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Nowy sołtys w Wólce Husińskiej
W związku ze złożoną przez Walde-

mara Kostrubca rezygnacją z funkcji soł-
tysa Wólki Husińskiej konieczne było do-
konanie wyboru nowego sołtysa. Zebranie 
wyborcze odbyło się w dniu 9 maja 2013 
roku. W związku z tym, że uprawnionych 
do głosowania w tym sołectwie jest 322 
mieszkańców, a na zebranie wyborcze 
przybyło 47 osób wybór sołtysa odbył 
się dopiero w drugim terminie. Na sołty-
sa zgłoszony został jeden kandydat – Pan 
Mieczysław Dziura. W wyniku tajnego 
głosowania, w którym uczestniczyło 47 
wyborców kandydat otrzymał 47 głosów. 
Tak więc nowy sołtysem Wólki Husińskiej 
został wybrany Mieczysław Dziura.

Zakończenie budowy 
ulicy Wczasowej

W dniu 22 maja 2013r. dokonano 
obioru końcowego prac związanych z 
zakończeniem budowy ulicy Wczaso-
wej w Krasnobrodzie. W ramach robót 
zakontraktowanych na 2013r. wykonano 
nawierzchnię z kostki brukowej  na 200 
metrowym odcinku ulicy i wymieniono 
9 istniejących opraw oświetleniowych na 
nowoczesne oprawy wyposażone w re-
duktory mocy na słupach stojących przy 
tej ulicy w kierunku Pszczelińca. 

Wykonawcą prac było Przedsiębior-
stwo Usługowo-Handlowo Produkcyjne 
„ATOS” Eksport – Import z Biłgoraja, a 
ich wartość wyniosła 92.125,16 zł. Reali-
zacja tego zadania zakończyła wykonanie 
projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności 
otoczenia turystyki na terenie Krasnobro-
du poprzez rozbudowę i modernizację in-
frastruktury turystycznej”.

Odmulanie kąpieliska
Trwają prace związane z realizacją 

zadania pn. „Zwiększenie pojemności 
zbiornika małej retencji wodnej w Kra-
snobrodzie poprzez pogłębienie i odmule-
nie”. Zadanie obejmuje roboty budowlane 
remontowe: zdjęcie warstwy piasku z czę-
ści terenu kąpieliska; usunięcie namułów 
zalęgających w dnie zbiornika; ułożenie 
warstwy separacyjnej z geowłókniny 
filtracyjnej w miejscach występowania 
w podłożu namułów; przykrycie geow-
łókniny warstwą piasku grubości 50cm. 
Wykonawcą prac jest firma ANTEX II 
Michał Hudaszek z Lubyczy Królewskiej, 
planowany termin ich wykonania to ko-
niec czerwca br. Wartość prac wyniesie 
476.828,44 zł. 

Budowa trybun na stadionie
Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Maj-

danie Wielkim realizuje zadanie pn. „Prze-
budowa trybun na stadionie sportowym 
klubu IGROS w Krasnobrodzie”. W jego 
ramach, na stadionie zamiast istniejących 
ławek zamontowane zostaną atestowa-
ne plastikowe siedziska stadionowe typu 
POLSPORT 2. Siedziska w ilości 170 szt. 
będą zamontowane w pięciu rzędach. Zo-
stanie wykonany trzeci już sektor trybun. 
Komunikacja pomiędzy sektorami odby-
wała się będzie po terenowych schodach 
zejściowych. Termin zakończenia prac to 
30.06.2013r.

Zadanie współfinansowane jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach osi 
IV LEADER działanie 4.1/413 – „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju” Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, jako tzw. „mały projekt” opra-
cowany przez Gminę Krasnobród i złożo-
ny do LGD „Nasze Roztocze” w ramach 
naboru w roku 2012. Wartość zadania to 
kwota 53.000,00 zł.

Prace interwencyjne 
i społecznie użyteczne

W ramach wniosków złożonych do 
Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu 
Gmina Krasnobród zatrudniła 15 osób.

Pięć z nich zostało zatrudnionych w 
ramach prac interwencyjnych, w tym 4 
osoby na stanowisku robotnik gospodar-
czy i 1 osoba jako pracownik biurowy. 
Okres zatrudnienia wynosi 4 miesiące, od 
6 maja do 5 września br.

Natomiast 10 osób zostało zatrudnio-
nych ramach prac społecznie użytecznych 
na okres 6 miesięcy. Osoby te pracują po 
2 godziny dziennie, zajmują się głównie 
pracami porządkowymi na terenie miasta 
(koszenie trawy, zamiatanie ulic porząd-
kowanie terenu itp.)

„Wrota Lubelszczyzny” 
– Wyni konkursu

Dnia 16 maja 2013r. rozstrzygnięty 
został konkurs plastyczny mający na celu 
poszerzenie wiedzy na temat projektu 
„Wrota Lubelszczyzny – Informatyza-
cji Administracji” realizowanego przez 
Województwo Lubelskie w ramach IV 
Osi Priorytetowej Społeczeństwo Infor-
macyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo 
Informacyjne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa lubelskiego 
na lata 2007-2013 oraz jego promowanie 
wśród mieszkańców województwa lubel-
skiego.

Konkurs był przeznaczony dla szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz po-
nadgimnazjalnych, których organem pro-
wadzącym jest Gmina Krasnobród. W ra-
mach konkursu należało wykonać plakat 
nawiązujący swoją tematyką do projektu 
„Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacji 
Administracji”.

W konkursie wzięły udział: Szkoły 
Podstawowe w Majdanie Wielkim i Ka-
czórkach, Zespół Szkół Podstawowych w 
Krasnobrodzie oraz Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcące w Krasnobrodzie.

Komisja konkursowa w składzie: Ma-
rzena Mazurek – instruktor plastyki Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury, Agnieszka 
Adamczuk i Małgorzata Brodziak – pra-
cownice Urzędu Miejskiego w Krasno-
brodzie dokonała oceny prac i wybrała 
najlepszą.

Autorami nagrodzonej pracy są 
uczniowie kl. VI b Zespołu Szkół Podsta-
wowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopol-
skich w Krasnobrodzie: Maciej Górnik, 
Aleksandra Kowalska, Aleksandra Tytuła 
i Karolina Tytuła. Praca powstała pod kie-
runkiem Marzeny Kuniec - nauczyciela 
plastyki. Nagrody dla laureatów konkursu 
są współfinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach w/w wymienionego 
projektu. Szkoła, która zgłosiła zwycięską 
pracę otrzymała ramkę cyfrową 10”, każ-
dy autor pracy – pamięć zewnętrzną 16 
GB, długopis metalowy oraz podkładkę 
pod mysz, a nauczyciel, pod którego kie-
runkiem praca została wykonana – skó-
rzaną aktówkę.

Zebrała: M. Czapla
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Kapryśna pogoda nie przeszko-
dziła w organizacji Majówki 

Roztoczańskiej, która odbyła się w Kra-
snobrodzie w dniach 1-4 maja 2013r. 
To już dziesiąte spotkanie z tym wie-
loaspektowym wydarzeniem obejmują-
cym swym zasięgiem nie tylko imprezę 
plenerową ale także inne formy aktyw-
ności kulturalnej. Jego organizatorem 
był Burmistrz Krasnobrodu i Krasno-
brodzki Dom Kultury.

Jak zawsze MAJÓWKA ROZTO-
CZAŃSKA, przyciągnęła wielu sym-
patyków, którzy pierwszy weekend 
maja postanowili spędzić na Roztoczu. 
Program imprezy zaplanowano tak, by 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

1 maja
Zaczęło się muzycznie, bowiem w 

pierwszomajowy wieczór w sali wido-
wiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kul-
tury odbył się koncert duetu gitarowego 

oraz Orkiestry Dętej Szkoły Muzycznej 
z Grzegorzewa na Litwie.

Jako pierwsi na krasnobrodzkiej 
scenie zaprezentowali się: Magdale-
na Cybulska i Jarosław Monastyrski, 
którzy w wersji gitarowej przypo-
mnieli wielkie szlagiery muzyki roz-
rywkowej i filmowej. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że opracowania 
większości utworów były autorstwa 
występującego gitarzysty.

Tuż po nich podobny klimat utwo-
rów rozbrzmiał z większą siłą. Stało 
się tak za sprawą młodzieży – człon-
ków litewskiej Orkiestry. Młodzi ar-
tyści swoim kunsztem muzycznym nie 
tylko wywołali falę entuzjastycznych 
braw, ale także zauroczyli publiczność 
radością z jaką to robili. 

Przyjazd muzyków z Grzegorzewa 
oraz towarzyszących im osób: Starosty 
Miasta, Dyrektora Szkoły Muzycznej 
oraz nauczycieli, możliwy był dzięki 
życzliwości i współpracy z Urzędem 

Miejskim w Tomaszowie Lubelskim, 
na zaproszenie którego litewska grupa 
przyjechała do Polski.

2 maja
Dzień 2 maja był okazją do spotka-

nia wszystkich miłośników sztuki. Stało 
się tak za sprawą wernisażu wystawy 
pt. „NITKĄ WYCZAROWANE” Jo-
lanty Górnik, który miał miejsce w sali 
wystawowej Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury. 

Pani Jolanta – Ślązaczka z urodze-
nia, a Roztoczanka z zamiłowania, 
zachwycona jest folklorem, z któ-
rego czerpie inspirację, tak mówi o 
sobie:

„Przynajmniej połowę swoje-

go życia zajmuję się rękodziełem, 
głównie haftem i koronkami. Te-

matyka moich prac jest różna, ale 
uwielbiam ptaki, architekturę i 
kwiaty. Same wzory są na ogół pro-

ste, wytonowane. Takie prace 
mnie wyciszają. Wraz z wiekiem 
dojrzewam do tego, aby wracać 
do korzeni, do tradycji”.

Na majowy wernisaż do Krasno-
brodu oprócz rodziny i zaproszo-
nych gości przybył także Burmistrz 
Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec 
oraz zespół folklorystyczny „Wójto-
wianie”, który specjalnie dla autor-
ki zagrał i zaśpiewał podczas spo-
tkania. Po obejrzeniu wystawy nie 
zabrakło gratulacji, słów uznania i 
pamiątkowych zdjęć.
Wystawa prezentowana w KDK 

obejmuje ponad 80 prac o różnej tema-
tyce, które można oglądać do 10 lipca 
2013r. w godzinach pracy Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury, tj. od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-18.00. 

3 maja
3 maja to tradycyjnie dzień uroczy-

stości patriotyczno-religijnych związa-

nych z rocznicą uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. Obchody tego Narodowego 
Święta rozpoczęły się w Sanktuarium 
Maryjnym. Przed uroczystą mszą świętą 
w intencji Ojczyzny program patriotycz-
ny zaprezentowali uczniowie Zespołu 
Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Uła-
nów Wielkopolskich w Krasnobrodzie.

Po zakończonej modlitwie, odbył 
się przemarsz pod pomnik Konstytucji 
3 Maja, gdzie po odśpiewaniu Hymnu 
Państwowego okolicznościowe prze-

mówienie wygłosił Burmistrza Krasno-
brodu Wiesław Chmielowiec. Następnie 
zgromadzone delegacje i poczty sztan-
darowe złożyły wiązanki pod pomni-
kiem.

Po południu w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbył się Jubileusz XX–
lecia działalności zespołu folklorystycz-
nego „Wójtowianie”, podczas którego 
oprócz koncertu przedstawiona została 
historia i bogactwo zespołu, jakie uzbie-

rało się przez wszystkie lata jego ist-
nienia. Przybyło liczne grono zapro-
szonych gości: przedstawiciele władz 
samorządowych -Urzędu Marszał-
kowskiego i Starostwa Powiatowego 
w Zamościu, Urzędu Miejskiego w 
Krasnobrodzie oraz Dyrektor Woje-
wódzkiego Ośrodka Kultury w Lu-
blinie, osoby reprezentujące oświatę, 
kulturę i duchowieństwo oraz dawni 
członkowie „Wójtowian”, mieszkań-
cy Krasnobrodu i przyjaciele zespołu. 

W trakcie spotkania zaprezento-
wano również efekty projektów reali-
zowanych w związku z Jubileuszem, 

które można było podziwiać na scenie, 
bowiem „Wójtowianie” mieli na sobie 
nowo zakupione stroje. Ponadto każdy 
uczestnik jubileuszowych uroczystości 
otrzymał nową płytę zespołu zatytuło-
waną „Gdy zaświeci słońce”.

Ciąg dalszy na str. 4

Majowe świętowanie
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Majowe 
świętowanie

Ciąg dalszy ze str. 3
4 maja

Ostatni dzień X Majówki Rozto-
czańskiej to festyn, który miał miejsce 
na stadionie sportowym. Impreza roz-
poczęła się programem dla dzieci „Ma-
jówka dla najmłodszych” w wykonaniu 
Agencji Koncertowo- Artystycznej „Te-
atr z Lublina”. Projekt ten przygotowany 
był na bazie literatury dziecięcej. Jednak 
to nie wszystkie atrakcje proponowane 
najmłodszym uczestnikom potkania.                          

Oprócz scenek ze znanych i lubia-
nych bajek wszyscy milusińscy mogli 
skorzystać z malowania twarzy oraz 
wziąć udział w przygotowanych quizach 
i zabawach razem ze szczudlarzem i baj-
kowymi postaciami.

Następnie zagrał zespół „QUAN-
TES”, który dbał o oprawę muzyczną 
imprezy.

Kolejnym punktem festynu był I 
Turniej Miejscowości Gminy Krasno-
bród, do którego zgłosiło się 3 drużyny 
(Dominikanówka, Krasnobród  i Wól-
ka Husińska). Jego celem była przede 
wszystkim integracja społeczności lo-
kalnej, promowanie aktywnego i zdro-
wego trybu życia i zdrowa rywalizacja 
fair play.

Rzut gumiakiem, bieg z taczką czy 
bieg kelnera, to tylko niektóre konku-
rencje, z którymi musieli zmagać się 
zawodnicy. A było, o co konkurować. 
Bowiem drużyny uczestniczące w tur-
nieju walczyły o nagrody finansowe z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu i wy-
posażenia świetlic wiejskich i innych 
potrzeb społecznych poszczególnych 
miejscowości. 

Wysokość nagród przedstawiała się 
następująco: I miejsce – 2.000,00 zł., 
II miejsce – 1.500,00 zł., III – miejsce 
– 1.000,00 zł. Środki finansowe 
przeznaczone na ten cel pochodzą 
z Miejsko-Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

Nad przebiegiem rekreacyjno - 
sportowych potyczek czuwali: sę-
dzia główny Marek Margol, Grze-
gorz Ratyna oraz Mariola Kawecka. 
Po przeprowadzeniu wszystkich 
konkurencji podliczono punkty i 
ogłoszono wyniki.

W I Turnieju Miejscowości 
pierwsze miejsce zajęła drużyna 
Dominikanówki, na drugiej pozycji 
uplasowali się zawodnicy z Krasnobro-
du, zaś trzecia lokata przypadła Wólce 
Husińskiej. Zwycięzcom pamiątkowe 
dyplomy wręczył Burmistrz Krasnobro-
du.

Podczas festynu byli też „Latarnicy” 
– Polska Cyfrowa Równych Szans, któ-
rzy oferowali możliwość skorzystania 
z łącza internetowego. Można też było 
dowiedzieć się wiele o Internecie i uzy-
skać informacje związane z projektem. 
Swoje stoisko miała też Informacja Tu-
rystyczna z Krasnobrodu, gdzie udzie-
lano informacje m.in. na temat nordic 
walking.

Niewątpliwą atrakcją trochę chłod-
nej Majówki był również zielony kulig, 
który już na stałe wpisał się w kalendarz 
letnich imprez naszego miasteczka. W 

tym roku z racji mało letniej pogody i 
przelotnych opadów deszczu nie miał aż 
tylu zwolenników, mimo tego znaleźli 
się chętni na przejażdżkę ulicami nasze-
go pięknego grodu.

Wieczorna część sobotniego progra-
mu zarezerwowana była dla muzyki roz-

rywkowej. Wystąpił wspomniany wcze-
śniej zespół „QUANTES”, z którym 
publiczność bawiła się do końca impre-
zy, ale zanim to nastąpiło na scenie poja-
wiła się gwiazda wieczoru – NORBI. 

Artysta podczas koncertu zaprezen-
tował swoje największe przeboje. Jego 
żywiołowy i pełen pozytywnej energii 
koncert rozgrzał nie tylko atmosferę, ale 
i wszystkich zmarzniętych fanów.

Mimo brzydkiej i chłodnej pogody 
X Majówkę Roztoczańską można za-
liczyć do udanych, publiczność nie za-
wiodła i to jest najważniejsze. Pozostaje 
mieć tylko nadzieje, że kolejne imprezy 
w plenerze odbędą się w promieniach 
słońca, czego Państwu i sobie życzę. 

  M.K.
Fotoreportaż – str. 10-11 i 20

Fot. M. Kawecka

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
mieli swój udział w organizacji 4-dniowej imprezy pn. „X 
Majówka Roztoczańska”. 

Dziękujemy wykonawcom prezentującym się na scenie 
w KDK tj. Magdalenie  Cybulskiej i Jarosławowi Monastyr-
skiemu  oraz Orkiestrze Dętej  z Grzegorzewa, a także Wła-
dzom Samorządowym Tomaszowa Lubelskiego za umożli-
wienie organizacji koncertu Orkiestry w KDK. 

Dziękujemy Państwu Jolancie i Zbigniewowi Górnikom 
za umożliwienie organizacji wystawy prac pt. „Igłą wycza-
rowane”.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację 
Jubileuszu XX-lecia działalności zespołu folklorystycznego 
„Wójtowianie” oraz przybyłym na tę uroczystość. W sposób 
szczególny dziękujemy  fundatorom nagród oraz sponsorom 
– Panu Januszowi Szpyra i Państwu Agnieszce i Kazimie-
rzowi Adamczukom, a także Panu Piotrowi Bojanowskiemu 
za dokumentację fotograficzną jubileuszu.

Dziękujemy wszystkim biorącym udział w organizacji 
festynu: Panu  Markowi Margolowi za pełnienie funkcji 
sędziego głównego podczas I Gminnego Turnieju Miej-
scowości oraz panu Grzegorzowi Ratynie, który wspierał 

go jako sędzia pomocniczy, a także drużynom Krasnobrodu, 
Dominikanówki i Wólki Husińskiej za odwagę i udział w 
turnieju.

Dziękujemy Policji oraz druhom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krasnobrodzie za czuwanie nad bezpieczeń-
stwem i porządkiem podczas imprezy, Miejsko-Gminnemu 
Klubowi Sportowemu „IGROS” za udostępnienie stadionu 
na jej organizację oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
za uprzątnięcie terenu po festynie.

Słowa podziękowania kierujemy również do Agencji Ar-
tystyczno-Koncertowej  „TEATR z LUBLINA” za ciekawy 
program dla dzieci zatytułowany „Majówka dla najmłod-
szych”. Dziękujemy za uśmiech, pozytywną energię i radość, 
która towarzyszyła wszystkim dzieciom podczas zabawy. 

Organizatorzy:
Wiesław Chmielowiec - Burmistrz Krasnobrodu

Mariola Czapla - Dyrektor KDK

PODZIĘKOWANIA
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Szanowni Państwo!
My, mieszkańcy Miasta i Gminy Krasnobród spotykamy 

się już kolejny raz w wolnej Polsce, pod tym pomnikiem po-

stawionym przez naszych poprzedników w hołdzie wydarzenia 
1791r.

To Konstytucja 3 Maja, którą upamiętnili nasi poprzed-

nicy, a my dzisiaj świętujemy była ważnym krokiem, do prze-

kształcenia w Polsce stosunków politycznych i usunięcia szko-

dliwych praw dla ustroju Państwa.
Konstytucja była na ówczesne czasy przykładem dla in-

nych narodów. To pierwsze takie rozwiązanie w Europie, na 
którym wzorowały się inne państwa. W polskim prawodaw-

stwie nie ma takiego dokumentu, który byłby tak bliski całe-

mu naszemu narodowi, jak Konstytucja 3 Maja. Należy ona 
do najlepiej znanych kart historii naszych dziejów. Nie mniej 
jednak warto przypomnieć, że powstanie jej zawdzięczamy 
ogromniej odwadze i odpowiedzialności, a przede wszystkim 
patriotyzmowi większości posłów Sejmu czteroletniego, który 
został uwieńczony sukcesem uchwalenia Konstytucji w dniu 3 
maja 1791r.  Dzień ten był dniem zwycięstwa dla tych, którzy 
chcieli silnego polskiego państwa. Celem reform było unowo-

cześnienie państwa, stworzenie nowej administracji i umoc-

nienie pozycji Polski w świecie. Konstytucja wzmocniła suwe-

renność Rzeczypospolitej Obojga Narodów znosząc liberum 
veto i wolną elekcję. Wprowadziła nowoczesny trójpodział 
władzy na władzę prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
Istota i założenia tego podziału są aktualne do dziś. Wzmoc-

niła siłę militarną i obronność państwa powołując armię, do 
której tradycji nawiązuje obecnie Wojsko Polskie. 

Konstytucja stworzyła fundament pod budowę nowocze-

snych sił zbrojnych. Ograniczyła władzę oligarchów, których 
interesy Rzeczypospolitej niewiele interesowały. Chcieli oni 
państwa słabego, aby nigdy i w niczym im nie zagrażało. 
Twórcy ustawy nadali nowe prawa i obowiązki stanowi miesz-

czańskiemu tym samym poszerzając krąg ludzi odpowiedzial-
nych za losy Ojczyzny. 

Konstytucja 3 Maja 1791r. spotkała się z uznaniem więk-

szości Polaków. Była zwiastunem naprawy państwa i zabezpie-

czenia suwerenności Rzeczypospolitej, wielkim zwycięstwem 
dla tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego. Nie-

stety została obalona przez rodzimych przeciwników reform, 
obrońców tzw. „złotej wolności”, którzy nie cofnęli się przed 
zdradą narodu zawiązując Konfederację Targowicką i zwra-

cając się o zbrojną pomoc do Carycy Katarzyny. Do dnia dzi-
siejszego wszystkim Polakom słowo targowica kojarzy się ze 
zdradą.

W niedługim czasie Rosja uderzyła na Polskę. Konstytu-

cja została obalona. Wojna polsko – rosyjska zakończyła się 
klęską dla Polski. Nadeszły kolejne rozbiory i upadek Rzeczy-

pospolitej. 
Konstytucja pomimo, że obowiązywała zaledwie kilkana-

ście miesięcy na trwałe weszła do naszej historii.
Z tej lekcji historii, jaką jest Konstytucja 3 Maja, możemy 

i powinniśmy wyciągać wnioski, czerpać nauki, także w dniu 
dzisiejszym.

My, jako naród w czasie obecnym powinniśmy mieć tyle 
mądrości i odwagi, co nasi przodkowie przed 222 laty, by 
zmieniać kraj ku lepszemu, jak również zmieniać samych sie-

bie.
Święto to powinno łączyć Polaków, również Krasnobro-

dzian. Aby poczucie łączności i wspólnoty zostało w nas na 
trwałe zakorzenione, musimy w nas samych pielęgnować do-

bro, przekazywać naszym dzieciom właściwe wzorcowe posta-

wy.
Twórzmy więc więzi społeczne, uczmy się być razem, za-

pominajmy o wzajemnych do siebie urazach. Powinnością 
każdego z nas w naszej Ojczyźnie winno być podkreślanie pol-
skości.

Szanujmy więc nasz rodowód, nie zapominajmy dzięki cze-

mu jesteśmy wolnym narodem polskim.
Dzień dzisiejszy – 222 rocznica Konstytucji 3 Maja jest ra-

dosną okazją manifestacji i przywiązania do naszej Ojczyzny. 
Uczestnikom tegorocznych obchodów święta życzę wzmoc-

nienia narodowej jedności oraz dumy bycia Polakiem w wol-
nej Polsce.

Szanowni Państwo na zakończenie kieruję gorące podzię-

kowania dla wszystkich uczestników uroczystości.
Dziękuję: Księdzu Prałatowi Romanowi Marszalkowi za 

odprawienie Mszy Św. w intencji Ojczyzny, Weteranom i pocz-

tom sztandarowym, Młodzieży za przybliżenie historii w części 
artystycznej, Wielopokoleniowej Orkiestrze Dętej za uświet-
nienie uroczystości, Delegacjom z instytucji z terenu gminy.

Dziękuję również mieszkańcom i osobom wypoczywają-

cym w Krasnobrodzie, oraz wszystkim tym , którzy przyczynili 
się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości.

222 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Przemówienie Burmistrza Krasnobrodu Wiesława Chmielowca w dniu 3 maja 2013r.

ZAPROSZENIE
Krasnobrodzki Dom Kultury 

serdecznie zaprasza na
„KONCERT DLA RODZICÓW”

który odbędzie się  niedzielę 9 czerwca 2013 roku 
o godzinie 17.00

w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Wystąpią w nim dzieci i młodzież z miasta

 i gminy Krasnobród.
Szczegółowy program zostanie podany  w późniejszym 

terminie na stronie www.krasnobrod.pl 
i na plakatach informacyjnych.

Zaproszenie
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Samorząd Uczniowski 

oraz Rada RodzicówSzkoły Podstawowej 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Majdanie Wielkim

mają zaszczyt zaprosić na 

Uroczystość Patrona Szkoły
która odbędzie się 

w dniu 29 maja 2013 roku o godz. 8.30

W programie:
Część artystyczna, Msza św. w Kaplicy Św. Alberta, 

Spotkanie w szkole
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W dniu 3 maja 2013 r., po dwu-
dziestu latach od pierwszego 

koncertu, w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury odbyła się uroczystość z okazji 
Jubileuszu XX-lecia działalności Zespo-
łu Folklorystycznego „Wójtowianie”.

Na to spotkanie przybyło wielu do-
stojnych gości : były władze samorzą-
dowe różnych szczebli, dyrektorzy za-
przyjaźnionych domów kultury, księża, 
inicjator utworzenia zespołu – Stanisław 
Roczkowski, osoby  występujące w ze-
spole w okresie 20 lat jego działalności 
oraz ich współmałżonkowie, przyjacie-
le zespołu z Dolnego Śląska - Jolanta 
i Zbigniew Górnikowie  z  Wrocławia 
oraz Zdzisława Gębska - kierownik 
zespołu „Marzenie” z gminy Kłodzko, 
przyjaciele i sympatycy „Wójtowian” z 
Roztocza, pracownicy Urzędu Miejskie-
go w Krasnobrodzie zaangażowani w 
realizację projektu unijnego związanego 
z jubileuszem zespołu oraz samego jubi-
leuszu, dyrektorzy i pracownicy jedno-
stek z terenu gminy, współmałżonkowie 
i najbliższe osoby członków zespołu 
„Wójtowianie”, mieszkańcy miasta i 
gminy Krasnobród oraz turyści odpo-
czywający w naszym mieście podczas 
weekendu majowego.

Po powitaniu wszystkich przyby-
łych na jubileusz przedstawiona została 
informacja o realizacji projektów zwią-
zanych z XX-leciem „Wójtowian”.

Następnie głos zabrała Marianna 
Olszewska - kierownik zespołu, która 
przedstawiła jego historię. 

W dalszej części spotkania był czas 
na okolicznościowe wystąpienia za-
proszonych gości. Jako pierwszy ze 
słowami podziękowania za całokształt 
działalności i życzeniami dalszej owoc-
nej pracy artystycznej dla zespołu wy-
stąpił Burmistrz Krasnobrodu Wiesław 
Chmielowiec, który wraz z Zastępcą 
Stanisławem Jędrusiną i Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
Kazimierzem Misztalem wręczyli Jubi-
latom listy okolicznościowe, kwiaty i 
nagrody rzeczowe.

Następnie głos zabrał Bogdan Ka-
wałko - dyrektor Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego reprezentu-
jący Marszałka Województwa Lubel-
skiego Krzysztofa Hetmana, który zło-
żył gratulacje i przekazał na ręce Pani 
Kierownik list gratulacyjny, Nagrodę 

Kulturalną Woje-
wództwa Lubelskie-
go  dla zespołu oraz 
okolicznościowe gra-
wery.

Do życzeń i gra-
tulacji dołączyli się 
również przedstawi-
ciele placówek kultu-
ry - dr Artur Sępoch 
- dyrektor Wojewódz-
kiego Ośrodka Kul-
tury w Lublinie oraz 
obecni i byli dyrekto-
rzy zaprzyjaźnionych 
domów kultury z Jó-
zefowa, Łaszczowa, 
Sitna, Majdanu Sta-
rego, Dołhobyczowa  i 
Zwierzyńca. 

Były również słowa uznania i ży-
czenia od władz powiatowych, które 
dostojnym Jubilatom przekazali Henryk 
Matej - Starosta Zamojski i Kazimierz 
Mielnicki - Przewodniczący Rady Po-
wiatu Zamojskiego. Pan Starosta wrę-
czył również dwie nagrody finansowe 
dla Marianny Olszewskiej - kierownika 
zespołu oraz Alicji Parkitny - solistki. 
Obie Panie zostały nagrodzone za ak-
tywną działalność w zespole, w którym 
występują od samego początku i są jego 
współtwórczyniami

Do podziękowań i gratulacji do-
łączyli się również ks. Prałat Roman 
Marszalec - wieloletni proboszcz Parafii 
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, 
Stanisław Roczkowski - inicjator utwo-
rzenia zespołu „Wójtowianie” - przed 
20 laty wójt Krasnobrodu, a także Bo-
żena Ożga - dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Krasnobrodzie i Wojciech 
Żurakowski – dyrektor Sanatorium Re-
habilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza 
Korczaka w Krasnobrodzie oraz niżej 
podpisana - dyrektor Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury.

Nie wszyscy mogli osobiście uczest-
niczyć w jubileuszu, ale przesłali listy 
gratulacyjne dla „Wójtowian”, o których 
poinformowano podczas spotkania. Oto 
treść jednego z nich: 
„Witam i gratuluję!
Spieszymy do Was na ten drugi koniec 
naszego pięknego kraju z życzeniami 

dalszych sukcesów na polu sztuki, któ-

re z taką wprawą i żywym  talentem 
pielęgnujecie. Niech Bóg darzy Wam 
w dalszym ciągu owocną twórczością 
i życzliwością mecenasów kultury, aby 
przez następne 20 lat jak Polska sze-

roka, płynęła swobodnym strumieniem 
Wasza pieśń.
Na to 20-lecie „Wójtowian” z pozdro-

wieniami Wasz szczerze oddany fanklub 
z Mietkowa :) Dyrektor i pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Mietko-

wie”.
Gratulacje nadesłali także: Roma-

na i Stanisław Zającowie – członkowie 
Zespołu Ludowego „Jeleniogórzanie” z 
Jeleniej Góry „Smolniczanie” z Leśnej, 
Zespół „Jarzębina” z Kobierzyc, Zespół 
Ludowy „Marzenie” Gminy Kłodzko 
z Dolnego Śląska, Ryszard Czapla, a 
także Ewa Urbańska i Benon Urbański - 
FOTO BENO z Tarnowskich Gór.

Po wszystkich wystąpieniach głos 
zabrała ponownie Marianna Olszewska 
- kierownik zespołu, która podzięko-
wała za wszystkie miłe słowa, kwiaty, 
nagrody i upominki i zaprosiła do wy-
słuchania koncertu. 

Koncert nie był długi, ale zapre-
zentowano w nim piosenki z różnych 
okresów działalności zespołu. Jedną z 
nich pt. „Jest drożyna” zespół wykonał 
wspólnie ze Zdzisławą Gębską - kie-
rownikiem zespołu „Marzenie” z gminy 
Kłodzko, łącząc w ten sposób dwa od-
ległe od siebie, a jednocześnie bliskie, 
krańce naszego kraju - Dolny Śląsk i 

Jubileusz XX-lecia
Zespołu Folklorystycznego „Wójtowianie” z Krasnobrodu
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Zespół „Wójtowianie” najserdeczniej
DZIĘKUJE

Panom Burmistrzom: Wiesławowi Chmielowcowi i Stanisławowi Jędrusi-
nie, pracownikom Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie: p. Sylwestrowi Lizu-
towi, Pawłowi Badowskiemu, Agnieszce Adamczuk, Małgorzacie Brodziak, 
Pani Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury, a na Jej ręce także pozosta-
łym pracownikom KDK za przygotowanie uroczystości 20-lecia pracy naszego 
zespołu.

Dziękujemy Gościom, którzy przyjęli zaproszenie na naszą uroczystość i 
zaszczycili nas swoją obecnością.

Dziękujemy za listy, nagrody, upominki, gratulacje i kwiaty.
Dziękujemy ks. Prałatowi Romanowi Marszalcowi za odprawienie Mszy 

św. w naszej intencji i ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem.
Dziękujemy ks. Prałatowi Eugeniuszowi Derdziukowi i ks. Sławomirowi 

Skowrońskiemu oraz Uczestnikom pielgrzymi do Medziugorie, którzy także 
modlili się w naszej intencji.

Dziękujemy też tym, którzy po prostu przyszli na naszą uroczystość, by nas 
posłuchać a zwłaszcza tym, którzy – by się z nami spotkać – przyjechali do nas 
z daleka. Tu chcemy najpiękniej podziękować Państwu Jolancie i Zbigniewowi 
Górnikom z Wrocławia oraz p. Zdzisławie Gębskiej – Kierownikowi zespołu 
„Marzenie” z Gminy Kłodzko.

Wszystkim, którzy w dniu uroczystości 20-lecia zespołu okazali nam w 
jakikolwiek sposób swoją życzliwość i sympatię, pięknie i nisko się kłaniamy 
i raz jeszcze z całego serca dziękujemy.

 Marianna Olszewska - Kierownik zespołu

Roztocze.
Podczas koncertu Jubilaci otrzymali 

jeszcze jeden upominek - tort od pana 
Janusza Szpyry, krasnobrodzkiego cu-
kiernika i sympatyka zespołu.

Na zakończenie koncertu „Wójto-
wianie” zaprosili na scenę osoby, które 
wcześniej wchodziły w  skład zespołu i 
wspólnie z nimi zaśpiewali piosenkę pt. 
„Stoi grusza w polu”.

Kończąc koncertową część obcho-
dów jubileuszu XX-lecia zespołu „Wój-
towianie” jego członkowie wręczyli 
uczestnikom spotkania  nowo wydaną 
płytę wraz z broszurą pt. „Gdy zaświeci 
słońce”.

Płyta ta została wydana w ramach 
projektu pn. „Wydanie broszury rekla-
mującej Roztocze z płytą kompaktową 
Zespołu Folklorystycznego „Wójtowia-
nie” opracowanego i zrealizowanego 
przez Gminę Krasnobród.

Warto dodać, że „Wójtowanie” pod-
czas jubileuszu po raz pierwszy wystą-
pili w nowych strojach, które zostały 
zakupione przez Krasnobrodzki Dom 
Kultury w ramach projektu pn. „Zakup 
strojów ludowych dla Zespołu Folklo-
rystycznego „Wójtowianie” z Krasno-
brodu”.

Oba projekty zostały realizowane 
przy współfinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej w ramach osi IV LE-
ADER działanie 4.1/413 - „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 poprzez  Sto-
warzyszenie LGD „Nasze Roztocze”.

Po oficjalnej części spotkania jubi-
leuszowego był poczęstunek. Oprócz 
degustacji przygotowanych potraw oraz 
okazałego tortu jubileuszowego ufun-
dowanego przez Państwa Agnieszkę i 
Kazimierza Adamczuków był czas na 
rozmowy, wspomnienia i snucie planów 
na przyszłość. Do wspomnień zachęcała 
wystawa, na której prezentowane były 
różnego rodzaju „trofea” i nagrody zdo-
byte przez „Wójtowian”. Można było 
obejrzeć kroniki, które bardzo szcze-
gółowo dokumentują działalność ze-
społu, zbiór dyplomów i podziękowań 
jakie zdobyli Jubilaci oraz zapoznać się 
z materiałami prasowymi dotyczącymi 
zespołu, które ukazały się na przestrzeni 
lat.

Muzyczną oprawę tej części spotka-
nia zapewniła Kapela „Echo Roztocza” 
z Krasnobrodu.

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 20
Fot. Mariola Kawecka

 i Piotr Bojanowski
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Zespół folklorystyczny „Wójto-
wianie” powstał w 1993 roku 

z inicjatywy ówczesnego wójta gminy 
Krasnobród Stanisława Roczkowskie-
go. Debiut zespołu miał miejsce pod-
czas obchodów rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Był to wówczas ze-
spół śpiewaczy w skład, którego wcho-

dziły: Kazimiera Kurantowicz, Elżbieta  
Florek, Alicja Parkitny, Danuta Kula, 
Marianna Olszewska i Zofia Przytuła. 
Zespołowi akompaniowała „Kapela 
Krasnobrodzka”, której kierownikiem 
był Julian Derkacz.

Współpraca z Kapelą Krasnobrodz-
ką trwała do czerwca 1997r. Część z pań 
tworzących zespół odeszła do kapeli, ale 
pozostałe chciały nadal śpiewać. Trzeba 
jednak było znaleźć muzyków. Do pań 
dołączyli ich mężowie i inni nowi człon-
kowie zespołu. Ze względu na udział 
panów konieczna była mała zmiana w 
nazwie zespołu, zamiast „Wótowianek” 
byli „Wójtowianie”. Pierwszy występ 
w nowym składzie odbył się 7 grudnia 
1997r. Śpiewały wówczas panie: Alicja 
Parkitny, Zofia Maruszak, Zofia Mo-
lenda, Alicja Olszewska, Barbara Ko-
złowska i Marianna Olszewska; grali 
panowie: Zbigniew Molenda, Stanisław 
Olszewski, Kazimierz Dziduch, Stani-
sław Greszta i Eugeniusz Szust. Wkrót-
ce do zespołu dołączyła jeszcze Joanna 
Greszta, a potem występowali w nim 
także: Małgorzata Lipska, Lidia Najda, 

Krystyna Roczkowska, Elżbieta Piela, 
Marek Molenda, a także śp. Kazimierz 
Olszewski. 

Kierownikami zespołu byli kolejno: 
Marianna Olszewska, Zbigniew Molen-
da, a obecnie ponownie tę funkcję pełni 
Marianna Olszewska.

W ciągu 20 lat w zespole występo-

wało około 30 osób. Najdłuższy staż 
w zespole mają Alicja Parkitny i Ma-
rianna Olszewska, które występują w 
nim od jego założenia w 1993r.

Obecnie zespół liczy 11 osób. Są to: 
Jarosław Derkacz – akordeon; Krzysz-
tof Ujma – kontrabas; Piotr Mielnicki – 
bębenek; Stanisław Olszewski – dzwon-
ki, bębenek i śpiew; Alicja Parkitny 
– II głos, solówki; Alicja Olszewska – I 
głos, solówki; Alina Słota – I głos, so-
lówki; Elżbieta Piela - I głos, solówki; 
Wiesława Dąbrowska – II głos; Wanda 
Sachajko – I głos; Marianna Olszewska 
– I głos, konferansjerka, teksty, muzyka. 
Dwie osoby przygotowują się do pracy 
w zespole:  Łuksza Derkacz i Wiktor 
Dzirba.

W okresie 20 lat działalności „Woj-
towianie” dali ponad 450 koncertów w 
ponad 70 miejscowościach na terenie 
8 województw w Polsce. Występowali 
także na Słowacji.

W repertuarze mają ponad 200 
utworów; są to pieśni ludowe, patrio-
tyczne, religijne, żołnierskie i party-
zanckie, towarzyskie oraz kompozycje 
i teksty własne opiewające Krasnobród 
i Roztocze. Swoimi występami uświet-
niają uroczystości religijne, świeckie i 
towarzyskie.  

Zespół zdobył wiele nagród i wyróż-
nień na różnych przeglądach, konkur-
sach i festiwalach o zasięgu regionalnym 
i ogólnopolskim, do najważniejszych 
należą:

* I miejsce i Nagroda Ministra Kul-
tury na IX Wojewódzkim Przeglądzie 
Zespołów Śpiewaczych – Zamość 1996

Ciąg dalszy na str. 13

„Wójtowianie” – historia i osiągnięcia

„Majówka Roztoczańska w Krasnobrodzie” - 03.05.2003r. ( 10 - lecie zespołu)
Na zdjęciu: Zofia Molenda, Zbigniew Molenda, Alicja Olszewska, Zofia Maruszak, Kazimierz 

Dziduch, Alicja Parkitny, Kazimierz Olszewski, Elżbieta Piela, Krystyna Roczkowska, Stanisław 
Olszewski, Marianna Olszewska.

Sesja zdjęciowa z okazji 15-lecia zespołu – maj 2008r.
Na zdjęciu: Zbigniew Molenda, Marek Molenda, Stanisław Olszewski, Zofia Molenda, Alicja 

Parkitny, Alicja Olszewska, Elżbieta Piela, Marianna Olszewska.
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26  kwietnia 2013r. w sali wido-
wiskowej  Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury odbyły się Eliminacje Powiatu 
Zamojskiego Wojewódzkiego Konkur-
su Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Śpiewający Słowik”. Honorowy patro-
nat nad konkursem objął Starosta Za-
mojski Henryk Matej.

Do konkursu zgłoszonych zostało 
27 wokalistów, z których na krasno-
brodzkiej scenie zaprezentowało się 26. 
Soliści starowali w 3 kategoriach wieko-
wych (I kat. – 8 osób, II kat. –10 osób, 
III kat. – 8 osób). 

Po ich wysłuchaniu Komisja Kon-
kursowa w składzie: 
1. Katarzyna Figura – przewodnicząca 
– wokalistka, instruktor śpiewu
2. Monika Kulczyńska – nauczyciel 
muzyki,
3. Piotr Giska – nauczyciel Państwowej 

Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Lub., 
dyrygent chóru „Camerata” z Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku 
wyłoniła laureatów, którymi zostali:

- Kamila Pupiec – Szkoła Podsta-
wowa w Kaczórkach (kat II)

- Adriana Różańska – Młodzieżo-
wy Dom Kultury im. K. Makuszyńskie-
go w Zamościu (kat II)

- Bartłomiej Góra - Gimnazjum w 
Łabuniach (kat. III)

Ponadto Jury przyznało wyróżnie-
nia:

1. Wiktoria Pankiewicz – Szkoła 
Podstawowa w Miączynie (kat I)

2. Julia Szałacha - Zespół Szkół w 
Wysokiem (kat II)

3. Julia Majer- Młodzieżowy Dom 
Kultury im. K. Makuszyńskiego w Za-
mościu (kat II)

4. Magdalena Milczuk – Zespół 

Szkół Ogólnokształcących w Krasno-
brodzie (kat. III)

5. Aleksandra Kowalczyk – Zespół 
Szkół w Michalowie (kat. III)

Laureaci otrzymali nominacje do 
reprezentowania Powiatu Zamojskiego 
podczas Wojewódzkiego Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpie-
wający Słowik”, który odbędzie się w 
dniach 5-6 czerwca 2013r. w Miejsko-
Gminnym Centrum Kultury w Rykach.

Zwycięzcom i wyróżnionym wrę-
czono nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Zamo-
ściu i Krasnobrodzki Dom Kultury, na-
tomiast wszyscy uczestnicy Eliminacji 
Powiatowych otrzymali pamiątkowe 
dyplomy.
                   

   M.K.

Powiatowy „Śpiewający Słowik”



1 Maja

1-3.05.2013r.

2 Maja

3 Maja

X MAJÓWKA ROZTOCZAŃSKA



03.05.2013r.

XX - LECIE ZESPOŁU „WÓJTOWIANIE”
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Kwiecień to miesiąc, kiedy w 
naszej szkole odbyło się wiele 

ciekawych wydarzeń, głównie związa-
nych z ochroną środowiska i propago-
waniem zdrowego stylu życia. 

19 kwietnia 2013r. grupa uczniów SP 
w Majdanie Wielkim  wraz z dyrektor p. 
Małgorzatą Kawałek oraz p. Krystyną 
Gęśla - odpowiedzialną za przygoto-
wanie uczniów, odwiedzili progi naszej 
szkoły. Celem wizyty było zaprezento-
wanie widowiska ekologicznego zachę-
cającego do segregacji elektrośmieci. 

22 kwietnia odbyło się podsu-
mowanie realizowanych programów 
profilaktycznych „Nie pal przy mnie, 
proszę” oraz „Czyste powietrze wokół 
nas”. W tym dniu gościliśmy przedsta-
wiciela PSSE w Zamościu panią Annę 

Pysiewicz.  Z racji tego, że w tym dniu 
przypadał  „Dzień  Ziemi” uczniowie 
przedstawili widowisko „Jaś i Małgo-
sia” w wersji ekologicznej. Uwieńcze-
niem realizowanych programów było  
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„Nie pal przy mnie, proszę”. Laureaci 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Radę Rodziców. 

Następnego dnia (23 kwietnia) go-
ściliśmy w naszej szkole kierownictwo i 
pracowników Lubelskich Parków Kra-

jobrazowych z Oddziałem Terenowym 

w Zamościu, którzy wyszli z inicjatywą 
zorganizowania i sfinansowania u nas 
uroczystych obchodów „Dnia Ziemi”. 
Czujemy się bardzo zaszczyceni, ponie-
waż jesteśmy jedyną szkołą w powiecie 

zamojskim, która została w ten sposób 
wyróżniona. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas kierownik pan Krzysztof  Ko-
walczuk, oraz pracownicy panie:  Mał-
gorzata Bielecka, Małgorzata Grabek 
oraz Małgorzata Ciuryło. Spotkanie to 
rozpoczęliśmy od wspólnego z gośćmi 
porządkowania terenu przylegającego 
do szkoły i okolic. Następnie wszyscy 
spotkali się na boisku szkolnym, gdzie 
zorganizowano ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, słodki poczęstunek, gry i za-
bawy muzyczno - ruchowe.  Ponadto 
goście przekazali szkole cenne materia-
ły edukacyjne związane z ekologią, za 
które serdecznie dziękujemy.

Ciąg dalszy na str. 13

Z ekologią na „TY” 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zielonem
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PODZIĘKOWANIE

Na ręce pana Krzysztofa  Kowalczuka  kierow-

nika  Lubelskich  Parków Krajobrazowych z Od-

działem Terenowym w Zamościu  kierujemy ser-
deczne podziękowania za sfinansowanie uczniom 
PSP w Zielonem obchodów „Dnia Ziemi”. Dzię-

kujemy również za życzliwość, poświęcony czas 
oraz pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji 
przyrodniczej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
uczniowie PSP w Zielonem

Z ekologią na „TY” 
w Publicznej Szkole Podstawowej 

Ciąg dalszy ze str. 12
Grupa teatralna działająca przy KDK 

pod kierunkiem p. Marioli Kaweckiej 
w dniu 25 kwietnia przedstawiła bajkę  
pt. „Książę szuka żony”. Piękne stroje 
i profesjonalna gra aktorów przeniosła 
nasze dzieci w prawdziwy świat sztu-

ki, wywołując przy tym wiele emocji. 
Po przedstawieniu aktorzy zaprosili 
wszystkich widzów do wspólnej zaba-
wy przy znanym utworze „Gangnam 
style”. Następnie p. Mariola Kawecka 
przeprowadziła wśród dzieci quiz, który 
sprawdzał stopień zapamiętania  obej-

rzanego spektaklu. W nagrodę za dobrą 
odpowiedź były słodkości. Chętnych do 
wzięcia udziału nie brakowało. W całym 
przedsięwzięciu wspierała panią Mario-
lę pani Marzena Mazurek.

W podziękowaniu za wysiłek i po-
święcony czas przygotowano gościom 
słodki poczęstunek. 

K. Czapla, B. Dziura

„Wójtowianie”
 – historia i osiągnięcia

Ciąg dalszy ze str. 8
* Wyróżnienie i nagroda na VI Ogól-

nopolskim Festiwalu Wiejskich Zespo-
łów Artystycznych – Kielce 1997

* Tytuł Laureata X Ogólnopolskich 
Spotkań Grup Śpiewaczych „Ziemia i 
Pieśń” – Szprotawa 2002

* Tytuł Laureata w Eliminacjach 
Rejonowych XIV Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie 
– Krasnobród 2007

* I miejsce w VIII Wojewódzkim 
Konkursie Piosenki Partyzanckiej – 
Aleksandrów 2002

* Honorowa Odznaka „Zasłużony 
dla Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Za-
mojszczyzny” – 2012

* Indywidualna nagroda i tytuł „Naj-
lepszego Wokalisty” dla Alicji Parkitny 
na Międzypowiatowym Festiwalu Ze-
społów Śpiewaczych – Werbkowice 
2012, na którym zespół wyśpiewał II 
miejsce.

Swoim śpiewaniem i graniem „Wój-
towianie” uświetniali wernisaże wystaw 
tak wybitnych artystów, jak: prof. Janusz 
Stanny, Zdzisław Witwicki, dr Katarzy-
na Stanny (w Warszawie i w Krasnobro-
dzie) oraz Jolanty Górnik z Wrocławia 
i Moniki Molenda, pochodzącej z Kra-
snobrodu, której wernisaż odbył się w 
Instytucie Słowackim w Warszawie.

Stałe uroczystości i imprezy z udzia-
łem „Wójtowian” to: dożynki diecezjal-
ne, koncerty kolędowe, odpust ku czci 
Św. Rocha, Dzień Chorych oraz Pieg 
Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.

Podczas koncertów, które mają 
miejsce poza terenem najbliższych oko-
lic „Wójtowanie” zawsze prezentują 
piosenki o Krasnobrodzie i Roztoczu, 
rozsławiając piękno tego regionu. 

Z okazji 15-lecia zespół nagrał płytę 
pt. „Choć my nie Mazowsze…”. Obec-
nie z okazji jubileuszu 20-lecia działal-
ności ukazała się druga płyta pt. „Gdy 
zaświeci słońce…”.

M. Czapla

Jubileusz  20-lecia zespołu – maj 2013r.
Na zdjęciu: (stoją od lewej): Alicja Parkitny, Krzysztof Ujma, Alicja Olszewska, Alina Słota, 

Łukasz Derkacz, Elżbieta Piela, Wiktor Dzirba, Wanda Sachajko, Stanisław Olszewski, Marianna 
Olszewska, (poniżej od lewej): Piotr Mielnicki, Wiesława Dąbrowska, Jarosław Derkacz. 
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W niedzielę Dobrego Pasterza – 
21 kwietnia w Sanktuarium 

Maryjnym w Krasnobrodzie odbyło się 
Regionalne Spotkanie Podwórkowych 
Kółek Różańcowych Dzieci. Na to spo-
tkanie przybyło do Pani Roztocza ok. 
700 dzieci z terenu diecezji zamojsko-
lubaczowskiej i nie tylko, bo przyjechały 
również dzieci z kilku parafii archidie-
cezji lubelskiej. Dzieciom towarzyszyli 
rodzice i opiekunowie. Do Tronu Maryi 
przybyło również bardzo wielu prywat-
nych pielgrzymów. 

Na rozpoczęcie spotkania w kra-
snobrodzkim sanktuarium zgromadzo-
nych w kościele pielgrzymów powitał 
i pozdrowił o. Piotr  Dettlaff (CSsR) 
z Radia Maryja. W spotkaniu PKRD 
wzięła również udział Madzia Buczek - 
założycielka Podwórkowych Kółek Ró-
żańcowych, która na początku wyraziła 
radość ze spotkania dzieci u Pani Kra-
snobrodzkiej oraz skierowała do wszyst-
kich słowa swoich życzeń i pozdrowień. 
Madzia Buczek zachęcała wszystkich 
do pięknej modlitwy jaką jest różaniec. 
Jak mówiła – sama – nie rozstaje się z 
tą modlitwą od 3 roku życia, co pomaga 
jej w znoszeniu cierpienia i w codzien-
nym życiu. Zwracając się do przybyłych 
pielgrzymów mówiła: „To Maryja nas 
tutaj wszystkich gromadzi. W tym cza-

sie wielkiej radości, kiedy przeżywamy 
radość Zmartwychwstania Pana Jezusa. 
Radujemy się Jego obecnością, pośród 
nas, w naszych sercach. Dzisiaj Matka 
Boża chce nas szczególnie prosić o to 
byśmy pragnęli codziennie odmawiać 
różaniec święty, z sercem, z miłością, w 

skupieniu. Bo Ona nas wszystkich tutaj 
gromadzi, aby każdego z nas po imieniu 
zachęcić i wezwać do codziennego, gor-
liwego odmawiania różańca świętego. 
Dlatego chciejmy znaleźć czas w ciągu 
dnia, aby poświęcić go Panu Bogu i 
Matce Najświętszej – nie śpiesząc się, 
ale pragnąc przeżywać tę modlitwę jako 
rozmowę z Bogiem. W tej modlitwie bo-

wiem możemy powierzać Matce Bożej 
wszystko to co jest w naszych sercach 
– nasze radości, nasze smutki, ale tak-

że bardzo ważne intencje (…). Miejmy 
świadomość, że ta nasza modlitwa co-

dzienna ma wielką moc – bo pomaga-

my przez to Maryi w ratowaniu świata 
i ratowaniu człowieka. Dlatego prośmy 
dzisiaj Matkę Bożą, o tę łaskę, abyśmy 
mieli w sercu to wielkie pragnienie co-

dziennej modlitwy różańcowej – która 
broni przed złem, przed pokusami – jest 
dla nas ratunkiem. Dlatego zechciejmy 
dzisiaj na nowo powierzyć siebie Ma-

ryi, tej, która tutaj Króluje, aby oddać 
Jej swoje życie, swoje serce, wszystko 
to co mamy i kim jesteśmy, by Ona nas 
prowadziła przez życie, byśmy potrafili 
wiernie służyć Bogu, byśmy kochali Go 
całym sercem. Chciejmy tę modlitwę 
podejmować z odwagą i radością –jako 
dzieci Matki Najświętszej - wszędzie tam 
gdzie Pan Bóg nas pośle. Następnie po-
prowadziła modlitwę cząstką różańca 
świętego.

Warto wspomnieć w tym miejscu 
- jak powstały Podwórkowe Koła Ró-
żańcowe Dzieci. Oto pierwsze „koło” 
założyła w 1997 roku właśnie Madzia 

Buczek, która ze swoimi kolegami z 
podwórka zaczęła modlić się modlitwą 
na różańcu. Dziś Podwórkowe Kółka 
Różańcowe skupiają ok. 150 tys. dzieci 
w 32 krajach na wszystkich kontynen-
tach świata. Postawa dzieci  z Podwór-
kowych  Kół Różańcowych  jest kon-
tynuacją misji  pastuszków z Fatimy:  
Hiacynty, Łucji i Franciszka. Modlitwą 
różańcową ogarniają cały świat. Człon-
kowie kół mogą gromadzić się na mo-
dlitwie wspólnej bądź, o ustalonej  go-
dzinie  modlić się   w swoim domu.

Założycielka tego wielkiego dzieła 
pragnie każdemu przekazać jak bardzo 
potrzebna jest modlitwa na różańcu. 
„Pamiętajcie, że przez różaniec może-
cie wszystko przezwyciężyć” – pisze na 
stronie internetowej PKRD. „Zobaczcie, 
jak bardzo w naszych czasach potrzebna 
jest modlitwa różańcowa, o którą błaga 
nas Matka Boża. (…) Dlatego błagam 
was, pomóżcie Matce Bożej zwycię-
żyć!”. 

Centralnym wydarzeniem krasno-
brodzkiego spotkania była Eucharystia, 
której przewodniczył i homilię wygłosił 
Ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk – Ku-
stosz Sanktuarium i proboszcz parafii 
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie.

Nawiązując do niedzielnej ewange-
lii mówił: „Dobry Pasterz – zna swoje 
owce. On patrzy na każdą i każdego z nas 
i zna nas po imieniu. Na każdego patrzy 
indywidualnie. Troszczy się o pokarm, 
chroni przed złem. Taki jest właśnie pa-

sterz. Ale On mówi również: moje owce 
słuchają mojego głosu. W jaki więc spo-

sób mam poznawać tę miłość Dobrego 
Pasterza? Kto Go zna najlepiej? To jest 
właśnie Maryja, która pragnie, żebyśmy 
czynili wszystko co Jej Syn nam powie. 
Bo Ona nas wszystkich wzięła jako swo-

je dzieci. I pragnie byśmy Go poznawali. 
Czy modlitwa różańcowa jest drogą do 
poznawania Jej Syna? (…). W tej modli-
twie razem z Maryją poznajemy Dobre-

go Pasterza. Bo czas modlitwy różańco-

wej – to czas patrzenia na Jezusa, ale 
też czas bycia z Matką. Bo Ona jest w 
czasie tej modlitwy, Ona na nas patrzy. 
Różaniec to droga poznawania, prze-

bywania z Nim i doświadczania Jego 
miłości. Dlatego Maryja wciąż prosi: 
Odmawiajcie codziennie różaniec! A my 
odpowiadajmy na tę prośbę i módlmy się 
za Kościół Święty, za naszą Ojczyznę i 
za cały świat” .  

W koncelebrze wziął udział rów-
nież o. Piotr Dettlaff (CSsR) oraz wielu 

Dzieci Maryi u Pani Roztocza

Spotkaniu PKRD przewodniczył
 o. Piotr Dettlaff

W spotkaniu PKRD wzięła udział Madzia 
Buczek - założycielka PKRD
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kapłanów, którzy wraz z różańcowymi 
dziećmi przybyli na tę uroczystość. 

Spotkanie ubogacone było pięknym 
śpiewem w wykonaniu zespołów dzia-
łających przy parafii Nawiedzenia NMP 
w Krasnobrodzie - scholi Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży oraz scholi 
młodzieżowej pod kierunkiem Ks. Ma-
cieja Lewandowskiego, która bardzo 
żywym koncertem pieśni religijnych za-
kończyła spotkanie w naszej świątyni.

Celem spotkań regionalnych orga-

nizowanych przez Radio Maryja jest 
wspólna modlitwa, dzielenie się świa-
dectwami o mocy modlitwy różańcowej 
oraz propagowanie modlitwy różańco-
wej wśród dzieci. 

Uczestnictwo 
dzieci w PKRD 
związane jest z 
deklaracją co-
dziennej modli-
twy różańcowej 
w intencjach: za 
Ojca Świętego o 
zdrowie i potrzeb-
ne łaski dla Niego, 
za Kościół Święty, 
za biskupów ka-
płanów i siostry 
zakonne, za misje, 
za dzieci nienaro-
dzone, o nawróce-
nie grzeszników, o pokój na świecie.

Dopełnieniem całej  uroczystości 
był słodki poczęstunek dla wszystkich 
uczestników. Była też okazja, aby każda 
z przybyłych grup za pośrednictwem TV 
TRWAM wypowiedziała słowa życzeń i 
pozdrowień dla swoich najbliższych.

Zadaniem Podwórkowych Kółek 
Różańcowych jest szerzenie modlitwy 
różańcowej w rodzinie, szkole, wśród 
koleżanek i kolegów. 

Chciejmy wszyscy odpowiedzieć na 
orędzie Maryi, która wzywa wszystkich 
ludzi do codziennego odmawiania ró-

żańca. To wezwanie Maryi jest aktualne 
także dzisiaj. Potrzeba naszej wytrwałej 
modlitwy, by na świecie mógł zapano-
wać pokój i zwyciężyło dobro. Matka 

Boża prosi także Ciebie o codzienną 
modlitwę różańcową. To tak niewiele, a 
jak wiele łask możemy wyprosić dla sie-
bie, swoich najbliższych, dla Ojczyzny 
i całego świata. Może Maryjny miesiąc 
maj będzie dla Ciebie czasem, w którym 
rozkochasz się w modlitwie różańcowej 
i staniesz się apostołem Matki Najświęt-
szej by pomagać Jej w przemianie świa-
ta  i ratowaniu grzeszników. 

     

Ks. Sławomir Skowroński

Licznie zgromadzone delegacje PKRD

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił 
Kustosz Sanktuarium w Krasnobrodzie - Ks. 

Prałat Eugeniusz Derdziuk

Koncert w wykonaniu scholi młodzieżowej pod kierunkiem 
ks. Macieja Lewandowskiego

Zgromadzone delegacje PKRD

Była też okazja do pozdrowień przez TV Trwam Słodki poczęstunek dla uczestników spotkania.
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Jako regionalistka mam bogatą bi-
blioteczkę publikacji związanych 

z Krasnobrodem. Ostatnio moje zasoby 
wzbogaciły się o książkę „W hołdzie 
przeszłości Miejsca pamięci powstania 
styczniowego w województwie lubel-
skim” autorstwa kolegów regionalistów 
z Fajsławic - Adama Polskiego i Andrze-
ja Kasprzaka. Promocja tej książki mia-
ła miejsce w Białej Podlaskiej na Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowej pn. 
„Kultura pamięci czynnikiem rozwoju 
społeczności lokalnej 150 lat po powsta-
niu styczniowym” w dniach 8-9 marca 
2013r. W tej konferencji wzięło udział 
wielu przedstawicieli Towarzystw Re-
gionalnych z województwa lubelskiego 
m.in. z Krasnobrodzkiego Towarzystwa 
Regionalnego. Celem spotkania było 
przywrócenie pamięci o bohaterach i 
miejscach powstania styczniowego. 

Chciałam zainteresować czytelni-
ków „Gazety Krasnobrodzkiej” wspo-
mnianą wyżej książką. Otóż publikacja 
ukazała się w 2012r. to drugie wydanie 
tej cennej pozycji (pierwsze ukazało się 
w 2007r). Obecne jest poszerzone i uzu-
pełnione. Warto pochylić się nad mrów-
czym trudem autorów, zwłaszcza, że i 
na naszej zamojskiej ziemi bitwy pod 
Krasnobrodem czy Panasówką na trwa-
łe zapisały się w historii naszego kraju i 
regionu. Świadkami tamtych wydarzeń 

są także zagubione, często bezimienne 
mogiły, zaś symbolami pamięci o nich 
liczne pomniki, krzyże i inne upamięt-
nienia znajdujące się w wielu miejsco-
wościach Zamojszczyzny. Na terenie 

województwa lubelskiego autorzy zin-
wentaryzowali 145 takich miejsc (w tym 
14 cmentarzy powstańczych, 85 mogił 
zbiorowych, 9 pojedynczych i 37 innych 
ważnych miejsc. Wszystkich bitew, po-
tyczek i starć w całym powstaniu było 

1229, zaś na terenie naszego wojewódz-
twa - 224. Publikacja zawiera także licz-
bę powstańców, którzy zginęli lub zmar-
li od ran. W tym celu Andrzej Kasprzak 
dokonał przeglądu ksiąg z 185 parafii. 
Życie w powstaniu styczniowym stra-
ciło aż 1016 osób. W 397 przypadkach 
udało się ustalić ich nazwiska. Można 
powiedzieć, że autor dokonał swego 
rodzaju wskrzeszenia tych śmiałków, 
którzy mając niekiedy zaledwie kilka-
naście lat dla ojczyzny złożyli ofiarę 
najwyższą - własne życie. Książka jest 
wzbogacona 180 fotografiami miejsc 
pamięci powstania styczniowego. Praca 
fajsławickich społeczników zasługuje 
na najwyższe uznanie i wdzięczność 
każdego patrioty. Książka może stano-
wić swoisty przewodnik dla tych, którzy 
zechcą odwiedzić powstaniowe miejsca 
w naszym regionie. 

W roku obchodów 150 rocznicy 
Powstania Styczniowego - pisze Adam 
Polski - naszego największego choć 
przegranego zrywu narodowego, nie 
zapominajmy o tych Synach Naszej Oj-
czyzny, którzy dla jej wyzwolenia z jarz-
ma rosyjskiej niewoli, złożyli w ofierze 
swój dar największy - swoje życie. Od-
dajmy im cześć za ich odwagę.

Alina Słota

W hołdzie przeszłości

Najserdeczniejsze 
życzenia!

Księdzu Stanisławowi Górnikowi - probosz-
czowi Parafii p.w. Świętego Krzyża w Kalinówce 
koło Skierbieszowa z okazji 20-lecia kapłaństwa 
składam w imieniu własnym i mieszkańców 
Wólki Husińskiej najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, błogosławieństwa bożego i wszelkich 
łask bożych.

Niech Nasza Pani i Matka Krasnobrodzka ob-
darza Cię swoją łaską i udziela wszelkiej pomocy 
w Twojej pracy duszpasterskiej jako wiernemu 
słudze Winnicy Pańskiej.

Niech Św. Stanisław Biskup - Twój patron, 
wspomaga Cię w Twojej pracy duszpasterskiej 
wśród ludu bożego. Chcemy, byś wiedział, że tu 
w Twojej rodzinnej miejscowości znajdziesz za-
wsze życzliwość i ciepło serc jej mieszkańców a 
Twoich braci i sióstr w wierze.

Szczęść Boże Stasiu.
Mieczysław Dziura

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Nasze 

Roztocze” zaprasza do udziału w 
III edycji konkursu fotograficz-
nego „Odkrywamy Nasze Roz-
tocze”. 

Celem konkursu jest ukazanie 
piękna i różnorodności przyrody, 
krajobrazu, architektury obszaru 
LGD „Nasze Roztocze”, promo-
cja projektów zrealizowanych w 
ramach wdrażania Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju na terenie LGD 
oraz rozwijanie wśród dzieci i 
młodzieży zainteresowań przy-
rodą i historią ich najbliższego 
otoczenia.

Konkurs przeznaczony jest 
dla uczniów szkół podstawo-
wych zamieszkałych na obszarze 
gmin Adamów, Józefów, Krasno-
bród, Zamość i Zwierzyniec. Dla 

zwycięzców konkursu oraz jego 
uczestników przewidziane są na-
grody rzeczowe m.in. cyfrowy 
aparat fotograficzny, odtwarzacz 
MP4, mikrowieża z cyfrowym 
radiem, pilotem oraz odtwarza-
czem płyt CD oraz nagrody upo-
minkowe.

Zgłoszenie udziału w kon-
kursie następuje poprzez złoże-
nie pracy konkursowej na płycie 
CD lub DVD wraz z wypełnio-
nym formularzem zgłoszenio-
wym w Biurze Stowarzyszenia 
w terminie od 13.05.2013r. do 
14.06.2013r. od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 –15.30. 

Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi w dniu 21.06.2013r.

Regulamin Konkursu i for-
mularz zgłoszenia: 

www.lgdnaszeroztocze.pl.

„Odkrywamy Nasze Roztocze”
III edycja konkursu fotograficznego
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„Po rozbiciu 25 pułku ułanów, płk 
Bohdan Kazimierz Stachlewski, rtm. 
Włodzimierz Pilinkiewicz, por. Wacław 
Witkowski i por. Trzebiński usiłowali 
przedostać się do centrum kraju. Trze-
biński otrzymał rozkaz wystarania się w 
miejscowej gminie przepustki umożli-
wiającej i gwarantującej dostanie w oko-
lice Lublina. W tym czasie dom, w któ-
rym przebywał dowódca pułku, został 
otoczony prze zbrojna bandę Ukraińców, 
a wszyscy znajdujący się w nim oficero-
wie rozstrzelani” - kończy swe wspo-
mnienia por. Marcin Szeliga Trzebiń-
ski, wielokrotny uczestnik uroczystości 
w Krasnobrodzie. Los oficerów, którzy 
wpadli w ręce czerwonoarmistów był w 
większości również tragiczny i dopełnił 
się w obozach zagłady: w Kozielsku – 
mordowano w Katyniu, Starobielsku, 

skąd wywożono do miejsca zagłady w 
lasach pod Charkowem, w Ostaszkowie 

– mordowano w Kalininie!
Spośród oficerów 25 p. uł. w Katyniu 

zostali zamordowani: z-ca dowódcy puł-
ku ppłk Marian Korczak, kwatermistrz 
mjr Wincenty Cendro, por. rez. Henryk 
Zdanowski – oficer broni i por. Edward 
Jędrych – lekarz. W tym też obozie zo-
stali zamordowani trzej oficerowie z 27 
p. uł.i jeden z 4 psk.

W Starobielsku więzieni byli ofice-
rowie 27 p. uł i 4 psk. - zamordowani 
pod Charkowem. Los podkomendnych 
podzielili również dzielni dowódcy 
Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. W 
Katyniu zamordowany został płk Kazi-
mierz Żelisławski. Natomiast ranny gen. 
Konstanty Plisowski, oraz mjr Adam 
Sołtan, niezwykle uzdolniony szef szta-
bu brygady, dostali się do obozu jeniec-
kiego w Starobielsku i zamordowani 
pod Charkowem.

Inaczej potoczyły się losy d-cy 26 
p.uł. płk. Schweizera, gdzie kilkudzie-
sięcioosobowa grupa na czele z nim, 
wyruszyła w nocy z 27 na 28 września 
w kierunku granicy węgierskiej. Marsz 
nacechowany ciągłymi niebezpieczeń-
stwami i nagłymi zwrotami wśród poste-
runków sowieckich i band ukraińskich 
zakończył się 2 października. Spośród 
45 członków grupy, granicę przekroczy-
ło nieopodal wioski Kalnica tylko 6 uła-
nów z płk. Schweizerem na czele. Więk-
szość zginęła w walce, bądź dostała się 
do niewoli. W następnych miesiącach, 
tylko niektórym z nich udało się dotrzeć 
na Węgry, a potem do Francji, by tam 
dołączyć do tworzonej polskiej armii.

Odmiennie potoczyły się losy kilka 

razy rannego gen. Andersa, który usi-
łował z grupą podległych mu oficerów 
przedostać się przez kordon wojsk so-
wieckich i uzbrojonego chłopstwa ukra-
ińskiego w kierunku Sambora. W grupie 
tej, między innymi znajdowali się: gen. 
Konstanty Plisowski, rtm. Stanisław 
Kuczyński, rtm. Władysław Zgorzelski, 
kpt. Stanisław Koszutski, por. Zbigniew 
Kiedacz, rtm. Olgierd Ślizoń oraz ordy-
nans gen. Andersa ułan Bronisław Tom-
czyk.

Marsz przez las był niezwykle dra-
matyczny. Oficerowie polscy byli skraj-
nie wymęczeni i głodni. Trzeba było 
wymijać posterunki sowieckie bardzo 
często w odległości kilkunastu metrów. 
Grupa przedzierając się w kierunku Tur-
ka nad Stryjem, stacza ostatnią walkę 
z bandą uzbrojonych Ukraińców i so-
wieckich żołnierzy pod wsią Zastówka. 
Doszło do strzelaniny i krwawej walki 
wręcz. Generał został dwa razy ranny. 
Szczególnie groźny był postrzał w oko-
licy biodra.

Gen. Anders w swoich wspomnie-
niach pisze: „Jak wspaniała była w 
tej chwili garstka Polaków. Nie chcąc 
utrudnić dalszego marszu kolegom pro-
siłem ich, by zostawili mnie na miej-
scu. Byłem zdecydowany nie oddać się 
żywym w ręce napastników. Ale moi 
towarzysze broni nie chcieli o tym sły-
szeć. Z największym trudem i poświę-
ceniem właściwie prawie nieśli mnie na 
rękach.”

Przejście przez las w czasie ciemnej 
nocy było niezwykle trudne. 29 września 
o świcie, grupa oficerów z ciężko ran-
nym generałem dotarła do wsi Jasionka 
Stasiowa. Mieszkający tam Ukraińcy 
zameldowali posterunek wojsk sowiec-
kich.

W Starym Samborze gen. Anders 
spotkał swoich towarzyszy broni: gen. 
Plisowskiego, ppłk Pjąka, mjr Rudnic-
kiego, mjr Sołtana i innych. Widział ich 
wówczas po raz ostatni. 

W Samborze wszystkich rannych i 
chorych oficerów załadowano do samo-
chodu oraz pod eskortą czerwonoarmi-
stów wyruszono w kierunku Tarnopo-
la. Samochód ten, przejeżdżając przez 
Lwów, zepsuł się w pobliżu wojsko-
wego szpitala na ulicy Łyczakowskiej. 
Generał krzyczał, że mocno krwawi i 
potrzebuje natychmiastowej pomocy. 
Enkawudziści postanowili umieścić 
ciężko chorego generała w szpitalu. Zo-
stał tam natychmiast otoczony troskliwą 
opieką przez znajomych mu lekarzy, a 

diagnoza medyczna uzasadniała możli-
wości przedłużenia pobytu celem konty-
nuacji właściwego leczenia doznanych 
kontuzji i ran. To zdecydowało, że nie 
został wywieziony do obozu jenieckiego 
w Kozielsku i nie podzielił losu swoich 
kolegów w Katyniu.

Po pewnym czasie władze sowieckie 
postanowiły przekazać szpital wojskowy 
przy Łyczakowskiej wyłącznie dla żoł-
nierzy Armii Czerwonej. Generała prze-
wieziono do szpitala kasy chorych przy 
ul. Kurkowej, a po niedługim okresie 
pobytu w nim, do więzienia dla pospo-
litych przestępców pod nazwą Brygitki. 
W więzieniu tym panowały okropnie złe 
warunki: zimno (woda przyniesiona na-
tychmiast zamarzała), głód, choroby za-
raźliwe i pasożytnicze oraz zupełny brak 
opieki medycznej.

Gen. Anders pisze w swoich wspo-
mnieniach: „Żyłem w przekonaniu, że 
koniec mój się zbliża. Pomimo odpor-
ności organizmu bardzo wychudłem. 
Byłem tak osłabiony, że nie czułem bólu 
z ran oraz licznych odmrożeń. Myślę, że 
w tych warunkach nie wytrzymałbym 
więcej niż 2 tygodnie. Żadne stukanie i 
wywoływanie straży więziennej w dal-
szym ciągu nie odnosiło skutku. Często 
w nocy wpadano do celi, robiono rewi-
zję oraz przy tym bito mnie i kopano”.

Wielokrotnie też wprost wyciągano 
chorego generała poruszającego się o 
kulach, wieziono do siedziby N.K.W.D 
i przesłuchiwano. W pewnym okresie 
przesłuchań chciano wymusić, aby gen. 
Anders objął stanowisko dowódcy armii 
sowieckiej. Obiecywano wolność, gwa-
rancje bezpieczeństwa i zapewnienia 
odpowiednio dobrych warunków pracy. 
Anders nie wyraził zgody na żadne sta-
wiane propozycje – tłumacząc się ciągle 
pogarszającym stanem zdrowia. Jedno-
cześnie zarzucał władzom N.K.W.D, 
że nie zapewniają jemu i innym żołnie-
rzom polskim, a szczególnie oficerom, 
odpowiednich warunków bytu, opieki 
zdrowotnej i elementarnych potrzeb 
wynikających z ludzkiego traktowania 
jeńców wojennych. W lutym 1940 roku 
wywieziono gen. Andersa pociągiem 
więziennym na Łubiankę - więzienie 
usytuowane w centrum Moskwy. 

Generał pisze w swej książce pt. 
BEZ OSTATNIEGO ROZDZIAŁU: 
„Przed wejściem do celi więziennej, ro-
bią szczegółową rewizję. 

Ciąg dalszy na str. 18

Szlak bojowy 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich cz.10
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Szlak bojowy 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich 

cz.10
Ciąg dalszy ze str. 17

Zabierają wszystkie rzeczy wraz z 
walizką. Zostawiono tylko koc, mydło 
szczotkę do zębów i kubek. Ubranie i 
buty pocięto i popruto. W pewnej chwili 
znajdują medalik z Matką Boską. Zbie-
rają się w kilkunastu nad medalikiem, 
śmiech grubiański i: - zobaczymy, czy 
ci ta… pomoże w sowieckim więzieniu. 
Medalik rzucono na ziemię i zdeptano 
nogą.  Do dziś dnia nie mogę się otrzą-
snąć z wrażenia. Potem w więzieniu śnił 
mi się ten medalik. Cięgle widziałem 
twarzyczkę Matki Boskiej Częstochow-
skiej, najczęściej podobną do św. Teresy. 
Czułem jej ciągłą opiekę nad sobą. Im 
więcej słyszałem koło siebie sowieckich 
bezbożników, tym bardziej utrwalała się 
we mnie wiara w Boga. Dodawała mi sił 
do zwalczania słabości ludzkich w tych 
ciężkich dla mnie chwilach…”

Następnie przewieziono generała z 
Łubianki do więzienia w Butyrkach, 

aby po kilku miesiącach ponownie 
umieścić go w poprzednim miejscu, w 
którym przebywał aż do sierpnia 1941 
roku.

Po ustaleniach gen. Władysława Si-
korskiego premiera rządu na uchodźc-
twie ze Stalinem, gen. Anders został 
zwolniony z więzienia w dniu 4 sierpnia 
1941 roku celem utworzenia armii pol-
skiej na terenie Związku Radzieckiego.

Wiadomość o zwolnieniu osobiście 
przekazali generałowi Beria i Mierku-
łow – szefowie N.K.W.D, ci sami co 

miedzy innymi w roku 1940 podpisali 
wyrok na polskich oficerów zamordo-
wanych potem w Katyniu i pozostałych 
miejscach zagłady.

W Moskwie stworzono gen. Ander-
sowi w miarę dobre warunki – potrzeb-
ne do prac organizacyjnych nad tworze-
niem polskiej armii. Wrześniowy szlak 
bojowy był w przypadku gen. Władysła-
wa Andersa początkiem długiej wojen-
nej drogi – pełnej żołnierskiej chwały. 

Tym ostatnim opisem kończę cykl 
artykułów dotyczących walk 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich na tle działa-
nia bojowego Nowogródzkiej Brygady 
Kawalerii. Jak czytelnik mógł zauważyć 
Nowogródzka BK, a w tym 25 p. uł., 
stoczyła najkrwawsze i najtragiczniej-
sze walki z agresorem wschodnim oraz 
licznymi, dobrze uzbrojonymi przez 
niego bandami ukraińskimi. Tysiące ofi-
cerów, którzy dostali się do sowieckiej 
niewoli, zostało zamordowanych w Ka-
tyniu, Charkowie, Kalininie, Bykowi i 
wielu innych miejscach kaźni oraz wię-
zieniach.

Ci żołnierze, którzy ukończyli walkę 
w szeregach swoich oddziałów i zdołali 
uniknąć niewoli, brali aktywny udział w 
ruchu oporu na terenie kraju będącego 
pod okupacją niemiecką i bolszewicką, 
w szeregach Armii Krajowej i Batalio-
nów Chłopskich.

Ostatnia bitwa żołnierzy gen. An-
dersa była też ostatnią walką kawalerii 
w obronie honoru i niepodległości pań-
stwa. Nowogródzka BK jest jednym z 
symboli niepodległej Polski. Ta wielka 
jednostka kawalerii, a w tym jej poszcze-
gólne pułki, kończąc swój wrześniowy 

szlak bojowy, w sposób symboliczny 
schodziła ze sceny wielkiej historii.

Rzeczpospolita traciła na wiele lat 
niepodległość i suwerenność, ponadto 
kończył się definitywnie czas, w którym 
kawaleria odgrywała istotną rolę na polu 
bitew.

Wydarzenia i fakty opisane w arty-
kułach zaczerpnięte zostały z dokumen-
tów, wspomnień, relacji żołnierzy 25 
Pułku Ułanów Wielkopolskich, a szcze-
gólnie ppor. Jana Estkowskiego, ppor. 
Jana Błasińskiego, por. Marcina Trze-
bińskiego, rtm. Henryka Roycewicza, 
ppor. Bogdana Wałeckiego, plut. pchor. 
Karola Mikołajewskiego oraz z książek: 
1) Ułańska jesień – Bogdana Królikow-
skiego, 2) Bez ostatniego rozdziału – 
gen. Władysława Andersa, 3) Z dziejów 
kawalerii II Rzeczpospolitej ppor. Jana 
Błasińskiego, 4) Z dziejów 25-go Pułku 
Ułanów Wielkopolskich Wiesława A. 
Lasockiego.

Jan Gębka

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowa-

nie dla pani Dyrektor Krasnobrodz-

kiego Domu Kultury oraz całemu 
Zespołowi Redakcyjnemu Gazety 
Krasnobrodzkiej za okazaną pomoc i 
współpracę przy redagowaniu moich 
artykułów dotyczących historii walk 
25 Pułku Ułanów Wielkopolskich na 
tle działania Nowogródzkiej Bryga-

dy Kawalerii.
  Jan Gębka

Lekarz medycyny weterynaryjnej

W dniu 17.05.2013r. Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Dzia-

łania „Nasze Roztocze” zakoń czy ło 
pierwszy w 2013 roku nabór wnio sków 
w ramach dzia łania 4.1 413 „Wdra żanie 
Lokal nych Stra tegii Roz woju” Pro-
gramu Roz woju Obszarów Wiej skich 
na lata 2007 – 2013 w zakresie ope racji, 
które odpo wia dają warunkom przy-
znania pomocy dla dzia łania „Odnowa 
i rozwój wsi”, „Róż ni co wanie w kie-
runku dzia łal ności nie rol ni czej” oraz 
„Małe pro jekty”.  

W sumie złożone zostały:  22 wnio-
ski w ramach dzia łania „Małe pro jekty” 
na łączną wnio sko waną kwotę dofi-
nan so wania 505.169,44 zł., 1 wniosek 
w ramach dzia łania „Odnowa i rozwój 
wsi” na wnio sko waną kwotę dofi nan-

so wania 128 451,00 zł., i 2 wnioski 
w ramach dzia łania „Róż ni co wanie 
w kie runku dzia łal ności nie rol ni czej” na 
łączną wnio sko waną kwotę dofi nan so-
wania 175 000,00 zł.

W ramach „małych projektów” 3 
wnioski są z terenu gminy Krasnobród. 
Dwa złożyła Gmina Krasnobród i są to 
wnioski na modernizacje świetlic wiej-
skich w Malewszczyźnie (wartość kosz-
tów kwalifikowanych - 58.996,39zł., 
wnioskowana kwota dofinansowania 
– 20.000,00 zł.) i Majdanie Małym 
(wartość kosztów kwalifikowanych – 
49.720,06zł., wnioskowana kwota do-
finansowania – 20.000,00 zł.). Jeden 
wniosek na zadanie pod nazwą „Wczo-
rajsza codzienność dzisiejszym hobby” 
złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Radość i Nadzie-
ja” w Dominikanówce (wartość kosz-
tów kwalifikowanych – 19.498,48zł., 
wnioskowana kwota dofinansowania – 
15.598,77zł.).

Obecnie wnioski poddane są ocenie.

M. Czapla

Małe projekty 2013

Ogłoszenie
Sprzedam

HUŚTAWKĘ 
OGRODOWĄ

Cena 180 zł.
Kontakt: 699 610 606
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21 kwietnia do Maryi Krasnobrodu 
kolejny raz przybyły dzieci z całej Die-
cezji Zamojsko- Lubaczowskiej i nie tyl-
ko. Zgromadzone są w Podwórkowych 
Kółkach Różańcowych Dzieci oraz w 
innych grupach modlitewnych. Łączy 
je codziennie Modlitwa Różańcowa. Na 
spotkanie przyjechała także założyciel-
ka PKRD Madzia Buczek, z mamusią 
i ciocią. Wszystkie dzieci były bardzo 
uradowane, ponieważ chciały osobiście 
poznać Madzię, która jest im droga i bli-
ska. Na uroczystości był też Ojciec Piotr 
Detlaff z Radia Maryja, wraz z ekipą 
radiową i telewizyjną. Mszę Świętą ce-
lebrował wraz z przybyłymi kapłanami i 
wygłosił piękną homilię proboszcz pa-
rafii Ks. Prałat dr Eugeniusz Derdziuk. 
Oprawę liturgiczną przygotowały dzieci 
z miejscowej parafii. Młodzież z KSM-u 
wraz z Ks. Sławomirem Skowrońskim 
towarzyszyła oprawą muzyczną. Pod 
koniec Mszy Świętej podziękowania 
składał Ojciec Piotr, Ksiądz Proboszcz 
oraz dzieci z miejscowego PKRD. 

Następnie odbył się koncert scho-
lii parafialnej pod kierownictwem Ks. 
Macieja Lewandowskiego, który potrafi 
grać na każdym instrumencie muzycz-
nym włącznie z organami. Ksiądz Ma-
ciej poderwał wszystkich zgromadzo-
nych do śpiewu i pląsania. Nawet osoby 
starsze nie mogły ustać w miejscu. Po 
koncercie dzieci wypowiadały się do ka-
mery. Wspólny poczęstunek składający 
się z ciasta, słodyczy i owoców zakoń-
czył piękną uroczystość. 

Na spotkanie PKRD przyjechały 
zorganizowane grupy z 18 parafii. Opie-
kę nad nimi sprawowali kapłani, siostry 
zakonne lub katecheci. Jedna z opieku-

nek powiedziała: „To było piękne spo-
tkanie. Maryja Krasnobrodzka gromadzi 
u siebie tłumy małych dziecięcych serc, 
a Krasnobród powoli staje się dla dzieci 
Małą Częstochową.  Kustosz Sanktu-
arium Nawiedzenia NMP Ks. Prałat Eu-
geniusz Derdziuk zaprosił Radio Maryja 
i Telewizję Trwam w przyszłym roku. 
Jeśli Pan Bóg pozwoli i Krasnobrodzka 
Szafarka Łask dopomoże, dzieci znowu 
spotkają się razem. Takie spotkania jed-
noczą naszych milusińskich, pozytyw-
nie wpływają na ich rozwój duchowy i 
intelektualny. Różaniec Święty wyszep-
tany dziecięcymi ustami pomaga Matce 
Najświętszej upraszać łaski dla zbawie-
nia całego świata. 

Teraz napiszę kilka słów o naszej 
społeczności parafialnej. Ktoś powie-
dział, że obecnie jest trudno żyć, gdyż 
zło panoszy się wszędzie. To prawda 
zło istnieje, jest krzykliwe, słychać go 
z daleka. Jednak dobra jest więcej, jest 
ciche i pokorne. Kiedy przygotowywa-
liśmy spotkanie PKRD w naszej parafii, 
widziałam wielu dobrych, uczynnych, 
wspaniałych ludzi. Przyznaję, że po-
czątkowo martwiłam się, czy zdołamy 
zebrać tyle słodyczy, ciasta, owoców, by 
ugościć przybyłych pielgrzymów. Ni-
gdy nie zapomnę telefonu miejscowe-
go lekarza Pana Jerzego Ciosa, którego 
postawa bardzo mnie wzruszyła: „Pani 
Kuszowa, czy dwieście pączków wy-
starczy? Zamówiłem w dwóch piekar-
niach, tylko gdzie i kiedy mam je dostar-
czyć?”. Takich dobrych serc było więcej. 
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w 
osobach: Pana Burmistrza Wiesława 
Chmielowca, Pani Elżbiety Borek i Pani 
Elżbiety Nowak sponsorowali (z wła-

snych funduszy) naczynia jednorazo-
we, obrusy i inne produkty. Pracownicy 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury z Pa-
nią Dyrektor Mariolą Czaplą bezintere-
sownie wykonali i dostarczyli hasło na 
powitanie gości. Od piątkowego popo-
łudnia do niedzielnego południa parafia-
nie przynosili ciasta, słodycze i owoce. 
Przynieśli tak dużo, że dzieci najadły 
się do syta, a resztę zabrały na drogę. 
Dobre serce okazały także właścicielki 
kwiaciarni – Pani Dorota Gardias i Pani 
Anna Ożga, które gratisowo dostarczyły 
piękne bukiety dla przybyłych gości.

We wszystkich przygotowaniach 
mieliśmy wspaniałych pomocników. 
Bardzo ofiarnie pracowali rodzice dzieci 
należących do miejscowego Podwórko-
wego Kółka Różańcowego. Pomagały 
też osoby należące do grup modlitew-
nych z naszej parafii. Dzięki temu wiel-
kiemu zaangażowaniu, wszystko było na 
czas przygotowane i dopilnowane. Trze-
ba przyznać, że kiedy zachodzi potrze-
ba, można liczyć na naszych parafian ze 
wszystkich miejscowości. Większość z 
nich rozumie także potrzeby Radia Ma-
ryja i Telewizji Trwam i w miarę możli-
wości składa dary serca. Krąg dobrych 
ludzi poszerza się. Daje się zauważyć, że 
wierni biorą dobry przykład ze wspania-
łych kapłanów posługujących w naszym 
Sanktuarium, na czele z Księdzem Pro-
boszczem. Niech Bóg w Trójcy Jedyny 
wynagrodzi wszystkim za wszystko. A 
Niebieska Matka – Królowa Krasnobro-
du, niech przywołuje tłumy czcicieli i 
tuli do swojego serca.

 Józefa Kusz

Dzieci u Królowej Krasnobrodu

OGŁOSZENIE
INSTALER – Usługi Instalacyjne

Barabach Mirosław 
Wólka Husińska 12

tel: (84) 6607832, 505 859 538

Wykonuje usługi z zakresu:
- instalacje telewizyjne
- montaż anten i dekoderów TV i SAT
- instalacje telekomunikacyjne 
- instalacje komputerowe przewodowe
 i bezprzewodowe
- instalacje kamer przemysłowych

Ogłoszenie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość 

i Nadzieja” przyjmuje osoby chętne z terenu gminy Krasnobród i 
gminy Adamów do wzięcia udziału w warsztatach szkoleniowych 
ceramiczno garncarskich. Zapisy przyjmujemy w siedzibie Stowa-
rzyszenia w Dominikanówce. O terminie zajęć osoby zainteresowane 
zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, które wezmą udział w 
szkoleniu będą miały okazję zapoznać się z surowcem jakim jest gli-
na, tworzyć wyroby ceramiczne różnymi technikami łącznie ze szkli-
wieniem i wypałem w piecu ceramicznym.

Przypominamy, że piec do wypalania ceramiki został zakupiony 
w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Urszula Czapla
Wiceprezes Stowarzyszenia
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