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W poszukiwaniu inwestorów
Dnia 10 wrze%nia 2012r. z-ca burmi-

strza Krasnobrodu Stanis!aw J#drusina 
uczestniczy! w spotkaniu z potencjalny-
mi inwestorami, którzy zainteresowani 
s$ budow$ nowego sanatorium w Kra-
snobrodzie. Obecnie gmina wytycza te-
ren pod pijalni# wód i promenad# space-
row$, która b#dzie przebiega!a wzd!u& 
drogi powiatowej do zalewu. Planowa-
ny termin przetargu na sprzeda& nieru-
chomo%ci pod budow# sanatorium – I 
kwarta! 2013r.  

!wiczenia jednostek OSP
W niedziel# 23 wrze%nia 2012r. od-

by!y si# jesienne 'wiczenia, w których 
wzi#!o udzia! 10 jednostek OSP z terenu 
gminy Krasnobród. Stra&acy zdobywa-
li wiedz# teoretyczn$ i praktyczn$ do-
tycz$c$ przepisów BHP przy akcjach 
po&arniczych, udzielania pierwszej 
pomocy, udzia!u w akcjach z udzia!em 
narz#dzi hydraulicznych, by!y zaj#cia  
z !$czno%ci, czyli porozumiewania si# 
podczas akcji oraz musztra. (wicze-
nia zorganizowane przez Komendanta 
Gminnego OSP w Krasnobrodzie Zbi-
gniewa Wiatrzyka odby!y si# w miejsco-
wo%ci Hucisko obok nowo budowanej 
stra&nicy. (wiczenia prowadzili stra&a-
cy z Komendy Miejskiej Pa)stwowej 
Stra&y Po&arnej w Zamo%ciu.

Na 'wiczenia przybyli równie& 
zaproszeni go%cie: Mieczys!aw Ski-
ba - pu!kownik po&arnictwa w stanie 
spoczynku, honorowy Prezes Zarz$du 
Oddzia!u Powiatowego Zwi$zku Ochot-

niczych Stra&y Po&arnych RP, Kazi-
mierz Mielnicki - prezes Powiatowego 
Zwi$zku OSP RP w Zamo%ciu, Wies!aw 
Chmielowiec - burmistrz Krasnobrodu, 
Stanis!aw J#drusina z-ca burmistrza 
Krasnobrodu.

Na orientacj"
24 wrze%nia 2012r. z-ca burmistrza 

Krasnobrodu Stanis!aw J#drusina spo-
tka! si# z przedstawicielami Polskiego 
Zwi$zku  Orientacji Sportowej. Roz-
mowy dotyczy!y organizacji Mistrzostw 
Europy i Pucharu *wiata w rowerowej 
je"dzie na orientacj#. Zawody odby-
wa!yby si# w dniach 16-22 czerwca 
2013r. Zast#pca Burmistrza zabiega!, 
aby w Krasnobrodzie baz# posiada!a 
wi#kszo%' zespo!ów, a tak&e aby w na-
szym mie%cie mie%ci!o si# biuro zawo-
dów  oraz rozegrane tu by!y minimum 
2 etapy. Przewiduje si# udzia! oko!o 500 
zawodników z trenerami i obs!ug$ tech-
niczn$ zawodów.

O Krasnobrodzie 
podczas konferencji

W sobot# 20 pa"dziernika br. w 
Wy&szej Szkole Humanistyczno-Eko-
nomicznej w Zamo%ciu odby!a si# kon-
ferencja naukowa pn. „Problemy ekono-
miczne a mo&liwo%ci i kierunki rozwoju 
Zamojszczyzny”. W konferencji uczest-
niczy! z-ca burmistrza Krasnobrodu Sta-
nis!aw J#drusina. W%ród wyg!oszonych 
referatów, równie& przez osoby spoza 
granicy, wyg!oszony zosta! referat pt. 
„Przedsi#biorczo%'  lokalna w oparciu o 
%rodki unijne w gminie Krasnobród”  – 
przez mieszkank# Krasnobrodu Gabrie-
l# Przytu!a - absolwentk# WSHE.

Mamy ju# „Orlika”
W ostatnich dniach pa"dziernika 

przeprowadzany jest odbiór ko)cowy 
prac realizowanych w ramach zadania 

pod nazw$ Wykonanie boisk sporto-
wych w ramach budowy kompleksu 
„Moje boisko – Orlik 2012”. 

Prace obejmowa!y wykonanie: bo-
iska do pi!ki no&nej o wymiarach 30,0m 
x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole 
gry 26,0m x 56,0m),  boiska wielofunk-
cyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o 
powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m 
x 28,1m), budynku sanitarno-szatniowe-
go, chodników oraz o%wietlenia i ogro-
dzenia terenu.

Wykonawc$ „Orlika”, który zosta! 
wybudowany na terenie krasnobrodz-
kich obiektów szkolnych  przy ul. Lele-
wela by!a Firma Ogrodnicza Le%niewcy 
„Architektura Zieleni” Ma!gorzata Le-
%niewska i Robert Le%niewski Spó!ka 
Cywilna z Che!ma. Warto%' zadania 
wynios!a 998.000 z!.

LGD ZAPRASZA
na szkolenie 

z zakresu 
agroturystyki

Stowarzyszenie LGD „Nasze 
Roztocze” organizuje cykl 

szkole) dotycz$cych zagadnie) 
zwi$zanych z za!o&eniem i prowa-
dzeniem dzia!alno%ci agroturystycz-
nej i turystycznej na obszarach wiej-
skich. 

Dla osób z terenu gminy Kra-
snobród szkolenie pn. „Agrotury-
styka jako nowa perspektywa dla 
rolników” zostanie zorganizowane 
w dniu 14.11.2012r. ($roda) w sie-
dzibie Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury.

Szkolenia poprowadzi p. Zyg-
munt Klimczuk - inspektor katego-
ryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej 
przy Polskiej Federacji Turystyki 
Wiejskiej.

Serdecznie zapraszamy osoby 
zainteresowane udzia!em w szko-
leniu o zg!aszanie uczestnictwa 
telefonicznie do Biura LGD „Na-
sze Roztocze” w terminie do dnia 
09.11.2012r., tel. 84 639-29-66 w 
godz. 7.30 - 15.30.

Wi#cej informacji oraz program 
szkolenia na stronie internetowej 
LGD – www.lgdnaszeroztocze.pl.

Informacje zebra!a:

Mariola Czapla
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W dniu 1 stycznia 2012r. wesz!a 
w &ycie znowelizowana usta-

wa o utrzymaniu czysto%ci i porz$dku w 
gminie (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 
2008 z pó"n. zm.). Ustawa ta zmienia 
zasady gospodarowania odpadami ko-
munalnymi i nak!ada nowe obowi$zki 
na mieszka)ców i jednostki samorz$do-
we.

Nowe przepisy powoduj$ to, &e gmi-
na staje si# w!a%cicielem odpadów ko-
munalnych  wytworzonych przez miesz-
ka)ców i osoby korzystaj$ce z obiektów, 
st$d te& umow# z podmiotami na odbiór 
odpadów z poszczególnych nierucho-
mo%ci zawrze Burmistrz Krasnobrodu, a 
nie jak dotychczas indywidualnie ka&dy 
w!a%ciciel lub zarz$dca nieruchomo%ci. 
W zwi$zku z powy&szym w!a%ciciel lub 
zarz$dca nieruchomo%ci b#dzie zobo-
wi$zany do z!o&enia deklaracji okre%la-
j$cej ilo%' zamieszka!ych osób w celu 

ustalenia wysoko%ci op!aty, która b#dzie 
wnoszona do Urz#du Miejskiego w for-
mie tzw. op!aty %mieciowej.

Mieszka)cy i zarz$dcy nieruchomo-
%ci b#d$ musieli wypowiedzie' dotych-
czasowe umowy na wywóz odpadów 
komunalnych.

Nowe zasady gospodarowania odpa-
dami  komunalnymi b#d$ obowi$zywa!y  
od 1 lipca 2013r. 

Na najbli&szej sesji Rada Miejska 
w Krasnobrodzie musi podj$' szereg 
uchwa! m.in. w sprawie:

- uchwalenia regulaminu utrzyma-
nia czysto%ci i porz$dku na ternie gminy 
Krasnobród;

- okre%lenia metody ustalania op!aty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawek op!aty;

- odbierania odpadów komunalnych 
od w!a%cicieli nieruchomo%ci, na któ-
rych nie zamieszkuj$ mieszka)cy a po-

wstaj$ odpady komunalne. 
Ponadto w pierwszej po!owie 2013 

roku Gmina b#dzie musia!a og!osi' i 
rozstrzygn$' przetarg na zbiórk# i zago-
spodarowanie odpadów.

Informacje o nowym systemie i pod-
j#tych przez Rad# Miejsk$ uchwa!ach 
b#d$ przekazywane wszystkim zaintere-
sowanym na stronie internetowej www.

krasnobrod.pl oraz na !amach „Gazety 
Krasnobrodzkiej”.

Dodatkowe informacje na ten te-
mat mo&na tak&e uzyska'  osobi%cie w 
Urz#dzie miejskim w Krasnobrodzie, 
w Referacie Rozwoju Gospodarczego, 
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 
tel. 84 660 76 91 w. 47.

Stanis!aw J"drusina

Z-ca Burmistrza Krasnobrodu

O nowej „ustawie śmieciowej”

POMÓ% DZIECIOM 
PRZETRWA! ZIM&

Biuro Organizacyjne Ogólnopol-
skiej Akcji Charytatywnej „PO-

MÓ+ DZIECIOM PRZETRWA( ZIM,”, 
które mie%ci si# przy Polskim Radiu Lu-
blin S.A. i Telewizji Polskiej S.A Oddzia! 
w Lublinie og!osi!o juz termin tegorocznej 
edycji tej akcji. Publiczna zbiórka darów 
rzeczowych odb#dzie si# w dniu 2 grud-
nia 2012r., a od 2 listopada b#dzie mo&na 
rejestrowa' terenowe sztaby akcji.

Inicjatork$ akcji, która ma na celu po-
moc dzieciom z rodzin b#d$cych w trud-
nej sytuacji materialnej jest Ewa Dados.

Krasnobrodzki Dom Kultury, który od 
wielu lat bierze udzia! w tej akcji i w tym 
roku planuje zorganizowanie jej na terenie 
miasta i gminy Krasnobród.

W zwi$zku z powy&szym zwracamy 
si# z pro%b$ do wszystkich, którzy chcie-
liby si# w!$czy' w organizacj# tej akcji w 
naszej gminie o zg!aszanie si# do Krasno-
brodzkiego Domu Kultury. Czekamy na 
ciekawe propozycje dotycz$ce sposobu 
promocji  akcji w%ród mieszka)ców i pod-
miotów prowadz$cych dzia!alno%' gospo-
darcz$, zorganizowania zbiórki darów na 
terenie naszej gminy, czy te& organizacji 
imprezy towarzysz$cej zbiórce darów. 

O terminie spotkania organizacyjnego 
poinformujemy poprzez og!oszenia oraz 
podanie informacji na stronie internetowej 
Krasnobrodu www.krasnobrod.pl. 

M. Czapla
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W dniach 22- 23 wrze%nia 2012r. 
w Operze Wroc!awskiej odby! 

si# V Festiwal Tradycji Dolnego *l$ska 
zorganizowany przez Urz$d Marsza!-
kowski Województwa Dolno%l$skiego, 
podczas którego zaprezentowany zosta! 
dorobek artystyczny 30 zespo!ów folklo-
rystycznych, tanecznych i %piewaczych 
z Dolnego *l$ska. Gospodarzem impre-
zy by! cz!onek Zarz$du W!odzimierz 
Chlebosz, a festiwal prowadzi!a Maja 
Majewska z Polskiego Radia Wroc!aw.

Repertuar festiwalu stanowi! prze-
krój ludowych tradycji muzycznych 
przywieziony na Dolny *l$sk z ró&-

nych regionów Polski. Arty%ci, którzy 
wyst$pili przed publiczno%ci$ s$ &ywy-
mi no%nikami pami#ci kultury naszych 
przodków. Warto doda', &e wyst#py 
artystyczne oklaskiwa!a i podziwia!a 
nie tylko wroc!awska publiczno%', ale 
tak&e go%' specjalny - zespó! folklory-
styczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu 
w okrojonym sk!adzie: Alicja Parkitny, 
Alina S!ota, Krzysztof Ujma oraz fo-

tograf naszego zespo!u Ewa Urba)ska. 
Podarowali%my gospodarzowi imprezy 
list gratulacyjny, p!yt# „Wójtowian” 
oraz materia!y promuj$ce Krasnobród, 
Zamojszczyzn# i Roztocze. Prezentacje 
artystyczne zespo!ów i odrestaurowany 
budynek opery robi!y wra&enie. Wzbu-
dzili%my zainteresowanie mieszka)ców 
Dolnego *l$ska strojem zamojskim, 
Krasnobrodem i Roztoczem poprzez 
rozdawanie materia!ów promocyjnych. 
Mieli%my te& okazj# spotka' zaprzyja"-
niony z nami zespó! ludowy „U%miech” 
z Dobroszyc i us!ysze' piosenki z nasze-
go repertuaru. Impreza udana, z chwila-

mi wspólnych %piewów i ta)ców. Wyst#-
pom zespo!ów ludowych towarzyszy!a 
wystawa r#kodzie!a i wyrobów lokal-
nych. Znale"li%my te& czas na zwiedza-
nie Wroc!awia i fotki m.in: na schodach 
budynku kolejowego, po których kro-
czy! Hans Kloss w czasie kr#cenia Þ lmu 
„Stawka wi#ksza ni& &ycie”. 

Organizatorami wyjazdu do Wroc!a-
wia byli Jola i Zbigniew Górnikowie, 

którym sk!adamy serdeczne podzi#ko-
wania. Pragn# doda', &e dzi#ki &yczliwo-
%ci pa)stwa Górników „Wójtowianie” w 
pe!nym sk!adzie go%cili we Wroc!awiu 
w maju tego roku, prezentuj$c swój do-
robek artystyczny. Dzi#kujemy te& foto-
grafowi Ewie Urba)skiej z Tarnowskich 
Gór za profesjonalne zdj#cia i nagrania 
naszego zespo!u w Internecie.

A. S!ota

„Wójtowianie” 
w Operze Wroc!awskiej
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14 wrze%nia 2012 r. w Zielonem  
odby!a si# uroczysto%' religijno-patrio-
tyczna ku czci poleg!ych &o!nierzy wrze-
%nia 1939r. Organizatorem imprezy by!o 
stowarzyszenie „Ach Zielone”, które od 
roku prowadzi Publiczn$ Szko!# Pod-
stawow$ w tej&e miejscowo%ci. W tym 
roku mieli%my zaszczyt go%ci': Burmi-
strza Krasnobrodu  p. Wies!awa Chmie-
lowca, przewodnicz$cego Rady Miej-
skiej p. Kazimierza Misztala, sekretarza 
gminy p. El&biet# Borek, radnych gmi-
ny Krasnobród, Burmistrza poprzedniej 
kadencji p. Janusza Osia, p. Kazimierza  
G#%l#, dyr. ZGK  p. Jacka Gmyza, ks. 
Pra!ata dr Eugeniusza Derdziuka wraz z 
wikariuszami, ks Pra!ata Romana Mar-
szalca, ks. Proboszcza Romana Sawica. 
Go%cili%my równie& grupy rekonstruk-
cyjne z Cieszyna, Katowic i Tomaszowa 
Lubelskiego. W uroczysto%ciach uczest-
niczyli równie& kombatanci, orkiestra 
d#ta, przedstawiciele szkó! i instytucji 
z terenu miasta i gminy Krasnobród 
oraz mieszka)cy miejscowo%ci Zielo-
ne. Ponadto zaproszenie nasze przyj#!y 
dwa zaprzyja"nione stowarzyszenia tj. 
Stowarzyszenie „Rado%' i Nadzieja” z 
Dominikanówki oraz „Zawsze Razem”  
z -uszczacza.

Uroczysto%ci rozpocz#!y si# ju& o 
godzinie 14.00 w szkole, gdzie odby!y 
si# uroczysto%ci zwi$zane ze %lubowa-

niem i pasowaniem klasy I. Pani dyrek-
tor Krystyna Czapla do grona uczniów 
przyj#!a  sze%cioro dzieci: King# Maj-
danik, Magdalen# Umi)sk$, Konrada 
Palaka, Konrada D$browskiego, Bart!o-
mieja Buraka i Jakuba Budzy)skiego. 
Uczniowie klasy II i III tradycyjnie ju& 

przywitali swych m!odszych kolegów 
&yczeniami i obdarowali ich upominka-
mi. Cz#%' artystyczna zosta!a przygoto-
wana pod kierunkiem p. Barbary Dziura 
i p. ZoÞ i Sitek. Po uroczysto%ciach w 
szkole uczniowie wraz z nauczycielami 
i przyby!ymi go%'mi udali si# pod po-
mnik upami#tniaj$cy &o!nierzy wrze%nia 
’39. Prezes stowarzyszenia „Ach Zielo-
ne” p. Tomasz Skóra powita! wszystkich 
przyby!ych i przedstawi! krótki rys hi-
storyczny dotycz$cy wydarze) wrze-

%niowych. Nast#pnie rozpocz#!a si# 
msza %w., któr$ sprawowali ks. Pra!at 
dr Eugeniusz Derdziuk, ks. Pra!at Ro-
man Marszalec i ks. Proboszcz Roman 
Sawic. S!owo Bo&e podczas mszy %w. 
wyg!osi! kustosz sanktuarium ks. Pra!at 
dr E. Derdziuk.

Po mszy %w. przyszed! czas na oko-
liczno%ciowe przemówienia go%ci. G!os 
zabrali: Burmistrz Krasnobrodu W. 
Chmielowiec i ks. Pra!at R. Marszalec. 
Na zako)czenie uroczysto%ci zgroma-
dzone delegacje z!o&y!y wi$zanki pod 
pomnikiem oddaj$c cze%' obro)com 
Ojczyzny.  

Po zako)czeniu oÞ cjalnej cz#%ci 
uroczysto%ci organizatorzy zaprosili 
wszystkich na pocz#stunek. By!a woj-
skowa grochówka, bigos, smalec ze 
skwarkami, swojski chleb i pierogi z 
kasz$. W ofercie by!y równie&  ciasta 
domowego wypieku, które mog!y za-
spokoi' niejedno podniebienie. Nad 
kulinarn$ stron$ imprezy czuwali nasi 
wci$& niezawodni  rodzice, którym z ca-
!ego serca dzi#kujemy. 

B. Dziura

Fotoreporta# – str. 10

Fot. Mariola Kawecka

Święto patriotyczno-religijne 
w Zielonem

Podzi#kowanie
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowo%ci Zielone i okolic „Ach Zie-

lone” sk!ada serdeczne podzi#kowania wszystkim, którzy przyczynili si# do 
organizacji uroczysto%ci religijno-patriotycznej,  która odby!a si# 14 wrze%nia 
2012r. 

Dzi#kujemy:
 * Mieszka)com miejscowo%ci Zielone 
 * OSP w Zielonem
 * Pracownikom i uczniom Publicznej Szko!y Podstawowej w Zielonem na    
czele z Pani$ Dyrektor
 * Przedstawicielom Krasnobrodzkiego Domu Kultury dyr. p. Marioli Czapla  
    i p. Marioli Kaweckiej
 * Pa)stwu  Agnieszce i Kazimierzowi Adamczukom z Krasnobrodu
 * Burmistrzowi Krasnobrodu p. Wies!awowi Chmielowcowi 
 * A.M.C. Market w Krasnobrodzie 
 * Panu Ryszardowi Tyrce -  w!a%cicielowi piekarni „Aston” w Krasnobrodzie
 *Panu Stanis!awowi Kurantowiczowi - w!a%cicielowi masarni z ubojni$ w 
Hrubieszowie
 * Panu Wojciechowi +urakowskiemu - dyr. Sanatorium w Krasnobrodzie
 * Orkiestrze d#tej w Krasnobrodzie
 * Dyrektorowi ZGK w Majdanie Wielkim p. Jackowi Gmyzowi

*wi#to 
Patrona ZSO

W dniach 15-16 pa"dziernika 
2012r. odby!y si# coroczne 

obchody *wi#ta Patrona Zespo!u Szkó! 
Ogólnokszta!c$cych im. Jana Paw!a II 
w Krasnobrodzie. 

Uroczysto%ci rozpocz#!y si# 15 pa"-
dziernika wieczornic$ po%wi#con$ pa-
tronowi szko!y,  w ramach której odby!a 
si# peregrynacja i adoracja relikwii b!. 
Jana Paw!a II oraz wernisa& wystawy 
prac plastycznych pt. „Jan Pawe! II – 
Wychowawca Rodzin”.

W programie drugiego dnia obcho-
dów *wi#ta Patrona ZSO by!a msza %w. 
odprawiona w Ko%ciele NNMP w Kra-
snobrodzie, z!o&enie wi$zanek pod po-
mnikiem Jana Paw!a II oraz uroczysta 
akademia w ZSO po!$czona ze %lubo-
waniem uczniów klas pierwszych.

Szczegó!ow$ relacj# z uroczysto-
%ci opublikujemy w kolejnym wydaniu 
GK.

M. Czapla
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W niedziel# – 23 wrze%nia w Sank-
tuarium Maryjnym w Krasno-

brodzie odby!o si# Regionalne Spotkanie 
Podwórkowych Kó!ek Ró&a)cowych 
Dzieci. Na spotkanie to przyby!o do Pani 
Roztocza ok. 800 dzieci z terenu diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej i nie tylko, bo 
przyjecha!y równie& dzieci z kilku paraÞ i 
archidiecezji lubelskiej. Dzieciom towa-
rzyszyli rodzice i opiekunowie.

Do Tronu Pani Krasnobrodzkiej 
oprócz prywatnych pielgrzymów przyby!y 
grupy dzieci z Hrubieszowa (Par. %w. Mi-
ko!aja), Lubaczowa (Par. %w. Stanis!awa 
Bpa), Tarnogrodu, Luchowa, Lublina (Par. 
%w. Jadwigi Królowej – Archidiecezja Lu-
belska), Bi!goraja (Par. %w. Marii Magda-
leny), Majdanu Nepryskiego, -opiennika 
Nadrzecznego (Archidiecezja Lubelska), 
Bi!goraja (Par. %w. Jerzego), Krasnobro-
du (Par. Nawiedzenia NMP), Komarowa, 
Perespy, Zamo%cia (Szko!a Podstawowa 
nr 9), Tereszpola, Lubyczy Królewskiej, 
Machnowa, Tomaszowa Lubelskiego 
(Par. %w. Józefa), D$browicy, Suchowoli, 
Zamo%cia (Par. Ojców Redemptorystów), 
Chodla (Archidiecezja Lubelska), oraz Za-
mo%cia (Dom Pomocy Spo!ecznej). 

Na rozpocz#cie spotkania w krasno-
brodzkim sanktuarium zgromadzonych w 
ko%ciele  powita! i pozdrowi! o. Piotr  Det-
tlaff (CSsR) z Radia Maryja. W spotkaniu 
PKRD mia!a równie& wzi$' udzia! Madzia 
Buczek - za!o&ycielka Podwórkowych Kó-
!ek Ró&a)cowych, ale ze wzgl#du na z!y 
stan zdrowia – po!$czono si# z ni$ tylko 
telefonicznie – gdzie wyrazi!a rado%' ze 
spotkania dzieci u Pani Krasnobrodzkiej 
oraz skierowa!a do wszystkich s!owa swo-
ich &ycze) i pozdrowie). Madzia Buczek 
zach#ca!a wszystkich do pi#knej modlitwy 
jak$ jest ró&aniec. Mówi!a: „Bardzo si" 
ciesz", #e tak wielu z Was odpowiedzia!o na 

zaproszenie Matce Naj$wi"tszej i przybyli-

$cie do Krasnobrodu (…). Trzeba nam sze-

rzy% modlitw" ró#a&cow' w domu, szkole, 

w klasie. Trzeba nam to czyni% z wielk' od-

wag' i rado$ci' w sercu nie boj'c si", nie 

wstydz'c tego, #e kto$ mo#e nas wy$mia%, 
ale chciejmy czyni% to z mi!o$ci do Matki 

Naj$wi"tszej. (…)(ycz" Wam tego, aby$cie 

wytrwali w codziennym odmawianiu ró-

#a&ca $wi"tego”. Nast"pnie poprowadzi!a 

modlitw" cz'stk' ró#a&ca $wi"tego.

Wato wspomnie' w tym miejscu - jak 
powsta!y Podwórkowe Ko!a Ró&a)cowe 
Dzieci. Oto pierwsze „ko!o” za!o&y!a w 
1997 roku w!a%nie Madzia Buczek, która 
ze swoimi kolegami z podwórka zacz#!a 
modli' si# modlitw$ na ró&a)cu. Dzi% Po-
dwórkowe Kó!ka Ró&a)cowe skupiaj$ ok. 
150 tys. dzieci w 32 krajach na wszystkich 
kontynentach %wiata. Postawa dzieci  z 

Podwórkowych  Kó! Ró&a)cowych  jest 
kontynuacj$ misji  pastuszków z Fatimy:  
Hiacynty, -ucji i Franciszka. Modlitw$ 
ró&a)cow$ ogarniaj$ ca!y %wiat. Cz!onko-
wie kó! mog$ gromadzi' si# na modlitwie 
wspólnej b$d", o ustalonej  godzinie  mo-
dli' si#  w swoim domu.

Za!o&ycielka tego wielkiego dzie!a 
pragnie ka&demu przekaza' jak bardzo po-
trzebna jest modlitwa na ró&a)cu. „Pami#-
tajcie, &e przez ró&aniec mo&ecie wszystko 
przezwyci#&y'” – pisze na stronie interne-
towej PKRD. „Zobaczcie, jak bardzo w 
naszych czasach potrzebna jest modlitwa 
ró&a)cowa, o któr$ b!aga nas Matka Bo&a. 
(…) Dlatego b!agam was, pomó&cie Mat-
ce Bo&ej zwyci#&y'!”. 

Centralnym wydarzeniem krasno-
brodzkiego spotkania by!a Eucharystia, 
której przewodniczy! i homili# wyg!osi! 
Ks. Maciej Lewandowski – wikariusz pa-
raÞ i Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie.

Nawi$zuj$c do niedzielnej ewangelii 
ksi$dz Maciej mówi!: „Pan Jezus mówi 

dzi$ do ka#dego z nas, #e je$li chcemy by% 
wielcy, to musimy umie% s!u#y% drugiemu 

cz!owiekowi. To jest bardzo trudne, ale 

Pan Jezus pokaza! nam, #e tak mo#na. Bo 

On jak przyszed! na $wiat to s!u#y! cz!o-

wiekowi, czyni! dla ludzi cuda, pomaga! 
im, uzdrawia!, rozmna#a! chleb(…). A w 

jaki sposób my mo#emy s!u#y% drugiemu 

cz!owiekowi, tym na drugim ko&cu $wia-

ta, biednym w Afryce, papie#owi, misjo-

narzom? Oto mo#emy to czyni% w!a$nie 

modl'c si". Bo gdy modlimy si" na ró#a&-
cu, to mamy modli% si" nie tylko w swojej 

intencji – bo tak jest naj!atwiej. Ale w Po-

dwórkowych Kó!kach Ró#a&cowych s!u#y-

my innym, modl'c si" za innych. Poprzez 

modlitw" ró#a&cow' s!u#ymy innym i sta-

jemy si" jak Pan Jezus”. 

W koncelebrze wzi#li udzia! równie& 
o. Piotr Dettlaff (CSsR) oraz ks. Tadeusz 
Maciejko z paraÞ i Trójcy *wi#tej w Ko-
marowie. Na spotkanie wraz z dzie'mi 
przyby!o równie& wielu kap!anów. 

Spotkanie ubogacone by!o pi#knym 
%piewem w wykonaniu zespo!ów dzia!a-
j$cych przy paraÞ i Nawiedzenia NMP w 
Krasnobrodzie - scholi Katolickiego Sto-
warzyszenia M!odzie&y oraz scholi dzie-
ci#cej, która bardzo &ywym koncertem 
pie%ni religijnych zako)czy!a spotkanie w 
naszej %wi$tyni.

Celem spotka) regionalnych organizo-
wanych przez Radio Maryja jest wspólna 
modlitwa, dzielenie si# %wiadectwami o 
mocy modlitwy ró&a)cowej oraz propago-
wanie modlitwy ró&a)cowej w%ród dzieci. 

Uczestnictwo dzieci w PKRD zwi$za-
ne jest z deklaracj$ codziennej modlitwy 
ró&a)cowej w intencjach: za Ojca *wi#te-
go o zdrowie i potrzebne !aski dla Niego, 
za Ko%ció! *wi#ty, za biskupów kap!anów 
i siostry zakonne, za misje, za dzieci nie-
narodzone, o nawrócenie grzeszników, o 
pokój na %wiecie.

Dope!nieniem ca!ej  uroczysto%ci 
by! s!odki pocz#stunek dla wszystkich 
uczestników. By!a te& okazja, aby ka&da 
z przyby!ych grup za po%rednictwem TV 
TRWAM wypowiedzia!a s!owa &ycze) i 
pozdrowie) dla swoich najbli&szych.

Zadaniem Podwórkowych Kó!ek Ró-
&a)cowych jest szerzenie modlitwy ró&a)-
cowej w rodzinie, szkole, w%ród kole&anek 
i kolegów. 

Chciejmy wszyscy odpowiedzie' na 
or#dzie Maryi, która wzywa wszystkich 
ludzi do codziennego odmawiania ró&a)-
ca. To wezwanie Maryi jest aktualne tak&e 
dzisiaj. Potrzeba naszej wytrwa!ej modli-
twy, by na %wiecie móg! zapanowa' pokój i 
zwyci#&y!o dobro. Matka Bo&a prosi tak&e 
Ciebie o codzienn$ modlitw# ró&a)cow$. 
To tak niewiele, a jak wiele !ask mo&emy 
wyprosi' dla siebie, swoich najbli&szych, 
dla Ojczyzny i ca!ego %wiata. Mo&e mie-
si$c pa"dziernik b#dzie dla Ciebie czasem, 
w którym rozkochasz si# w modlitwie ró-
&a)cowej i staniesz si# aposto!em Matki 
Naj%wi#tszej by pomaga' Jej w przemia-
nie %wiata  i ratowaniu grzeszników. 

 Ks. S!awomir Skowro&ski

Fotoreporta# – str. 9

Fot.  Ks. S!awomir Skowro&ski

Z ró!a"cem w d#oni do Pani Roztocza

o. Piotr Dettlaff CSsR - opiekun PKRD
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We wrze%niu w Zespole Szkó! 
Podstawowych im. 25 Pu!ku 

U!anów Wielkopolskich w Krasnobro-
dzie obchodzono *wi#to Szko!y. Te-
goroczne obchody by!y szczególne ze 
wzgl#du na okr$g!$ – dwudziest$ pi$-
t$ – rocznic# nadania szkole imienia 25 
Pu!ku U!anów Wielkopolskich. G!ówne 
uroczysto%ci zorganizowano, jak co roku, 
w rocznic# stoczonej 23 IX 1939 r. bitwy 
o Krasnobród. 25 Pu!k U!anów Wielko-
polskich, stanowi$cy czo!o Nowogródz-
kiej Brygady Kawalerii, odznaczy! si# w 
niej wielkim m#stwem. Prze!ama! opór 
Niemców i dzi#ki ostatniej zwyci#skiej 
szar&y u!a)skiej w wojnie obronnej 1939 
roku umo&liwi! wojskom polskim znajdu-
j$cym si# w Krasnobrodzie i najbli&szej 
okolicy wydostanie si# z niemieckiego 
okr$&enia.  

Po latach postanowiono uczci' boha-
tersko walcz$cych w kampanii wrze%nio-
wej &o!nierzy pu!ku i upami#tni' oÞ ar# 
poleg!ych w walkach za Ojczyzn#, na-
daj$c 1 wrze%nia 1987 r. krasnobrodzkiej 
szkole zaszczytne imi# 25 Pu!ku U!anów 
Wielkopolskich.

W bie&$cym roku g!ównym dniem 
obchodów *wi#ta Patrona Szko!y by! 24 
wrze%nia. W Krasnobrodzie zebrali si# 
oprócz cz!onków spo!eczno%ci szkolnej 
mieszka)cy nadwieprza)skiego miastecz-
ka, przedstawiciele w!adz samorz$do-
wych z panem burmistrzem Wies!awem 

Chmielowcem i przewodnicz$cym Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie panem Kazi-

mierzem Misztalem i delegacje ró&nych 
miejscowych instytucji. W obchodach 
*wi#ta Patrona uczestniczy!a równie& 
kombatantka pani ZoÞ a B"kowska oraz 
pan Jan G#bka. Przybyli tak&e poprzedni 
dyrektorzy krasnobrodzkiej szko!y: Jan 

Hulak, Adam Ka!u$a oraz Roland Wy-

rostkiewicz.

Najwa&niejszymi go%'mi byli cz!on-
kowie rodziny Jana Estkowskiego – u!a-
na z 25 Pu!ku – pani Danuta Skocze% 

(córka), panowie Maciej, Piotr i Witold 

Estkowscy (synowie). Uroczysto%ci 
u%wietnili swoj$ obecno%ci$ &o!nierze z 3 
Zamojskiego Batalionu Zmechanizowa-
nego, stra&nicy z Roztocza)skiej Konnej 
Stra&y Ochrony Przyrody im. 25 Pu!ku 
U!anów Wielkopolskich z komendantem 
Paw!em Buchajczykiem, orkiestra d#ta, 
poczty sztandarowe szkó! z terenu gminy 
oraz poczty kombatanckie. Niestety, wie-
lu zaproszonych go%ci nie mog!o uczest-
niczy' w obchodach *wi#ta Szko!y, dla-
tego &yczenia z okazji 25-lecia nadania 
szkole imienia przekazali w rozmowach 
telefonicznych lub nades!ali poczt$, m.in. 

córka zmar!ego w ubieg!ym roku u!ana 
Jana B!asi)skiego – Barbara B!asi)ska, 
Andrzej Cendro, re&yser Krzysztof Woj-
ciechowski. 

Uczestnicy uroczysto%ci *wi#ta 
Szko!y w poniedzia!kowy poranek 24 
wrze%nia wyruszyli w pochodzie spod 
budynku szko!y do Sanktuarium Naj-
%wi#tszej Marii Panny na uroczyst$ Msz# 
*wi#t$, po której zebrani przemaszerowa-
li na cmentarz paraÞ alny. Pod pomnikiem 
+o!nierzy Wrze%nia 1939 roku odby!y si# 
dalsze uroczysto%ci, których wa&ny ele-
ment stanowi! apel poleg!ych prowadzo-
ny przez kapitana Marka Tara%czuka. 
Salw$ honorow$ i z!o&eniem wie)ców 
oraz wi$zanek zako)czono uroczysto%ci 
na cmentarzu. 

Druga cz#%' obchodów *wi#ta Patro-
na odby!a si# w budynku szko!y. Uroczy-
sto%ci prowadzi!a przewodnicz$ca szko!y 
Gabriela Gancarz. Uczestników gor$co 
powita!a pani dyrektor Joanna Szyku!a. 
Nast#pnie odby!o si# b#d$ce sta!ym ele-
mentem obchodów uroczyste %lubowa-
nie i pasowanie uczniów klas I. W tym 
roku pierwszoklasistów do wst$pienia do 
szkolnej spo!eczno%ci przygotowa!y pa-
nie Beata Twardowska i Zdzis!awa La-

lik. Pani wicedyrektor Barbara Bielecka 

poprowadzi!a %lubowanie, za% pasowania 
na ucznia szko!y podstawowej dokona!a 
z pomoc$ pani dyrektor oraz stra&ników 
RKSOP. Równie wzruszaj$cym zdarze-
niem by!o obejrzenie cz#%ci artystycznej 
w wykonaniu trzecioklasistów – pod-
opiecznych pani Jolanty Borek i pani 
Doroty Umi%skiej. Mi!y akcent imprezy 
stanowi!o obdarowanie go%ci przygoto-
wanymi z tej okazji pami$tkami, wr#cza-
nymi przez drugoklasistów. 

Na zako)czenie oÞ cjalnej cz#%ci uro-
czysto%ci rozstrzygni#to mi#dzyszkolny 
konkurs plastyczno – literacki zorgani-
zowany przez pani$ Marzen# Kuniec 

oraz pani$ Gra$yn# Nowosad pod ha-
s!em „II wojna %wiatowa we wspomnie-
niach i wyobra"ni”. W konkursie wzi#!y 
udzia! oprócz naszej placówki szko!y z 
terenu powiatu zamojskiego, m.in.: ZS 
w Szewni Górnej, SP Nr 2 w Zamo%ciu, 
Katolicka Szko!a Podstawowa w Zamo-
%ciu. Komisja konkursowa wy!oni!a naj-
lepsze prace, które mo&na by!o obejrze' 
na wystawkach przygotowanych na ko-
rytarzach szkolnych. Ufundowane przez 
dyrekcj# szko!y nagrody i dyplomy laure-
atom konkursu wr#czy! pan burmistrz W. 
Chmielowiec. 

Po zako)czeniu oÞ cjalnej cz#%ci uro-
czysto%ci uczestnicz$cy w niej go%cie 
wzi#li udzia! w tradycyjnej biesiadzie 

u!a)skiej. W jej trakcie mo&na by!o obej-
rze', przygotowan$ przez nauczycieli 
ZSP Krasnobród: pani$ G. Nowosad, 
pana Dominika Flisa i pana Zbigniewa 

G"bk#, prezentacj# multimedialn$, uka-
zuj$c$ chwalebn$ histori# patrona – 25 
Pu!ku, histori# nadania szkole imienia, a 
tak&e ró&ne wydarzenia z &ycia placów-
ki. 

Zako)czeniem obchodów by!y nie-
zwykle efektowne pokazy umiej#tno%ci 
kawaleryjskich w wykonaniu stra&ników 
RKSOP. 

W ramach obchodów *wi#ta Patrona 
odbywa!y si# ró&norodne imprezy rów-
nie& w dniach poprzedzaj$cych g!ówne 
uroczysto%ci. W dniu 18 wrze%nia zor-
ganizowano w naszej szkole spotkanie 
z pani$ ZoÞ $ B$kowsk$. Uczniowie 
zainteresowani histori$ II wojny %wiato-
wej mieli okazj# pos!ucha' wspomnie) 
dotycz$cych m.in. dzia!alno%ci w Armii 
Krajowej, a tak&e pobytu w obozie kon-
centracyjnym na Majdanku. 

W dniu 21 wrze%nia uczniowie ZSP 
Krasnobród mogli nawi$za' do trady-
cji sportowych 25 Pu!ku U!anów, bior$c 
udzia! w Wieloboju U!a)skim przygoto-
wanym przez nauczycieli: pani$ Celin# 

Lalik, pani$ Agnieszk# Cisek oraz pana 
S!awomira Radli%skiego. W konkursie 
wystartowa!y 3 – osobowe dru&yny re-
prezentuj$ce poszczególne klasy V - VI. 
Zwyci#&y! zespó! z klasy V b, który naj-
lepiej poradzi! sobie z konkurencjami 
wiedzowo - sportowymi takimi jak: okre-
%lenie wieku na podstawie dat wydarze) 
historycznych, odczytanie daty zapisa-
nej cyfr$ rzymsk$, rzut do celu, zapi#cie 
wszystkich guzików munduru &o!nier-
skiego na czas oraz przej%cie wyznaczo-
nej trasy z zamkni#tymi oczami.  

Dyrekcja szko!y sk!ada serdeczne 
podzi#kowania za ogromne zaanga&owa-
nie w organizacj# tak bogatych i ró&no-
rodnych imprez z okazji *wi#ta Patrona 
Szko!y i 25 rocznicy nadania szkole imie-
nia 25 Pu!ku U!anów Wielkopolskich. 
Podzi#kowania kierowane s$ w stron# 
wielu uczniów, nauczycieli i pracowni-
ków szko!y oraz przedstawicieli rodzi-
ców, których w tym miejscu wszystkich 
nie sposób wymieni'. 

Ju& dzi% gor$co zapraszamy na ob-
chody *wi#ta Szko!y za rok.  

Gra#yna Nowosad         

Fotoreporta# - str. 11

Zdj"cia: Magdalena Antoniak 

i Magdalena Pilipczuk

!wi"to Patrona zsp
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8 wrze%nia 2012r. czterdziestu pi#-
ciu uczniów i pi#ciu opiekunów Szko-
!y Podstawowej im. Kardyna!a Stefana 
Wyszy)skiego uda!o si# na Zielon$ 
Szko!# do Wis!y. 

Wis!a to malownicza miejscowo%', 
po!o&ona w Beskidzie *l$skim, znana 
mi#dzy innymi st$d, &e mieszka tam 
nasz wspania!y skoczek – Adam Ma-
!ysz. 

Po drodze do Wis!y uczniowie od-
wiedzili Kraków, zwiedzili Wawel, 
Smocz$ Jam#, Ko%ció! Mariacki, Su-
kiennice oraz Rynek. Pó"nym popo!u-
dniem autokar przyby! do o%rodka wy-
poczynkowego „Regle” w Wi%le. Tam 

czeka!a na wszystkich obia-
dokolacja i bardzo serdecz-
ne powitanie. 

Przez dwa tygodnie 
(8-22.09.2012r.) uczniowie 
pod opiek$ nauczycieli re-
alizowali tre%ci programo-
we z poszczególnych przed-
miotów nauczania, a  oprócz 
tego korzystali z wielu 
wycieczek oraz rozrywek 
rekreacyjno – sportowych.  
Ka&dy dzie) by! nowym 
wyzwaniem zarówno dla 
uczniów, jak te& nauczycieli. Organi-
zatorzy Zielonej Szko!y zapewnili nam 

bogaty program wycieczek i spotka) z 
ciekawymi lud"mi. Odwiedzili%my Pa-
!ac Prezydencki, którego inicjatorem 
budowy by! prezydent Ignacy Mo%cicki. 
Prawdziw$ atrakcj$ by! wyjazd kolejk$ 
linow$ na Gór# Czantori# i spacer do 
schroniska w Czechach. Wielu wra&e) 
dostarczy! uczniom zjazd saneczkowy 
na górze Równicy. Wielkim zaintere-
sowaniem cieszy!y si# atrakcje, jakie 
czeka!y na nas w „Miasteczku Twin-
pigs”, Westernowym Parku Rozrywki w 
+orach. Oprócz pi#knego wystroju ulic 
uwag# przechodniów zwraca!y scenki 
rodem z Dzikiego Zachodu. Poza tym 
wspania!e spektakle w kinie 5„D” i 
6„D”, niezapomniane Rodeo w wyko-
naniu kaskaderów, pokazy iluzjonistów, 
p!ukanie z!ota oraz strzelanie z !uku.

Ci'g dalszy str. 9 

Zielona Szko!a w Wi"le 
dla uczniów Szko!y Podstawowej im. Kardyna!a Stefana Wyszy#skiego 

w Majdanie Wielkim  
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Zielona Szko!a w Wi"le

Ci'g dalszy ze str. 8

Wyjazd na Zielon$ Szko!# z ca!$ pew-
no%ci$ mo&na uzna' za udany, chocia&by 
z tego wzgl#du, &e oprócz wra&e) – do-
starczy! uczniom wiedzy na temat kultury 
i zwyczajów przepi#knego regionu Polski, 
jakim jest Beskid *l$ski. Nie bez znacze-

nia jest równie& fakt, &e uczniowie wolny 
czas sp#dzali w sposób aktywny: grali 
w pi!k# no&n$ na Orliku, uczestniczyli 
w pieszych wycieczkach po górach oraz 
spacerowali ulicami Wis!y. Cz#sto korzy-
stali z wyjazdów na basen do Skoczowa, 
dwukrotnie byli na basenie w hotelu Go-
!#biewski. Codziennie korzystali z groty 
solnej w o%rodku Regle.

Emocje, wiedza i obycie zdobyte poza 
rodzinn$ miejscowo%ci$ to najwspanial-
sze skarby, jakie uczniowie mieli okazj# 
przywie"' z Zielnej Szko!y w Wi%le, a 
by!o to mo&liwe dzi#ki sponsorom, którzy 
ju& trzeci raz go%cili nas w o%rodku wypo-
czynkowym „Regle” na pi#knej beskidz-
kiej ziemi. 

mgr Gra#yna Kawalec

Dzieci zgromadzone u Tronu Pani Roztocza Eucharystii przewodniczy! i homili" wyg!osi! Ks. Maciej Lewandowski

Po Mszy $w. mogli$my wys!ucha% koncertu scholi dzieci"cej S!odki pocz"stunek

Szcz"$liwi po spotkaniu z Matk'Okazja do pozdrowie& i #ycze& w TV Trwam

Z ró!a"cem w d#oni do Pani Roztocza
Fotoreporta!



UROCZYSTO!CI W ZIELONEM

14.09.2012r.



23.09.2012r.

!WI#TO 
PATRONA ZSP
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Jak ka&dego roku, w po!owie wrze-
%nia u Tronu Matki Bo&ej Krasno-

brodzkiej – Pani naszej Zamojskiej Zie-
mi stan#li ministranci naszej diecezji, 
by prze&ywa' kolejn$ ju& Diecezjaln$ 
Pielgrzymk# Liturgicznej S!u&by O!ta-
rza. Do Diecezjalnego Sanktuarium – 15 
wrze%nia przyby!o oko!o 900 ministran-
tów, z 89 paraÞ i naszej diecezji. 

O godzinie 10.00 ministranci zgro-
madzili si# w Sanktuarium, gdzie mia!o 
miejsce zawi$zanie wspólnoty – w czym 
pomogli diakoni i alumni Wy&szego Se-
minarium Duchownego naszej diecezji. 
To oni zaprezentowali kilka utworów o 

tematyce powo!aniowej, ka&dy móg! te& 
wys!ucha' kilku %wiadectw, w których 
alumni dzielili si# tym – jak wygl$da!a 
ich droga powo!ania. Zgromadzeni mi-
nistranci mieli te& doskona!$ okazj#, by 
pozna' – drog# jak$ musi przej%' ka&-
dy kandydat do kap!a)stwa – jednym 
s!owem – mogli zobaczy' – sk$d tak 
naprawd# bior$ si# ksi#&a. S!u&y! temu 
Þ lm pt. „Zwyczajne &ycie przy Orze-
chowskiego 10”. 

Zgromadzona przed Tronem Pani 
Roztocza S!u&ba Liturgiczna O!tarza 
mia!a okazj# równie& do Adoracji Naj-
%wi#tszego Sakramentu, podczas której 
ks. Pra!at Eugeniusz Derdziuk popro-
wadzi! nabo&e)stwo pokutne,  którego 
celem by!o dobre przygotowanie si# do 
sakramentu pokuty. Nast#pnie wszyscy 
mieli okazj# skorzystania ze spowiedzi, 
by z czystym sercem wzi$' udzia! we 
Mszy %wi#tej. 

Centralnym punktem 
modlitewnego spotkania 
by!a uroczysta Eucharystia, 
której przewodniczy! i S!o-
wo Bo&e wyg!osi! Pasterz 
Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej Ks. Biskup Ma-
rian Rojek. Przy o!tarzu w 
koncelebrze stan#!o równie& 
40 kap!anów. Ks. Biskup 

zwracaj$c si# w swoim s!owie 
do ministrantów nawi$zuj$c do 
Ewangelii %w. Jana opisuj$cej 
cud rozmno&enia chleba przez 
Pana Jezusa oraz pos!uguj$c 
si# symbolik$ chleba mówi! o 
umiej#tno%ci dzielenia si# tym 
co mamy z drugim cz!owie-
kiem. Ks. Biskup u%wiado-
mi! wszystkim: „Jak&e trudno 
nam cz#sto w &yciu pogodzi' 
si# z tym, &e musz# si# czym% 

z kim% podzieli'. Dlatego musimy si# 
uczy', &e wszystko jest nie tylko dla 
Ciebie. (…). Codziennie modlimy si# 
s!owami Ojcze Nasz – Chleba naszego 

powszedniego daj nam dzisiaj. My%lmy 
dzisiaj o wszystkich sprawach – bo to s$ 
skarby ludzkiej mi!o%ci, &yczliwo%ci, za-
troskania. To jest ten dar Bo&y”. 

Wo!a! te& do ka&dego z obecnych w 
Sanktuarium: „Wracajcie dzi% z tej wa-
szej pielgrzymki, z tego Sanktuarium 
umocnieni i ubogaceni tym, &e ka&dy z 
Was ma takie pi#' chlebów, na talenty, 
zdolno%ci, mo&liwo%ci i &e mo&e po-
dzieli' si# z drugim cz!owiekiem, tym, 
który nie ma, który potrzebuje, który jest 
g!odny. Nie bójcie si# – Pan Jezus doko-
na takiego cudu i w Waszym przypadku. 
Nie bójcie si#, &e Wam zabraknie. Bo 
otrzymacie o wiele wi#cej, otrzymacie 
&yczliwo%', przyja"), dobro' i Bo&e 
b!ogos!awie)stwo. Otrzymacie tak&e i 
dary materialne, te które potrzebujecie. 
Miejcie tylko odwag# tego biblijnego 
m!odzie)ca, który nie zawaha! si# za-
proponowa' Jezusowi i aposto!om tych 
swoich pi#ciu chlebów i dwóch rybek, 
które ze sob$ trzyma!, które ze sob$ 
przyniós! by nasyci' swój w!asny g!ód”. 

Podczas Mszy %w. ksi$dz biskup 
pob!ogos!awi! 40-tu nowych lektorów, 
których zadaniem jest od tej pory odczy-
tywanie S!owa Bo&ego w zgromadzeniu 
liturgicznym oraz wierna s!u&ba S!owu 
Bo&emu. 

Nale&y wspomnie', &e za ca!o%' 
asysty byli odpowiedzialni ministranci 
i lektorzy z paraÞ i Narodzenia NMP w 
Chmielku. 

Na zako)czenie uroczysto%ci mini-
stranci wyrazili swoj$ wdzi#czno%' Ks. 
Biskupowi, za to &e mogli po raz kolejny 
prze&ywa' swój modlitewny dzie) sku-
pienia. Ks. Biskup podzi#kowa! równie& 
wszystkim kap!anom, za trosk# i forma-
cj#, któr$ podejmuj$ w pracy z mini-
strantami. Nast#pnie Ks. Marek Tworek 
– Diecezjalny Duszpasterz S!u&by Li-
turgicznej O!tarza, wyrazi! wdzi#czno%' 
Ks. Biskupowi za obecno%' i modlitw#, 
a wszystkim zebranym za trud pielgrzy-
mowania.  

Po Eucharystii ka&dy pielgrzym 
otrzyma! pami$tkowe ob-
razki oraz s!odkie upomin-
ki. 

Umocnieni i ubogace-
ni S!owem Bo&ym, wszy-
scy powrócili do swoich 
codziennych obowi$zków 
z nadziej$ spotkania u stóp 
Pani Krasnobrodzkiej za 
rok.
Ks. S!awomir Skowro&ski

MINISTRANCI U TRONU PANI ROZTOCZA
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S$ miejsca, do których ch#tnie 
si# wraca; s$ osoby, które cz#sto 

si# wspomina, s$ wydarzenia, o których 
zapomnie' nie wolno. W naszej ludzkiej 
naturze wpisane jest obcho-
dzenie kolejnych rocznic, 
jubileuszy i innych wa&nych 
wydarze), które wpisuj$ si# 
w histori# poszczególnych 
osób i spo!eczno%ci. Takim 
wydarzeniem by!a kolejna 
rocznica nadania imienia Ar-
mii Krajowej Szkole Podsta-
wowej w Kaczórkach. 

Pierwsza niedziela pa"-
dziernika to by!o wielkie 
wydarzenie nie tylko dla 
spo!eczno%ci szkolnej, ale 
przede wszystkim dla ludzi, 
którzy chc$ i pragn$ uczci' 

pami#' tych, którzy przed wielu laty or-
ganizowali si# w okolicznych lasach by 
walczy' o wolno%' Ojczyzny. Na uro-
czyste obchody do Szko!y Podstawowej 

w Kaczórkach przyjecha!o bardzo wiele 
osób.

W%ród zgromadzonych go%ci znale"-
li si# kombatanci, w!adze samorz$dowe, 
absolwenci, a przede wszystkim miesz-
ka)cy Kaczórek i szkolna bra' repre-
zentowana przez nauczycieli, uczniów 
i rodziców. W programie uroczysto%ci 
znalaz!y si# m. in. %lubowanie uczniów 
klasy pierwszej, uroczysta akademia, 
odczytanie listu pani Ireny Molendy – 
&o!nierza Armii Krajowej, Msza *wi#-
ta, której przewodniczy! ks. proboszcz 
Pawe! S!onopas, a wraz z nim celebro-
wali: ks. pra!at Roman Marszalec i ks. 
Krzysztof Hawro – wikariusz naszej 
paraÞ i, który wyg!osi! okoliczno%ciow$ 
homili#, w której wyrazi! wdzi#czno%' 
i szacunek wobec &o!nierzy Armii Kra-

jowej, bo jak %piewamy w hymnie na-
szej szko!y: Dzielnie oni walczyli, oni 

przyk!adem byli, jak Ojczyzn" mi!owa% 
si" ma… Po Eucharystii mia!y miejsce 

przemówienia zaproszonych 
go%ci. G!os zabrali: ks. pra!at 
Roman Marszalec, Wies!aw 
Chmielowiec – burmistrz 
Krasnobrodu oraz S!awomir 
Zawi%lak – pose! RP, prezes  
Zarz$du Okr#gowego *wia-
towego Zwi$zku +o!nierzy 
Armii Krajowej Okr#g Za-
mo%'.

Kolejnym punktem uro-
czysto%ci by!o z!o&enie kwia-
tów pod pomnikiem upami#t-
niaj$cym &o!nierzy Armii 
Krajowej. Kwiaty sk!ada!y 
liczne delegacje, m.in. kom-
batanci, poczty sztandarowe 

ze Szkó!, m.in.: w Kaczórkach, Majda-
nie Wielkim i Krasnobrodzie. Dope!-
nieniem uroczysto%ci by! koncert pie%ni 
patriotycznej w wykonaniu Wielopoko-
leniowej Orkiestry D#tej z Krasnobro-
du. Atmosfer# i powag# tego %wi#ta, 
mo&na okre%li' s!owami, które zapisano 
w hymnie naszej szko!y: To AK – owcy 

sprawiaj', Polsk" w nas wykuwaj', pa-

tron Szko!y wci'# sw' trzyma stra#. My 

te# Polsk" kochamy, dzi$ przysi"g" sk!a-

damy, idea!y AK b"d' #y%.

ks. Krzysztof Hawro

Fotoreporta# – str. 20

Fot. Mariola Czapla

Idea!y AK b"d# $y%…

PODZI&KOWANIA

Organizatorzy uroczysto%ci 
serdecznie dzi#kuj$ wszystkim za 
udzia!, szczególnie W!adzom Sa-
morz$dowym – tym razem zmar-
zli%my i zmokli, ale mam nadziej# 
by!o warto. Specjale podzi#kowa-
nia dla Dyrekcji ZSO w Krasno-
brodzie za pyszny bigos oraz dla 
p. Jarka Derkacza za wyst#p Wie-
lopokoleniowej Orkiestry D#tej z 
KDK. 

Krzysztof Szka!uba

Dyrektor SP w Kaczórkach

14 pa"dziernika 2012r. odby!y si# 
wybory uzupe!niaj$ce do Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie w okr#gu wyborczym 
Nr 7 obejmuj$cym wie% Wólka Husi)-
ska.  Mieszka)cy Wólki Husi)skiej uzu-
pe!nili mandat radnego  Mieczys!awa 
Dziury, który zrzek! si# z mandatu  w 
dniu 8 czerwca 2012r.

O mandat rywalizowa!o trzech kan-
dydatów z komitetów wyborczych. An-

drzej Grela otrzyma! - 32 g!osy, Jan 

Kostrubiec  -  60 g!osów  oraz Zbigniew 

Wiatrzyk  - 62 g!osy wygrywaj$c wybo-
ry.

Frekwencja w lokalu wyborczym 
wynios!a  48,14%. Uprawnionych do 
g!osowania by!o 322 osób. Wydano 155 
kart do g!osowania, a 154 g!osów by!o 
wa&nych.

Nowy radny zostanie zaprzysi#&ony 
na najbli&szej sesji Rady Miejskiej, któ-
ra odb#dzie si# 29 pa"dziernika 2012 r. 

Przewodnicz'ca 

Miejskiej Komisji Wyborczej

El#bieta Nowak

Wybory uzupe!niaj$ce
do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

XVIII Gminny 
Konkurs Piosenki 

Przedszkolaka

Krasnobrodzki Dom Kultu-
ry serdecznie zaprasza do 

udzia!u w XVIII Gminnym Konkur-
sie Piosenki Przedszkolaka, który 
odb#dzie  si# w sali widowiskowej 
Domu Kultury w dniu 21 listopada 
2012r. ($roda) o godzinie 10.00. 

Zg!oszenia przyjmujemy do dnia 
16.11.2012r. Szczegó!owe informacje 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury

Serdecznie zapraszamy. 

M. Czapla
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23 wrze%nia br. w Krasnobrodzkim 
Sanktuarium odby!o si# spotkanie dzieci z 
Podwórkowych Kó!ek Ró&a)cowych i nie 
tylko. Przyjecha!o ponad dwadzie%cia grup 
z diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz z 
s$siednich diecezji. Dzieci przyby!y pod 
opiek$ kap!anów, sióstr zakonnych, kate-
chetów, nauczycieli i rodziców. Za!o&y-
cielka PKRD, Madzia Buczek ze wzgl#du 
na chorob#, nie mog!a by' osobi%cie. Kon-
taktowa!a si# z obecnymi na uroczysto%ci za 
pomoc$ !$czy telefonicznych. Nad ca!o%ci$ 
czuwa! ojciec Piotr Dettlaff opiekun PKRD 
z ramienia Radia Maryja. Mszy *wi#tej 
przewodniczy! i  homili#  wyg!osi! miej-
scowy kap!an  ks. Maciej Lewandowski. Po 
Eucharystii  schola pod jego kierownictwem 
zaprezentowa!a pi#kny koncert. Muzyczn$ 
opraw# liturgiczn$ Mszy *wi#tej przygo-
towa!a miejscowa m!odzie& z KSM wraz z 
opiekunem ks. S!awomirem Skowro)skim. 
Nast#pnie dzieci wypowiada!y si# do ka-
mery i przesy!a!y pozdrowienia. Wywiady  
przeprowadzi! ojciec Piotr.

W czasie spotkania obserwowa!am 
przyby!e dzieci. By!y radosne i naturalne w 
zachowaniu. -$czy!a je modlitwa, %piew i 
wspólna zabawa. Go%ci!y przecie& u  Maryi 

Krasnobrodzkiej, która na Cudownym Ob-
razku adoruj# swojego Synaczka. To w!a-
%nie Królowa Krasnobrodu zgromadzi!a tyle 
dzieci, &e z trudem mie%ci!y si# w  *wi$tyni. 
Ona jest z nami i nadal czyni cuda. 

Na koniec spotkania odby! si# wspólny 
pocz#stunek. Dobrzy ludzie przynie%li bar-
dzo du&o ciasta, s!odyczy i owoców. Sala 
w Domu Pielgrzyma nie mog!a pomie%ci' 
oko!o tysi$ca dzieci, dlatego jad!y na zmia-
n#. Cz#%' z nich dzi#ki pi#knej pogodzie 
spo&ywa!a posi!ek na zewn$trz.

Krz$ta!am si# mi#dzy dzie'mi. By!y mi 
takie bliskie i kochane. Po!yka!am !zy rado-
%ci, ciesz$c si#, &e tak wiele ich przyby!o na 
spotkanie. One tak&e radowa!y si# tym, &e 
s$ razem. My%l#, &e b#d$ owoce tego spo-
tkania. Do Podwórkowego Kó!ka Ró&a)-
cowego, w którym obecnie jest 25 dzieci, 
zg!aszaj$ si# ju& nowi cz!onkowie. Przyzna-
j#, &e trzeba si# wiele natrudzi', gdy& dzieci 
s$ dzisiaj jak &ywe srebro. Z pomoc$ Jezusa 
Chrystusa i Jego Cudownej Matki, mo&na 
jednak sobie dobrze radzi'. Kilka lat temu 
gdy zak!ada!am PKRD, uda!am si# do rodzi-
ców.  Spod ich skrzyde! bra!am dzieci pod 
swoj$ opiek# i dlatego mi si# uda!o. My%l#, 
&e mo&e to uda' si# ka&demu, kto szczerze 

zechce pomaga' Maryi w ratowaniu %wiata.    
Chcia!abym bardzo serdecznie podzi#-

kowa' tym, którzy pomogli zorganizowa' 
spotkanie Dzieci Maryi. Dzi#kuj# wszyst-
kim Kap!anom i Siostrom Zakonnym, 
Panom Burmistrzom, Urz#dowi Miasta i 
Gminy Krasnobród, Dyrekcji i Pracowni-
kom Krasnobrodzkiego Domu Kultury, pla-
cówkom handlowym z naszego miasteczka.     
Cz!onkom ca!ej naszej wspólnoty paraÞ al-
nej dzi#kuj# za przyniesione ciasto, s!ody-
cze i owoce. Na szczególne podzi#kowania 
zas!uguje Pan Mieczys!aw Komisarczuk. 
Na Jego pro%b# 15 gospody) upiek!o ciasto. 
Pan Mieczys!aw przyniós! tak&e  du&o owo-
ców dla dzieci. 

Prawdziwe i pi#kne jest powiedzenie: 
Wzajemne zrozumienie, mi!o%' i zgoda 
buduje. Nasi paraÞ anie stan#li na wyso-
ko%ci zadania i pozytywnie odpowiedzieli 
na pro%b# proboszcza Ksi#dza Pra!ata Eu-
geniusz Derdziuka. Niech b#dzie w tym 
wszystkim Bóg Uwielbiony i Jego Przenaj-
%wi#tsza Matka.
         

 Józefa Kusz

Spotkanie Podwórkowych Kó!ek Ró"a#cowych 

Dzieci w Krasnobrodzie



Obserwuj$c &ycie osób niepe!-
nosprawnych i ich problemy, 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Nie-
pe!nosprawnych „Rado%' i Nadzieja” 
w Dominikanówce podejmuje si# ró&-
nych dzia!a) zmierzaj$cych do poprawy 
ich statusu spo!ecznego. Jedn$ z takich 
form jest aktywna integracja u!atwiaj$ca 
dost#p do &ycia spo!ecznego

Cz!onkowie Stowarzyszenia zaob-
serwowali i& osoby niepe!nosprawne 
posiadaj$ nisk$ samoocen#, nie wierz$ 
we w!asne mo&liwo%ci.

Wi#kszo%' osób niepe!nosprawnych 
nie jest w stanie bez odpowiedniego 
wsparcia %rodowiska lub jednostek spe-
cjalistycznych samodzielnie przezwy-
ci#&y' w!asne s!abo%ci.

Ta obserwacja popchn#!a ich do 
zorganizowania w dniu 13.09.2012r. 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury Fe-
stiwalu Piosenki „Disco Dance” Osób 
Niepe!nosprawnych.

Zadanie adresowane by!o do 100 
osób niepe!nosprawnych w stopniu 
znacznym i umiarkowanym na terenie 
powiatu zamojskiego, bi!gorajskiego i 
hrubieszowskiego.

Celem organizacji projektu by!o 
rozwijanie zdolno%ci osób niepe!no-
sprawnych, prze!amywanie ich barier w 
komunikacji spo!ecznej, wzrost samo-
oceny, a tak&e pog!#bianie zaintereso-
wa) muzycznych.

Projekt ten zosta! doÞ nansowany 
przez Województwo Lubelskie w kwo-
cie 4.521z!. dotacj$ przyznan$ przez 
Regionalny O%rodek Polityki Spo!ecz-
nej. Ca!kowity koszt przedsi#wzi#cia to 
suma 5.451z!. z czego 930z!. stanowi! 
wk!ad osobowy stowarzyszenia.

W spotkaniu wzi#!o udzia! 10 ze-
spo!ów reprezentuj$cych nast#puj$ce 
placówki Warsztaty Terapii Zaj#ciowej 
z Muratyna, Józefowa, Zwierzy)ca, 
Zamo%cia, Wolicy Brzozowej, Roz!op, 

Lipiny Starej, Dominikanówki oraz Po-
wiatowego O%rodka Wsparcia w Kra-
snobrodzie.

Ka&dy z wy&ej wymienionych ze-
spo!ów zaprezentowa! po dwa utwory 
muzyczne. Spotkanie przebieg!o w mi-
!ej atmosferze dostarczaj$c uczestnikom 
niezapomnianych wra&e).

Pod koniec festiwalu wszyscy 
uczestnicy zostali nagrodzeni brawami 
i drobnymi upominkami. Ca!a impreza 
zako)czy!a si# wspóln$ dyskotek$. 

Miejmy nadziej#, &e realizacja wy-
&ej wymienionego zadania przyczyni!a 
si# do zwi#kszenia integracji spo!ecznej 
osób niepe!nosprawnych i w przysz!o%ci 
uchroni ich przed marginalizacj$ i wy-
kluczeniem spo!ecznym

Zarz'd Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób Niepe!nosprawnych 

„Rado$% i Nadzieja”

w Dominikanówce
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Festiwal Piosenki „Disco Dance”

Osob Niepelnosprawnych
.

l

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Dzia!ania „Nasze Roztocze” 

zaprasza do udzia!u w II edycji kon-
kursu wiedzy o Lokalnej Grupie Dzia-
!ania oraz obszarze obj#tym Lokaln$ 
Strategi$ Rozwoju Stowarzyszenia 
LGD „Nasze Roztocze”. 

Celem konkursu jest upowszechnia-
nie wiedzy o dzia!aniach prowadzonych 
przez LG, promocja obszaru obj#tego 
Lokaln$ Strategi$ Rozwoju, zaintere-
sowanie uczniów szkó! gimnazjalnych 
histori$ regionu i jego zabytkami oraz 
inspirowanie w odkrywaniu ciekawych 

miejsc pod wzgl#dem przyrodniczym, 
histo-rycznym i krajobrazowym. 

Konkurs przeznaczony jest dla 
uczniów szkó! gimnazjalnych z obsza-
ru LGD„Nasze Roztocze”, zamiesz-
ka!ych na terenie nale&$cym do gmin: 
Adamów, Krasnobród, Józefów, Zwie-
rzyniec i gminy wiejskiej Zamo%'. Dla 
zwyci#zców konkursu oraz jego uczest-
ników przewidziane s$ nagrody rzeczo-

we m.in. lustrzanka cyfrowa, cyfrowy 
aparat fotograÞ czny, odtwarzacz MP4 
oraz nagrody upominkowe: plecaki, 
%piwory, albumy ksi$&kowe, przewod-
niki turystyczne.

Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest przes!anie przez szko!# 
poprawnie wype!nionego Formularza 
zg!oszeniowego i O%wiadczenia uczest-
nika konkursu do Biura Stowarzysze-
nia LGD w terminie od 05.11.2012r. do 
20.11.2012r.

M. Czapla

Konkurs wiedzy o LGD i obszrze LSR
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B!ogos!awiony Jan Pawe! II po-
wiedzia!: „Sanktuarium Maryj-

ne to miejsce, w którym cz!owiek w spo-

sób szczególny otwiera si" dla Boga”. 
Dlatego do Krasnobrodu przybywa bar-
dzo wielu pielgrzymów, a w%ród nich 
równie& i kap!ani. 

6 pa"dziernika 2012 roku, przed 
Cudownym Obliczem Pani Roztocza – 
Matki Bo&ej Krasnobrodzkiej – Matki 
Kap!anów po raz kolejny stan#li kap!ani 
diecezji zamojsko – lubaczowskiej. Piel-
grzymce przewodniczy! Pasterz Diece-
zji Zamojsko Lubaczowskiej Ks. Bp 
dr Marian Rojek. 

Modlitewne spotkanie rozpocz#!o 
si# o godzinie 10.00 – kiedy to kap!ani, 
zgromadzili si# w %wi$tyni, by rozwa&a' 
tajemnice ró&a)ca %wi#tego. Rozwa&a-
nia i modlitw# ró&a)cow$ poprowadzi! 
Ks. Kanonik Aleksander Siwek. Po na-
bo&e)stwie ró&a)cowym by!a okazja 
wys!ucha' wyk!adu pt. „Wiarygodno%' 
Ko%cio!a w %wietle Listu Apostolskiego 
Papie&a Benedykta XVI ‹‹Porta Þ dei››”. 
Wyk!ad przeprowadzi! Ks. dr Jaros'aw 
Przytu'a – prefekt Wy#szego Semi-
narium Duchownego naszej Diecezji. 
Prelegent uczyni! wiele cennych reß ek-
sji dotycz$cych kap!a)stwa. 

Centralnym punktem by!a uroczysta 
Eucharystia, której przewodniczy! i S!o-
wo Bo&e wyg!osi! Ks. Bp dr Marian 
Rojek. W koncelebrze uczestniczy!o 
wielu kap!anów. 

Ksi$dz Biskup nawi$zuj$c do ewan-
gelii %w. Mateusza, w której zapytano 
Jezusa – kto jest najwa&niejszy – mówi! 
o pokorze „któr' powinien si" odzna-

cza% ka#dy chrze$cijanin, a szczególnie 

kap!an. To jest w!a$ciwo$%, która daje 

nam prawo przynale#no$ci do Królestwa 

Niebieskiego”. Ks. Biskupa zwracaj'c 

si" do wszystkich kap!anów podkre$li! 
#e: „Powinni$my by% lud)mi, którzy 

zapominaj' o sobie po$wi"caj'c si" Je-

zusowi Chrystusowi, s!u#'c Ko$cio!owi 

i s!u#'c bli)niemu (…). Nie ma prawdy, 

nie ma g!"bszego spojrzenia na #ycie, 

je#eli nie ma w nas pragnienia nawró-

cenia. Kap!an winien ci'gle si" pyta%: 
Kim ja jestem? Po co ja jestem tym ka-

p!anem? Jakie jest moje zadanie? Kim 

mam by% w #yciu dla Boga, dla Ko$cio-

!a, dla paraÞ i, dla mnie samego i dla in-

nych ludzi? (…) Bo je$li kap!an pragnie 

tylko zaspokaja% w!asne ambicje, je$li 
my$li tylko o w!asnych celach, to wyno-

si si" ponad bli)nich i wtedy zmierza w 

ca!kowicie odwrotnym kierunku ani#eli 

$wi"to$%, ani#eli prawda, ani#eli Króle-

stwo Niebieskie. Bo nale#e% do Króle-

stwa Bo#ego, niejako posiada% obywa-

telstwo tej wspólnoty oznacza dla mnie 

ca!kowicie wyrzec si" osobistych po-

budek i prowadzi% #ycie, którego cech' 
jest s!u&ba. Kap!a)stwo bowiem by!o, 
jest i w swojej istocie zawsze pozostanie 
s!u&b$”. Ks. Biskup w swej homilii py-
ta! ka&dego: „Czy my jeste$my $wiadomi 

tego, jak wielk' ufno$% pok!adaj' ludzie 

w nas, tylko dlatego, #e jeste$my kap!a-

nami? Zobaczmy jak wielu ludzi ma t" 
pokor", #e ufa kap!anowi, #e kap!an mu 

pomo#e odnale)% si", uporz'dkuje jego 

#ycie, pomo#e mu doj$% do $wi"to$ci, 

do nieba, pomo#e mu znale)% w!a$ciw' 
drog" w #yciu”. Na zako)czenie paster-
skiego s!owa ks. Biskup &yczy! wszyst-
kim kap!anom: „by ta dzieci"ca pokora, 

by!a cech' ka#dego z nas. By w naszym 

kap!a&skim #yciu te cechy dziecka, które 

Jezus postawi! przed swoimi uczniami 

by!y widoczne, by!y namacalne i by$my 

w tych cechach wci'# wzrastali”. 

Wdzi#czni Bogu za dar kap!a)skie-
go spotkania, pe!ni Bo&ego Ducha i 
tre%ci wyp!ywaj$cych z tego dnia oraz 
umocnieni czu!ym, mi!uj$cym spojrze-
niem naszej Matki, powrócili%my do 
obowi$zków dnia codziennego. 

Powo!anie to wielki dar, ale i wielkie 
zadanie. Niech wi#c nasze pos!ugiwanie 
w kap!a)stwie, w%ród Ludu Bo&ego, 
do którego nas Pan Bóg posy!a sk!ania 
nas do jeszcze gor#tszej modlitwy za 
kap!anów, za siebie nawzajem oraz do 
jeszcze g!#bszej reß eksji nad tajemnic$ 
wybrania. 

Ks. S!awomir Skowro&ski

Maryjo Matko Kap!anów 
– do Syna Swego nas prowad!

Kap!ani u Tronu Pani Krasnobrodzkiej

Pielgrzymce Kap!anów przewodniczy! 
Pasterz Diecezji Ks. Bp Marian Rojek
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Dnia 23 wrze%nia, wczesnym 
rankiem, Nowogródzka Bryga-

da Kawalerii ruszy!a z lasu na po!udnie 
od Suchowoli w kierunku Krasnobrodu. 
W stra&y przedniej szed! 27 p.u!. dowo-
dzony przez pp'k Józefa Paj(ka. Nato-
miast 25 p.u!. stanowi! czo!o kolumny 
brygady. OÞ cer !$cznikowy ppor. Jan 
Estkowski wraz z sekcj$ r#cznego ka-
rabinu maszynowego 3-go szwadronu 
mia! za zadanie utrzyma' !$czno%' ze 
stra&$ brygady tj. 27 p.u!. Kiedy kolum-
na pu!ku zbli&a!a si# do miejscowo%ci 
Grabnik, z przodu do grupy dowódców, 
gdzie by' gen. Anders, p'k %elis'awski, 
pp'k Stachlewski, rtm. Pilinkiewicz, 
rtm. Zawadzki oraz kpt. Czapli)ski, 
podjecha! ppor Estkowski i zameldowa!, 
&e 27 p.u!. wybi! wy!om w ugrupowaniu 
niemieckim i ruszy! na Majdan Sopocki, 
a od klasztoru z po!udniowego-wschodu 
ruszy!o niemieckie kontrnatarcie. P!k 
Paj$k dowódca 27 p.u!., aby os!oni' 
si# z kierunku przeciwnatarcia oraz nie 
pozwoli' do zamkni#cia wywalczone-
go wy!omu dla umo&liwienia przej%cia 
pozosta!ych oddzia!ów Nowogródzkiej 
BK – pozostawi! na obrze&ach Krasno-
brodu bateri# 9 dak, która ca!y czas mia-
!a prowadzi' ogie) obezw!adniaj$cy na 
pozycje nieprzyjaciela i nie dopu%ci' do 
kontrataku. 

25 Pu'k U'anów id$c na czele ko-
lumny brygady otrzy-
ma! zadanie uderzy' 
i zdoby' Krasnobród. 
Por. Tadeusz Gerlec-
ki d-ca 1 szwadronu 
zgodnie z rozkazem 
mia! zej%' w dó! z góry 
mi#dzy Grabnikiem a 
Now$ Wsi$ do rzeki 
Wieprz, przej%' cie-
kiem w kier. Kaplicy 
nad Wod$, przeprawi' 
si# konno przez rzek#, 
rozwin$' szwadron do 
ataku, opanowa' wzgó-
rze na wschód od klasztoru i wyj%' na 
ty!y wojsk niemieckich – zajmuj$cych 
klasztor i pobliskie otoczenie. Ponie-
wa& próba sforsowania rz. Wieprz nie 
powiod!a si#, 1 szwadron przeprawi! si# 
przez mostek w okolicy Le$niczówki 
Maciejówka i ruszy! w stron# Krasno-
brodu, maj$c do dyspozycji pluton kola-
rzy – dowodzony przez ppor. Mariana 
*rutk". Marsz ubezpiecza!y dwie sekcje 
dowodzone przez pchor. *wid#. Patrol 
z!o&ony z trzech u!anów mijaj$c Kaplic# 

nad Wod$ ruszy! w stron# Podklasztoru. 
Jad$cy przodem u!an ju& mia! zjecha' z 
drogi i po stoku wjecha' na Kamienn$ 
Gór#, gdy zauwa&y! jad$cy w jego stro-
n# motocykl z przyczep$ na którym by!o 
dwóch &o!nierzy niemieckich. Na widok 
polskiego u!ana z szabl$ w r#ku chcia! 
nawróci' i zabuksowa! w piaszczystej 
drodze. U!an ruszy! cwa!em z miejsca 
i unieszkodliwi! jednego Niemca, drugi 
uciek!. Podchor(#y *wida natychmiast 
zaalarmowa! dowódc# szwadronu, &e 
polem powy&ej drogi jedzie rojem w ich 
stron# pododdzia! kawalerii niemiec-
kiej. Por. Gerlecki podj$! decyzj# ude-
rzenia na Niemców w szyku konnym. 
Pad!y odpowiednie rozkazy i szwadron 
ruszy! do ataku. 

Barwn$ relacj# z tego starcia za-
mieszcza w „Bitwach polskiego wrze-
%nia” Apoloniusz Zawilski: „Na czele 
widoczna by!a kszta!tna sylwetka oÞ ce-
ra, zeszpecona garnkowatym he!mem. 
Wydoby! pistolet i krzykn$wszy gard!o-
wym g!osem komend#, ruszy! w stron# 
polskich u!anów. B!ysn#!y niemieckie 
szable. Ale oddzia! posuwa! si# za do-
wódc$ niech#tnie i oci#&ale, tworz$c 
rozci$gaj$c$ si# ku ty!owi bezradn$ gro-
mad#. Niektórzy zdzierali na zboczu ko-
nie i zawracali pod gór# ku klasztorowi. 
Polski szwadron rozwini#ty w lini# har-
cowników zmniejsza! odleg!o%' w miar# 

zbli&ania si# do Niemców, 
kieruj$c ku nim groty lanc. 
Wreszcie nast$pi!o zderze-
nie. Niemcy zje&d&aj$c z 
góry mieli przewag# masy. 
Pod ci#&arem pruskiego 
wa!acha pad! zwyci#zca 
wielu konkursów hippicz-
nych „Szatan”. Wal$cego 
si# z nim u!ana Lewczuka 
ci$! Niemiec w rami# (…). 
Szcz#%ciem rzemienie nie 
pu%ci!y i sko)czy!o si# na 
zranieniu. Jednak spraw-

no%' polskiej kawalerii wzi#!a 
gór# nad bez!adem masy. U!a)skie lance 
zatopi!y si# w fali mundurów feldgrau. 
Pod kopyta ko)skie stoczy!o si# kilku 
Niemców. Plutonowy Karol Miko-
'ajewski p!atn$! niemieckiego oÞ cera 
ci#ciem „od ucha tnij”. By! to ju& naj-
wy&szy czas, gdy& Niemiec zwar! si# z 
porucznikiem Gerleckim i nie wiadomo, 
jaki wynik móg! da' ich pojedynek. Za 
chwil# Niemcy zawrócili ku klasztoro-
wi. Na ich karkach siedzieli nasi u!ani, 
spuszczaj$c co chwila szable na grzbie-

ty niemieckie. Przed innymi gna! po-
rucznik Gerlecki na pi"knej klaczy 
„Wis'a IV”, która jeszcze przed paru 
miesi$cami wygra!a ci#&ki konkurs w 
Zakopanem i zdoby!a nagrod# Prezy-
denta. Tym razem szli za nim w zawody 
u!ani spod Baranowicz i Sto!pców: Sa-
wa)czuk, Dawidiuk, Kono)czyk i wielu 
innych. Gdy cwa!uj$cy je"d"cy dopadli 
klasztoru, z bramy wysypali si# polscy 
je)cy lekko ranni ze szpitala i siostry w 
bia!ych fartuchach. Obok sta!a niemiec-
ka warta z uniesionymi r#kami, rozbro-
jona przez dotychczasowych je)ców. 
Porucznik Garlicki, nie czekaj$c nawet 
na uporz$dkowanie oddzia!u, ruszy! 
w stron# lasu. Wy'wiczony &o!nierz w 
galopie przyjmowa! nale&yty szyk. Nad-
biega! równie& zziajany pluton kolarzy 
z rowerami w r#ku. Mimo zm#czenia 
natychmiast ruszy! w po%cig. Do walki 
wkroczy!a te& po zmianie stanowiska 
bateria 9 dak-u (dywizjon art. konnej). 
Szwadron porucznika Tadeusza Gerlec-
kiego w po%cigu za Niemcami dosta! si# 
pod skrzyd!owy ogie) karabinów ma-
szynowych. Serie pru!y rol#, wzbijaj$c 
wysoko kurz. Zakot!owa!o si# r&ysko 
od padaj$cych koni. Tam i siam galopo-
wa!y konie bez je"d"ców. Po%ród wielu 
zabitych i rannych zgin$! nieustraszo-
ny porucznik Gerlecki. Pad! równie& – 
ugodzony kul$ w czo!o - nadbiegaj$cy 
ze swoimi &o!nierzami dowódca plutonu 
kolarzy, podporucznik Marian *rutka. 
Plutonowy podchor(#y K. Miko'a-
jewski przywiód! pod krasnobrodzki 
klasztor 30 u!anów i 25 koni szwadronu. 
Meldunek o przebiegu walki przyj$! sto-
j$cy pod klasztornym murem dowódca 
pu'ku, pp'k Stachlewski. Na wiado-
mo%' o %mierci por. Gerleckiego rozka-
za! rtm. Rojkiewiczowi, aby przyst$pi! 
do odtworzenia 1 szwadronu. Z pola 
walki nadchodzi!y taczanki ze %ci$gni#-
tymi z zabitych koni siod!ami, ze zdo-
bycznymi ko)mi wschodniopruskimi. 
Przydzielono je uwolnionym je)com i 
zg!aszaj$cym si# z Krasnobrodu rezer-
wistom kawalerzystom. W dwie godzi-
ny po boju odtworzony szwadron ruszy! 
za pu!kiem (…).” 

Dalszy opis walk 25 Pu!ku U!anów 

o Krasnobród w nast"pnym artykule.

c.d.n. 

Jan G"bka

Szlak bojowy 25 Pu'ku U'anów Wielkopolskich (cz.5)

Por. Tadeusz Gerlecki
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W dniu 05.10.2012 roku w Szko-
le Podstawowej im. Kardyna-

!a Stefana Wyszy)skiego w Majdanie 
Wielkim odby!y si# XX Biegi Prze!ajo-
we, w których wzi#!y udzia! nast#puj$ce 
szko!y: ZSP Krasnobród, SP Kaczórki, 
SP nr 2 Lublin, SP Szewnia  i SP Majdan 
Wielki.

G!ówne cele zawodów:
- rozwijanie sprawno%ci Þ zycznej 

w%ród dzieci,
- integrowanie uczniów z ró&nych 

szkó! i %rodowisk,
- zach#canie do  aktywnego sp#dza-

nia wolnego czasu,
Uczniowie klas 0-III (SP Majdan 

Wielki) rywalizowali mi#dzy sob$ w 
kategoriach: 0-I Dziewcz#ta; 0-I Ch!op-
cy; II-III Dziewcz#ta;  II-III Ch!opcy i 
zaj#li nast#puj$ce miejsca nagrodzone 
medalami:

0 - I Dziewcz"ta: 
I - Adamczuk Julia 
II - Presz Patrycja
III - Piskor Natalia

0 - I Ch'opcy:
I -  Borek Mateusz

II - Gromek Dominik
III - Gontarz Karol

II - III Dziewcz"ta:
I - Adamczuk Aleksandra

II - Dery!o Julia
III - Nad!onek Marcelina

II - III Ch'opcy:
I - S!upski Adrian

II - Czuwara -ukasz
III - Buczak Hubert

W klasach IV-VI w biegach prze-
!ajowych  rywalizowali mi#dzy sob$ 
uczniowie w/w szkó! w kategoriach: IV 
Dz.; IV Ch!.; V Dz.; V Ch!.; VI Dz.; VI 
Ch!.

W poszczególnych kategoriach naj-
lepszymi zawodnikami, którzy zaj#li 
miejsca nagrodzone medalami byli:

Kl. IV Dziewcz"ta: 
I - Monastyrska Magdalena 

– SP Majdan Wielki
II - Sarzy)ska Patrycja SP Szewnia

III - Kiszczak Wiktoria –SP Szewnia

IV Ch'opcy:
I - Skurski Jakub - SP 2 Lublin

II - Rajtak Mateusz SP Majdan Wielki
III - Nizio -ukasz SP Majdan Wielki

V Dziewcz"ta: 
I - Kulczycka Wiktoria ZSP Krasnobród 

II - Tytu!a Aleksandra 
- SP Majdan Wielki

III - Pa%nik Monika SP 2 Lublin

V Chlopcy:
I - Borek -ukasz SP Kaczórki

II - Portka Mateusz SP Kaczórki
III - Gontarz Krystian ZSP Krasnobród

VI Dziewcz"ta: 
I - Mazurek Katarzyna- SP 2 Lublin

II - Rzepecka Natalia ZSP Krasnobród 
III - Najda Agata – SP Majdan Wielki

VI Ch'pocy: 
I - Górnik Rafa! 

SP Majdan Wielki
II - Kawka Jakub ZSP Krasnobród

III - Staro) Kamil SP Majdan Wielki

W !$cznej klasyÞ kacji szko!y, które 
wzi#!y udzia! w XX Biegach Prze!ajo-
wych zaj#!y nast#puj$ce miejsca:

I  - ZSP Krasnobród - ( 84 pkt)        
II - SP Majdan Wielki - (80 pkt)

III - SP 2 Lublin -(60 pkt)
IV - SP Szewnia - (58 pkt)
V - SP Kaczórki - (31 pkt)

Tak wi#c  puchar zdobyli uczniowie 
ZSP w Krasnobrodzie.

Nad prawid!owym przebiegiem za-
wodów czuwa!a Komisja s#dziowska w 
sk!adzie: Jacek Kowalik, Hanna G!os, 
S!awomir Radli)ski                                    

Serdecznie dzi#kujemy rodzicom za 
pomoc w organizacji biegów.

Ma!gorzata Kawa!ek

Dyrektor SP w Majdanie Wielkim

Fotoreporta# - str. 19

Fot. M. Czapla

XX BIEGI PRZE!AJOWE
O PUCHAR SZKO!Y PODSTAWOWEJ

 im. KARDYNA!A STEFANA WYSZY"SKIEGO W MAJDANIE WIELKIM

Krasnobrodzki Dom Kultury 
serdecznie zaprasza do udzia-

!u w Eliminacjach Rejonowych Mi#-
dzynarodowego Festiwalu Kol#d i Pa-
stora!ek im. Ks. Kazimierza Szwarlika 
- B#dzin 2013, które odb#d$ si# w dniu 
15.12.2012r. (sobota) w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury.

Konkurs przeznaczony jest wy-
!$cznie dla amatorów (dopuszcza si# 
udzia! dzieci szkó! muzycznych stopnia 
podstawowego). Dolna granica wieku 
uczestnika wynosi 6 lat. 

W Festiwalu mog$ wzi$' udzia! so-
li%ci, duety, zespo!y wokalne i wokal-
no-instrumentalne, chóry dzia!aj$ce w 

szko!ach, domach kultury, paraÞ ach, 
stowarzyszeniach, organizacjach polo-
nijnych, a tak&e osoby niezrzeszone.

Festiwal sk!ada si# z dwóch etapów. 
Do pierwszego dopuszcza si# wszyst-
kich spe!niaj$cych wymagania formalne 
(czytelne, prawid!owe wype!nienie kar-
ty zg!oszenia i jej przes!anie). Do dru-
giego etapu wchodz$ najlepsi uczestnicy 
przes!ucha) eliminacyjnych. Uczestnicy  

wyst#puj$ w porz$dku ustalonym przez 
Biuro Festiwalu lub rejon eliminacji.

Ch#tni, którzy chc$ wzi$' udzia! w 
krasnobrodzkich eliminacjach proszeni 
s$ o przes!anie (poczt$, faxem lub e-
mail) karty zg!oszenia do Biura G!ów-
nego Festiwalu w B#dzinie w terminie 
do dnia 26 listopada 2012r. wpisuj$c 
jako miejsce eliminacji Krasnobród.

Regulamin festiwalu i karta zg!o-
szenia do pobrania na stronie festiwalu 
www.ofkip.pl oraz www.krasnobrod.pl, 
mo&na je równie& otrzyma' w Krasno-
brodzkim Domu Kultury.

Serdecznie zapraszamy do wspólne-
go kol#dowania.

M. Czapla

Mi"dzynarodowy Festiwal Kol"d i Pastora'ek
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XX Biegi Prze!ajowe w Majdanie Wielkim

05.10.2012r.



!wi"to Szko#y w Kaczórkach

07.10.2012r.


