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Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie

Droga w Potoku Senderkach

Na mocy przeprowadzonego w 2008r. 
przetargu nieograniczonego na pierwszy 
etap przebudowy drogi gminnej w Potoku 
Senderkach wygranego przez firmę Przed-

siębiorstwo Robót Drogowych Spółka z 
o.o. z Zamościa Burmistrz Krasnobrodu 
zleci wykonanie dodatkowego odcinka 
drogi asfaltowej w Potoku Senderkach 
firmie  PRD Spółka z o.o. w ramach tzw. 
zamówienia uzupełniającego do umowy 
z 2008r. Jeżeli warunki pogodowe tej 
jesieni będą sprzyjające jeszcze w bieżą-

cym roku planuje się wybudowanie nowej 
drogi wraz ze zjazdami do posesji na 200 
metrowym odcinku. Łącznie z wykona-

nym w roku 2008 roku odcinkiem ruch w 
Potoku Senderkach  przebiegać będzie po 
nowej drodze o nawierzchni asfaltowej na 
550 metrowym odcinku drogi. 
 

Odnowa Centrum Wsi 

w Majdanie Wielkim 

W dniu 02.11.2009r. Burmistrz Kra-

snobrodu ogłosił przetarg nieograniczony 
dotyczący przyznania kontraktu obejmu-

jącego „Odnowę centrum wsi Majdan 
Wielki w Gminie Krasnobród poprzez 
realizację zadań inwestycyjnych zwią-

zanych z remontem i przebudową świe-

tlicy w Majdanie Wielkim, urządzeniem 
placu zabaw dla dzieci, budową chodni-
ka w ciągu drogi powiatowej nr 3263L 
w km 0+000,00 - 0+795,00, budową li-
nii kablowej oświetlenia ulicznego oraz 
wykonaniem i montażem altany ogrodo-

wej przy świetlicy w Majdanie Wielkim. 
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 
30.11.2009r. 

21 września br. Gmina Krasnobród 
otrzymała z Brukseli decyzję nr 2009-
3185/001-001 Komisji Europejskiej z dnia 
17 września 2009r. w sprawie przyznania 
dotacji z Europejskiego Programu Obywa-

telskiego – Spotkań Miast Bliźniaczych na 
organizację wizyty w Krasnobrodzie gości 
ze Słowacji z Krasnego Brodu w dniach 
29 kwietnia - 3 maja 2010 roku w wyso-

kości 3 087,45 Euro. 
Wniosek złożony został 29 kwietnia 

br. bezpośrednio do Agencji do Spraw 
Edukacji, Środków Audiowizualnych i 
Kultury w Brukseli. Ze środków Komisji 
Europejskiej sfinansowana będzie podróż 
naszych gości ze Słowacji w obie strony 
ich pobyt w Krasnobrodzie. Wizyta bę-

dzie mila na celu wymianę doświadczeń 
w zakresie struktur i organów samorządu 
lokalnego w sprawach zarządzania mia-

stem, zarządzania kadrami, gospodarki 
miejskiej, rozwoju tradycji narodowych 
i kulturowych, dziedzictwa kulturowego, 

rozwoju sportu, turystyki i rekreacji oraz 
zwiększenia udziału obywateli w życiu 
społecznym i politycznym. Podczas wi-
zyty zorganizowane zostaną warsztaty, na 
których omówione zostaną perspektywy 
współpracy pomiędzy miejscowościami 
partnerskimi oraz możliwości współpracy 
stowarzyszeń z obu miast. Podczas Ma-

jówki Roztoczańskiej goście z KRASNE-

GO BRODU dadzą koncert, wezmą udział 
we wspólnym przygotowaniu i prezentacji 
potraw regionalnych. Goście wezmą też 
udział w uroczystościach patriotycznych 
z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
przez co będą mogli zapoznać się z tym 
bardzo ważnym w dziejach Polski i Euro-

py faktem historycznym. Na zakończenie 
wizyty zostanie rozegrany mecz piłki noż-

nej pomiędzy Igrosem Krasnobród a dru-

żyną KRASNEGO BRODU.

Zbigniew Michalski

Z-ca Burmistrza Krasnobrodu

Dotacja z Brukseli 

dla Gminy Krasnobród 

Prace geodezyjne na terenie 

Gminy Krasnobród

Na podstawie przeprowadzonego 
przetargu nieograniczonego Burmistrz 
Krasnobrodu przydzielił kontrakt wy-

konawczy na wykonanie dostawy map 
opracowanych w trybie przepisów ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych zawierających projekty po-

działu nieruchomości pod budowę drogi 
gminnej nr 110 859L relacji Hutków - 
Grabnik”. 

Nowe nasadzenia krzewów

W październiku dokonano nasadzeń 
krzewów ozdobnych na terenie Krasno-

brodu. Obsadzono min. wysepkę przy ron-

dzie, a także dokonano nasadzeń na ulicy 
Handlowej. Jeżeli dopisze pogoda planuje 
się również nasadzenia na początku listo-

pada na ulicy Partyzantów oraz częściowo 
Targowej i Kościuszki (przy figurze). Za-

sadzono min. tawuły, irgi, trzmieliny, ja-

łowce płaczące, sosny karłowate, jałowce 
płożące.

Waga dla wysypiska

W dniu 30 października wyłoniono 
dostawcę wagi na gminne wysypisko od-

padów komunalnych w Grabniku. Wybra-

no wykonawcę oferującego montaż wagi 
25 ton wraz z transportem i legalizacją. 
Jest to firma WAGOTECHNIKA z Lu-

blina. Pozostałe prace, wykonanie podbu-

dowy, wypoziomowanie wykona ZGK w 
Majdanie Wielkim.

Informacje zebrała: 
Mariola Czapla

Odbudowa koryta rzeki Wieprz

Trwają prace przy odbudowie koryta 
rzeki Wieprz. Zadanie pod nazwą „Kra-

snobród – Tarnawatka – odbudowa kory-

ta rzeki Wieprz w km 294+380 /przekrój 
P-20/ do 294+980 /przekrój P-26/ - Etap 
III”, jest wykonywane przez firmę: Zakład 
Instalacji Wodnej i Rekultywacji, Zyg-

munt Wójtowicz, 22-400 Zamość ul. Ko-

nopnickiej 8/18. Jest to wykonawca który 
realizował etap I i II. W ramach realizacji 
etapu III zostanie odtworzony odcinek 
koryta rzeki o długości 600 m. Koszt re-

alizacji zadania wyniesie 90 880,00 zł. 
Zadanie to będzie finansowane w 50% 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
i po 25% przez Regionalny Zarząd Go-

spodarki Wodnej w Warszawie i Gminę 
Krasnobród. 
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Nowe wnioski

Gminy Krasnobród o dofinansowanie z funduszy UE

W 
odpowiedzi na ogłoszone przez 
Zarząd Województwa Lubel-

skiego konkursy na wsparcie z Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego inwestycji samorządowych, 
Gmina Krasnobród przygotowała i złożyła 
dwa projekty. 

Pierwszy projekt dotyczy moderni-

zacji infrastruktury kultury w Krasno-

brodzie oraz zakup niezbędnego wypo-

sażenia. Wartość projektu zamknęła się 
kwotą 2 650 000,00 zł. i obejmuje swym 
zakresem: 
 - modernizację sali widowiskowej w Kra-

snobrodzkim Domu Kultury (refundacja 
poniesionych już kosztów wykonanego 
zadania) wraz z przebudową terenów przy 
tej instytucji (przebudowa i modernizacja 
parkingów, wykonanie nowej aranżacji 
przyległych terenów zielonych,
- budowę amfiteatru dla 500 widzów wraz 
ze stałą sceną na terenie projektowanego 
„Parku  kultury”,
- przebudowę i modernizacją budynku 
zwanego potocznie „Malinówką” z myślą 
stworzenia tam „Domu pracy twórczej” 
dla artystów plastyków, w szczególności 
ilustratorów oraz budową parkingów przy 
tej instytucji,
- zakup systemów monitoringu dla „Domu 
pracy twórczej”, Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury oraz Amfiteatru, zakupem sygna-

lizacji antywłamaniowej dla „Domu pracy 
twórczej”, 
- zakup i instalacja nowoczesnych sys-

temów ułatwiających osobom niepełno-

sprawnym dostęp do obiektów kultury – 

instalacja schodołazów w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury i „Domu pracy twórczej”, 
- zakup barier zaporowych na imprezy ma-

sowe, 
- zakup i instalacja oświetlenia wokół Am-

fiteatru – lampy diodowe wraz z zintegro-

wanym zasilaniem z baterii słonecznych 
(solary), 
- zakup sceny estradowej przenośnej wraz 
z nagłośnieniem i oświetleniem, 
- budowę portalu internetowego z vide-

oprzewodnikiem (aktualizowanym co 
roku).

Drugi wniosek dotyczy rozbudowy 

infrastruktury turystycznej w Krasno-

brodzie. Wartość projektu – 3.999.997,42. 
Swym zakresem projekt obejmuje:
- przebudowę czterech zbiorników wod-

nych – obecnego kąpieliska oraz trzech 
stawów wędkarskich zakładające ich po-

łączenie z jednym poziomem lustra wody 
(roboty ziemne, budowle, kładka i pomost 
widokowy, pomosty przystani), 
- budowę kładek dla pieszych (przez rzekę 
Wieprz i stare koryto rzeki Wieprz o sze-

rokości 2 m)
- budowę oświetlenia diodowego LED na 
słupach o wysokości 7-9 m, wokół wszyst-
kich zbiorników (ok. 110 lamp),
- budowę ścieżek rowerowych i space-

rowych wokół zbiorników oraz budowę 
deptaka spacerowego wzdłuż obecnego 
kąpieliska o szerokości 3,5m
- Modernizację parkingów przy zalewie, 
poprzez wyłożenie nawierzchni betono-

wymi płytami ażurowymi, 
- Rozbudowę punktu widokowego, po-

przez dobudowanie jednego piętra z tara-

sami widokowymi, 
- Modernizację podejścia na punkt wido-

kowy (wykonanie barierek, oświetlenia 
diodowego w barierkach, modernizacja 
podejścia),
- Wybudowanie dodatkowych toalet przy-

stosowanych dla osób niepełnospraw-

nych, 
- Zakup i montaż wyposażenia ICT (min. 
kioski internetowe, monitoring – 4 kamery 
wraz z systemem podglądu na posterunku 
Policji w Krasnobrodzie, monitor LCD do 
Punktu Informacji Turystycznej wraz z od-

twarzaczem DVD), 
- Zakup i montaż elektronicznej tablicy 
informacyjnej podającej temperaturę po-

wietrza, wody, zachmurzenie, wilgotność 
powietrza, jakość powietrza), 
- zakup i montaż dwu systemów zliczania 
pieszych i rowerzystów firmy Euro-Coun-

ter - pyroelektryczne czujniki  ruchu, mo-

dem GSM), 
- zlecenie nagrania videoprzewodnika oraz 
wykonanie filmu promocyjnego o Krasno-

brodzie (ze szczególnym naciskiem na 
promocję wypoczynku nad wodą i spor-
tów wodnych). 

Obecnie wnioski podlegają ocenie, 
rozstrzygnięcia możemy spodziewać się 
pod koniec bieżącego roku.

Zbigniew Michalski

Z-ca Burmistrza Krasnobrodu

Rys. Koncepcja rozbudowy infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie w ramach złożonego projektu 
(połączenie zbiorników z jednym poziomem lustra wody)
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W            
XXIV Niedzielę zwykłą – 13 
września br. do Sanktuarium 

Maryjnego w Krasnobrodzie przybyli rol-
nicy naszej Diecezji, by przeżywać wiel-
kie święto dziękczynienia za plony. Rol-
nicy przynosząc owoce ziemi i pracy rąk 
ludzkich, dziękowali Ojcu Niebieskiemu 
za tegoroczne zbiory i prosili o Boże bło-

gosławieństwo i opiekę Matki Bożej Kra-

snobrodzkiej – Pani Zamojskiej Ziemi dla 
wszystkich rolników naszej diecezji. 

Zbiórka miała miejsce przy Kaplicy 
na Wodzie, skąd przy akompaniamencie 
Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej delega-

cje z wieńcami z poszczególnych parafii 
w barwnym korowodzie udały się na plac 
przy kościele. Na tegoroczne Dożynki 
mimo niesprzyjającej pogody przybyło 
60 delegacji z wieńcami dożynkowymi. 
O godzinie 11.00 w oczekiwaniu na uro-

czystą Eucharystię, każdy miał okazję wy-

słuchania pięknego koncertu w wykonaniu 
zespołu „Wójtowianie” z Krasnobrodu. 

W południe gospodarz  dożynek i za-

proszeni goście udali się na podium. Za-

brzmiał hejnał Maryjny, po którym słowa 
powitania, skierował do nas Kustosz Sank-

tuarium – Ks. Prałat Roman Marszalec. 
Następnie chór parafialny wykonał pieśń 
dożynkową „Plon niesiemy plon”, po 
czym nastąpiło przemówienie Starostów 
dożynek, którymi w tym roku byli – Pani 
Bożena Szumiło ze Złojca (gmina Nielisz) 
oraz Pan Marcin Sobczuk z Wysokiego 
(gmina Zamość), którzy przekazali chleb 
z tegorocznych zbiorów gospodarzowi – 
Pasterzowi Diecezji Ks. Biskupowi Wa-

cławowi Depo. 
Po słowach powitania zgromadze-

ni pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej 
Eucharystii, której przewodniczył i Sło-

wo Boże wygłosił Jego Ekscelencja Ks. 
Bp Wacław Depo. Podczas Mszy świętej 
Ks. Biskup dokonał poświęcenia wieńców 
dożynkowych. Każda delegacja otrzymała 
pamiątkowy dyplom przygotowany przez 
Duszpasterstwo Rolników naszej diecezji. 
Wiele delegacji przybyło z darami ołtarza, 
gdzie przed Tronem Pani Roztocza składa-

li chleb z tegorocznych zbiorów, owoce i 
warzywa, jak również i miód. 

Na zakończenie, słowa wdzięczności 
wyraził Duszpasterz Rolników naszej die-

cezji Ks. Grzegorz Świtalski, po czym ad-

orując Jezusa obecnego w Najświętszym 
Sakramencie a zarazem wpatrując się w 
cudowne Oblicze Pani Roztocza  modlili-
śmy się Litanią do Matki Bożej. 

Po zakończonej uroczystości, miała 
miejsce wystawa rolnicza, jak również 
część artystyczna, podczas której każda 
z delegacji miała okazję zaprezentować 
swój wieniec dożynkowy. Znalazł się rów-

nież czas na ludowe przyśpiewki. Wiele 
delegacji pozostawiło swoje wieńce w 
Krasnobrodzie, by pielgrzymi i turyści 
mogli podziwiać ludowy artyzm w istnie-

jącym od wielu lat muzeum wieńców do-

żynkowych. 
Wdzięczni Bogu za tegoroczne plony, 

za wszystkie dobrodziejstwa płynące od 
Dobrego Boga, pokrzepieni Słowem Bo-

żym i umocnieni matczynym spojrzeniem 
Matki, wszyscy powrócili, by dalej z na-

dzieją wypełniać swoje powołanie pracy 
na roli. 
     

 Ks. Sławomir Skowroński
Foto: M. Kawecka

Fotoreportaż - str. 10

DOŻYNKI DIECEZJALNE
Plon niesiemy plon, w Chrystusowy dom

DOŻYNKI

W drewnianym spichlerzu

Jest wyeksponowana 

We wrześniu roku każdego
Odbywa się „dożynkami’ zwane

Święto dziękczynne rolników
Za otrzymane łaski i plony zebrane

Różne delegacje
W barwnych strojach paradują
I wieńce dożynkowe prezentują

Z wdzięczności Bogu
Za dar chleba  

Uwite z kłosów zbóż i nasion
Ukazują przedmioty i postaci

Z kultem religijnym

I historią Polski
Do pracy rolnika nawiązują

Kolekcja wieńców

Przez rodaków i turystów
Wciąż podziwiana
Różne wycieczki 

Małe i duże
Odwiedzają często

Parafialne podwórze.

W  STODOLE

Zaskrzypiały stare wrota
Jadą snopy do stodoły

Drabiniasty wóz je wiezie
Aż po brzegi wypełniony

A stodoła wielce rada
Na podwórzu się rozsiadła
Choć ma już sędziwe lata

Patrzy dumnie na furmana
Stare ściany i klepisko

Deski już próchnica zjada
Lecz gotowa zmieścić wszystko

Co gospodarz poukłada
Teraz widły idą w ruch

Aż fruwają w górze snopy
Od klepiska po sam dach

Można liczyć je na kopy
Nie zabraknie chleba nam

Póki pola zasiewane
Póki snopów pełen wóz
Póki żniwa są udane.

Maria Domańska

Burmistrz  Krasnobrodu 
Parafia Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne 9 Pułku 
Piechoty Legionów

Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do Źródeł”
Krasnobrodzki Dom Kultury

 zapraszają na

Święto Niepodległości
11 listopada 2009r.

PROGRAM:
godz. 15.00 - ODSŁONIĘCIE I 

POŚWIĘCENIE POMNIKA PO-

WSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH.    

godz. 15.45 - MSZA ŚW. ZA OJ-

CZYZNĘ W KOŚCIELE NAWIE-

DZENIA NMP CELEBROWANA 
PRZEZ 

J.E. KS. BP WACŁAWA DEPO

Godz. 17.00 - KONCERT PATRIO-

TYCZNY W KRASNOBRODZKIM 
DOMU KULTURY, 
w którym wystąpią:

- Młodzież z Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących in. Jana Pawła II 
w Krasnobrodzie

- Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-

go w Majdanie Wielkim
- Chór „Harmonia” 

z Tomaszowa Lubelskiego
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Odsłonięcie i poświęcenie pomnika 
ku czci poległych żołnierzy wojska 

polskiego  w walce z Niemcami 

w I bitwie Tomaszowskiej

 w dniach 17-20 września 1939r. 

Już w piątek 18.IX.2009r. przy bu-

dynku naszej szkoły było gwarno 
i dużo się działo. Na odpoczynek i ciepły 
posiłek zawitali w progi naszej szkoły 
uczestnicy rajdu taborowego podążające-

go śladami I bitwy pod Tomaszowem. 
Grupie  liczącej około 130 osób prze-

wodził pan Marek  Rybicki. Przywitali-
śmy gości wierszami wyrecytowanymi 
przez uczniów i pieśniami patriotycznymi. 
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Zielonego zadbali o zapewnienie koniom 
wody i siana. Na nocleg zawitali rekon-

struktorzy bitwy z Katowic. Korzystali z 
naszej gościnności do niedzieli.

Główne uroczystości związane z odsło-

nięciem i poświęceniem pomnika odbyły 
się w sobotę 19. IX.2009r. Duży wkład w 
organizację i przebieg uroczystości włożył 
zastępca burmistrza MiG Krasnobród pan 
Piotr Michalski. Pomocą służyła mu p.o 
kierownika szkoły pani Krystyna Czapla. 
W sobotnie popołudnie mieliśmy zaszczyt 
gościć: Posłów RP panów: Sławomira Za-

wiślaka i Wojciecha Żukowskiego, oraz 
senatora RP Jerzego Chróścikowskiego, 
a także pana Stanisława Majdańskiego 
byłego senatora i posła RP. Nie zabrakło 
także władz naszej gminy na czele z bur-
mistrzem Krasnobrodu panem Januszem 
Osiem.                     

W miejscu uroczystości zgromadzi-
li się dyrektorzy i przedstawiciele szkół 
z pocztami sztandarowymi, kombatanci 
oraz reprezentanci instytucji działających 
na terenie gminy. Na uroczystość przy-

były licznie grupy rekonstrukcyjne. Zna-

czącą cześć gości stanowili mieszkańcy 
Zielonego. Odsłonięcia pomnika dokonał 
mieszkaniec Zielonego żołnierz września 
’39 pan Adam Dziura. Aktu poświęcenia 
dokonał ks. prałat Roman Marszalec pro-

boszcz parafii N.N.M.P. w Krasnobrodzie. 
Imprezę wzbogaciła wystawa ekspo-

natów pochodzących z Muzeum Ziemi 
Biłgorajskiej. W tym miejscu dziękujemy 
dyrektorowi muzeum panu Andrzejowi 
Waszkiewiczowi za przyjęcie zaprosze-

nia i prezentację rekwizytów odnalezio-

nych w okolicach Zielonego. Warto tutaj 
wspomnieć, iż w 1993 roku pracownicy 
muzeum biłgorajskiego Tomasz Bordzeń 
i Grzegorz Skrobak odnaleźli sztandar 
73 Pułku Piechoty Katowice, który został 
ukryty w 1939r. przez   p. Edwarda Cebul-
skiego żołnierza –uczestnika walk pod To-

maszowem Lub. Prelekcję na temat tego 
znaleziska wygłosił  jeden ze znalazców 

sztandaru pan Tomasz Bordzań.
Pan Andrzej Mostowski zapoznał ze-

branych z rysem historycznym szpitala nr 
503, który mieścił się w obecnej szkole. 
Dzięki zaangażowaniu pana Mostowskie-

go mogiła w Zielonem ujrzała światło 
dzienne.

Zebrani goście mogli obejrzeć i wy-

słuchać montażu słowno-muzycznego w 
wykonaniu uczniów Szkoły Filialnej w 
Zielonem przygotowanego pod kierow-

nictwem pani Barbary Dziura oraz być 
świadkami włączenia pierwszoklasistów 
w poczet uczniów. W tym roku do przyrze-

czenia przystąpiło troje dzieci. Liczba ta 
wywołała uśmiech na wielu twarzach, ale 
nawet dla tak małej grupki, było to bardzo 
ważne i podniosłe wydarzenie. Na pamiąt-
kę spotkania zaproszeni goście otrzymali 
upominki własnoręcznie wykonane przez 
nauczycielki.  

Po części oficjalnej uczestnicy uroczy-

stości zostali zaproszeni na poczęstunek 
przygotowany przez rodziców i mieszkań-

ców Zielonego. Goście mogli pokoszto-

wać smaku wiejskiego chleba i pierogów 
z kaszą. Smakosze ciast mieli okazję do 
degustacji pysznych wypieków, o które 
zadbały mieszkanki Zielonego. Śmiemy 
twierdzić, że nawet najwrażliwsze podnie-

bienia zostały zaspokojone.  
Nad przygotowaniami do obchodów 

uroczystości czuwała dyrektor ZSP w Kra-

snobrodzie, pani Joanna Szykuła. Dzięku-

jemy za cenne wskazówki, dobrą radę i 
dodawanie otuchy w chwilach zwątpienia. 
Koleżance Magdzie Antoniak składamy 
podziękowania za oprawę muzyczną na-

szej uroczystości. Dziękujemy również in-

nym nauczycielom, którzy w jakikolwiek 
sposób włączyli się w organizację naszego 
święta. 

Nad bezpieczeństwem i sprawnym 
przebiegiem uroczystości zachowywała 
czujność Ochotnicza Straż Pożarna z Zie-

lonego na czele z komendantem panem 
Tomaszem Skóra. Pragniemy zaznaczyć, 
iż panowie strażacy spisali się na ,,medal”. 
Duży udział w organizację imprezy wniósł 
radny wsi Zielone pan Stanisław Mazur. 
Zadbał o zaplecze techniczne (transport 
podestów, namiotu). W tym miejscu na-

leżą się podziękowania pracownikom 
ZSP w Krasnobrodzie panom:Bogdanowi 

Górnikowi i Aleksandrowi Kawce, któ-

rzy zajmowali się transportem ekspona-

tów muzealnych oraz przewozem innych 
potrzebnych sprzętów wykorzystanych 
podczas uroczystości. Pamiętamy także 
o naszym woźnym panu Ryszardzie Jar-

czaku, który nie szczędził czasu i dobrej 
woli przy organizacji tejże uroczystości. 
Chcemy zaznaczyć, iż bardzo doceniamy 
współpracę i zaangażowanie w pracę na 

rzecz naszej szkoły.
Dziękujemy także autorowi i wyko-

nawcy pomnika panu Andrzejowi Gonta-

rzowi za wykonanie tak pięknego dzieła, 
które upamiętnia miejsce spoczynku boha-

terskich żołnierzy . 
Szczególne podziękowanie kierujemy 

w stronę rodziców naszych wychowan-

ków. Należy im się ogromny szacunek i 
uznanie. Panie wywiązały się ze swoje-

go zadania idealnie. Trzeba przyznać, że 
zgodna współpraca i sprawna organizacja 
to ich atut, którego pozazdrościć im mogą 
mieszkanki innych miejscowości. W tym 
miejscu chcemy podkreślić, że bardzo się 
cieszymy iż, mamy tak życzliwie i przy-

jaźnie nastawione w stosunku do naszej 
szkoły mamy, które chętnie podejmują 
pracę społeczną na  jej rzecz.  Szczerze 
życzymy naszym koleżankom nauczyciel-
kom tak owocnej współpracy z rodzicami 
jakiej my doświadczamy każdego dnia. 

nauczycielki SF w Zielonem

Krystyna Czapla,Barbara Dziura

Foto: M. Mazurek
Fotoreportaż str. 11

Uroczystość patriotyczna w Zielonem

BITEWNE 
WSPOMNIENIA 

Konkurs fotograficzny

W 
dniu 15 września 2009r. został 
rozstrzygnięty konkurs fotogra-

ficzny ogłoszony przez Burmistrza Kra-

snobrodu pn. „Bitewne wspomnienia”. 
Tematem konkursu były inscenizacje hi-
storyczne bitew pod Krasnobrodem.

Komisja konkursowa w składzie:       
1) Janusz Oś – Burmistrz Krasnobrodu,   
2) Zbigniew Michalski – Zastępca, Bur-
mistrza, 3) Joanna Szykuła – Dyrektor 
ZSP w Krasnobrodzie, 4) Mariola Czapla 
– Dyrektor KDK, 5) Marzena Kuniec – 
nauczyciel plastyki ZSP w Krasnobrodzie, 
6) Elżbieta Borek – insp. d/s organizacyj-
nych UM przy ocenie 119 zdjęć nadesła-

nych przez 10 osób kierowała się przede 
wszystkim jakością wykonanych zdjęć i 
ich walorami artystycznymi.

Wyniki konkursu: I Miejsce – Piotr 

Misztal z Zamościa, II Miejsce – An-

drzej Nowiński z Krakowa, III Miej-
sce – Magdalena Olszewska Sachajko 

z Krasnobrodu. Przyznano także wyróż-

nienia dla Haliny Gontarz, Krzysztofa 
Słoty, Karola Maruszaka.

Ogłoszenie wyników i wręczenie na-

gród miało miejsce w dniu 23 września 
2009r. w Zespole Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie podczas uroczystości 
Święta Patrona Szkoły.

A. Adamczuk
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23 września 2009 r. obchodziliśmy 
Święto Patrona Zespołu Szkół Podsta-

wowych im. 25 Pułku Ułanów Wielko-

polskich w Krasnobrodzie. Tegoroczne 
obchody były szczególne ze względu na 
okrągłą – siedemdziesiątą – rocznicę wy-

darzeń wrześniowych. 23 września 1939 
roku w Krasnobrodzie miały miejsce 
bohaterskie walki 25 Pułku Ułanów, któ-

ry dokonał ostatniej zwycięskiej szarży 
ułańskiej w wojnie obronnej 1939 roku. 
Żołnierze pułku wykazali się odwagą, wy-

trzymałością, ofiarnością, braterstwem i 
walecznością, dając tym samym przykład 
wspaniałej postawy następnym pokole-

niom. Spadkobiercami tradycji ułańskich 
są uczniowie ZSP Krasnobród, którzy, 
przyjmując w 1987 roku dla swej szkoły 
zaszczytne imię 25 Pułku Ułanów Wielko-

polskich, starają się kształtować postawy 
patriotyczne. Pamiętają o czynie zbrojnym 
polskiego żołnierza i oddają należny hołd 
bohaterom Września 1939 walczącym o 
wolność i niezawisłość naszej Ojczyzny. 
W tym roku uroczystości obchodów Świę-

ta Szkoły wzbogacone były o wydarzenie 
wielkiej wagi – dekorację sztandaru szkoły 
nadanym Zespołowi Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie Złotym Medalem Opie-

kuna Miejsc Pamięci Narodowej. Medal 
ten został przyznany naszej placówce 
przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Mę-

czeństwa za opiekę nad miejscami walk i 
męczeństwa.  

Uroczystości patriotyczne skupiły 
społeczność szkoły podstawowej, nauczy-

cieli – emerytów, mieszkańców nadwie-

przańskiego miasteczka, przedstawicieli 
władz miejskich z panem burmistrzem 
Januszem Osiem oraz zastępcą burmi-
strza panem Zbigniewem Michalskim, 
samorządowych z przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie panem Ada-

mem Kałużą, oświatowych, dyrektorów 
i delegacje uczniów szkół gminy Krasno-

bród oraz reprezentacje różnych miejsco-

wych instytucji, a także kombatantów. 
Najważniejszymi gośćmi byli bohatero-

wie wydarzeń sprzed lat oraz członkowie 
rodzin ułanów z 25 Pułku – pani Barba-

ra Błasińska  (córka ułana z 25 Pułku – 
Jana Błasińskiego), pani Halina Donath 

z wnukiem Marcinem Mazurkiewiczem, 
pan Henryk Grycewicz z Kwidzynia oraz 
państwo Mirosław i Bogusława Cha-

dowie z Warszawskiego Stowarzyszenia 
Historycznego. Obchody uświetnili swo-

ją obecnością żołnierze z 3. Zamojskiego 
Batalionu Zmechanizowanego, strażnicy 
z Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony 
Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielko-

polskich, krasnobrodzka orkiestra, poczty 
sztandarowe szkół z terenu gminy oraz 
poczty kombatanckie. 

Uczestnicy uroczystości wyruszy-

li w pochodzie spod budynku szkoły do 
Sanktuarium Najświętszej Marii Panny 
na celebrowaną przez ks. prałata Roma-

na Marszalca uroczystą Mszę Świętą, po 
której zebrani przemaszerowali na cmen-

tarz parafialny. Przed pomnikiem Żołnie-

rzy Września w modlitwie i apelu pole-

głych oddano cześć bohaterom II wojny 
światowej. Salwą honorową i złożeniem 
wieńców oraz wiązanek zakończono uro-

czystości na cmentarzu. 
Dalsze obchody Święta Patrona od-

były się w budynku szkoły. Podczas tej 
części uroczystości głos zabrali zaproszeni 
goście. Dyrektor Delegatury Zamojskiej 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pan 
Jacek Grabek odczytał list od wojewody 
lubelskiego – pani Genowefy Tokarskiej 
z serdecznymi gratulacjami z okazji Świę-

ta Patrona Szkoły oraz uhonorowania pla-

cówki Złotym Medalem Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej. Również Związek 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych w Lubli-
nie nadał ZSP w Krasnobrodzie dyplom 
uznania za „pełną poświęcenia pracę spo-

łeczną na rzecz ochrony miejsc pamięci, 
walk i męczeństwa realizowaną przez 
młodzież szkolną i grono pedagogiczne”, 
o czym poinformował zebranych prezes 
Zarządu Wojewódzkiego pan pułkownik 
w stanie spoczynku Jerzy Górnicki. W 
imieniu pana Jana Lelonka - kierowni-
ka Oddziału Zamiejscowego Kuratorium 
Oświaty w Zamościu podziękowania i ży-

czenia odczytał starszy wizytator pan Sta-

nisław Jachimczuk. Na temat wydarzeń 
historycznych mówili: wieloletni dyrektor 
szkoły i historyk pan Adam Kałuża oraz 
pan Jan Sitek – właściciel Muzeum Histo-

rycznego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej w Bondyrzu. Do zebra-

nych w wielu ciepłych słowach zwrócili 
się też inni uczestnicy uroczystości. Mi-
łym akcentem imprezy było obdarowanie 
szacownych gości upominkami wręczany-

mi przez drugoklasistów. 
Doniosłym punktem uroczystości stała 

się dekoracja sztandaru Złotym Medalem 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Do-

konał jej dyrektor Delegatury Zamojskiej 
Urzędu Wojewódzkiego pan Jacek Gra-

bek. Poczet szkoły zaprezentował zebra-

nym uhonorowany medalem sztandar. 
Tradycyjnie już, jak co roku w cza-

sie Święta Szkoły, zebrani mieli okazję 
wziąć udział w uroczystym ślubowaniu 
pierwszoklasistów. Do wstąpienia w sze-

regi szkolnej społeczności przygotowały 
ich panie: Beata Twardowska, Marzena 

Jabłońska i Zdzisława Lalik. Uczniowie 
klas I ślubowali na sztandar szkoły, a aktu 
pasowania dokonała pani dyrektor szkoły 

Joanna Szykuła oraz pani wicedyrektor 
Dorota Umińska. Pasowanie uczniów 
szablą żołnierską przez członków Rozto-

czańskiej Konnej Straży przypieczętowało 
ten doniosły fakt. W codziennym życiu i 
nauce przyświecać im będą wyekspono-

wane w pięknej scenografii takie cechy 
jak: systematyczność, wytrwałość, kole-

żeństwo i sumienność. Nowo przyjęte do 
grona uczniów dzieci otrzymały okolicz-

nościowe dyplomy, a także pluszowe nie-

spodzianki – upominki od tegorocznych 
absolwentów naszej szkoły. 

Uroczystości uświetniła wspaniała 
część artystyczna w wykonaniu dzieci z 
klas III, przygotowana pod kierunkiem 
wychowawczyń: pani Jolanty Borek i 
pani Barbary Bieleckiej. Tańce, wiersze 
i piosenki wzruszyły nie tylko starszych 
uczestników akademii, ale też bardzo po-

dobały się uczniom. Niejeden powtarzał w 
myślach za recytatorem: Wszyscy jeste-

śmy Polski żołnierzami./ Białego orła każ-

dy w sercu ma,/ Wszyscy jesteśmy granic 
jej stróżami/Ty i ja!/ I taka będzie , jaką 
ją stworzymy,/ Wysiłkiem woli, pracą rąk 
i dusz. /Biedna i słaba  albo też potężna w 
blasku zórz!

W dalszej części obchodów rozstrzy-

gnięto zorganizowany przez burmistrza 
Krasnobrodu konkurs fotograficzny pod 
hasłem „Bitewne wspomnienia”. Nagro-

dy dla jego uczestników wręczyła pani 
Agnieszka Adamczuk. Zdjęcia przedsta-

wiające przebieg rekonstrukcji bitwy kra-

snobrodzkiej zaprezentowano na wystawie 
przygotowanej w budynku szkoły. 

Ostatnim punktem oficjalnej części 
obchodów Święta Patrona było wręczenie 
nagród i dyplomów uczniom biorącym 
udział w zorganizowanym przez panią 
Marzenę Kuniec i panią Grażynę Nowo-

sad szkolnym konkursie plastyczno – lite-

rackim pod hasłem „Wrzesień 1939 roku 
we wspomnieniach i wyobraźni”. 

W kategorii literackiej konkursu na-

grody przyznano: za 1. miejsce Aleksan-

drze Lizut z kl. VI b, za 2. miejsce Kamili 

Kulczyckiej z kl. V a, zaś za 3. miejsce 
– Aleksandrze Kawalec z kl. V b. Wy-

różnienia otrzymali: Michał Burda, Woj-

ciech Kustra, Bartłomiej Nawój, Jakub 

Nowosielecki z kl. V b. 
W kategorii plastycznej przyznano 

nagrody w grupach wiekowych (klasy IV, 
V, VI). W kategorii klas IV: 1. miejsce – 
Aleksandra Dziura kl. IV b, 2. miejsce – 
Karolina Jabłońska kl. IV a, 3. miejsce 
– Oliwia Wójtowicz kl. IV c i 4. miejsce 
–Magdalena Bodys kl. IV c. 

W kategorii klas V 1. miejsce – Mate-

usz Szykuła kl. V a, 2. miejsce – Łukasz

Ciąg dalszy na str. 8 

ŚWIĘTO PATRONA ZSP
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Wernisaż wystawy „Pieśń ujdzie cało”

10 września 2009r. w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbył się wernisaż wysta-

wy „Pieśń ujdzie cało” oraz promocja to-

warzyszącego jej albumu.
W otwarciu wystawy uczestniczy-

ło około 80 osób, w tym przedstawiciele 
instytucji kultury i środowisk twórczych 
z regionu zamojskiego, władze samorzą-

dowe Krasnobrodu, dyrektorzy szkół i 
innych instytucji z terenu miasta i gminy 
Krasnobród, przedstawiciele współorgani-
zatorów projektu, mieszkańcy Krasnobro-

du oraz grono ilustratorów – autorów prac 
prezentowanych na wystawie, którzy w 
tym czasie przebywali w Krasnobrodzie na 
kolejnej edycji Warsztatów Ilustratorów. 

Wernisaż rozpoczął Zespół Folklory-

styczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu, 
który muzyką i śpiewem wprowadził ze-

branych w klimat pieśni patriotycznych. 
Po wysłuchaniu kilku utworów, przyszedł 
czas na powitanie gości przybyłych na uro-

czystość, którego dokonała dyrektor KDK 
Mariola Czapla. W dalszej części swojego 
wystąpienia przedstawiła krótką informa-

cję o projekcie „Pieśń ujdzie cało” obej-
mującym zorganizowanie wystawy 
i wydanie albumu. Poinformowała 
m.in., że projekt został zrealizowa-

ny z okazji 70. Rocznicy Wybuchu 
II Wojny Światowej i 20. Roczni-
cy Odzyskania Wolności i Upadku 
Komunizmu w Europie Środkowej 
obchodzonych pod hasłem „Zaczę-

ło się w Polsce” przy współpracy z 
Ministerstwem Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego, Muzeum Historii 
Polski w Warszawie w ramach Pro-

gramu MKiDN „Patriotyzm jutra”, 
Narodowym Centrum Kultury w 
Warszawie, Radą Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa oraz Miejską 
Biblioteką Publiczną im. Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie.

Symbolicznego otwarcia wysta-

wy dokonał z-ca burmistrza Krasno-

brodu Zbigniew Michalski. W czasie 
swojego wystąpienia wyraził także 
słowa uznania i podziękowania dla 
Marii Grażyny Szpyry – autora pro-

jektu i kuratora realizacji, dla prof. 

Janusza Stannego za opiekę artystyczną 
nad projektem oraz artystów – autorów 
prac prezentowanych na wystawie, a tak-

że dla dyrektora i pracowników Krasno-

brodzkiego Domu Kultury i innych osób 
zaangażowanych w realizację projektu.

Kurator wystawy Maria Grażyna 
Szpyra, która od ponad 25 lat zajmuje 
się promocją polskiej ilustracji w Polsce 
i za granicą, w swoim wystąpieniu m.in. 
przedstawiła artystów obecnych na werni-
sażu, ich wkład pracy w realizowany pro-

jekt i podziękowała im za miłą i owocną 
współpracę wręczając autorskie egzem-

plarze albumu.
Warto tu dodać, że album pt. „Pieśń 

ujdzie cało. Polskie pieśni patriotycz-

ne” towarzyszący wystawie to obszerna, 
192-stronicowa publikacja zawierająca 92 
całostronicowe barwne ilustracje i teksty 
84 pieśni, wydana w twardej oprawie, w  
nakładzie 2000 egz.

Podczas wernisażu był też czas na 
przemówienia gości. W imieniu ilustra-

torów głos zabrał prof. Janusz Stanny, 
który odczytał pismo okolicznościowe 
napisane wspólnie z prof. Mieczysławem 
Wasilewskim (treść publikujemy na str. 8). 
Odczytano też listy nadesłane przez posła 
RP Sławomira Zawiślaka i Marszałka Wo-

jewództwa Lubelskiego Krzysztofa Grab-

czuka. Głos zabrali również Jerzy Tyburski 
– dyrektor Biura Wystaw Artystycznych – 
Galeria Zamojska i Renata Filipiak – z-ca 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie. 

A potem... potem można już było spo-

kojnie oglądać prace prezentowane na wy-

stawie. A było na co popatrzeć. Wystawa 
to aż 121 ilustracji do najbardziej znanych 
pieśni patriotycznych z różnych okresów 
dziejowych, począwszy od „Bogurodzi-
cy” poprzez pieśni powstań narodowych, 
I i II wojny światowej aż do pieśni, które 
poprowadziły nas do roku 1989. Liczba 
prac składających się na wystawę, różno-

rodność tematów i technik ich wykonania, 
bogata kolorystyka i fakt, że autorami prac 
jest 38 wybitnych polskich artystów, lau-

reatów wielu nagród, przedstawicieli róż-

nych prądów, kierunków, kilku pokoleń, 
twórców i kontynuatorów znanej w świe-

cie, „polskiej szkoły ilustracji” sprawiły, 
że wystawa była niepowtarzalną ucztą 
duchową.

Wernisaż zakończył się poczęstun-

kiem, podczas którego był czas na roz-

mowy, na dzielenie się wrażeniami oraz 
zbieranie od artystów pamiątkowych auto-

grafów pod ilustracjami zamieszczonymi 
w albumie.  

Nie wszyscy zaproszeni goście mogli 
przybyć na wernisaż i obejrzeć wystawę 
podczas jej inauguracji, ale skorzystali z 
zaproszenia w późniejszym czasie. Tuż 
po wernisażu, 13 września zgromadzone 
na wystawie prace obejrzał Pasterz Die-

cezji Zamojsko-Lubaczowskiej J.E. Ks. 
Bp Wacław Depo oraz parlamentarzyści 
– poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak 
i senator RP Jerzy Chróścikowski z Mał-
żonką. Oglądającym wystawę towarzyszy-

li z-ca burmistrza Krasnobrodu Zbigniew 
Michalski, sekretarz Urzędu Miejskiego 
Kazimierz Gęśla i niżej podpisana. Na pa-

miątkę dostojni goście otrzymali albumy 
„Pieśń ujdzie cało”.

Wystawa w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury czynna była do końca 
września. W trakcie jej trwania odby-

ły się prelekcje - spotkania edukacyj-
ne dla dzieci i młodzieży prowadzone 
przez Marię Grażynę Szpyra.

Po zakończeniu wystawy w KDK 
prace przekazano do Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie – współor-
ganizatora projektu. Wernisaż wysta-

wy w Lublinie odbył się 2 paździer-
nika 2009r. Planowane są kolejne 
prezentacje wystawy w galeriach i 
placówkach kultury na terenie Pol-
ski. O tym, gdzie prezentowana jest 
wystawa i planach jej ekspozycji 
będziemy informowali w kolejnych 
wydaniach GK. 
   

M.Czapla

Fotoreportaż – str. 9

O pieśni gminna, ty stoisz na straży
Narodowego pamiątek kościoła,
Z archanielskimi skrzydłami i głosem –
Ty czasem dzierżysz i miecz archanioła.
Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało…

Adam Mickiewicz: 
„Konrad Wallenrod” 

– Pieśń Wajdeloty
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Pismo odczytane przez prof. Janusza Stannego podczas wernisażu 
w dniu 10.09.2009

W Krasnobrodzie od dnia 10.09.2009r. trwa wystawa ilustracji do albumu pt. „Pieśń 
ujdzie cało” o trudnej do przecenienia dla naszej tożsamości narodowej tematyce.

Jest to zbiór polskich pieśni patriotycznych poczynając od Bogurodzicy aż do współ-
czesności. Pieśni zebranych i przysposobionych do wydania przez panią Grażynę Szpy-

rę, która wspólnie z panią Mariolą Czaplą - dyrektorem  Krasnobrodzkiego Domu Kul-
tury wydawnictwo to przygotowały. 

Ilustracje do tego albumu wykonali najznakomitsi ilustratorzy, uczestnicy corocz-

nych warsztatów twórczych w Krasnobrodzie.
Do wydania przyczynili się liczni sponsorzy łącznie z Kancelarią Honorowego Prze-

wodniczącego Obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej Profesora Wła-

dysława Bartoszewskiego.
Nie jest naszym zadaniem recenzowanie zamieszczonych w albumie dzieł plastycz-

nych uważamy bowiem, że najważniejszy cel, którym jest pięknie wydany album i wy-

stawa w Krasnobrodzkim Domu Kultury, został osiągnięty.
Pragniemy zwrócić uwagę, że krasnobrodzkie plenery ilustratorów trwają już dwa-

dzieścia parę lat. Pierwszy odbył się w 1984 roku, dzięki inicjatywie Pani Grażyny 
Szpyry, ówczesnej dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Zamościu. Potrafiła ona za-

pewnić artystom znakomite warunki, co sprzyjało stworzeniu bogatej kolekcji ilustracji, 
która znajduje się w BWA w Zamościu.

Koncepcja warsztatów twórczych w Krasnobrodzie jest kontynuacją wspomnianych 
plenerów. Zaowocowały one już wieloma wystawami np. wystawa „Korczak i jego dzie-

ło” eksponowana była w 25 ośrodkach kultury w całej Polsce, spotykając się ze znako-

mitymi recenzjami. Podobnie jak w tym roku, poprzedniej wystawie „Korczak i jego 
dzieło” towarzyszył pięknie wydany album z dziełami czołówki polskich ilustratorów i 
cytatami literatury doktora Janusza Korczaka.

Bardzo dobrze się stało, że w inicjatywę warsztatów twórczych włączył się także 
Krasnobrodzki Dom Kultury i lokalne władze z serdecznym zainteresowaniem i pomo-

cą Burmistrza Krasnobrodu Pana Janusza Osia. Życzylibyśmy sobie takiej organizacji i 
zainteresowania w innych miejscowościach, ponieważ wartościowych inicjatyw kultu-

rotwórczych nigdy za wiele.
Kończąc pragniemy podziękować organizatorom tego przedsięwzięcia, które jest 

ważnym wkładem w 70 rocznicę upamiętniającą wybuch drugiej wojny światowej.
 

Profesor Mieczysław Wasilewski
Profesor Janusz Stanny

Pieśń ujdzie cało
Ciąg dalszy ze str. 6

Głogowski kl. V b, 3. miejsce – Aleksan-

dra Kuniec kl. V c. 
W kategorii klas VI 1. miejsce – Ka-

mila Wyszyńska kl. VI c, 2. miejsce – 
Stanisław Oleksak kl. VI c, 3. miejsce 
– Mateusz Dec kl. VI a oraz 4. miejsce 
– Rafał Kostrubiec kl. VI a. 

Do konkursu dołączyły niektóre kla-

sy młodsze. Z uwagi na bardzo wysoki 
poziom prac plastycznych wykonanych 
przez uczniów tych klas postanowiono 
przyznać nagrody poza konkursem. 

Wśród uczniów klas II nagrodzono: 
1. miejsce – Krzysztof Ujma kl. II b, 2. 
miejsce – Wiktoria Kulczycka kl. II b, 3. 
miejsce – Hubert Przytuła kl. II b, zaś 
wśród dzieci z grupy „O”: 1. miejsce – 
Marta Szykuła, 2. miejsce – Karolina 

Ożga i 3. miejsce – Grzegorz Adam-

czuk.
Nagrodzone i wyróżnione utwory lite-

rackie oraz rysunki zostały wyeksponowa-

ne na wystawie na korytarzu szkolnym.
Po tej części uroczystości uczestnicy 
zwiedzali wystawy pokonkursowe oraz 
Szkolną Izbę Pamięci i Tradycji. Tego-

roczne święto zakończono żołnierskim 
bigosem, obiadem oraz tradycyjnym ogni-
skiem ułańskim. 

Wszystkich uczestnikom naszego 
święta Dyrekcja ZSP Krasnobród składa 
serdeczne podziękowania. Za rok mamy 
nadzieję zorganizować równie bogate w 
różnorodne imprezy oraz wartościowe 
pod względem wychowawczym obchody 
Święta Patrona Szkoły, na które już dziś 
gorąco zapraszamy. 

Grażyna Nowosad
Foto: M. Czapla

Fotoreportaż - str. 12

ŚWIĘTO 
PATRONA ZSP

PODZIĘKOWANIA
Społeczność wsi Zielone na czele ze swoimi przedstawicie-

lami składa serdeczne podziękowania dla 

p.o. kierownika Szkoły Filialnej w Zielonem 
pani Krystyny Czapla 

oraz pani Barbary Dziura 

za nieoceniony wkład i zaangażowanie oraz 
bezinteresowną pomoc, a także za wzorową 

i umiejętną współpracę z mieszkańcami podczas organizacji 
uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika 

ku czci Żołnierzy Września 1939.
Szczególnie do tych podziękowań przyłączają się 

rodzice dzieci uczęszczających do szkoły.

WSPOMNIENIE LATA
KONKURS

FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY

30 października br. minął termin skła-

dania prac do konkursu pt. „Wspomnienie 
lata”, którego tematem jest „Krasnobrodz-

ka zabudowa drewniana”. Podsumowanie 
konkursu, ogłoszenie wyników, rozdanie 
nagród i wernisaż wystawy odbędzie się 
w listopadzie w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury. 

Relację z tego spotkania zamieścimy 
w kolejnym wydaniu GK.

M. Czapla



PIEŚŃ UJDZIE CAŁO

10.09.2009r.

11-25.09.2009r.



DOŻYNKI DIECEZJALNE

13.09.2009r.



ODSŁONIĘCIE POMNIKA 
W ZIELONEM

19.09.2009r.



ŚWIĘTO ZSP  
W KRASNOBRODZIE

23.09.2009r.



Jak każdego roku, w drugą sobo-

tę września, u Tronu Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej – Pani naszej Zamojskiej 
Ziemi stanęli ministranci naszej diecezji, 
by przeżywać kolejną już Pielgrzymkę Li-
turgicznej Służby Ołtarza. Do Diecezjal-
nego Sanktuarium przybyło w tym dniu 
1008 ministrantów, ze 102 parafii naszej 
diecezji. 

O godzinie 10.00 ministranci zgro-

madzili się w kościele, gdzie powitał ich 
Kustosz Sanktuarium Ks. Prałat Roman 
Marszalec, po czym odbyła się adoracja 
Najświętszego Sakramentu, którą popro-

wadził Ks. Krzysztof  Wawszczak. Na-

stępnie wszyscy uczestnicy pielgrzymki, 
skorzystali z sakramentu pokuty, by z 
czystym sercem wziąć udział w uroczy-

stej Eucharystii, której przewodniczył 
i Słowo Boże wygłosił Ks. Bp Mariusz 
Leszczyński. Przy ołtarzu w koncelebrze 
stanęło również 33 kapłanów. Ks. Biskup 
zwracając się w swoim słowie do mini-
strantów mówił że „Służba ministrancka, 
to bardzo ważny etap w życiu, który jest 

źródłem wielu powołań kapłańskich i za-

konnych”. Wskazał również, na przykład 
kapłana, którego ministrant spotyka na 
drodze swojego życia, jak również wyra-

ził swoją wdzięczność kapłanom, którzy 
podejmują trud pracy z ministrantami. Ks. 
Biskup, powiedział że: „Być ministran-

tem, to wielki zaszczyt. Być ministrantem, 
to dawać dobry przykład w swoim środo-

wisku, to wiernie zachowywać przykaza-

nia”. Nawiązując do Dekalogu Ministran-

ta opracowanego przez Sługę Bożego Ks. 
Franciszka Blachnickiego dodał również 
że „Ministrant ma naśladować Chrystusa, 
który stał się posłuszny aż do śmierci (…) 
Ministrant ma budować Królestwo Boże w 
swoim sercu ”. 

Na zakończenie ministranci wyrazili 
swoją wdzięczność Ks. Biskupowi, oraz 
Ks. Prałatowi, za to że mogli po raz ko-

lejny przeżywać swój modlitewny dzień 
skupienia. Ks. Biskup po raz kolejny po-

dziękował również wszystkim kapłanom, 
za troskę i formację, którą podejmują 
w pracy z ministrantami. Następnie Ks. 

Grzegorz Chabros – Diecezjalny Duszpa-

sterz Służby Liturgicznej Ołtarza, wyraził 
wdzięczność Ks. Biskupowi za obecność i 
modlitwę, a wszystkim zebranym za trud 
pielgrzymowania. Należy wspomnieć iż w 
tym roku obsługę liturgiczną tych uroczy-

stości przygotowali ministranci z parafii 
św. Leonarda w Tyszowcach, pod kierun-

kiem Ks. Janusza Krupy. 
Po Eucharystii każdy z uczestników 

pielgrzymki otrzymał pamiątkowe obrazki 
z Matką Bożą Krasnobrodzką po czym po-

szczególne grupy ministrantów pod opieką 
swoich duszpasterzy udały się jeszcze do 
Kaplicy na Wodzie lub kaplicy św. Rocha, 
by tam spędzić dalszą część spotkania. 

Umocnieni i ubogaceni Słowem Bo-

żym, każdy powrócił do swoich codzien-

nych obowiązków z nadzieją spotkania u 
stóp Pani Krasnobrodzkiej za rok.

Ks. Sławomir Skowroński
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MINISTRANT NAŚLADUJE CHRYSTUSA

Zgromadzeni ministranci i asysta udająca się do ołtarza

Kapłani koncelebrujący Eucharystię

Kustosz Sanktuarium wita przybyłych pielgrzymów

Ks. Biskup Mariusz Leszczyński - 
przewodniczy tegorocznej pielgrzymce
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Co słychać w Kaczórkach...?

4 października w Szkole Podstawo-

wej im. Armii Krajowej w Kaczór-
kach odbyły się uroczystości związane ze 
świętem Patrona Szkoły.

Przybyło wielu znakomitych gości. 
Swoją obecnością zaszczycił nas poseł RP 
pan Sławomir Zawiślak, który jest czę-

stym gościem w naszej szkole. Władze 
samorządowe reprezentowali burmistrz 
Krasnobrodu pan Janusz Oś oraz prze-

wodniczący Rady Miasta pan Adam Kału-

ża. Przybyli dyrektorzy sąsiednich szkół z 
pocztami sztandarowymi.

Jak co roku dopisali kombatanci oraz 
władze Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Zamość z wspo-

mnianym wyżej prezesem panem Sławo-

mirem Zawiślakiem.
Licznie na uroczystość przybyli miesz-

kańcy okolicznych miejscowości, leśnicy, 
wojskowi, strażacy i wielu innych znamie-

nitych gości.
Przemówienia okolicznościowe wy-

głosili panowie Jan Sitek i Sławomir Za-

wiślak, natomiast pan Janusz Oś wręczył 

piątce dziewcząt dyplomy uznania za 
godne reprezentowanie szkoły i gminy na 
szczeblu ogólnopolskim w turnieju piłkar-
skim „Z podwórka na stadion” (II miejsce 
w województwie, II w półfinale krajowym 
w Poznaniu i IV miejsce w finale krajo-

wym w Łodzi).
Uroczystości rozpoczęły się ślubowa-

niem pierwszaków, a następnie częścią 
artystyczną w wykonaniu uczniów naszej 
szkoły. Mszę świętą koncelebrowali pro-

boszcz parafii ks. Paweł Słonopas, ks. dr 
Czesław Galek i proboszcz parafii Zesła-

nia Ducha Świętego w Krasnobrodzie ks. 
Roman Sawic.

Następnie złożono wieńce pod pomni-
kiem Poległych Żołnierzy AK. 

Świętowaniu towarzyszyła piękna sło-

neczna pogoda. Uroczystości zakończy-

ły się koncertem zespołu Roztoczańskie 
Echo” z Suchowoli oraz piknikiem przy 
bigosie.

Jadwiga Gałka
Fotoreportaż - str. 20

Święto Patrona Szkoły

Dnia 06.10.2009 r. został rozegrany 
VIII Towarzyski Turniej Piłkarski 

o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Kaczórkach. 

W turnieju brały udział następujące 
drużyny:
-3 Batalion Zmechanizowany 
w Zamościu,
- Komenda Miejska Policji w Zamościu,
- Urząd Miejski w Krasnobrodzie,
- Absolwenci Szkoły Podstawowej w Ka-

czórkach.
Po piłkarskich rozgrywkach na bo-

isku, w końcowej klasyfikacji na pierwszej 
pozycji uplasowała się drużyna Policji, 
drugie miejsce przypadło krasnobrodzkim 
samorządowcom, trzecią lokatę zdoby-

li absolwenci, zaś wojsko zajęło chlubne 
czwarte miejsce.

Serdecznie dziękuję, za udział w na-

szych zawodach. Cel turnieju tj. propago-

wanie piłki nożnej, zdrowego stylu życia, 
integracja środowisk, a także nauczanie 
szacunku dla służb mundurowych został 
osiągnięty.

Puchar zdobyła Policja, gratulacje. 
Specjalne podziękowania dla Wojska za 
pyszną grochówkę. 
 Zapraszam za rok.

Ze sportowym pozdrowieniem

Krzysztof Szkałuba

PIŁKARSKIE ROZGRYWKI

N
asze piłkarki z klasy III aktywnie 
spędzały czas podczas wakacji. 

Po zdobyciu wicemistrzostwa wojewódz-

twa lubelskiego w czerwcu, pięć dziew-

czynek (Karolina Borek, Łucja Przytuła, 
Kamila Roczkowska, Diana Wietrzyk i 
Patrycja Rambon) zostały powołanie do 
kadry wojewódzkiej (Patrycja nie poje-

chała, dołączyła później na innych zgru-

powaniach).
Dwa tygodnie w lipcu spędziły we 

Wronkach koło Poznania rozgrywając tam 
półfinał Polski, zdobywając tam II miej-
sce. Tym samym zakwalifikowały się na 
finał krajowy, który odbył się w dniach 
4-6 września 2009r. w Łodzi na stadionie 
Widzewa.

Na mistrzostwach zmierzyły się z 
województwami: zachodniopomorskim, 
lubuskim, opolskim, podkarpackim, pod-

laskim, warmińsko-mazurskim. Nasze 
wspaniałe dziewczynki Karolina Borek, 
Łucja Przytuła i Patrycja Rambon wraz 
z innymi dziewczynkami z kadry woje-

wódzkiej z grupy wyszły jako pierwsze, 
natomiast w klasyfikacji końcowej w 
Wielkim Finale zdobyły IV miejsce.

Cieszymy się bardzo i gratulujemy - 
tak blisko był Real Madryt.

Opiekun drużyny Anna Szkałuba

Blisko był Real…

ŚWIETLICA 
ZAPRASZA

Szkoła Podstawowa w Kaczór-
kach serdecznie zaprasza do ko-

rzystania ze świetlicy szkolnej.
W ramach pracy świetlicy wszyscy 

chętni, również dorośli mogą skorzystać 
z następującej oferty:
•  Dostęp do komputerów i internetu.
•  Korzystanie z biblioteki i czytelni.
•  Zajęcia plastyczno – techniczne.
•  Gry i zabawy świetlicowe.
•  Różne zajęcia artystyczne i sportowe.

Popołudniowe godziny
funkcjonowania świetlicy szkolnej:

Poniedziałek 17:00-19:00 

Wtorek  17:00-19:00 

Środa 17:00-19:00
Czwartek 17:00-20:00 

Piątek 17:00-20:00 

Sobota 9:00-12:00 

Niedziela 8:00-11:00
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W 
dniu 18 września 2009r. w 
Krasnobrodzkim Domu Kul-

tury odbyła się XXXIII sesja V kadencji 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. W sesji 
uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz, Z-ca 
Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik 
Gminy, Kierownicy jednostek podległych, 
pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi, 
przewodniczący zarządów osiedli. 
Przed rozpoczęciem obrad dokonano 
otwarcia Punktu Informacji Turystycznej 
w Krasnobrodzie przy ul. Tomaszowskiej 
25. Symbolicznego przecięcia wstęgi do-

konali Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, 
radna Elżbieta Nizio, radny Jan Lizut, 
ks.prałat Roman Marszalec proboszcz pa-

rafii pw. NNMP w Krasnobrodzie. 

Podczas sesji podjęto  8 następujących 
uchwał: 

1. Uchwała w sprawie zawarcia po-

rozumienia na realizację zadania pole-

gającego na opracowaniu projektu „Per 
Artem ad Astra – Budowa i moderniza-

cja infrastruktury kultury w Krasnobro-

dzie”.
Uchwała podjęta w związku z możli-

wością pozyskania środków finansowych 
w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2007-2013. Ze względu, że projekty reali-
zowane w partnerstwie uzyskują dodatko-

we punkty, zostaną zawarte porozumienia 
z Krasnobrodzkim Domem Kultury i Sto-

warzyszeniem Kulturalno – Naukowym 
„Do Źródeł”. W ramach projektu planuje 
się działania związane z: modernizacją sali 
widowiskowej w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury, budową amfiteatru oraz przebu-

dowę budynku przy ul. Młyńskiej na po-

trzeby domu pracy twórczej.

2. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgo-

dy na zamianę nieruchomości.
Rada wyraziła zgodę na zamianę nie-

ruchomości o pow. 0,0599ha stanowiącej 
własność Gminy Krasnobród poł. w Kra-

snobrodzie przy ul. Partyzantów na nie-

ruchomość  o pow. 0.0240 ha położoną 
w Krasnobrodzie przy ul. 3 
Maja stanowiącą własność 
osoby fizycznej. W przypad-

ku nierównej wartości za-

mienianych nieruchomości 
zostanie zastosowana dopła-

ta. Dzięki podjętej uchwale 
będzie możliwość dokoń-

czenia zagospodarowania 
terenu w centrum Krasno-

brodu. 

3. Uchwała w sprawie 
wyrażenia zgody na zawar-

cie kolejnej umowy najmu 
po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat.

Podjęta uchwała dotyczy 
wyrażenia zgody przez Radę 
na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu mieszkalnego 
o pow. 35,20m2,  będącego 
własnością gminy znajdują-

cego się w budynku Domu 
Nauczyciela w Majdanie 
Wielkim. Dotychczasowy 
najemca złożył wniosek o 
przedłużenie umowy dzier-
żawy na okres 1 roku.

4. Uchwała w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia zmian w planie zagospo-

darowania przestrzennego miasta Kra-

snobród. 
5. Uchwała w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmian w planie zago-

spodarowania przestrzennego gminy 

Krasnobród.
Zmiana w planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta oraz gminy doty-

czy umieszczenia dodatkowego zapisu 
polegającego na dopuszczeniu sytuowania 
budynku w odległości 1.5m od granicy 
działki lub bezpośrednio przy tej granicy, 
w przypadku budynku zwróconego ścianą 
bez otworów okiennych lub drzwiowych 

w stronę granicy.   
Przybliżenie takie jest jednak możliwe do-

piero po ustaleniu warunków w planach 
zagospodarowania przestrzennego. 

6.Uchwała  w sprawie zmian w budże-

cie gminy na rok 2009.

7. Uchwała w sprawie  udzielenia 
pomocy finansowej Miastu Zamość na 
realizację zadań publicznych  z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej.

Na prośbę Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu 
Rada postanowiła udzielić pomocy finan-

sowej na zakup samochodu ratowniczo ga-

śniczego w wysokości 5.000,00zł. Całko-

wity koszt zakupu wynosi 605.000,00 zł. 
i będzie sfinansowany ze środków NFO-

ŚiGW, WFOŚiGW, Prezydenta Miasta Za-

mościa, Starosty Zamojskiego oraz gmin z 
terenu powiatu zamojskiego.

8. Uchwała w sprawie udzielenia do-

tacji dla samodzielnego publicznego za-

kładu opieki zdrowotnej.
Podjętą uchwałą, Rada pozytywnie 

odpowiedziała na prośbę Dyrektora Samo-

dzielnego Publicznego  Sanatorium Reha-

bilitacyjnego dla Dzieci w Krasnobrodzie, 
który zwrócił się z prośbą o udzielenie 
dotacji na zakup aparatury medycznej i 
sprzętu do rehabilitacji. 

Na ten cel z budżetu gminy Krasno-

bród przyznano dotację w wysokości 
24.000,00zł.

Zakupione sprzęty mają być wykorzy-

stywane w zakładzie rehabilitacji, z które-

go korzystają kuracjusze oraz pacjenci z 
terenu gminy Krasnobród.

W wolnych wnioskach radni i sołty-

si zgłaszali zapytania dotyczące potrzeb 
inwestycyjnych w zakresie modernizacji 
oświetlenia ulicznego i budowy dróg.

W odpowiedzi na złożone pismo przez 
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Sławomira Zawiślaka, dotyczące podjęcia 
działań mających na celu przeciwstawie-

nie się likwidacji kolejowych połączeń 
pasażerskich z Zamościem i Roztoczem 
- Rada wyraziła swój stanowczy protest 
przeciwko takim działaniom. 

Z treścią podjętych uchwał można za-

poznać się na stronie internetowej pod ad-

resem http://www.krasnobrod.bip.mbnet.
pl (w zakładce Uchwały Rady Miejskiej). 
  

oprac. 

E. Borek

Sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
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Adam Dziura s. Michała zam. w 
miejscowości Zielone, ur. 18 li-

stopada 1915 roku. 
Na przedpoborowej komisji wojsko-

wej, z pierwszą grupą zdrowia, skierowa-

ny do wojsk lotniczych. 
15 grudnia 1935 r. powołany do woj-

ska w 1 Pułku Lot.-Warszawa. Po prze-

szkoleniu, już w stopniu kaprala, pełnił 
funkcję silnikowego. 

15 lipca 1936 r. przydzielony do 213 
eskadry bombowej, jako strzelec pokłado-

wy. Aby być lotnikiem pokładowym trzeba 
było mieć nienaganne zdrowie, odwagę, 
dużą odporność psychiczną, umiejętność 
podejmowania szybkiej decyzji w różnych 
sytuacjach prowadzenia walki powietrznej 
oraz perfekcyjnej znajomości posługiwa-

nia się bronią na pokładzie samolotu, a jak 
zaistnieje potrzeba usuwać jej usterki. 

1-go maja 1937r. przeniesiony do 
kompanii szkoleniowej w charakterze 
instruktora młodszych roczników oraz 
bardziej szczegółowego zapoznania się z 
wyposażeniem i uzbrojeniem samolotów 
P-37 „Łoś”, które były na owe czasy re-

welacją na skalę europejską w kategorii 
samolotów bombowych.

10 października 1938r. został zwolnio-

ny do rezerwy. 
23 sierpnia 1939r. w trybie alarmo-

wym, zmobilizowany i wcielony do 6 
Pułku Lot.-Lwów, który wchodził w skład 
Brygady Bombowej, stanowiącej lotnic-

two dyspozycyjne Naczelnego Wodza. 
Ogólny stan brygady wynosił 86 samolo-

tów, w tym 4 eskadry ×9 P-37 „Łoś” i 5 
eskadry ×10 P-23 „Karaś”. Przed wybu-

chem wojny Brygada Bombowa była roz-

lokowana na Lubelszczyźnie. 
Dowódca brygady płk. dypl.obs. Wła-

dysław-Edward Heller przebywał w War-
szawie, jego zastępca ppłk pilot Michał 
Bekalski z częścią sztabu był w Dęblinie. 
Sądzono, że dzięki elastyczności swego 
działania, odwód ten może być szybko 
użyty w różnych punktach zagrożenia lub 
na różnych kierunkach działań rozstrzyga-

jących. 
Przemieszczenie poszczególnych jed-

nostek na lotniska polowe nastąpiło w 
ostatniej niemal chwili przed wybuchem 
wojny tj. 30 i 31 sierpnia, tak że w mo-

mencie agresji nie było w bazach ani 
jednej jednostki bojowej. Pozostał tylko 
sprzęt drugiej linii. 

W dniu 31 sierpnia Kpr. Dziura nie 
wyleciał na lotnisko polowe, pozostając 
w Skniłowie pod Lwowem, gdzie miały 
być remontowane samoloty uszkodzone w 
walkach czy innych okolicznościach. 

Naczelny Dowódca Lotnictwa gen. 
Józef Zając ograniczył inicjatywę d-cy 
Brygady Bombowej w wyborze celów do 
bombardowania: mógł on samodzielnie 
wysyłać na zadania tylko 2-3 eskadry. Do-

piero w następnych dniach pod wpływem 
stanowczych nacisków ze sztabów armii o 
potrzebie natychmiastowego działania na 
kierunki nacierających niemieckich dywi-
zji pancernych- zapadła decyzja Naczelne-

go Wodza polecająca użycie całej bryga-

dy Bombowej przeciwko broni pancernej 
wroga. 

Bombardowano skutecznie kolumny 
pancerne w rejonach: Częstochowy-Kło-

bucka, Częstochowy- Radomsko, Często-

chowy- Piotrkowa oraz w rejonie Ciecha-

nowa i Różana. 
Po 6-ciu dniach walki brygada dys-

ponowała już tylko 48 samolotami. Straty 
były duże, ponieważ samoloty bombowe 
prowadziły działania bojowe bez osłony 
myśliwców.           

W dniach 7-11 września wysiłek bry-

gady był skierowany w kierunku północ-

nym w rejon Bugu i Narwi na korzyść 
armii „Modlin” i Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej „Narew”. 

W miarę wykruszania się jednostek 
bojowych, resztki brygady zostały skie-

rowane na Wołyń. Niektóre dywizjony, 
szczególnie rozpoznawcze, brały udział w 
obronie Lwowa. 

Dnia 14 września niemiecka 1 Dyw. 
Górska podeszła pod Lwów i zajęła lotni-
sko w Skniłowie, gdzie A. Dziura dostał 
się do niewoli, w której przebywał aż do 4 
listopada 1945 r. 

Rodzina niemiecka, na rzecz której 
pracował jako jeniec, darzyła go dużym 
szacunkiem i traktowała jako członka ro-

dziny. Świadectwem tego niech będzie 
fakt, że składali oni wielokrotne wizyty 
panu Adamowi w Zielonym. 

Obecnie Pan Adam - jak na swoje lata 
- czuje się jeszcze dość dobrze. 

Tą drogą życzymy mu długich lat ży-

cia w dobrym zdrowiu i szczęściu. 
Edward Kończewski ur. 28 stycz-

nia 1916 r. w Krasnobrodzie. Na komisji 
poborowej z pierwszą kategorią zdrowia 
przydzielony do kawalerii. 4-go listopa-

da 1937 r. wcielony do 12 Pułku Ułanów 
Podolskich – jako ułan. W kwietniu 1938 
r. skierowany do szkoły podoficerskiej, 
którą kończy w sierpniu tegoż roku – jako 
kursant oraz awansowany na starszego 
ułana – jednocześnie zostaje dowódcą sek-

cji czwartej w plutonie.
W grudniu awansowany na kapra-

la. Kpr. Kończewski był dowódcą sekcji 

ręcznego karabinu maszynowego – system 
Browing produkcji polskiej – będąc jedno-

cześnie prawoskrzydłowym w pierwszej 
trójce. Natomiast celowniczym był lewo-

skrzydłowy. W drugiej trójce lewoskrzy-

dłowy był amunicyjnym. Prawoskrzydło-

wy koń w drugiej trójce był juczny (bez 
jeźdźca). Środkowi ułani w obydwu trój-
kach byli koniowodnymi.

W pierwszej wojnie światowej 12 p. 
uł. brał udział w walkach z Ukraińcami, 
a następnie na Wołyniu z bolszewika-

mi. Uczestniczył w operacji Kijowskiej i 
walkach odwrotowych. Po reorganizacji 
i przyjęciu uzupełnień pod Zamościem 
wszedł do 1 Dyw. Jazdy, następnie do VI 
Brygady. Walczył pod Komarowem oraz 
uczestniczył w walkach pościgowych i w 
zagonie na Koresteń. 

Garnizonem przejściowym była Łódź 
i Zamość, a od 1921 r. garnizonem dwu-

nastego była Białokrynica pod Krzemień-

cem.
Następnie 12 p. uł., dowodzony przez 

ppłk Andrzeja Kuczkę, wchodził w skład 
Kresowej Brygady Kawalerii – d-ca płk 
Stefan Kulesza. 

Dnia 23 sierpnia już po przybyciu na 
teren Armii „Łódź”, na zachód od Radom-

ska, przydzielony do Wołyńskiej Bryg. 
Kawalerii. 

Dnia 1 września 1939 r. bierze udział 
w ciężkich i krwawych walkach pod Mo-

krą, gdzie brygada Kawalerii stawia czoło 
4 Dyw. Panc. wroga i odnosi zwycięstwo. 
12 p. uł. – w jego szeregach na odpowie-

dzialnym stanowisku kpr. E. Kończew-

ski – będąc w odwodzie razem z 21 dy-

wizjonem pancernym i 2 pułk. strzelców 
konnych, uczestniczy w walkach dopiero 
w godzinach popołudniowych, odpierając 
skutecznie kolejne natarcie niemieckich 
czołgów i piechoty. Agresor ponosi dotkli-
we straty w ludziach i sprzęcie oraz rozpo-

czyna     chaotyczny     odwrót.    Dnia    2 

Nasi rodacy 
– żołnierze Kampanii Wrześniowej (cz. 2)

Edward Kończewski
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września 12 p. uł. wraz z 21 dywizjonem 
pancernym w rejonie wsi Ostrowy odpiera 
natarcie niemieckich czołgów i piechoty. 
Następnie w dniu 8 września Wołyńska 
Brygada Kaw. – w tym 12 p. uł. – walczy 
w rejonie osady Cyrusowa Wola i przeciw-

stawia się skutecznie oddziałom piechoty 
zmotoryzowanej wroga, działających przy 
silnym wsparciu artylerii i  nalotów  lotni-
czych.

Mimo znacznej przewagi Wehrmachtu 
– brygada broniła się wytrwale przez kilka 
godzin, a następnie pod osłoną nocy odry-

wa się od wojsk niemieckich i wycofuje na 
północny wschód.

9-go września brygada oraz 12 p. uł. 
przechodzą przez most na Wiśle pod Ka-

zuniem. W dniu 13 września jednostki 
te walczą pod Mińskiem Mazowieckim, 
gdzie część 12 p. uł. nacierana przez woj-
ska niemieckie, przebija się od Warszawy 
i walczy dalej w obronie stolicy w zgru-

powaniu kawalerii mjr Juniewicza. Nato-

miast pozostała część pułku wraz z Woł. 
Bryg. Kawalerii została włączona do Gru-

py Operacyjnej Kawalerii gen. Andersa, 
która przechodzi przez Garwolin, Lubar-
tów, Łęczną, Rejowice w kierunku Zamo-

ścia –staczając szereg krwawych bitew i 
potyczek z wojskami niemieckimi. Jeden 
z plutonów 12 p. uł. wzmocniony dodat-
kowo sekcją ręcznego karabinu maszyno-

wego, przebija się wraz z dowódcą pułku 
ppłk Andrzejem Kuczkiem w kierunku Ja-

nowa Lubelskiego, gdzie walczy w Grupie 
Operacyjnej płk Zieleniewskiego.

W tym plutonie walczył kpr. E. Koń-

czewski – d-ca sekcji ręcznego karabinu 
maszynowego. Do niewoli niemieckiej 
dostał się 1 października 1939 r., w której 
przebywał do 1945 r. W czasie walk wrze-

śniowych 12 p. uł. stracił 60% stanu szere-

gowych i podoficerów oraz 80% oficerów. 
Za swoją waleczność otrzymał najwięcej, 
bo aż 28 Krzyży Virtuti Militari. 

Bronisław Drozd ur. 25 marca 1917r. 
w Krasnobrodzie. Do czynnej służby wo-

skowej powołany 1 kwietnia 1939r. i wcie-

lony do 44 p.p. – 13 DP płk dypl. Włady-

sława Kalińskiego. Pułk. ten stacjonował 
w Równym na Wołyniu. B. Drozd został 
przydzielony do trzeciej kompanii pierw-

szego batalionu. 
18 sierpnia 13 D.P. została załadowana 

w Równym na kryte pociągi i skierowana 
w kierunku Bydgoszczy. Tam 44 pp został 
zakoszarowany w starej hucie szkła nad 
rzeką Brdą, gdzie przebywał do 31 sierp-

nia 1939 roku. 
Według wcześniejszych planów Na-

czelnego Dowództwa, 13 DP była zapla-

nowana do składu Korpusu Interwencyj-
nego. Jednak z chwilą jego odwołania, 
wcielona do Armii „Prusy”, która miała 
stanowić główny odwód Naczelnego Wo-

dza i składać się z ośmiu dywizji piechoty, 
jednej brygady kawalerii oraz dwóch bata-

lionów czołgów. 
Dowództwo nad całością sił Armii 

„Prusy” powierzono generałowi Stefanowi 
Dąb-Biernackiemu. W większości dywi-
zje były mobilizowane już po rozpoczęciu 
wojny i koncentrowane na dużym obsza-

rze między Tomaszowem Mazowieckim, 
Radomiem i Koluszkami, na tyłach po-

zycji Armii „Łódź” oraz „Kraków”, a gdy 
zaistniałaby taka potrzeba, miały wspierać 
obie armie przeciwuderzeniami. 

Dnia 31 sierpnia wieczorem dywizja 
załadowała się w Bydgoszczy do wago-

nów i wyjechała do Koluszek. W czasie 
przejazdu w dniu 1 września już o godz. 
5:00 eszelony były bombardowane przez 
Luftvaffe - powstały nieznaczne straty. 

Natomiast jeden z pociągów, który 
przewoził żołnierzy z 2 bat. 44 pp, został 
wykolejony przez dywersantów niemiec-

kich. 
Od pierwszego września Armia „Pru-

sy” była cały czas atakowana przez prze-

ważające pod względem ilościowym i 
technicznym - w większości pancerne - 
wojska niemieckie zdążające w kierunku 
Warszawy. Dnia 8 na 9 września w obliczu 
beznadziejnej sytuacji - dowództwo Ar-
mii „Prusy” wyłączyło się z dowodzenia. 
Jedynie d-ca 13 DP płk dypl. W. Kaliński 
dowodził do końca swą dywizją. 

Pułki w/w dywizji, a szczególnie 45 
i 44, toczyły krwawe walki pod Piotrko-

wem, Wolborzem, Tomaszowem mazo-

wieckim oraz mieście i lesie Lubochnia 
z 1 i 4 Dywizją Pancerną z XVI Korpusu 
Pancernego - ponosząc przy tym ogromne 
straty. 

W dniu 10 września zdziesiątkowana 
dywizja polska nie była zdolna do dalszej 
walki. 

Bronisław Drozd koło Białobrzegów 
Radomskich dołączył do jednego z podod-

działów 45 pp i i brał udział w dalszych 
walkach nad rzeką Radomką w pobliżu 
Głowaczowa, gdzie piechota niemiecka 
natarła na tyły 45 pp. Pozycje polskie, 
będące w lesie, zostały ostrzelane silnym 
ogniem zaporowym z moździerzy. Pociski 

uderzające o konary drzew - rwały się w 
powietrzu. W tym czasie B. Drozd został 
ciężko ranny - otrzymując osiem ran od 
odłamków.

W dniu 13 września dostał się do nie-

woli niemieckiej. Niemcy przewieźli go 
do punktu opatrunkowego, który mieścił 
się w kościele w pobliżu Kozienic. Tu-

taj zrobiono opatrunki i karetką sanitarną 
przewieziono go do szpitala w Kozie-

nicach, skąd po tygodniowym pobycie 
został przetransportowany do Radomia 
na plac szkolny, a następnie 20 września 
przetransportowany do stacji kolejowej na 
pociąg sanitarny, którym dojechał do miej-
scowości Pieńsk, gdzie został umieszczo-

ny w szpitalu polowym. 
Niezwłocznie po przybyciu przepro-

wadzono operację usunięcia licznych 
odłamków z granatu moździerzowego. 
Następnie już podleczonego, przewiezio-

no do Stalagu 8A w Zgorzelcu. 
20 marca 1940 r.B Drozda umieszczo-

no w Stalagu 21A w Ostrowie Wielkopol-
skim. 

28 marca 1940r. jako inwalida wojen-

ny został zwolniony z niewoli - dostając 
przepustkę i bilet powrotny oraz suchy 
prowiant na drogę. 

Dnia 1 kwietnia był już w Krasnobro-

dzie. 
Do końca swojego życia śp. Bronisław 

nosił w sobie dwa odłamki: jeden przy 
nerce, drugi koło kręgosłupa w pobliżu 
tętnicy głównej. W tym czasie operacja ich 
usunięcia była ryzykowna. 

Bronisław Drozd został odznaczony 
Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 
1939r.

   Jan Gębka
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu GK.

Bronisław Drozd

Święto Patrona ZSO
Zgodnie z tradycją w październi-

ku Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 
obchodził Święto Patrona Szkoły. 
Główne uroczystości miały miejsce 
16 października 2009r. w 31 rocznicę 
wyboru kardynała Karola Wojtyły na 
Papieża. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
św. w Kościele Nawiedzenia NMP, po-

tem złożono wiązanki pod Pomnikiem 
Jana Pawła II, a następnie uczestnicy 
uroczystości udali się do szkoły, gdzie 
odbyła się akademia pt. „Jan Paweł II 
Papież Wolności”, wykład prof. Ada-

ma Bieli oraz ślubowanie klas I. Dru-

ga część obchodów Święta Patrona 
odbyła się 19 października.

Szczegółową relację z uroczysto-

ści opublikujemy w kolejnym wyda-

niu GK.
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„Gdy dzwoneczek się odezwie
biegniemy do szkółki,

by się uczyć różnych rzeczy,
pracować jak pszczółki.

Dana moja dana 

ukochana szkoło, 
 chętnie cię witamy,
bo nam tu wesoło.”

T
ak śpiewałam, kiedy byłam uczen-

nicą, a potem uczyłam dzieci. Jak 
w tej piosence biegłam do szkoły z rado-

ścią, a wakacje zawsze były dla mnie za 
długie. Trzeba pamiętać, że były to czasy 
komunistyczne, kiedy prześladowano, 
cenzurowano, szpiegowano uczniów i na-

uczycieli. Cios przychodził zawsze z jed-

nej strony i człowiek wiedział jak zrobić 
unik, żeby nie oberwać. 

Zastanówmy się jak jest dzisiaj. Po-

wiem szczerze, że trudno mi określić 
obecny ustrój. Mówią, że jest demokracja, 
a mnie jakoś to określenie nie pasuje, być 
może dlatego, że obecny rząd uczynił ,,de-

mokrację Kalego”. Twierdzą, że jest wol-
ność, a ja uważam to za swawolę. W te-

lewizorniach ogłoszono Jerzego Owsiaka 
największym autorytetem w Polsce. Zasta-

nawiam się więc jakie są obecnie kryteria 
autorytetów. Teraz żyjemy w Ojczyźnie 
jak w kabarecie. Sama już nie wiem czy 
to jest skażenie, czy nieświadomość. Może 
to choroba, którą trzeba przezwyciężyć, bo 
inaczej żyjąc w Polsce nie będziemy u sie-

bie. 

Skończyły się wakacje, odezwał się 
dzwoneczek. Pytam uczniów, czy cieszą 
się z tego, czy tęsknili za szkołą. Nieste-

ty, spotykam prawie samych pesymistów, 
którzy nie chcą słyszeć o szkole. W naj-
lepszym wypadku kręcą głowami i mówią 
,,e…”. O to samo pytam nauczycieli i nie 
spotkałam jeszcze ani jednego, który z 
radością oczekiwał rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. Zmorą dla uczniów są 
kartkówki, sprawdziany, badania wyników 
nauczania. Nauczyciele zaś przekonują 
mnie do tego, że kiedyś było łatwiej uczyć. 
Twierdzą, iż dzieci są teraz bardzo ,,roz-

puszczone” i swawolne, a rodzice mało in-

teresują się szkołą. Cały ciężar nauczania 
i wychowania spada na szkołę. Słuchając 
tych komentarzy, gotowa jestem powie-

dzieć nauczycielom, że jest tak na własne 
ich życzenie. Kiedy polską oświatą rządził 
pan minister Roman Giertych i dyscyplino-

wał szkołę, to nauczyciele urządzali straj-
ki. Wyprowadzali także na ulice uczniów, 
którzy skandowali: ,,Giertych do wora, a 
wór do jeziora”. Obecny rząd ograniczył 
prawa zawarte w Karcie Nauczyciela, daje 
puste obietnice podwyżek płac, czyni wie-

le zła w oświacie, a nauczyciele milczą. 
W dużej mierze przyczynił się do tego 
Związek Nauczycielstwa Polskiego, który 
sprawia tylko pozory swojej działalności, 
a w rzeczywistości doskonale układa się z 
obecnym rządem.

Dużo słucham Radia Maryja, z które-

go jedynie możemy dowiedzieć się praw-

dy, tak jak kiedyś z radia Wolna Europa. W 
,,Rozmowach niedokończonych”, ,,Aktu-

alnościach dnia” i w bieżących wiadomo-

ściach usłyszałam, że w polskiej oświacie 
szykuje się w nowym roku szkolnym wie-

le niekorzystnych przedsięwzięć, zarówno 
dla uczniów jak i nauczycieli. Zapowiada-

ne są niekorzystne zmiany w programach 
nauczania, lekturach, podręcznikach. 
Lekcje historii zostaną zredukowane do 
minimum, będą zmiany w nauczaniu w-f. 
Zwiększy się pensum, a w związku z tym 
spadną zarobki nauczycieli. Ograniczony 
zostanie wpływ rodziny na wychowanie 
dzieci, szczególnie religijne. Przedmiot 
,,wychowanie do życia w rodzinie” ma 
obejmować dzieci już w szkole podstawo-

wej.  Niechętni rodzice jedynie będą mogli 
skorzystać z prawa veta. 

Widzimy więc, że w nowym roku 
szkolnym nie będzie tak przyjaźnie i z mi-
łością jak obiecywał pan premier Donald 
Tusk w kampanii wyborczej. Teraz pozna-

my jego prawdziwe oblicze. Ja głoszę ha-

sło: ,,Rodzice do szkół !!” Oczywiście nie 
wzywam do kształcenia, lecz do bacznego 
obserwowania tego, w jaki sposób będą 
nauczane i wychowywane dzieci. Myślę 
też, że mądrość polskich nauczycieli i 
wychowawców przyczyni się do kształ-
towania u młodych Polaków najwyższych 
wartości.

Z okazji nowego roku szkolnego, skła-

dam uczniom, nauczycielom i rodzicom 
wiele serdecznych życzeń.                                 
                                      

    

Józefa Kusz 

ALARM DLA POLSKIEJ OŚWIATY !

Co  słychać w Kulturze?
Prace remontowe w KDK 

Trwają prace remontowe związane z 
wykonaniem izolacji budynku Krasno-

brodzkiego Domu Kultury. Prace polega-

jące na usunięciu starej nieszczelnej izo-

lacji zewnętrznej i wykonaniu nowej oraz 
wykonaniu chodników z kostki brukowej  
przy ścianach zewnętrznych budynku, przy 
których prowadzone są prace ziemne mają 
na celu zabezpieczenie budynku przed za-

wilgoceniem spowodowanym przecieka-

niem wód opadowych.  Remont wykonuje 
firma BUDIMAR Usługi Budowlano-Re-

montowe z Tomaszowa Lubelskiego. 

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Trwają przygotowania związane z 

organizacją charytatywnej Akcji „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę”, której celem 
jest niesienie pomocy najbardziej potrze-

bującym. Ogólnopolska Akcja, której 

głównym organizatorem jest Radio Lublin 
będzie organizowana na terenie naszej 
miasta i gminy Krasnobród przez Krasno-

brodzki Dom Kultury wspólnie z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej i 
miejscowymi szkołami. Główna zbiórka 
darów odbędzie się w niedzielę 29 listopa-

da 2009r., a poprzedzi ją zbiórka darów w 
szkołach. Tradycyjnie w ramach Akcji  w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie 
się koncert. Szczegółowe informacje po-

dane będą na plakatach w późniejszym ter-
minie. Serdecznie zapraszamy do udziału 
w Akcji. 

Jubileuszowy Konkurs Piosenki 

Przedszkolaka

W dniu 19 listopada 2009r. w KDK 
odbędzie się XV Gminny Konkurs Piosen-

ki Przedszkolaka. Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci do udzialu w konkursie. 

Zapisy przyjmujemy w KDK do dnia 
16.11.2009r.

Festiwalowe kolędowanie
Rozpoczęły się już przygotowania do XVI 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pasto-

rałek – Będzin’ 2010. Eliminacje rejono-

we w Krasnobrodzie odbędą się 20 grud-

nia 2009r. Wszystkich zainteresowanych 
udziałem w festiwalu serdecznie zaprasza-

my. Termin zgłaszania upływa 25 listopa-

da 2009r. Kartę zgłoszenia należy przesłać 
do biura głównego Festiwalu w Będzinie. 
Szczegółowe informacje i regulamin moż-

na uzyskać w KDK i na stronach interneto-

wych: www.ofkip.pl i www.krasnobrod.pl

Informacje zebrała 
M. Czapla
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W 
dniu 02.10.2009 roku w Szko-

le Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego odbyły się XVII 
Biegi Przełajowe, w których wzięły udział 
następujące szkoły: 
ZSP Krasnobród, SP Kaczórki, SP Bon-

dyrz, SP Suchowola i SP Majdan Wiel-
ki.

Główne cele zawodów:
* integracja uczniów z różnych szkół
* kształtowanie nawyku aktywnego 
   spędzania czasu wolnego
* rozwijanie sprawności fizycznej

Uczniowie klas 0- III ( miejscowi) ry-

walizowali między sobą w kategoriach:
* 0- I Dziewczęta ; * 0- I Chłopcy; * II- 
III Dziewczęta; * II- III Chłopcy i zajęli 
następujące miejsca nagrodzone medala-

mi:
0- I Dziewczęta: 
I- Monastyrska Magdalena, 
II- Kopczyńska Natalia;  

III- Adamczuk Aleksandra.

0- I Chłopcy:
 I- Czuwara Dominik; 

II- Szymczuk Wojciech; 

III- Rajtak Mateusz.

II- III Dziewczęta:
 I- Tytuła Aleksandra (kl. III) ; 
II- Kostrubiec Patrycja; 

III- Tytuła Aleksandra (kl. II)   
     

II- III Chłopcy:
I- Górnik Rafał; 
II- Adamczuk Karol; 
III- Staroń Kamil.

W klasach IV- VI w biegach przełajo-

wych rywalizowali między sobą ucznio-

wie w/w szkół .
W poszczególnych kategoriach uczniowie 
zajęli następujące miejsca nagrodzone me-

dalami:
IV Dz.: 
Grodzka Karolina SP Majdan Wielki- I; 
Borek Karolina SP Kaczorki- II: 
Nędzyńska Ewa SP Majdan Wielki- III.

IV Chł.: 
Drożdziel Grzegorz SP Kaczorki- I; 
Kusiak Mateusz SP Majdan Wielki- II; 
Deryło Radosław SP Majdan Wielki- III.

V Dz.: 
Szymczuk Dominika SP Majdan Wielki- 
I; 
Garbula Monika SP Suchowola- II; 
Piwko Dominika SP Majdan Wielki- III.

V Chł.: 
Skowroński Konrad SP Majdan Wielki- I; 
Łasocha Damian SP Majdan Wielki- II; 

Buczak Bartłomiej ZSP Krasnobród- III 

VI Dz.: 
Sołtys Angelika SP Kaczórki- I ; 
Gontarz Kinga SP Bondyrz- II m.; 
Grabowska Daria ZSP Krasnobród- III 

VI Chł.: 
Szykuła Patryk SP Suchowola- I ; 
Tytuła Konrad SP Majdan Wielki- II ;
Leśniak Albert SP Majdan Wielki- III 

W łącznej klasyfikacji szkoły, które 
wzięły udział w XVII Biegach Przełajo-

wych zajęły następujące miejsca:
I  miejsce- SP Majdan Wielki ( 94 pkt)        
II  miejsce- SP Suchowola (68 pkt)
III miejsce- SP Kaczórki (67 pkt)
IV miejsce- ZSP Krasnobród (56 pkt)
V miejsce- SP Bondyrz (44 pkt).

Puchar zdobyła Szkoła Podstawowa 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Majdanie Wielkim. 

Serdecznie dziękujemy uczniom i na-

uczycielom wszystkich szkół uczestnicza-

cym w biegach przełajowych.
Dyrektor szkoły i rodzice dziękują 

Państwu J.K.W Adamczukom za sponso-

rowanie posiłku dla uczniów.

     

  Jacek Kowalik

XVII BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR SZKOŁY 
im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W MAJDANIE WIELKIM



ŚWIĘTO SZKOŁY 
W KACZÓRKACH

04.10.2009r.


