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Krasnobród. Prace budowlane prowadzone są przez brygadę utworzoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej z/s w Majdanie Wielkim.

Remont i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy
Krasnobród
Burmistrz Krasnobrodu w dniu
17.08.2009r. zawarł porozumienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Zamościu w
sprawie wspólnej realizacji robót drogowych na drogach powiatowych leżących
na terenie Gminy Krasnobród.
Porozumienie obejmuje remont części
istniejących chodników na terenie miasta Krasnobród oraz realizację dwóch
nowych odcinków chodników z kostki
brukowej na terenie gminy Krasnobród.
Prace budowlane wyszczególnione w porozumieniu obejmują:
- Budowę chodnika w Hutkach – Namule na odcinku 320m
- Budowę chodnika przy ulicy Tomaszowskiej – 190m
- Remont chodnika przy ulicy Zamojskiej – 105m
Zgodnie z ustaleniami porozumienia
Powiat Zamojski zakupi kostkę brukową
w ilości 900m2. do budowy i remontu
chodników a Gmina Krasnobród sfinansuje koszty robocizny jak również zakupu krawężników ulicznych, obrzeży oraz
kostki gr. 8 cm na wykonanie zjazdów do
posesji.
Obecnie trwają zaawansowane prace
przy budowie nowego odcinka chodnika
przy drodze powiatowej przebiegającej
przez wieś Hutki.
Znaczący wkład w wykonanie chodnika w Hutkach wniosła Wspólnota Gruntowa Wsi Hutki Namule. Wspólnota ze
środków własnych zakupiła 320 metrów
krawężnika ulicznego oraz 320 metrów
obrzeży chodnikowych. Zakup kostki brukowej gr. 8cm na zjazdy sfinansuje Gmina

Budowa urządzonego skrzyżowania
ulicy Lelewela z ulicą Szkolną
w Krasnobrodzie
W miesiącu październiku bieżącego
roku zostaną przeprowadzone prace budowlane związane z budową urządzonego skrzyżowania ulicy Lelewela z ulicą
Szkolną w Krasnobrodzie. Wylot ulicy
Szkolnej zostanie utwardzony na odcinku
około 27m. Nawierzchnia ulicy Szkolnej
wykonana zostanie z kostki brukowej typu
KOKARDA. Przy wylocie ulicy Szkolnej
wybudowany zostanie chodnik z kostki
brukowej oraz utwardzone zjazdy do posesji przylegających do skrzyżowania.
W organizowanym przez Burmistrza
Krasnobrodu małym przetargu zostały złożone trzy oferty. W odpowiedzi na wysłane przez Burmistrza Krasnobrodu zaproszenia, oferty wykonawcze przedłożyły
dwie firmy z Zamościa to jest PRD Spółka
z o.o. w Zamościu oraz TRAMES Piasecki
i Małyszek spółka jawna. Najkorzystniejszą cenowo ofertę dla Gminy Krasnobród
przedłożyła jednak firma z Krasnobrodu
– TORFEX Spółka z o.o. Cena oferty tej
firmy wyniosła 26 856,75zł. Umowa na
wykonanie robót związanych z budową
skrzyżowania została przyznana firmie,
która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.
Modernizacja skrzyżowania przyczyni
się do poprawy estetyki jak również będzie miała wpływ na czystość jezdni ulicy
Lelewela.
Kanał burzowy na osiedlu Podklasztor
Zakład Remontowo Budowlany Zamościu – Adam KUSTRA pod koniec
miesiąca września bieżącego roku rozpoczął prace budowlane związane z budowąnowego kolektora burzowego odprowadzającego wody deszczowe z terenów
bezodpływowych zlokalizowanych przy
ulicy Tomaszowskiej i Al. N.M.P. w Kra-
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snobrodzie. Zawarty kontrakt wykonawczy zakłada wykonanie kolektora burzowego w trzech etapach. Umowa trzyletnia
zakłada również płatności częściowe które będą wypłacane wykonawcy za każdy
zrealizowany etap robót w danym roku.
Uporządkowanie systemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu osiedla
Podklasztor jest niezbędnym warunkiem
przeprowadzenia prac rewitalizacyjnych
na tym osiedlu związanych z remontem i
budową nowych chodników oraz budową
urządzonych parkingów.
Droga w Zielonym
W miesiącu październiku Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
w Zamościu przystąpi do budowy nowego odcinka drogi asfaltowej łączącej wieś
Zielone z drogą powiatową Jacnia – Tomaszów Lubelski to jest na odcinku obecnej „niesortówki”.
Wykonawca odcinka o długości 470
metrów i szerokości jezdni 5m został wybrany w drodze przetargu ograniczonego
ogłoszonego przez Gminę Krasnobród.
Zainteresowanie udziałem w przetargu
zgłosiły trzy firmy posiadające wytwórnie
mas bitumicznych o dużej wydajności oraz
sprzęt niezbędny do budowy dróg z betonu asfaltowego – dwie zamojskie (PRD
Spółka z o.o. w Zamościu oraz SADEX
– Janusz Sadlik) oraz jedna tomaszowska
(PRDM Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim).
W drugim etapie przetargu ostateczne
oferty cenowe zostały złożone przez firmy
z powiatu zamojskiego. Najtańszą cenowo okazała się oferta PRD Spółka z o.o. z
Zamościa. Cena oferty zamknęła się kwotą 293.635,99zł. W pierwszej dekadzie
października zostanie zawarta umowa na
realizację odcinka drogi.
Zrealizowany odcinek usprawni komunikację wsi Zielone z ośrodkiem gminnym.
Dyrektor ZSO
W dniu 19 sierpnia 2009 r. odbył się
konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie.
Na ogłoszenie o konkursie odpowiedziały
2 osoby: Pan Marek Pawluk i Pani Renata
Bojarczuk. W wyniku przeprowadzonego
postępowania konkursowego kandydatem
na powyższe stanowisko została Pani Renata Bojarczuk zam. Białobrzegi, gmina
Zamość.
Pani dyrektor zarządzeniem Burmistrza Krasnobrodu została powołana na
stanowisko Dyrektora ZSO do 31 sierpnia
2011 roku.
Informacje zebrała:
M. Kawecka
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PIEŚŃ UJDZIE CAŁO
Polskie pieśni patriotyczne

P

rojekt „Pieśń ujdzie cało”
(wystawa ilustracji oraz towarzyszący jej album) zrealizowano z okazji 70. Rocznicy Wybuchu
II Wojny Światowej i 20. Rocznicy
Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie Środkowej obchodzonych pod hasłem „Zaczęło się
w Polsce”.
Organizatorem projektu jest Krasnobrodzki Dom Kultury, a współorganizatorami Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Muzeum
Historii Polski w ramach Programu
MKiDN „Patriotyzm jutra”, Narodowe Centrum Kultury, Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa oraz
Miejska Biblioteka Publiczna im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Projekt ma na celu przypomnienie i popularyzację najbardziej znanych pieśni patriotycznych z różnych
okresów dziejowych, które z pokolenia na pokolenie pozwalały zachować
pragnienie wolności, podtrzymywały
więzi narodowe, wiarę w przetrwanie,
budziły uczucia patriotyczne, jak też pieśni i piosenek śpiewanych na co dzień dla
urozmaicenia okopowego, obozowego czy
partyzanckiego życia – często wesołych,
lekkich i dowcipnych.
Autorami prac są wybitni polscy artyści, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych prądów, kierunków, kilku
pokoleń, twórcy i kontynuatorzy znanej w
świecie, „polskiej szkoły ilustracji”, którzy uczestniczyli w warsztatach ilustratorów zorganizowanych przez Krasnobrodzki Dom Kultury z okazji zbliżających się
rocznic we wrześniu 2008 roku, m.in. Janusz Stanny, Zdzisław Witwicki, Elżbieta
Gaudasińska, Rafał Strent, Mieczysław
Wasilewski, Franciszek Maśluszczak, Tomasz Borowski, Krystyna Michałowska,
Wanda i Bogdan Orlińscy, Jolanta Marcolla, Joanna Zimowska-Kwak, Elżbieta
Wasiuczyńska, Artur Gołębiowski, Anna
Sędziwy.
Zestaw poszerzono o dzieła innych
artystów, takich jak Józef Wilkoń, Andrzej
Heidrich, Julian Bohdanowicz, Marian
Nowiński, Krystyna Lipka-Sztarbałło,
Zbigniew Kołaczek, czy Donat Kowalski
z naszego regionu. Zwiększyło to możliwości interpretacji pieśni i wzbogaciło paletę dokonań formalnych.
W sumie na wystawie zaprezentowano ponad 100 prac, 38 artystów.
Wystawie towarzyszy album, w którym zamieszczono blisko 100 całostronicowych barwnych ilustracji oraz pełne

teksty lub wybrane, najczęściej wykonywane zwrotki 84 pieśni. Zawartość albumu podzielono na cztery działy:
I - Od Bogurodzicy do I wojny światowej,
II – I wojna światowa, XX-lecie międzywojenne
III – II wojna światowa
IV – Żeby Polska… (pieśni do roku 1989)
Format - A4, objętość - 192 str., oprawa twarda, szyta nićmi.
Autor projektu i kurator realizacji:
Maria Grażyna Szpyra - od ponad 25 lat
zajmuje się promocją polskiej ilustracji
w Polsce i za granicą (plenery, warsztaty,
wystawy i towarzyszące im wydawnictwa). Za całokształt działań w tej dziedzinie otrzymała w 2006 roku Nagrodę
Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Projekt albumu:
Bogusław Orliński – ilustrator, laureat
Nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci, wieloletni redaktor graficzny w Instytucie Wydawniczym „Nasza
Księgarnia”.
Opieka artystyczna:
prof. Janusz Stanny – wybitny artysta,
współtwórca „polskiej szkoły ilustracji”,
laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym
dwukrotnie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci. Przez ponad 30 lat kierował Pracownią Książki i
Ilustracji w warszawskiej ASP.

Tradycje współpracy Krasnobrodu
z ilustratorami.
Ilustratorzy przyjeżdżają do Krasnobrodu od 25 lat tj. od roku 1984,
kiedy autorka projektu Maria Grażyna Szpyra ówczesna dyrektor Biura
Wystaw Artystycznych w Zamościu
zorganizowała pierwszy Ogólnopolski Plener Ilustratorów, którego
kolejne edycje prowadziła do czasu
połączenia BWA z Galerią Sztuki
Współczesnej w roku 2000.
Po kilku latach przerwy, w 2006
roku artyści powrócili do Krasnobrodu na spotkania środowiskowe w
nieco zmienionej formie, tj. warsztatów na zaproszenie Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci, gdzie w
ramach programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm jutra” pracowali nad postacią i
dziełem patrona sanatorium Janusza
Korczaka.
Organizatorem kolejnych edycji
poszerzonych o warsztaty plastyczne
z dziećmi jest Krasnobrodzki Dom Kultury. W dniach 31 sierpnia do 13 września
odbywają się kolejne, czwarte już warsztaty ilustratorów.
Dotychczasowe efekty warsztatów zachęcają do kontynuowania tej pożytecznej
nie tylko dla artystów formy popularyzacji
znanej na całym świecie polskiej ilustracji – np. wystawa „Korczak i jego dzieło”
wraz z towarzyszącym jej albumem od
kilku lat prezentowana jest w najlepszych
polskich galeriach, do dziś miała już 25
pokazów.
Współpraca Krasnobrodzkiego Domu
Kultury z ilustratorami nie ogranicza się
tylko i wyłącznie do organizacji warsztatów i towarzyszących im wystaw.
W 2007 KDK przygotował w ramach
Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Znaki Czasu” retrospektywną wystawę dorobku nestora polskich
ilustratorów Zdzisława Witwickiego. Wystawa wraz z towarzyszącym jej albumem
prezentowana była już w kilkunastu galeriach na terenie całej Polski, planowane są
następne pokazy.
Równocześnie KDK organizuje inne
wystawy ilustracji, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe: Janusza Stannego w
Częstochowie, Artura Gołębiowskiego w
Sieradzu, czterech autorów – Krystyny
Michałowskiej, Janusza Stannego, Bogusława Orlińskiego i Artura Gołębiowskiego (najpiękniejsze bajki) w Lublinie.
Maria Grażyna Szpyra
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Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów
– Krasnobród 2009
31 sierpnia 2009r. rozpoczęły się w
Krasnobrodzie czwarte już ogólnopolskie
warsztaty ilustratorów, które trwać będą
do 13 września.
Środowiskowe spotkania przedstawicieli tej dziedziny sztuki mają już 25 letnią tradycję. Po raz pierwszy ilustratorzy
przyjechali do Krasnobrodu w czerwcu
1984 roku, kiedy autorka projektu Maria
Grażyna Szpyra ówczesna dyrektor Biura
Wystaw Artystycznych w Zamościu zorganizowała pierwszy Ogólnopolski Plener
Ilustratorów, którego kolejne edycje prowadziła do czasu połączenia BWA z Galerią Sztuki Współczesnej w roku 2000.
Po kilku latach przerwy, w 2006 roku
artyści powrócili do Krasnobrodu na spotkania środowiskowe w nieco zmienionej
formie, tj. warsztatów na zaproszenie Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci.
Od 2007 organizatorem kolejnych edycji
jest Krasnobrodzki Dom Kultury.
Ważną rolę w powstaniu i rozwoju
spotkań ilustratorów w Krasnobrodzie
odegrał ówczesny dyrektor ds. artystycznych wydawnictwa „Nasza Księgarnia”
Zbigniew Rychlicki, laureat wielu liczących się w świecie nagród i wyróżnień, autor znanego na całym świecie wizerunku
plastycznego Misia Uszatka, zarówno jego
wersji filmowej, jak i książkowej.
Ogromne zasługi położyli również
wybitni twórcy, największe autorytety
polskiej ilustracji, którzy od początku
wspierali ideę plenerów i aktywnie w nich
uczestniczyli, stwarzając młodym ilustratorom ważną w ich rozwoju artystycznym
możliwość spotkań, rozmów, konfrontacji.
Przykładem może być wówczas nestorka,
dziś nieżyjąca już Olga Siemaszkowa, wybitna polska ilustratorka, laureatka wielu
nagród i wyróżnień współtwórczyni polskiej szkoły ilustracji, czy Józef Wilkoń,
Zdzisław Witwicki, Elżbieta Gaudasińska,
Krystyna Michałowska i wielu, wielu innych.
W każdym plenerze obok doświadczonych, uznanych artystów uczestniczyli młodzi wyróżniający się twórcy z całej
Polski, którzy dziś już również mają znaczący dorobek artystyczny. Nie sposób
wymienić wszystkich, ale nie sposób też
pominąć roli prof. Janusza Stannego w
kształtowaniu i rozwoju koncepcji spotkań
ilustratorów.
Janusz Stanny - wybitny artysta,
współtwórca „polskiej szkoły ilustracji”,
laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym
dwukrotnie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci, wychowawca kilku pokoleń młodzieży, przez ponad

30 lat kierował Pracownią Książki i Ilustracji w warszawskiej ASP, od wielu lat
sprawuje opiekę artystyczną nad imprezą.
Od początku każdy plener, obecnie
warsztaty, poza dwiema pierwszymi edycjami miał wiodący temat, wokół którego
koncentrowała się praca twórcza artystów.
Były to tematy poruszające ważne problemy otaczającej nas rzeczywistości np. ginący świat przyrody, ginąca architektura,
człowiek i środowisko, ale dominowały
tematy z zakresu literatury (np. ilustracje
do utworów Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Janusza Korczaka i Biblia), czy historii Polski. Pokłosiem tych
spotkań są wystawy, które budzą zainteresowanie wielu galerii nie tylko w kraju,
ale i za granicą, np. wystawa „Korczak i
jego dzieło” prezentowana była już w 25
galeriach na terenie Polski, planowane są
dalsze pokazy. Zwykle wystawom towarzyszą albumowe wydawnictwa wysoko
oceniane przez specjalistów.
Inspiracją do tegorocznych warsztatów jest przypadająca w 2010 roku 115
rocznica pierwszego wydania książki
Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i
sierotce Marysi”. To lektura wielu pokoleń, różnorodne interpretacje tematu mogą
pomóc w kształtowaniu gustów nie tylko
literackich, ale plastycznych dzieci i być
pomocą dla nauczycieli.
W krasnobrodzkich spotkaniach warsztatowych udział wzięli: Tomasz Borowski,
Elżbieta Gaudasińska, Artur Gołębiowski, Hanna Grodzka-Nowak, Aleksandra
Kucharska-Cybuch, Halina Kuźnicka,
Bartłomiej Kuźnicki, Krystyna Lipka
-Sztarbałło, Jolanta Marcolla, Aleksandra
Michalska-Szwagierczak, Krystyna Michałowska, Bogusław Orliński, Stanisław
Ożóg, Małgorzata Sawicka-Woronowicz,
Anna Sędziwy, Janusz Stanny, Katarzyna
Stanny, Mieczysław Wasilewski, Elżbieta
Wasiuczyńska, Zdzisław Witwicki, Joanna
Zimowska-Kwak.
Dotychczasowe efekty warsztatów zachęcają do kontynuowania tej pożytecznej
nie tylko dla artystów formy popularyzacji
znanej na całym świecie polskiej ilustracji.
Współpraca Krasnobrodzkiego Domu
Kultury z ilustratorami nie ogranicza się
tylko i wyłącznie do organizacji warsztatów i towarzyszących im wystaw.
W 2007 KDK przygotował w ramach
Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Znaki Czasu” retrospektywną wystawę dorobku nestora polskich
ilustratorów Zdzisława Witwickiego, wystawa wraz z towarzyszącym jej albumem

prezentowana była już w kilkunastu galeriach na terenie całej Polski, planowane są
następne pokazy.
Równocześnie KDK organizuje inne
wystawy ilustracji, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe: Janusza Stannego w
Częstochowie, Artura Gołębiowskiego w
Sieradzu, czterech autorów – Krystyny
Michałowskiej, Janusza Stannego, Bogusława Orlińskiego i Artura Gołębiowskiego (najpiękniejsze bajki) w Lublinie.
Maria Grażyna Szpyra

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie
we współpracy z
Krasnobrodzkim Domem
Kultury
ogłasza kolejną edycję
KONKURSU
FOTOGRAFICZNO
-PLASTYCZNEGO
„WSPOMNIENIE
LATA”
Tematem konkursu jest:
Krasnobrodzka zabudowa
drewniana”
Do udziału zapraszamy dzieci
i młodzież szkolną,
a także dorosłych.
Technika dowolna: fotografia,
rysunek, malarstwo; akwarele,
pastele, olejne.
Format dowolny.
Termin składania prac:
30.10.2009r.
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Dni Krasnobrodu
W

strugach deszczu i dość chłodnej, jak na tę porę roku, pogodzie upłynęły tegoroczne „Dni Krasnobrodu”, które odbyły się w dniach 24-26 lipca
2009 roku.
Jedynie piątek był ciepły i słoneczny.
I tego właśnie dnia w Krasnobrodzkim
Domu Kultury o godz. 16.00 odbyło się
otwarcie wystawy fotograficznej ks. Jacka
Raka pt. „Dokąd”, które było jednocześnie pierwszym punktem obchodów „Dni
Krasnobrodu”. Każda z prezentowanych
na wystawie fotografii przedstawiających
piękno otaczającego nas świata opatrzona
była tekstem autorstwa ks. Jacka Raka.
W sobotę dzień dla niektórych rozpoczął się bardzo wcześnie, bo już o godzinie 5.30 miłośnicy wędkowania zebrali się
przy zbiorniku wodnym „Olender”, gdzie
o godz. 6.00 rozpoczęły się Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Krasnobrodu.
Padało... Oficjalne ogłoszenie wyników
oraz wręczenie pucharów i dyplomów miało miejsce w godzinach popołudniowych
na scenie w centrum Krasnobrodu. Zwycięzcą konkursu został Marek Olszewski,
II miejsce zajął Tadeusz Gradziuk zaś na
III pozycji uplasował się Roman Gradziuk
Na godzinę 11.00 zaplanowane było
otwarcie Pikniku Historyczno-Wojskowego, lecz ulewny deszcz pokrzyżował plany
organizatorom i program został zmieniony. Oficjalne rozpoczęcie Pikniku nastąpiło o godzinie 14.00 w miejscu inscenizacji
bitwy.
Natomiast około godziny 12-stej, kiedy deszcz troszkę odpuścił, w centrum
Krasnobrodu pojawili się członkowie grup
rekonstrukcyjnych. Można tam było spotkać patrole piesze, żołnierzy na rowerach
i motorach. Przyjechały też ciężarówki,
polska i niemiecka, wypełnione po brzegi
wojskiem. Nie zabrakło także ułanów, którzy dumnie przejechali ulicami miasta.
Wszystko to było nie lada atrakcją dla
zgromadzonych. Każdy mógł skorzystać z
okazji i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
nie tylko z żołnierzami, ale także na pojazdach z okresu II wojny światowej.
O godzinie 14-stej, na łąkach przy ulicy
3-go Maja, w miejscu rekonstrukcji, odbyły się pokazy sprawnościowe ułanów i
wprowadzenie do bitwy. Potem zaczęło się
to, na co, mimo deszczowej aury czekały
zgromadzone tłumy - bitwa.
I jak to na wojnie bywa, były starcia,
strzały, wybuchy, jeńcy i ranni, których
opatrywano w szpitalu polowym. Wszystko to wyglądało bardzo realistycznie, co
świadczyć może o doskonałym przygotowaniu grup i dobrym planie logistycznym.
(Szczegółowa relacja z inscenizacji bitwy
– czytaj str. 8)

Po zakończeniu inscenizacji nadszedł
czas na realizację kolejnych punktów „Dni
Krasnobrodu”.
I tak, kiedy na Plac Siekluckiego dotarli wszyscy uczestnicy rekonstrukcji,
zarówno widzowie jak uczestnicy bitwy,
głos zabrał Burmistrz Krasnobrodu, który
wyraził słowa podziękowania wszystkim
grupom, biorącym udział w tej inscenizacji. Towarzyszyła mu Monika Kończewska - Foto Models Poland 2009, która
asystowała przy wręczaniu oficjalnych
podziękowań przedstawicielom poszczególnych grup.
Następnie głos zabrali przedstawiciele
Firmy D.M. Sp. z o. o z Warszawy, administratorzy emisji monety, którzy w kilku
zdaniach opowiedzieli o Krasnobrodzkim
Dukacie oficjalnie wprowadzonym do
obiegu.
Tę lokalną monetę, wydaną w dwóch
nominałach (7 i 70 dukatów) i nawiązującą do 70 rocznicy szarży Ułanów Wielkopolskich pod Krasnobrodem można było
kupić podczas tegorocznych obchodów
miasta.
Pomysłodawcą i Emitentem Dukatów
Krasnobrodzkich jest Gmina Krasnobród,
opracowaniem projektu graficznego zajął
się Pan Witold Nazarkiewicz. Wykonała
go zaś Mennica Polska S.A. w Warszawie
(więcej informacji na str. 7).
Kolejnym punktem krasnobrodzkich
obchodów był koncert Centralnego Zespołu Marynarki Wojennej Kresów Wschodnich i Podola. W wykonaniu zespołu można było posłuchać ciekawych aranżacji
piosenek i pieśni patriotycznych, nawiązujących do wydarzeń historycznych.
Około godziny 19-stej rozpoczęły się
konkursy z nagrodami dla najmłodszej
części publiczności. Najpierw dzieci odpowiadały na pytania Pań z Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Zamościu, które pod hasłem „Bezpieczny
i zdrowy wypoczynek” czynnie uczestniczyły w „Dniach Krasnobrodu”. Potem
odbyły się konkursy przygotowane przez
Krasnobrodzki Dom Kultury. Jak zwykle
ten punkt programu cieszył się ogromnym
powodzeniem.
Tuż przed koncertem gwiazdy wieczoru, Grzegorza Wilka i Jarosława Webera z
zespołem, na scenie pojawił się Burmistrz
Krasnobrodu – Janusz Oś w towarzystwie
pięknej Moniki Kończewskiej Foto Models Poland 2009, który oficjalnie pogratulował krasnobrodziance sukcesu, jaki
odniosła w Dubaju, życząc kolejnych i
dziękując za promowanie naszego miasta.
„Nasza Miss” dostała także piękne kwiaty i upominek ufundowany przez Urząd
Miejski w Krasnobrodzie.

Zaraz potem na scenie gromkimi brawami powitano gwiazdy z telewizyjnego
programu „Jaka to melodia”, JAROSŁAWA WEBERA I GRZEGORZA WILKA.
Artyści zaprezentowali znane i lubiane
szlagiery wykonawców polskich i zagranicznych. Zarówno gwiazdy koncertu jak
i publiczność bawiły się znakomicie. Nie
obyło się bez gromkich braw, wspólnego
śpiewania i bisów.
Po energicznych i bardziej rokowych
rytmach nadszedł czas na piosenki ze słonecznej Italii.
Przed zgromadzoną publicznością
zaprezentował się zespół „Don Corleone
Show”, który przypomniał największe
hity włoskiej piosenki. Publiczność bawiła
się znakomicie, tańczyła i śpiewała wraz z
artystami. I w takim wesołym, tanecznym
nastroju zakończył się drugi dzień obchodów „Dni Krasnobrodu”.
Ostatni dzień świętowania dni miejscowości, to tradycyjnie Przegląd Orkiestr
Dętych.
Już od wielu lat jest to nieodłączny
element programu, który wpisał się już
głęboko w pamięć nie tylko mieszkańców,
ale także miłośników orkiestr dętych.
W tym roku w przeglądzie wzięło
udział 6 orkiestr. Zanim rozpoczęły się
konkursowe prezentacje na scenie umiejscowionej w centrum Krasnobrodu, orkiestry można było zobaczyć i usłyszeć podczas przemarszu ulicami miasta.
I tutaj nie obyło się bez niespodzianek,
które zafundowała nam kapryśna tego lata
pogoda. W tym momencie szczególne podziękowania należą się członkom orkiestr,
które podczas przemarszu zaskoczył ulewny deszcz. Muzycy nie przerwali swojej
prezentacji i w strugach deszczu przedstawili się zgromadzonym na ulicach miłośnikom muzyki.
Gdy wszystkie orkiestry dotarły na
miejsce nastąpiło oficjalne otwarcie przeglądu. Potem było wspólne odegranie
utworów przez wszystkich zgromadzonych muzyków. Tą jedną wielką orkiestrą,
która brzmiała znakomicie dyrygował tradycyjnie już Bogdan Pałczyński – kapelmistrz tomaszowskiej orkiestry.
Po odegraniu dwóch wspólnych utworów rozpoczęły się konkursowe prezentacje.
Każda z orkiestr zaprezentowała piętnastominutowy program, który oceniali
jurorzy - muzycy: Tadeusz Dobrowolski z
Przemyśla, Stefan Żuk z Nowego Sącza i
Janusz Kiecana z Zamościa.
Kiedy wszyscy już przedstawili przygotowane przez siebie utwory Jury udało
się na obrady.
Ciąg dalszy na str. 6
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Dni Krasnobrodu
W

erdykt nie okazał się trudny, bowiem jurorzy byli bardzo zgodni, a ich oceny poszczególnych orkiestr
były jednomyślne.
Protokół odczytał przewodniczący Jury
Pan Tadeusz Dobrowolski.
W kategorii Orkiestr Małych pierwsze
miejsce zajęła Orkiestra Dęta OSP w Tomaszowie Lub. Tuż za nią była Orkiestra Dęta działająca przy Krasnobrodzkim Domu Kultury, zaś trzecie miejsce
przypadło Strażackiej Orkiestrze Dętej
z Tarnogrodu.
W Kategorii Orkiestr Dużych pierwsze miejsce przypadło Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Krasnostawskiego Domu
Kultury, drugie Biłgorajskiej Orkiestrze
Dętej im. Czesława Nizio, zaś trzecie Orkiestrze Dętej „Zaburze”.
Każda z orkiestr otrzymała nagrodę
finansową, puchar i pamiątkowy dyplom.
Przyznano także nagrody dla kapelmistrzów. Ponadto Burmistrz Krasnobrodu
ufundował nagrody specjalne dla Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej oraz jej kapelmistrza Janusza Dąbrowskiego.
Uroczystego wręczenia nagród w
imieniu Burmistrza dokonała dyrektor
Krasnobrodzkiego Domu Kultury Mariola Czapla, której asystowała Foto Models
Poland 2009 - Monika Kończewska.

Należy też wspomnieć, że podczas
tego niedzielnego spotkania na Placu Siekluckiego miłośnicy orkiestr mieli także
okazję do obejrzenia Wystawy Agroturystycznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w
Chełmie w ramach projektu pt. „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej
elementem zrównoważonego rozwoju
Wschodniej Lubelszczyzny”. Zgromadzeni w centrum Krasnobrodu, mogli nie
tylko zapoznać się z ofertą agro i ekoturystyczną i rzemiosłem, ale także degustować regionalne przysmaki.
Ostatnim punktem obchodów Dni
Krasnobrodu był koncert Zespołu Pieśni
i Tańca „Roztocze” z Tomaszowa Lubelskiego, jednak ulewny deszcz pozwolił
publiczności na obejrzenie tylko jednego
tańca w wykonaniu młodych tancerzy.
Tak, więc na koniec kapryśna pogoda znowu przypomniała o sobie i po raz kolejny
zburzyła program tej trzydniowej imprezy.
Pozostaje mieć nadzieje, że za rok
aura będzie bardziej łaskawa, czego sobie
i Państwu życzę.

dniach 18-19 lipca 2009r. w
Krasnobrodzie odbyły się X
Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców
Zamojskiej Wsi.
Te sportowe zmagania miały miejsce na
obiektach sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Podstawowych oraz na
stadionie Klubu Sportowego „IGROS”.
W igrzyskach wzięło udział 1450 zawodników i zawodniczek, reprezentujących 15
gmin z terenu powiatu zamojskiego.
Głównym celem imprezy jest popularyzacja sportu i rekreacji, promocja
aktywnego i zdrowego stylu życia oraz
wyłonienie najlepszej drużyny z terenu
powiatu zamojskiego.
Podczas tegorocznych jubileuszowych
Igrzysk w Krasnobrodzie oprócz tradycyjnych konkurencji charakterystycznych dla
tego typu zawodów odbyła się również
„konkurencja krasnobrodzka”, a mianowicie rzut podkową do celu, w której startowało 35 zawodników.
Najlepszymi okazali się kolejno: Henryk Matej – Starosta Zamojski, Janusz Oś
– Burmistrz Krasnobrodu oraz Zdzisław
Koszel – Wójt Gminy Grabowiec.

Wiesława Nowosad
Halina Olszewska
Jadwiga Gromek
Maria Kawka
Celina Margol
Władysław Pawelec
Mieczysław Kowalczuk

M.K.

X POWIATOWE
IGRZYSKA LZS

W

Dyrektor
Krasnobrodzkiego
Domu Kultury
składa serdeczne
podziękowania
życzliwym osobom,
które finansowo wsparły
organizację
tegorocznych
Dni Krasnobrodu,
byli to:

Podczas całych Igrzysk panowała bardzo
sympatyczna, sportowa atmosfera.
W klasyfikacji ogólnej, po zliczeniu
wszystkich punktów najlepszą okazała
się Gmina Sitno uzyskując 614 punktów,
pozycja druga przypadła Gminie Miączyn
z 498 punktami, zaś miejsce trzecie zajęli gospodarze, czyli Gmina Krasnobród,
zdobywając 445 punktów.
Zawodnicy za I-III miejsca w konkurencjach indywidualnych otrzymali okolicznościowe medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów Igrzysk.
Zwycięskie drużyny za zajęcie I –III miejsca otrzymały okolicznościowe puchary
ufundowane przez sponsorów oraz okolicznościowe medale i nagrody rzeczowe.
W punktacji końcowej gmin za I- X
miejsce gminy otrzymały okolicznościowe pamiątkowe puchary ufundowane
przez sponsorów i organizatorów.
Przy dekoracjach najlepszych sportowców
asystowała Miss Foto Models 2009 Monika Kończewska.
M.K.

Krasnobrodzki
Dom Kultury
serdecznie zaprasza
DZIECI I MŁODZIEŻ NA:
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE:
poniedziałki i środy
15.00-16.30;
ZAJĘCIA PLASTYCZNE:
wtorki i czwartki
15.00- 16.30;
Informujemy także, że od połowy października wznowione
zostaną zajęcia szachowe.
O dokładnym ich terminie poinformujemy na plakatach.
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Krasnobród ma swojĄ walutę
W

trakcie Dni Krasnobrodu zainaugurowano emisję dukata krasnobrodzkiego.
Krasnobród, od 24 lipca promuje się
poprzez emisję własnej waluty, dukata
krasnobrodzkiego. Jego emisja nawiązuje do 70 rocznicy szarży Ułanów Wielkopolskich pod Krasnobrodem oraz do
przyznania miastu zaszczytego miana
„Perły Lubelszczyzny”. Emisję dukata
krasnobrodzkiego zainaugurował i ogłosił
Burmistrz Janusz Oś, w obecności licznej
grupy mieszkańców i turystów zgromadzonych na rynku. Parę godzin wcześniej na
polach pod Krasnobrodem odbyło się widowisko historyczne będące inscenizacją

ostatniej bitwy ułanów. Mimo siąpiącego
deszczu oglądało je około tysiąca mieszkańców i turystów. Po bitwie, uczestnicy i
aktorzy widowiska przeszli na rynek i tam
oficjalnie wprowadzono dukata krasnobrodzkiego do obiegu. Przypomnijmy, że
producentem dukata jest Mennica Polska
S.A., co zapewnia jego jakość artystyczną
i technologiczną, a zatem i wartość kolekcjonerską. Wyemitowano tylko 15.000
dukatów krasnobrodzkich o nominale 7
oraz niewielką liczbę, 500 sztuk wyprodukowanych ze stopu srebra Ag 500 dukatów
kolekcjonerskich o nominale 70. Srebrne
dukaty krasnobrodzkie wyróżniają się od
innych emisji zastosowaną techniką men-

niczą - mają oksydowaną powierzchnię,
nadającą dukatowi wygląd charakterystyczny dla starych numizmatów. Stanowi to o ich kolekcjonerskiej atrakcyjności. Dukaty krasnobrodzkie wyróżniają
się także urodą graficzną. Jest to zasługa
projektanta oraz emitenta, który czynnie
uczestniczył w procesie projektowania,
dbając o wierność historyczną szczegółów
odtwarzanych na awersie dukata. Przedstawia on fragment szwadronu 25. Pułku
Ułanów.
Począwszy od dnia inauguracji emisji
mieszkańcy Krasnobrodu i wypoczywający w nim turyści mają możliwość nabycia
dukatów krasnobrodzkich w Punkcie Wymiany, którym jest INFORMACJA TURYSTYCZNA
przy ul. Tomaszowskiej 25.
Dla osób, które nie mogą
przyjechać doKrasnobrodu
stworzono możliwość nabycia dukatów krasnobrodzkich przez Internet na stronie
www.dukatypolskie.pl. Do
końca września 2009 roku za
7 dukatów krasnobrodzkich
będzie można nabywać towary i usługi w placówkach
usługowych i handlowych
na terenie miasta, które akceptują je jako bon towarowy o wartości 7 złotych. Są
one oznaczone naklejką o
treści „Tu honorujemy dukaty krasnobrodzkie”. Trzeba podkreślić, że 7 dukatów
krasnobrodzkich to w okresie
obowiązywania bon towarowy, za który można nabyć
towary i usługi o wartości
nominalnej. Jego akceptowanie jest dobrowolne. Przede
wszystkim jednak dukaty
krasnobrodzkie i towarzyszące im materiały informacyjne
są nośnikiem informacji o
Krasnobrodzie i jego urokach w kraju, a często także
za granicą.
Zbigniew Michalski
Więcej informacji:
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
tel. (0 84) 660 71 58,
(0..84) 660 76 92,
um@krasnobrod.pl
dorota.smala@dmwaw.eu
tel. 608 229 469
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II Rekonstrukcja Bitew pod Krasnobrodem

W

dniach 25-26 lipca odbyły się
kolejne Dni Krasnobrodu. W
tym roku organizatorami byli: Burmistrz
Krasnobrodu, Krasnobrodzki Dom Kultury, Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł” oraz Stowarzyszenie
Rekonstrukcyjno-Historyczne 9 Pułku
Piechoty Legionów, które odpowiedzialne było za zorganizowanie rekonstrukcji
bitew o Krasnobród. Inscenizacja odbyła się w nowym miejscu - na tzw. „Krasnobrodzkich Żuławach”, za stacją Paliw
„KrasTank”. Niestety podobnie jak przed
rokiem, sobotni poranek powitał Krasnobród ulewnym deszczem, który trochę pokrzyżował wcześniejsze plany. Niemniej II
Rekonstrukcja Bitew pod Krasnobrod emrozpoczęła się zgodnie z planem o godz.
14.00. Dopisała też publiczność, której
liczebność ocenia się na około tysiąca
osób. Scenariusz inscenizacji oparty był
na faktach historycznych i był podzielony
na dwa elementy. Pierwszy epizod ukazywał atak 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
na główne siły ubezpieczenia 8 dywizji
piechoty gen. Kocha. Tak jak 23 września

1939r., Niemcy ponieśli duże straty i musieli wycofać się z zajmowanych pozycji
w Krasnobrodzie. Polacy wzięli do niewoli licznych jeńców niemieckich oraz uwolnili polskich jeńców przetrzymywanych w
kościele. Drugi epizod ukazywał walki 24
września 39 Dywizji Piechoty Legionów
generała Brunona Olbychta, o przerwanie
pierścienia okrążenia pod Krasnobrodem
na kierunku południowym. Mimo początkowych sukcesów, Polacy po zmasowanym ostrzale artylerii i kontrataku niemieckim musieli wycofać się w kierunku
na Suchowolę i opuścili Krasnobród, który
zajęty został przez Wehrmaht. W rekonstrukcji uczestniczyło prawie 100 rekonstruktorów, w tym ponad 20 ułanów na
koniach. W walce użyte zostały karabiny
wz. 98 Mauser i wz. 91/98/25 „Mosin”, a
także sześć karabinów maszynowych, min.
karabiny maszynowe Maschinengewehr
34 (MG34), ciężki karabin maszynowy
wz. 10/28 Maxim, ręczny km Browning
wz. 28. Strzelała replika granatnika Wz
36, a także co było dużą atrakcją, karabin
ppanc. wz. 35 znany pod potoczną nazwą

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli
w realizacji II rekonstrukcji Bitew pod Krasnobrodem
Podziękowania składane są:
Grupom rekonstrukcyjnym i ułanom:
* Biłgorajskiemu Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych
* Batalionowi Obrony Narodowej „Lech” z Żywca
* Grupie Rekonstrukcji Historycznych „San” z Sanoka
* Grupie Rekonstrukcji Historycznych Wrzesień39
* Klubowi Rekonstrukcji Historycznych Tomaszów 39
z Tomaszowa Lubelskiego
* Stowarzyszeniu Historyczno-Rekonstrukcyjnemu „Śląsk Cieszyński”
* Stowarzyszeniu Rekonstrukcyjno–Historycznego
„PODHALE W OGNIU” z Nowego Targu
* Stowarzyszeniu Rekonstrukcyjno–Historycznemu „FRONT”
* Szwadronowi Jazdy RP Oddział Terenowy w Zamościu w barwach
9 Pułku Ułanów Małopolskich
* Ochotniczemu Szwadronowi Jazdy Ziemi Tomaszowskiej
* Stowarzyszeniu Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
Sponsorom:
* Firmie „Waldex” z Krasnobrodu
* Stacji Paliw „Petsul” w Krasnobrodzie
* Zajazdowi Kalinka w Kaczórkach
* Panu Józefowi Topolskiemu
* Firmie „Torfex” z Krasnobrodu
* Marketowi Spożywczemu „AMC” w Krasnobrodzie
* Sklepowi Spożywczemu Stanisława Borka w Krasnobrodzie

Ur. Na polu walki zobaczyć można było
bogato wyposażony niemiecki szpital polowy, który obsługiwany był przez liczne
sanitariuszki, oryginalne przedwojenne
motocykle BMW i Sokół a także rowery,
z którymi przybyli nasi goście z Biłgorajskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych.
Po rekonstrukcji oddziały uczestniczące w boju udały się na Plac Siekluckiego
w centrum Krasnobrodu. Tam Burmistrz
Krasnobrodu Pan Janusz Oś, wręczył podziękowania za uczestnictwo w uroczystościach grupom rekonstrukcyjnym oraz ułanom. Specjalne podziękowania Burmistrz
Janusz Oś skierował do Stowarzyszenia
Rekonstrukcyjno-Historycznego 9 Pułku
Piechoty Legionów z Krasnobrodu. Dziękując za przygotowanie całości rekonstrukcji, podkreślił ich walor historyczny
oraz zadeklarował kontynuację takich imprez w przyszłości.
Zbigniew Michalski

„Zamknęły się ukochane oczy,
Spoczęły pracowite dłonie
Przestało bić ukochane serce ...”

PODZIĘKOWANIE
Rodzinie, Przyjaciołom,
Znajomym,
Sąsiadom i Delegacjom
z Zakładów Pracy,
Wszystkim, którzy w tak
bolesnej chwili dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele
serca i życzliwości
oraz licznie uczestniczyli
we Mszy św.
i pogrzebie mojego Taty
Tadeusza Buczaka
składam serdeczne
podziękowania
Elżbieta Nizio
z Rodziną
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Odpust Św. Rocha
Witaj Rochu, mężu święty,
Tyś z wielkiego rodu wzięty!
Krzyżem świętym naznaczony,
Z lewej boku Twego strony.
Gdy miejsca święte obchodzisz,
Zapowietrzonych przywodzisz
Do zdrowia samem dotknieniem,
Z wielkiem wszystkich podziwieniem.
Pozdrowienie ponawiamy,
Zachowaj nas - upraszamy Od wrzodów, moc nad któremi
Wziąłeś słowy anielskiemi.
(Hymn do św. Rocha)

W

ażnym wydarzeniem religijnym, na które przybywają do
Krasnobrodu liczne rzesze pielgrzymów
jest odpust ku czci św. Rocha, który odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę po
15 sierpnia. Każdego roku w tym czasie,
w Kaplicy św. Rocha odprawiana jest uro-

czysta suma odpustowa ku czci świętego
Patrona tego miejsca.
W tym roku uroczystości odpustowe
miały miejsce w niedzielę 16 sierpnia.
Sumę odpustową oraz homilię wygłosił
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Ks.
Prałat dr Franciszek Nieckarz. Na to miejsce przybyło również wielu kapłanów.
Kaplica położona jest w niezwykle urokliwym miejscu Doliny św. Rocha, otoczonej
wzgórzami pokrytymi bukowo-jodłowym
lasem. Niesamowite wrażenie sprawiał
widok tych wzgórz, podczas odpustu,
na których po same szczyty zgromadziły
się ogromne rzesze pielgrzymów, którzy
przybyli na uroczystości odpustowe z różnych zakątków Polski.
Obecna kaplica zbudowana została w
1943 roku na miejscu starej, która uległa
zniszczeniu w 1935 r. przez przewracający
się potężny buk. Jest to kaplica drewniana, kryta gontem, wybudowana w stylu
zakopiańskim. Początki kultu św. Rocha
sięgają XVII w., kiedy to według przekazów, podczas panującej zarazy dżumy
Marysieńka Sobieska ufundowała nad źródełkami kaplicę i kazała umieścić w niej

obraz św. Rocha - patrona ludzi chorych
na choroby zakaźne.
W kaplicy znajduje się niewielkie źródełko, którego wody według miejscowej
legendy mają właściwości uzdrawiające.
Jest tu również opis bitwy z okresu powstania styczniowego sporządzony przez
naocznego świadka tych wydarzeń. Tutaj,
bowiem dnia 24 marca 1863r. miała miejsce krwawa bitwa powstańców z oddziału Marcina „Lelewela” Borelowskiego z
wojskami carskimi. Należy również wspomnieć, iż staraniem Kustosza Sanktuarium
Ks. Prałata Romana Marszalca, który jest
gospodarzem tego miejsca, w w roku 2008
dokonano remontu kaplicy, gdzie wymieniono zepsute elementy więźby dachowej
i pokryto nowym gontem. Cała kaplica została odpowiednio zakonserwowana.
Kult św. Rocha cieszy się w Krasnobrodzie niezwykłą popularnością. Z roku
na rok rośnie liczba pielgrzymów do tego
miejsca. Niezwykły klimat tego miejsca
sprawia, iż odczuwa się tam tę Bożą obecność i szczególne wstawiennictwo św. Patrona.
Ks. Sławomir Skowroński
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Pożegnanie Wakacji
W

dniach 22-23.08.2009r. w Krasnobrodzie odbyła się impreza
plenerowa pod hasłem „Pożegnanie Wakacji”. Tegoroczne świętowanie w większości miało miejsce na Placu Siekluckiego w
centrum Krasnobrodu.
W ramach sobotniego programu „Pożegnania wakacji” odbył się Piknik Rodzinny, który rozpoczął się XI Turniejem
Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu - jedyny punkt programu, który
miał miejsce na krasnobrodzkiej plaży.
Do rywalizacji przystąpiło 6 dwuosobowych drużyn z Biłgoraja, Zamościa, Łukawicy, Majdanu Sopockiego i Warszawy.
Drużyny zostały podzielone na 2 grupy,
które rozegrały ze sobą mecze w systemie
„każdy z każdym”. W wyniku tych rozgrywek I miejsce zajęła drużyna o nazwie
„MALAMUTY” z Biłgoraja w składzie
Łukasz Kurzyna i Tomasz Chorzępa, II
miejsce - drużyna „WILOTIM” w składzie
Artur Wilczyński i Andrzej Wilczyński z
Łukawicy, zaś III lokata przypadła drużynie M & M`s braci Jabłońskich, Macieja i
Michała, którzy połączyli siły Warszawy i
Zamościa.
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, które wręczył ich
fundator - burmistrz Krasnobrodu Janusz
Oś.

Popołudniowa część „Pożegnania wakacji” - piknik Rodzinny rozpoczęła się o
godzinie 15.00 programem przygotowanym przez Towarzystwo Regionalne Miasta i Gminy Krasnobród.
W kilku odsłonach wystąpił zespół „RETRO” z Ukrainy, przeprowadzono również konkursy familijne z nagrodami.
O godzinie 18.00 rozpoczęła się druga część festynu, której organizatorem był
Burmistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki
Dom Kultury.
Na początku zgromadzona publiczność mogła wysłuchać pierwszej części
koncertu zespołu „BRUNO” z Hrubieszowa, następnie o godzinie 20.00 nadszedł czas na „Gwiazdę Wieczoru” czyli
„DRUGĄ MARYLĘ”. Finalista programu
telewizyjnego „Mam talent” – Sebastian
Olejniczak zaprezentował wielkie przeboje Maryli Rodowicz. Publiczność bawiła
się świetnie. Było wspólne śpiewanie i
oczywiście bisy.
Po występie można było zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z „Drugą Marylą” i
dostać jej autograf. Trzeba przyznać, że
chętnych nie brakowało. Ostatnim punktem sobotniego programu była zabawa
plenerowa z zespołem „Bruno”. Hrubieszowska grupa, również spisała się dobrze,
bowiem zgromadzona na placu publiczność bawiła się znakomicie.

Drugi dzień „Pożegnania Wakacji”
rozpoczął się o godzinie 15.00 na Placu Siekluckiego, który tego dnia stał się
miejscem wyjątkowym, bowiem właśnie
23.08.2009 roku odbyła się uroczystość
odsłonięcia pomnika upamiętniającego
postać mgr Mieczysława Siekluckiego farmaceuty, strażaka, społecznika – człowieka zasłużonego dla Krasnobrodu.
W uroczystościach oprócz władz samorządowych wzięli udział strażacy z terenu całej gminy, mieszkańcy i zaproszeni
goście, a wśród nich najbliższa rodzina
Mieczysława Siekluckiego.
Symbolicznego odsłonięcia pomnika dokonała Pani Zofia Sieklucka – żona Pana
Mieczysława.
Po tych uroczystościach, w dalszej części
niedzielnego programu można było posłuchać krótkiego koncertu Krasnobrodzkiej
Orkiestry Dętej, zespołu folklorystycznego „Wójtowianie” i kapeli „Echo Roztocza”.
Ostatnim punktem tegorocznego „Pożegnania Wakacji” był koncert zespołu
„Hold Band”, który grał dla zgromadzonej, mimo brzydkiej pogody, publiczności
do godziny 20 –stej.
M.K.

GALERIA SZUR

„Trudno powiedzieć czy w tym miejscu sztuka uzupełnia naturę czy natura
sztukę. Jakkolwiek by to było powstało
miejsce przeurocze”. Taki wpis w księdze
gości najpełniej określa to miejsce.
8 sierpnia miało miejsce otwarcie „Galerii Szur”. Program starannie
przygotowano na cały popołudniowy dzień sobotni.
W otwarciu Galerii uczestniczyli mieszkańcy Szuru,
zaproszeni goście, przypadkowi turyści. Gospodarzem
spotkania był Marek Rzeźniak - artysta malarz, absolwent ASP w Krakowie, autor
22 wystaw indywidualnych
w kraju i za granicą i tyleż lat
związany z Krasnobrodem i
Szurem. Tutaj powstawały
cykle „Strachy Roztocza”,
„Strachy polskie”, „Żywioły”, „Odbicia” i cykl ostatni
„Wokół Księżej Góry”. Od
trzech lat swoją pracownię

udostępnił wszystkim zainteresowanym
tworząc Galerię. W sezonie letnim jest
to miejsce odwiedzane przez elitę krasnobrodzkich turystów i mieszkańców.
Artysta osobiście stara się z nimi spotkać.
Poza sezonem Marka Rzeźniaka częściej

możemy spotkać w plenerze lub przy sztaludze, dlatego lepiej wcześniej zadzwonić
i umówić się na spotkanie. W Galerii odbywają się również lekcje artystyczne dla
młodzieży. Galeria to nie tylko obiekt w
którym eksponowane są obrazy, to również
przestrzeń wsi gdzie niejeden
architekt krajobrazu przystaje zauroczony. Możemy tam
też spotkać instalacje które
robią „karierę” w galeriach
sztuki. To wszystko sprawia,
że Galeria Szur jest miejscem
niezwykłym. współtworzy
„Roztoczańskie Ekomuzeum
- Świąteczna Kraina”.
Niestety, żeby dotrzeć do
tego miejsca trzeba sporego
wysiłku. Brak drogi bitej i
utwardzonej ścieżki rowerowej utrudnia dotarcie.
Maria Rzeźniak

POWIATOWE IGRZYSKA LZS

18-19.07.2009r.

POŻEGNANIE WAKACJI

22-23.08.2009r.
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BIEG PAMIĘCI DZIECI ZAMOJSZCZYZNY

uż po raz XXIII wystartował w tym
roku Czteroetapowy Bieg Pamięci
Dzieci Zamojszczyzny, którego organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zamościu. Tegorocznych uczestników
Biegu witaliśmy w piątek 28 sierpnia w
centrum Krasnobrodu, na Placu Siekluckiego, gdzie była meta drugiego etapu
prowadzącego ze Zwierzyńca. Władze samorządowe, zespół folklorystyczny „Wójtowianie” oraz mieszkańcy Krasnobrodu
i turyści, jak co roku z wielkim entuzjazmem i radością witali na mecie nie tylko
przybywających zawodników, ale także
organizatorów tego sportowego wydarzenia. Atmosfera jak zawsze była bardzo
sympatyczna. Kiedy wszyscy uczestnicy
Biegu przekroczyli linię mety odbyło się
ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród, które wręczali Burmistrz
Krasnobrodu Janusz Oś i Z-ca Burmistrza
Piotr Michalski, dyrektor Biegu Bogdan
Lizut i sędzia główny biegu Lucjan Ksykiewicz. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali także kwiaty, które wręczali im najmłodsi mieszkańcy Krasnobrodu
- dzieciaki, które od najmłodszych lat kibicują uczestnikom biegu. Oprócz nagród
regulaminowych, które otrzymali trzej
pierwsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach, przyznano także nagrody specjalne. Otrzymali je: Zbigniew Olszewski
i Marcin Bukała reprezentanci Krasnobrodu biorący udział w Biegu.
Na mecie, w Krasnobrodzie nie mogło
w tym roku zabraknąć także słodkiej nagrody w postaci pysznego tortu ufundowanego tradycyjnie przez p. Janusza Szpyrę
z Krasnobrodu. Słodką nagrodę otrzymał

Z

Sierpień - Wrzesień 2009

najstarszy zawodnik Biegu.
Były też brawa, wiele gratulacji, pamiątkowe zdjęcia i.....tradycyjne tańce na ulicy. Potem już tylko krótkie pożegnanie
oraz wyjazd uczestników i organizatorów
Biegu do Zamościa.
Rozstanie nie było jednak długie, bo
już następnego dnia, tj. w sobotę 29 sierpnia wszyscy wrócili do Krasnobrodu, aby
stąd rozpocząć III etap Biegu. Około godz.
14.30 zaczęło się pożegnalne spotkanie
z organizatorami i uczestnikami XXIII
Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci
Dzieci Zamojszczyzny. W krótkim przemówieniu dyrektor OSiR w Zamościu i
jednocześnie dyrektor Biegu Tadeusz Lizut podziękował władzom samorządowym
Krasnobrodu i mieszkańcom za gościnne
przyjęcie. Potem głos zabrał Burmistrz
Krasnobrodu Janusz Oś, który w imieniu
własnym i mieszkańców miasta podziękował zawodnikom i organizatorom za
ich trud wlożony w przygotowanie tego
sportowego przedsięwzięcia. Następnie
uczestnicy i organizatorzy Biegu oraz
gospodarze Krasnobrodu, w uporządkowanym szyku, z Krasnobrodzką Orkiestrą
Dętą na czele udali się pod pomnik poświęcony Obrońcom Ojczyzny. Tam, delegacja władz samorządowych Krasnobrodu i delegacja uczestników biegu złożyły
wiązanki. Potem zawodnicy udali się na
Podklasztor, gdzie wyznaczona była linia
startu do III etapu Biegu prowadzącego do
Zamościa.
W centrum Krasnobrodu zawodników
brawami żegnali mieszkańcy miasta.

Tegoroczni zwycięzcy II etapu Biegu,
który miał metę w Krasnobrodzie to:
Kategoria Mężczyźni
I miejsce - Strodubtser Wiktor
II miejsce - Janicki Jarosław
III miejsce - Kuzdra Dariusz
Kategoria Kobiety
I miejsce - Stanko Swietłana
II miejsce - Żółkiewska Małgorzata
III miejsce - Buniewska Elżbieta
Kategoria Wózki Mężczyźni
I miejsce - Skrzypiński Arkadius
II miejsce - Król Bogdan
III miejsce - Wandachowicz Zbigniew
Kategoria Wózki Kobiety
I miejsce - Pudlis Monika
II miejsce - Seligowska Monika
III miejsce - Kołodziejczyk Marzena
Kategoria Niewidomi
I miejsce - Chmurzyński Tomasz
II miejsce - Gołąbek Mariusz
III miejsce - Badowski Krzysztof
Kategoria Rolki Mężczyźni
I miejsce - Czarnopyś Damian
II miejsce – Umer Mateusz
III miejsce - Grychan Kazimierz
Kategoria Rolki Kobiety
I miejsce - Żółkiewska Kaja
II miejsce - Parkot Anita
III miejsce - Parkot Natalia
M.K.

Grzybobranie

bieranie grzybów to wielka przyjemność. Nie trzeba chyba o tym
przekonywać zapalonych grzybiarzy, którzy co roku przynoszą do swych domów
kosze grzybów, które są nie lada przysmakiem.

W tym roku, sezon grzybowy również
okazał się bardzo urodzajny i znowu ich
miłośnicy mieli niezłe pole do działania.
Przedstawiamy Czytelnikom Gazety
Krasnobrodzkiej dwie osoby Marię Domańską i Martę Antoniak, które prezentują

wyjątkowe okazy.
Może znalezione przez nie grzyby
będą zachętą dla Państwa do wyprawy do
lasu.
M.K
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XXXII Sesja Rady Miejskiej

W

dniu 31 lipca 2009 roku w budynku byłej szkoły w Hutkowie
odbyła się wyjazdowa XXXII sesja V kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
W sesji uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Przewodniczący
Rady Powiatu Zamojskiego, Sekretarz
Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy jednostek podległych, pracownicy Urzędu
Miejskiego, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli oraz mieszkańcy.
Przed rozpoczęciem obrad odbyła się
wizytacja wysypiska w Grabniku oraz
otwarcie ujęcia wody w Hutkowie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, Jadwiga Zub - radna z Hutkowa oraz Krystyna
Wróbel - sołtys Hutkowa.
Podczas sesji podjęto 5 następujących
uchwał:
1/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na użyczenie nieruchomości.
Rada wyraziła zgodę na oddanie w
użyczenie na okres 3 lat nieruchomości o
pow. 2,90 ha poł. w Krasnobrodzie przy
ul. Wczasowej, na której urządzony jest
stadion sportowy wraz z budynkiem socjalnym na rzecz Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „Igros Krasnobród”.
2/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w dzierżawę części działki
oznaczonej nr 607/12 położonej w Krasnobrodzie.
Podjętą uchwałą Rada wyraziła zgodę
na dzierżawę działki o pow. 100m2 poł. w
Krasnobrodzie przy ul. Tomaszowskiej,
na rzecz osoby fizycznej. Okres dzierżawy
wynosi 1 rok. Na przedmiotowej działce

prowadzona jest działalność gospodarcza
(sprzedaż art. spożywczych).
3/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem budynku mieszkalnego.
Rada wyraziła zgodę na oddanie w
najem na okres 1 roku budyneku mieszkalnego na rzecz osoby fizycznej, o pow.
62,0m2 poł. w Majdanie Wielkim.
4/ Uchwała w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2009.
5/ Uchwała w sprawie zgłoszenia uwag
do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej zwierząt łownych w otulinie
Roztoczańskiego Parku Narodowego.
W podjętej uchwale Rada uznała za
zbędne i nieuzasadnione tworzenie strefy
ochronnej zwierząt łownych w otulinie
Roztoczańskiego Parku Narodowego.
W wolnych wnioskach radni i sołtysi
zgłaszali zapytania dot. min. potrzeb w
zakresie inwestycji drogowych, w tym budowy chodników. Dyskutowano również
na temat współpracy gminy z Powiatem
Zamojskim w zakresie prowadzonych inwestycji drogowych w ramach zawartych
porozumień. Na zgłaszane zapytania wyjaśnień udzielał Burmistrz J. Oś.
Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.
pl (w zakładce Uchwały Rady Miejskiej).
E. Borek
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Hydrofornia
w Hutkowie
łówną przyczyną starań o budowę nowej hydroforni dla miejscowości Hutków była zła jakość wody oraz
duże koszty eksploatacji starej hydroforni.
Stare i energochłonne urządzenia wymagały ciągłych napraw. Utrzymanie w miarę dobrej jakości wody wymagało ciągłego uzdatniania jej poprzez odżelazianie.
Nowa hydrofornia jest bardzo nowoczesnym i energooszczędnym obiektem.
Rozwiązuje najważniejszy problem, czyli
jakość wody. Woda z tego ujęcia ma bardzo dobre parametry i nie wymaga żadnego uzdatniania. Ponadto hydrofornia jest
energooszczędna ponieważ pracuje w niej
tylko jedna pompa głębinowa o niedużej
mocy. Woda pompowana jest do zbiornika o pojemności 100 m3 a następnie grawitacyjnie płynie do sieci wodociągowej.
To rozwiązanie oprócz dużych oszczędności na energii elektrycznej ma jeszcze
inne zalety. Najważniejszą z nich jest to,
że w przypadku krótkiego braku prądu
mieszkańcy będą mieli cały czas wodę.
Pełny zbiornik wody tj. 100 m3 może
wystarczyć na trzy dni dla miejscowości
Hutków. Kolejną zaletą jest praktycznie
bezobsługowa praca hydroforni ponieważ
zostały zastosowane nowoczesne układy
sterowania oraz zabezpieczenia urządzeń.
Nowa hydrofornia pracuje od 01 czerwca
2009 roku.

G

Jacek Gmyz
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DZIWNY JEST TEN ŚWIAT
N

apisanie tego tekstu zajmie mi
godzinę. W tym czasie, według
statystyki na świecie umrze 6,5 tysiąca
osób, a urodzi się 15 tysięcy. Gdzie są teraz tysiące rodzin, które właśnie opłakują
kogoś bliskiego lub cieszą się z narodzin
dzieci? Zaczynam zastanawiać się ilu z
tych ludzi zmarło z przyczyn naturalnych,
a ilu zabito i jak bardzo cierpieli. Ile z tych
nowo narodzonych dzieci zostanie porzuconych, ile będzie żyć w biedzie, a ilu na
świecie powita szczęśliwy ojciec, matka,
dziadek? Dziwny jest ten świat. Zaliczona
(jeszcze) do statystyki żywych zaczynam
się zastanawiać jak prawdziwe są słowa
piosenki Czesława Niemena.
Dziwne jest to, jak żyjemy. Ludzie
przechodzą przez życie, zaprzątając sobie głowę prawdziwymi głupstwami,
wszystko odkładając, nie zwracając uwagi na kluczowe momenty. Nie ryzykują,
gdyż uważają to za zbyt niebezpieczne.
Ciągle narzekają, ale potrafią stchórzyć,
gdy uśmiechnie się do nich los. Chcą, by
wszystko wokół się zmieniło, ale brak im
odwagi, aby zmienić siebie. Ile rzeczy
robimy z konieczności, a ile z powodów
czysto absurdalnych. Dlaczego nosimy
krawat? Dlaczego zegar chodzi „zgodnie z
kierunkiem wskazówek”? Skoro działamy
w systemie dziesiętnym, to dlaczego doba
ma dwadzieścia cztery godziny, a w każdej
minucie jest sześćdziesiąt sekund? Dziwny jest ten świat. Wiele zasad, którym się
dziś podporządkujemy, nie ma żadnych
podstaw. Jednak, gdy próbujemy działać
inaczej nazywają nas wariatami, lub osobami niedojrzałymi.
Społeczeństwo tworzy systemy, które z biegiem czasu tracą rację bytu, ale
narzucają nam swoje reguły. Czy warto
żyć według tych systemów? Jeśli bezkrytycznie zaufamy lekarzom stwierdzimy,
że wszystko może zaszkodzić naszemu
zdrowiu. Gdy uwierzymy teologom, we
wszystkim widzieć będziemy grzech, a
gdy posłuchamy żołnierzy dojdziemy do
wniosku, że na świecie nie jest bezpiecz-

nie. Trudno jest wybrać, według jakich zasad mamy żyć. Dzisiaj za wzór stawiamy
sobie osobę pewną siebie, odnoszącą sukcesy, a dodatkowo, gdy jest to ładna blondynka z dużym biustem mamy pełen obraz
idealnej kobiety dwudziestego pierwszego
wieku. Bezmyślnie postanowiłam podążać
za „ideałem”. Włosów nie przefarbuję,
biustu nie powiększę, na pracę nie narzekam, więc zaczęłam od odchudzania.
Nowa dieta polegała na wyeliminowaniu
z jadłospisu białego pieczywa. Zalecano
pieczywo chrupkie z plastrem pomidora
i listkiem sałaty. Producent zapewnia, że
jest ono lepsze od zwykłego pieczywa ze
względu na wartości odżywcze. Dwa kawałki pieczywa chrupkiego dostarczają 60
kcal energii, co odpowiada kromce chleba
pełnoziarnistego. Zalet takich jak błonnik
czy witaminy można by wymienić wiele,
w przeciwieństwie do zwykłego chleba.
Wszystkie zapewnić mają zdrowie
i szczupłą sylwetkę. Może i tak, jednak
już pierwszego dnia diety zatęskniłam za
niezdrową i kaloryczną bułką. Na świecie jest wiele zwyczajów żywieniowych;
niektórzy jedzą psie mięso, robaki, trawę… Niestety połykanie tekturki nie leży
w mojej naturze, dlatego dieta potrwała
tylko dwa dni. Ludzie mający ok. 40-60
lat bezpiecznie jeździli samochodami nie
zapinając pasów, nie mieli zagłówków ani
poduszek powietrznych. Dzieci bawiły się
na tylnym siedzeniu hałasując i obijając
się o siebie. Kołyski malowano „niebezpieczną” kolorową farbą, która przecież
mogła zawierać związki ołowiu lub inne
niebezpieczne pierwiastki. Należę do pokolenia, które biegało po całym mieście
bawiąc się w podchody. Przewracaliśmy
się, byliśmy nieźle poobijani, ale dumni
ze swoich małych przygód. Nie było telefonów komórkowych i nasi rodzice nie
wiedzieli, gdzie się podziewamy. Jak to
było możliwe? Dzieci nigdy nie miały racji, wciąż je karano i nie miały problemów
psychologicznych, nie czuły się odrzucone
i pozbawione miłości. W szkole byli lepsi

i gorsi uczniowie. Ci pierwsi zdawali do
następnej klasy, pozostali oblewali. Jednak nie zajmował się nimi psychoterapeuta, było ważne, aby powtórzyli i zaliczyli
rok. Mimo wszystko przeżyliśmy, choć
czasem z poobijanymi kolanami i lekko
poturbowani. Z łezką w oku wspominam
czasy, gdy białe pieczywo nie było trucizną, dzieci rozwiązywały swoje problemy
bez jakiejkolwiek pomocy, biły się, gdy to
było konieczne i większość dnia spędzały
bez gier elektronicznych, wymyślając zabawy z przyjaciółmi.
Martwię się o dzieci z przyszłości, z
elektronicznymi zabawkami, rodzicami
nieustannie rozmawiającymi przez komórkę, z psychoterapeutami, którzy pomagać
im będą w każdej porażce. Przede wszystkim żal mi dzieci, które codziennie rano
będą musiały zjeść dwie kromki pieczywa
pełnoziarnistego, które gwarantuje zdrowie i urodę. Będą zdrowe i zrównoważone, a gdy dorosną, odkryją bułki… Kto
wie, może w 2060 roku sprzedaż białego,
niezdrowego pieczywa zostanie zabroniona i będzie rozprowadzane niczym narkotyk przez dealera. Dziwny jest ten świat.
Widziałam ostatnio spadającą gwiazdę.
Odruchowo pomyślałam życzenie, po
czym z przykrością stwierdziłam, że moja
gwiazdka to tylko kolejny samolot. Jakie
miałam życzenie? Nie ważne, teraz mam
inne: nie chcę już dłużej patrzeć jak postęp
cywilizacyjny odbiera mi marzenia. Składam świat po kawałku, ponieważ lustro,
w którym się kiedyś odbijał rozbiło się w
drobny mak. Nie chcę myśleć, że któryś
z kawałków mógł zaginąć, jednak dobrze
zdaję sobie sprawę, że dzisiaj świat odbija
się w milionach różnych luster, z których
każde, w zależności w które spojrzę pokazuje go w inny sposób. Czy lepszy? Tego
nie wiem. Według mnie na pewno dziwny.
Monika Nizio

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
zmarłego w dniu 25.08.2009r.

naszego Kolegę

Śp. Krzysztofa Działę
Rodzinie składamy wyrazy
najgłębszego współczucia
Członkowie Stowarzyszenia
Rekonstrukcyjno-Historycznego
9 Pułku Piechoty Legionów

Pani Elżbiecie Nizio
Radnej Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Burmistrz Krasnobrodu
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
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Nauczmy się żyć w XXI wieku

est XXI wiek. Mówią, świat idzie z
postępem. Wnikliwie obserwuję życie i staram się dostrzec tę nowoczesność.
Przyznaję, że zauważam ją w każdej dziedzinie. Widzę jej blaski i cienie. Dochodzę
do wniosku, że ta nowa moda niejednokrotnie przytłacza mnie, zadziwia, zasmuca, a nawet przeraża.
Najbardziej cieszę się z postępu technicznego. Nowoczesny sprzęt i urządzenia pomagają mi w prowadzeniu domu.
Doceniam ten postęp, gdyż chroni mnie
przed nadmiernym wysiłkiem, oszczędza
czas i zdrowie w wykonywaniu codziennych czynności.. Na przykład w tej chwili pralka pierze, a ja sobie piszę. Jeśli zaś
chodzi o to co wkładam do nowoczesnego
garnka, to już nie jestem postępowa. Wolę
mizerne, krzywe warzywa, uprawiane bez
sztucznych nawozów oraz drobne, pryszczate owoce, które wyrosły bez ingerencji
środków chemicznych. Przyrządzając posiłki pamiętam hasło: ,,Apteka jest w naszej kuchni”.
Na nowoczesność w ubieraniu się, nie
można przymrużyć oczu. Nie mogę zrozumieć dlaczego 80% kobiet i młodych
dziewcząt nosi spodnie. Tracą przy tym
urok kobiecości. Latem noszą krótkie bluzeczki, które nadają się do noszenia tylko
na plaży, a od pasa spodnie różnej długości
i grubości. Jeśli już spotkamy dziewczynę w spódniczce, to będzie „wyzywający
rąbek”. Niedawno usłyszałam wypowiedź

młodego mężczyzny: „Dzisiejsze dziewczyny wylewają intymność”. Matki zaraz
stają w obronie mówiąc: Taka jest przecież
moda. A mnie się wydaję, że to nie moda
lecz brak skromności. Obecnie na ulicy
możemy spotkać dziewczyny z papierosem i puszką piwa w ręku, skrywają również swoje oczy pod kapturem, wiadomo
z jakich względów. Taka nowoczesność
zasmuca i przeraża.
Najbardziej niepokojące jest to, że
obecnie za wszelką cenę chce się odzwyczaić ludzi od myślenia. Dam przykład
choćby zwykłych kartek z życzeniami
świątecznymi czy imieninowymi. Nigdzie
nie można kupić kartek bez wydrukowanych życzeń, szukałam nawet w Warszawie. Na każdej wydrukowany jest gotowy
tekst, a my mamy złożyć tylko podpis.
Uważam, że sami potrafimy napisać życzenia, więc dlaczego nie pozwala się nam
myśleć? Podobnie dzieje się w „telewizorniach”, w których uporczywie wciska
się Polakom różne kłamstwa. Czyni się to
periodycznie, by nauczyć ich tego na pamięć, żeby wreszcie uznali to za prawdę.
Na przykład Piotr Kraśko w TVP 1 przekonuje widzów, że w Polsce obecnie żyje
się bardzo dobrze, ludzie dużo zarabiają i
mogą sobie pozwolić na wiele. Zastanawiam się, czy sam wierzy w to co mówi,
czy tylko powtarza słowa zlecone przez
jego chlebodawców. A muszą go bardzo
dobrze opłacać, skoro głosi takie brednie.

Ciekawa jestem co powiedziałby kobiecie,
która jest wdową, ma sześcioro dzieci i
1000 zł renty po mężu. W lutym wybrała
się do ,,ciuchlandu”, aby kupić dzieciom
ubrania. Był tam taki tłok, że została zepchnięta ze schodów i ludzie podeptali jej
nogę, której nie zdążyła zdjąć ze schodka.
Po operacji nosiła w tej nodze 8 drutów.
Obecnie przyjeżdża na rehabilitację do
naszego sanatorium, tam ją spotkałam.
Mówiła mi, że nie otrzymała żadnego odszkodowania, chociaż się starała. Wypada
zapytać: panie Kraśko, jeśli w Polsce jest
taki dobrobyt, to dlaczego ludziom w ,,ciuchlandzie” łamią kości. Dlaczego nie stać
ich na kupowanie w normalnym sklepie?
Z drugiej strony wpływa to na upadek polskiego przemysłu lekkiego. Bardzo często
podobnym tonem wypowiada się pan premier Donald Tusk, który także uczy społeczeństwo polskie swoich ,,pijarowskich”
wierszyków.
Obserwuję to wszystko, rozmyślam
i zadaję pytania: Kiedy wreszcie Polacy
obudzą się, przestaną żyć „od seriali do seriali” i nie dadzą się ogłupiać? Czy wezmą
sprawy w swoje ręce? Żyć nowocześnie
w XXI wieku to nie znaczy być papugą,
ulegać złym modom i wierzyć ludziom,
którzy chcą mieć wpływ na nasze myślenie i działanie. Nie możemy być wygodni i
leniwi. Czas używać własnego rozumu.
Józefa Kusz

Historia wciąż żywa
,,Historia wciąż żywa” to tytuł tomiku wierszy krasnobrodzkiej poetki – Aliny
Słoty.
Alina Słota (z.d. Tabała) urodziła się
15.09.1958r. w Krasnobrodzie. Szkołę
podstawową ukończyła w Krasnobrodzie,
szkołę średnią w Zamościu, a wyższe studia pedagogiczne w Częstochowie. Pracowała w zawodzie nauczyciela od 1979r. do
2008r.w miejscowościach Jacnia, Suchowola, Zielone, Stara Huta i Wólka Husińska.
Jest członkinią zespołu folklorystycznego „Wójtowianie” w Krasnobrodzie.
Udziela się społecznie w Krasnobrodzkim
Towarzystwie Regionalnym. Debiutowała
w 2000r. tomikiem pt. „Wiersze historyczne o 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich”.
Książka pt. „Historia wciąż żywa”
zawiera 29 wierszy związanych z historią
i tradycją 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Przybliża ona czytelnikowi wiedzę
historyczną o ziemi krasnobrodzkiej z lat
II wojny światowej. Wiedza ta w dużym

cięski bój o Krasnobród dn. 23.09.1939r.
od rodowitej Krasnobrodzianki. Mottem
tego tomiku są słowa: „Człowiek wartościowy to ten, który utożsamia się z historią małej i dużej Ojczyzny”.
Niniejsza książka została wydana z okazji
70 rocznicy szarży pod Krasnobrodem z
udziałem 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
Autorka składa podziękowania Urzędowi Miejskiemu w Krasnobrodzie za dofinansowanie wydania tejże publikacji.
Wspomniana książka będzie cenną pamiątką dla członków biorących czynny
udział w II Rekonstrukcji bitwy pod Krasnobrodem w dn. 24.07.2009r.
Osoby zainteresowane nabyciem publikacji proszone są o kontakt z autorką
(0-84 660 77 03)
stopniu kształtuje naszą świadomość narodową i patriotyczną.
Publikacja ta to dar wdzięczności dla
25 Pułku Ułanów Wielkopolskich za zwy-

A. Słota

Gazeta

rasnobrodzka

Sierpień - Wrzesień 2009

19

Sanatoryjne Spotkania ze Sztuką
Warsztaty Plastyczne

K

iedy zostałem ponownie zaproszony do Sanatorium w Krasnobrodzie na spotkania z młodzieżą moje
wspomnienia z ubiegłego roku stały się
jeszcze bliższe. KOLORY LATA to temat
realizowany w ubiegłym roku na warsztatach plastycznych. Z perspektywy roku
muszę stwierdzić, że był to temat bardzo
inspirujący dla dzieci i młodzieży a nawet rodziców, którzy także pojawiali się
na spotkaniach w pracowni. Aula szkolna
przybrała inny wymiar- rozbudzenie kolorystyczne uczestników, szczerość wypowiedzi na płaszczyźnie karton, mnóstwo
prac w ciepłych ekspresyjnych tonacjach, dynamika działań oraz temperatura
lata dały doskonały poziom wystawy.
Na wernisażu prace były podziwiane
i budziły powszechne uznanie. Zainteresowanie warsztatami, rozmalowanie i
wrażliwość kolorystyczna uczestników
zaskoczyła nawet moją wyobraźnię.
W tym roku spotkania plastyczne zaczęły się 16 lipca.Wyjątkowa atmosfera
miejsca, piękno przyrody, inna czasoprze-

strzeń wprowadza w wyobraźnię nowe
inspiracje do kreacji plastycznej. Ponownie aula szkolna zmieniła swój charakter.
Szare pudła, kolorowe papiery, tektury,
farby, pędzle, kleje i inne narzędzia zagościły między kolumnami „pracowni”.
„MOTYLE” to temat tegorocznych spotkań warsztatowych. Założeniem moim
było wyjście z projektu na płaszczyźnie
w przestrzeń pracowni jak, i poza jej teren, bo przecież wewnętrzny dziedziniec
i arkady to doskonałe miejsce na działania
plastyczne.
Konsultacje indywidualne oraz rozmowy wyzwoliły oczekiwane efekty. Powstały formy przestrzenne motyli o bardzo
interesujących interpretacjach natury. W
swoich kompozycjach dzieci i młodzież
zastosowała bardzo różne materiały: pudełka, tektury, taśmy, modelinę, kolorowe
papiery, farby, emulsje i gałęzie .
Montaż obiektów wymagał niejednokrotnie zespołowej pracy i bardzo
dużej umiejętności. Powstały z pudełek
kolorowe instalacje przestrzenne i płaskie.

Dzieci młodsze wykonały stroje w charakterze motyli z kolorowymi przestrzennymi skrzydłami, w których wystąpiły
na wernisażu, powstały obiekty (motyle)
zainstalowane na krzewach i kolumnach
przed szkołą ale także nie zabrakło prac
malarskich w technikach pastelowych i
temperowych np. motyl piłkarz. Rodzice
także uczestniczyli w warsztatach z dziećmi i tak powstały prace zbiorowe. Prace
są bardzo różnorodne i interesujące.
Wyobraźnia, pracowitość, zaangażowanie
oraz umiejętności młodych uzdolnionych
„artystów” i tym razem dały imponujący
poziom wystawy.
Marek Sołowiej
Pan Marek Sołowiej z Zamościa - artysta malarz, absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie.
Na co dzień obok sztuki zajmuje się pracą
z młodzieżą, jest profesorem Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu.
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W PLENERZE I W ETERZE

rasnobród, to kolejna miejscowość, w której pod hasłem „W
plenerze i w eterze” odbył się letni Festyn
z Radiem Lublin.
W niedzielę 9 sierpnia już od godziny
14.30 można było bawić się podczas imprezy, której głównym organizatorem było
Radio Lublin, zaś współorganizatorami
Burmistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom Kultury. Patronat medialny nad
tym przedsięwzięciem objął „Dziennik
Wschodni”, zaś głównym sponsorem była
Kompania Piwowarska – producent marki
Żubr.
W programie oprócz konkursów Europejskiego Funduszu Społecznego i Radia
Lublin było dużo dobrej muzyki. Na sce-

nie kolejno wystąpiły zespoły: Hold Band,
Sun Eclipse, Londyn, Backbeat. Gwiazdą
imprezy był zespół Manchester. Niedzielne koncertowanie zakończyło się widowiskowym pokazem sztucznych ogni.
Pod względem organizacyjnym „W
plenerze i w eterze” była największą imprezą kulturalną. Żadna z dotychczas organizowanych w Krasnobrodzie imprez
nie odbywała sie na tak dużej scenie wyposażonej w profesjonalny sprzęt oświetleniowo-nagłośnieniowy.
W tym miejscu należy też zaznaczyć,
że Radio Lublin gościło w Krasnobrodzie
już w sobotę, 8 sierpnia. Stało się tak za
sprawą audycji radiowej, która była nadawana na żywo z naszego miasteczka.

LIST DO REDAKCJI

W godz.12-15 miało miejsce kilka
wejść antenowych. O inwestycjach, perspektywach rozwoju i formach promocji
Krasno brodu mówili z-ca Burmistrza
Zbigniew Michalski i sekretarz Urzędu
Miejskiego w Krasnobrodzie Kazimierz
Gęśla, o działalności kulturalnej MariolaCzapla – Dyrektor Krasnobrodzkiego
Domu Kultury, zaś o kulcie Maryjnym i
obiektach sakralnych ks. Prałat Roman
Marszalec. Głos zabrali także właściciele
pensjonatów i ośrodków szkoleniowowypoczynkowych reprezentujący Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne
mówiąc o bogatej ofercie, z jakiej można
skorzystać w naszym mieście. Do Galerii
Szur zapraszał wszystkich Marek Rzeźniak z małżonką - artysta malarz pochodzący z Zamościa ale twórczo związany
bardzo z Krasnobrodem

Ponadto na antenie Radia Lublin zaprezentował się zespół folklorystyczny
„Wójtowianie”, który opowiedział o swojej działalności. Słuchacze mogli także
usłyszeć kilka utworów w ich wykonaniu
M.K.
Fotoreportaż z festynyu - str. 12-13
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Nasi rodacy – żołnierze Kampanii Wrześniowej

3 pp. im. płk Leopolda Lisa-Kuli, który jako żołnierz-legionista
poległ w bitwie z Ukraińcami pod Torczynem na Wołyniu w dniu 7 marca 1919 r.
Był to jeden z najzdolniejszych oficerów
legionowych, należący do najbardziej zaufanych ludzi Marszałka Piłsudskiego, bohater ziemi rzeszowskiej. Umiłował zawód
żołnierski i wierny Polsce aż do śmierci.
23 pp dowodzony przez płk Jerzego Wroczyńskiego, w którego szeregach walczyli
nasi rodacy: Jędruszczak Jan, Wiatrzyk
Stanisław i Nowak Ludwik, wchodził w
skład 27 DP gen. bryg. Juliusza Drapelli,
która stacjonowała w Włodzimierzu Wołyńskim.
Jak już pisałem w poprzednim artykule, dywizja ta w pierwszej połowie sierpnia 1939r. została zmobilizowana i wcielona do tzw. Korpusu Interwencyjnego oraz
rozlokowana w dniu 24 sierpnia na zachód
od Starogardu Gdańskiego, a jej pułki
skoncentrowano wzdłuż linii kolejowej
Starogard-Czersk. Dowodzenie korpusem powierzono gen. bryg. Stanisławowi
Skwarczyńskiemu.
31 sierpnia odwołano decyzję akcji
interwencyjnej. Do wykonania rozkazu
przystąpiono dopiero 1-go września. W
tym czasie Niemcy byli już w pełni rozlokowani w pobliżu naszej granicy, na zachód od Chojnic, Spólna i Więcborka. Były
tam skoncentrowane kilkakrotnie przeważające siły wojsk pancernych i lotnictwa.
Już z 1 na 2 września kolumny pancerne
nieprzyjaciela zdołały się przedrzeć przez
Bory Tucholskie i odciąć drogi odwrotu
oddziałom 9 i 27 DP oraz G.O. „Czersk”,
w wyniku czego wojska te znalazły się w
okrążeniu w korytarzu pomorskim i poniosły druzgocącą porażkę.
Oddziały 23 i 24 pp wspierane skutecznie przez dywizjony 27 pułku art.
lekkiej, cały czas powstrzymywały napór
niemiecki idący od północy na Włóki, Kusowo i Trzeciewiu, skąd wycofywały się
w/w dywizje oraz G.O. „Czersk”.
Żołnierze 23 pp dali dowód bezprzykładnego męstwa i poświęcenia – odpierając o
wiele silniejszego wroga.
Oddziały polskie będące w ciągłej
styczności z wojskami zmotoryzowanymi
i pancernymi Wehrmachtu, wycofywały
się wyrąbaną ogniem i bagnetem drogą na
Bydgoszcz oraz Toruń lewym brzegiem
Wisły w kierunku Włocławka. 9-10 września 27 DP (w tym 23 pp.) przegrupowała się w kierunku Brześcia Kujawskiego,
a następnie przez Gostynin w kierunku
Sochaczewa, staczając w międzyczasie
zacięte walki z niemiecką 3 D.P., która
nacierała z lewego brzegu Wisły od strony
Płocka.
W walkach nad Bzurą 27 i 15 D.P.
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miały za zadanie stanowić osłonę od północy dla prowadzącej działania zaczepne
Grupy Operacyjnej gen. Edwarda Knola-Kowanckiego z Armii „Poznań”, natomiast 23 pp oraz kawaleria dywizyjna
otrzymali zadanie bezpośredniej osłony
od zachodu wojsk swojej i 15 DP, którym
wydano rozkaz do powstrzymania natarcia
niemieckiego spod Płocka oraz kontratakiem odrzucenia Niemców za Wisłę.
Wykonanie uderzenia na Płock gen. Drapella powierzył płk dypl. Kawińskiemu,
dowódcy piechoty dywizyjnej.
Po rozpoznaniu przez płk Kawińskiego
warunków, w jakich jego oddziały miały
przystąpić do natarcia, pułkownik ten złożył na piśmie meldunek do gen. Drapelli
o stanie dywizji. Meldował, że wszystkie
jednostki jakimi przyszło mu dowodzić
były liczebnie bardzo uszczuplone. W dyonach artylerii brakowało dział, nie było
też wystarczającej ilości amunicji.
Tak żołnierze, jak i oficerowie byli przemęczeni i głodni. Większość piechurów
miała poobcierane nogi aż do krwi.
Mimo starań i zabiegów ze strony
dowódcy Grupy Operacyjnej gen. Tokarzewskiego oraz dowódcy 27 DP gen. Drapelli, nie zdołano powstrzymać natarcia
niemieckiej 3 DP, której oddziały zmotoryzowane nacierały w kierunku Gostynina,
Gąbina i Iłowa, uderzając na tyły polskich
wojsk, osłaniających natarcie nad Bzurą i
wycofujących się w kierunku Sochaczewa
i Puszczy Kampinoskiej. Te oddziały, które nie zdążyły przekroczyć Bzury, w tym
23 pp., znalazły się w okrążeniu przez w
większości zmotoryzowane dywizje Wehrmachtu. W dniu 17 września na rozkaz
Hitlera wstrzymano wszystkie działania
lądowe i powietrzne w rejonie Warszawy,
a całość lotnictwa skierowano nad Bzurę
w celu ostatecznego zniszczenia okrążonych w tym rejonie sił polskich.
W uderzeniu lotniczym brało udział
337 samolotów niemieckich, zadając polskiej armii ogromne straty oraz powodując
rozbicie, rozproszenie i wymieszanie poszczególnych jednostek. Resztę dokonały
nieprzyjacielskie wojska lądowe. Niektóre
oddziały polskie stawiały jeszcze opór aż
do 21 września, a nawet dłużej.
Mimo zaciętej i krwawej walki 23 pp
nie zdołał wyjść z okrążenia. Większość
żołnierzy dostała się do niemieckiej niewoli.
Stanisław Wiatrzyk, żołnierz 23 pp.,
urodzony w Wólce Husińskiej, a w następnych latach mieszkający w Krasnobrodziena ul. Sikorskiego, został z poboru
powołany do wojska pod koniec 1938 r. i
wcielony do 23 pp. – 27 DP we Włodzimierzu Wołyńskim. Po wstępnym przeszkoleniu, skierowany na kurs podoficer-

ski, po ukończeniu którego awansowany
na starszego strzelca, a następnie kaprala.
W czasie pobytu w wojsku dnia 13
sierpnia zastała go mobilizacja alarmowa.
We wrześniu 39 r. jako d-ca drużyny brał
udział w ciężkich walkach, jakie 23 pp
zmuszony był staczać ze znacznie silniejszym wrogiem, który cały czas napierał na
tyły polskich wojsk osłaniających oddziały Armii „Poznań” i „Pomorze” – prowadzących działania nad Bzurą.
W dniu 18 września w czasie zmasowanego bombardowania 23 pp poniósł
duże straty i jako jednostka bojowa przestał prawie istnieć, natomiast jedna z jego
kompanii w której szeregach walczył kpr.
Wiatrzyk przebiła się z okrążenia i przeszła w kier. Brochowa, ale pod miejscowością Budy Stare została otoczona i rozbita.
Stanisław Wiatrzyk wraz z innymi żołnierzami w dniu 22 września dostał się do
niewoli niemieckiej, w której przebywał
do kwietnia 1945 r., kolejno w obozach:
Stalag XIB w Fallingbestel, a 23 listopada
1939 r., za ucieczkę z obozu, skierowany
do pracy na roli kolejno w miejscowościach: Essen, Suttorf i Langwird.
W latach osiemdziesiątych przez Radę
Państwa odznaczony Medalem za Udział
w Wojnie Obronnej 1939 r.
Pozostał w mojej pamięci jako człowiek skromny, uczynny i wrażliwy na potrzeby innych.
Jędruszczak Jan ur. 07.05.1911 r. w
miejscowości Hutki. W czasie odbywania
czynnej służby wojskowej został przeszkolony na kursie z zakresu łączności i
otrzymał stopień starszego strzelca.
Zmobilizowany 13 sierpnia 1939 r. w
trybie alarmowym z przydziałem do 23
pp. – 23 DP w Włodzimierzu Wołyńskim.
Poczynając od 17 sierpnia, oddziały 27 DP
zaczęły załadowywać się do pociągów.
Transporty kierowano na Bydgoszcz. W
dniu 24 sierpnia 23 pp. skierowano do
celu zgodnie z planem rozmieszczenia
wszystkich jednostek, które wchodziły w
skład tzw. Korpusu Interwencyjnego – o
czym pisałem w poprzednim artykule i na
wstępie opisu aktualnego. Tylko odwołanie decyzji rozmieszczenia, ale dopiero
31 sierpnia, zdołało ocalić zaledwie część
zdziesiątkowanych jednostek frontowych
– w tym 23 pp. Jędruszczak Jan w czasie
walk wrześniowych już jako kapral, był w
plutonie łączności i brał bezpośredni udział
w walkach. Wymagało to od żołnierzy dużego zdyscyplinowania, dobrej orientacji
w nieznanym terenie oraz wykonywania
bardzo często prac pod silnym ostrzałem
nieprzyjacielskich środków ogniowych.
Ciąg dalszy na str. 22
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Nasi rodacy – żołnierze Kampanii Wrześniowej

Ciąg dalszy ze str. 21

Nawiązanie dobrej łączności między
patrolami telefonicznymi na linii frontu,
gwarantowało prowadzenie przez artylerię
skutecznego ognia na pozycje wroga oraz
osłonę własnych wojsk, jak też umożliwiało kontakty z dowódcami oddziałów
i pododdziałów biorących bezpośredni
udział w walkach.
Kapr. Jędruszczak do niewoli dostał
się nad Bzurą w okolicach Sochaczewa
dnia 18 września 1939 r. Przebywał w
Stalagu VIIB, skąd wysyłany był do pracy w gospodarstwach rolnych, a następnie
23 grudnia 1944 r. skierowany do Stalagu
VIIA, gdzie pracował w fabryce łożysk
tocznych – aż do kwietnia 1945 r. W latach
osiemdziesiątych odznaczony Medalem za
udział w Wojnie Obronnej 1939 r. i awansowany do stopnia starszego sierżanta.
W latach powojennych był Naczelnikiem
Gminy Krasnobród i aktywnie uczestniczył w różnych pracach społecznych na
rzecz swojej wsi oraz osady Krasnobród.
Nowak Ludwik – Jan ur. 20 sierpnia
1912 r. w Krasnobrodzie. Rocznik poborowy 1934/1935. Ostatni przydział wojskowy 23 pp. – 27 DP. Zasadniczą służbę

Ludwik Jan Nowak

wojskową odbył w Warszawie, gdzie został skierowany na kurs sanitariuszy przy
Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. Po

ukończeniu awansowany na starszego
strzelca oraz jako kursant otrzymuje specjalność sanitariusza.
W 1936 r. przeniesiony do rezerwy, w
1938 roku ponownie powołany do wojska
i wcielony do oddziałów biorących udział

cy rannym żołnierzom na polu walki oraz
przenosić z zagrożonych pozycji w miarę
bezpieczne miejsca wyczekiwania na kolejne etapy ewakuacji. Rannych załadowywano przeważnie na furmanki i przewożono na tyły frontu, a następnie głębokie

Odznaczeni przez Radę Państwa Medalami za Udział w Wojnie Obronnej 1939r.
od prawej: Stanisław Lalik - Kaczórki, Jan Jędruszczak - Hutki, Antoni Olszewski Krasnobród, Stanisław Pakuła - Jacnia, Marcin Teterycz - Jacnia

w wyprawie na Cieszyn. W czasie kryzysu sudeckiego, jesienią 1938 r. następuje
aneksja przez wojsko polskie Zadzia. W
tym czasie w Europie wytwarza się sytuacja niepewności, co do utrzymania pokoju. Żądania Hitlera zagrażają bezpieczeństwu naszej Ojczyzny.
Starszy strzelec Nowak, awansowany do
stopnia kaprala, pozostaje już w wojsku
– wcielony do 23 pp. na stanowisku wyszkolonego sanitariusza. Razem z pułkiem
przebywa szlak bojowy nacechowany ciągłymi walkami odwrotowymi od Starogardu Gdańskiego przez Bory Tucholskie
w kierunku Bydgoszczy oraz Torunia, a
następnie Brześcia Kujawskiego, Gostynia i Sochaczewa – walki nad Bzurą. Pułk,
jak opisane na wstępie artykułu, stoczył
w wielu miejscowościach zacięte i krwawe walki. Straty w ludziach około 35 %.
Sanitariusze bardzo często byli zmuszeni
pod ostrzałem broni maszynowej, artylerii
czy moździerzy udzielić pierwszej pomo-

zaplecze. Wymagało to od sanitariuszy ogromnego wysiłku, odwagi i dużej
sprawności fizycznej. Dnia 21 września
koło Sochaczewa – kpr. Nowak dostał się
do niewoli niemieckiej, gdzie przebywał
w Stalagu VIIB aż do 1945 r. Po przybyciu
do Polski, czasowo zatrzymał się na terenie Ziem Odzyskanych, a następnie wrócił w rodzinne strony do Krasnobrodu. W
latach osiemdziesiątych odznaczony przez
Radę Państwa Medalem za udział w Wojnie Obronnej 1939 r.
Kpr. Nowak – podobnie jak kpr. Jędruszczak i kpr. Wiatrzyk oraz podoficer
zwiadowej 27 p. a. l. Wincenty Bełz przez
cały czas pobytu w niewoli zachowali status jeńca wojennego.

„Wykształcenie to dobro, którego nikt i nic nie jest w stanie nas pozbawić”.
Z okazji Święta Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wyrozumiałości, cierpliwości, energii oraz wytrwałości,
która pozwoli Wam realizować swoje plany życiowe i zawodowe.

Dyrekcja i pracownicy KDK

Jan Gębka
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Sprawozdanie z obozu harcerskiego
W

dniach 8-17 lipca 2009r. odbył
się letni obóz harcerski Pierwszej Drużyny Krasnobrodzkiej im. Św.
Rocha. W tym roku jako miejsce obozu
wybraliśmy Lasy Janowskie w okolicy
miejscowości Gielnia koło Zaklikowa.
Malownicze tereny Lasów Janowskich
oraz wyśmienita pogoda pozwoliły nam
na zrealizowanie zajęć zaplanowanych w
minionym roku pracy.
W obozie wzięło udział 3 zastępy: Puchacz, Gepard, Wilk – 13 harcerzy oraz
7 wędrowników. Chłopcy brali udział w
różnorakich grach i zabawach. Poprzez

obcowanie z przyrodą, zajęcia harcerskie
i wspólną modlitwę uczyli się oni samodzielności, pracy w grupie, odkrywania
Pana Boga i rozwijali swoje zainteresowania. Jak zakłada jeden z celów harcerstwa
chłopcy byli uczeni zdrowego stylu życia
oraz kulturalnego i rozsądnego spędzania
wolnego czasu. Podczas obozu chłopców
odwiedzili rodzice oraz ks. Maciej Lewandowski, który od 1-go lipca przejął
opiekę duchową nad naszą drużyną po ks.
Krzysztofie Maju.
Chcielibyśmy wyrazić szczere podziękowania wszystkim ludziom dobrej

woli, którzy pomogli nam przy organizacji
obozu letniego, a w szczególności: Panu
Burmistrzowi Januszowi Osiowi, Panu
Dyrektorowi Markowi Pawlukowi, Pani
Dyrektor Małgorzacie Kawałek, Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć na ręce ks. Krzysztofa Maja za
okazane wsparcie i opiekę duchową nad
naszym harcerskim środowiskiem przez
minione lata.
Drużynowy Damian Kawałek

BIEG PAMIĘCI
DZIECI ZAMOJSZCZYZNY

28-29.08.2009r.

