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Ogłoszenie  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
 miasta i gminy Krasnobród 

 
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz U nr 80,poz. 717z 2003r.  z późn. 
zmianami zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gmi-
ny Krasnobród w dniach od 16 października 2008r do 14 listopada 2008r  w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie  przy ul. 3- Maja 36 pokój Nr. 9 . 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 14 listopada 2008r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kra-
snobrodzie przy ul. 3- Maja 36, pokój Nr. 9 o godz. 10 00. 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 powołanej na wstępie ustawy, osoby prawne i 
fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do projektu zmian studium. Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Krasnobrodu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nie-
przekraczalnym terminie do 08.12.2008r. 

     Burmistrz Krasnobrodu 
 

 

Wieści 
Z 

Gminy 
 

Przygotowania do zimy 
W dniu 8 września 2008 zawarto poro-
zumienie z Zarządem Dróg Powiato-
wych w Zamościu w sprawie powierze-
nia na okres zimowy 2008/2009 zimo-
wego utrzymania dróg powiatowych po-
łożonych na terenie gm. Krasnobród. Po 
zawarciu porozumienia ogłoszono prze-
targ nieograniczony utrzymanie dróg 
powiatowych i gminnych, którego roz-
strzygnięcie nastąpi 1 października. 
Przyjęto że do dnia 15 października po-
winny być podpisane umowy z przedsię-
biorcami którzy wygrali przetarg. Zain-
teresowanych odsyłamy na stronę inter-
netową www.krasnobrod.pl gdzie za-
mieszczono ogłoszenie o przetargu. 
 

W trosce o środowisko 
Informujemy mieszkańców o prowadzo-
nej kontroli posesji przez Straż Miejską. 
Straż sprawdzać będzie zasady postępo-
wania właścicieli posesji z odpadami sta-
łymi. Prosimy więc mieszkańców o 
przygotowanie umów na wywóz nieczy-
stości stałych oraz dowodów płacenia za 
te usługi za rok 2008. Jeżeli ktoś nie po-
siada takiej umowy podajemy adresy i nr 
telefonów przedsiębiorców, którzy mogą 
zawrzeć i świadczyć taką usługę. (Wła-
ściciel nieruchomości musi mieć taką 
umowę i dowody płacenia za taką usługę 
w postaci faktur). 
W naszej gminie taką usługę świadczą 3 
podmioty: 
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Majdanie Wielkim, Majdan wielki 398,  
22-440 Krasnobród tel 0-84- 660-76-15 
2. "ECLER" - Wywóz nieczystosci, ul. 
Moniuszki 120, 22-600 Tomaszów  
Lubelski, tel 0-84 - 665-00-82 lub 
504245136. 

 
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej w Tomaszowie Lubelskim sp. z  
o.o. ul. Lwowska 37a, 22-600 Tomaszów 
Lubelski nr tel. 084-664-35-19. 
Straż Miejska będzie jednocześnie rozda-
wała ulotki z zasadami poprawnej  zbiórki 
różnych rodzajów odpadów komunalnych. 

 
XXI sesja Rady Miejskiej 

W dniu 27 września 2008r. (tj. sobota) o 
godz.11.00 w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury odbędzie się XXI sesja V kaden-
cji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 
W porządek obrad zaplanowano podjęcie 
uchwał: 
1) ws. przyjęcia programu usuwania azbe-
stu oraz wyrobów zawierających azbest na 
terenie Miasta i Gminy Krasnobród, 
2) ws. wyrażenia zgody na przystąpienie 
przez Gminę Krasnobród do przedsię-
wzięcia pt. „Budowa społeczeństwa in-
formacyjnego poprzez informatyzację sa-
morządów Powiatu Zamojskiego, 
3) ws. ustalenia najniższego wynagrodze-
nia zasadniczego oraz wartości jednego  

 

 
punktu stanowiących podstawę ustale-
nia wynagrodzeń pracowników samo-
rządowych, zatrudnionych w jednost-
kach organizacyjnych Gminy Kra-
snobród, 
4) ws. rozpatrzenia skargi na działal-
ność Burmistrza Krasnobrodu, 
5) ws.  zmian w budżecie gminy na 
2008 rok. 
Ponadto podczas sesji przedstawiona 
zostanie informacja o prowadzonych 
pracach nad opracowaniem nowego 
operatu uzdrowiskowego dla miasta 
Krasnobród – konsultacje społeczne 
oraz informacja Burmistrza o pracy w 
okresie międzysesyjnym. 
 

Niewypał 
W dniu 9 września 2008r. pełniąc służ-
bę patrolową na targowisku miejskim 
funkcjonariusze Straży Miejskiej 
otrzymali wiadomość od funkcjonariu-
szy miejscowej policji, iż w miejsco-
wości Zielone znajduje się niewypał, 
który pochodzi prawdopodobnie z II 
wojny światowej. Po udaniu się na 
miejsce wraz z Policją zabezpieczono 
teren wokół niewypału, poprzez niedo-
puszczenie osób postronnych w rejon 
zagrożenia. Powiadomiony został pa-
trol saperski. Po upływie około 2 go-
dzin na miejsce przybył patrol z Cheł-
ma, który unieszkodliwił niewypał, 
umieszczając go w specjalnym pojem-
niku znajdującym się w samochodzie 
saperskim. 
 

Informacje zebrała: 

Mariola Czapla 
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„Per Arte ad Astra” 
II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej  

 
 II Festiwal Muzyki Organowej i Ka-
meralnej „Per Arte ad Astra” przeszedł już 
do historii. Trwająca prawie dwa tygodnie 
impreza dostarczyła wielu wrażeń arty-
stycznych zarówno mieszkańcom Krasno-
brodu jak i turystom wypoczywającym w 
naszym miasteczku. Dużo informacji o fe-
stiwalu opublikowanych zostało w sierp-
niowej „Gazecie Krasnobrodzkiej”. Dla 
tych którzy nie mieli okazji do niej zajrzeć 
przypomnę wydarzenia i osoby, o których 
było tam wspomniane. Ponadto relację po-
szerzę o punkty programu festiwalowego, 
które miały miejsce już po zamknięciu 
składu sierpniowego wydania naszego pi-
sma.  
 II Festiwal Muzyki Organowej i Ka-
meralnej „Per Arte ad Astra” był zorgani-
zowany pod honorowym patronatem Jego 
Ekscelencji Księdza Biskupa Wacława 
Depo. Patronat na festiwalem objęli także 
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś oraz 
Katedra Dydaktyki Muzycznej Instytutu 
Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu 
Jana Pawła II w Lublinie. Organizatorem 
festiwalu jest Fundacja Młodzieżowej Or-
kiestry Kameralnej DIVERIMENTO z 
Warszawy, a prezes tej fundacji – Elżbieta 
Ostrowska, która jest inicjatorką festiwalu 
pełni funkcję dyrektora. Dyrektorem arty-
stycznym festiwalu jest dr Jarosław Wrób-
lewski, a koordynatorem Mariola Czapla.  
Współorganizatorami festiwalu są: Parafia 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w 
Krasnobrodzie, Urząd Miejski w Krasno-
brodzie, Krasnobrodzki Dom Kultury i 
Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energe-
tyk” Sp. z o. o. w Krasnobrodzie. 

 
Recitale 

 Festiwal „Per Arte ad Astra” to przede 
wszystkim muzyka organowa. W ramach 
festiwalu odbyły się cztery recitale orga-
nowe. Wykonawcą koncertu inauguracyj-
nego (17.08.2008r.) był wybitny polski or-
ganista, profesor Akademii Muzycznej w 
Krakowie i Akademii Muzycznej im. F. 
Chopina w Warszawie prof. Józef Serafin. 
W kolejnych dniach festiwalu, na 33 gło-
sowych organach Firmy Kamińskich z 
Warszawy, w Kościele pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny w Krasnobro-
dzie, koncertowali: dr Roman Szlaużys 
(19.08.2008r), dr Bartosz Jakubczak 
(21.08.2008r.) i dr Jadwiga Kowalska 
(26.08.2008r.) Podczas koncertów można 
było usłyszeć m.in. utwory takich kompo-
zytorów jak: Johann Sebastian Bach, Die-
trich Buxtehude, Feliks Mendelssohn-
Bartholdy, Cesar Franck, czy Johannes 
Brahms.  
 

Koncert Muzyki Kameralnej 
 Muzyka organowa, ale nie tylko... W 
ramach festiwalu odbył się także koncert 
muzyki kameralnej. Na miejsce tego kon-
certu organizatorzy wybrali Kościół pw. 

 
Zesłania Ducha Św. w Krasnobrodzie-
Podzamku. Wykonawczynią tego koncertu 
była Anna Piechura-Gabryś - absolwentka 
Akademii Muzycznej w Krakowie, harfist-
ka w orkiestrze Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej w Warszawie. 

 
 
 Koncert rozpoczął się utworem Georga 
Friedricha HAENDEL’A [1685-1759] pt. 
Concerto for harp in B-flat major 
Op.4,No.6 składającym się z trzech części 
Andante, allegro; Larghetto; Allegro mo-

derato. Utwór ten został wykonany z towa-
rzyszeniem zespołu kameralnego w skła-
dzie: Joanna Krajewska – flet, Zuzanna 
Marczak, Weronika Chajewska, Maja Ku-
czera – skrzypce I, Aleksandra Błachno, 
Katarzyna Wagner, Natalia Zadrożna, We-
ronika Bieńkowska – skrzypce II, Jakub 
Pożyczka – wiolonczela. 
 Kolejne utwory, które usłyszeliśmy w 
wykonaniu Anny Piechury-Gabryś to: Wil-
liam CROFT [1678-1727] Sarabanda, 

Ground, Alphonse HASSELMANS [1845-
1912] Źródło, Jean-Baptiste PESCETTI 
[1704-1766] Larghetto, Enricque GRA-
NADOS [1867-1916], Orientale, David 
WATKINS [1977-], Taniec ognia 
 Podczas koncertu, który odbył się w 
pięknej nowoczesnej świątyni, w blasku 
palących się świec wytworzył się szcze-
gólny nastrój. Licznie zgromadzona pu-
bliczność, z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchała koncertu, a po jego zakończe-
niu gromkimi brawami nagrodziła wyko-
nawców. Oczywiście nie obyło się bez bi-
sów. Dla większości z obecnych było to 
zapewne pierwsze spotkanie z artystą gra-
jącym na tak niecodziennym instrumencie 
jakim jest harfa i muzyką wykonywaną na 
nim na żywo.  
 

Wykłady i prelekcje 
 Z myślą o młodych muzykach w ra-
mach festiwalu odbywały się wykłady i 
prelekcje poświęcone zagadnieniom wy-
konawstwa muzyki organowej i kameral-
nej. Wszystkie miały miejsce w Centrum 
Szkolenia i Rekreacji „Energetyk”. 
 Swoją wiedzą i doświadczeniami z 
młodzieżą dzielili się wykonawcy recitali 
organowych oraz inni zaproszeni 

 

prelegenci. Pierwszy wykład (18.08.2008) 
pt. „Zagadnienia wykonawcze i interpreta-
cyjne w formach triowych Johanna Seba-
stiana Bacha” wygłosił dr Roman Szlau-
żys. Następnego dnia z uczestnikami fe-
stiwalu spotkał się dyrektor artystyczny fe-
stiwalu dr Jarosław Wróblewski, który 
podczas wykładu zajął się „Analizą baro-
kowych utworów kameralnych w kontek-
ście historycznej praktyki wykonawczej”. 
Na temat „Interpretacji utworów organo-
wych Johannesa Brahmsa mówił dr Bar-
tosz Jakubczak (20.08.2008r). Natomiast 
dr Katarzyna Bąkowska z Akademii Mu-
zycznej w Bydgoszczy wygłosiła wykład 
pt. „Aplikatura w koncercie skrzypcowym 
a-moll J.S. Bacha w kontekście współcze-
snych opracowań”. 
Ostatni wykład podczas tegorocznego fe-
stiwalu pt. „79 chorałów op. 28 Marcela 
Dupre – analogie z Orgelbüchlein Johanna 
Sebastiana Bacha” wygłosiła dr Jadwiga 
Kowalska 
 

Imprezy towarzyszące 
 Festiwal Muzyki Organowej i Kame-
ralnej „Per Arte ad Astra” to impreza in-
terdyscyplinarna, w której oprócz możli-
wości posłuchania muzyki poważnej ma-
my okazję do spotkania z folklorem, a tak-
że z takimi dziedzinami sztuki jak film czy 
teatr. 
 W ramach imprez towarzyszących fe-
stiwalowi w dniu 22 sierpnia w sali wido-
wiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultu-
ry odbyła się projekcja filmu Andrzeja 
Wajdy „Katyń”.   
 Następnego dnia również w KDK go-
ściliśmy aktorów Teatru Polskiego z War-
szawy, którzy zaprezentowali spektakl pt. 
„Refreny Ref-Rena” w reżyserii Alicji 
Choinickiej. „Refreny Ref-Rena” to no-
stalgiczno-patriotyczne przedstawienie, na 
które złożyły się monologi, piosenki i ske-
cze Feliksa Konarskiego (1907-1991) – 
poety, pisarza, kompozytora i aktora. W 
przedstawieniu wystąpili aktorzy Izabella 
Bukowska i Wojciech Machnicki oraz 
Zbigniew Rymarz, akompaniujący na pia-
ninie autor opracowania muzycznego cało-
ści. 
 Kolejną imprezą towarzyszącą festi-
walowi było „Krasnobrodzkie spotkanie 
z folklorem”. Choć z założenia miała to 
być impreza plenerowa zorganizowana na 
Placu Siekluckiego w centrum Krasnobro-
du, to ze względu na pogodę odbyła się w 
KDK. Spotkanie z folklorem, to spotkanie 
z muzyką i tańcem ludowym, ale także z 
tradycyjną kuchnią polską. 
 W ramach tego spotkania wystąpiły 
dwa krasnobrodzkie zespoły: Kapela „Kra-
snobrodzkie Echo” oraz zespół folklory-
styczny „Wójtowianie”. W programie kon-
certu „Wójtowian” oprócz prezentacji pio-
senek ludowych i o Krasnobrodzie 

Ciąg dalszy na str. 4 
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„Per Arte ad Astra” 
 
Ciąg dalszy ze str. 3 

było też przypomnienie ubiegłorocznego 
przeboju – piosenki „Krasnobrodzki wal-
czyk”. Okazało się, że nauka nie poszła w 
las. Dziewczęta z Młodzieżowej Orkiestry 
Kameralnej „Divertimento” z Warszawy 
pamiętały piosenkę i razem z zespołem za-
śpiewały ją na scenie. W nagrodę otrzyma-
ły płytę z piosenkami zespołu wydaną z 
okazji 15-lecia działalności artystycznej. 
W międzyczasie zgromadzonej na sali pu-
bliczności rozdano teksty nowej piosenki 
pt. „Pod borem zielony gaj”. Chętnych do 
nauki nie brakowało. Pozostaje mieć na-
dzieję, że za rok znajdą się odważni, któ-
rzy zechcą ją zaśpiewać razem z „Wójto-
wianami”. 
 „Krasnobrodzkie spotkanie z folklo-
rem” było spotkaniem międzynarodowym. 
W ramach koncertu wystąpił bowiem 
przebywający w Krasnobrodzie dziecięcy 
zespół wokalno-taneczny „Ziarenko” z 
miejscowości Równe na Ukrainie. Nie był 
to jedyny zespół taneczny, który mieliśmy 
okazję obejrzeć. Po krótkim koncercie na-
szych gości z Ukrainy na krasnobrodzkiej 
scenie pojawili się tancerze Zespołu Pieśni 
i Tańca „Roztocze” z Tomaszowa Lubel-
skiego. Żywiołowe tańce z kilku regionów 
kraju, różnorodne, barwne stroje tancerzy, 
piękny śpiew zespołu i solistów oraz mu-
zyka ludowa w wykonaniu towarzyszącej 
zespołowi kapeli były pięknym zwieńcze-
niem tegorocznego spotkania z folklorem. 
Wykonawcy tego trwającego trzy godziny 
koncertu dostarczyli wielu niezapomnia-
nych wrażeń licznie zgromadzonej pu-
bliczności. 
 Krasnobrodzkie spotkanie z folklorem 
to była uczta dla duszy, ale organizatorzy 
pomyśleli też o tym, aby było coś dla ciała. 
Przez cały czas trwania koncertu funkcjo-
nowały dwa stoiska kulinarne, na których 
na bieżąco przygotowywano smakołyki. 
Na jednym z nich obsługiwanym przez pa-
nie z Hutkowa: Jadwigę Zub, Krystynę 
Wróbel, Edytę Gęśla, Małgorzatę Dudek, 
Renatę Monasterską prezentowano sposób 
przygotowywania i gotowania pierogów. 
Natomiast na drugim stoisku obsługiwa-
nym przez panie: Radosławę Kozieł, Irenę 
Umińską, Dorotę Skóra i Ewę Majdanik z 
miejscowości Zielone odbywała się pre-
zentacja przygotowywania i smażenia ra-
cuchów. Oczywiście na miejscu była degu-
stacja przygotowywanych smakołyków. 
Serwowano także pyszny smalec ze 
skwarkami i kiszone ogórki oraz chleb 
domowego wypieku. Chętnych do degu-
stacji nie brakowało. 
Stoiska kulinarne zostały przygotowane 
przy współpracy z Towarzystwem Kultu-
ralno-Naukowym „Do Źródeł”. 

 
Zakończenie festiwalu 

 Trwający 12 dni festiwal zakończył się 
28 sierpnia 2008r. uroczystą mszą św. 
dziękczynną i koncertem. Mszę odprawił 
Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
ks. biskup Wacław Depo oraz kustosz 

 
Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie 
ks. prałat Roman Marszalec. Ksiądz Bi-
skup wygłosił homilię.  
 O godz. 20.00 rozpoczął się koncert, 
którego wykonawcami byli: Jarosław 
Wróblewski - organy, Krzysztof Ostrowski 
- organy, Młodzieżowa Orkiestra Kame-
ralna „DIVERTIMENTO”, Elżbieta 
Ostrowska - dyrygent. W programie kon-
certu wysłuchaliśmy utworu pt. "Concerto 
Festivo" składającego się z pięciu części: I 
Ouverture, II Air, III Fantasie, IV Sara-
bande, V Toccata, napisanego specjalnie 
na festiwal przez młodego, utalentowanego 
kompozytora Dariusza Przybylskiego. 
 Po wysłuchaniu „Concero Festivo” 
przyszedł czas na podziękowania. Jako 
pierwsze słowa podziękowania skierowano 
do kompozytora Dariusza Przybylskiego 
za napisanie utworu oraz do wykonawców 
koncertu. Do podziękowań dołączono 
kwiaty, które wręczali: Burmistrz Krasno-
brodu Janusz Oś, Wiceburmistrz Zbigniew 
Michalski i Mariola Czapla – dyrektor 
KDK.  
 Następnie do organizatorów i uczest-
ników Festiwalu ze słowami uznania i po-
dziękowania zwrócili się: ks. biskup Wa-
cław Depo, ks. Prałat Roman Marszalec, 
Wicestarosta Powiatu Zamojskiego Bogu-
miła Hildebrand i Burmistrz Krasnobrodu 
Janusz Oś. Kończąc swoje wypowiedzi 
szanowni goście życzyli owocnej pracy 
przy organizacji kolejnej edycji tego tak 
ważnego dla Krasnobrodu wydarzenia kul-
turalnego. 
 W dalszej części głos zabrał dyrektor 
artystyczny festiwalu Jarosław Wróblew-
ski, który w swojej wypowiedzi wspomniał 
o wieloletniej tradycji koncertów organo-
wych w krasnobrodzkim sanktuarium i 
wpisaniu się w tę tradycję Festiwalu Mu-
zyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad 
Astra”. A następnie skierował słowa po-
dziękowania do wszystkich życzliwych lu-
dzi, którzy pomagali współtworzyć Festi-
wal: 
 Dziękuję Jego Ekscelencji Ks. Bisku-

powi Wacławowi Depo za objęcie naszego 

Festiwalu patronatem honorowym. Naj-

czcigodniejszy Księże Biskupie. Jesteśmy 

niezmiernie wdzięczni, że jego Ekscelencja 

zaszczycił nas swoją obecnością na dzisiej-

szej uroczystości oraz za wspieranie nas w 

idei kontynuowania tego artystycznego 

przedsięwzięcia. Niech te kwiaty będą wy-

razem naszej wdzięczności i wielkiego za-

ufania, jakim księdza Biskupa darzymy. 

 

 
Ze słowami szczególnego podziękowania 

zawracam się do ks. Prałata Romana Mar-

szalca, kustosza tutejszego sanktuarium. 

Czcigodny Księże Prałacie. Księdza podej-

ście i konsekwentne kontynuowanie idei fe-

stiwali organowych przydaje blasku, jesz-

cze bardziej podnosi rangę, a także roz-

sławia w kraju i poza jego granicami kra-

snobrodzką świątynię. Dziękujemy za życz-

liwość i okazywanie nam każdorazowo 

wszelkiej pomocy. 

 

Pragnę podziękować proboszczowi pa-

rafii pod wezwaniem Zesłania Ducha 

Świętego - księdzu Romanowi Sawicowi 

za serdeczne przyjęcie nas w nowej kra-

snobrodzkiej świątyni i umożliwienie ar-

tystycznych działań w jej pięknym wnę-
trzu. 
 

Wyrazy szczególnej wdzięczności kieruję 
do Burmistrza Krasnobrodu - Pana Janu-

sza Osia. 

Panie Burmistrzu. To dzięki Pana życzli-

wości, mądrości, a przede wszystkim doce-

nianiu wartości sztuki najwyższego rzędu, 

przyczynia się Pan do rozwoju kultury mu-

zycznej tej krasnobrodzkiej małej ojczyzny. 

Dziękuję również za wszelkie starania o 

pomoc finansową, bez której Festiwal nie 

mógłby się odbyć. 
 

Panu Prezesowi Dariuszowi Szewcowi 

dziękuję za przyjęcie uczestników Festiwa-

lu w Centrum Szkolenia i Rekreacji „Ener-

getyk” i stworzenie im znakomitych wa-

runków do pracy i wypoczynku.  

 

Wyrazy naszej głębokiej wdzięczności kie-

ruję do Pani Marioli Czapli - Dyrektor 

Domu Kultury w Krasnobrodzie za pełną 
oddania pracę, świeżość pomysłów i zna-

komitą współpracę. To dzięki Pani odda-

niu, cierpliwości i kreatywności udało się 
skoordynować tak wiele elementów two-

rzących ten Festiwal. 

 
 Dyrektor Festiwalu podziękował rów-
nież Sponsorom i Darczyńcom oraz Patro-
nom Medialnym. 
 Kończąc swoją wypowiedź Jarosław 
Wróblewski zacytował słowa Cypriana 
Kamila Norwida: „Piękno jest na to, aby 
zachwycało… do pracy. Praca by się zmar-
twychwstało”, a potem dodał „To poetyc-

kie stwierdzenie posiada głęboką mądrość. 
Piękno ma prowadzić do dobra, to zaś jest 

gwarantem spotkania z Prawdą. Kończąc, 

życzę, więc Państwu i nam organizatorom 

festiwalu „Per Arte ad Astra” - przez sztu-

kę do gwiazd, radości w obcowaniu z pięk-

nem i wytrwałości w poszukiwaniu prawdy. 

 Na zakończenie tego spotkania głos 
zabrała Elżbieta Ostrowska – dyrektor fe-
stiwalu, która dołączając się do podzięko-
wań wypowiedziała znamienne zdanie: „II 

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 

„Per Arte ad Astra” ogłaszam za zamknię-
ty”. 

M. Czapla 

 

Fotoreportaż – str. 10-11 

fot. M. Kawecka 
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Diecezjalne Święto Plonów 
 
 W niedzielę 14 września 2008 roku 
w Kościele Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Krasnobrodzie odbyło 
się Diecezjalne Święto Plonów.  
W tegorocznych uroczystościach wzięło 
udział 36 delegacji z terenu Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej. 
 Zbiórka delegacji z wieńcami do-
żynkowymi miała miejsce przy Kaplicy 
na Wodzie, skąd o godz. 10.30 przy 
akompaniamencie Krasnobrodzkiej Or-
kiestry Dętej wszyscy wyruszyli na plac 
przy Kościele, gdzie nastąpiła prezenta-
cja poszczególnych delegacji z wieńca-
mi. Oczekiwanie na uroczystą mszę 
świętą wypełnił koncert zespołu „Wój-
towianie” z Krasnobrodu.  
 Punktualnie o 12-stej rozbrzmiał 
Hejnał Maryjny i rozpoczęła się uroczy-
sta suma dożynkowa.  
Na początku głos zabrał kustosz parafii 
ks. prałat Roman Marszalec i powitał ks. 
biskupa Mariusza Leszczyńskiego, który 
celebrował tę mszę świętą oraz wszyst-
kich przybyłych. 
 

 
Potem Chór Parafialny odśpiewał od-
powiednią na tę okoliczność pieśń 
„Plon niesiemy plon”, następnie głos 
zabrali starostowie dożynek państwo 
Irena i Krzysztof Horszczarukowie z 
miejscowości Hyżowice, parafia 
Trzeszczany i nastąpiło przekazanie 
chleba Gospodarzowi Dożynek. 
 Podczas mszy homilię wygłosił ks. 
Biskup Mariusz Leszczyński, który po-
tem dokonał poświecenia wieńców. 
Następnie delegacje z poszczególnych 
parafii złożyły dary ołtarza. 
Na zakończenie uroczystości religij-
nych odbyła się uroczysta Procesja Eu-
charystyczna z wieńcami dożynkowy-
mi, a potem podziękowania za udział w 
dożynkach i pomoc w ich organizacji 
złożył Duszpasterz Rolników Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Grzegorz 
Świtalski. 
 W uroczystościach dożynkowych 
uczestniczyli zaproszeni goście Jerzy 
Chróśćikowski - Senator RP, Sławomir 
Zawiślak - Poseł RP, Wojciech  

 

Żukowski – Poseł RP, Bogumiła Hilde-
brand -Wicestarosta Zamojski, Stanisław 
Schodziński - Wicestarosta powiatu Biłgo-
rajskiego, Tadeusz Solarski - Dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Końskowoli, Stanisław Sarzyń-
ski p.o. kierownika Oddziału WODR w 
Sitnie oraz Janusz Oś - Burmistrz Krasno-
brodu, Zbigniew Michalski - Z-ca Burmi-
strza Krasnobrodu. 
 Po mszy świętej, na placu w sąsiedz-
twie Kościoła, odbyły się kolejne punkty 
dożynkowych uroczystości. Była wystawa 
rolnicza przygotowana przez LODR Od-
dział w Sitnie oraz występy zespołów lu-
dowych.  
 Dożynkowy koncert rozpoczął zespół 
folklorystyczny „Wójtowianie”. Następnie 
zaprezentowały się zespoły śpiewacze ze 
Smólska i Hutkowa, a po ich występie, 
ponownie dla zgromadzonej publiczności 
zaśpiewali „Wójtowianie”. 
 Pomimo dosyć chłodnej pogody nie 
zabrakło chętnych do słuchania pięknych 
piosenek ludowych. 

M. K. 

 
Fotoreportaż – str. 12 

Fot. M. Kawecka 
 
 

 

 
Społeczność Szkoły  

Podstawowej 
im. Armii Krajowej  

w Kaczórkach 
oraz 

Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Zamość 

 
mają zaszczyt zaprosić 

 
MIESZKAŃCÓW 

 
na uroczyste obchody  
Święta Patrona Szkoły, 

które odbędą się 5 października 2008 roku o godz. 11
00

 
na boisku szkolnym. 

 
Program Uroczystości: 

 
10.45 - Zbiórka Pocztów Sztandarowych 
11.00 - Ceremoniał wojskowy 
11.10 - Msza Święta 
12.10 - Ślubowanie klas pierwszych 
12.30 - Akademia 
13.00 - Odsłonięcie i poświęcenie pomnika 
13.10 - Wystąpienia okolicznościowe 
13.30 - Złożenie wiązanek 
13.45 - Koncert muzyczny Nieetatowej Orkiestry Woj-
skowej w Zamościu 
14.00 - Poczęstunek 

 
Organizator 

 

 

PODZIĘKOWANIA 
 

Organizatorzy II Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 
„Per Arte ad Astra” Krasnobród 2008  

serdecznie dziękują wszystkim, którzy wnieśli swój wkład  
w organizację Festiwalu 

 
DZIĘKUJEMY SPONSOROM 

- PKO BP S.A. 
- Urzędowi Miejskiemu w Krasnobrodzie 
- Krasnobrodzkiemu Domowi Kultury 
- Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” sp. z o.o. 
- Firmie handlowej „Mar – tex” z Piaseczna 
- De Soto sp. z o.o. z Warszawy – przedstawicielowi firm wło-
skich 
- Firmie Organmistrzowskiej Kamiński z Warszawy 
 

DZIĘKUJEMY PATRONOM MEDIALNYM 
- Tygodnikowi Katolickiemu „NIEDZIELA” 
- Tygodnikowi Katolickiemu „IDZIEMY” 
- „Gazecie Krasnobrodzkiej” 
- TVP 3 Lublin 
- „Panoramie Lubelskiej” 
- Katolickiemu Radiu Zamość 
 

DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ: 
Panu Andrzejowi Brzosce za pracę przy rejestracji dźwiękowej 
podczas zakończenia Festiwalu, 
Pani Katarzynie Bąkowskiej za przygotowanie zespołu kame-
ralnego do wykonania G.F.Haendla Concerto for harf In B-flat 

major, 

Panu Krzysztofowi Ostrowskiemu za pomoc registracyjną 
podczas recitali organowych, 
Pani Marioli Kaweckiej  za rejestrację fotograficzną Festiwalu, 
Panu Józefowi Świerczewskiemu za pomoc w sprawach orga-
nizacyjnych. 
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Warsztaty Ilustratorów 
Pieśni, które towarzyszyły nam w drodze do niepodległości 

 
 Pieśni, które towarzyszyły nam w 
drodze do niepodległości to temat dwuty-
godniowych warsztatów ilustratorów, któ-
re odbyły się w pierwszej połowie wrze-
śnia w Krasnobrodzie. 
 Na zaproszenie Burmistrza Krasno-
brodu Janusza Osia, dyrektora Krasno-
brodzkiego Domu Kultury Marioli Czapla 
i kuratora warsztatów Marii Grażyny 
Szpyra do Krasnobrodu przyjechało 20 ar-
tystów, a wśród nich znani polscy ilustra-
torzy książek dla dzieci i młodzieży, lau-
reaci liczących się w świecie nagród i wy-
różnień oraz młodzi utalentowani adepci 
tej sztuki. 
 W warsztatach uczestniczyli: prof. Ja-
nusz Stanny, prof. Rafał Strent, prof. Mie-
czysław Wasilewski, Zdzisław Witwicki, 
Elżbieta Gaudasińska, Krystyna Micha-
łowska, Halina Zakrzewska-Zaleska, 
Franciszek Maśluszczak, Tomasz Borow-
ski, Joanna Zimowska-Kwak, Wanda i 
Bogusław Orlińscy, Jolanta Marcolla, Ar-
tur Gołębiowski, Małgorzata Sawicka-
Woronowicz, Elżbieta Wasiuczyńska, 
Hanna Grodzka-Nowak, Anna Sędziwy, 
Katarzyna Stanny i Karin Majdowska. 
 Kierownictwo artystyczne nad warsz-
tatami objął prof. Janusz Stanny – wybitny 
artysta, ilustrator, współtwórca „polskiej 
szkoły ilustracji”, wychowawca kilkudzie-
sięciu roczników studentów, promotor bli-
sko 250 prac dyplomowych. Jego twór-
czość uhonorowana została wieloma na-
grodami w dziedzinie ilustracji, plakatu i 
rysunku satyrycznego.  
Funkcję kuratora warsztatów pełniła p. 
Maria Grażyna Szpyra - osoba mająca 

 
ogromne doświadczanie w realizacji tego 
typu przedsięwzięć, która od ponad 25 lat 
zajmuje się promocją polskiej ilustracji w 
kraju i za granicą. 
 Temat tegorocznych warsztatów został 
podjęty w związku z obchodzoną w tym 
roku 90-tą rocznicą odzyskania niepodle-
głości oraz zbliżającą się 70 rocznicą wy-
buchu II wojny światowej.  
 Temat, którym zajęli się ilustratorzy 
jest tematem trudnym i bardzo obszernym. 
W bogatej historii naszego kraju wielokrot-
nie naród Polski musiał walczył o wolność 
i niepodległość. Tym wszystkim wydarze-
niom - zrywom wolnościowym i narodo-
wowyzwoleńczym zawsze towarzyszyła 
pieśń. Pieśń, która zagrzewała do walki, 
która dawała nadzieję na upragnioną wol-
ność i pomagała przetrwać trudne okresy 
niewoli. 
 Dokonanie wyboru pieśni, do których 
artyści wykonają ilustracje było bardzo 
trudne. Jest bowiem wiele pięknych i bar-
dzo ważnych dla Narodu Polskiego pieśni. 
Wśród, tych utworów, które znajdą od-
zwierciedlenie w ilustracjach nie  może za-
braknąć Bogurodzicy, pieśni z okresu po-
wstania listopadowego i styczniowego, Ro-
ty, pieśni legionów Piłsudskiego, a także 
pieśni z okresu II wojny światowej.  
Wśród pieśni z okresu II wojny światowej 
znajdą się utwory z kampanii wrześniowej, 
pieśni walczącej na ulicach Warszawy – 
„Warszawskie dzieci”, Powstania War-
szawskiego, czy też pieśni, które powsta-
wały na różnych frontach, np. „Czerwone 
maki na Monte Cassino” i wiele, wiele in-
nych. 
  

 

 Ilustracje będące efektem warsztatów 
złożą się na wystawę, która pokazywana 
będzie w wielu galeriach na terenie kraju. 
Planowane jest też wydanie albumu towa-
rzyszącego wystawie. 
 Podczas trwania warsztatów odbyły się 
dwa spotkania ilustratorów z Burmistrzem 
Krasnobrodu Januszem Osiem. Głównym 
tematem, który omawiano podczas tych 
spotkań było wypracowanie formy i spo-
sobu upamiętnienia pobytu artystów w na-
szym mieście. 
 Tu warto przypomnieć, że warsztaty 
ilustratorów, organizowane przez Krasno-
brodzki Dom Kultury nawiązują do trady-
cji spotkań przedstawicieli tej dziedziny 
sztuki organizowanych w Krasnobrodzie 
od 1984 roku. Wówczas odbył się tu 
pierwszy Ogólnopolski Plener Ilustrato-
rów. Potem przez prawie ćwierć wieku 
najwybitniejsi polscy ilustratorzy przyjeż-
dżali do Krasnobrodu na kolejne plenery. 
Po kilkuletniej przerwie, w roku 2006r. 
ilustratorzy powrócili do Krasnobrodu na 
spotkania w formie warsztatów i kontynu-
ują tę formę spotkań. 
 Dyskusja na temat sposobu upamięt-
nienia ilustratorów w Krasnobrodzie była 
bardzo ożywiona, pomysłów było wiele, 
ale konkretne decyzje jeszcze nie zapadły. 
Ilustratorzy zadeklarowali, że swoje pro-
pozycje złożą do Burmistrza w terminie do 
końca grudnia br., potem będzie czas na 
dokonanie wyboru najlepszego projektu i 
jego realizację. 

 

M. Czapla 

 

 

Tęskniąc za Krasnobrodem 
 
 W dniu 04.09.2008r. w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury odbył się wernisaż 
wystawy znanego artysty, ilustratora, wy-
chowawcy kilkudziesięciu roczników stu-
dentów, promotora blisko 250 prac dy-
plomowych, laureata wielu nagród i wy-
różnień Janusza Stanny. Wystawa pt.: 
„Tęskniąc za Krasnobrodem” towarzyszy-
ła warsztatom ilustratorów odbywającym 
się w dniach 1-14 września 2008r. w Kra-
snobrodzie. 
 Na wernisaż przybyły władze samo-
rządowe Krasnobrodu – Burmistrz Janusz 
Oś, z-ca burmistrza Zbigniew Michalski, 
przewodniczący Rady Miejskiej Adam 
Kałuża, prezes Stowarzyszenia Kultural-
no-Naukowego „Do źródeł” –Agnieszka 
Adamczuk, prezes Krasnobrodzkiego To-
warzystwa Korczakowskiego – Elżbieta 
Kończewska, dyrektor Biura Wystaw Ar-
tystycznych Galeria Zamojska - Jerzy Ty-
burski, Jacek Szpinda, Jolanta Pielach, 
grono artystów uczestniczących w  

 
warsztatach ilustratorów odbywających się 
w Krasnobrodzie, Grażyna Szpyra – kura-
tor warsztatów, reprezentacja ilustratorów - 
uczestników pleneru w Zwierzyńcu, zespół 
folklorystyczny „Wójtowianie” oraz autor 
prezentowanych prac – prof. Janusz Stan-
ny. 
 Spotkanie z prof. Januszem Stanny i 
jego sztuką rozpoczęło się od powitania 
uczestników spotkania, którego dokonała 
Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury. 
Następnie głos zabrał Autor prac, który w 
swoim krótkim przemówieniu opowiedział 
o prezentowanych pracach, a następnie za-
prosił do ich obejrzenia. 
 Zanim to jednak nastąpiło przyszedł 
czas na gratulacje, życzenia i kwiaty dla 
Profesora, które otrzymał od Dyrektor 
KDK, Burmistrza Krasnobrodu, prezesa 
Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego 
„Do źródeł”, Ilustratorów, państwa Jacka 
Szpindy i Jolanty Pielach oraz od zespołu 
„Wójtowianie”. Ci ostatni do gratulacji, 

 

życzeń i kwiatów dla prof. Janusza Stanny 
dołączyli również muzykę i śpiew w swo-
im wykonaniu. Przy muzyce ludowej w 
wykonaniu „Wójtowian” z przyjemnością 
można było oglądać prace prezentowane 
na wystawie, które przedstawiały w więk-
szości nieistniejącą już architekturę 
i pejzaże Krasnobrodu. 
 Po obejrzeniu wystawy wszyscy zosta-
li zaproszeni na uroczystą kolację, gdzie 
była okazja do kontynuowania rozmów o 
sztuce, o Krasnobrodzie, którego już nie 
ma, a pozostał jedynie na ilustracjach i o 
sposobie upamiętnienia pobytu artystów-
ilustratorów w Krasnobrodzie. 
 Tych, którzy nie obejrzeli jeszcze wy-
stawy serdecznie zapraszamy. Wystawa 
będzie czynna do 15 października. Prace 
można oglądać w godzinach pracy KDK, 
tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
18.00, a w soboty w godz. 9.00-17.00.  
Zapraszamy. 

M. Czapla 

 

Fotoreportaż – str. 9 

fot. M. Kawecka 
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Pożegnanie wakacji 
 
W czasie, gdy na plaży rozgrywany był 
turniej, w sąsiedztwie boiska do piłki pla-
żowej, trwały prace związane z przygoto-
waniem stoiska na realizację programu pt. 
ROAD SHOW HENKEL LATO 2008. 
 W ramach programu Grupa Kreatywna 
SHOW CAST przygotowała tzw. Strefę 
Henkel, w której znajdowały się atrakcje 
dla dzieci i dorosłych. Można było zrobić 
sobie tatuaż, wziąć udział w karaoke dla 
dzieci i rodziców, robić ogromne bańki 
mydlane, układać puzzle, malować, ryso-
wać itp. Za udział w konkursach przyzna-
wano nagrody. Do wspólnej zabawy za-
chęcały Hostessy, które rozdawały też 
próbki promowanych produktów – płynu 
do mycia naczyń i PUR oraz zawieszek 
zapachowych do toalet BREF.  
 Gdy jedni korzystali z atrakcji, jakie 
oferowano na krasnobrodzkiej plaży, inni 
w centrum Krasnobrodu uczestniczyli w 
pożegnaniu uczestników XXII Czteroeta-
powego Biegu Pamięci Dzieci Zamojsz-
czyzny. (Więcej informacji – czytaj str. 
16). 
 Po zakończeniu realizacji programu w 
Strefie Henkel na scenie plenerowej nad 
zalewem pojawił się zespół „Morton” z 
Zamościa, który rozpoczął muzyczną 
część „Pożegnania Wakacji”. Szybkie i 
gorące rytmy w wykonaniu  zespołu „Mor-
ton” rozgrzały w tę chłodną sobotnią noc 
zgromadzoną na krasnobrodzkiej plaży 
publiczność. Zabawa trwała do północy. 

 

M. Czapla 
 

Fotoreportaż – str. 9 

fot. M. Kawecka 

 

 
Tegoroczne „Pożegnanie wakacji w 
Krasnobrodzie” odbyło się w dniach 
29-30 sierpnia, tuż po zakończeniu II 
Festiwalu Muzyki Organowej i Kame-
ralnej „Per Arte ad Astra”. 
 Impreza rozpoczęła się w piątek 
przed południem na stadionie sporto-
wym, gdzie odbyły się X Zawody Ro-
werowe. Tradycyjnie polegały one na 
pokonaniu w jak najkrótszym czasie 
przygotowanego przez organizatorów 
toru przeszkód. Zawodnicy startowali w 
czterech kategoriach wiekowych. 
 Oto zwycięzcy poszczególnych ka-
tegorii: 

I kategoria - do 9 lat 
I miejsce – Aleksandra Kawecka 
II miejsce – Katarzyna Dąbrowska 
III miejsce – Paweł Najda 

 
 

I kategoria – 10-12 lat 
I miejsce – Patryk Ożga 
II miejsce – Karolina Kawecka 
III miejsce – Maciej Misztal 
 

 
 

I kategoria – 13-15 lat 
I miejsce – Patryk Grela 
II miejsce – Marcin Najda 
III miejsce – Artur Ożga 
 

 
 

I kategoria – powyżej 15 lat 
I miejsce – Kamil Kozyra 

 
II miejsce – Jakub Misztal 
III miejsce – Tomasz Dąbrowski 

 
 Na zakończenie zawodów wszyscy 
wyżej wymienieni otrzymali pamiątko-
we dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Krasnobrodzki Dom 
Kultury. 
 Po emocjach sportowych związa-
nych z zawodami rowerowymi przy-
szedł czas na kolejne sportowe wyda-
rzenie, które miało miejsce w piątkowe 
popołudnie. Było to powitanie uczest-
ników XXII Czteroetapowego Biegu 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny na me-
cie II etapu biegu w Krasnobrodzie. 
Szczegółową relację z tej imprezy pu-
blikujemy na str. 16 bieżącego wydania 
GK.  
 Ale to jeszcze nie koniec wydarzeń 
sportowych w ramach tegorocznego 
„Pożegnania wakacji”. Następnego 
dnia, w sobotę 30 sierpnia na krasno-
brodzkiej plaży odbył się X Turniej Pił-
ki Plażowej o Puchar Burmistrza Kra-
snobrodu. 
 Choć pogoda w tym dniu, niezbyt 
zachęcała do biegania po plaży na bo-
saka, to jednak znaleźli się odważni, 
którzy zdecydowali się na wzięcie 
udziału w turnieju. 
Do turnieju zgłosiły się 4 dwuosobowe 
drużyny, w tym 3 z miejscowości Łu-
kawica oraz jedna drużyna łączona Bił-
goraj i Kaczórki.  
Drużyny rozegrały między sobą mecze 
w systemie „każdy z każdym”. W wy-
niku tych rozgrywek I miejsce zajęła 
drużyna o nazwie „WILE” z  Łukawicy 
w składzie Artur Wilczyński i Andrzej 
Wilczyński, II miejsce drużyna 
„GROM” w składzie Daniel Szkałuba z 
Kaczórek i Henryk Kaczor z Biłgoraja, 
III miejsce – „TOTEM” Łukasz Mro-
czek i Bogdan Kicka i IV miejsce – 
„GUNO CACAO” Patryk Płazio i Ad-
rian Kicka. 
 Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, a trzy pierwsze 
drużyny także puchary oraz atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. Puchary i nagrody 
zwycięzcom turnieju wręczył zastępca 
burmistrza Krasnobrodu Zbigniew Mi-
chalski.  

 

Zaproszenie 
 

Druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Wólce Husińskiej 
 

zapraszają na  
 

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE 
z okazji  

45-LECIA OSP 
 W WÓLCE HUSIŃSKIEJ 

oraz  
NADANIE SZTANDARU 

 JEDNOSTCE  
 

które odbędą się  
dnia 25.09.2008r. o godz. 17.00 

w Kaplicy pw. Św. Jana  
w Wólce Husińskiej 

 
W programie: 
- Msza św. z udziałem Pasterza Die-
cezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. 
bp. Wacława Depo 
- Poświęcenie sztandaru i nowej 
pompy strażackiej 
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Odsłonięcie Pamiątkowej Tablicy  
Marii i Kazimierza Fudakowskich 

 
 W dniu 14 września 2008r w Samodzielnym Publicznym Sana-
torium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Kra-
snobrodzie odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem Tablicy 
Pamiątkowej Marii i Kazimierza Fudakowskich.  
 W uroczystościach uczestniczyli: Córka Marii i Kazimierza Fu-
dakowskich Pani Krystyna Sokolnicka z synem Andrzejem Sokol-
nickim, córką Beatą Ślizień, córką Aleksandrą Sokolnicką oraz 
wnukiem Pawłem – wnukowie Marii i Kazimierza Fudakowskich 
synowie Róży z domu Fudakowskiej, Panowie Marek i Jan Żółtow-
ski. Panu Markowi Żółtowskiemu towarzyszyła córka Aleksandra.  
 Oprócz Dyrekcji i pracowników Sanatorium oraz dzieci i doro-
słych kuracjuszy przebywających na leczeniu w Sanatorium, w uro-
czystościach udział wzięli również przybyli goście. 
Władze wojewódzkie reprezentowali: Wojewoda Lubelski p. Geno-
wefa Tokarska, były Marszałek Województwa Lubelskiego p. Arka-
diusz Bratkowski. Władze powiatowe i gminne - Wicestarosta Po-
wiatu Zamojskiego p. Bogumiła Hildebrand, Starosta Biłgorajski p. 
Marian Tokarski, Burmistrz i Wiceburmistrz Krasnobrodu p. Janusz 
Oś i Zbigniew Michalski. W uroczystościach wziął również udział 
były Burmistrz Krasnobrodu p. Marek Pasieczny oraz przedstawi-
cielka Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zamościu p. 
Jadwiga Sado–Szadaj. Środowisko Kościelne reprezentowali: Jego 
Ekscelencja ks. Bp. Mariusz Leszczyński oraz Proboszcz Parafii Św. 
Ducha w Krasnobrodzie ks. Roman Sawic. Kolejni goście to: Dyrek-
tor Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie p. Wiktor Juszczak, 
p. Józef Bucior (wykonawca przebudowy placu i remontu schodów 
przed budynkiem oficyny), p. Janusz Korga (autor pracy doktorskiej 
o Kazimierzu Fudakowskim) i mieszkańcy Krasnobrodu. 

 

 
 

 
 Wykonawcą tablicy pamiątkowej Marii i Kazimierza Fuda-
kowskich był Pan Andrzej Gontarz – artysta z Krasnobrodu. 

 
Od lewej: Aleksandra Żółtowska – prawnuczka Kazimierza Fuda-

kowskiego, jej ojciec - Marek Żółtowski - wnuk K.F, Beata Ślizień - 

prawnuczka K.F, - córka stojącej obok Krystyny Sokolnickiej oraz 

Jan Żółtowski (wnuk K.F)  

 
 Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 przed budynkiem 
Oficyny, gdzie umieszczona została tablica pamiątkowa. 
Wszystkich zebranych gości powitał Dyrektor Sanatorium p. 
Wiesław Chmielowiec. W swoim wystąpieniu p. Dyrektor przy-
bliżył sylwetkę osób, którym poświecona była ta uroczystość. 
Zwrócił uwagę na aktywną działalność Śp. Kazimierza Fuda-
kowskiego w wielu obszarach życia społecznego i politycznego 
w ówczesnym czasie.  
 Następnie głos zabrał Jego Ekscelencja ks. Bp. Mariusz 
Leszczyński. Do uroczystego odsłonięcia tablicy Dyrektor za-
prosił córkę Państwa Fudakowskich p. Krystynę Sokolnicką, 
przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych. Poświęce-
nia dokonał jego Ekscelencja ks. Bp. Mariusz Leszczyński.  
 Następnie głos zabrali zaproszeni goście w osobach: p. An-
drzej Sokolnicki, p. Genowefa Tokarska, p. Arkadiusz Bratkow-
ski, p. Mieczysław Komisarczuk. 

 
Na pierwszym planie: Andrzej Sokolnicki (wnuk K.F), Krystyna So-

kolnicka (córka K.F),Beata Ślizień (prawnuczka K.F), na drugim 

planie: Maria Murdzek, Jan Murdzek oraz Paweł Ślizie (prapra-

wnuk K.F) 

 
 O godz. 11.00 w Kościele p.w. Ducha Świętego w Krasno-
brodzie – Podzamku została odprawiona Msza Święta przez 
Proboszcza ks. Romana Sawica, w intencji Marii i Kazimierza 
Fudakowskich oraz zmarłych z rodziny Fudakowskich i Witolda 
Sokolnickiego. Homilię wygłosił Jego Ekscelencja ks. Bp. Ma-
riusz Leszczyński. 

       M. Lizut 

Fotoreportaż – str. 12, fot. Paweł Murdzek 
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Ocalić od zapomnienia 
 
 Dla uczczenia 69 Rocznicy Bitew 
pod Tomaszowem Lubelskim, Urząd 
Miejski w Krasnobrodzie, Urząd Miasta 
w Tomaszowie Lubelskim, Stowarzy-
szenie "NOWE MIASTO", Stowarzy-
szenie Kulturalno-Oświatowe "DO 
ŻRÓDEŁ" oraz Stowarzyszenie 
"STRZELEC" zorganizowały uroczysto-
ści historyczno-patriotyczne zatytułowa-
ne" Ocalić od zapomnienia - rekonstruk-
cja Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim". 
Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, pod 
względem strategicznym, zaangażowa-
nych sił i środków ustępowały jedynie 
bitwie nad Bzurą. Pod Tomaszowem Lu-
belskim została stoczona także najwięk-
sza potyczka pancerna Kampanii Wrze-
śniowej. Patronat nad uroczystościami  
 

 
 W inscenizacji wzięło udział 22 pol-
skich ułanów, 43 żołnierzy piechoty (z 
pięciu grup rekonstrukcyjnych) w mun-
durach polskich i niemieckich oraz 6 sa-
nitariuszek z obu walczących stron wraz 
z dwoma szpitalami polowymi. Po stro-
nie polskiej walczyły: samochód pancer-
ny wz. 34, słynna armata ppanc Bofors 
wz. 36, rkm Brownig wz. 1928, granat-
nik wz. 36. Po stronie niemieckiej zaś 
czołg lekki PzKpfw. Pomimo bardzo 
niesprzyjającej pogody inscenizację 
przyszło obejrzeć bardzo wielu widzów, 
co wskazuje na potrzebę organizacji tego 
typu inscenizacji w przyszłości, zwarzy-
szwszy, że w przyszłym roku będziemy 
obchodzić 70 rocznicę wybuchu II wojny 
światowej.  
 

 

 
 Inscenizacja odbyła się na polach 
pod Borkami, niedaleko Krasnobrodu. 
Oglądaliśmy zacięte walki piechoty, po-
jazdów pancernych oraz kawalerii. Trwał 
silny ostrzał artyleryjski pozycji nie-
mieckich. Po kilku wzajemnych atakach i 
kontratakach piechoty wspartej wozami 
bojowymi, nastąpił celny strzał z polskiej 
armaty ppanc i wyeliminowanie nie-
mieckiego czołgu. Po tym zdarzeniu na-
stąpił frontalny atak polskich oddziałów, 
w tym szarża kawalerii. Niemieckie od-
działy zostały otoczone i poddały się 
(zgodnie z prawdą historyczną, gdyż pod 
Krasnobrodem Polacy wzięli do niewoli 
sztab 8 dywizji piechoty). 

 
 
 Obchody rocznicy bitew połączone 
były z obchodami święta patrona Zespo-
łu Szkół Podstawowych w Krasnobro-
dzie, który nosi imię właśnie 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich. Dlatego dzień 
wcześniej odbyły sie uroczystości w 
szkole. Zebrani goście mogli wysłuchać 
przemówienia Z-cy Burmistrza Krasno-
brodu Zbigniewa Michalskiego, obejrzeć 
pasowanie pierszoklasistów na uczniów 
oraz bardzo piękną, chwytająca za serce 
część artystyczną w wykonaniu uczniów 
tej szkoły. 

Zbigniew Michalski 

 
Szerszą relację i fotoreportaż 

 z uroczystości opublikujemy w kolejnym 

wydaniu GK. 

 
objął Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lech Kaczyński, b Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej - Ryszard Kaczo-
rowski, Minister, Kierownik Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych - Jan Krupski oraz Biskup Po-
lowy Wojska Polskiego - gen. dyw. prof. 
dr hab. Tadeusz Płoski. Wsparcia finan-
sowego w kwocie 20 tys. złotych udzieli-
ło Ministerstwo Obrony Narodowej. 
 W Krasnobrodzie, obok uroczystości 
patriotycznych - mszy św. w Sanktu-
arium Nawiedzenia NMP, przemówienia 
Burmistrza Krasnobrodu Janusza Osia, 
apelu poległych i złożeniu wieńców na 
cmentarzu parafialnym, na którym po-
chowanych jest blisko 500 żołnierzy 
września, odbyła się część historyczna. 
Była to rekonstrukcja bitwy o miasto, 
stoczonej 23 września 1939 roku, zawie-
rająca elementy zwycięskiej szarży 25 
Pułku Ułanów Wielkopolskich. 
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Pierwsze spotkanie 
 
 Rozkazy do natarcia w kierunku Kra-
snobrodu Grupie Operacyjnej Kawalerii 
zostały wydane przez gen. Andersa dnia 22 
września 1939r. o godz. 12.00 na odprawie 
dowódców poszczególnych brygad w miej-
scowości Karczew. Nowogródzka Brygada 
Kawalerii płk. K. Żelisławskiego wcze-
snym rankiem w dniu 23 września 1939r. 
rozpoczęła marsz w nakazanym kierunku, 
wysuwając do straży przedniej 25 pułk, 
który to dowodzony przez płk. Bohdana 
Stachlewskiego i skutecznie wspierany 
przez artylerię 9 d.a.k, o godz. 7.00 uderzył 
na miasteczko Krasnobród, celem otwarcia 
drogi przemarszu dla jednostek Grupy 
Operacyjnej Kawalerii. Dla wykonania za-
dania płk Stachlewski wyznaczył dwa 
szwadrony, 1-szy dowodzony przez por. 
Gerleckiego i 2-gi przez rtm. Roycewicza.  
 Szwadron drugi zbliżył się do centrum 
osady od Turzyńca, po lewej stronie rzeki 
Wieprz, w szykach luźnych, a następnie 
pospieszeniu wsparty artylerią, przeprowa-
dził natarcie na Niemców broniących się w 
Krasnobrodzie. Uciekający żołnierze nie-
mieccy porzucili liczne samochody. We-
dług kpt Ludwika Głowackiego, rozbito 
sztab niemieckiej 8 Dyw. Piechoty, wzięto 
do niewoli około 100 jeńców, zdobyto po-
nad 20 samochodów z wielką ilością róż-
nego rodzaju sprzętu. 
 Szwadron 1-szy nacierając w szyku 
konnym na kierunku Turzyniec – Klasztor, 
spotkał na trasie działania oddział kawale-
rii niemieckiej w sile regimentu. Doszło do 
zaciętej i krwawej walki. Sprawność pol-
skiej kawalerii wzięła górę nad żołnierzami 
regimentu niemieckiego. Żołnierze w 
mundurach feldgrau w momencie kiedy 
zginął ich dowódca, usieczony szablą przez 
plut. Karola Mikołajewskiego zawracali i 
ratowali się ucieczką, ginąc pod ciosami 
polskich lanc i szabel.  
 W Klasztorze uwolniono polskich jeń-
ców i szpital polowy. W drugiej fazie bi-
twy w pościgu za wrogiem, szwadron do-
stał się pod skrzydłowy ogień niemieckich 
karabinów maszynowych. Pośród wielu 
zabitych i rannych był por. Gerlecki, padł 
również ugodzony kulą w czoło dowódca 
szwadronu kolarzy ppor M. Śrutka. Pluto-
nowy Mikołajewski wyprowadził z pola 
śmierci pod klasztorny mur zaledwie 30 
ułanów i 25 koni oraz złożył meldunek 
dowódcy pułku płk Stachlewskiemu.  
 Była to jedyna w 1939r. bitwa kawale-
rii polskiej z niemiecką i piąta szarża we 
wrześniowej wojnie obronnej. Mimo po-
niesionych strat, przejście dla wojsk zgru-
powania kawalerii zostało oczyszczone z 
oddziałów niemieckich otworzyło drogę 
bezpiecznego przejścia w zamierzonym 
kierunku. 
 Aby ocalić od zapomnienia walki jed-
nostek kawaleryjskich, które były nace-
chowane, odwagą, determinacją i niejed-
nokrotnie nawet brawurą, aby nie zatarły 
się ślady bitew stoczonych w obronie na-
szej Ojczyzny, do Krasnobrodu w pierw-
szych dniach września 1971r. przyjeżdża 

 
por. Stefan Marcin Trzebiński - dowódca 
plutonu łączności z 25 Pułku. 
Został on wydelegowany do naszego mia-
steczka, przez Środowisko Ułańskie, a 
szczególnie przez mgr Karola Mikołajew-
skiego ówczesnego dyrektora Państwo-
wych Zakładów Zbożowych w Poznaniu, 
w których to jednocześnie Marcin Trzebiń-
ski był pracownikiem.  
Cel przyjazdu, to przeprowadzenie stosow-
nego rekonesansu oraz zorganizowanie 32-
giej rocznicy bitwy stoczonej w dniu 23 
września 1939 roku przez 25 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich z agresorem niemieckim. 
 Pan Trzebiński niezwłocznie po przy-
byciu i zakwaterowaniu, poinformował 
władze gminne o celu przyjazdu. Z Urzę-
dem Gminy i Dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej Panem Janem Hulakiem uzgodnio-
no: termin uroczystości, sposób zapewnie-
nia zakwaterowania dla około 150 osób, li-
stę zaproszonych gości, wykaz delegacji z 
poszczególnych zakładów pracy, oraz or-
ganizacji społeczno-politycznych gmin-
nych i powiatowych. Termin uroczystości 
ustalono na dzień 19 września 1971 r. 
Sprawę zakwaterowania postanowiono 
powierzyć gronu pedagogicznemu, Komi-
tetowi Rodzicielskiemu, Urzędowi Gminy i 
aktywowi Frontu Jedności Narodów. Za-
planowano też, że w uroczystości powinny 
wziąć udział: władze administracyjno-
polityczne szczebla powiatowego i gmin-
nego, delegacja Zarządu Powiatowego 
ZBoWiD ze sztandarem, Kompania Repre-
zentacyjna Technicznej Szkoły Wojsk Lot-
niczych wraz z orkiestrą, Szkoła Podsta-
wowa tj. grono pedagogiczne, uczniowie, 
drużyna harcerska w strojach regulamino-
wych i szyku zwartym, delegacje poszcze-
gólnych zakładów pracy oraz społeczeń-
stwo. Swój udział zgłosił też płk Buble-
wicz – z-ca Komendanta TSWL do spraw 
wyszkolenia bojowego. 
 Niezależnie od powyższego zabezpie-
czono środki lokomocji państwowe i pry-
watne, na dzień poprzedzający uroczystość 
celem dowożenia gości na zgłoszone przez 
mieszkańców Krasnobrodu kwatery oraz 
wyznaczono harcerzy klas starszych na 
przewodników rozkwaterowania. Do zała-
twienia powyższych spraw został zobligo-
wany Urząd Gminy, Gminny Komitet 
F.J.N. i kierownictwo szkoły. 
 Na kilka dni przed mającą odbyć się 
uroczystością, władze powiatowe zażądały 
od Komitetu Organizującego harmonogram 
uroczystości. Spełniając życzenie, takowy 
plan obchodów wysłano, umieszczając w 
punkcie pierwszym – Mszę Św. w Kościele 
Parafialnym za żołnierzy poległych w wal-
kach wrześniowych i żyjących oraz ich ro-
dzin. 
 Kiedy już wszystko było uzgodnione i 
przygotowane, stało się coś, co diametral-
nie zmieniło nastawienie władz administra-
cyjno-politycznych powiatu do zaplanowa-
nych uroczystości. W dniu poprzedzającym 
uroczystość do Krasnobrodu przybył Prze-
wodniczący Powiatowej Rady Narodowej 

 
inż. Władysław Kowal i w poufnej rozmo-
wie w obecności Sekretarza Urzędu Gminy 
pana Saka Gustawa prosił, abym ja jako 
Przewodniczący Gminnego Komitetu 
F.J.N. zajął się dalszą organizacją i sfinali-
zowaniem obchodów rocznicowych walk 
wrześniowych w/w pułku. 
 Poinformowano też, że z pewnych 
względów powiatowe władze administra-
cyjne, organizacje społeczno-polityczne 
Kampania Reprezentacyjna Technicznej 
Szkoły Wojsk Lotniczych i orkiestra oraz 
Szkoła Podstawowa nie wezmą udziału. 
Jednocześnie Przewodniczący inż. W. Ko-
wal sugerował, aby dalej tak kontynuować 
przygotowania, by ułani i ich rodziny nie 
odczuli zmiany decyzji władz powiato-
wych. 
 Można domniemywać, że najprawdo-
podobniej przyczyną zmian było umiesz-
czenie w programie obchodów jako pierw-
szego punktu Mszy Św. w Kościele Para-
fialnym oraz to, że Wydział Urzędu Spraw 
Wewnętrznych przypuszczalnie ustalił o 
walkach, jakie 25 Pułk Ułanów Wielkopol-
skich stoczył z wojskami sowieckimi w 
okolicach Władypola, Sambora i Mościsk, 
zadając im jednocześnie dość duże straty w 
ludziach i sprzęcie. 
 Między innymi, w walkach tych dwu-
krotnie został ranny gen. W. Anders, mjr 
H. Leliwa-Roycewicz, a siepacze ukraińscy 
zamordowali dowódcę pułku. płk Bohdana 
Stachlewskiego, jego adiutanta rtm Wło-
dzimierza Pilińkiewicza, a także por. Wa-
cława Witkowskiego i najprawdopodobniej 
ppor. Gędzierskiego. Wszyscy zostali za-
mordowani we wsi Pnikut, 10 km na połu-
dnie od Mościsk w dniu 28 września 1939r. 
 Do ustalonego terminu obchodów po-
zostało bardzo mało czasu. Dyrektor Szko-
ły Podstawowej pan Jan Hulak, mimo to, iż 
wiedział, że swoim postępowaniem, może 
narazić się władzom powiatowym i Kura-
torium, przystąpił do cichego, ale szybkie-
go działania. Wytypował delegację z dru-
żyny harcerskiej w osobach: Anna Gębka, 
Ewa Nawój, Marek Hulak i Ryszard Mo-
skal na powitanie żołnierzy i przekazanie 
im kwiatów oraz wyznaczył określoną gru-
pę harcerzy na zaciągnięcie warty przy 
pomniku żołnierzy września. 
 Słowa przywitania i krótkie przemó-
wienie z okazji uroczystości, skierowane 
do żołnierzy 25 Pułku Ułanów Wielkopol-
ski, ich rodzin i licznie zgromadzonego 
społeczeństwa przypadło mnie jako Prze-
wodniczącemu Gm. Komitetu F.J.N. 
 Następnie mjr Henryk Leliwa-
Roycewicz, w obecności asystujących ofi-
cerów, dokonał odsłonięcia wmurowanej 
we fronton pomnika, tablicy upamiętniają-
cej bitwę pułku stoczoną z wojskami nie-
mieckimi 23 września 1939 r. o Kra-
snobród. 
Apel poległych został odczytany przez st. 
wachmistrza Bronisława Lisieckiego przy 
dźwiękach wypożyczonych werbli. 
Na zakończenie części oficjalnej mjr Roy-
cewicz skierował słowa podziękowania dla 
Komitetu Organizującego i miejscowego 
społeczeństwa za uczestnictwo oraz pomoc 
w organizowaniu obchodów rocznicowych. 
 Pragnę nadmienić, że przedstawiciele  
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Od lewej: dr Płoszko – żona oficera 26 Pułku (lek. med.), mjr Leliwa-Roycewicz - dowódca 

2-go szwadronu 25 Pułku, harcerze: Marek Hulak, Anna Gębka, Ryszard Moskal, kpr E. 

Zakrzewski, Ewa Nawój. 

 
Przyrody, która nosi imię tegoż pułku oraz 
jego barwy w umundurowaniu i delegacje z 
zakładów pracy. 
 Żołnierze walk wrześniowych i ich ro-
dziny zawsze znajdowali serdeczną go-
ścinność wśród mieszkańców Krasnobro-
du.  
 Tym wszystkim, którzy nieśli pomoc 
w organizowaniu uroczystości oraz udo-
stępnieniu bezinteresownie swoich kwater, 
należy się serdeczne podziękowanie. 
 Aby to wszystko, co zostało wypraco-
wane i utrwalone historycznie wysiłkiem 
Szkoły Podstawowej, Środowiska Ułań-
skiego i mieszkańców Krasnobrodu owo-
cowało na przyszłość w utrwalaniu pamięci 
tamtych tak odległych już dni. 

Jan Gębka 

 

 
władz administracyjno-politycznych nie 
wzięły udziału w formie oficjalnego 
uczestnictwa, ale mimo to wielu z nich 
uczestniczyło w uroczystości. Widziano 
ppłk Bublewicza – zastępcę Komendanta 
T.S.W.L., Prezesa Zarządu Powiatowego 
ZBoWiD i wielu innych. Jak widać z kse-
rokopii zamieszczonego zdjęcia, nie było 
też ani jednego sztandaru. 
 Po niedługiej przerwie, odbyło się 
wspólne przyjęcie w restauracji Gminnej 
Spółdzielni przy ul. Rynek. Gospoda w ca-
łości była zarezerwowana dla uczestników 
spotkania z grona Środowiska Ułańskiego, 
natomiast zamknięta dla osób postronnych 
i chroniona przez funkcjonariuszy: MO, 
ORMO oraz Urzędu Bezpieczeństwa. Ja 
jako jedyny, reprezentujący władze lokalne 
uczestniczyłem w tym przyjęciu. 
 Panowała wspaniała atmosfera, ser-
deczna gościnność, odżyły wspomnienia z 
dawnych lat tj. okresu międzywojennego, 
wojny obronnej 1939 r., okupacji niemiec-
kiej i zniewolenia sowieckiego w latach 
powojennych, czasu, który był dla wielu 
niełatwy jak np. dla mjr Henryka Leliwy-
Roycewicza. Za to, że w walkach wrze-
śniowych z Armią Czerwoną został ciężko 
ranny, że w Powstaniu Warszawskim do-
wodząc Batalionem „Kiliński” zdobywał 
budynek telefonów P.A.S.T., Miejskie Za-
kłady Komunikacyjne, gmach PKO „Dra-
pacz”, Pocztę Główną, Koszary Własow-
ców i w tych walkach ponownie został 
ranny, władza Polski Ludowej zapłaciła mu 
ośmioletnim pobytem w ciężkim więzieniu 
we Wronkach. 
 Jak to zawsze bywało na spotkaniach 
ułańskich śpiewano piosenki żołnierskie i 
nie zapomniano o żurawiejkach, których to 
25 pułk miał dość dużo. Oto niektóre z 
nich:  

 
Dawniej był to pułk bojowy, 
Dziś nim rządzą białogłowy. 

 
Wielkopolskim się mianują, 

A w Prużanie pokutują. 
 

Wielkopolskich miano dano, 
Na Polesie ich wysłano. 
Pół czerwony i pół biały, 
Liczba duża, a pułk mały. 

 

 
Poleszuki, chłopy, pany, 
To prużanskie są ułany. 

 
A refren do wszystkich żurawiejek 
brzmiał: 
„Lance do boju, szable w dłoń bolszewika 
goń, goń, goń....”. Aby było trochę ładniej i 
na owe czasy bezpieczniej, to zamiast bol-
szewika, nieraz skandowano „germańca”. 
 
 W oddzielnej uroczystości w dniu na-
stępnym ks. kanonik Kazimierz Wójtowicz 
– proboszcz parafii odprawił Mszę Św. za 
poległych i żyjących ułanów oraz ich ro-
dziny, jak też dokonał poświęcenia tablicy 
pamiątkowej, która została wmurowana we 
fronton pomnika żołnierzy września. Połą-
czenie tych dwóch uroczystości, ze wzglę-
du na negatywne stanowisko ówczesnych 
władz do religii i Kościoła, było wręcz 
niemożliwe. 
 Następne spotkania odbywały się już w 
innej atmosferze politycznej. Nie zabrania-
no szkołom, organizacjom społeczno-
politycznym brać w nich udziału.  
W większości spotkań uczestniczyła Kom-
pania Reprezentacyjna jednostki wojsko-
wej w Zamościu, kombatanci ze sztanda-
rami, Roztoczańska Konna Straż Ochrony 

 
Rok 1971. Pierwsze spotkanie – Uroczystości przy Pomniku Żołnierzy Września 1939r. 

 

Jesienne 
przysłowia 

 
Burze we wrześniu nieraz wróżą,  
że rok następny da zboża dużo. 

 
***** 

Chodzi wrzesień po rosie, zbiera  
grzyby we wrzosie. 

 
***** 

 
W październiku kawek gromada,  

słotne dni nam zapowiada 
 

***** 
Gdy październik mroźny, to nie będzie 

styczeń groźny 
 

***** 
Gdy październik ciepło chadza,  

w lutym mrozy naprowadza 
 

***** 
Gdy październik z wodami, 

grudzień z wiatrami. 
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XXII Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 
 
 Po raz drugi w tym roku z organiza-
torami i uczestnikami biegu spotkaliśmy 
się w sobotę 30 sierpnia około godz. 
13.30 na Placu Siekluckiego w centrum 
Krasnobrodu. Odbyło się wówczas uro-
czyste pożegnanie. Zastępca Burmistrza 
Krasnobrodu Zbigniew Michalski w 
imieniu Burmistrza Janusza Osia i swo-
im pogratulował zawodnikom sukcesów 
sportowych i podziękował za ich trud 
włożony w pokonywanie kolejnych eta-
pów biegu oraz stworzenie na mecie w 
Krasnobrodzie miłej sportowej atmosfe-
ry. Natomiast Dyrektorowi OSiR w Za-
mościu Tadeuszowi Lizutowi podzięko-
wał za organizację tak wielkiej sporto-
wej imprezy i zaprosił zarówno organi-
zatorów jak i uczestników biegu do od-
wiedzenia naszego miasta w przyszłym 
roku. 
 W imieniu organizatorów i uczestni-
ków biegu głos zabrał dyrektor Tadeusz 
Lizut, który podziękował władzom sa-
morządowym Krasnobrodu i mieszkań-
com za jak zawsze miłe i serdeczne 
przyjęcie. 
 Po oficjalnym pożegnaniu zawodni-
cy, organizatorzy biegu oraz gospodarze 
w uporządkowanym szyku, z orkiestrą 
dętą na czele udali się pod pomnik upa-
miętniający walki stoczone pod Krasno-
brodem w 1939r. Tam, dla upamiętnie-
nia Obrońców Ojczyzny złożyli wiązan-
ki.  
 Następnie przemaszerowali do cen-
trum naszego miasteczka i stamtąd udali 
się na linię startu do trzeciego etapu bie-
gu, która wyznaczona była na Podkalsz-
torze.  
Zawodników udających się do Zamościa 
mieszkańcy Krasnobrodu żegnali bra-
wami i słowami „Do zobaczenia za rok”. 
 

M. Czapla 

Fotoreportaż – str. 20 

Fot. M. Kawecka 

 
 

PROF
OKNA, DRZWI, ZABUDOWY 

 
Zbigniew Buczak 
Majdan Wielki 353 
22-440 Krasnobród 
kom. 609-221-261 

tel./fax. (084) 660-73-45 

 

 
 W kalendarzu wydarzeń sportowych 
odbywających się w Krasnobrodzie na 
stałe wpisał się organizowany od ponad 
20 lat przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Zamościu Czteroetapowy Bieg Pa-
mięci Dzieci Zamojszczyzny. 
 W tym roku uczestników biegu wita-
liśmy w Krasnobrodzie w piątek 29 
sierpnia. Powitanie na mecie drugiego 
etapu prowadzącego ze Zwierzyńca do 
Krasnobrodu odbyło się w centrum na-
szego miasta. Organizatorów i uczestni-
ków biegu witały władze samorządowe, 
zespół folklorystyczny „Wójtowianie” 
oraz mieszkańcy Krasnobrodu i turyści 
przebywający tu na wypoczynku. 
 Pogoda nie była najlepsza, było do-
syć chłodno, nie przeszkadzało to jednak 
w stworzeniu na mecie w Krasnobrodzie 
sympatycznej i gorącej sportowej atmos-
fery. Były brawa, piosenki w wykonaniu 
zespołu „Wójtowianie”, wręczenie na-
gród, pamiątkowych dyplomów i kwia-
tów dla najlepszych zawodników w po-
szczególnych kategoriach.  
Nagrody wręczali: dyrektor zamojskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Tadeusz Li-
zut, Sędzia główny Lucjan Ksykiewicz 
oraz Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś i 
Z-ca Burmistrza Zbigniew Michalski. 
A oto zwycięzcy w poszczególnych ka-
tegoriach: 
 

I Kategoria Wózki – Kobiety 
I miejsce – Pudlis Monika (Orneta) 
II miejsce – Seligowska Monika (Orne-
ta) 
III miejsce – Szafratowicz Anna (Świe-
bodzin) 
 

II Kategoria Wózki – Mężczyźni 
I miejsce – Król Bogdan (Orneta) 
II miejsce – Wandachowicz Zbigniew 
(Szczecin) 
III miejsce – Baran Zbigniew (Bielsko 
Biała) 
 

III Kategoria Rolki – Kobiety 
I miejsce – Jarczak Izabela  
II miejsce – Parkot Anita  
III miejsce – Żółkiewska Kaja (wszyscy 
Tomaszowa Lub.) 
 

IV Kategoria Rolki – Mężczyźni 
I miejsce – Zieliński Piotr  
II miejsce – Czarnopyś Damian  
III miejsce – Umer Mateusz (wszyscy z 
Tomaszowa Lub.) 
 

V Kategoria -Niewidomi 
I miejsce – Gołąbek Mariusz (W-wa) 
II miejsce – Jeżowski Sławomir (W-wa)  
III miejsce – Wałęga Edmund (W-wa) 
 

VI Kategoria -Kobiety 
I miejsce – Stanko Svietlana (Ukraina) 

 

II miejsce – Buniewska Elżbieta (Ostró-
da) 
III miejsce – Oleniewa Lenina (Ukraina) 
 

VII Kategoria -Mężczyźni 
I miejsce – Starodupcew Viktor (Ukra-
ina) 
II miejsce – Redko Siergiej (Ukraina) 
III miejsce – Kuzdra Dariusz (OSiR Za-
mość) 
 
 Oprócz nagród regulaminowych, 
które otrzymali trzej pierwsi zawodnicy 
w poszczególnych kategoriach, przyzna-
no także nagrody specjalne. Otrzymali 
je: Jan Morawiec – najstarszy mężczy-
zna, Danuta Orzechowska – najstarsza 
kobieta oraz Zbigniew Olszewski – je-
dyny reprezentant Krasnobrodu biorący 
udział w biegu.  
Na mecie w Krasnobrodzie nie mogło w 
tym roku zabraknąć także nagrody spe-
cjalnej w postaci pysznego tortu ufun-
dowanego tradycyjnie przez p. Janusza 
Szpyrę z Krasnobrodu. Słodką nagrodę 
otrzymała pani Renata Grabska z Rze-
szowa. 
 Fundatorami nagród dla zwycięzców 
II etapu XXII Biegu Pamięci Dzieci Za-
mojszczyzny byli: 
- Burmistrz Krasnobrodu 
- Polski Związek Byłych Więźniów Hi-

tlerowskich Obozów Koncentracyj-
nych – Koło w Krasnobrodzie. 

- Jarosław Rosiak – właściciel Sklepu 
„Joanna” w Krasnobrodzie 

- Tadeusz Wszoła - właściciel Ośrodka 
Wypoczynkowego „Pszceliniec” w 
Krasnobrodzie 

- Kazimierz, Jolanta, Wacław Adam-
czuk Spółka AMC Market Spożywczy 
w Krasnobrodzie 

- Krystyna Mielnicka – właścicielka 
Apteki Prywatnej w Krasnobrodzie 

- Właściciele Baru Zorba w Krasnobro-
dzie 

- Jan Szpyra - właściciel Zakładu Cu-
kierniczego w Krasnobrodzie. 

 Na podkreślanie zasługuje fakt, że 
od kilku lat Krasnobród ma swojego re-
prezentanta wśród uczestników Biegu 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Starto-
wali w nim Kazimierz Melniczek, Ro-
land Wyrostkiewicz, a w ubiegłym roku 
i bieżącym, naszym reprezentantem był 
Zbigniew Olszewski. 
 Tegoroczne wyniki Zbigniewa Ol-
szewskiego są bardzo dobre: w I etapie 
zajął 83 miejsce, w II etapie – 58 miej-
sce, w III etapie – 51 miejsce, w IV eta-
pie – 46 (na 141 zawodników sklasyfi-
kowanych w poszczególnych etapach). 
Po czterech etapach pokonując w sumie 
100 km Zbigniew Olszewski uplasował 
się na bardzo wysokim 34 miejscu. Gra-
tulujemy. 

 
ALU-PCV, ROLETY,  

ŻALUZJE, AKCESORIA 
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Bieganie to wielka przyjemność 
Rozmowa ze Zbigniewem Olszewskim – uczestnikiem Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 
 
M.Cz. - Już dwukrotnie brał Pan udział w 

Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, 

proszę powiedzieć kiedy i w jakich oko-

licznościach zrodził się pomysł wzięcia 

udziału w biegu? 
Zbigniew Olszewski: Ucząc się w szkole 
uprawiałem lekkoatletykę. Zawsze marzy-
łem o tym, aby wziąć udział w tym biegu - 
to było moje młodzieńcze marzenie. 
Wówczas spełnienie tego marzenia wyda-
wało się nierealne.  
 

M.Cz. - Teraz, z perspektywy czasu mo-
że Pan stwierdzić, że marzenia, nawet te 
nierealne spełniają się? 
Z. O.: To prawda. Trzeba po prostu bardzo 
chcieć i dążyć do tego.  
 
M.Cz. - W jaki sposób przygotowywał się 
Pan do udziału w biegu? 
Z. O.: Moje przygotowania to bieganie. 
Codziennie minimum 10 km, czasami 
więcej. Bardzo lubię biegać. Bieganie 
sprawia mi wielką przyjemność, traktuję je 
jako rozrywkę, sposób na relaks. Sport 
mnie wycisza, uspakaja, wprowadza w 
dobry nastrój. Tak więc biegam nie tylko 
po to, aby przygotować się do biegu. 
 
M.Cz. - Ile trwały te przygotowania? 
Z. O.: Biegałem, kiedy tylko czas i zdro-
wie mi na to pozwalały. 
 
M.Cz. - Brał Pan udział w biegu w 2007 

roku i w roku bieżącym, który z nich był 

dla Pana trudniejszy? 
Z. O.: Zdecydowanie ubiegłoroczny. Po 
pierwsze, był to mój debiut w tym biegu, a 
po drugie nabawiłem się poważnej 
kontuzji, która bardzo utrudniała mi 
pokonywanie trasy, a nawet uniemożliwiła 
udział w ostatnim etapie tego biegu 
prowadzącego ulicami Zamościa. Miałem 
naderwane ścięgno i pękniętą kość. 
 
M.Cz. - Czy sposób przygotowania do 

pierwszego biegu różnił się od przygoto-

wań tegorocznych? 
Z. O.: Tak. W związku z ubiegłoroczną 
kontuzją mój start w tegorocznym biegu 
stał pod wielkim znakiem zapytania? Przez 
dłuższy czas nie wiedziałem czy 
wystartuję, choć bardzo chciałem, 
marzyłem o tym. Po półrocznej przerwie, 
leczeniu i rehabilitacji przystąpiłem do 
treningów, zacząłem biegać, ale ciągle 
towarzyszyła mi obawa przed kolejną 
kontuzją. 
 
M.Cz. - Wystartował Pan jednak, ukoń-

czył bieg i osiągnął bardzo dobre wyniki. 

Czy mógłby Pan przypomnieć je czytelni-

kom GK?  
Z. O.: Jestem zadowolony z osiągniętych 
rezultatów. Najsłabiej pobiegłem na 
pierwszym etapie z Zamościa do Zwie-
rzyńca o długości 35 km, gdzie zająłem 83 
miejsce z czasem 3 godz. 10 min. 54 

 
sekundy. Tutaj oszczędzałem się trochę ze 
względu na ubiegłoroczne problemy zdro-
wotne, sprawdzałem swoje możliwości, 
nie chciałem powtórzyć historii sprzed ro-
ku. Ciągle towarzyszyła mi obawa przed 
kontuzją, a bardzo chciałem ukończyć 
bieg. 
 
M.Cz. - Na kolejnych etapach było już co-

raz lepiej? 
Z. O.: Tak. Co prawda w dalszym ciągu 
nie chciałem zbytnio forsować nóg, ale 
metę II etapu w Krasnobrodzie, po 
pokonaniu 20 km przekroczyłem na 58 
miejscu z czasem 1.29.27. Na III etapie 
(Krasnobród – Zamość, 30 km) zająłem 51 
lokatę z czasem 2.11.56, a na ostatnim 
etapie o długości 15 km prowadzącym 
ulicami Zamościa byłem 46 (czas 1.02.26). 
 
M.Cz. - Warto tu dodać, że ukończył Pan 

Bieg na 34 miejscu, pokonując trasę 100 

km w czasie 7 godzin 54 minuty i 43 se-

kundy. Gratuluję. 
Z. O.: Dziękuję. 
 
M.Cz. - Który etap tegorocznego biegu był 

dla Pana najtrudniejszy i dlaczego? 
Z. O.: Pierwszy był najtrudniejszy. Był to 
początek biegu, najdłuższa trasa i wielki 
znak zapytania. Nie wiedziałem, czy stan 
mojego zdrowia pozwoli mi na ukończenie 
etapu, a potem na kontynuację biegu i 
uczestnictwo w kolejnych etapach.. Ciągle 
obawiałem się czy nie odnowi się 
ubiegłoroczna kontuzja. Gdy pokonałem 
pierwszy etap ukończenie całego biegu 
wydawało się bardziej realne.  
 
M.Cz. - Chyba szczególnym etapem dla 

Pana był etap drugi, z metą w Krasnobro-

dzie? 
Z. O.: Rzeczywiście, dla mnie jako 
mieszkańca Krasnobrodu ten etap jest 
najważniejszy. To właśnie na tym etapie 
chciałbym wypaść jak najlepiej, osiągnąć 
jak najlepszy czas. Tutaj witali mnie moja 
rodzina, przyjaciele, sąsiedzi. Kiedy 
przekraczałem linię mety w Krasnobrodzie 
czułem się jak gwiazda. Warto tu dodać, 
że powitania w Krasnobrodzie są 
najlepsze. I nie jest to tylko moje zdanie, 
ale opinia wszystkich uczestników biegu. 
  

 

 
Panuje tutaj serdeczna i miła atmosfera, 
która na długo pozostaje w pamięci. 
 
M.Cz. - Podczas całego biegu miał Pan 

opiekunów, którzy czuwali nad Panem? 
Z. O.: Tak to prawda. Podczas kolejnych 
etapów biegu opiekowali się mną Jarosław 
Olszewski i Kacper Kołtun. Bez ich 
wsparcia i obecności na trasie ukończenie 
biegu byłoby bardzo trudne. Korzystając z 
okazji serdecznie dziękuję moim kolegom 
za okazaną życzliwość i pomoc. 

 

M.Cz. - Czy zamierza Pan startować w ko-

lejnym biegu? 
Z. O.: Czteroetapowy Bieg Pamięci Dzieci 
Zamojszczyzny jest bardzo ciekawą 
imprezą sportową, która gromadzi wielu 
interesujących ludzi. Dla nich bieganie to 
przyjemność, która nadaje sens życia. Dla 
mnie bieganie też jest bardzo ważne, więc 
jeżeli tylko czas i zdrowie mi na to 
pozwolą to chciałbym wystartować w 
kolejnym biegu w przyszłym roku.  
 

 
 

M.Cz. - Życzę więc, aby Pana plany zre-

alizowały się. Dziękuję za rozmowę. 
Z. O.: Dziękuję. 
 

Rozmowę przeprowadziła: Mariola Czapla 
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Nauczycielskie dylematy 
  
 Nowy rok szkolny, który się rozpoczął, 
będzie chyba jednym z najtrudniejszych w 
polskiej oświacie. Zapowiada się trudny za-
równo dla uczniów, nauczycieli jak i rodzi-
ców. Oświata, zdrowie i cały szereg innych 
dziedzin życia społeczeństwa polskiego są 
obecnie jedną wielką niewiadomą. Związki 
zawodowe rozmawiają, dyskutują i nie wy-
kluczają zdecydowanych protestów. Część 
społeczeństwa polskiego „wstrzymała od-
dech”. Natomiast Polacy, którzy poparli w 
ostatnich wyborach obecny rząd, jakby nic 
się nie stało, dalej bezmyślnie windują son-
daże, chociaż może już mniej pewnie. Jak 
nigdy dotąd sprawdza się mądrość biblijna: 
„Po owocach ich poznacie”. 
 Ze środków masowego przekazu sły-
szymy o zamierzeniach obecnego rządu 
wobec nauczycieli. Mówi się o takich pro-
pozycjach: unieważnienie Karty Nauczy-
ciela, zwiększenie pensum godzin, obniże-
nie wieku emerytalnego, zwolnienie części 
nauczycieli, przyznanie śladowej podwyżki 
płacy. Nauczyciele słyszą to i stresują się 
coraz bardziej. Jak nigdy dotąd płyną groź-
by ze strony rządu, a miało być tak „przy-
jaźnie i z miłością”. Rządowi wtórują lu-
dzie, którzy mało wiedzą o pracy 
 

 
nauczycieli, twierdząc m. in., że mało pra-
cują i mają dużo wolnego czasu. 
 Byłam nauczycielką. Uczyłam trzy-
dzieści lat i odeszłam na emeryturę. Dlate-
go postanowiłam wypowiedzieć się o pracy 
nauczycieli. 18 godzin lekcyjnych tygo-
dniowo (tyle wynosi obecnie pensum go-
dzin), to dopiero jedna trzecia pracy na-
uczycieli. Przed przystąpieniem do realiza-
cji tych godzin, nauczyciel musi się dobrze 
przygotować. Potrzeba na to nawet więcej 
niż 18 godzin przez tydzień. Należy tu 
wymienić: dokształcanie na studiach pody-
plomowych, praca nad awansem, kursy 
przedmiotowe i metodyczne, warsztaty, 
szkoleniowe rady pedagogiczne. Trzeba 
również przygotować poszczególne jed-
nostki lekcyjne, a więc wiedzę merytorycz-
ną i metodyczną, pomoce naukowe, kon-
spekty, całą bazę. 
 To wszystko czyni nauczyciel przed reali-
zacją jednostek lekcyjnych. 
 Trzecia część pracy, która zajmuje 
również około 18 godzin tygodniowo, to 
korekta i ocena pracy uczniów po przepro-
wadzonych lekcjach. Są to sprawdziany, 
klasówki, kartkówki, zeszyty przedmiotowe 
i ćwiczeniowe, które nauczyciel sprawdza 

 
i ocenia. Jeszcze do obecnej chwili pamię-
tam piętrzące się stosy zeszytów uczniow-
skich, nad którymi siedziałam do późnych 
godzin nocnych. Do tego dochodzą również 
zajęcia pozalekcyjne, a więc praca z dzieć-
mi w kółkach zainteresowań, opieka nad 
organizacjami. W mniejszych miejscowo-
ściach nauczyciele pracują również spo-
łecznie w środowisku. Wynika z tego, że 
dwie trzecie pracy nauczycieli to czas nie-
normowany - w szkole, w domu i w środo-
wisku. Społeczeństwo tego nie widzi i nie 
jest świadome, dlatego są takie krzywdzące 
wypowiedzi. 
         Praca nauczycieli jest piękna, za-
szczytna, lecz bardzo trudna. Kochałam ją 
bardzo. Dzisiaj, z ręką na sercu mogę wy-
znać, że nie byłabym w stanie efektywnie 
pracować do sześćdziesiątego roku życia. 
Byłaby to „atrapa pracy”. Wcześnie odmó-
wiły mi posłuszeństwa moje zmęczone 
oczy. Stresy i emocje ze strony uczniów i 
nie tylko, osłabiły mój układ odpornościo-
wy. Dlatego nikt mnie nie przekona, że w 
tym zawodzie można efektywnie pracować 
więcej niż 30 lat. Mam nadzieję, że na-
uczyciele wywalczą swoje słuszne żądania i 
będą mogli spokojnie, twórczo pracować. 
Jestem z nimi całym sercem. 
 

Józefa Kusz 

 

Letnie granie, śpiewanie i tańce 
 
 Tradycją stało się już, że od wielu lat 
podczas wakacji organizowane były let-
nie koncerty w centrum Krasnobrodu. 
Początkowo spotkania te odbywały się 
pod nazwą „Letnie koncerty na skwer-
ku”, ale odkąd centrum naszego mia-
steczka zmieniło swe oblicze, te mu-
zyczne spotkania organizowane są pod 
hasłem „ Koncerty na Placu Siekluckie-
go”. Nazwa troszkę zmieniona, ale miej-
sce i klimat wciąż ten sam. 
 Podczas tegorocznych wakacji rów-
nież nie zabrakło tych muzycznych spo-
tkań. I tak w lipcu można było zobaczyć 
i posłuchać: kapeli ludowej „Horodlacy” 
oraz hiszpańskiego zespołu ludowego 
„Castro Floko”. W sierpniu zaś wystąpi-
ły „Kapela Szczebrzeska”, „Kapela 
Zwierzyniecka”, „Zespół Kameralny” 
Miejskiej Szkoły Artystycznej I st. w  
 

 
Kapela Szczebrzeska – 03.08.3008r. 

 
Mińsku Mazowieckim i Zespołu Szkół 
Muzycznych w Siedlcach oraz zespół ta-
neczny „Ziarenko” z miejscowości Rów-
ne na Ukrainie. 

 
Kapela Zwierzyniecka - 10.08.2008r. 

 

 
Zespół „Ziarenko” - 25.08.2008r.   

 
 Wszystkie prezentacje cieszyły się 
dużym zainteresowaniem nie tylko wie-
loletnich sympatyków tych występów 
czyli mieszkańców Krasnobrodu, ale  

 

 
Zespól Kameralny - 25.08.2008r. 

 

 
Zespól Kameralny - 25.08.2008r. 

 
także turystów przebywających w na-
szym miasteczku. 
 Nie pozostaje nic innego jak tylko 
mieć nadzieje, że tradycja tych letnich 
koncertów będzie nadal kultywowana a 
grono odbiorców będzie coraz szersze.  
Do zobaczenia za rok☺. 

M.K. 
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Co słychać w KDK? 
 

Zajęcia świetlicowe 
Już od września wznowiła swoją działalność świetlica w KDK. Zajęcie odbywają się 
w poniedziałki i środy w godzinach: 15.00-16.30. Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie zapraszamy. 
 

Zajęcia muzyczne 
Wszystkich chętnych do uczęszczania na zajęcia muzyczne, bądź do nauki gry na in-
strumentach (gitara, pianino, keyboard, perkusja, instrumenty dęte) zapraszamy do 
indywidualnego zgłaszania się do pana Jarosława Derkacza. 
 

Zajęcia taneczne 
Zajęcia tańca nowoczesnego prowadzone przez panią Annę Antoszczak odbywają się 
w każdą sobotę: godz. 16.00. - grupa młodsza, godz. 17.30. – grupa zaawansowana. 
Zapisy dokonywane są bezpośrednio u instruktora. 
 

Klub Szachowy 
Zajęcia Klubu Szachowego z przyczyn od nas niezależnych zostają zawieszone. O 
terminie ich ewentualnego wznowienia poinformujemy poprzez plakaty i informacje 
w Gazecie Krasnobrodzkiej. 
 

Choć my nie Mazowsze… 
„Choć my nie Mazowsze…” to tytuł płyty z piosenkami zespołu folklorystycznego 
„Wójtowianie” wydanej z okazji 15-lecia działalności artystycznej zespołu. Płyta za-
wiera 18 utworów, w tym piosenki ludowe i piosenki o Krasnobrodzie. Płytę można 
nabyć w Krasnobrodzkim Domu Kultury w cenie 15 zł. za sztukę. Zapraszamy. 
 

Janusz Stanny „Tęskniąc za Krasnobrodem” 
Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt. „Tęskniąc za Krasnobrodem”. Autorem pre-
zentowanych prac, które przedstawiają nieistniejącą architekturę i pejzaże Krasnobro-
du jest znany polski ilustrator prof. Janusz Stanny. Wystawa będzie czynna do 15 
października. Prace można oglądać w godzinach pracy KDK, tj. od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-18.00, a w soboty w godz. 9.00-17.00. Zapraszamy. 
 

Modernizacja sali widowiskowej 
Trwają prace projektowe związane z planowanym wykonaniem modernizacji sali wi-
dowiskowej w KDK. Termin zakończenia prac projektowych to 7 października 2008r. 
O kolejnych etapach działań mających na celu poprawę funkcjonalności i wyglądu sa-
li będziemy informowali w kolejnych wydaniach GK. 

Informacje zebrała: M. Czapla 
 

IGROS Krasnobród 

 

Fundacje 
dzieciom 

 
 Na całym świecie i w Polsce działa 
bardzo wiele fundacji dla dzieci. Nazwy 
niektórych z nich są nam doskonale zna-
ne ale, 
 Czy wiecie, że: 
Fundacja ABCXXI - Cała Polska czy-
ta dzieciom (do stycznia 2006 roku 
Fundacja ABCXXI - Program Zdro-
wia Emocjonalnego) została założona w 
grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, 
która pełni w niej funkcję prezesa. Ce-
lem Fundacji jest wspieranie zdrowia 
emocjonalnego - psychicznego, umy-
słowego oraz moralnego - dzieci 
i młodzieży poprzez działania oświato-
we, edukacyjne, organizacyjne, promo-
cyjne i lobbingowe. 
 
Fundacja "Nasze Dzieci" powstała w 
grudniu 2005 roku. Została założona 
przez pięć osób związanych emocjonal-
nie z dziećmi i oddziałem. Są wśród nich 
rodzice dzieci, które przeszły leczenie na 
oddziale, a także osoby, które same w 
dzieciństwie na nim przebywały. 
 
Fundacja „Wszystko dla Dzieci” została 
założona w 1990 roku przez 
Zbigniewa Janowskiego. Jest organiza-
cją pozarządową, której celem jest nie-
sienie pomocy osobom niepełnospraw-
nym. W szczególności dzieciom z pora-
żeniem mózgowym, chorobami górnych 
dróg oddechowych oraz z powypadko-
wymi urazami narządów ruchu. Opieku-
je się również dziećmi z rodzin wielo-
dzietnych, ubogich, zagrożonych patolo-
gią społeczną. 
 
Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 
1991 roku, jest organizacją pozarządową 
o charakterze non-profit, której celem 
jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem 
oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich 
rodzinom i opiekunom. W placówkach 
prowadzonych przez Fundację udzielana 
jest pomocy psychologiczna, medyczna i 
prawna ofiarom krzywdzenia i ich opie-
kunom.  
 
To tylko kilka z nich, najważniejsze jest 
jednak to, że są ludzie, którym nie jest 
obojętny los dzieci, które w swoim życiu 
zetknęły się z cierpieniem, bólem albo 
niesprawiedliwością. Wszystkich zainte-
resowanych tym problemem odsyłam do 
stron internetowych, na których można 
uzyskać wiele informacji o polskich fun-
dacjach dla dzieci.  Kto wie, może i my 
w jakiś sposób będziemy mogli po-
móc…. 
 

M. Kawecka 

 

 Klub Sportowy MGKS „IGROS” 
Krasnobród informuje, że rozpoczęły się 
już rozgrywki rundy „Jesiennej” o mi-
strzostwo klasy „A” grupy II. Na boisku 
sportowym w Krasnobrodzie przy ul. 
Wczasowej 2 rozegrano już mecze: 

16.08.2008., sobota 
IGROS Krasnobród – HURAGAN  

Hrubieszów 
Wynik: 2:0 

 
31.08.2008., niedziela 

IGROS Krasnobród – SZUMY Susiec  
Wyniki: 

Juniorzy: 6:0 
Seniorzy: 1:2 

 
14.09.2008., niedziela 

IGROS Krasnobród – GRANICA  
Lubycza Królewska 

Wyniki: 
Juniorzy: 1:0 
Seniorzy: 1:1 

 

21.09.2008., niedziela 
IGROS Krasnobród – RUCH Machnów 

Nowy 
Wyniki: 

Juniorzy: 6:0 
Seniorzy: 7:2 

 
 Serdecznie zapraszamy na kolejne 
mecze rozgrywane w Krasnobrodzie: 

05.10.2008., niedziela 
IGROS Krasnobród – ANDORIA  

Mircze 
Juniorzy: godz. 13:00 
Seniorzy: godz. 15:00 

 
19.10.2008., niedziela 

IGROS Krasnobród – OLIMPIA-
WOJAN Miączyn 

Juniorzy: godz. 12:00 
Seniorzy: godz. 14:00 

 
Ze sportowym pozdrowieniem 

 Zarząd Klubu 
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