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Rozstrzygnięto przetarg na drogi
 w Hutkowie i Potoku Senderkach
24 września 2010r. został rozstrzygnię-

ty przetarg na budowę dróg w miejscowo-
ściach Hutków i Potok Senderki. Była to 
już trzecia próba wyłonienia wykonawcy 
tego zadania, z uwagi na brak zaintereso-
wania ze strony potencjalnych wykonaw-
ców.

Jedyną ofertę złożyło Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych w Zamościu, które 
wyceniło te prace drożej niż zaplanowano 
środki w budżecie. Dlatego też umowa na 
realizację tego zadania zostanie podpisana 
dopiero po uzupełnieniu funduszy przez 
Radę Miejską w Krasnobrodzie, która 
może dokonać tego na zbliżającej się sesji. 
Termin realizacji zadania to koniec listopa-
da br.

Umowa na rozbudowę szkoły
 w Kaczórkach

Z początkiem września 2010 roku 
podpisana została umowa pomiędzy Gmi-
ną Krasnobród a firmą „INSTALBUD” E. 
Gałek i Partnerzy Spółka Jawna z Lubyczy 
Królewskiej na rozbudowę Szkoły Podsta-
wowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach. 
Zgodnie z umową termin realizacji I etapu 
inwestycji obejmującego wykonanie stanu 
surowego wraz z zadaszeniem upływa 24 
grudnia 2010r. Wartość prac wyniesie po-
nad 300 tys. zł. i zostanie sfinansowana z 
budżetu gminy Krasnobród.

Chodnik w kierunku Podklasztoru
Trwają prace przy wymianie na-

wierzchni chodnika łączącego Krasnobród 
z osiedlem Podklasztor. Gmina wbuduje 
kostkę brukową przekazaną przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Zamościu w ilości 

ok. 600 m2 na odcinku, gdzie w latach po-
przednich wybudowano kanalizację sani-
tarną, tj. do Stacji Paliw „Kras Tank”. Prace 
wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Majdanie Wielkim. Koszt remontu chod-
nika ponoszą w 1/3 Zarząd Dróg Powiato-
wych i 2/3 Gmina. Następny odcinek chod-
nika prowadzący do Podklasztoru zostanie 
wykonany po wybudowaniu kanalizacji 
projektowanej w chodniku, zadanie to bę-
dzie realizowane w przyszłym roku.
 

Remonty w ZGK
Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Krasnobrodzie przeprowadził niezbędną 
modernizację głównej przepompowni ście-
ków. Prace polegały na wymianie prowad-
nic pomp ze skorodowanych rur stalowych 
na prowadnice z rur kwasoodpornych, 
jak również wyczyszczeniu zbiornika o 
głębokości 7,3 m ze szlamu, piasku oraz 
najróżniejszych zanieczyszczeń, a także 
co najważniejsze wymianie jednej pompy 
służącej do przepompowywania ścieków 
płynących z kolektorów do oczyszczalni 
ścieków w Hutkach. Zadanie było bardzo 
trudne do wykonania ze względu na dużą 
głębokość zbiornika. Prace zostały wyko-
nane wspólnie z firmą ECOBET – TRADE 
z Łukowa. Koszt tej modernizacji wyniósł 
prawie 22 tysiące złotych i został sfinan-
sowany ze środków własnych Zakładu. W 
przyszłym roku planowana jest wymiana 
drugiej pompy oraz remont wewnątrz bu-
dynku. Jeszcze w październiku planowane 
są prace na oczyszczalni ścieków związane 
z generalnym odbieraniem i odwadnianiem 
osadów. Jest to niezbędne do prawidłowej 
pracy oczyszczalni.  Prace te będzie wy-
konywała firma KLIMAPOL z Lublina na 
zlecenie ZGK. Koszt ich wykonania to po-
nad 7 tys. złotych. 

Rozbudowa infrastruktury
 turystycznej

Z początkiem października br. zosta-
nie podpisana umowa na realizację pro-
jektu pt. „Rozbudowa infrastruktury tu-
rystycznej w Krasnobrodzie”, który zajął 
pierwsze miejsce w konkursie z Działania 
7.1 infrastruktura kultury i turystyki w 

ramach RPO-WL 2007-2013, uzyskując 
100% możliwych punktów.

Inwestycja obejmie swym zakresem: 
 - połączenie obecnie istniejących czterech 
zbiorników wodnych tj. zbiornika kąpieli-
skowego i trzech stawów w jeden akwen 
wodny (powstanie docelowo akwen o 
pow. ponad  17 ha lustra wody z urokliwą 
wyspą środku po pow.1,5 ha), 
- budowę dwu kładek dla pieszych (przez 
Wieprz i stare koryto Wieprz) oraz kładek 
łączących wyspę z brzegami o długo-
ściach 52 i 21 m,
- montaż oświetlenia diodowego LED wo-
kół powstałego zbiornika – 108 słupów z 
oświetleniem parkowym, 
- budowę ścieżek rowerowych i spacero-
wych wokół powstałego zbiornika (ponad 
3 km)  
- modernizację parkingów przy zalewie, 
- budowę deptaka spacerowego przy obec-
nym kąpielisku o szerokości 3 m, 
- rozbudowę punktu widokowego (pod-
niesienie o ok.6 m do góry),
- modernizację podejścia na punkt wido-
kowy (wykonanie barierek),
- zakup i montaż niezbędnego wyposa-
żenia (monitoring, system na wypadek 
zagrożeń, czujniki do zliczenia pieszych i 
rowerzystów, infokioski)
- modernizację szaletów nad zalewem 
(modernizacja elewacji, pokrycia, we-
wnętrznej instalacji sanitarnej), 
- zakup i montaż tablicy meteorologicznej 
wyświetlającej dane o temperaturze wody 
i powietrza oraz o składnikach powietrza 
itp. 

Wartość kosztorysowa projektu to pra-
wie 5,80 mln. zł. Dofinansowanie z RPO 
-WL wyniesie prawie 2,80 mln zł. Inwe-
stycja będzie realizowana w najbliższych 
dwóch latach (zakończenie w czerwcu 
2012r.). 

Ostatnie sesje Rady Miejskiej
12 listopada 2010r. kończy się V ka-

dencja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,  
w związku z tym obecna Rada spotka się 
na sesjach już tylko dwukrotnie. Pierwszą 
sesję zaplanowano na 8 października. Bę-
dzie ona miała charakter typowo roboczy, 
szczegółowy program podany będzie w 
sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy 
ogłoszeń i w Internecie. 

Ostatnia sesja Rady miejskiej w Kra-
snobrodzie odbędzie się 11 listopada 2010 
roku, tj. w Święto Niepodległości i będzie 
miła charakter uroczysty. Poprzedzona 
będzie Mszą św. w intencji Ojczyzny i 
programem patriotycznym. Podczas sesji 
radni otrzymają podziękowania za cztero-
letnią pracę na rzecz gminy i społeczności 
lokalnej. Szczegółowy program zostanie 
podany w późniejszym terminie. 

Informacje zebrała
M. Czapla
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W 
dniach 22-28 sierpnia w Kra-
snobrodzie odbył się IV Festi-

wal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per 
Artem ad Astra” zorganizowany przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury i Fundację 
Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej „Di-
vertimento” z Warszawy przy współpracy 
z krasnobrodzkimi parafiami: Nawiedze-
nia Najświętszej Marii Panny i  Zesłania 
Ducha Świętego oraz Urzędem Miejskim 
w Krasnobrodzie. Współorganizatorem III 
Ogólnopolskiego Konkursu Organowego 
było Centrum Edukacji Artystycznej w 
Warszawie.

Festiwal organizowany był pod Patro-
natem Honorowym Pasterza Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej Jego Ekscelencji 
Księdza Biskupa Wacława Depo. Patrona-
tem objęli go także Burmistrz Krasnobrodu 
Janusz Oś i Katedra Dydaktyki Muzycznej 
Instytutu Muzykologii Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Od pierwszej edycji funkcję dyrektora 
festiwalu sprawuje Elżbieta Ostrowska – 
inicjatorka tego wydarzenia, prezes Fun-
dacji Młodzieżowej Orkiestry Kameral-
nej „Divertimento” z Warszawy, funkcję 
dyrektora artystycznego pełni dr Jarosław 
Wróblewski.

Festiwal został zrealizowany przy po-
mocy finansowej Województwa Lubelskie-
go. Sponsorami festiwalu są: DE SOTO 
Sp. z o.o., TAT Elektronik Centrum Orga-
nów Kościelnych i Polskie Towarzystwo 
Bachowskie, partnerami: Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubelskiego, Urząd 
Miejski w Krasnobrodzie, Kongregacja 
Przemysłowo Handlowa Ogólnopolskiej 
Izby Gospodarczej, Ośrodek Wypoczyn-
kowy „Natura” w Krasnobrodzie. 

Patronat medialny nad Festiwalem ob-
jęli: TVP 3 Lublin, Telewizja Internetowa 
Krasnobrod.tv, Ogólnopolski Tygodnik 
Katolicki „Niedziela”, Warszawski Tygo-
dnik „Idziemy”, Katolickie Radio Zamość, 
i Gazeta Krasnobrodzka.

Inauguracja festiwalu
Festiwal rozpoczął się 22 sierpnia 

2010r. o godz. 19.00 Koncertem inau-
guracyjnym w Sanktuarium Najświętszej 
Marii Panny w Krasnobrodzie. Wszyst-
kich zebranych powitał Michał Maciejew-
ski - aktor Teatru Polskiego w Warszawie, 
który prowadził ten koncert, a także kolej-
ne wydarzenia festiwalowe. Podczas kon-
certu z recitalami organowymi wystąpili 
zagraniczni goście: Marek Vrabel (Słowa-
cja) i Inna Shpileuskaya (Białoruś), którzy 
w dalszej części festiwalu pełnili funkcje 
jurorów III Ogólnopolskiego Konkursu 
Organowego. Podczas inauguracji wysłu-

chaliśmy również koncertu w wykonaniu 
duetu: Jarosław Wróblewski – organy i 
Katarzyna Zdybel - fagot. Na uwagę za-
sługuje fakt, że po raz pierwszy wśród 

wykonawców festiwalowych obok zapro-
szonych gości wystąpiła krasnobrodzian-
ka - młoda uzdolniona fagocistka, solistka 
Filharmonii Wrocławskiej.

 

Dzień Filmu
Festiwal to nie tylko muzyka, ale rów-

nież wydarzenia z innych dziedzin sztuki. 
Tradycyjnie w ramach festiwalu jeden 
wieczór jest poświęcony filmowi.  Tym ra-
zem była to projekcja filmu „Świadectwo” 
zrealizowanego na motywach książki Kar-
dynała Stanisława Dziwisza, która odbyła 
się 23 sierpnia w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury.

Koncert skrzypcowy
24 sierpnia w Kościele pw. Zesłania 

Ducha Świętego w Krasnobrodzie odbył 
się recital skrzypcowy w wykonaniu 
Marty Oyrzanowskiej z Warszawy, stu-
dentki  III roku Warszawskiego Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 
Młoda skrzypaczka jest laureatką wielu 
konkursów skrzypcowych i kameralnych 
oraz stypendystką Ministra Kultury i Sztu-
ki, brała udział w koncertach i nagraniach 
płytowych Młodzieżowej Orkiestry Ka-
meralnej DIVERTIMENTO.

Koncert muzyki barokowej
25 sierpnia o godz. 19.00 w Sanktu-

arium Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Krasnobrodzie odbył się koncert 
muzyki barokowej w wykonaniu Zespołu 
Instrumentów Dawnych „Altri Stromenti”. 
Zarówno rodzaj muzyki jak i  instrumenty, 

na których grali muzycy idealnie kompo-
nowały z tradycją i historią krasnobrodz-
kiego sanktuarium oraz charakterem festi-
walu. Zespół wystąpił w trzyosobowym 
składzie:  Leszek Firek – skrzypce ba-
rokowe, Maciej Łukaszuk – wiolonczela 
barokowa, Andrzej Zawisza - klawesyn.

Warsztaty muzyczne
Podczas trwania festiwalu odbywały 

się warsztaty współczesnej muzyki jaz-
zowej pod kierunkiem Carmelo Coglitore 
saksofonisty, klarnecisty i kompozytora z 
Reggio di Calabria (Włochy) oraz warsz-
taty muzyki barokowej pod kierunkiem 
dr Jarosława Wróblewskiego. Uczestni-
czyli w nich członkowie Młodzieżowej 
Orkiestry Kameralnej „DIVERTMENTO” 
z Warszawy oraz dzieci i młodzież nie 
wchodzące w skład tej orkiestry. 

Koncert Kameralny
Koncert podsumowujący warsztaty 

prowadzone przez Carmelo Coglitore 

odbył się 26 sierpnia o godz. 19.00 w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury. Pod-
czas koncertu Orkiestra Festiwalowa pod 
kierownictwem kompozytora wykony-
wała utwory przez niego skomponowa-
ne. Koncert poprzedzony był występem 
młodzieżowego trio w składzie: Krzysztof 
Ostrowski – pianino i wokal, Franciszek 
Pospieszalski – kontrabas i Michał Sze-
ligowski - perkusja. Obu części koncertu 
wysłuchała z wielkim zainteresowaniem 
licznie zgromadzona publiczność, nagra-
dzając wykonawców gromkimi brawami. 

Dzień Teatru
Kolejnym wydarzeniem festiwalo-

wym, które odbyło się 27 sierpnia w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury było „spo-
tkanie z  teatrem”. Dzięki aktorom Teatru 
Polskiego z Warszawy: Małgorzacie Lip-
mann i Michałowi Maciejewskiemu mo-
gliśmy poznać sylwetkę wielkiej polskiej 
aktorki, legendarnej gwiazdy scen pol-
skich i amerykańskich - Heleny Modrze-
jewskiej. Była to premiera przedstawienia 
pt. „Stwarzając siebie. Listy Heleny 
Modrzejewskiej” - scenariusz i reżyseria 
Michał Maciejewski.

III Ogólnopolski Konkurs Organowy
W ramach Festiwalu była również 

okazja do konfrontacji umiejętności mu-
zycznych młodych organistów, którzy bra-
li udział w III Ogólnopolskim Konkursie 
Organowym. Przesłuchania konkursowe 
odbywały się w krasnobrodzkim Sanktu-
arium Najświętszej Marii Panny, w dwóch

                             Ciąg dalszy na str. 4

Per Artem ad Astra
IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – Krasnobród 

Katarzyna Zdybel i Jarosław Wróblewski
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Ciąg dalszy ze str. 3 
etapach: 24 sierpnia – I etap, 26 sierpnia 
– II etap. 

Prezentacje muzyczne wykonywa-
ne przez uczestników konkursu oceniało 
międzynarodowe Jury: prof. Józef Sera-
fin – przewodniczący Jury, Marek Vrabel 
(Słowacja), Inna Shpileuskaya (Białoruś) i 
dr Jarosław Wróblewski. 
Po przesłuchaniach konkursowych Jurorzy 

przyznali nagrody i wyróżnienia: I Nagro-
da – Paulina Pokorny, II Nagroda – Daniel 
Strządała, wyróżnienie - Magdalena Bia-
łecka.

Zakończenie Festiwalu
Uroczyste zakończenie festiwalu od-

było się 28 sierpnia w Sanktuarium Ma-
ryjnym w Krasnobrodzie. O godz. 18.00 
ks. Maciej Lewandowski odprawił dzięk-
czynną Mszę św. w intencji organizatorów, 
wykonawców i wszystkich zaangażowa-
nych w organizację festiwalu. Po mszy św. 
odbył się kończący festiwal Koncert Lau-
reatów, podczas którego wysłuchaliśmy 
recitalu w wykonaniu Pauliny Pokorny 
– laureatki III Ogólnopolskiego Konkursu 
Organowego, a także koncertu w wykona-
niu Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej 
„Divertimento” i Krzysztofa Ostrowskie-
go - organy pod kierownictwem dyrekto-
ra artystycznego festiwalu dr Jarosława 
Wróblewskiego. Koncert laureatów po-
przedzony był uroczystym ogłoszeniem 
wyników Konkursu, wręczeniem statuetek 
festiwalowych, nagród i wyróżnień. 

IV Festiwal Muzyki Organowej o Ka-
meralnej „Per Artem ad Astra” przeszedł 
już do historii. Koncerty, które odbyły się 
w ramach festiwalu wykonywane przez 
wybitnych artystów oraz uzdolnionych 
młodych wykonawców ukazywały pięk-
no muzyki organowej i kameralnej. Wraz 
z innymi wydarzeniami festiwalowymi 
były niepowtarzalną okazją dla mieszkań-
ców Krasnobrodu, turystów i kuracjuszy 
przebywających w Krasnobrodzie do spo-
tkania z artystami i ze sztuką na wysokim 
poziomie.

Organizowany w ramach Festiwalu 
III Ogólnopolski Konkurs Organowy oraz 
warsztaty dla młodych muzyków prowa-
dzone przez specjalistów z Polski i Włoch 
dały młodym wykonawcom możliwości 
pogłębiania umiejętności artystycznych i 
nawyków estradowych. Pozwoliły na in-
tegrację oraz konfrontację umiejętności 
wykonawczych, a także na wymianę do-
świadczeń pedagogicznych nauczycieli z 
Włoch, Słowacji, Białorusi i Polski uczą-
cych gry na organach i innych instrumen-
tach.

Festiwal to także okazja do pozna-
nia piękna Lubelszczyzny, jej walorów 
turystycznych i przyrodniczych dla jego 
uczestników, którzy przyjeżdżają z róż-
nych stron Polski i spoza jej granic. Fe-
stiwal to także sposób na podnoszenie 
atrakcyjności turystycznej Krasnobrodu 
i Województwa Lubelskiego oraz forma 
promocji naszego regionu. 

„Per Artem ad Astra” to wydarzenie 
kulturalne, które zostało zorganizowane 
dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób 
i instytucji. Wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do organizacji 
festiwalu składam serdeczne podziękowa-
nia. 

M. Czapla 

Fotoreportaż – str. 10-11

ZAPROSZENIE
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Społeczność Uczniowska

Zespołu Szkół Podstawowych 
im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie

mają przyjemność zaprosić na uroczyste obchody
Święta Patrona Szkoły, 

które odbędą się 23 września 2010 roku

Program:
  8.15 - Zbiórka pocztów sztandarowych przed budynkiem ZSP 
w Krasnobrodzie
  8.30 - Przemarsz do Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny
  9.00 - Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym
10.00 - Przemarsz na cmentarz pod pomnik żołnierzy września
          - Złożenie wieńców i wiązanek
10.45 - Przemarsz do budynku szkoły
11.00 - Dalsza część uroczystości na sali gimnastycznej
          - Złożenie wiązanek pod tablicą pamiątkową
          - Ślubowanie pierwszoklasistów na sztandar szkoły 
oraz pasowanie ich na uczniów
          - Część artystyczna w wykonaniu uczniów klas III
          - Wręczenie nagród w konkursie literackim i plastycznym 
związanym z patronem Szkoły
- Zwiedzanie szkolnej Izby Pamięci i Tradycji
- Wpis do księgi pamiątkowej

ZAPROSZENIE
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II w Krasnobrodzie

mają zaszczyt zaprosić społeczność Miasta i Gminy Krasnobród
na uroczystość

X ROCZNICY NADANIA SZKOLE IMIENIA JANA PAWŁA II,
która odbędzie się w dniach 17 i 18 października 2010 r.

Szczegółowy program uroczystości:
17.10.2010r.

godz. 18.00 
- Wieczornica poświęcona Patronowi szkoły:
- Wernisaż wystawy prac plastycznych pt. „JAN PAWEŁ II  PRZY-

JACIEL ARTYSTÓW I ZNAWCA SZTUKI”

- „GOŚĆ  OCZEKIWANY” – sztuka Zofii Kossak – Szczuckiej
18.10.2010r. 

godz.   8.30 

- Wymarsz uczniów sprzed szkoły do kościoła
godz.   9.00 

- Msza Św. w kościele parafialnym
godz. 10.00 

- Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II
godz. 10.15 

- Przemarsz do szkoły
godz. 11.00
- Uroczysta akademia poświęcona Patronowi  szkoły: 
Poranek artystyczny „Mój talent – droga do świętości” 
- Ślubowanie uczniów klas I na sztandar szkoły 

Statuetka festiwalowa
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18 sierpnia 2010 r. o godz. 17.00 w In-
stytucie Polskim w Bratysławie odbył się 
wernisaż retrospektywnej wystawy ilustra-
cji wybitnego polskiego artysty Zdzisława 
Witwickiego przygotowanej przez Krasno-
brodzki Dom Kultury.

W wernisażu uczestniczyli przedsta-

wiciele Ambasady Polskiej, BIBIANY 
– organizatora BIB (Biennale Ilustracji w 
Bratysławie), jednej z najważniejszych w 
świecie konfrontacji tej dziedziny sztuki, a 
także wydawcy, przedstawiciele  środowisk 
twórczych, mieszkańcy stolicy naszego po-
łudniowego sąsiada oraz media. 

Artysta, autor prezentowanych prac nie-
stety ze względów zdrowotnych nie mógł 
uczestniczyć w wernisażu, ale reprezento-
wały go Maria Grażyna Szpyra – kurator 
wystawy i Mariola Czapla - dyrektor Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury,  organizato-
ra wystawy i wydawcy towarzyszącego jej 
albumu. 

Wystawę otworzył zastępca dyrekto-
ra Instytutu Polskiego Tomasz Grabiński. 
Sylwetkę Artysty przedstawiła kurator wy-
stawy, opowiedziała o jego twórczości i 
prezentowanych pracach. Dyrektor KDK 
natomiast opowiedziała o Krasnobrodzie, 
współpracy z ilustratorami, wspomniała też 
o partnerstwie ze słowacką miejscowością 
Krasny Brod.

Uczestnicy wernisażu z wielkim zain-
teresowaniem oglądali dorobek Zdzisława 
Witwickiego - nestora polskiej ilustracji, 
laureata wielu nagród i wyróżnień. Wysta-
wą zainteresowały się media, na dociekliwe 
pytania dotyczące twórczości Zdzisława 
Witwickiego odpowiadała kurator wystawy 
Maria Grażyna Szpyra.

Wystawę, która prezentowana była w 
Instytucie Polskim w Bratysławie do 17 
września obejrzało wiele osób. W czasie jej 
trwania organizowane były też spotkania z 
dziećmi, które nie tylko słuchały informa-
cji o życiu i twórczości Artysty, oglądały 
prace zgromadzone na wystawie, ale także 
tworzyły swoje „małe dzieła” inspirowane 
twórczością Mistrza.

Po prezentacji w Instytucie Polskim pra-
ce pozostaną na Słowacji i będą nadal pro-
mowały polską sztukę i Krasnobród - od 27 
września ilustracje będzie można oglądać w 
galerii Miejskiej Bibliotece w Piestanach.

M. Czapla

Ilustracje Zdzisława 
Witwickiego w Bratysławie

Od lewej: Mariola Czapla, Maria Grażyna Szpyra, Tomasz Grabiński Uczestnicy wernisażu

Dzieci podczas spotkania ze sztuką Zdzisława Witwickiego
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W 
dniu 9 wrześniu 2010r. w Lublinie została podpisana 
umowa pomiędzy Krasnobrodzkim Domem Kultury a 

Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu 
„Utworzenie i działalność wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w 
Krasnobrodzie – zakup instrumentów, nauka gry oraz organizacja 
koncertu orkiestry podczas Przeglądu Orkiestr Dętych” realizo-
wanego w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
dla małych projektów.

Projekt będzie trwał do września 2011 roku. Jego wartość to 
kwota 45.532,50 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 25.000zł. 

Głównym celem projektu jest utworzenie Wielopokoleniowej 
Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie. Cel ten będzie realizowany 
poprzez zasilenie istniejącej, niewielkiej liczebnie orkiestry skła-
dającej się z osób doro-
słych nowymi członka-
mi, głównie dziećmi i 
młodzieżą, mile widzia-
ne są też osoby dorosłe 
- zarówno z terenu mia-
sta i gminy Krasnobród 
jak i z miejscowości 
sąsiadujących z naszą 
gminą.

Ważnym elementem 
przy realizacji projektu 
są instrumenty. Kilka 
ma na swoim wyposa-
żeniu Krasnobrodzki 
Dom Kultury i korzy-
stają z nich członkowie 
orkiestry dętej, inni 
grają na własnych in-
strumentach. Aby nowi 
członkowie orkiestry 
mieli na czym grać, a 
ci którzy tego nie potra-
fią, na czym uczyć się 
gry w ramach projektu 
zaplanowano zakup 10 
nowych instrumentów 
takich jak: flet, klarnet, 
saksofon altowy, sakso-
fon tenorowy, saxhorn 
tenorowy, trąbka, pu-
zon, blachy marszowe 
- po 1 szt., oraz werble 
marszowe - 2 szt. 

Projekt obejmuje 
także zaangażowanie 
instruktora, który bę-
dzie prowadził naukę 
gry na instrumentach 
dętych, a jednocześnie 
pełnił funkcję kapelmi-
strza. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w Krasno-
brodzkim Domu Kultury.

Podsumowaniem realizacji projektu będzie koncert Wielopo-
koleniowej Orkiestry Dętej w lipcu 2011 roku na organizowanym 
od 20 lat Przeglądzie Orkiestr Dętych. Koncert odbędzie się na 
profesjonalnej scenie plenerowej, której wynajęcie zostanie sfi-
nansowane w ramach projektu.

Projekt realizowany jest poprzez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Nasze Roztocze”, w partnerstwie z Urzędem 
Miejskim w Krasnobrodzie oraz ze Stowarzyszeniem Kulturalno-
Naukowym „Do źródeł” oraz przy wsparciu wolontariuszy, któ-
rych zadaniem jest opracowanie i skład komputerowy plakatów, 
ulotek i innych materiałów promocyjnych związanych z realizacją 
projektu, prowadzenie kroniki orkiestry i zajmowanie się oprawą 
plastyczną koncertu orkiestry, a także pomoc w organizacji Prze-
glądu Orkiestr Dętych. W związku z ograniczoną ilością godzin 
nauczania gry na instrumentach dętych ujętych w harmonogramie 
pracy zatrudnionego instruktora w zajęciach z dziećmi i młodzie-
żą wspierać go także będzie wolontariusz. 

Realizacja projektu „Utworzenie i działalność wielopokole-
niowej Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie” ma na celu zaspakaja-

nie potrzeb kulturalnych 
i społecznych, zarówno 
członków orkiestry jak 
odbiorców tej oferty 
kulturalnej.  Przyczy-
ni się do zachowania i 
kontynuowania tradycji 
związanych z orkiestrą. 
Działalność orkiestry, 
a szczególnie jej kon-
certy będą dobrą formą 
promocji i przyczynią 
się do wzrostu atrak-
cyjności turystycznej 
Roztocza. Realizowany 
projekt jest zgodny z 
Lokalną Strategią Roz-
woju, celem general-
nym - wsparcie rozwo-
ju marki „Roztocze”, 
przedsięwzięciem II 
- Nowy wizerunek Roz-
tocza, celem ogólnym II 
- Rozwój zasobów ludz-
kich oraz infrastruktury 
społeczno-kulturalnej, 
celami operacyjnymi: 4 
-Rozwój infrastruktury 
społeczno-kulturalnej, 6 
- Aktywizacja społecz-
ności obszaru LGD, 7 
- Wzmocnienie kapitału 
społecznego. 

Umowa na realiza-
cję projektu podpisana 
była na początku wrze-
śnia, ale akcja promo-
cyjna związana z nabo-
rem osób chętnych do 
udziału w projekcie trwa 
już od dłuższego czasu. 

Promocja odbywa się w różnych formach: rozmowy, rozdawanie 
ulotek, kolorowe plakaty rozwieszane w wielu miejscowościach 
- efekty są już widoczne. 

O dalszych działaniach związanych z realizacją projektu bę-
dziemy informowali w kolejnych wydaniach GK.

M. Czapla

Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta 
w Krasnobrodzie
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W 
sobotę 21 sierpnia odbyła się 
impreza plenerowa pod hasłem 

„Pożegnanie wakacji”, która rozpoczęła 
się o godzinie 10.00, na plaży przy miej-
scowym zalewie. Tam już po raz 12  odbył 
się Turniej Piłki Plażowej o Puchar Bur-
mistrza Krasnobrodu. 

Wzięło w nim udział 15 drużyn z miej-
scowości: Zamość, Dołhobyczów, Wie-
przów, Józefów, Tarzymiechy, Oleszyce i 
Łukawica.

Dwuosobowe drużyny walczyły o 
zwycięstwo i Puchar zachowując zasady 
fair play. Nad przebiegiem tego sporto-
wego spotkania czuwali sędziowie: Adam 
Cabaj i Józef Sałach.

Po rozgrywkach najlepszym okazał się 
duet w składzie: Patryk Wędziński i Jakub 
Winnik , na drugiej pozycji uplasowali się 
panowie: Rafał Klajne i Michał Kapłon, 
zaś trzecia lokatę wywalczyli: Tomasz 
Wojnar i Mariusz Kulczyński. Zwycięzcy 
z rąk Burmistrza Krasnobrodu Pana Janu-
sza Osia otrzymali nagrody, puchary oraz 
pamiątkowe dyplomy. Nagrodzeni zawod-
nicy to mieszkańcy Zamościa i Dołhoby-
czowa.
Popołudniowa część festynu odbyła się na 
stadionie sportowym, gdzie oprócz dobrej 

muzyki można było rodzinnie wziąć udział 
w przygotowanych konkursach.

Były zagadki, kalambury i oczywiście 
pytania o Krasnobrodzie. Publiczność ak-
tywnie włączyła się do zabawy wykazując 
się nie tylko wiedzą ale i poczuciem hu-
moru.  W konkursach niewątpliwie domi-
nowali najmłodsi, którzy  najchętniej pre-
zentowali się na scenie.

Oprawa muzyczna imprezy należała 
do grupy Ex – Solaris, która prezentowała 
polskie i światowe szlagiery oraz bawiła 
publiczność repertuarem ABBY i BONEY 
M.

Gwiazdą wieczoru był zespół CZER-
WONE GITARY, który zgromadził ogrom-
ne rzesze publiczności i chyba nic w tym 
dziwnego, ponieważ to właśnie ta grupa 
już od ponad czterdziestu lat bawi kolejne 
pokolenia fanów, którzy doskonale znają 
jej repertuar. Dowodem na to był fakt, że 
Czerwone Gitary miały ogromny chórek, 
który stworzyła zgromadzona w Krasno-
brodzie publiczność. Śpiewali mali i duzi, 
starsi i młodsi. Jednym słowem, wszyscy 
bawili się doskonale nucąc wspólnie pio-
senki sprzed lat.
    M.K.

Fotoreportaż - str. 10-11

Pożegnanie Wakacji
 z „Czerwonymi Gitarami” PODZIĘKOWANIA

Krasnobrodzki Dom Kultury
składa serdeczne 
podziękowania 

krasnobrodzkim fundato-
rom nagród dla uczestników 
konkursów organizowanych 

podczas festynu 
POŻEGNANIE WAKACJI,

który odbył się w dniu 
21 sierpnia 2010r.

Serdecznie dziękujemy:
J.K.W. Adamczukom 

- AMC Market Spożywczy 
Krystynie i Stanisławowi Borkom 

-  Sklep S.P „GROSZEK”- 
Annie Ożga - Kwiaciarnia 

Annie Farion  
-Salon Kosmetyczny „ANNA” 

Monice Lewandowskiej 
- Salon Fryzjerski „Nefretete” 

Alinie Pióro  
- Salon Urody „Ewa” 

Krasnobród i okolice 
w mini przewodniku

W 
sierpniu 2010 roku Biuro Pro-
mocji „Atut” w Zamościu 

wydało mini przewodnik „Roztocze.” 
Publikacja ta opisuje przede wszystkim 
Roztocze Środkowe, czyli historię i to co 
najciekawsze w Krasnobrodzie i okoli-
cach oraz innych miejscowościach takich 
jak: Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Józe-
fów, Susiec i Tomaszów Lubelski. Rozto-
cze Środkowe to najciekawsza, najlepiej 
zagospodarowana i najchętniej odwie-
dzana przez turystów część Roztocza.

Charakteryzują ją wapienne wzgórza 
i piaszczyste doliny porośnięte pachną-
cymi żywicą lasami sosnowymi, malow-
nicze miasteczka, ciekawe zabytki oraz 
wspaniała przyroda Roztoczańskiego 
Parku Narodowego i parków krajobra-
zowych. Rozległe lasy, nieskazitelnie 
czyste powietrze i wiele dni słonecznych 
czynią z Roztocza doskonałe miejsce wy-
poczynku i uprawiania turystyki. Ułatwia 
to dobra  baza noclegowa i bogata oferta 
usług turystycznych.

Popularną miejscowością letniskową 

i uzdrowiskową jest Krasnobród. Publika-
cja zachęca turystów do odwiedzania w 

miasteczku wielu miejsc m.in., takich jak: 
Sanktuarium NNMP, klasztor Dominika-
nów, Muzeum Sakralne, spichlerz z 1795r, 
wystawa wieńców dożynkowych, pta-
szarnia, Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, 
Kalwaria Krasnobrodzka, kaplica „Na 
wodzie”, pomnik Powstańców Stycznio-
wych, pomnik Żołnierzy Września i kwa-
tery wojskowe, kwatery z I wojny świa-
towej, figura św. W. Ferrariusza z 1779r, 
baszta widokowa, kamieniołomy, Pałac 
Leszczyńskich. W okolicach Krasnobro-
du warto odwiedzić kaplicę św. Rocha, 
źródła Sopot, i „Galerię Szur”.

Mini przewodnik,, Roztocze” za-
wiera także garść informacji o Roztoczu 
Zachodnim i Południowym i zachęca do 
wycieczki po Zamościu i Lwowie z Qu-
andem. Sądzę, że publikacja ta ma wiele 
zalet, gdyż jest tania, czytelna i małych 
rozmiarów. Każdy powinien ją mieć, a 
można ją nabyć w Markecie na terenie 
Krasnobrodu i w innych miejscowościach 
Roztocza.

A. Słota   
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V Ogólnopolskie Warsztaty 
Ilustratorów

 Krasnobród 2010

W 
dniach od 30 sierpnia do 12 
września 2010r. w Krasnobro-

dzie odbyły się V Ogólnopolskie Warszta-
ty Ilustratorów zorganizowane przez Kra-
snobrodzki Dom Kultury. Uczestniczyli w 

nich wybitni ilustratorzy 
z całej Polski, laureaci 
wielu nagród, przedsta-
wiciele różnych prądów i 
kierunków, kilku pokoleń, 
wśród nich twórcy i konty-
nuatorzy znanej w świecie 
„polskiej szkoły ilustracji”: 
prof. Janusz Stanny, prof. 
Mieczysław Wasilewski, 
prof. Marian Nowiński, 
Franciszek Maśluszczak, 
Krystyna Michałowska, 
Wanda i Bogusław Orliń-
scy, Joanna Zimowska-
Kwak, Elżbieta Wasiu-
czyńska, Stanisław Ożóg, 
Anna Sędziwy, Hanna Grodz-
ka-Nowak, Katarzyna Stanny, 
Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Halina 
i Bartłomiej Kuźniccy.

Tematem tegorocznego spotkania 
twórczego ilustratorów, były żywoty świę-
tych. Artyści mieli za zadanie przedstawie-
nie postaci najbardziej znanych świętych, 
a efekty ich pracy poznamy za rok

Zestaw nazwisk artystów – uczest-
ników warsztatów jest gwarantem, że 
powstaną prace na wysokim poziomie 
artystycznym i zapowiedzią dobrej, intere-
sującej wystawy, którą obejrzymy za rok. 

 Kierownictwo artystyczne, podobnie 

jak w latach ubiegłych sprawował prof. 
Janusz Stanny – wybitny artysta, współ-
twórca „polskiej szkoły ilustracji”, laureat 
wielu nagród i wyróżnień, w tym dwukrot-
nie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za 
twórczość dla dzieci. Przez ponad 30 lat 
kierował Pracownią Książki i Ilustracji w 
warszawskiej ASP. 

Kuratorem warsztatów była Maria Gra-
żyna Szpyra, która od prawie 30 lat zajmu-

je się promocją polskiej ilustracji w Polsce 
i za granicą (plenery, warsztaty, wystawy i 
towarzyszące im wydawnictwa). Za cało-
kształt działań w tej dziedzinie otrzymała 
w 2006 roku Nagrodę Specjalną Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warsztaty są bardzo ważnym wydarze-
niem zarówno dla Krasnobrodu, jak i dla 
ilustratorów. Artystom stwarzają okazję do 
integracji oraz międzypokoleniowej kon-
frontacji i wymiany doświadczeń. Dzięki 
nim w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
tworzy się kolekcja oryginalnych ilustracji 

o wysokim poziomie artystycznym i walo-
rach edukacyjnych. Prace składają się na 
wystawy, które są prezentowane w naszym 
mieście, a następnie w wielu galeriach na 
terenie całego kraju, niebawem rownież za 
granicą.  

Mieszkańcom Krasnobrodu oraz tu-
rystom i kuracjuszom przebywającym w 
Krasnobrodzie warsztaty stwarzają możli-
wość bezpośredniego kontaktu z czołówką 

polskich ilustratorów i ich 
sztuką. Okazją do tego jest 
zawsze wernisaż wystawy 
prezentującej dorobek ubie-
głorocznych warsztatów. 
Tym razem była to wysta-
wa ilustracji do książki M. 
Konopnickiej „O krasno-
ludkach i sierotce Marysi” 
(więcej informacji - str. 9). 

Podczas pobytu w 
Krasnobrodzie Artyści – 
autorzy prac spotykali się 
z uczniami szkół z terenu 
miasta i gminy Krasno-
bród w Krasnobrodzkim 

Domu Kultury, aby wspólnie 
obejrzeć wystawę i porozma-
wiać o sztuce i  swojej pracy 

twórczej. Podczas tych spotkań dzieci i 
młodzież z wielkim zainteresowaniem słu-
chały informacji przekazywanych przez 
ilustratorów, zadawały mnóstwo różno-
rodnych pytań. 

Uczestnicy warsztatów wyszli także 
z inicjatywą podarowania  do miejsco-
wej biblioteki ilustrowanych przez siebie 
książek. Pierwsze egzemplarze zostały już 
przekazane. Artyści zapowiadają, że będą 
kolejne, poszerzone o inne wartościowe 
publikacje.

WYBITNI  ilustratorzy 

w Krasnobrodzie

Elżbieta Wasiuczyńska podczas spotkania z dziećmi Spotkanie z prof. Januszem Stannym 

Uczniowie SP w Majdanie Wielkim podczas spotkania z ilustratorami:
Anną Sędziwy, Joanną Zimowską - Kwak,  Małgorzatą Sawicką - Woronowicz

Hanną Grodzką - Nowak i Krystyną Michałowską oraz kuratorem Grażyną Szpyrą
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Ciąg dalszy ze str. 8

Wernisaż wystawy ilustracji 
do książki „O krasnoludkach 

i sierotce Marysi”

Plon IV Ogólnopolskich Warsz-
tatów Ilustratorów Krasnobród 

2009, w których udział wzięli wybitni 
polscy artyści został zaprezentowany w 
dniu 2 września 2010r. w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury. W tym dniu bowiem odbył 
się wernisaż wystawy ilustracji do książki 
Marii Konopnickiej „O Krasnoludkach i 
sierotce Marysi”, zorganizowanej z okazji 
100. rocznicy śmierci poetki  i zbliżającej 
się 115. rocznicy wydania książki.

W wernisażu licznie uczestniczyli au-
torzy prac z prof. Januszem Stannym na 
czele, który sprawował opiekę artystyczną 
nad całym przedsięwzięciem, pani Maria 

Grażyna Szpyra - kurator wystawy oraz za-
proszeni goście, a wśród nich: Maria Kulik 
- Przewodnicząca Stowarzyszenia Przyja-
ciół Książki dla Młodych Polskiej Sekcji 
IBBY (International Board on Books for 
Young People), zamojscy artystyści pla-
stycy, ludzie kultury, władze samorządo-
we i mieszkańcy Krasnobrodu oraz zespół 
„Wójtowianie”, który zawsze towarzyszy 
ilustratorom, muzyką i śpiewem uświetnia  
ich spotkania twórcze.

Wystawa zawiera 66 prac wykonanych 
różnymi technikami przez 21 autorów.  

W Krasnobrodzkim Domu Kultu-
ry można ją oglądać do końca września. 
Serdecznie zapraszamy. Planowane są też 
prezentacje wystawy w galeriach i innych 
instytucjach kultury na terenie Polski.
 

   M. Czapla

Fotoreportaż – str. 20

W 
2010 roku po raz pierwszy Pol-
ska Organizacja Turystyczna 

przeprowadziła certyfikację Informacji 
Turystycznej w Polsce. Decyzją Regional-
nej Komisji Certyfikacyjnej  oraz Krajo-
wej Komisji Certyfikacyjnej  Informacja 

Turystyczna w Krasnobrodzie otrzyma-
ła dwie gwiazdki w czterogwiazdkowej 
skali oceny. W województwie Lubelskim 
certyfikacji poddano 10 jednostek infor-
macji turystycznej które zostały włączo-
ne do Polskiego Systemu Informacji Tu-
rystycznej.  Cztery gwiazdki przyznano 
tylko Lubelskiemu Ośrodkowi Informacji 
Turystycznej, natomiast trzy gwiazdki 

otrzymały ośrodki informacji turystycznej 
w Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej. 
Certyfikaty zostały rozdane podczas  Lu-
belskiej Gali Turystycznej, która odbyła 
się 7 września w siedzibie Radia Lublin.

Crtyfikacja przeprowadzana jest na 
zasadzie dobrowolniości. Wniosek skła-
dany jest do Regionalnej Komisji Certyfi-
kacyjnej, która wydaje  wstępną decyzję i 
przeprowadza weryfikację danych zawar-
tych w karcie oceny z stanem faktycznym. 
Komisja ocenia jednostki informacji tury-
stycznej  pod względem dogodnej lokali-
zacji, oznakowania budynku i dojazdu, dni 
i godzin otwarcia, układu pomieszczeń i 
ich funkcjonalność, dostępności architek-
tonicznej dla niepełnosprawnych, dostępu 
do bezpłatnych materiałów promocyj-
nych, zakres udzielanych informacji, do-
świadczenie kierunkowego pracowników, 
oraz stopnia znajomości języków obcych. 
Ostateczną decyzję po kolejnej weryfika-
cji podejmuje Krajowa Komisja Certyfika-
cyjna powołana przez Polską Organizację 
Turystyczną, która przyznaje odpowiednią 
ilość gwiazdek. Certyfikat przyznawany 
jest na czas określony i podlega okresowej 
weryfikacji. 

Certyfikacja przeprowadzona została 
w celu  stworzenia krajowej sieci stan-
daryzowanych jednostek informacji tury-
stycznej współpracujących na poziomie 
lokalnym, regionalnym i krajowym. Ma 
również  zapewnić odpowiedią  jakość ob-
sługi turystów przez jednostki informacji 
turystycznej.

Wojciech Sachajko

Dwie gwiazdki dla 

Informacji Turystycznej

 w Krasnobrodzie

Ilustracja prof. Janusza Stannego

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie

we współpracy z
Krasnobrodzkim 
Domem Kultury

ogłasza kolejną edycję

KONKURSU 
FOTOGRAFICZNO
-PLASTYCZNEGO

 „WSPOMNIENIE LATA”

Temat konkursu: 
„Pamiątki historii Krasnobrodu”

Do udziału zapraszamy dzieci i mło-
dzież szkolną, a także dorosłych.

Technika dowolna: fotografia, rysu-
nek, malarstwo; akwarele, pastele, 

olejne.

Format dowolny. 
Termin składania prac:  30.10.2010r.

Diecezjalne Święto 
Plonów

12  września 2010 roku w Parafii 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
w Krasnobrodzie odbyło się Diecezjalne 
Święto Plonów. Na uroczystość, która od-
była się pod przewodnictwem ks. biskupa 
Mariusza Leszczyńskiego  przybyło wie-
le delegacji z wieńcami dożynkowymi 
i wierni Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej, aby podziękować Matce Bożej za 
zebrane plony.

M. Czapla
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J
ak 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 Diecezjalne-

go Sanktuarium przybyło w tym dniu 835 
ministrantów, z 75 parafii naszej diecezji. 

O godzinie 10.00 ministranci zgro-
madzili się w kościele, gdzie powitał ich 
Kustosz Sanktuarium Ks. Prałat Roman 
Marszalec. Następnie wszyscy mieli oka-
zję skorzystania z sakramentu pokuty, by 
z czystym sercem wziąć udział we 
Mszy świętej, po czym każdy mógł 
wysłuchać kilku słów historii kultu 
Matki Bożej w Krasnobrodzie. O 
godz. 10.30 przez cudownym ob-
liczem Pani Roztocza modliliśmy 
się rozważając tajemnice radosne 
różańca świętego, a o godz. 11.00 
rozpoczęła się uroczysta Euchary-
stia, której przewodniczył i Słowo 
Boże wygłosił Ks. Bp Mariusz 
Leszczyński. Przy ołtarzu w kon-
celebrze stanęło również 30 ka-
płanów. Ks. Biskup zwracając się 
w swoim słowie do ministrantów 
zwrócił uwagę na rolę Słowa Bo-

żego w życiu każdego ministranta. Pytał: 
„Czy zawsze mamy świadomość kto do 
nas mówi w Eucharystii? Czy mamy świa-
domość co do nas Pan Bóg mówi? Czy 
zawsze czytam i słucham słowa Bożego i 
czy rozważam je w swoim sercu jak Mary-

ja?(…) Czy czasem współcze-
sne bożki nie próbują w nas 
zagłuszyć tego Bożego głosu? 
Ewangelia bowiem zachęca 
nas, by nasze życie budować 
na Jezusie, On ma być naszym 
przewodnikiem na ścieżkach 
życia, Jego mamy słuchać, On 
ma być dla nas wzorem (…). 
Ks. Biskup, dodał również: 
„Być ministrantem, to wielki 
zaszczyt. Ministrant powinien 
być wzorem w szkole, w ro-
dzinie, w swoim środowisku. 
Być ministrantem to wiernie 
zachowywać przykazania i 
być wzorem do naśladowania 

dla swoich kolegów i koleżanek”. Ksiądz 
biskup w swoim Pasterskim Słowie nawią-
zał również do słów Papieża Benedykta 
XVI, które wypowiedział w Rzymie pod-
czas Pielgrzymki Ministrantów. 

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 Dusz-

pasterz Służby Liturgicznej Ołtarza, 
wyraził wdzięczność Ks. Biskupowi za 
obecność i modlitwę, a wszystkim ze-
branym za trud pielgrzymowania.  

Po Eucharystii każdy pielgrzym 
otrzymał pamiątkowe obrazki z Matką 
Bożą Krasnobrodzką. 

Umocnieni i ubogaceni Słowem 
Bożym, wszyscy powrócili do swoich 
codziennych obowiązków z nadzieją 
spotkania u stóp Pani Krasnobrodzkiej 
za rok.

Ks. Sławomir Skowroński

MINISTRANT ŚWIADKIEM MIŁOŚCI

Kapłani koncelebrujący Mszę św.

Służba Liturgiczna Ołtarza u Tronu Pani Roztocza

Pielgrzymce przewodniczył 
ks. bp Mariusz Leszczyński

ZAPROSZENIE
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach 

oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody
Święta Patrona Szkoły

które odbędą się 26 września 2010r. o godz. 11.00 na boisku szkolnym. 

Program Uroczystości:
10.45 – Zbiórka Pocztów Sztandarowych

11.00 – Ceremoniał szkolny
11.10 – Ślubowanie klas pierwszych

11.30 – Akademia
12.00 – Msza Święta

13.00 – Wystąpienia okolicznościowe
13.10 – Złożenie wiązanek

13.20 – Prezentacja dorobku artystycznego KDK
13.45 – Poczęstunek 
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Aż trudno uwierzyć, że już po raz 
XXIV startowali uczestnicy Bie-

gu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, któ-
rego organizatorem jest Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Zamościu.

Już od prawie dwudziestu pięciu lat 
supermaratończycy pokonują piękną roz-
toczańską trasę o długości 100 km aby 
oddać hołd Dzieciom Zamojszczyzny po-
mordowanym i eksterminowanym podczas 
II wojny światowej przez hitlerowców.  

Tradycyjnie II etap biegu ma swą metę 
w Krasnobrodzie, gdzie witaliśmy zawod-
ników 27 sierpnia 2010r. 

W centrum Krasnobrodu oprócz 
mieszkańców i turystów na  uczestni-
ków tego sportowego wydarzenia czekali 
przedstawiciele władz samorządowych i 
organizatorzy. 

Nie zabrakło także zespołu folklory-
stycznego „WÓJTOWIANIE”, który na 
stałe wpisał się już w tradycję tego spotka-
nia i dzięki któremu, jak twierdzą zawod-
nicy tak miło przekracza się linię mety i 
mimo ogromnego zmęczenia znajduje się 
jeszcze siłę na wspólne tańce i śpiewanie.

Kiedy ostatni zawodnik dotarł na miej-
sce odbyło się ogłoszenie wyników oraz 
wręczenie dyplomów i nagród. Dokonali 
tego Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, 
z-ca Burmistrza Piotr Michalski, dyrektor 
Biegu Bogdan Lizut oraz sędzia głów-
ny biegu Lucjan Ksykiewicz. Najmłodsi 
mieszkańcy Krasnobrodu wręczyli zwy-
cięzcom kwiaty.

Oprócz nagród regulaminowych, które 
trafiły do trzech pierwszych zawodników 
poszczególnych kategorii były również 
nagrody dodatkowe. 

W tym miejscu należy podkreślić, że 
Bieg Pamięci wzbogacił się o kolejnych 
zawodników, którzy reprezentują Krasno-
bród. W tym roku z naszego miasta star-
towało dwóch biegaczy, którzy dzielnie 
pokonywali poszczególne etapy trasy. Byli 
to:  Olszewski Zbigniew i Olszewski Bole-
sław. Gratulujemy wspaniałej formy! .

Wśród nagród specjalnych nie zabra-
kło także nagrody rzeczowej - wspaniałego 
tortu ufundowanego przez Zakład Cukier-

niczy p. Janusza Szpyry z Krasnobrodu. 
Tym razem słodki upominek, który wrę-
czył jej fundator trafił  do jubilata, który 
podczas biegu świętował swoje urodziny.

Wyniki II etapu XXIV Biegu Pamięci 

Dzieci Zamojszczyzny z metą 
w Krasnobrodzie przedstawiają się 

następująco:
Kategoria Mężczyźni

I miejsce - Witalij Biełowoł 
II miejsce - Jarosław Janicki 
III miejsce - Sergiej Redko 

Kategoria Kobiety:
I miejsce - Swietłana Stanko 

II miejsce - Natalia Lehonkowa
III miejsce – Anna Arseniuk 

Kategoria Wózki Mężczyźni
I miejsce – Zbigniew Baran

II miejsce - Zbigniew Wandachowicz 
III miejsce - Arkadiusz Skrzypiński 

Kategoria Wózki Kobiety
I miejsce - Monika Pudlis 

II miejsce - Monika Seligowska
III miejsce - Marzena Kołodziejczyk 

Kategoria Niewidomi
I miejsce - Tomasz Chmurzyński 

II miejsce - Jacek Ziółkowski 
III miejsce - Krzysztof Badowski 

Kategoria Rolki Mężczyźni 
I miejsce - Piotr Zieliński 

II miejsce - Andrzej Parkot
III miejsce - Kazimierz Grycman 

Kategoria Rolki Kobiety
I miejsce - Kaja Żółkiewska 

II miejsce - Anita Parkot
III miejsce - Natalia Parkot

Kiedy wszyscy poznali wyniki, a na-
grody i dyplomy wręczono została jeszcze 
chwila na zabawę z  „Wójtowianami”  i 
krótkie pożegnanie.  Potem ogłoszono wy-
jazd uczestników i organizatorów biegu do 
Zamościa.

Następnego dnia, tj. w sobotę 28 sierp-
nia wszyscy powrócili do Krasnobrodu, 
aby stąd wystartować w kolejnym etapie 
biegu. Około13.30 na Placu Siekluckiego 
w centrum miasta odbyło się uroczyste 
pożegnanie. Zastępca Burmistrza Kra-
snobrodu Zbigniew Michalski w imieniu 
Burmistrza Janusza Osia i swoim pogratu-
lował zawodnikom sukcesów sportowych 
i podziękował za ich trud włożony w po-
konywanie kolejnych etapów biegu oraz 
stworzenie na mecie w Krasnobrodzie mi-
łej sportowej atmosfery. Głos zabrał także 
Tadeusz Lizut, który w imieniu organiza-
torów i uczestników biegu podziękował 
władzom samorządowym Krasnobrodu i 
mieszkańcom za miłe i serdeczne przyję-
cie.

W dalszej części tego pożegnalne-
go spotkania  wszyscy jego uczestnicy w 
uporządkowanym szyku, z Krasnobrodzką 
Orkiestrą Dętą na czele udali się pod po-
mnik poświęcony Obrońcom Ojczyzny. 

Tam, jak co roku delegacje władz sa-
morządowych Krasnobrodu i  uczestników 
biegu złożyły wiązanki. Potem zawodnicy 
udali się na Podklasztor, gdzie wyznaczo-
na była linia startowa  III etapu biegu pro-
wadzącego do Zamościa. 

Za rok znowu będziemy witali tych 
wyjątkowych ludzi, którzy już po raz 25 
spotkają się, aby wspólnie uczcić ofiary II 
Wojny Światowej i aby razem pokonywać 
kolejne kilometry trasy nie zapominając 
przy tym o przyjaźni i zdrowej rywaliza-
cji.

M.K.

Fotoreportaż str. 20

Bieg Pamięci

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim

mają zaszczyt zaprosić na

XVIII BIEGI PRZEŁAJOWE
o Puchar Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Majdanie Wielkim
które odbędą się w dniu 01.10.2010 roku godz. 10.00.
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Zastanawiam się, co stało się z  wol-
nością, o którą walczyliśmy. Na 

podstawie obserwacji dochodzę do wnio-
sku, że teraz nie ma prawdziwej wolności, 
ani demokracji opartej na pluralizmie. 
Obecny system sprawowania władzy na-
zwałabym - autokratycznym. Rząd i pre-
zydent  dopuszczają się często podważania 
wiarygodności niewygodnych osób i grup 
społecznych. Przykładem może być oso-
ba zmarłego prezydenta pana prof. Lecha 
Kaczyńskiego. Jeszcze za życia był ciągle 
krytykowany, ośmieszany, poniżany. Nie 
mógł też swobodnie wyjeżdżać za granicę. 
Teraz nie może doczekać się godnego upa-
miętnienia bohaterskiej śmierci. Podobnie 
prezes PiS, pan Jarosław Kaczyński. On 
także jest stale  ośmieszany, krytykowany 
i posądzany o zło, którego nie czyni. Dla 
obecnej władzy byłoby najlepiej, gdyby  
zupełnie nie wypowiadał się i nic nie robił. 
Wygląda to tak, jakby sprawił zawód tym, 
że nie leciał do Katynia razem z bratem. 
Polskojęzyczne media „ścigają” go, mając 
także na celu podważanie jego wiarygod-
ności. Sądzę, że to się jednak nie uda, gdyż 
prezes PiS – to silna osobowość, mąż sta-
nu, który potrafi zrobić dużo dobrego dla 
Polski i Polaków.

To jak bardzo obecnie rządzący pod-

ważają wiarygodność ludzi broniących 
Krzyża, obserwujemy codziennie przed 
pałacem prezydenckim. Władza zezwala 
na poniżanie, przezywanie, a nawet bicie 
ludzi, którzy z narażeniem własnego zdro-
wia i życia, domagają się godnego upa-
miętnienia śmierci bohaterów smoleńskiej 
tragedii. Są wyrazicielami woli większości 
Narodu.

Ostatnio rządzący szukają pretek-
stu, by osłabić działalność Radia Maryja. 
Przy współudziale lewicy, przejęli władzę 
nad mediami i będą próbowali podważyć 
wiarygodność oraz niszczyć tę katolicką, 
ewangelizującą rozgłośnię. Uczynili także 
zamach na media publiczne, które są wła-
snością Suwerena. Uważam, że są to tylko 
ich marzenia i zachcianki. Sługa Boży Jan 
Paweł II powiedział: „Nigdy się nie spo-
dziewała Matka Boska, że będzie mówiła 
przez Radio”. Ta katolicka rozgłośnia to 
sól w oku komunistów i liberałów. Jest 
jednak własnością Matki Bożej, która Jej 
ciągle broni - i zwycięży. 

Bardzo zdumiały mnie słowa pana 
premiera Donalda Tuska wypowiedzia-
ne w Gdańsku, podczas obchodów XXX 
rocznicy powstania ,,Solidarności”. Zapy-
tał o 9 milionów członków tego związku, 
gdyż obecnie liczy on tylko jeden milion. 

Ponieważ od samego początku byłam 
członkiem ,,Solidarności” mogę odpowie-
dzieć na to pytanie. Początkowo niszczył 
,,Solidarność” były prezydent pan Lech 
Wałęsa, któremu także zaufałam odda-
jąc swój głos. Obiecał nam, że ,,puści w 
skarpetkach” komunistów. Jednak w Mag-
dalence ułożył się z nimi, a nam zgotował 
trudny los. Potem była ,,nocna zmiana”. 
Wtedy pan Lech Wałęsa zawarł ugodę z 
liberałami, która trwa do chwili obecnej. 
Razem niszczyli i niszczą ,,Solidarność”. 
Liberałowie zniszczyli przemysł okrętowy 
i rybołówstwo. Wyprzedali polskie zakła-
dy za marne pieniądze, zniszczyli resztę 
przemysłu. Teraz członkowie dawnej, a 
także obecnej ,,Solidarności” są w więk-
szości bezrobotni. Wkrótce staną się bez-
domnymi, a chleba będą szukać na ulicy.

Mam jednak nadzieję, że Naród  przej-
rzy na oczy, zrozumie skąd płynie zło. 
Wtedy odrodzi się znowu prawdziwa ,,So-
lidarność”. Nie będzie dawała poklasku 
tym, którzy cały czas podważają jej wia-
rygodność. Nie pozwoli, by bito jej człon-
ków w czasie manifestacji. Oby stało się to 
jak najszybciej.

Józefa Kusz

Nie pozwólmy podważać naszej wiarygodności

„W Maryjnym Krasnobrodzie. Wspo-
mnienie…” to tytuł książki, napisanej 
przez księdza prałata Romana Marszalca – 
proboszcza Parafii Nawiedzenia Najświęt-
szej Marii Panny w Krasnobrodzie, która 
ukazała się latem tego roku. 

Publikację „otwiera” list Pasterza 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. 
Biskupa Wacława Depo. W dalszej czę-
ści umieszczona została krótka historia 
Krasnobrodu, dzieje Cudownego Ob-
razka Matki Boskiej Krasnobrodzkiej i 
jego koronacji w 1965 roku. 

Pierwsza cześć książki to przewod-
nik po Sanktuarium Maryjnym oraz 
obiektach sakralnych takich jak: Kapli-
ca Objawień na Wodzie, kapliczki przy 
Alei NMP, Kaplica św. Rocha, krasno-
brodzka kalwaria, czy też kaplica Mat-
ki Boskiej znajdująca się przy leśnej 
drodze do Hutek, a także informator o 
nowo wybudowanym Kościele pw. Ze-
słania Ducha Św. na osiedlu Podzamek 
oraz kościołach filialnych. 

Oprócz miejsc kultu religijnego 
ksiądz prałat Roman Marszalec w swo-
jej publikacji opisał także ekspozycje 
wchodzące w skład  Parafialnego Mu-
zeum Regionalnego, które utrwalają 

polską tradycję, kulturę i przyrodę.
W drugiej części Autor przedstawił 

sylwetki księży obecnie pracujących w Pa-
rafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, 
historię Domu Zakonnego Sióstr Imienia 

Jezus oraz wykaz księży pełniących funk-
cje proboszcza (od roku 1845) i księży wi-
kariuszy pracujących w krasnobrodzkiej 
parafii (od roku 1864), przedstawieni też 
zostali księża i siostry zakonne pochodzą-

ce z Parafii Krasnobród. W publikacji 
zawarte zostały także informacje o wi-
zytach ważnych osób, które pielgrzy-
mowały do Sanktuarium w Krasnobro-
dzie. 

Całość zamykają wybrane listy 
napisane przez Księdza Prałata oraz 
korespondencja kierowana do Autora 
publikacji.

Materiał tekstowy uzupełniają 
barwne fotografie  i kopie fragmentów 
zapisów z kronik parafialnych.

Książka pt. „W Maryjnym Kra-
snobrodzie. Wspomnienie…” napisana 
przez ks. prałata Romana Marszalca jest 
bogatym źródłem informacji. Została 
wydana w twardej oprawie, w formacie 
A4, stroną redakcyjną publikacji zajął 
się ks. Sławomir Skowroński. 

Można ją nabyć w przykościelnym 
sklepie z  pamiątkami. 

M. Czapla

W MARYJNYM  KRASNOBRODZIE
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Krasnobrodzkie Towarzystwo 
Regionalne zostało powołane 

3.07.1999r, a 3.01.2000r. uzyskało osobo-
wość prawną i nr 0000024101. Prezesem 
KTR jest od  początku p. Mieczysław Ko-
ściński - dziennikarz i autor wielu książek 
o Krasnobrodzie. Jest to Towarzystwo 
młode w porównaniu z innymi towarzy-
stwami na Lubelszczyźnie liczącymi 50, a 
nawet 100 lat.

Działalność KTR skupia się na szeroko 
pojętej promocji Krasnobrodu. Współpra-
cuje też z Krasnobrodzkim Domem Kultu-
ry, Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną, 
Informacją Turystyczną, Urzędem Miej-
skim i szkołami na terenie miasta i gminy 
Krasnobród oraz z innymi towarzystwami 
w województwie lubelskim. 

W ostatnich latach organizowane były 
w KDK wystawy fotograficzne i promo-
cje książek autorstwa Mieczysława Ko-
ścińskiego w ramach Dni Krasnobrodu. 
Członkowie naszego towarzystwa zajmują 
się utrwalaniem przeszłości  miasteczka. 
W tym celu organizują akcję „Ratujmy 
pomniki - symbole przeszłości” na miej-
scowym cmentarzu. Z inicjatywy KTR po-
wstała w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
„Galeria Krasnobrodzka” składająca się z 
17 portretów sławnych ludzi związanych z 
Krasnobrodem. Warto dodać, że z inicjaty-
wy prezesa KTR p. Kościńskiego powsta-
ła też w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w 
Lublinie „Galeria Regionalistów” z woje-
wództwa lubelskiego. 

KTR prowadzi archiwum artykułów, 
wywiadów, notatek, zdjęć, płyt, książek, 
czasopism, obrazów, pocztówek, folderów, 
map, przewodników, plakatów, broszur, 
gadżetów, wierszy, przepisów kulinarnych 
związanych z Krasnobrodem. Nasze towa-
rzystwo rozszerza swoją działalność poza 
Krasnobród. Pan Kościński wspierał też 
inne towarzystwa z Lubelszczyzny pisząc 
publikacje o Gościeradowie, Nałęczowie, 
Niedrzwicy Dużej, promował dziedzictwo 
kulturowe Lubelszczyzny w „Ziemi Lu-
belskiej”                i „Głosie Garbowa”. Pre-
zes KTR jest autorem 10 książek, które są 
cennym źródłem wiedzy o historii Krasno-
brodu. Działalność wydawniczą nawiązu-
jącą do Krasnobrodu prowadzą także inni 
członkowie i sympatycy towarzystwa min: 
Alina Słota, Maria Domańska, ks. Roman 
Marszalec. Członkowie KTR są również 
współorganizatorami wielu konkursów, 
uczestniczą w spotkaniach z uczniami kra-
snobrodzkich szkół. Nabywają też nowe 
doświadczenia uczestnicząc w sejmikach 
i zjazdach towarzystw regionalnych Lu-
belszczyzny.

Motywacją do dalszej pracy na rzecz 
regionu stały się wyrazy uznania ze strony 
władz województwa lubelskiego i Prezy-
denta RP. Mieczysław Kościński został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski. Z inicjatywy to-
warzystwa Złotym Krzyżem Zasługi zo-
stał odznaczony ks. Roman Marszalec, a 
Brązowym Krzyżem Zasługi Alina Słota. 

Dyplomami uznania zostały uhonorowa-
ne min: Jadwiga Gałka, Halina Gontarz, 
Danuta Korzeniowska. Za pośrednictwem 
prezesa KTR składam podziękowania 
wymienionym instytucjom, które są przy-
chylne naszej działalności.

W przyszłości KTR planuje nadal 
kontynuować działalność wydawniczą i 
współpracować z instytucjami i innymi to-
warzystwami na Lubelszczyźnie.

Mam świadomość, że podsumowanie 
działalności KTR w tym artykule jest zbyt 
ogólne z tego względu ,że szersze infor-
macje o przedsięwzięciach towarzystwa 
można spotkać w „Gazecie Krasnobrodz-
kiej” z ubiegłych lat dostępnej w bibliotece 
publicznej w Krasnobrodzie i „Ziemi Lu-
belskiej” kolekcjonowanej przez A. Słotę 
i M. Kościńskiego oraz innych członków 
KTR.

Pragnę dodać, że członkowie KTR to 
pasjonaci przeszłości  Krasnobrodu i oko-
lic, którzy bezinteresownie przeznaczają 
swój czas i środki finansowe, aby ocalić 
od zapomnienia historię małej ojczyzny 
dla przyszłych pokoleń. W imieniu preze-
sa członkom i sympatykom KTR pragnę 
złożyć podziękowania za trud włożony w 
podejmowanie działań i życzyć dużo zdro-
wia, zapału oraz wytrwałości w dalszej 
pracy na rzecz regionu.

A. Słota

10   lat   Krasnobrodzkiego 

Towarzystwa   Regionalnego

W 
dniach 18-21 września 2010r. gościliśmy w Krasnobro-
dzie Krzysztofa Kasprzyka - poetę, prozaika i podróżni-

ka, od 1984 roku mieszkającego w Kanadzie.
Podczas krótkiego pobytu w naszym mieście Krzysztof Ka-

sprzyk, znany głównie jako autor tekstów dwóch piosenek straj-
kowych: „Postulat 22” oraz „Piosenka dla córki” uczestniczył 
w 3 spotkaniach. Pierwsze z nich - „Wieczór poezji Krzysztofa 
Kasprzyka” odbyło się w niedzielę 19.09.2010r. o godz. 17.00 w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Natomiast w poniedziałek 20 września odbyły się spotkania 
z dziećmi - uczniami szkół z terenu miasta i gminy Krasnobród: 
o godz. 9.30 w Krasnobrodzkim Domu Kultury, a o godz. 16.00 
w Zespole Szkół przy Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza 
Korczaka w Krasnobrodzie. Podczas tych spotkań  nasz gość opo-
wiadał o Kanadzie i swoim ukochanym mieście Sopocie. Jego 
opowieści wzbogacone były prezentacją zdjęć.

Relację  z tych spotkań opublikujemy w kolejnym wydaniu 
GK.

M. Czapla

Z Kanady 
do Krasnobrodu

Wybory samorządowe 2010
12 listopada 2010 roku kończy się V kadencja organów sta-

nowiących jednostek samorządu terytorialnego. 
W związku z powyższym w dniu 15 września 2010 roku 

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk ogłosił termin wyborów 
samorządowych VI kadencji.  Odbędą się one 21 listopada 2010 
roku (I tura), natomiast II tura (ponowne głosowanie w wybo-
rach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odbędzie się 5 
grudnia 2010 roku. 

M. Czapla



R
okowania polsko-bolszewickie 
zakończyły się fiaskiem, gdyż 

Bolszewicy zwlekali z podjęciem rozmów, 
licząc na szybkie zajęcie Warszawy.

Delegacja bolszewicka żądała zgody 
Polski na granicę wschodnią wzdłuż linii 
Curzona (Bugu), ograniczenia liczebno-
ści armii z około jednego miliona do 50 
tysięcy, przekazania Rosji Radzieckiej 
sprzętu zdemobilizowanych oddziałów, 
przerwania produkcji broni i uznania eks-
terytorialności linii kolejowej Wołkowy-
sk-Grajewo.

Polska nie mogła wyrazić zgody na 
takie warunki i zdała się na rozstrzygnię-
cie na polu walki. W pierwszych dniach 
sierpnia sytuacja Polski wydawała się być 
beznadziejną.

Z wyjątkiem nuncjatury papieskiej 
wszystkie ambasady opuściły Warszawę.

Dostawy sprzętu wojskowego były 
blokowane przez Niemcy i Czechosło-
wację. W tym czasie Anglia była Polsce 
wroga. Zniszczono wielkie poniemieckie 
zapasy amunicji, nie udzielając ich nam, 
czyli pośrednio dla osłony zachodniej Eu-
ropy.

Dla Naczelnego Wodza – Józefa Pił-
sudskiego było to bardzo bolesne i często 
o tym wspominał – do końca swojego ży-
cia.

Jedynie pomoc Francji dla Polski była 
szczera i duża, co pozwoliło w krótkim 
czasie stworzyć własną armię dość liczną 
oraz dobrze uzbrojoną. W tym czasie pra-
cowała w Polsce Francuska Misja Wojsko-
wa złożona z 400 oficerów.

Szkolono naszych żołnierzy – szcze-
gólnie korpus oficerski z zakresu namia-
rów i kierowania ogniem artyleryjskim, 
współdziałania artylerii z piechotą oraz 
kawalerią, budowy schronów i umocnień 
na przedpolach Warszawy. W wielu wy-
padkach doradzano w pracach sztabowych 
poszczególnych oddziałów i armii.

Otrzymaliśmy od Francji bardzo dużą 
pomoc materialną podczas wyprawy na 
Kijów, odwrotu nad Wisłę, walk pod War-
szawą i później.

W nieznacznym stopniu z pomocą 
Polsce pospieszyły Stany Zjednoczone – 
dostarczając broń, amunicję, wyposażenie 
sanitarno-medyczne szpitali polowych 
i armijnych. Wspomagano lotnictwem, 
które jeszcze jak na owe czasy było pry-
mitywne, ale dobrze wykorzystywane 
przez polskie sztaby dywizyjne i armijne 
do przeprowadzenia zwiadu, rozeznanie 
terenu o raz przewożenia meldunków i 
rozkazów.

W pierwszej dekadzie sierpnia 1920 
roku dowodzone przez Michaiła Tucha-

czewskiego wojska sowieckie Frontu Za-
chodniego w pełnej rozmachu ofensywie 
w ciągu dwóch tygodni zajęły: Mińsk, 
Wilno, Grodno, Pińsk i podchodziły do li-
nii Wisły od Dęblina do Torunia.

Na północy Korpus Konny Gaj-Cha-
na oraz IV i XV Armia szykowały się do 
sforsowania dolnej Wisły oraz wejścia na 
głębokie tyły polskiej obrony.

W centrum na Warszawę nacierały III 
i XVI Armia.

Południowe skrzydło frontu osłaniała 
Grupa Mozyrska 57 i 58 Dyw. Strzelców 
– maszerująca na Dęblin.

W tym czasie na froncie południo-
wym, polskie wojska były jeszcze uwi-
kłane w zacięte walki z Armią Czerwoną 
pod Równem, a dopiero około 13 sierpnia 
całkowicie opuściły linię Bugu, grupując 
się nad Wisłą i Wieprzem. 

W chwili zagrożenia utraty niepodle-
głości – Naczelnik Państwa – Józef Piłsud-
ski w porozumieniu z sejmem powołuje 
nowy rząd koalicyjny z udziałem wszyst-
kich głównych sił politycznych.

Na jego czele stanął przywódca PSL 
„Piast” Wincenty Witos, a jego zastępcą 
został socjalista Ignacy Daszyński. Miało 
to symbolizować rolę robotników i chło-
pów w obronie Polski przed inwazją ro-
syjską.

Pierwotny plan rozstrzygającej Bitwy 
(Warszawskiej) był wspólnym dziełem 
Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, 
szefa sztabu generalnego gen. Tadeusza 
Rozwadowskiego, gen. Kazimierza So-
snowskiego – ówczesnego ministra spraw 
wojskowych i francuskiego gen. Maxime 
Weyganda z Międzynarodowej Misji Woj-
skowej.

W czasie kiedy Sztab Generalny, po-
dejmował ważne decyzje wydawania roz-
kazów do walki z wojskami Armii Czer-
wonej, polskiemu radiowywiadowi udało 
się rozwiązać szyfr radziecki.

W ten sposób ujawnione zostały ostat-
nie zarządzenia i zamierzenia radzieckiego 
dowództwa, co najprawdopodobniej mia-
ło wpływ na pewne zmiany w pierwotnej 
koncepcji sztabu polskiego, ponieważ jak 
się okazało pierwszy rozkaz do walki z 
dnia 8 sierpnia wydany przez Naczelne 
Dowództwo został przechwycony przez 
wroga.

Dlatego Szef Sztabu gen. Rozwadow-
ski zmuszony był wydać drugi rozkaz 
– już po skorygowaniu – dnia 9 sierpnia 
1920 roku.

Dysponując informacjami polskiego 
radiowywiadu oraz wariantami decyzji 
opracowanymi przez sztab, Marszałek 
zdecydował przyjąć rubież wyjściową do 

kontruderzenia na linii rz. Wieprz i dzię-
ki temu umożliwić wykonanie głębokiego 
manewru nie tylko na skrzydło rosyjskiego 
Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczew-
skiego, lecz także na jego tyły.

Polska była za słaba, żeby się bronić 
– w końcowej fazie zagrożenia musiała 
zaatakować.

Nasze wojska liczyły około 1 miliona 
żołnierzy, ale na linii obrony było tylko 
230 tys.

Rosjanie rzucili przeciwko Polsce 280 
tys., a ich armia liczyła 5,5 miliona żołnie-
rzy.

Wojsko polskie nadrobiło talentem – 
dobrze wyszkolonych dowódców, patrio-
tyzmem i bohaterstwem żołnierzy, a nawet 
ludności cywilnej.

Atutem naszej strony było złamanie 
przez polskich kryptoanalityków kluczy 
szyfrowych Armii Czerwonej, dzięki cze-
mu dowództwo Wojska Polskiego uzyska-
ło na bieżąco bezcenne informacje o ru-
chach wojsk wroga i sile poszczególnych 
formacji.

Polskie Biuro Szyfrów zagłuszało 
rozkazy jakie wydawał przez radio Tucha-
czewski. Przyczyniło się to do wyłączenia 
z udziału w Bitwie Warszawskiej całej do-
borowej IV Armii Bolszewickiej.

W dniu 13 sierpnia, w pierwszym 
dniu bitwy, nastąpiło gwałtowne natar-
cie na Warszawę z kierunku północno-
wschodniego dwóch rosyjskich „żela-
znych” dywizji – 21 Dyw. Strzelecka z III 
Armii i 27 Dyw. Strzelecka z XVI Armii. 
Wojska te przełamały pozycje obronne 11 
Dyw. Piechoty płk Bolesława Jaźwińskie-
go i zdobyły Radzymin.

Następnie jedna z nich ruszyła na Pra-
gę, a druga skręciła w prawo na Niepręt i 
Jabłonnę.

Rozpoczęła się dramatyczna walka 
pod Radzyminem. To skłoniło dowódcę 

Ciąg dalszy na str. 17
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„ Bitwa   Warszawska 

- Cud   nad   Wisła  1920r.”,

gen. br. Tadeusz Jordan Rozwadowski
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Ciąg dalszy ze str. 16
polskiego Frontu Północnego gen. Józefa 
Hallera do wydania rozkazu wcześniej-
szego rozpoczęcia działań zaczepnych 
przez V Armię gen. Władysława Sikor-

skiego w rejonie Modlina, co odciążyło I 
Armię gen. Franciszka Latinika, osłania-

jącą Warszawę.
14 sierpnia zacięte walki toczyły 

się wzdłuż wschodnich i południowo-
wschodnich umocnień warszawskiego 
przedmieścia – od Wiązowny po rejon Ra-
dzymina.

Siły polskie stawiały zacięty opór.
14 sierpnia zacięte walki toczyły 

się wzdłuż wschodnich i południowo-
wschodnich umocnień warszawskiego 
przedmieścia – od Wiązowny po rejon Ra-

dzymina.
Siły polskie stawiały zacięty opór.
15 sierpnia koncentryczne natarcie od-

wodowych 10 DP gen. Lucjana Żeligow-
skiego i 1 Dyw. Litewsko-Białoruskiej 
gen. Jana Rządkowskiego, po całodzien-
nych krwawych walkach, przyczyniło się 
do odzyskania Radzymina oraz pozycji 
utraconych przed dwoma dniami.

16 sierpnia na liniach bojowych war-
szawskiego przedmieścia toczyły się nadal 
zażarte walki.

W tym dramatycznym momencie V 
Armia gen. Władysława Sikorskiego, 
wzmocniona przez Brygadę Syberyjską, a 
zwłaszcza doborową 18 DP gen. Francisz-
ka Krajewskiego – rozlokowana nad rz. 
Wkrą od ujścia Sony po Narew, powstrzy-
mała natarcie III i XV Armii Sowieckiej 
w rejonie Modlina, odnosząc tam lokalny 
sukces.

Następnie armia ta wyprowadziła ude-
rzenie z południowo-wschodnich fortów 
Modlina i znad Wkry, opanowała Nasielsk 
oraz rozpoczęła pomyślne działanie na Se-
rock i Półtusk.

Natomiast na lewym skrzydle polskie-
go frontu sytuacja była niepomyslna.

IV Armia Komandarma Dimitrija Szu-
wajewa i 3 Korpus Kawalerii Komkora 
Gajka Bżyszkina (Gaj-Chana) uderzyły 
w kierunku Płocka, Włocławka i Brodni-
cy, w rejonie Nieszawy zaś rozpoczęły już 
forsowanie Wisły.

Pod wpływem tych informacji oraz 
danych uzyskanych z polskiego radiowy-
wiadu, Józef Piłsudski – marszałek Polski 
podjął decyzję o rozpoczęciu, zaplano-
wanej wcześniej przez Sztab Generalny – 
kontruderzenia znad dolnego Wieprza.

Jan Gębka

W 
dniu 28 sierpnia 2010r. o godz. 
8.00 mszą św. odprawioną przez 

ks. proboszcza Romana Sawica zainicjo-
wana została budowa domu parafialnego 
w Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w 
Krasnobrodzie.

W intencji szczęśliwego przebiegu 
rozpoczynającej się inwestycji oraz osób 
zaangażowanych w jej realizację modlili 
się parafianie oraz zaproszeni goście: prze-
wodniczący Rady Powiatu Zamojskiego 
Kazimierz Mielnicki, burmistrz Krasno-
brodu Janusz Oś, wójt Gminy Adamów 

Dariusz Szykuła oraz wykonawca prac bu-
dowlanych Zbigniew Wach z Zamościa. 

Po mszy św. wszyscy udali się na miej-
sce budowy (teren położony w sąsiedztwie 
kościoła), tam Ks. Proboszcz modlił się 
wspólnie z zebranymi, a następnie doko-
nał poświęcenia placu pod budowę.

Po uczcie duchowej przyszedł czas 
na… coś słodkiego. Młodzież częstowała 
uczestników uroczystości i pracowników 
rozpoczynających budowę pysznym cia-
stem domowym upieczonym specjalnie na 
tę okazję. 

Następnie parafianie i goście zosta-
li zaproszeni na spotkanie przy kawie, 
podczas którego omówione zostały etapy 
realizacji inwestycji, natomiast ekipa bu-
dowlana rozpoczęła pracę.

Rozpoczęcie budowy domu parafial-
nego zbiegło się z trzecią rocznicą erygo-
wania Parafii pw. Zesłania Ducha Święte-
go w Krasnobrodzie.

O postępie prac będziemy informowa-
li w kolejnych wydaniach G.K.

M. Czapla

Budowa domu parafialnego 
w Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego

„ Bitwa   Warszawska 

- Cud   nad Wisła  1920r.” 
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Parki linowe to alpinistyczne tory 
przeszkód, które przybyły do nas z 

Francji. Są to systemy mostów linowych, 
drabinek, ścian wspinaczkowych i innych 
atrakcji, które wymagają od uczestników 
użycia zmysłu równowagi oraz odrobiny 
wysiłku. Są więc wspaniałym treningiem 

i frajdą dla dzieci oraz świetną zabawą 
dla dorosłych. Redakcja Audycji Sporto-
wej Ole w poniedziałek 16 sierpnia 2010 
wyruszyła do Parku Linowego w Krasno-
brodzie, aby sprawdzić się w wyczynach 
alpinistycznych.

Park linowy w Krasnobrodzie składał 
się z 10 przeszkód zawieszonych na wy-
sokości 5-10 metrów o łącznej długości 
ponad 100 metrów. Pokonywaliśmy je w 
6-osobowym składzie redaktorów: To-
mek, Igor, Ola, Łukasz, Krzysiek i Michał. 
Wszystkie przeszkody są tak zaprojekto-
wane, aby każdy człowiek był w stanie je 
bezpiecznie przejść. Początek drogi to fal-
banki z niespodzianką, które lekko dawały 
w kość, następnie posilaliśmy się maka-
ronami strachu, żeby mieć siłę na wielki 
krok na dziurawym mostku. Po przejściu 
żółtej belki szczęścia, gdzie wykorzysta-
liśmy i ćwiczyliśmy zmysł równowagi, 
czekała podniebna przeprawa, która pro-
wadziłą do trapezów z Kruniolandi, które 
chybotały się i kiwały w każdą stronę. Po 
trapezach kolejna przeszkoda – orla ścian-

ka, która była elementem wspinaczkowym 
parku - do dyspozycji dwa warianty przej-
ścia tej przeszkody - łatwy i zaawansowa-
ny. Po wspinaczce dotarliśmy do ściętego 
drzewa, aby dalej przedostać się na rycer-
ski most, który prowadzi do ostatniej prze-
szkody - powrót z krainy czarów - super 

szybkiego 30-metrowego zjazdu tyrolką, 
będącego nagrodą za przejście wszystkich 
przeszkód parku.

Emocje były niesamowite, a redakcja 
Ole sprawdziła swoje siły w kolejnej już 
próbie odwagi. Wojtek i Paweł – właści-
ciele Parku Linowego w Krasnobrodzie 
zapewnili specjalistyczny sprzęt, profesjo-
nalne szkolenie, miłą obsługę oraz 100% 
bezpieczeństwa! Warto o tym pamiętać i 
zafundować sobie moc niezapomnianych 
wrażeń.

Fotoreportaż ze „spaceru w koronach 
drzew” redakcji Ole dostępny jest na:
http://audycjasportowaole.futbolo-
wo .p l /audyc jaspor towao le / index .
php?p=7&kat=103 

Więcej na:
www.linowypark.pl 

Tomasz Pakuła

Emocje dla każdego! 
- z Ole w parku linowym

R
oztoczańska Stodoła – Turniej 
Gospodarstwa Wiejskiego, to 

spotkanie integracyjne mieszkańców do-
mów pomocy społecznej i uczestników 
ośrodków wsparcia z terenu powiatu za-
mojskiego, które odbyło się w dniu 24 

września 2010r. Jego organizatorem był 
Dom Pomocy Społecznej w Krasnobro-
dzie.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną 
modlitwą - Koronką do Miłosierdzia Bo-
żego w Kościele pw. Zesłania Ducha Św. 
W dalszej części programu było powita-
nie uczestników spotkania, przemówienia 
zaproszonych gości, poczęstunek oraz 
różnego rodzaju konkurencje turniejowe – 
relacja w kolejnym wydaniu GK.

M. Czapla

Roztoczańska 
Stodoła

W 
dniu 15 września 2010r. odbyła 
się uroczystość 10-lecia dzia-

łalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Dominikanówce. Jubileusz, którego orga-
nizatorami byli Uczestnicy i Pracownicy 
WTZ rozpoczął się mszą św. w Kaplicy 
pw. Świętego Dominika w Dominikanów-
ce. 

Dalsza, plenerowa część uroczystości 
miała miejsce na terenie WTZ. Było to 
spotkanie integracyjne, w programie któ-
rego zaplanowano wystawę prac uczest-
ników warsztatu, pokazy: wikliniarskie, 
garncarskie, hafciarskie, kulinarne oraz 
wspólne grilowanie.

Relacja z jubileuszu w kolejnym wy-
daniu GK.

M. Czapla

10-lecie 
Warsztatu Terapii 

Zajęciowej 
w Dominikanówce
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G
imnazjum przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana 

Pawła II zajęło I miejsce w województwie 
lubelskim w XXII Edycji Alertu Ekolo-
giczno - Zdrowotnego.

W roku szkolnym 2009/2010 ucznio-
wie naszej szkoły brali udział w różnych 
ważnych i potrzebnych przedsięwzięciach 
na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 
U nas ekologia, na co dzień jest rzeczywi-
stością. 

Młodzież i nauczyciele z gimnazjum 
przeprowadzili akcję lokalizacji i likwi-
dacji dzikich wysypisk śmieci na terenie 
Miasta i Gminy Krasnobród. Były one już 
wcześniej zgłaszane do Urzędu Miasta 
i Gminy z prośbą o likwidację, jednakże 
z powodu ponownego ich powstawania 
uczniowie zadeklarowali chęć samodziel-
nego ich uprzątnięcia.

Uczniowie zadeklarowali się także 
prowadzić stały monitoring odpadów w 
najbliższej okolicy, zwracać uwagę w 
przypadku powstawania nowych wysy-
pisk oraz zachęcać najbliższych do segre-
gacji śmieci.

W okresie zimowym młodzież uczest-
niczyła w akcji zimowego dokarmiania 
zwierzyny łownej. W kwietniu odbyły się 
zajęcia z cyklu „Hałas a zdrowie człowie-
ka”. Przy tej okazji uczniowie prowadzili 
badania i sporządzili listę źródeł hałasu w 

swojej okolicy. Prowadzone były dyskusje 
na temat, jakie działania możemy podej-
mować w celu ograniczenia uciążliwych 
dźwięków.

W maju zorganizowaliśmy w naszej 
szkole bocianie święto. Podjęliśmy sze-
reg działań, które miały na celu uświado-
mienie nie tylko młodzieży szkolnej, lecz 
przede wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy konieczność ochrony żerowisk i 
gniazd bociana białego. W maju zorga-
nizowaliśmy rajd rowerowy „Szlakiem 
bocianich gniazd”. Czekali na nas właści-
ciele posesji, na których zadomowiły się 
bociany, by przekazać nam najświeższe 
informacje o tegorocznych lokatorach. 
Głównym celem rajdu było sprawdzenie 
czy wszystkie bociany powróciły do swo-
ich gniazd. Jednocześnie sprawdzaliśmy 
stan żerowisk bociana białego. Żaden ptak 
nie cieszy się u człowieka tak wielką po-
pularnością jak bocian. Fakt ten potwier-
dza wielka ilość legend oraz wierszy o bo-
cianach, które omawiane były na lekcjach. 
Ogłoszony też został konkurs „Dzień z 
życia bociana”. Ponadto zgromadziliśmy 
i zapisaliśmy informacje o historii obser-
wowanych gniazd. Wykonaliśmy zdjęcia 
i sporządziliśmy mapę z zaznaczeniem 
lokalizacji gniazd. Ogółem zebrano in-
formacje o 23 bocianich gniazdach w 8 
miejscowościach naszej gminy. Wiedzą na 

temat życia bocianów uczniowie podzielili 
się z rówieśnikami. Zorganizowany został 
uroczysty apel poświęcony bocianom i ich 
życiu, zagrożeniom i ochronie.

Braliśmy też udział w ogólnopolskim 
konkursie ekologicznym „Czysty Las”. 
Edukacja leśna to z założenia działalność 
propagująca właściwe zachowania w lesie 
oraz kształtująca wrażliwość i szacunek 
dla przyrody. Te cele są szczególnie istot-
ne dla społeczności naszego gimnazjum, 
głównie, dlatego, że lasy są naszym, często 
niedocenionym, bogactwem narodowym. 
Położenie szkoły w pobliżu lasu daje moż-
liwość regularnie w nim gościć i korzystać 
z jego bogactw. Dlatego tak wielkie zna-
czenie ma kształtowanie u młodego poko-
lenia postaw wrażliwości na piękno lasu, 
świadomości pomiędzy człowiekiem i śro-
dowiskiem naturalnym. Najlepszą drogą 
do osiągnięcia tych celów jest kształtowa-
nie właściwych zachowań w lesie i wobec 
lasu już od najmłodszych lat. To bliskie 
sąsiedztwo umożliwia realizację różno-
rodnych zajęć dydaktycznych w terenie. 
Przeprowadziliśmy akcję sprzątania lasu, 
którą prowadziliśmy systematycznie.

Koordynatorem alertu była Pani Bo-

żena Juszczak oraz Pani Anna Gębka i 
Pani Halina Gontarz.

Opracowała: Renata Bojarczuk

ALERT ekologiczno-zdrowotny

Krasnobrodzki Dom Kultury
i Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny 

„Pełzaki” 
działający przy ZSO w Krasnobrodzie

organizują

XI Rajd Pieszy
„Piechotą do jesieni”

14 października 2010 r. (czwartek)
 

Program:
9.30  Spotkanie uczestników rajdu przed budynkiem szkoły
9.45  Wymarsz na trasę rajdu 
(trasa ustalona przez nauczycieli poszczególnych szkół)                  
11.15 -12.00  Przystanek na wzniesieniu Kamieniołom
- rozpalenie ogniska
- konkurs o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi 
- wspólne pieczenie kiełbasek 
12.30  Wymarsz na dalszą część trasy prowadzącą do szkoły 

Krasnobrodzki Dom Kultury

serdecznie zaprasza
DZIECI I MŁODZIEŻ NA:

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE:
poniedziałki i środy, godz. 15.30-16.30.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE:
 wtorki godz. 15.00- 16.00.

ZAJĘCIA KÓŁKA SZACHOWEGO
piątki godz. 15.00 – 18.00.

ZAJĘCIA MUZYCZNE
od wtorku do piątku w godzinach ustalonych 

z instruktorem

ZAJĘCIA TANECZNE 
ZESPÓŁ „FART”

Terminy zajęć są w trakcie ustaleń,
 osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

z KDK



ILUSTRATORZY W KRASNOBRODZIE

BIEG PAMIECI

27-28.08.2010r.

02.09.2010r.


