
Jana Pawła II w Krasnymstawie
Sebastian Lipiński  - Gimnazjum nr 3 im. 
Jana Pawła II w Hrubieszowie
Karolina Roczkowska - ZSO im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie
Milena Przytuła - ZSO im. Jana Pawła II 
w Krasnobrodzie
Aleksandra Powroźnik – ZSO im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie

Nie bez powodu temat konkursu był 

związany z historią, szczególnie w czasie 
zbiegających się rocznic. Minęło 70 lat od 
września 1939 i 20 od obalenia komuni-
zmu.

„Jestem synem narodu, który prze-
trwał najstraszniejsze doświadczenia dzie-
jów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywali 
na śmierć - a on pozostał przy życiu i po-
został sobą” - te słowa Jan Paweł II wypo-
wiedział w siedzibie UNESCO 2 czerwca 
1980 roku.

To właśnie nasz rodak, człowiek o 
mężnym sercu i niezłomnej odwadze, w 
czasach tak trudnych dla Polski, został pa-
pieżem. To Jan Paweł II przywrócił Pola-
kom nadzieję i wsparł ich dążenia do wol-
ności i szczególnie w takim nastroju były 
prace konkursowe, które mogliśmy oglą-
dać na wystawie zorganizowanej w czasie 
uroczystości święta patrona, a następnie w 
krasnobrodzkim sanktuarium, gdzie wy-
stawa została przeniesiona.

Organizatorzy konkursu serdecznie 
dziękują Burmistrzowi Krasnobrodu za 
ufundowanie nagród, które zostały wrę-
czone w czasie uroczystości Święta Patro-
na w dniu 16.10.2009r.

Halina Gontarz 

Jan Paweł II Papież Wolności
W niedzielę 8 listopada 2009r. 

o godz. 15.00 w sali wido-
wiskowej Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury został przedstawiony Program 
Święta Patrona Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Krasnobrodzie pt. 
„Jan Paweł II Papież Wolności”. 

Na program ten złożyły się wie-
czornica i program słowno-muzyczny 
przygotowane przez uczniów i na-
uczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Jana Pawła II. Obie części 
prezentacji bardzo podobały się licznie 

przybyłej publiczności, która gromki-
mi brawami nagrodziła młodych akto-
rów i nauczycieli, pod opieką których 
program został przygotowany.

Dzięki inicjatywie dyrekcji i na-
uczycieli ZSO, aby program przygoto-
wany z okazji Święta Patrona Szkoły 
powtórzyć w niedzielne popołudnie 
KDK, mógł on trafić do szerszego gro-
na odbiorców. 

M. Czapla
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Krasnobrodzka wystawa w Lublinie
W dniach 2-31 października w 

„Galerii 31” Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej przy ul. Braci Wieniawskich 
5 w Lublinie można było obejrzeć wysta-
wę „Pieśń ujdzie cało”, której towarzyszy 
album wydany pod tym samym tytułem.

Na wernisaż przybyli reprezentanci 
władz samorządowych Lublina, przed-
stawiciele środowisk twórczych i 
mediów. Z zaproszenia skorzystali 
również pani Maria Grażyna Szpy-
ra - kurator wystawy, panowie Artur 
Gołębiowski i Stanisław Ożóg  - 
reprezentujący grono ilustratorów, 
autorów prezentowanych prac oraz 
niżej podpisana.

Następnie wystawa gościła w 
lubelskim Ratuszu, gdzie oglądać 
ją było można od 6 do 20 listopa-
da. Był to jeden z elementów cyklu 
wydarzeń zorganizowanych przez 
Miasto Lublin z inicjatywy Rad-

nych Miasta w ramach obchodów 
Święta Niepodległości.

Tak, więc „Pieśń ujdzie cało” 
Polskie pieśni patriotyczne, to nie 
tylko wydany album i towarzyszą-
ca mu wystawa ilustracji. To przede 
wszystkim kultura narodu, to korze-
nie i wartości duchowe, które ten 
naród przez wieki wytworzył. To 
historia, która była i która cały czas 
się tworzy.

I to właśnie Krasnobrodzki Dom 

Kultury, a tym samym Krasnobród dołożył 
swoją cegiełkę do tworzenia, pielęgnowa-
nia i rozpowszechniania, nie boję się użyć 
tego słowa - kultury narodowej.

A to wszystko za sprawą wspomniane-
go wyżej przedsięwzięcia.

W tym miejscu przypomnę tylko, że 
wystawa pt. „Pieśń ujdzie cało” jest wyni-

kiem warsztatów zorganizowanych przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury we wrześniu 
2008 roku. Autorami ilustracji są wybitni 
polscy artyści. 

Projekt zrealizowano z okazji 70. 
Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej 
i 20. Rocznicy Odzyskania Wolności i 
Upadku Komunizmu w Europie Środko-

wej obchodzonych pod hasłem „Za-
częło się w Polsce”.

Współorganizatorami projektu 
są: Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Narodowe 
Centrum Kultury w Warszawie, 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, Muzeum Historii Polski 
w Warszawie i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Hieronima Łopaciń-
skiego w Lublinie. 

Otwarcie wystawy w naszym 
mieście miało miejsce 10 września. 
Mieliśmy to szczęście, że podczas 

wernisażu w KDK wśród wielu 
znakomitych gości mogliśmy go-
ścić liczne grono jej twórców. Była 
to doskonała okazja do rozmowy i 
bliższego poznania artystów. Prze-
konali się o tym wszyscy ci, którzy 
skorzystali zaproszenia i przybyli na 
wernisaż.

Wystawę w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury można było oglądać 
do końca września.
   M.K.
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W dniach 01-07.10.2009r. gru-
pa opiekunów i uczestników z 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Domini-
kanówce przebywała na niezapomnianej 
wycieczce we Włoszech.
Przez kilka kolejnych dni zwiedziliśmy 
Padwę, Rzym, Asyż, Loreto i Wenecję.

Podróż w jedną stronę autokarem już 
od wczesnych godzin rannych trwała bli-
sko osiemnaście godzin. Dzięki temu mie-
liśmy możliwość zobaczenia stolicy Sło-
wacji Bratysławę i austriacki Wiedeń.
Zmęczeni, ale szczęśliwi około godz. 
22.00 dotarliśmy do granicznej miejsco-
wości Tarvisio, gdzie zakwaterowano nas 
na nocleg.

Widok z okien był niesamowity, po-
nieważ na horyzoncie rozprzestrzeniał się 
widok Alp Włoskich. Z niecierpliwością 
oczekiwaliśmy na tradycyjny posiłek, któ-

ry składał się między innymi z PASTY, 
czyli makaronu.

Następnego dnia po śniadaniu udali-
śmy się w dalszą podróż. Na naszej trasie 
pojawiła się Padwa. Tam zwiedzaliśmy 
Bazylikę Św. Antoniego, relikwiarz i przy-
legający do niej klasztor. Pierwsze foto-
grafie pozwoliły nam zaobserwować po-
dobieństwo Padwy do naszego Zamościa, 
który nazywany jest Padwą Północy.

Przemierzając kolejne kilometry wi-
dzieliśmy Bolonię i Toskanię, w której 
rozprzestrzeniały się piękne gaje oliwne. 
Wieczorem dotarliśmy do miejscowości 
Cattolica zlokalizowanej na obrzeżach 
Rzymy.

Z okien hotelu widzieliśmy lotnisko. 
To nam nie przeszkadzało, a wręcz prze-
ciwnie dostarczyło nowych atrakcji i wra-
żeń. Oglądaliśmy przyloty i odloty samo-

lotów..
Dwa kolejne dni pobytu to Rzym, zwa-

ny Wiecznym Miastem. Sobota dostarczy-
ła wszystkim niezapomnianych wrażeń. 
Już o siódmej rano mieliśmy możliwość 
uczestnictwa we Mszy Św. w Grotach 
Watykańskich przy grobie Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Modlitwa w tak kameral-
nym gronie pozbawiona obecności innych 
turystów na zawsze pozostanie  w naszej 
pamięci. Niejednemu z nas łza zakręci-
ła się w oku, a w sercu czuło się dziwny 
ucisk. Jan Paweł II był obecny wśród nas.
Po południu zwiedzaliśmy Watykan i Sta-
rożytny Rzym: Colosseum, Forum Roma-
num, Kapitol oraz bazylikę Św. Jana na 
Lateranie. Zmęczeni, ale szczęśliwi dotar-
liśmy do hotelu.

Z dominikanówki do italii
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Kolejnego dnia pobytu w Rzymie do-
świadczyliśmy nowych niezapomnianych 
wrażeń. Po mszy Św. w kościele polskim 
uczestniczyliśmy w modlitwie Anioł Pań-
ski na Placu Św. Piotra. W oknie widzie-
liśmy obecnego papieża Benedykta XVI, 
który udzielił nam apostolskiego błogosła-
wieństwa.

Po południu zwiedzaliśmy barokowy 
Rzym czyli Panteon, Piazza Navona, Fon-
tannę di Trevi ,Schody Hiszpańskie.
Kolejnym punktem była przepiękna Ba-
zylika Św. Pawła za Murami w której 
umieszczone są portrety panujących w  
Kościele papieży.

Piątego dnia dojechaliśmy do Asyżu. 
Jest to miasto zlokalizowane na wzgórzu, 
z którego rozprzestrzenia się malowniczy 
widok.

W miasteczku tym widzieliśmy Bazy-
likę Św. Franciszka, Św. Klary, Porcjonku-
lę i Ogród Rózany.

Zwiedziliśmy także miejsce, w któ-
rym mieszkał św. Franciszek. Po południu 
udaliśmy się do Loreto, gdzie znajduje się 

Bazylika poświęcona Matce Bożej. Miej-
sce to skojarzyło nam się od razu z Litanią 
Loretańską do NMP. 

Na wzgórzu skąd rozpościera się wi-
dok na Morze Adriatyckie, zlokalizowany 
był Cmentarz Polskich Żołnierzy. Zwie-
dzając go mogliśmy przez chwilę poczuć 
się jak w Polsce, ponieważ wznosiła się 
nad nim biało – czerwona flaga.

Późnym wieczorem dotarliśmy do 
nadmorskiej miejscowości Cattolica. Ko-
lację i nocleg mieliśmy w hotelu QUEEN 
MARY.

Spacer wieczorny nad morze dostar-
czył nam wiele radości. Niektórzy spró-
bowali słonej wody Adriatyku, chociaż się 
nie kąpaliśmy to moczyliśmy nogi w wo-
dzie. Chłopcy  znaleźli muszle i małże.
Ostatni dzień spędziliśmy na wysepkach 

Wenecji. Nie ma w niej ulic tylko  kanały 
wodne, dlatego podróżowaliśmy po niej 
statkiem. Widzieliśmy Most Westchnień 
– miejsce podróży zakochanych, Plac i 

Bazylikę Św. Marka, Pałac Dożów, Wieżę 
Zegarową.

Bardzo nam się podobały gondole i 
pływający w niech gondolierzy. W We-

necji jedliśmy prawdziwą włoską 
pizzę.

Następnego dnia po śniadaniu 
udaliśmy się w drogę powrotną do 
domu. Około 1.00 w nocy dotarli-
śmy do Krasnobrodu.
Byliśmy zmęczeni ale przede 
wszystkim szczęśliwi, że udało 
nam się zrealizować nasze naj-
większe marzenie – podróż do 
Rzymu, modlitwa przy grobie Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

Tydzień minął szybko, ale 
wspomnienia w naszej pamięci i 
sercu pozostaną na zawsze.

Uczestnicy wycieczki
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Dnia 26 września 2009r. w miej-
scowości Wytyczno (powiat 

włodawski) miały miejsce uroczystości 
70 rocznicy ostatniej bitwy KOP z Armią 
Czerwoną. Organizatorami byli: Nadbu-
żański Oddział Straży Granicznej w Cheł-
mie, Gmina Urszulin oraz Stowarzyszenie 
Rekonstrukcyjno-Historyczne 9 Pułku 
Piechoty Legionów z Krasnobrodu. 

Uroczystości odbywały się pod patro-
natem honorowym Prezydenta R.P. – Le-
cha Kaczyńskiego, Wicepremiera Rządu 
RP Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji – Grzegorza Schetyny, Kierowni-
ka Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych – Janusza Krupskiego, 
Sekretarza Generalnego Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa – Andrzeja 
Przewoźnika. Za ich organizację odpowia-
dał Nadbużański Oddział Straży Granicz-

nej NOSG w Chełmie. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. 

na Kopcu Chwały poprzedzoną hymnem 
narodowym. Zaszczycili je wysokiej ran-
gi goście min.: Andrzej KLARKOWSKI 
- doradca Prezydenta RP, Jacek KAPICA 
– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Finansów – Szef Służby Celnej, ppłk SG 
Leszek ELAS - Komendant Główny Stra-
ży Granicznej, Krzysztof GRABCZUK 
- Marszałek Województwa Lubelskiego, 
Jerzy STEFANIUK i Lucjan CICHOSZ – 
Posłowie na Sejm RP,  prof. Janusz CISEK 
- Dyr. Muzeum Wojska Polskiego, Jana 
OŁDAKOWSKI - Dyr. Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, Czesław CYWIŃSKI 
- Prezes Zarządu Głównego Światowego 
Związku Żołnierzy AK, płk Mieczysław 
ZIMOŃ - Pełnomocnik Zarządu Głównego 
Związku Byłych Żołnierzy  Zawodowych 

i Oficerów Rezerwy WP, płk Jerzy MA-
TUSIAK- Zastępca Szefa Biura Ochrony 
Rządu,  Jacek WALTER - Dyr. Lubel-
skiego Oddziału IPN, Hm. Małgorzata 
SINICA - Naczelnik Związku Harcerstwa 
Polskiego, Hm. Michał BUTKIEWICZ – 
Przewodniczący - Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, Oleh HORBENKO - 
Komsul Generalny Ukrainy w Lublinie, 
Janusz KLOC - Starosta Włodawski.

Jednym z elementów uroczystości (na 
który szczególnie wszyscy czekali) była 
rekonstrukcja bitwy pod Wytycznem, któ-
ra został powierzona Krasnobrodzkiemu 
Stowarzyszeniu. Było to ogromne wyróż-
nienie, a jednocześnie wyzwanie, ponie-
waż dotąd w Polsce nie było tak dużej re-
konstrukcji walk Wojsk Polskich a Armią 
Czerwoną. 

Z życia Stowarzyszenia 
Rekonstrukcyjno-Historycznego 9 Pułku Piechoty Legionów 
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Stowarzyszenie wcześniej przygo-
towało wniosek o wsparcie i uzyskało je 
od Urzędu ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych w wysokości 17 tys. zł. 
pozostałe koszty ponieśli współorganiza-
torzy oraz liczni sponsorzy prywatni. 
Scenariusz rekonstrukcji, był odwzoro-
waniem prawdziwych wydarzeń z 1939r. 
Tak jak nocą z 27 na 28 września oddzia-
ły KOP zbliżyły się do miasteczka Szack, 
zajętego już przez Sowietów. Po brawu-
rowo przeprowadzonym ataku miejsco-
wość zdobyto, a broniąca jej sowiecka 
52 Dywizja Strzelców została doszczęt-
nie rozbita. Droga za Bug stała otworem. 
Polacy zatem rozpoczęli dalszy marsz w 
kierunku Parczewa, aby tam dołączyć do 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Pole-
sie” gen. Kleeberga. Przy próbie przekro-
czenia szosy Włodawa-Lublin w miejsco-
wości Wytyczno doszło jednak do walki z 
oddziałami pancernymi Armii Czerwonej 
nacierającymi od strony Włodawy. Był 
to drugi epizod rekonstrukcji. Po boha-
terskich walkach, prowadzonych często 
wręcz, zniszczeniu ciężarówki sowieckiej, 
wobec przewagi wroga i braku amunicji 
gen. Orlik-Rückemann zadecydował o 
zaprzestaniu walki i nakazał swoim żoł-
nierzom przedarcie się małymi grupami 
ku północy na tereny operacyjne SGO 
„Polesie”, co wykonali prawie bez strat 
własnych. Cześć polskich żołnierzy dosta-
ła się jednak do sowieckiej niewoli, część 
niestety straciła życie, w pobliskim lesie 
z rąk sowieckich żołnierzy. Rekonstruk-
cja odbyła się zgodnie ze scenariuszem. 
Rekonstrukcję bitwy oglądało rzesze wi-
dzów (ponad 2000). Wzięło w niej prawie 
70 rekonstruktorów z całej Polski (z kilku 
grup rekonstrukcyjnych), odtwarzających 
żołnierzy KOP (w tym ułani na koniach) 
oraz Armii Czerwonej. Wykorzystywano 
w inscenizacji 50 karabinów hukowych 

Mauser i Mosin , 3 karabiny maszynowe, 
armatę 45 mm., granatniki wz 36 (polskie) 
oraz samochód ZIS 4 z 1934 roku (wypo-
życzone z Muzeum Techniki w Otrębu-
sach). Polacy wykorzystywali oryginalny 
motocykl z lat trzydziestych – Sokół, któ-
ry udostępniony został nieodpłatnie przez 
Lubelskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych FRONT. Pole walki ubar-
wiały liczne efekty pirotechniczne (razem 
36 wybuchów o różnej sile). Po zakończe-
niu inscenizacji oddziały sformowały szyk 
defiladowy i przy gromkich brawach wi-
dzów opuściły pole rekonstrukcji. 

Inscenizacja została wysoko oceniona 
przez oglądających ją widzów, w tym za-
proszonych gości. Uzyskała wysoką ocenę 
na forach internetowych (min. www.od-
krywca.pl). Potwierdzeniem jest podzię-
kowanie od Komendanta Głównego SG 
ppłk Leszka Elasa – skierowane do orga-
nizatora rekonstrukcji – Stowarzyszenia 

Rekonstrukcji Historycznych 9 Pułku Pie-
choty Legionów. 

Efektem wszystkich tych działań, jest 
propozycja skierowana przez Gminę Ur-
szulin i NOSG w Chełmie do SRH 9 PP 
Leg w Krasnobrodzie, aby kontynuować 
współpracę i organizować uroczystości w 
Wytycznem w roku przyszłym. 

Organizacja tak dużej imprezy poza 
terenem macierzystego powiatu, była 
wspaniałą okazją do promocji Zamojsz-
czyzny oraz samego Krasnobrodu. Infor-
macje o Stowarzyszeniu były podawane 
w czasie licznych komunikatów a także 
zamieszczone zostały na materiałach in-
formacyjnych i promocyjnych. Wielu 
widzów dowiedziało się po raz pierwszy 
o organizowanych w Krasnobrodzie insce-
nizacjach, wielu też zapowiedziało swoje 
przybycie w przyszłym roku do Krasno-
brodu na rekonstrukcję. 

Stowarzyszenie oprócz rekonstrukcji 

pod Wytycznem w br. zorganizowa-
ło wspólnie z UM w Krasnobrodzie 
inscenizację w naszym mieście (26 
lipca). Aktywnie uczestniczyło też 
w takich imprezach w całej Polsce 
(Lubartów – maj, Hazlach, Górka 
Węgierska, Żywiec – czerwiec/li-
piec, Łuków, Komarów – sierpień, 
Sól (k. Biłgoraja), Wizna, Toma-
szów Lubelski – wrzesień, Koby-
lany (obrona twierdzy Przemyśl 
– październik). Fotorelacje z tych 
imprez przedstawimy w najbliż-
szych numerach GK.

Zbigniew Michalski
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„Ślubuję Ci miłość, wierność i uczci-
wość małżeńską oraz to, że nie opuszczę 
Cię aż do śmierci” –  słowa te mówią sobie 
młodzi w obliczu Boga i  w obecności naj-
bliższych osób. Bóg Wszechmogący bło-
gosławi ich związek. Są życzenia, kwiaty, 
toasty, prezenty. Nowożeńcy rozpoczynają 
wspólne życie. Potem na świat przychodzą 
dzieci, tworzy się rodzina. Współżycie w 
rodzinie zależy od wielu czynników. Bywa 
różnie, pojawiają się trudności, choroby, 
cierpienia, problemy finansowe. Jeśli ro-
dzina jest silna Bogiem i panuje w niej 
atmosfera wzajemnej miłości, życzliwo-
ści, wyrozumiałości, szacunku, ciepła – to 
czeka ją wiele lat wspólnego życia w rado-
ści i pokoju. 

W naszym społeczeństwie jest jednak 
wiele rodzin, w których na pierwszym 
miejscu występuje chęć zdobywania dóbr 
materialnych. Dla nich najważniejsze jest 
mieć, opływać w luksusach, zaspokajać 
własne zachcianki, chwalić się swoim 
bogactwem i mówić: Udało mi się. O 
wyższych wartościach nie mówi się tam 
wcale, a nawet uważa się je za zacofanie 
i ciemnogród. Czy takie rodziny są silne i 
trwałe? Na podstawie swoich obserwacji i 
spostrzeżeń mogę powiedzieć, że właśnie 
w takich rodzinach jest najwięcej zdrad 
małżeńskich, a następnie rozwodów, czy 
ucieczek w „siną dal”. Wówczas bardzo 

cierpią dzieci, które odsyłane są do dziad-
ków lub zupełnie porzucane. Szukają wte-
dy zrozumienia i miłości u innych osób, 
wpadają w różne pułapki i balansują na 
krawędzi życia. Często słyszę takie wypo-
wiedzi: „Wyjechał lub wyjechała w poszu-
kiwaniu chleba”. Uważam, że słowa te nie 
są szczere i prawdziwe. Obecnie w naszym 
kraju chleba nie brakuje, a nawet radzą 
żeby zbożem ogrzewać mieszkanie. Da się 
tu żyć całkiem nieźle, tylko trzeba wyka-
zać trochę przedsiębiorczości, zaradności i 
pracowitości. Dlatego bardziej prawdziwa 
będzie wypowiedź, że człowiek wyjeżdża 
za granicę z powodu chęci zdobycia for-
tuny, potrzebnej do życia w przepychu. 
Jednak nie zawsze się to udaje i prowadzi 
wtedy do zniszczenia  rodziny.

W ostatnim czasie rozmawiałam z 
mieszkańcami Śląska, którzy przybyli na 
groby swoich najbliższych. Opowiadali, 
że u nich coraz częściej młodzi ludzie nie 
chcą zawierać sakramentalnego związku 
małżeńskiego, mieszkają bez ślubu, mają 
dzieci.  Rodzice tłumaczą ich, że muszą się 
lepiej poznać i „dopasować”. Tylko jeśli ta 
próba się nie uda, to co stanie się później z 
dziećmi? Młodzież, z którą często rozma-
wiam, wskazała mi źródła tych dziwnych 
zachowań. Są nimi kolorowe czasopisma i 
media, głównie komercyjne. Wyśmiewane 
jest tam życie w czystości przedmałżeń-

skiej. Zatrważające jest to, że zło wciska 
się do nas każdą szparką, by tylko zawład-
nąć umysłami, aby szatan zbierał swoje 
żniwo. W moim środowisku w związkach 
niesakramentalnych żyją tylko ludzie 
wcześniej rozwiedzeni. Natomiast młodzi 
biorą ślub kościelny. W ciągu roku w każ-
dą sobotę jest przynajmniej jeden ślub, a 
nieraz nawet kilka. W rozmowie ze mną 
Ślązacy mówili: „Tu u was w większości 
rządzicie się prawami Boskimi, a do nas 
coraz częściej wdziera się zło. Jak temu 
zaradzić?”.

Wiemy wszyscy o tym, komu tak naj-
bardziej zależy na tym, by poprzez relaty-
wizm moralny pozbawić Polaków miłości 
do Jezusa Chrystusa, by prześladować i 
ośmieszać Kościół. Dążenia te, szczegól-
nie w ostatnim czasie, są coraz bardziej 
natarczywe i natrętne. Czy mamy im ule-
gać? Prawdziwi, gorący katolicy nigdy 
nie wyrzekną się swojej wiary opartej na 
miłości do Boga, Ojczyzny i bliźniego. 
Nie mogą jednak myśleć tylko o sobie. 
Trzeba siać dobro wśród innych, może tro-
chę słabszych. A przede wszystkim należy 
czuwać nad swoimi rodzinami, by tam nie 
zakradło się i nie rozpowszechniło zło mo-
ralne.

Józefa Kusz

Zdrowe rodziny tworzą silne społeczeństwo

Ekologiczny sukces 
Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim 

W roku szkolnym 2008/2009 
Szkoła Podstawowa im. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim wzięła udział w XXI Edycji Aler-
tu Ekologiczno-Zdrowotnego pod hasłem 
,,Ochrona środowiska i zdrowia wyzwa-
niem XXI wieku”.

Celem Alertu było poznawanie i 
uświadamianie głównych zagrożeń środo-
wiska naturalnego. Zachęcanie do ochrony 
naturalnych zasobów przyrody ożywionej 
i nieożywionej. Podnoszenie świadomości 
zdrowotnej uczniów.

Zagadnienia, które były brane pod 
uwagę przy ocenie Alertu to:
- szkolne koła proekologiczne,
- wycieczki przyrodniczo-ekologiczne,
- olimpiady i konkursy przyrodniczo-eko-
logiczne,
- przedstawienia, happeningi, festyny, 
sympozja,
- wystawy i ekspozycje wizualne – 
ochrona środowiska i zdrowia,
- spotkania z ciekawymi osobami z 
zakresu ekologii i ochrony zdrowia,
- ogród przyszkolny-szkolny,

- ochrona zasobów własnych,
- eliminowanie opakowań jednorazowych,
- programy zdrowotne,
- pierwsza pomoc,
- placówka wolna od dymu tytoniowego,
- aktywne formy spędzania wolnego 
czasu,

- dzikie wysypiska śmieci – likwidacja,
i inne działania.

W maju 2009 roku komisja z Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
przeprowadziła ocenę wykonania zadań 
Alertu w oparciu o Regulamin oraz punk-
tację. Szkoła Podstawowa w Majdanie 
Wielkim zajęła I miejsce w powiecie i 
zakwalifikowała się do etapu wojewódz-
kiego. 

Uroczyste podsumowanie etapu wo-
jewódzkiego odbyło się 20 października 
br. gdzie na około 60 szkół podstawowych 
biorących udział w Alercie Szkoła Podsta-
wowa w Majdanie Wielkim zajęła II miej-
sce w województwie. 

Szkoła otrzymała od Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie nagrodę pienięż-
ną w wysokości 3.000 zł., a od Kuratora 
Oświaty w Lublinie aparat cyfrowy.

mgr Małgorzata Kawałek
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W dniu 28 października 2009r. w 
Krasnobrodzkim Domu Kul-

tury odbyła się XXXIV sesja V kadencji 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. W sesji 
uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz, Z-ca 
Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik 
Gminy, Kierownicy jednostek podległych, 
pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi, 
przewodniczący zarządów osiedli. 

Podczas sesji podjęto 8 następujących 
uchwał: 

1. Dwie uchwały:
- ws. przystąpienia do zmian w planie za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Krasnobród,
- ws. przystąpienia do zmian w planie za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
Krasnobród.

Zmiany obejmują min. wnioski, które 
zostały uwzględnione w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, położone są bez-
pośrednio przy istniejących uzbrojonych 
terenach budowlanych. 

2. Uchwała ws. wprowadzenia zwol-
nień od podatku od nieruchomości na te-

renie gminy Krasnobród.
Do obowiązujących zwolnień z roku 

2006, dodano dodatkowe zwolnienia.
Z podatku od nieruchomości zwolniono:
- grunty oznaczone w ewidencji gruntów 
jako drogi, z wyjątkiem gruntów związa-
nych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej

- grunty zajęte na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie wyciągów 
narciarskich,

- grunty będące w posiadaniu wspólnot 
gruntowych, z wyjątkiem gruntów związa-
nych z prowadzeniem działalności. 

3. Uchwała ws. obniżenia średniej 
ceny skupu żyta przyjmowanej do oblicze-
nia podatku rolnego na 2010 rok. 

Podjętą uchwałą Rada obniżyła średnią 
cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z kwoty 34,10 zł. do kwoty 28,00 zł. Kwo-
tę obniżono do poziomu z roku ubiegłego. 
Stawka podatku rolnego w roku 2010 nie 
ulegnie zmianie i będzie wynosiła 70,00zl 
za 1 ha przeliczeniowy.

4. Uchwała ws. określenia wysoko-
ści rocznych stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2010.

W związku z tym, że niektóre staw-
ki podatku dotychczas uchwalone nie 
spełniały kryteriów stawek minimalnych 
zawartych w obwieszczeniu Ministra Fi-
nansów obowiązujących w roku 2010 – 
dokonano podwyższenia kwot stawek, do 
stawki minimalnej. Uchwalone zmiany 
będą dotyczyły kilku podatników.

5. Uchwała ws. upoważnienia Burmi-
strza Krasnobrodu do zawarcia umowy 
na opracowanie „Monografii Krasnobro-
du”.

Uchwała podjęta w związku z pla-
nowanym opracowaniem „Monografii 

Krasnobrodu”, która będzie składała się 
z dwóch części. Jedna część mówiąca o 
dziejach Krasnobrodu, druga część zwią-
zana z kultem Maryjnym. Ponieważ umo-
wa z wykonawcami zostanie podpisana w 
2009 roku, a prace nad jej opracowaniem 
prawdopodobnie zakończą się w 2011 
roku, zachodziła potrzeba podjęcia przed-
miotowej uchwały. 

6. Uchwała w sprawie zmian w budże-
cie gminy na rok 2009.

7. Uchwała ws. zawarcia porozumie-
nia na realizację zadania polegającego 
na opracowaniu projektu „Rozbudowa 
infrastruktury turystycznej w Krasnobro-
dzie”.

W związku z ogłoszonym konkursem 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego, 
Gmina Krasnobród planuje złożyć projekt 
na modernizację infrastruktury turystycz-
nej w Krasnobrodzie. Biorąc pod uwagę 
wymogi formalne, do projektu jako part-
nerów wybrano: Lokalną Organizację Tu-
rystyczną „Zamość i Roztocze” oraz Kra-
snobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne. 
Z wybranymi partnerami zostanie podpi-
sana umowa partnerska. 

Z treścią podjętych uchwał można za-
poznać się na stronie internetowej pod ad-
resem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.
pl (w zakładce Uchwały Rady Miejskiej).

E. Borek

XXXIV SESJA 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Co  słychać w Kulturze?
Wspomnienie lata

25 listopada 2009r. w KDK odbyło 
się podsumowanie, organizowanego przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury i Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Krasnobro-
dzie, konkursu plastyczno-fotograficznego 
„Wspomnienie lata” oraz wernisaż wysta-
wy pokonkursowej – relacja w kolejnej 
GK.

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiej 
Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. 
Zbiórki darów prowadzone są w szkołach 
na terenie miasta i gminy Krasnobród. 
Główna zbiórka darów odbędzie się w nie-
dzielę 29 listopada 2009r. Tradycyjnie w 
ramach Akcji, w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury odbędzie się koncert z wieloma 
atrakcjami. Szczegółową relację z prze-
biegu akcji opublikujemy w kolejnym wy-
daniu GK. 

Jubileuszowy 
Konkurs Piosenki Przedszkolaka

19 listopada 2009r. w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbył się XV Gminny Kon-
kurs Piosenki Przedszkolaka. Konkurs jak 
co roku cieszył się ogromną popularnością. 
Wzięło w nim udział ponad 100 dzieci z 
terenu miasta i gminy Krasnobród. Relacja 
z konkursu w kolejnym wydaniu GK.

Festiwalowe kolędowanie

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 
tj. 20 grudnia 2009r. w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbędą się eliminacje re-
jonowe XVI Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek – Będzin’2010. Godzi-
na rozpoczęcia i program przesłuchań fe-
stiwalowych podany zostanie na plakatach 
i stronie internetowej www.krasnobrod.pl. 

Family Cup

Zgodnie z kalendarzem ustalonym 
wiosną br. na 10 stycznia 2010 roku za-
planowano w Krasnobrodzie organizację 
eliminacji rejonowych Amatorskich Mi-
strzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim 
i Snowboardzie „Family Cup”. Głównymi 
organizatorami zawodów są: Wydawnic-
two Family Cup Sp. z o.o.,  Redakcja in-
ternetowego wydania czasopisma „Spor-
towy Styl” i Stowarzyszenie Family Cup, 
natomiast organizatorem regionalnym dla 
województwa lubelskiego jest Krasno-
brodzki Dom Kultury. 

Informacje zebrała: 
M. Czapla 
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Jak zawsze duchowo towarzyszyłam 
Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI 

w Jego pielgrzymce. Tym razem do Repu-
bliki Czeskiej. Umożliwiła mi to Telewizja 
Trwam i Radio Maryja, które przez cały 
czas wizyty relacjonowały wydarzenia. 
Radowałam się z tego powodu, że Papież 
odwiedził Naród i Kościół o głębokich ko-
rzeniach chrześcijańskich i historycznych. 
Kraj ten jest nam szczególnie bliski, po-
nieważ tak samo jak Polska cierpiał prze-
śladowania w czasach komunistycznych i 
20 lat temu uwolnił się od reżimu komu-
nistycznego. Naród czeski jest jednak bar-
dzo poraniony przeszłością i może dlate-
go trudniej mu niż Polakom, stanąć przy 
Chrystusie i świadczyć o Nim. Dlatego tak 
bardzo była potrzebna w tym kraju wizyta 
Ojca Świętego, który powiedział: „Jedyna 
pewna i niezawodna nadzieja opiera się na 
Chrystusie”.

Czesi do wizyty Następcy Świętego 
Piotra przygotowali się głównie duchowo. 
Brakowało oznak wizualnych takich jak: 
afisze, plakaty, flagi, emblematy. Hasło 
pielgrzymki brzmiało: „Miłość Chrystusa 
jest naszą siłą”. Papież zatrzymał się w 
Pradze, Brnie i Starej Bolesławi. Zarówno 
na trasie jak i w miejscach spotkań modli-
tewnych gromadzili się pielgrzymi. Oprócz 
Czechów byli tam także: Polacy, Słowacy, 
Austriacy, Niemcy. Na trasie przejazdu 
słychać było powitalne okrzyki, spośród 
których najwyraźniej można było usłyszeć 
Polaków „Niech żyje Ojciec Święty!”. W 

praskim kościele Matki Bożej, w którym 
szczególną czcią otaczane jest Dzieciątko 
Jezus, Ojciec Święty spotkał się z całymi 
rodzinami. Bardzo serdecznie witał i bło-
gosławił dzieci. Ze szczególną życzliwo-
ścią, miłością i błogosławieństwem zwró-
cił się tam także do kapłanów seniorów, 
zgromadzonych również na wózkach inwa-
lidzkich. Gest ten był bardzo wzruszający, 
także ze względu na obecny Rok Kapłań-
ski. W czasie pielgrzymowania po czeskiej 
ziemi papież spotkał się z Kościelną Radą 
Ekumeniczną, a także ze światem nauki i 
przedstawicielami studentów. W drugim 
dniu pielgrzymki Benedykt XVI udał się 
do Brna, gdzie na lotnisku w Turzanach 
sprawował Eucharystię. Uczestniczyło 
w niej 150 tys. osób. Do zgromadzonych 
powiedział między innymi, że bez oparcia 
w Bogu nie ma możliwości prawidłowego 
rozwoju społeczeństwa i jego moralnego 
dobrobytu. Nie wystarczy do tego rozwój 
techniczny, ani poprawa struktur społecz-
nych. W homilii zwrócił również uwagę 
na to, że doświadczenie historii ukazuje do 
jakich absurdów dochodzi człowiek, któ-
ry wyklucza Boga ze swego życia. Dzień 
liturgicznego wspomnienia Świętego Wa-
cława, głównego patrona Czech był ostat-
nim na trasie pielgrzymowania Benedykta 
XVI w Republice Czeskiej. Papież spotkał 
się z pielgrzymami w Starej Bolesławi, 
gdzie sprawował Mszę Świętą. Wzięło 
w niej udział ponad 50 tys. wiernych. W 
homilii Następca Świętego Piotra mówił 

o potrzebie świadectwa chrześcijańskiej 
wiarygodności. Chrześcijanin jest wiary-
godny tyko wtedy, gdy królestwo niebie-
skie przedłoży nad atrakcyjność władzy 
ziemskiej. W specjalnym przesłaniu zwró-
cił się do młodych Czechów, by stali się 
prawdziwymi świadkami chrześcijańskiej 
nadziei, której fundamentem jest Jezus 
Chrystus.

Trzydniowa pielgrzymka Ojca Święte-
go do Republiki Czeskiej, w której ducho-
wo uczestniczyłam, wzbudziła we mnie 
umiarkowany optymizm. W tym tak bar-
dzo zlaicyzowanym Narodzie, w dalszym 
ciągu nie czuje się prawdziwej, głębokiej 
wiary wyrażanej masowo. Ludzi wierzą-
cych „nie można łowić” siecią, a jedynie 
wędką. Na miejscach spotkań z Ojcem 
Świętym zgromadziły się tłumy ludzi, lecz 
wiele grup pielgrzymów przybyło z są-
siednich państw. Było także dużo młodych 
Czechów, mało jednak ludzi w średnim 
wieku, ponieważ ateizm zabrał im Boga z 
serca i umysłu. Straszne jest to, że czyni 
to w dalszym ciągu. Zastanawiam się ze 
smutkiem czy odnowi się tam wiara w 
Boga. Nadzieją są młodzi, do których tak 
pięknie zwracał się Benedykt XVI. Może 
to właśnie oni poprowadzą Czechów za 
Chrystusem. Trzeba mieć taką nadzieję, 
bo u Boga wszystko jest możliwe.
                                                                                                                      

Józefa Kusz

Pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do Republiki Czeskiej

Od 18 do 20 września 2009 r. miej-
scowości Dowspuda gm. Raczki 

na Suwalszczyźnie odbył się XVI Ogólno-
polski Konkurs Kronik.

Na konkurs wpłynęły 123 kroniki w 
174 formach wyselekcjonowane przez wo-
jewódzkie komisje konkursowe działające 
przy zarządach oddziałów wojewódzkich.
Kroniki są prowadzone w prawie 7 tys. 
jednostek organizacyjnych różnych szcze-
bli Związku OSP RP. Do czołówki wo-
jewództw, w których dokumentuje się 
rzeczywistość należą: opolskie, kujawsko-
pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie i 
łódzkie. Województwo lubelskie pod tym 
względem nie należy do czołówki. Na 
konkurs zakwalifikowano tylko 3 kroni-
ki, wśród nich Kronikę OSP w Hutkach. 
Ogólnie wśród złożonych kronik było mię-
dzy innymi: 89 kronik OSP, 10 oddziałów 
powiatowych, 8 oddziałów gminnych Z 
OSP RP, 2 kroniki komend powiatowych 
PSP i 12 Kronik MDP.

Jury konkursu pracujące pod przewod-
nictwem dr Eugeniusza Walczaka oceniło: 
29 kronik jako wzorowe, 28 wyróżniające, 

37 poprawne, pozostałe nie podlegały oce-
nie. Cenną formą nauki dla autorów kronik 
były indywidualne konsultacje z jurorami. 
Dla uczestników spotkania zorganizowa-

no wycieczkę na Litwę – do Wilna i Tro-
ków. Osoby, które nie pojechały zagranicę 
zwiedzały Suwalszczyznę. Kronikarzom 
zorganizowano także sesję historyczną. 
O rejonie bardzo ciekawie mówił prof. dr 
hab. Adam Dobroński, a na temat „Wrze-
sień 1939” – dr Janusz Gmitruk. Z okazji 
obchodów 70 - tej rocznicy najazdu Nie-
miec i Rosji Sowieckiej na Polskę prof. 
dr hab. Piotr Matusak wygłosił wykład na 
temat: „Początki strażackiego ruchu oporu 
przeciwko okupantowi”. 

Gość z Białorusi Walery Sak mówił 
o organizacji ochrony przeciwpożarowej 
w jego kraju. W przerwie wystąpił zespół 
folklorystyczny „Pogranicze” z Szypli-
szek. Kierownik zespołu Józef Murawski 
omówił współpracę polsko-litewską na 
przykładzie gmin przygranicznych. Na 
koniec spotkania autorzy kronik otrzymali 
dyplomy i skromne upominki.

Maria Maruszak 

Spotkanie strażackich kronikarzy
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WIELKIE SUKCESY 

ZSP W KRASNOBRODZIE

Ochrona środowiska i zdrowia wy-
zwaniem XXI wieku - pod tym 

hasłem na Lubelszczyźnie odbywała się 
XXI Edycja Alertu Ekologiczno - Zdro-
wotnego. Podstawowym celem i zadaniem 
alertu było praktyczne wdrażanie różnych 
działań i form pracy, wynikających z edu-
kacji ekologicznej i zdrowotnej, a także 
promowanie wśród dzieci i młodzieży 
aktywnej troski o środowisko naturalne, 
przekładanie wiedzy na konkretne działa-
nia na rzecz przyrody, przede wszystkim 
w najbliżej okolicy, ale też w ujęciu glo-
balnym. 

Organizatorami i współorganizatorami 
Alertu byli: Urząd Marszałkowski w Lu-
blinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epide-
miologiczna w Lublinie wraz z 20 PSSE, 
Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelska 
Fundacja Ochrony Środowiska Natural-
nego, Zarządy Okręgowe Ligi Ochrony 
Przyrody w: Lublinie, Białej Podlaskiej, 
Chełmie, Lubelski Zarząd Okręgowy Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w Lublinie, 
Zespół Parków Krajobrazowych Wyżyny 
Lubelskiej, miejskie i gminne organy pro-
wadzące szkołę.

Z całego regionu lubelskiego do alertu 
przystąpiło 166 placówek (szkół podsta-
wowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych 
i specjalnych ośrodków szkolno – wycho-
wawczych), w których uczy się ponad 40 
tysięcy uczniów. W pracę alertu było zaan-
gażowanych ponad 4 tysiące nauczycieli. 
Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie 
również zgłosił swój udział. Przystępując 
do alertu nasza szkoła zaplanowała 196 
działań realizujących założenia tematycz-
ne XXI edycji, natomiast zrealizowała 
znacznie więcej (ponad 200). Uczniowie 
wspólnie z nauczycielami i przy dużym 
wsparciu Dyrekcji szkoły zakładali ogro-
dy szkolne, organizowali wycieczki przy-
rodniczo - ekologiczne i olimpiady wiedzy 
o ochronie środowiska, czy też prowadzili 
akcje na rzecz eliminowania nieprzyja-
znych środowisku opakowań jednorazo-
wych. Przeprowadzono wiele akcji ma-
jących na celu poznanie i uświadomienie 
głównych zagrożeń środowiska natural-
nego wynikających m.in. z działalności 
człowieka, a także działań zachęcających 
do ochrony naturalnych zasobów przyro-
dy, jak również podnoszeniu świadomości 
zdrowotnej. Podejmowane działania odby-

wały się poza zajęciami lekcyjnymi i zo-
stały udokumentowane w kronice Alertu, 
która znajduje się w szkole oraz na stronie 
internetowej szkoły www.zspkrasnobrod.
neostrada.pl

3 czerwca bieżącego roku, w Zamo-
ściu, odbyło się podsumowanie etapu 
powiatowego gdzie nasza szkoła zajęła I 
miejsce i tym samym zakwalifikowała się 
do etapu wojewódzkiego. Uroczyste pod-
sumowanie etapu wojewódzkiego XXI 
Edycji Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego 
miało miejsce 20 października w Lublinie, 
w Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie nasza 
placówka ponownie zajęła I miejsce. W 
nagrodę nasza szkoła otrzymała kwotę 
w wysokości 3500 zł. Dodatkowo z rąk 
Kuratora Oświaty w Lublinie K. Babisza, 
Dyrektor szkoły p. mgr Joanna Szykuła 
odebrała aparat cyfrowy firmy Nicon.

Dziękujemy Burmistrzowi Krasno-
brodu za wsparcie finansowe z przezna-
czeniem na zakup nagród dla uczniów 
biorących udział w konkursach o tematyce 
ekologicznej.

Pełnomocnik ds. Alertu 
Zdrowotno – Ekologicznego

K. Piwko 

Śmieci palą krasnoludki?!
Pod tym hasłem w tym roku zor-

ganizowany został V Dzień Czy-
stego Powietrza. Skąd tak sformułowane 
pytanie? Otóż wielu z nas wypala w pie-
cach domowych niedozwolone śmieci, co 
powoduje zatruwanie powietrza. Często 
jednak nie przyznajemy się do tego pro-
cederu. Łatwiej zrzucić odpowiedzial-
ność za nieprzyjemny zapach wokół nas 
na kogoś innego – najlepiej na krasno-
ludki. 

W dniu 13 listopada kolejny już raz 
Zespół Szkół Podstawowych w Krasno-
brodzie włączył się do organizowanej 
przez Fundację Ekologiczną ARKA ak-
cji. Z tej okazji zorganizowaliśmy hap-
pening w centrum naszego miasteczka. 
Kilka dni wcześniej oplakatowaliśmy 
szkołę. Wykorzystaliśmy do tego ma-
teriały przysłane nam przez Fundację. 
Członkowie kółka ekologicznego wraz z 
opiekunką, panią Joanną Burdą przygo-
towali transparent „Śmieci palą krasno-
ludki?”, który miał podkreślić postawę 
ludzi palących śmieci, a twierdzących, 
że to nie oni. Dzieci ułożyły też hasła 
zniechęcające do wypalania śmieci w 

piecach. W piątkowy poranek w barw-
nym pochodzie udaliśmy się na plac koło 
Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród. Tam 
spotkaliśmy się ze strażakami z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie. 

Panowie w ciekawy sposób opowiadali 
o różnorodnych aspektach spalania śmie-
ci. Z uwagą wysłuchaliśmy informacji na 
tematy związane z ochroną środowiska i 
zdrowia, a także akcji strażackich. Bardzo 

zainteresowała nas prezentacja wozu 
strażackiego oraz wyposażenia straża-
ków. Podczas happeningu wykrzyki-
waliśmy przygotowane hasła. Wszyst-
kie podejmowane przez nas działania 
mają na celu poprawę stanu powietrza 
w mieście i gminie. Cieszymy się, że 
propagowanie przez nas właściwych 
postaw proekologicznych powoduje, iż 
świadomość ekologiczna mieszkańców 
Krasnobrodu z roku na rok wzrasta. Za-
obserwowaliśmy, że coraz więcej osób 
segreguje śmieci i nie wypala w piecach 
domowych tych niedozwolonych. Miej-
my nadzieję, że już wkrótce będziemy 
wszyscy oddychali czystym powie-
trzem. 
 

Grażyna Nowosad
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Słota Władysław s. Józefa ur. 22 
września 1912 r.

Na komisji poborowej otrzymuje gru-
pę i kategorię pierwszą. Przydzielony do 
rodzaju broni – piechota. 11 kwietnia 1934 
r. wcielony do 50 p.p. jako strzelec w 9 
kompanii. 5 września 
1934r. przeniesiony do 
szkoły podoficerskiej 
elewów. 20 marca 
1935 r. po ukończeniu 
w/w szkoły awanso-
wany na st. strzelca, a 
w maju na kaprala. 1 
września 1935 r. zo-
staje przeniesiony do 
Kompanii Wartowni-
czej N-50 na stano-
wisko instruktora. W 
marcu 1939r. awanso-
wany na plutonowego 
i jako podoficer nad-
terminowy pełni funk-
cję wojskową z-cy do-
wódcy plutonu.

50 pp. im. France-
sco Nullo, pułkowni-
ka włoskiego, który 
w powstaniu Stycz-
niowym 1863 r.- 
jako generał dowo-
dził oddziałem ochotników włoskich tzw. 
garybaldczyków, poległ pod Krzykawką. 
Krzykawka jest to miejscowość w pow. 
olkuskim woj. krakowskie, gdzie w 1863 
roku oddziały powstańcze polskie i wło-
skie stoczyły krwawą, ale zwycięską 
bitwę z przeważającymi ilościowo woj-
skami rosyjskimi. 50 pp. macierzyście 
należał do 27 DP i stacjonował w okresie 
międzywojennym w Kowlu, a III batalion 
w Sarnach.

27 DP została zmobilizowana w trybie 
alarmowym i wcielona do tzw. Korpusu 
Interwencyjnego oraz rozlokowana na za-
chód od Starogardu Gdańskiego, a jej puł-
ki skoncentrowano wzdłuż linii kolejowej 
Starogard-Czersk. Natomiast Kompania 
Wartownicza Nr 50 pozostaje w kosza-
rach. 31 sierpnia 1939 r. odwołano decyzję 
akcji interwencyjnej.

27 DP, a w tym 50 pp., została przy-
dzielona dnia 1 września do armii Pomo-
rze, którą dowodził gen. Bortnowski.
W pierwszych dniach września 50 pp. do-
wodzony przez ppłk Adama Werschlera 
wraz z 23 i 24 pp. stacza krwawe walki 
z 3 D. Panc. wroga w rejonie Świekato-
wa oraz Koronowa, próbując przebić się 
z okrążenia przez niemiecki pierścień za-
ciskający. Niemiecka piechota była inten-
sywnie wspierana przez broń pancerną i 
lotnictwo.

Oddziały polskie stawiały skutecz-
ny opór, ponosząc przy tym duże straty. 
Mimo bohaterskiego ataku, akcja polska 
przebicia się z okrążenia, została załama-
na ogniem od niemieckiej broni pancernej 
i ataku z powietrza. Niemcy opanowali 

polskie pozycje. 90 
pp. traci 60% stanu 
w ludziach i sprzęcie 
oraz jako jednostka 
bojowa nie był już 
zdolny brać udział 
w dalszych walkach 
odwrotowych, ani za-
czepnych pod Bzurą. 
Ocalała reszta pułku 
została podporządko-
wana Grupie Opera-
cyjnej „Czersk” gen. 
Grzmota Skotnickie-
go.

Natomiast Kom-
pania Wartownicza 
N-50, w której służył 
plut. Słota zostaje 
wysłana do Włodzi-
mierza Wołyńskiego, 

gdzie w dniach 12-
14 września sfor-
mowano z Ośrod-
ka Zapasowego 27 

DP oraz oddziałów Związku Strzeleckiego 
i Obrony Narodowej około 12 batalionów 
piechoty o niskich stanach liczbowych, a 
w Ośrodku Zapasowym Artylerii Lekkiej 
i Centrum Wyszkolenia Art. wystawiono 5 
batalionów. 

W nocy z 13 na 14 września wyjechało 
z Włodzimierza Naczelne Dowództwo.
Niemiecki XXII korpus pancerny gen. 
kaw. Ewalda von Kleista uderzył na Pol-
skę z Orawy i Zachodniej Słowacji, a 4 
D. Lek. z tegoż korpusu, po sforsowaniu 
Sanu, nacierała w kierunku północno-
wschodnim przez Rawę Ruską, Hrubie-
szów, Włodzimierz Wołyński. 

1 Dyw. Górska z XXII korpusu nie-
mieckiego pozostała pod Lwowem, a 2 
Dyw. Panc. uderzyła w kierunku Zamo-
ścia, zajmując go już 12 września. Po 
południu 15 września 4 D. Lek. przepro-
wadza atak frontalny z kierunku południo-
wego na Włodzimierz Wołyński. Natarcie 
to zostało odrzucone przez obrońców mia-
sta zmasowanym ogniem artyleryjskim. 
Niemcy ponoszące duże straty, w nocy 15 
na 16 września odeszli spod Włodzimierza 
przez Rawę Ruską w kierunku południo-
wo-zachodnim, dołączając do swego XXII 
Korpusu Panc.

W walkach obronnych o Włodzimierz 
Wołyński, plut. Władysław Słota został 
lekko ranny w nogę i rękę przez ostrzał 

broni maszynowej. Po krótkim pobycie w 
szpitalu polowym i mimo niecałkowicie 
wyleczonych ran, dołączył do Kompanii 
Wartowniczej N-50, aby w ten sposób 
uniknąć spotkania z wojskami Armii Czer-
wonej, której oddziały weszły 19 września 
do Kowla i Włodzimierza.

W dniu 17 na 18 września obecni na 
odprawie we Włodzimierzu generałowie: 
Mieczysław Smorawiński, Mieczysław 
Trojanowski, Kazimierz Sawicki i Juliusz 
Kleberg – postanowili zwolnić z szeregów 
wszystkich żołnierzy zamieszkałych na 
wschód od Bugu. Pozostali mieli przebijać 
się na Węgry. Demobilizacja nastąpiła 18 
września (18). Po jej wykonaniu pozostało 
trzy bataliony, które pod Horodłem prze-
szły na zachodni brzeg Bugu.

Dwa bataliony pod dowództwem płk 
Zawiślaka, na rozkaz gen. Smorawińskie-
go powróciły do Włodzimierza, gdzie już 
19 września zostały rozbrojone przez woj-
ska sowieckie. Gen. Smorawiński i wielu 
innych oficerów po czasowym pobyciu 
w obozie jenieckim w Kozielsku, zostali 
zamordowani w Katyniu. Trzeci batalion 
pod dowództwem ppłk Klementowskie-
go, w skład którego wchodziła Kompania 
Wartownicza Nr 50, w której służył plut. 
W. Słota, odszedł z Uściługa w kierunku 
zachodnim i dołączył do 19 brygady pie-
choty, wchodząc w skład 86 pp ppłk W. 
Peszki.

Pułk ten bierze udział w licznych 
walkach z oddziałami Armii Czerwonej 
i wojskami niemieckimi w okolicach na 
południowy-wschód od Tomaszowa Lu-
belskiego, a dnia 24 września dołączył do 
grupy „Dubno”, która jednak w następ-
nych dniach została rozbita przez niemiec-
ką 2 D. Panc. Plutonowy W. Słota, aby 
uniknąć niewoli niemieckiej i sowieckiej 
– po przebraniu w ubranie cywilne – dotarł 
w nocy z 26 na 27 września do rodzinnych 
stron – Hutkowa.

W dniu 27 stycznia 1988 r. został od-
znaczony przez Radę Państwa Medalem 
„Za udział w Wojnie Obronnej 1939r.”. 
Awansowany kolejno na: starszego sier-
żanta, podporucznika, a w roku 2003 na 
porucznika.

Otrzymał też szereg odznaczeń resor-
towych i wojskowych oraz wielokrotnie 
wyróżniony za aktywny udział w działal-
ności społecznej w Organizacji Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych.

Na „wieczną wartę” odszedł 
04.09.2009 roku.

Jan Gębka

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu GK

Nasi Rodacy – żołnierze Kampanii Wrześniowej (cz. 3)

Słota Wladysław
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O edukacji przedszkolnej

W niedzielę 8 listopada 2009 roku 
w Krasnobrodzkim Domu Kul-

tury odbyło się spotkanie pro-
mujące edukację przedszkolną 
zorganizowane wspólnie przez 
Lubelski Dom Medialny, NST 
sp. z o.o. oraz władze samorzą-
dowe Powiatu Krasnostawskie-
go w ramach projektu „Pewny 
Start II”.

Uczestnikami spotkania byli 
rodzice wraz z dziećmi w wieku 
przedszkolnym z terenu mia-
sta i gminy Krasnobród, którzy 
bardzo licznie odpowiedzieli na 
zaproszenie organizatorów przy-
bywając do KDK wraz ze swo-

imi pociechami.
Podczas spotkania, po 

przedstawieniu celów i założeń 
programu oraz wprowadzo-
niu zgromadzonych w tema-
tykę instytucjonalnej edukacji 
przedszkolnej, przedstawiono 
prezentację multimedialną uka-
zującą dobroczynny wpływ 
wychowania przedszkolnego na 
rozwój dziecka. Zebrani zostali 
też poinformowani o możliwo-
ści współfinansowania projek-
tów edukacyjnych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.
Po wysłuchaniu informacji przekaza-

nych przez organizatorów spotkania przy-
szedł czas na prezentację miejscowych 

przedszkoli. Pani Katarzyna 
Dziura przekazała informacje o 
przedszkolu w Hutkowie, a pani 
Justyna Burda - Kostrubiec o 
przedszkolu w Zielonem. Przed-
szkola te utworzone zostały i 
prowadzone są w ramach progra-
mu „Wparcie na Starcie”.

W czasie, gdy rodzice słu-
chali informacji przekazywa-
nych przez prelegentów ich dzie-
ci bawiły się pod bacznym okiem 
opiekunów.

Na zakończenie spotkania 
rodzice 3, 4 i 5-latków otrzymali 

upominki w postaci plecaków 
wraz z przyborami szkolnymi. 
Z tej części spotkania najbar-
dziej cieszyły się dzieci. Każde 
z nich chciało jak najszybciej 
otrzymać plecak i założyć go na 
ramiona. W sumie rozdano oko-
ło 70 plecaków. 

Krasnobród był jedną z 10 
miejscowości objętych tym pro-
gramem.

M. Czapla 
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