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Dotacja na budowę szkoły 
w Kaczórkach

Gmina Krasnobród otrzymała dotację 
w wysokości 500 tys. zł. z rezerwy Mini-
stra Finansów Jana Vincenta-Rostowskie-
go z przeznaczeniem na budowę szkoły w 
Kaczórkach. Dzięki pozyskanym środkom 
oraz takiej samej kwocie, którą gmina 
Krasnobród musi wygospodarować z wła-
snego budżetu zakończona zostanie budo-
wa szkoły wraz z wyposażeniem.

Powyższa dotacja była możliwa do 
otrzymania dzięki znaczącej pomocy Wo-
jewody Lubelskiego Genowefy Tokar-
skiej.

Przetarg mający na celu wyłonienie 
wykonawcy budowy szkoły oraz jej wy-
posażenie odbędzie się 1 sierpnia 2011r.

Remonty 
krasnobrodzkich szkół

Już wkrótce rozpoczną się też duże 
remonty obiektów krasnobrodzkich szkół: 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ze-
społu Szkół Podstawowych. Komplek-
sowemu remontowi poddana będzie sala 
sportowa oraz ocieplone będą budynki i 
wykonana nowa elewacja. Prace prowa-
dzone będą od sierpnia 2011r. do maja 
2012r. Realizacja tego zadania jest moż-
liwa dzięki pozyskaniu przez gminę Kra-
snobród dotacji w wysokości 500 tys. zł. 
z rezerwy 0,6% z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.  Jest to największa w kraju 
dotacja na remonty. 

Nowa siedziba MGOPS-u
Gmina Krasnobród podjęła działania 

mające na celu adaptację budynku przy ul. 

Lelewela 11, tzw. „starego ośrodka zdro-
wia” na nową siedzibę Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasno-
brodzie. Obecnie MGOPS mieści się w 
wynajmowanym przez gminę budynku 
Banku Spółdzielczego. Wstępne opraco-
wanie kosztorysowe prac adaptacyjnych 
wynosi 239 tys. zł.

Trwa rozbudowa zalewu
Kontynuowane są prace związane z 

realizacją projektu „Rozbudowa infra-
struktury turystycznej w Krasnobrodzie 
– etap I” współfinansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego. Wykonawca 

zadania – firma PRAKTIBUD – Adam 
GWIZDAŁA z Tomaszowa Lubelskiego 
prowadzi obecnie prace ziemne na sta-
wach Podkaplica i Przysadka. Ponadto 
dotychczasowy parking żużlowy przy ul 
Sikorskiego jest przebudowywany i utwar-
dzany.  Układana jest kostka brukowa i 
betonowe płyty ażurowe typu MEBA. Po-
wierzchnia utwardzona parkingu wyniesie 
ponad 3200m2. Planowany termin zakoń-
czenia budowy parkingu - koniec lipca br. 

Fundusze na Wczasową i Sosnową
Długo oczekiwana inwestycja - budo-

wa ulicy Wczasowej i Sosnowej będzie 
realizowana. Gmina Krasnobród otrzyma 
dofinansowanie na realizację zadania pn. 
„Podniesienie atrakcyjności otoczenia tu-
rystyki na terenie Krasnobrodu poprzez 
rozbudowę i modernizację infrastruktury 

technicznej”. Wartość dofinansowanie 
wyniesie 2.867.927,58 zł., co stanowi 
85% kosztów kwalifikowanych zadania. 
Prace rozpoczną się pod koniec 2011 
roku.

Drogi w Zielonem
W dniu 22 lipca 2011r. zostało zło-

żone rozliczenie z wykonania prac przy 
drogach w miejscowości Zielone. Wy-
konano odbudowę drogi gminnej nr 
110 863L o nawierzchni bitumicznej na 
długości 640m. Koszt brutto wyniósł 
165.216,39zł., w tym dotacja w kwocie 
100.000zł. ze środków przeznaczonych na 
zwalczanie skutków powodzi.

Wykonano również  zabezpieczenie 
wąwozu lessowego przed erozją w ciągu 
drogi gminnej nr 112218L na długości 437 
m. Wartość brutto tego zadania wyniosła 
281.989,20zł., w tym dotacja 220.000zł. 
ze środków przeznaczonych na zabezpie-
czenie wąwozów lessowych przed erozją. 
Ogólny koszt obu zadań wykonanych w 
miejscowości Zielone wyniósł 447.205,59 
zł. (320.000 zł. – środki pozyskane, 
127.205,59 zł. – środki własne gminy).

Informacje zebrała:
M. Czapla

K O N K U R S
Wyższa Szkoła Informatyki 
i Zarządzania - koordynator 

Innowacyjnego Projektu Zdrowie 
i Turystyka „Uzdrowiska Perły 

Polski Wschodniej” 

ogłasza internetowy konkurs wiedzy 
o uzdrowiskach Polski Wschodniej.

Pomiędzy osobami, które prawi-
dłowo odpowiedzą na zadawane drogą 
internetową pytania zostaną rozloso-
wane dwie nagrody główne, którą jest 
tygodniowy pobyt dla dwóch osób w 
uzdrowisku.Lista uzdrowisk:
* Horyniec-Zdrój
* Iwonicz-Zdrój
* Krasnobród
* Polańczyk
* Rymanów-Zdrój

Konkurs zostanie przeprowadzony 
w terminie 1.08 - 9.08.2011.

Regulamin konkursu dostępny jest 
na stronie: www.klasterzit.pl/pl/regu-
lamin-konkursu

Formularz zgłoszeniowy dostępny 
jest na stronie: www.klasterzit.pl/pl/
formularz-zgloszeniowy
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W dniach 21-27 sierpnia 2011r. w Krasnobrodzie odbędzie się ko-
lejna, V już edycja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 

Per Artem ad Astra. Jego organizatorami są: Fundacja Młodzieżowej Or-
kiestry Kameralnej DIVERTIMENTO z Warszawy, Krasnobrodzki Dom 
Kultury, Urząd Miejski w Krasnobrodzie, Parafia Nawiedzenia Najświęt-
szej Marii Panny w Krasnobrodzie i Parafia Zesłania Ducha Świętego w 
Krasnobrodzie. Współorganizatorem organizowanego w ramach festiwa-
lu IV Ogólnopolskiego Konkursu Organowego jest Centrum Edukacji Ar-
tystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Honorowy patronat nad festiwalem objął Pasterz Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Wacław Depo. Pa-
tronat nad festiwalem sprawują również Burmistrz Krasnobrodu Wiesław 
Chmielowiec oraz patronat merytoryczny Katedra Dydaktyki Muzycznej 
Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lu-
blinie.

PROGRAM:
KONCERT INAUGURACYJNY

21 sierpnia 2011 r. godz. 19.00
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie

Józef Serafin – organy
Prowadzenie koncertu: Mariola Czapla i Michał Maciejewski

21 – 27 sierpnia 2011 r.
Krasnobrodzki Dom Kultury

XIV Warsztaty Muzyki Barokowej
prowadzone przez kierownika artystycznego zespołu Altri Stromenti

 – Leszka Firka 

dotyczące interpretacji muzyki baroku z uwzględnieniem historycznych 
praktyk wykonawczych. 

22 sierpnia 2011 r. godz. 10.00  
Krasnobrodzki Dom Kultury

Wystawa Prac Plastycznych Leszka Firka

22 sierpnia 2011 r. godz. 19.00
Kościół Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie

Bartosz Cajler – skrzypce

23 i 24 sierpnia 2011 r.
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie

Kurs Interpretacji Muzyki Organowej 
Prowadzony przez Jurorów Ogólnopolskiego Konkursu Organowego.

23 sierpnia 2011 r. godz. 19.00 
Krasnobrodzki Dom Kultury
Film „Złodziej w sutannie”

Spektakl Sceny Faktu o tajnej akcji „uwolnienia” kopii obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej i niezwykłej postaci księdza Józefa Wójcika, 
który w 1972 roku wykradł go z klasztoru na Jasnej Górze. Historia miała 
swój początek w zainicjowanej przez księdza Prymasa Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego peregrynacji Obrazu po polskich parafiach i „aresztowa-
niu” go przez milicję w 1966r., w związku z czym przez 6 lat szlakiem 
nawiedzenia wędrowała jedynie pusta rama. Kiedy w 1972 r. symbole te 
miały trafić na uroczystości w Radomiu, wikariusz tamtejszej parafii wy-
kradł obraz z Częstochowy i przywiózł go do radomskiej katedry. Udana 
akcja rozpoczęła ponowną peregrynację Obrazu.

Scenariusz i reżyseria: Paweł Woldan, główne role: Artur Żmijewski, 
Tomasz Kot, muzyka: Michał Lorenc, produkcja: Telewizja Polska S.A.

Po projekcji spotkanie 

z Księdzem Infułatem dr Józefem Wójcikiem - bohaterem filmu
poprowadzi  Ewa Domańska.

24  sierpnia 2011 r. godz. 19.00
Krasnobrodzki Dom Kultury

„Blues Royce”
Oliwia Kędziora – vocal, Krzysztof Ostrowski – fortepian, 

Franciszek Pospieszalski – kontrabas, Michał Szeligowski - perkusja
Zespół Blues Royce rozpoczął działalność w 2010 roku na IV Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra” w Krasnobrodzie. 

Założycielem zespołu jest Krzysztof Ostrowski, a w jego skład wchodzą 
muzycy, którzy oprócz muzyki klasycznej zafascynowani są bluesem i 
jazzem.

25 i 26 sierpnia 2011 r.
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie

IV Ogólnopolski Konkurs Organowy 
I ETAP KONKURSU: 25 sierpnia 2011 r.: godz. 14.00 – 17.00
II ETAP KONKURSU: 26 sierpnia 2011 r.: godz. 14.00 – 17.00

prowadzenie konkursu – Michał Maciejewski
registrant – Krzysztof Ostrowski

26 sierpnia 2011 r. godz. 19.00
Krasnobrodzki Dom Kultury

„Monday Girls” 
Patrycja Modlińska – vocal, Anna Chmielarz – vocal, 

Gosia Gąsior – vocal, Gosia Lipka – vocal
Urszula Borkowska – fortepian, aranżacje

Zespół Monday Girls powstał niedawno z chęci stworzenia nowych 
i niecodziennych interpretacji bardziej lub mniej znanych standardów 
muzycznych, tworzenia ciekawych projektów i z miłości do śpiewania. 
Inicjatorkami powstania tego enssemblu są Urszula Borkowska, Patrycja 
Modlińska i Anna Chmielarz. W skład zespołu wchodzą muzycy młodego 
pokolenia, z dużym doświadczeniem scenicznym, nagrywający muzykę 
do filmów, śpiewający solo i w zespołach na wielu polskich scenach i 
estradach. Repertuar i styl wykonywanej przez zespół muzyki jest na po-
graniczu swingu i jazzu. 

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
z udziałem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wacława Depo 

Pasterza Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej 
oraz Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego 

27 sierpnia 2011 r.
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie

godz. 18.00
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA

godz. 19.00
KONCERT LAUREATÓW

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ORGANOWEGO
(ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień)

program
utwory organowe wybrane przez Jury w wykonaniu Laureatów Konkursu

oraz

John STANLEY (1712 -1786) 
Concerto  a - moll op. 2 nr 5 

Largo, Allegro, Largo, Allegro

 Krzysztof Ostrowski - klawesyn
Elżbieta Karska – basso continuo

Orkiestra Festiwalowa

Joseph HAYDN (1732-1809)
Concertino per Organo, 2 Violini e Basso (Hob.XVIII:10)

wykonawcy

Krzysztof Ostrowski – organy, Leszek Firek – skrzypce I, 
Ewa Pomianowska – skrzypce II, 

Elżbieta Karska – basso continuo, Orkiestra Festiwalowa

Prowadzenie koncertu – Michał Maciejewski

       

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam
     

  Mariola Czapla 

  Dyrektor KDK

PER ARTEM AD ASTRA 
V Jubileuszowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
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W strugach deszczu odbyło się w 
Krasnobrodzie oficjalne otwar-

cie sezonu turystycznego podczas imprezy 
plenerowej POWITANIE LATA.

To właśnie na 3 lipca zaplanowano 
tegoroczne powitanie lata a tym samym 
wakacji. 

A skoro zaplanowano, przygotowano, 
to i zrealizowano. 

Organizatorzy, którymi byli: burmistrz 
Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom Kultu-
ry do ostatniej chwili liczyli na poprawę 
pogody. Ta jednak spłatała im figla…lecz 
mimo chłodu i ciągle padającego deszczu 
kolejne punkty niedzielnego programu 
były realizowane.

Nielicznych niestety uczestników im-
prezy powitała Mariola Czapla - dyrektor 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury, która w 
kilku słowach przedstawiła program. Na-
stępnie głos zabrał burmistrz Krasnobrodu 
Wiesław Chmielowiec, który zwracając 
się do zgromadzonych w sposób szczegól-
ny powitał gości z Dolnego Śląska- zespół 
ludowy „UŚMIECH” z Dobroszyc, który 
jako pierwszy zaprezentował się na kra-
snobrodzkiej scenie. W tym miejscu na-
leży dodać, że „Uśmiech” przyjechał do 
naszego miasteczka dzięki panu Zbignie-
wowi Górnikowi, pochodzącemu z Majda-
nu Wielkiego, który współpracując z Do-
mem Kultury przyczynił się do nawiązania 
kontaktu z tą śląską grupą.

Następnie zaśpiewali „Wójtowianie” a 
tuż po nich można było posłuchać polskich 
ludowych piosenek w wykonaniu zespołu 
„Prząśniczki” z Ulowa.

Potem nastąpiła zmiana muzycznego 
klimatu, bo na scenie pojawiła się „IRE-
NA” – Ukrainka, która zaśpiewała w ryt-
mie dance. Pozostając w temacie muzyki 
rozrywkowej zaśpiewały także Karolina 

Kawecka i Diana Sak – solistki z zespo-
łu wokalnego „Aniołki” działającego przy 
Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Kiedy na scenie rozbrzmiewała muzy-
ka publiczność mogła skorzystać z innych 
przygotowanych atrakcji. Można było po-
obserwować oraz spróbować swoich sił  
pracując na urządzeniach zachowanych 

z przeszłości takich jak: kołowrotki, ką-
dziele, miedlice, motowidła, maselniczki, 
żarna i stępy. Ponadto można było skosz-
tować pieczonego wiejskiego chleba z do-
mowej roboty masłem i smalcem. 

Oprócz gospodyń z Ulowa gościem 
krasnobrodzkiego „Powitania lata” był 
twórca ludowy – garncarz, pan Marian 
Chmiel, który prezentował wyrabianie 
naczyń garncarskich sposobem przekazy-
wanym z pokolenia na pokolenie. Chętni 
mogli spróbować własnych sił przy kole 
garncarskim.

Przygotowano też coś dla aktywnych. 
Podczas imprezy odbyły się I Mistrzo-
stwa Nordic Walking o puchar Burmistrza 
Krasnobrodu, którego głównym organiza-
torem było Biuro Turystyczne QUAND. 
Mimo niesprzyjającej pogody znaleźli się 
odważni, który pokonali 5 kilometrową 
trasę po leśnych duktach Krasnobrodzkie-
go Parku Krajobrazowego.

Odbył się również zielony kulig, który 
już od kilku lat jest nieodłącznym punk-
tem „Powitania lata”.W tym roku z racji 
mało letniej pogody i ciągle padającego 
deszczu nie miał aż tylu zwolenników, jed-
nak wszystkie furmanki były zapełnione i 
tradycji stało się zadość –kulig przejechał 
ulicami Krasnobrodu a jego uczestnicy nie 
zawiedli, głośno śpiewając  ogólnie znane 
przyśpiewki.

Kiedy wszyscy uczestnicy „przejażdż-
ki” dotarli z  powrotem na miejsce imprezy 
na scenie przed pierwszą częścią  koncertu 
zespołu MORTON z Zamościa odbyło się 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
zawodnikom, którzy startowali w „cho-
dzeniu z kijami”.

Puchary wręczył gospodarz miasta – 
Wiesław Chmielowiec w towarzystwie 
pana Andrzeja Kudlickiego – właściciela 
biura turystycznego. Oprócz pucharów i 
upominków, wśród zawodników zostały 
rozlosowane  karnety na wycieczkę do 
Lwowa.

Wieczorna część niedzielnego progra-
mu zarezerwowana była dla muzyki roz-
rywkowej. 

W dwóch częściach wystąpił wspo-
mniany wcześniej zamojski „Morton” 
oraz żywiołowy zespół Buenos Amigos z 
programem, w którym królowały najwięk-
sze przeboje muzyki latynoskiej takich 
gwiazd jak: Gipsy Kings, Gloria Estefan, 
Vaya Con Dios czy Jennifer Lopez.

Zakończenie mało letniego „Powitania 
lata” w Krasnobrodzie nastąpiło o godzi-
nie 23.  

W tym miejscu słowa podziękowania 
należą się publiczności, której nie prze-
szkadzał ani chłód ani litry wody padają-
ce z nieba i która dzielnie, z uśmiechem 
na ustach wytrwała do ostatniego punktu 
programu. 

Miejmy nadzieję, że podczas kolej-
nych imprez organizowanych w Krasno-
brodzie pogoda będzie łaskawsza czego i 
Państwu i sobie życzę. 

Impreza zorganizowana była w ra-
mach projektu „Wakacyjne spotkania z 
kulturą w Krasnobrodzie – organizacja 
imprez plenerowych Powitanie lata i Po-
żegnanie wakacji”, który ubiega się o dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LE-
ADER, działanie 4.1/413 – „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”, które odpo-
wiadają warunkom przyznania pomocy w 
ramach działania „Małe projekty”.

     

   M.K.

Deszczowe „POWITANIE LATA”  
w Krasnobrodzie

W dniach 22-24 lipca b.r. odbyła 
się trzydniowa impreza plene-

rowa  „Dni Krasnobrodu”. Obchody dni 
naszego miasta rozpoczęły się w piątek 
koncertem dwóch zespołów folklorystycz-
nych, z Meksyku i Serbii oraz występem 
młodzieżowego zespołu „JARED” z Kra-
snobrodu. 

Następnego  dnia  odbyły się Zawody 
Wędkarskie o Puchar Burmistrza Krasno-
brodu  oraz festyn rodzinny, podczas które-
go nie zabrakło atrakcji.  Były konkursy z 
nagrodami, Mistrzostwa Nordic Walking, 
stoiska promocyjne i dużo dobrej muzyki 
w wykonaniu zespołu „EX SOLARIS” i 

„ABBA FAMILY”.
W niedzielę odbył się XXI Przegląd 

Orkiestr Dętych oraz  koncert zespołu 
„SAMI SWOI” z Józefowa. Przez dwa dni 
gościliśmy również przedstawicieli Fun-
dacji Śląskiego Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu „TAK dla Transplantacji”, któ-
rzy popularyzowali ideę transplantacji na 
Roztoczu. 

Szczegółową relację z imprezy opu-
blikujemy w kolejnym wydaniu GK.

M.K.

Dni Krasnobrodu
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Sanktuarium Maryjne w Krasno-
brodzie, to miejsce gdzie Matka 

Boża, pocieszycielka ludu zamojskiego 
- przebywająca od 360 lat w swoim ob-
razie, szczodrze darzy swoimi łaskami 
swój wierny pielgrzymujący do Niej lud. 
Od momentu objawienia i znalezienia cu-
downego obrazka kroniki notują bowiem 
setki doznawanych łask i cudów. Dlatego 
nie dziwi nikogo fakt, że do Sanktuarium 
Maryjnego w ciągu całego roku, a w Jej 
święto szczególnie, przybywa tak wielu 
pątników i miejscowych czcicieli. 

Uroczystości odpustowe rozpoczęły 
się 1 lipca Mszą Świętą o godz. 18.00. 
Następnie tłumnie zgromadzeni pielgrzy-
mi uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na 
Kalwarii Krasnobrodzkiej, gdzie była oka-
zja po raz kolejny pochylić się nad tajem-
nicą Męki i Śmierci naszego Zbawiciela. O 
godz. 21.00 – łącząc się z Duchową Stolicą 
Naszego Narodu uczestniczyliśmy w Ape-

lu Jasnogórskim. Na początku serdeczne 
słowa powitania skierował do wszystkich 
zgromadzonych Kustosz Sanktuarium ks. 
prałat dr Eugeniusz Derdziuk.  Rozważa-
nia Apelowe poprowadził – Ks. Bp dr Ma-
riusz Leszczyński. W Apelu wzięli rów-
nież udział – Pasterz naszej diecezji ks. Bp 
Wacław Depo, oraz ks. Bp Stanisław Ste-
fanek z Łomży. Po modlitwie apelowej z 
Cudownym Obrazem Matki Boskiej Kra-
snobrodzkiej na ramionach wraz z wielką 
rzeszą pielgrzymów wyruszyliśmy z pro-
cesją różańcową. Słynący łaskami obraz 
podczas procesji nieśli kapłani, następ-
nie mieszkańcy parafii Krasnobród. Przy 
każdej stacji, rozważane były tajemnice 
radosne Różańca, które połączone były z 
odśpiewaniem części godzinek i odczyta-
niem stosownej Ewangelii. Każdej tajem-
nicy różańca towarzyszyły krótkie rozwa-
żania. W trakcie procesji, jak również w 
pierwszym i drugim dniu odpustu homilie 

głosił o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk – 
KUL.  Kilkanaście minut po godz. 23.00 – 
przy Kaplicy „na wodzie” – gdzie w 1640 
roku miało miejsce objawienie się Matki 
Bożej Jakubowi Ruszczykowi – odbyła 
się Pasterka Maryjna, której przewodni-
czył Jego Ekscelencja Ks. Bp dr Mariusz 
Leszczyński, a homilię wygłosił o. prof. 
dr hab. Andrzej Derdziuk. W koncelebrze 
wzięło również udział wielu kapłanów. 
Mimo niesprzyjającej pogody plac wokół 
kaplicy został mimo wszystko wypełnio-
ny po brzegi przez tysiące czcicieli Pani 
Roztocza. Samej Komunii Świętej kapła-
ni rozdali ponad 3 tyś. Posileni Chlebem 
Eucharystycznym powróciliśmy w proce-
sji z Cudownym Obrazem Matki Bożej 
Krasnobrodzkiej do kościoła gdzie miało 
miejsce nocne czuwanie, przed cudownym 
obliczem Pani Roztocza. 

Rano – 2 lipca - już o godz. 6.30 za-
brzmiały w Sanktuarium godzinki ku czci 
Niepokalanego Poczęcia NMP. Punktem 
centralnym uroczystości była Suma Odpu-
stowa pod przewodnictwem  Biskupa dra 
Stanisława Stefanka – Ordynariusz Diece-
zji Łomżyńskiej, który wygłosił również 
homilię. We Mszy św. koncelebrowanej 
wziął udział również Pasterz Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej Biskup dr Wacław 
Depo. W uroczystej eucharystii wzięło 
udział również bardzo wielu kapłanów. To 
oni przez 2 dni uroczystości służyli swoją 
posługą  w konfesjonałach. Oprawę mu-
zyczną zapewnił chór parafialny z Krasno-
brodu oraz Orkiestra Krasnobrodzka. 

Wdzięczni Panu Bogu za kolejne ra-
dosne świętowanie godów maryjnych w 
sanktuarium krasnobrodzkim, wsparci 
czułym sercem naszej Maryi Matki, po-
wróciliśmy do codziennych obowiązków, 
ale zapewne duchowo mocniejsi, bo po 
spotkaniu z Matką.   

Ks. Sławomir Skowroński

Fotoreportaż: str. 9
(fot. ks. S. Skowroński, ks. J. Rak, 

M. Czapla)

Błogosław nam Królowo Krasnobrodu
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W niedzielę 10 lipca 2011 r. o 
godz. 14:00 na stadionie sporto-

wym w Krasnobrodzie odbyły się Powia-
towe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu 
zamojskiego. Uczestniczyło w nich 31 
najlepszych drużyn - zwycięzców zawo-
dów gminnych z ostatnich dwóch lat. 

Zawody zorganizowane przez Komen-
dę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 
w Zamościu swoją obecnością zaszczy-
cili zaproszeni goście: st. bryg. Tadeusz 
Milewski Lubelski - Komendant Woje-
wódzki w Lublinie, Arkadiusz Bratkowski 
- Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Lubelskiego, Henryk Matej - Starosta Za-
mojski, płk. Mieczysław Skiba Kazimierz 
Mielnicki – Prezes Powiatowego Związku 
OSP RP w Zamościu, władze samorządo-
we gmin z terenu Powiatu Zamojskiego 
oraz kapelan strażaków powiatu zamoj-
skiego ks. kanonik Jan Chmaj.

Zawody zostały rozegrane w dwóch 
konkurencjach: bieg sztafetowy 7 x 50m 
z przeszkodami oraz tzw. ćwiczenie bojo-
we. W ramach pierwszej konkurencji dru-
howie mieli do pokonania między innymi  
płotek, równoważnię, ścianę, natomiast 
druga polegała na przygotowaniu sprzę-
tu pożarniczego, jego uruchomienie oraz 
strącenie pachołków i obrócenie tarczy 
strumieniem wody. Zarówno w jednej jak i 
drugiej konkurencji należało czynności te 
wykonać precyzyjnie i jak najszybciej. 

Obie konkurencje dostarczyły wielu 
emocji zarówno uczestnikom zawodów 
jak i licznie zgromadzonej publiczności.

Zakończenie zawodów było szczegól-
nie miłe dla gospodarzy, bowiem najlepszą 

drużyną okazała się OSP z Krasnobrodu, 
która wywalczyła I miejsce i zdobyła tytuł 
Mistrza Powiatu. Dodatkowym powodem 
do radości dla Gminy Krasnobród było 
zajęcie II miejsca i zdobycie Wicemistrzo-
stwa Powiatu przez OSP z Majdanu Ma-
łego. Na kolejnych miejscach uplasowały 
się: OSP Majdan Mały, OSP Sąsiadka, 
OSP Wierzba, OSP Nowa Wieś.

Zwycięzcy zawodów otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i puchary oraz nagro-
dy rzeczowe:
- za I miejsce - hełmy strażackie, które zo-
stały ufundowane przez zarząd powiatowy 
Związku OSP RP w Zamościu,
- za II miejsce - ubrania koszarowe, które 
sponsorował Starosta Zamojski,
- za III miejsce - kosa spalinowa STIHL, 
ufundowana przez Centrale Nasienną w 
Zamościu,
- za IV i V miejsce - rozdzielacz kulowy, 
prądownicę oraz węże W75 i W 52, spon-
sorowane przez firmę SUPON. 

Gratulujemy najlepszym drużynom, 
w sposób szczególny gratulacje przekazu-
jemy naszym Mistrzom - druhom z OSP 
Krasnobród oraz Wicemistrzom – druhom 
z OSP w Majdanie Małym.

Warto dodać, że zawodom towarzy-
szyła piękna słoneczna pogoda, co pod-
czas weekendów tego lata, jak dotąd było 
rzadkością. Woda lała się jedynie ze stra-
żackich węży używanych podczas zawo-
dów. Potężna ulewa pojawiła się nad Kra-
snobrodem dopiero po zawodach.

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 11 

OSP KRASNOBRÓD 
Mistrzem Powiatu Zamojskiego

Katarzyna Cybulska jest uczennicą 
II klasy gimnazjum w Krasnobro-

dzie. Niedawno, w formie e-booka została 
wydana jej książka pod tytułem Nadcho-
dzi szczęście. Powieść łączy w sobie część 
tego, co pasjonuje Katarzynę – ezoterykę, 
filozofię życia oraz opisy fauny i flory. Za-
praszamy do lektury, którą można znaleźć 
na stronie internetowej www.poczytaj.to.

Katarzyna została także laureatką 
XXVII Międzynarodowego Konkursu Li-
terackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży 
Gimnazjalnej – Słupsk 2011, w kategorii 

poezja. Główne cele konkursu to: inspiro-
wanie zainteresowań literackich, rozbu-
dzanie wyobraźni, wrażliwości, podkreśla-
nie talentu dziecka, umożliwienie udziału 
w literackiej zabawie uczniom szkół po-
lonijnych na świecie, kształtowanie sza-
cunku wobec języka, rozwijanie etycznej 
postawy wobec drugiego człowieka, zwie-
rząt, przyrody. Na konkurs wysłano 9627 
zestawów tekstów literackich z 369 szkół 
podstawowych i gimnazjów z całej Polski 
oraz 498 wierszy i opowiadań młodzieży 
polonijnej z 37 szkół w Stanach Zjedno-

czonych i 66 utworów literackich z 2 szkół 
w Berlinie. Komisja jurorów pod prze-
wodnictwem pani Wandy Chotomskiej 
– poetki, uznając za zasadnicze kryteria: 
oryginalności tekstu, literackości pomysłu 
i ujawnionego talentu autora, wyłoniła 81 
laureatów, wyróżniła zaś 223 uczniów.

Pasją młodej pisarki są także języki 
obce. Katarzyna została finalistką konkur-
su języka niemieckiego organizowanego 
przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Potrójny sukces

Aniele mój
Czerwiec pachnie akacją,

a jego poranki
skoszoną trawą.

Twoja skóra
pachnie strumieniem,

co mknie 

po nagich skałach.
Żaden orzeł Ciebie

nie dogoni,
żaden wiatr,

co czerwcową akacją
kołysze.

Zamykasz oczy
i jesteś tam,

gdzie twe perły
wysypano.
Wędrujesz

od świtu do zmierzchu
i szukasz

odbicia swego.
Ale nie znajdziesz 

go przecież,
bo nie istnieje

drugi anioł
o tak białych skrzydłach

miłością dotkniętych. 
Możesz jedynie 

odnaleźć anioła,
co ożywa,

o poranku czerwcowym

i Twe imię woła.
Ten anioł czeka,

uśmiecha się skrycie,
świętuje swą samotność

dzieląc się okruchami chleba,
o świcie.

    

     

    Katarzyna Cybulska
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Błogosławiony Jan Paweł II po-
wiedział: „Sanktuarium Maryjne 

to miejsce, w którym człowiek w sposób 
szczególny otwiera się dla Boga”. Dla-
tego do Krasnobrodu przybywa bardzo 
wielu pielgrzymów, a wśród nich również 
i kapłani. 

18 czerwca 2011 roku, przed Cudow-
nym Obliczem Pani Roztocza – Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej – Matki Kapła-
nów stanęli kapłani diecezji zamojsko – 
lubaczowskiej. Pielgrzymce przewodni-
czył Pasterz Diecezji Ks. Bp dr Wacław 
Depo. 

Modlitewne spotkanie rozpoczęło się 

o godzinie 10.00 – wtedy 
to kapłani, zgromadzili 
się na Krasnobrodzkiej 
Kalwarii, by medytować 
poszczególne stacje Dro-
gi Krzyżowej. Rozważa-
nia zostały przygotowane 
przez księży poszczegól-
nych dekanatów naszej 
diecezji. Swoisty nastrój 
Kalwarii, przyczynił się 
do głębokiej refleksji nad 

życiem i posługą kapłana. Po nabożeń-
stwie Drogi Krzyżowej miał miejsce wy-
kład pt. „Kapłan świadkiem Ewangelii 
nadziei”. Wykład przeprowadził Ks. dr 
hab. Marian Pokrywka.

Centralnym punktem była uroczy-
sta Eucharystia, której przewodniczył i 
Słowo Boże wygłosił Pasterz Diecezji 
Ks. Bp dr Wacław Depo. W koncelebrze 
uczestniczyło wielu kapłanów. W homilii 
ks. Biskup wołał: „Kapłan musi umieć 
odróżnić to co istotne, od tego co mniej 
istotne. Bo wie Ojciec czego Wam potrze-
ba , wpierw zanim Go poprosicie. Wystar-
czy Ci mojej łaski. I to ma być kryterium 

dla każdego z nas (…). 
Mówił: „Tak bardzo waż-
ne jest dla nas kapłanów, 
byśmy powracali do domu 
Matki, i byśmy nie rozmi-
nęli się z Chrystusem (…). 
Dlatego pozwólmy się pro-
wadzić reżyserii Bożej – to 
jest zadanie dla każdego 
z nas – dać się prowadzić 
Bogu i Jego łasce. Bo Bóg 
ma dla nas wszystkich 
swój odwieczny plan i dla 
każdego z nas z osobna”. 
W dalszej części homilii 

ks. Biskup mówił: „Nasza 
świętość jest jak powie-
trze, nasza wierność jest 
jak codzienny chleb. Bez 
miłości, bez przywiązania 
do Chrystusa nie będzie 
bowiem wierności”. 

Na zakończenie Mszy 
świętej nowo wyświęceni 
księża – neoprezbiterzy – 
wszystkim zgromadzonym 
w Sanktuarium kapłanom 
udzielili prymicyjnego bło-

gosławieństwa. 
Wdzięczni Bogu za dar spotkania, 

pełni Bożego Ducha i treści wypływają-
cych z tego dnia oraz umocnieni czułym, 
miłującym spojrzeniem naszej Matki, 
powróciliśmy do obowiązków dnia co-

dziennego. 
Powołanie to wielki dar, ale i wielkie za-
danie. Kolejny zaś rok naszego posługi-
wania w kapłaństwie, niech skłania nas do 
jeszcze gorętszej modlitwy za kapłanów, 
za siebie nawzajem oraz do jeszcze głęb-
szej refleksji nad tajemnicą wybrania. 
    

    

Ks. Sławomir Skowroński

Kapłan świadkiem Ewangelii nadziei

Kapłani na Drodze Krzyżowej

Uroczysta Msza św.

Ks. dr hab. Marian Pokrywka 
wygłosił referat

Pielgrzymce kapłanów przewodniczył 
J. E. Ks. Bp Wacław Depo

Błogosławieństwo prymicyjne neoprezbiterów
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Już po raz drugi w Dominikanówce 
odbyły się obchody Święta 2 Pułku 

Strzelców Konnych. Zarówno w ubiegłym, 
jak i w tym roku uroczystości odbywały się 
w terminie zbliżonym do 14 lipca – daty, w 
której przypada święto Pułku.

Wybór miejsca, w którym obchodzone 
jest to święto nie jest przypadkowy. Wią-
że się ściśle z historią 2 Pułku Strzelców 
Konnych, który we wrześniu 1939r. swój 
szlak bojowy zakończył właśnie pod tą 
miejscowością.

Organizatorami uroczystości, która w 
tym roku odbyła się w niedzielę 17 lipca 
byli: Jednostka Strzelecka 2019 z Toma-
szowa Lubelskiego, kultywująca tradycje 
2 Pułku Strzelców Konnych, władze sa-
morządowe Krasnobrodu oraz mieszkańcy 
Dominikanówki.

Uroczystości rocznicowe swoją obec-
nością zaszczycili: poseł na Sejm RP 
Mariusz Grad i Burmistrz Krasnobrodu 
Wiesław Chmielowiec. Licznie wzięli 
też w niej udział mieszkańcy okolicznych 
miejscowości oraz współorganizatorzy – 
mieszkańcy Dominikanówki oraz Strzelcy 
Jednostki Strzeleckiej 2019, którzy przy-
byli tu na pięknych koniach. 

Święto Pułku rozpoczęło się od powi-
tania uczestników, którego dokonał chorą-
ży ZS Jarosław Antoszewski.

Następnie krótką historię Pułku przed-
stawił drużynowy ZS Tomasz Przyczyna. 

Z kart historii…
2 Pułk Strzelców Konnych od 1 wrze-

śnia 1939r. przez ponad dwadzieścia dni 
bił się dzielnie, najpierw w szeregach Wo-

łyńskiej Brygady Kawalerii (stoczył bitwę 
pod Mokrą, zorganizował słynny wypad 
na Kamieńsk, podczas którego zniszczył 
kilkanaście czołgów i cystern, walczył pod 
Żerominem i Kruszewem). Podczas odwro-

tu podporządkowany został gen. Włady-

sławowi Andersowi i wszedł w skład jego 
grupy operacyjnej. W dniu 20 września 
pułk z Grupą Operacyjną gen. Andersa 
znalazł się na Roztoczu i tu walczył do ka-

pitulacji. Zaskoczony przez niemieckie od-

działy pancerne w dniu 23 września został 
pod Dominikanówką rozbity i poddał się. 
Podkreślenia wymaga też fakt, że od paź-

dziernika 1920 roku (po walkach z konnicą 
gen. Siemiona Budionnego) do wybuchu II 
wojny światowej, 2 Pułk Strzelców Kon-

nych stacjonował w nieodległym garnizo-

nie Hrubieszów. Dowódcą pułku w czasie 
wojny był ppłk Józef Mularczyk, który do-

wodzenie po płk Romanie Niementowskim 
przejął w sierpniu 1939r.

Głównym punktem uroczystości była 
polowa Msza św. w intencji poległych i 
zmarłych żołnierzy tego pułku odprawio-
na na terenie Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej. Mszę celebrował proboszcz Parafii 
Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie ks. 
prałat dr Eugeniusz Derdziuk.

Po mszy św. W obecności weterana 
2 PSK, Pana rotmistrza Bronisława Pia-
seckiego z pobliskiej Klocówki, odbyło 
się wręczenie odznak 2 Pułku Strzelców 
Konnych. Aby otrzymać przywilej nosze-
nia takiej odznaki po pierwsze trzeba być 
strzelcem JS 2019, po drugie należy prze-
jechać konno rajd w dniu organizowanego 
Święta Pułku, będąc w umundurowaniu i 
pełnym wyposażeniu bojowym, takim ja-
kie obowiązywało w kawalerii we wrze-
śniu 1939 roku. Rajd przebiega częścią 
autentycznego szlaku bojowego 2 PSK i 
liczy ok. 25-30 km. 

Odznaki w tym roku otrzymali: chor. 
ZS Jarosław Antoszewski, sekc. ZS Hen-
ryk Wójcik, strz. ZS Arkadiusz Pachołek, 
strz. ZS Beata Dzirba (kobiety nie pod-
legają regulaminowi mundurowemu ka-
walerii, umundurowaniem dla kobiet jest 

współczesny mundur strzelecki)
W rajdzie towarzyszyli nam: Pan wójt 

Gminy Mircze Lech Szopiński, właściciel 
stadniny koni małopolskich w Hrubieszo-
wie Wojciech Ciesielczuk oraz Ryszard 
Żurawski z Ochotniczego Szwadronu Uła-
nów z Majdanu Górnego

Kiedy odznaki zostały wręczone przy-
szedł czas na okolicznościowe przemó-
wienia posła na Sejm RP Mariusza Gra-
da i Burmistrza Krasnobrodu Wiesława 
Chmielowca.  

Po oficjalnej części uroczystości, na 
pobliskich łąkach odbyły się pokazy spraw-
ności kawaleryjskiej oraz pokaz współ-
czesnych działań z użyciem materiałów 
pirotechnicznych w wykonaniu strzelców 
z Tomaszowa Lub. Po pokazach wszyscy 
zostali zaproszeni na posiłek. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć wojskowej grochów-
ki. Poza tym było pyszne ciasto upieczone 
przez gospodynie z Dominikanówki.

Tegoroczne święto 2 Pułku Strzelców 
Konnych przeszło już do historii. Jak za-
powiedział w swoim przemówieniu bur-
mistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielo-
wiec – uroczystości te wpisały się na stałe 
w kalendarz wydarzeń organizowanych na 
terenie gminy Krasnobród. Pozostaje więc 
mieć nadzieję, że za rok w Dominikanów-
ce odbędzie się kolejne pułkowe święto.

Za pośrednictwem, tego artykułu, 
Wszystkim, którzy wspomagają nas w tej 
uroczystości składamy najserdeczniejsze 
podziękowania, mając nadzieję,  że Święto 
2 Pułku Strzelców Konnych będzie konty-
nuowane co roku w Dominikanówce.

Strzelcy JS 2019

Fotoreportaż – str. 12 
(fot. M. Mazurek)
Zapraszamy na: 

http://www.strzelec.tomaszow.info

Święto 2 Pułku Strzelców Konnych

W dniach 22 – 27.06.2011 r. na Węgrzech 
w miejscowości Veszprem odbyła się naj-
ważniejsza impreza taneczna IMFD tego 
roku -  Mistrzostwa Świata  Związku No-
woczesnego Tańca Sportowego, w której 
uczestniczyło około 3 tys. tancerzy z 10 
państw.
 Wśród wielu polskich tancerzy startują-
cych w tych zawodach, był również Kra-
snobrodzianin PATRYK KAWKA, który 
reprezentował Zespół Tańca Nowoczesne-

go „FART” działający przy Krasnobrodz-
kim Domu Kultury. 
Jego występ zakończył się wielkim suk-
cesem, bowiem zdobył on Mistrzostwo 
Świata w kategorii tanecznej solo electric 
boogie seniorzy, pokonując tancerzy z Wę-
gier, Serbii, Rosji i Polski. Tym samym 
„NASZ MISTRZ” obronił tytuł Mistrza 
Świata z 2010 roku w kategorii tanecznej 
solo electric boogie juniorzy. 
Jesteśmy bardzo dumni z tego młodego 

człowieka, który na swój sukces pracuje 
z instruktorem tańca panią Anną Antosz-
czak.
 Gratulujemy i życzymy kolejnych sukce-

sów.     
   M.K.

  PATRYK KAWKA 
DWUKROTNYM MISTRZEM ŚWIATA!



UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE

1-2.07.2011r.



POWITANIE LATA

03.07.2011r.



Powiatowe 

Zawody Strażackie

10.07.2011r.



ŚWIĘTO 2 PUŁKU 
STRZELCÓW KONNYCH

17.07.2011r.
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Drużyna Majdanu Wielkiego zwy-
ciężyła w XI Turnieju Piłki Noż-

nej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu, 
który odbył się w niedzielę 17 lipca 2011r. 
na stadionie sportowym Krasnobrodzie.

Organizatorem tego sportowego 
przedsięwzięcia był Burmistrz Krasnobro-
du i Krasnobrodzki Dom Kultury.

W tegorocznym boju o zwycięstwo 
wzięło udział 12 drużyn.

Po zgłoszeniu się wszystkich zespo-
łów ( Krasnobród, Podklasztor, Podza-
mek, Majdan Mały, Hucisko, Malewsz-
czyzna, Stara Huta, Dominikanówka, 
Zielone, Wólka Husińska, Majdan Wiel-
ki i Nowa Wieś) ustalono system rozgry-
wek. Wszystkie drużyny zostały podzie-
lone na 4 grupy. W wyniku losowania 
w poszczególnych grupach znalazły się 
następujące zespoły:

GRUPA A 
A1. Majdan Mały 

A2. Stara Huta
A3. Malewszczyzna

GRUPA B
B1. Krasnobród Centrum

B2. Podklasztor
B3. Podzamek

GRUPA C
C1. Hucisko

C2. Zielone
C3. Wólka Husińska

GRUPA D
D1. Dominikanówka
D2. Majdan Wielki

D3. Nowa Wieś

O prawidłowy przebieg potyczek pił-
karskich dbali sędziowie:

Tomasz Pakuła jako sędzia główny, 
Krzysztof Zub, Marek Podgórski oraz 
Krzysztof Fidor.

Nad opieką medyczną czuwała pani 
Elżbieta Żółkiewka, która udzielała pierw-
szej pomocy przy nie groźnych na szczę-
ście kontuzjach.

Mecze rozgrywane były przez 7-o-

sobowe drużyny a spotkania trwały po 20 
minut.

W każdej z grup zespoły grały syste-
mem „każdy z każdym”, a zwycięzcy po-
szczególnych grup przechodzili do finału.
Po rozegraniu wszystkich meczów wyniki 
końcowe przedstawiały się następująco:

I miejsce- Majdan Wielki
II miejsce - Podklasztor

III miejsce – Wólka Husińska
IV miejsce –Majdan Mały

Na zakończenie turnieju odbyło się 
wręczenie pucharów dla najlepszych dru-
żyn oraz dyplomów i nagród rzeczowych 
dla wszystkich zespołów uczestniczą-
cych w rozgrywkach. Nagrody wręczali 
burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmie-
lowiec – fundator oraz dyrektor Krasno-
brodzkiego Domu Kultury Mariola Cza-
pla.

Zanim to jednak nastąpiło w krótkim 
przemówieniu podsumowującym turniej 
Burmistrz Krasnobrodu podziękował za-
wodnikom za udział w zawodach docenia-
jąc ich kunszt piłkarski i zaangażowanie.

Kolejny Turniej Piłki Nożnej za nami. 
Dziękujemy zarówno zawodnikom jak i 
kibicom za udział  i zapraszamy za rok.
   M.K. 

Fotoreportaż - str. 20

Majdan Wielki zwycięzcą!

Projekt „Wskazówka – bądź aktywny na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNOBRODZIE
zaprasza do udziału w projekcie realizowanym od 01.01 do 31.12.2011 r.

„WSKAZÓWKA – BĄDŹ AKTYWNY NA RYNKU PRACY”

Projekt skierowany jest do następujących osób:
 * Bezrobotnych kobiet i mężczyzn, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku 
                 aktywności zawodowej
Oferujemy:
 * Bezpłatne kursy zawodowe i szkolenia
 * Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz warsztaty kompetencji społecznych
 * Pracę socjalną, w tym zasiłki celowe na pokrycie kosztów dojazdu i wyżywienie podczas trwania kursów
 * Kurs komputerowy „E-obywatel aktywny użytkownik komputera i Internetu” oraz inne atrakcje

Zapisy i szczegółowe informacje uzyskają Państwo w MGOPS w Krasnobrodzie, 
ul. Kościuszki 6, tel. 0846608115 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! ZAPRASZAMY!!!

Człowiek - najlepsza inwestycja
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Już od kliku lat prowadzę Młodzie-
żowe Koło Przyjaciół Radia Ma-

ryja. Każdego roku wyjeżdżamy na Jasną 
Górę, by spotkać się z młodymi słuchacza-
mi i przyjaciółmi toruńskiej rozgłośni. W 
tym roku byliśmy 28 maja. Strugi deszczu 
przywitały nas u Tronu Królowej Polski. 
Tak było do końca naszego spotkania. 
Deszcz nie zgasił jednak radości i entu-
zjazmu młodzieży. Tańce przy dźwiękach 
pięknej muzyki,  świadectwa, modlitwa 
różańcowa, Apel Jasnogórski, Euchary-
stia, wypełniały czas , który -  wydawało 
się, trwał -chwilkę. Spotkanie zakończyło 
się wielkim uwielbieniem Pana Boga - po-
kazem sztucznych ogni. Młodzi rozcho-
dzili się niechętnie, mimo deszczu chcieli 
jeszcze trwać.

Miałam dużo czasu, patrzyłam na na-
szą  kochaną młodzież, która potrafi się 
pięknie  bawić, gorąco modlić, właściwie 
reagować, wznosić entuzjastyczne okrzy-
ki. Widok młodego człowieka modlącego 
się na Różańcu Świętym zawsze mnie 
wzrusza. Mój Boże, myślałam, jak bardzo 
młodzież ta różni się od młodzieży z Kra-
kowskiego Przedmieścia. Dlaczego tak 
jest, przecież to wszystko są Polacy. Ma-
ryjo, Królowo Polski, prosiłam, bądź na-
szą Orędowniczką do Pana Boga w Trój-
cy Świętej Jedynego, by wszyscy Polacy 
zjednoczyli się w życiu, pracy i modlitwie. 
Spraw, by uzależniona młodzież, zrzuciła 
kaptury i wzniosła oczy ku Niebu. Niech 
stanie się tak piękna, jak ta którą widzia-
łam przed szczytem Jasnej Góry. Niech 
polskie władze i wszyscy ludzie otoczą na-
szą kochaną młodzież szczególną troską.

Wracaliśmy do domu około północy. 
W wypełnionym autokarze było ciepło i 
przytulnie. Młodzi modlili się i śpiewali 
przy akompaniamencie gitary nowocze-
sne pieśni kościelne. Wśród uczestników 
pielgrzymki były dziewczęta, które śpie-
wają w młodzieżowej scholii. Nie czułam 
zmęczenia, gdyż udzieliła mi się radość 

młodzieży, której bardzo podobała się XIII 
Pielgrzymka Młodych Słuchaczy Radia 
Maryja. Byłam szczęśliwa i myślałam już 
o kolejnej  pielgrzymce  na Jasną Górę.        

Przy naszej parafii jest także Podwór-
kowe Koło Różańcowe Dzieci. Prowa-
dzę go razem z Anią Wyszyńską. W tym 
roku uczniowie gimnazjum przeszli już 
do Młodzieżowego Koła Przyjaciół Radia 
Maryja, przyjęliśmy więc nowych człon-
ków z klas  od II do VI. W kole są również 
młodsze dzieci, które chętnie przychodzą 
na zbiórki i modlą się. Członkowie Po-
dwórkowego Koła Różańcowego Dzieci 
codziennie odmawiają jeden dziesiątek 
Różańca Świętego. Modlą się w różnych 
intencjach, także za cały świat. Każdy z 
nich jest drogocennym skarbem, gdyż Pan 
Bóg najchętniej wysłuchuje modlitwy nie-
winnych dzieci.       

11 czerwca po porannej Mszy Świętej, 
dzieci wraz z opiekunami wyjechały do 
Częstochowy, by spotkać się z członkami 
Podwórkowych Kół Różańcowych Dzie-
ci z całej Polski i zagranicy. Zabraliśmy 
ze sobą suchy prowiant, który częściowo 
ofiarowali nam sponsorzy. Noclegi były u 
Sióstr Służebniczek Śląskich, które przy-
jęły nas bardzo gościnnie. Pierwszego dnia 
uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim. 
Chodziliśmy na kolanach dookoła Ołtarza 
Królowej Polski. Drugiego dnia braliśmy 
udział w spotkaniu kół przed szczytem 
Jasnej Góry. Było nas bardzo dużo. Mimo 
upału, dzieci  chętnie pląsały w rytm mu-
zyki wykonywanej przez znane zespoły. O 
godzinie 13.00 uczestniczyliśmy w Eucha-
rystii, którą sprawował i homilię wygłosił 
ks. bp Antoni Długosz. Dzieci spotkały się 
także z założycielką Podwórkowych Kół 
Różańcowych - Madzią Buczek, z którą 
modliły się na różańcu. Pod koniec uroczy-
stości brały  udział w konkursie i losowały 
rowery ufundowane przez SKOK. Nieste-
ty, z naszego koła nikt nie miał szczęścia 
w losowaniu.

Po ostatnim posiłku, około godziny 
16.00 wyruszyliśmy w drogę powrot-
ną. Mimo zmęczenia dzieci były bardzo 
radosne. Towarzyszyła nam modlitwa i 
piękny śpiew. Pod koniec podróży wszyst-
kie kolejno podchodziły do mikrofonu, 
opowiadały o wrażeniach z pielgrzymki, 
dziękowały organizatorom, opiekunom i 
sponsorom. Wykazały się przy tym  mą-
drością, zaradnością, pomysłowością, a 
także miłością do Pana Boga i bliźniego. 
Na zakończenie snuły  plany związane z 
przyszłoroczny wyjazdem. Kochane są te 
nasze dzieci. 

Koszt dwudniowej pielgrzymki na 
jedną osobę wyniósł 50zł. Niektóre dzieci 
nie płaciły wcale. Było to możliwe dzięki 
sponsorom, którzy pomogli w zorganizo-
waniu wyjazdu.

Tą drogą, dzieci, młodzież, organizato-
rzy, opiekunowie dziękują z całego serca:

- Pani Janinie Wszoła – za dar serca.
- Ofiarodawcy bezimiennemu

 za dar serca. 
- Panu Stanisławowi Kurantowiczowi

 z  masarni w Hrubieszowie 
 za podarowanie wędliny.

- Państwu Barbarze i Józefowi  Kłyżom 
za pieczywo dla dzieci.

- Piekarni „Aston” z Krasnobrodu 
za drożdżówki dla młodzieży. 
- Pani Jolancie Adamczuk 
z „Marketu Spożywczego”  

za napoje dla młodzieży i dzieci. 
W  intencji ofiarodawców modliliśmy 

się  w czasie podróży i na Jasnej Górze. 
Dzieci z Podwórkowego Koła Różańco-
wego obiecały także pamięć w  codziennej 
modlitwie. 

Wszystkim za wszystko składamy ser-
deczne Bóg zapłać.                    
                      

Józefa Kusz

W Krasnobrodzkiej Rodzinie Radia Maryja

W niedzielę 28 sierpnia 2011r w 
Krasnobrodzie odbędą się Do-

żynki Powiatowe, których organizatorem 
jest Starostwo Powiatowe w Zamościu.

Podczas imprezy odbędzie się konkurs 
na wieniec dożynkowy. Jego celem jest 
popularyzacja tradycji ludowych zamoj-
skich wsi oraz kontynuowanie żywych 
aspektów życia jej mieszkańców. Konkurs 
obejmie dwie kategorie wieńców;

I – Wieniec Tradycyjny, który wy-

korzystuje zastosowanie starych, auten-
tycznych ludowych wzorów np.: wieńce 
korony, płaskie, koliste lub w kształcie 
stożkowej kopuły.

II – Wieniec Współczesny, który wy-
konany będzie z materiałów związanych 
ze świętem plonów, przy czym muszą to 
być wyłącznie płody naturalne takie jak: 
kłosy, ziarno, owoce, warzywa, kwiaty.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod-
czas uroczystości dożynkowych. Organi-

zatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia 
w obu kategoriach konkursowych.

Zgłoszenia reprezentacji poszczegól-
nych gmin do udziału w Dożynkach oraz 
delegacje wieńcowe (na stosownych dru-
kach) przyjmowane będą do 15 sierpnia 
2011r. w Starostwie Powiatowym w Za-
mościu.

W imieniu organizatorów zaprasza 
   M. Czapla

XIII DOŻYNKI POWIATOWE  KRASNOBRÓD 2011
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CELE PROJEKTU 
Celem nadrzędnym projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycz-

nej w Krasnobrodzie”  jest zwiększenie udziału sektora turystyki w gospo-
darce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycz-
nej Lubelszczyzny. 

Głównym celem projektu jest: Rozbudowa infrastruktury turystycznej 
oraz rozwój aktywnych form turystyki promujących wizerunek Lubelszczy-
zny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej.
  

CELAMI BEZPOŚREDNIMI PROJEKTU SĄ: 
-  Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie ilości pro-
duktów turystycznych poprzez rozbudowę zbiornika wodnego w Krasnobro-
dzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną.
-  Wypromowanie wizerunku Gminy Krasnobród jako regionu o dużej atrak-
cyjności turystycznej poprzez stworzenie video przewodnika, wykorzystanie 
streamera video oraz gromadzenia informacji zwrotnych.
-  Poprawa bezpieczeństwa turystów i powstałej infrastruktury poprzez insta-
lację monitoringu i systemów na wypadek zagrożeń.
- Zmniejszenie negatywnego wpływu infrastruktury turystycznej na środo-
wisko naturalne oraz obniżenie kosztów utrzymania tej infrastruktury po-
przez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia.

CELE POŚREDNIE PROJEKTU TO: 
- Przyciągniecie szerszego grona turystów z województwa  i spoza regionu 
lubelskiego.
- Stworzenie warunków do uprawiania sportów wodnych.
-Podniesienie konkurencyjności regionalnych  i lokalnych produktów kultu-
rowych i turystycznych na rynku zagranicznym i krajowym, służących ak-
tywnemu wypoczynkowi oraz łączących funkcje kulturalne i turystyczne z 
edukacyjnymi i ekologicznymi. 
- Podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa lubelskiego w wy-
niku poprawy stanu obiektów turystycznych co wpłynie na wzrost liczby 
turystów.
-Wzrost liczby nowych miejsc pracy poprzez poprawę warunków dla roz-
woju małej i średniej przedsiębiorczości związanej z obsługą turystyczną i 
gastronomią.
-Podniesienie rangi województwa jako regionu o dobrej infrastrukturze tury-
stycznej, przyjaznej mieszkańcom i turystom.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:
1. Przebudowa zbiorników wodnych w Krasnobrodzie.
Parametry techniczne zbiornika po przebudowie:
Powierzchnia terenu zajętego pod zbiornik – 23,6ha; powierzchnia wy-

spy – 1,0ha; powierzchnia plaży głównej – 1,1ha; długość grobli zbiornika 
2250m

Budowle na terenie zbiornika: śluza spustowa – szt.1; pomost widoko-
wy długość 55,75m, – szt.1; kładka dla pieszych na wyspę długości 20,54m– 
szt.1;kładka dla pieszych na wyspę długości 50,54m – szt.1;pomosty do cu-
mowania drobnego sprzętu pływającego szt.3; pomost do spuszczania łodzi 
na wodę (slip) - 1 szt.; kładka dla pieszych przez rz. Wieprz – szt.1;kładka 
dla pieszych przez stare koryto rzeki Wieprz – szt.1

2. Nadbudowa i przebudowa punktu widokowego wraz z przebu-
dową podejścia.

Nadbudowa istniejącego budynku (punktu widokowego) o dwie kon-
dygnacje otwarte, zadaszone dachem wielospadowym z wykonaniem we-

wnętrznych schodów na każdą kondygnację. W wyniku zakładanej nadbudo-
wy i przebudowy powstanie obiekt  o całkowitej wysokości 11,72m.   

3. Przebudowa i remont budynku zaplecza sanitarnego przy ulicy 
Sikorskiego w Krasnobrodzie. Zakres robót obejmuje przebudowę po-
mieszczeń sanitarnych z dostosowaniem do wymogów przepisów higienicz-
no-sanitarnych. 

4. Budowa ścieżek spacerowych i rowerowych wraz z przebudową 
parkingów przy zalewie w Krasnobrodzie.

Zakres robót obejmuje:
- Utwardzenie ścieżek pieszo-rowerowych pomiędzy dwiema odnogami rze-
ki Wieprz prowadzącej do pomostu widokowego,
- Wykonanie utwardzenia ścieżek pieszo-rowerowych dookoła powstałego 
zbiornika wodnego wraz z podejściami do ławek parkowych,
Powierzchnia nawierzchni ścieżek  z kruszywa wyniesie – 5568,35m2.
Nawierzchnia ciągów z kostki brukowej gr. 8cm wyniesie – 3078,38m2.
Przebudowa parkingu  przy ul. Sikorskiego.
Zakres robót obejmuje:
- Utwardzenie nawierzchni parkingów i dróg z płyt ażurowych i z kostki gr. 
8cm –3415,50m2.
5. Budowa oświetlenia przy zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie. 
Budowa oświetlenia swoim zakresem obejmuje budowę oświetlenia wy-
konanego kablem ziemnym wzdłuż ciągów komunikacyjnych w oparciu o 
oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED. Długość linii kablo-
wych 3446,0m. Montaż latarń oświetleniowych parkowych z fundamentem 
prefabrykowanym – 103 kpl, 

6. Zakup i montaż niezbędnego wyposażenia 
Wykonanie systemu monitoringu, montaż tablicy meteorologicznej – szt.1, 
montaż systemu czujników do zliczania pieszych i rowerzystów – szt.2, 
montaż infokiosków- szt.2, nagranie video przewodnika, instalacja ekranu 
LCD i DVD w Punkcie Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie. 

Efekty projektu:
Rezultaty:

- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc 
pracy  - szt.4
- Liczba osób korzystających z nowej/zmodernizowanej infrastruktury – 20 
000 osób.
- Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce – 4 osoby
- Nowe rodzaje usług/ produktów/atrakcji oferowanych w wyniku realizacji 
projektów – szt.3
- Liczba odwiedzających turystów/widzów – 20 000 osób.

Produkty:
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy – 4 szt.
- Powierzchnia nowych/ zmodernizowanych  obiektów infrastruktury tury-
stycznej – 200 000 m2
- Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne 
– 20 ha.
- Liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia – szt. 8.
- Liczba obiektów zabezpieczonych / wyposażonych w monitoring – szt.2.
- Liczba obiektów ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną i sanitarną 
– szt.2.

Projekt pt. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Krasnobro-
dzie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Gmina Krasnobród ul.3 Maja 36;22-440 Krasnobród otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w 
Krasnobrodzie” nr projektu: 21/09-WND-RPLU.07.01.00-06-087/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2007 – 2013. Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca midzyregionalna. Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki. 
W dniu 07 października  2010r. podpisana  została w tej sprawie umowa nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-087/09-00-0401 pomiędzy Województwem 

Lubelskim  reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego a Gminą Krasnobród reprezentowaną przez Burmistrza Krasnobrodu o dofinansowa-
nie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi: 5 757 752,35 PLN. Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego wynosi 2 799 998,18 PLN, co stanowi 48,63% wartości projektu.

Fundusze Unii Europejskiej 
na rozbudowę infrastruktury turystycznej w Krasnobrodzie
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W roku 1918 załamały się państwa 
centralne, a przed tym Rosja.

Setki tysięcy Polaków, żołnierzy ar-
mii zaborczych, wyniszczonych wojną 
oraz tułaczką, rozeszło się do swoich do-
mów. Jedynie nieliczni, przeważnie pod-
oficerowie zgłaszali się do powstających 
jednostek Wojska Polskiego. Gremialnie 
dołączała do nich ochotnicza młodzież. 
Natomiast szeregowi, zarówno rezerwiści 
jak i młodzi poborowi zasilali siły zbrojne 
dopiero w latach 1919 – 1920 na skutek 
przymusowego poboru. Kadra oficerska 
wcześniej, bo od połowy 1918r. zaczęła 
napływać z byłej armii rosyjskiej do Kra-
ju, gdzie istniały już zalążki „Polskiej Siły 
Zbrojnej” – pozostałości po Legionach. 
Nie obeszło się jednak bez problemów z 
poborowymi i ochotnikami. Wielokrotnie 
dane osobowe nie były identyczne z rze-
czywistością, gdyż wielu z nich ukrywało 
wcześniej swoje daty urodzenia, aby nie 
podlegać poborowi do armii rosyjskiej i 
armii pozostałych zaborców. 

Jednym z 
nich był Edward 
Adamski – Le-
gionista zamiesz-
kały w Zamościu, 
a w późniejszych 
latach w Krasno-
brodzie – Pod-
klasztor. Na po-
czątku 1915 roku 
zgłosił się na 
ochotnika do Le-

gionów Polskich. 
Został wcielony do II Brygady, która w 
końcu kwietnia 1915 r. została przeniesio-
na do Besarabii i przejęła obronę odcinka 
frontu na granicy Bukowiny i Besarabii. 
Cały czas w tym rejonie trwały ciężkie 
walki. Dopiero w połowie czerwca od-
działy II Brygady zajęły ostatnie miejsco-
wości na granicy bukowińskiej i dotarły 
do pierwszej wsi besarabińskiej Rokitny, 

gdzie nad rzeką Rokitnianką broniła się 
okopana piechota rosyjska. Ponieważ pie-
chota legionowa nie mogła uporać się z 
okopanym przeciwnikiem, na rozkaz do-
wództwa austriackiego rzucono do walki 
2 szwadron ułanów. Szarża trwała zaled-
wie 15 minut. Ułani (63 żołnierzy) mimo 
brawury i męstwa nie zdołali przełamać 
rosyjskiej pozycji, choć sforsowali trzy 
rzędy okopów. W walce tej poległo 15 uła-
nów, w tym dowódca Dunin Wąsowicz, 

27 odniosło rany, 7 dostało się do niewoli. 
Szarża ta była często porównywana z ata-
kiem na wąwóz Somosierra. Atak w Hisz-

panii pomimo znacznych strat zakończył 
się błyskawicznym sukcesem. Natomiast 
rokitniańska szarża była tylko pięknym 
epizodem, świadczącym o niezwykłym 
męstwie polskich legionistów. Rosjanie 
jednak pod osłoną nocy wycofali się w 
głąb Besarabii. Edward Adamski w czasie 
walk w powyższym terenie dostał się do 
niewoli rosyjskiej. Po pewnym czasie po-
bytu, wraz z kolegami zdołał się wymknąć 
i po przejściu Karpat dostać do terenów 
Wołynia. Jak wielokrotnie opowiadał, był 
to kilkunastodniowy marsz w ciężkich 
warunkach górskich, po bezdrożach, nie-
znanym terenie, często bez jedzenia oraz 
w miarę znośnego noclegu. Spowodowało 
to niemal u wszystkich żołnierzy daleko 
posunięte wyczerpanie fizyczne i zdrowot-
ne, prowadzące do kresu wytrzymałości. 
Przy końcu września E. Adamski dotarł na 
Wołyń i po niedługim czasie odnalazł swój 
macierzysty pułk z II Brygady Leg. , która 
została przeniesiona przez Lublin i Lwów 
na front wołyński, gdzie miała walczyć ra-
zem z I i III Brygadą Legionów przeciw 
wojskom rosyjskim nad rzeką Styr. 

Po pewnym czasie wojska państw cen-
tralnych i rosyjskich, wyczerpane walkami 
między Styrem a Stochodem oraz z powo-
du mroźnej zimy, nie podejmowały dzia-
łań zaczepnych przez kilka miesięcy. 

Legioniści, a wśród nich E. Adamski, 
w tym czasie przy pomocy jeńców rosyj-
skich budowali kwatery wojenne dla po-
szczególnych pułków. Kwatery te stały się 
zaczątkiem polskich osad rozlokowanych 
wśród lasów i bagien Wołynia. Tak po-
wstały m.in.: Legionowo, Nowa Rarań-
cza, Nowy Anielin. Budowano drewnia-
ne baraki w kształcie przypominającym 
dworki lub wiejskie, często góralskie cha-
ty. Oprócz pomieszczeń koszarowych, ma-
gazynów i warsztatów, budowano szpitale, 
szkoły chorążych, kaplice, place ćwiczeń i 
kino. Osady zostały też zelektryfikowane i 
połączone prowizorycznymi drogami. 

W tym kilkumiesięcznym okresie pro-
wadzono intensywne szkolenie wojskowe. 
Patrolowano przedpola oraz nękano wro-
ga wypadami i rozbudowywano własne 
umocnienia.

W lipcu 1916r. rozpoczęła się potęż-
na ofensywa wojsk rosyjskich pod do-
wództwem gen. Brusiłowa – ciągnąca się 
kilkaset kilometrów od Łucka do granicy 
rumuńskiej. Ofensywa ta miała za zada-
nie odciążyć front zachodni. Polacy brali 
aktywny udział w walkach po stronie Au-
stro – Węgier, staczając szereg krwawych 
bitew.

Walkami na Wołyniu legiony polskie 
zakończyły służbę frontową i w paździer-
niku 1916 r. zostały przetransportowane 
na teren Królestwa Polskiego w rejon Ba-
ranowicz, miasteczka będącego ważnym 
węzłem kolejowym.

Pod naciskiem Rady Pułkowników do 
10 września 1916r. odeszli z dowództwa 
Legionów wszyscy niemieccy i austriaccy 
oficerowie zawodowi, a 20 września ogło-
szono komunikat o utworzeniu Polskiego 
Korpusu Posiłkowego złożonego z dwu 
dywizji i mającego prawo do polskich 
sztandarów. Korpus stanowić miał kadrę 
przyszłego wojska polskiego – Polskiej 
Siły Zbrojnej pozostającej pod zwierzch-
nictwem niemieckim.

Nowy opiekun polskich oddziałów 
przygotował dla stutysięcznego wojska 
mundury niemieckie koloru „feldgrau” z 
polskimi narodowymi emblematami.

Jak opowiadał E. Adamski, to wojsko, 
co niektórzy żołnierze nazywali „Vehr-
machtem”.

Dostarczono pełne komplety umun-
durowania. Ze względów politycznych 
zrezygnowano z oferowanych hełmów 
niemieckich oraz pruskich czapek ułań-
skich, pozostając przy szarej maciejówce 
obrosłej już legendą. 

Po przekształceniu Polskiej Siły 
Zbrojnej w Wojsko Polskie E. Adamski 
jako doświadczony żołnierz 3 D.P. Legio-
nów w stopniu kaprala został przeniesiony 
do ośrodka zapasowego swojego pułku w 
charakterze instruktora. Następnie w sierp-
niu i wrześniu 1920 roku brał udział w 
licznych walkach z Armia Czerwoną. Przy 
końcu w/w roku awansowany do stopnia 
plutonowego i przeniesiony do rezerwy

Za udział w I wojnie światowej zo-
stał w 1990 roku odznaczony Krzyżem za 
udział w Wojnie 1918-1921 „W obronie 
Ojczyzny”, a za udział w II wojnie świa-
towej awansowany do stopnia podporucz-
nika.

W okresie międzywojennym ukończył 
kurs samochodowy upoważniający do pro-
wadzenia wszystkich pojazdów – łącznie z 
autobusami osobowymi.

Niemieckie władze okupacyjne za-
akceptowały wyuczony zawód wydając 
prawo jazdy i upoważnienie w języku nie-
mieckim, któro było honorowane na okre-
ślonym terenie okupacyjnym.

Po wyzwoleniu był współwłaścicie-
lem Spółdzielni „ Autonaprawa”, w któ-
rej pracował aż do przejścia na zasłużona 
emeryturę.

Ciąg dalszy na str. 18

I wojna światowa 
– żołnierze-legioniści z naszego terenu
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W minionym roku szkolnym 
uczniowie Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących im. Jana Pawła II w Kra-
snobrodzie rozpoczęli realizację zadań w 
ramach ogólnopolskiego projektu „Uczeń 

online”. Celem pro-
jektu jest rozwijanie 
umiejętności uczniów 
w zakresie kompetencji 
kluczowych, poprzez 
udział w dodatkowych 
zajęciach pozalekcyj-
nych w ramach tema-
tycznych kół nauko-
wych oraz korzystanie z 
zasobów internetowego 
serwisu edukacyjnego. 
Projekt skierowany jest 
do uczniów obecnych i 
przyszłorocznych klas 
pierwszych gimnazjum 
i realizowany będzie przez cztery lata. W 
naszej szkole powstało koło matematycz-
no – fizyczne pod opieką p. Grzegorza 
Piwko. Spotkania odbywały się od grud-
nia średnio po dwie godziny lekcyjne w 
tygodniu oraz w czasie ferii zimowych. 
Na zajęciach uczniowie poznawali metodę 
e-learningu, opracowywali własne kursy, 
doskonalili umiejętność rozwiązywania 
zadań z fizyki i matematyki oraz przepro-
wadzali doświadczenia uczniowskie tema-
tycznie związane z materiałem przerabia-
nym na lekcjach fizyki. Efekty ich pracy 
można zobaczyć na www.supermemo.net.

pl w zakładce „kursy” (kategoria: kursy 
użytkowników/Uczeń Online/matema-
tyczno-fizyczne/uomf.krasnobrod. …). W 
kwietniu bieżącego roku nasi uczniowie, 
podobnie jak i uczestnicy projektu z innych 
szkół byli na jednodniowej wycieczce w 
Warszawie. W programie wycieczki był 
wykład oraz zajęcia warsztato-
we w Szkole Wyższej Psycho-
logii Społecznej przybliżający 
tematykę z zakresu dyplomacji 
– savoir-vivre dla gimnazja-
listów oraz poznanie wybra-
nych zabytków architektury 
Warszawy. Wyjazd w całości 
finansowany był ze środków 
projektu. Na realizację zadań 
projektu nasza szkoła otrzyma-
ła nowoczesny sprzęt multime-
dialny – aparat i kamerę cyfro-
wą, wielofunkcyjne urządzenie 
drukujące, notebook, projektor 
multimedialny, dyktafon, mi-
krofon o łącznej wartości ok. 
8 tys. zł. Każdy z uczniów 
otrzymał pendrive, podkładkę 
pod mysz z czterema portami USB oraz 
zestawy do pisania. Ponadto uczniowie 
mogą nieodpłatnie korzystać z profesjo-

nalnych kursów e-learningowych języko-
wych oraz przedmiotowych oferowanych 
na platformie SuperMemo World. Trzech 
najaktywniejszych uczniów tj. Magdalena 
Tetrycz z kl. Ia, Sebastian Małek i Kon-
rad Tytuła z kl. I b wyjedzie w sierpniu 
(od 14 VIII do 25 VIII) na obóz naukowy 
do Białego Dunajca. W programie obozu 
są m. in. warsztatowe zajęcia edukacyjne 
oraz wycieczki do Krakowa, Zakopanego 
i na Słowację oraz wędrówki po górach. 
Całkowity koszt  dojazdu oraz pobytu 
uczniów na obozie pokrywa organizator 
projektu - SuperMemo World.

Realizacja projektu „Uczeń online” w 
naszej szkole daje uczniom nie tylko moż-
liwość rozwijania swoich umiejętności w 
zakresie kompetencji kluczowych ale rów-
nież rozwija aktywność, zainteresowania a 
także wyrównuje szanse rozwoju poprzez 
dostęp do nowoczesnych metod uczenia 

się, urządzeń multimedialnych oraz kon-
takt z rówieśnikami z całej Polski.

Opiekun koła 
matematyczno-fizycznego

Grzegorz Piwko

„Uczeń online” 
w ZSO w Krasnobrodzie

Co prawda koniec wakacji przypa-
da w ostatnim tygodniu sierpnia, 

jednak impreza plenerowa pod takim wła-
śnie hasłem odbędzie się w Krasnobrodzie 
już 20 sierpnia

Tradycyjnie zapraszamy do udziału w 
XII już Turnieju Piłki Plażowej o Puchar 
Burmistrza Krasnobrodu. Szczegółowych 
informacji udziela i zapisy przyjmuje Kra-
snobrodzki Dom Kultury.

Natomiast w godzinach popołudnio-
wych zapraszamy na piknik rodzinny. 
Będzie dużo dobrej muzyki w wykonaniu 
zespołu „FORTE” oraz konkursy familij-
ne z nagrodami. Gwiazdą wieczoru będzie 
zespół „MARAQUJA”, którego  koncert 
rozpocznie się o godz. 20.00.

Szczegółowe informacje dotyczące 
imprezy będą podane na plakatach i ulot-
kach informacyjnych oraz na stronie inter-
netowej www.krasnobrod.pl.

M. Czapla

POŻEGNANIE 
WAKACJI
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Motto:

„Tak długo trwa jakiś naród, 
póty przeszłość jego nieustannie
poprzez teraźniejszość, 
styka się z przyszłością”
                Adam Miciewicz

Od autorki

Inspiracją do napisania tej książ-
ki były organizowane z przed-

szkolakami wycieczki do parafialnego 
muzeum. Zauroczyło mnie to miejsce 
i wyzwoliło pewne refleksje dotyczące 
istnienia człowieka, jego więzi z przeszłością i przodkami. Z Kra-
snobrodem związana jestem od 1961 roku jako parafianka, nato-
miast od 1987 roku jestem jego mieszkanką. Sanktuarium Maryjne 
w Krasnobrodzie zawsze było dla mnie miejscem szczególnym. 
Krasnobród przyciąga rzesze pielgrzymów i turystów. Powstałe na 
terenie parafii muzeum podkreśliło zalety i znaczenie Sanktuarium. 
Mam nadzieje, że moja publikacja pogłębi wiedzę czytelników na 
powyższy temat, uświadomi czas przemijania, umocni więzi pa-
triotyczne i będzie inspiracją do wędrówki w przeszłość. Zapra-
szam do lektury.

Książkę można nabyć w Informacji Turystycznej w Krasnobro-
dzie. 

mgr Maria Domańska

Śladami Przeszłości

„Śladami przeszłości” jest zbiorem informacji o Zespole Mu-
zealno-Parafialnym przy Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej 
Marii panny w Krasnobrodzie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Krasno-
brodu i turystów Maria Domańska wydając niniejsza publikację 
zasiliła księgozbiór związany z promocja tego miasta. Autorka 
poprzez krótki rys historyczny wprowadza nas w dzieje Kra-
snobrodu. W dalszej części poznajemy kompleks muzealny przy 
Sanktuarium Maryjnym: eksponaty i jego bogactwo natury. Do-
pełnieniem tekstu literackiego są wiersze oraz fotografie z jej pry-
watnego zbioru dotyczące powyższego tematu. Niniejsza publika-
cja stanowić może doskonałą lekcję historii i wiedzy o regionie. 
Uchylmy zatem drzwi muzeum i stańmy oko w oko z jego skar-
bami. Stanowią bowiem one ważną część narodowego dziedzic-
twa kulturowego oraz kształtują tożsamość narodową i społeczną. 
Należy je znać, pielęgnować i zachować dla następnych pokoleń. 
Apelowali już o to wielokrotnie: Prymas Tysiąclecia Stefan Kar-
dynał Wyszyński i Papież Jan Paweł II. Osobiście mam wielki 
sentyment do tegoż miejsca, ponieważ miałam wkład w jego two-
rzenie, ofiarowując rodzinne eksponaty służące do przędzenia i 
tkania.

Z mojej strony pragnę złożyć serdeczne podziękowanie pani 
Marii Domańskiej za trud wydania kolejnej publikacji o Krasno-
brodzie.

Życzę zdrowia i satysfakcji w życiu zawodowym jak i osobi-
stym oraz pomysłów do dalszej pracy twórczej.

     mgrAlina Słota

KRASNOBRODZKIE 
MUZEUM

- ODDECHEM PRZESZŁOŚCI I NATURY

Ciąg dalszy ze str. 16
W pierwszych latach po wojnie E Adamski jako kierowca 

autobusu osobowego wykonywał dwa kursy dziennie na trasie 
Krasnobród – Zamość.

Była to w ówczesnym czasie jedyna pewna łączność z mia-
stem powiatowym Zamość.

Samochód pana Adamskiego był zawsze dokładnie przygo-
towany pod względem technicznym i estetycznym.

Kursował punktualnie dowożąc mieszkańców z rejonu 
Krasnobrodu do pracy, urzędów i szkół.

Jako kierowca był człowiekiem opanowanym, uprzejmym 
oraz życzliwym.

Krasnobrodzianie podawali dla swoich dzieci będących w 
szkołach zamojskich przesyłki w postaci paczek, listów a nawet 
pieniędzy.

Kiedy przyjeżdżał na postój samochodowy obok Kościo-
ła Św. Katarzyny – zawsze czekała na niego gromadka dzieci 
szkolnych oczekujących na prezenty od rodziców.

Były podziękowania, okrzyki i śpiewy dla E. Adamskiego.
Po przejściu na emeryturę nadal zajmował się naprawami 

pojazdów mechanicznych oraz uprawiał swoje hobby w zakre-
sie rybołówstwa.

Pozostał w naszej pamięci jako życzliwy współmieszkaniec 
Podklasztorzu i sąsiad.

Dziękuję pani Zofii Adamskiej, żonie Edwarda za udostęp-
nienie danych do niniejszego artykułu.
     c.d.n.

Jan Gębka

Burmistrz Krasnobrodu
Krasnobrodzki 
Dom Kultury

serdecznie zapraszają na 

VIII Otwarty Turniej Szachowy
„KRASNOBRODZKA WIEŻA”

który odbędzie się 
w niedzielę 07.08.2011r.
na Placu Siekluckiego

 w centrum Krasnobrodu     
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych turniej 

rozegrany zostanie w sali Krasnobrodzkiego Domu Kultury

Szczegółowe informacje i zapisy: 
Krasnobrodzki Dom Kultury, 

tel. (84) 660-71-17, 
e-mail:kradomkul@o2.pl

oraz Kierownik i Sędzia Główny Turnieju 
- Ryszard Probola,
tel. 510 157 486, 

e-mail: rychpro@poczta.onet.pl
Regulamin: www.krasnobrod.pl

 

I wojna światowa 

– żołnierze-legioniści 
z naszego terenu
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Pierwszy oficjalny mecz Błotnego 
Klubu Sportowego Roztocze, ro-

zegrany 16 lipca na 4Fiter Arenie w Kra-
snobrodzie, zakończył się  wynikiem 3:3. 
Przeciwnikiem debiutantów była drużyna 
Arsenalu Lublin, która na co dzień wy-
stępuje w lubelskich rozgrywkach ARSA 
CUP.

Piłka błotna okazała się strzałem w 
dziesiątkę! Mecz obejrzało grubo ponad 
100 widzów! Mecz był bardzo wyrówna-
ny, debiutanci wybrali przeciwnika z wy-
sokiej półki, gdyż Arsenal gra ze sobą już 
4 lata. Wynik może być dobrą prognozą na 
kolejne mecze piłkarzy z Roztocza, a cele 
są ambitne. Gole dla gospodarzy strzelili: 
Rafał Pachołek, Tomasz Pakuła i Wojciech 
Kudełko; dla Arsenalu: Grzegorz Kuku-
ryk, Damian Kuźniak, Jakub Kowal.

W drugim meczu (pokazowym BKS 
Roztocze) sekcja mężczyzn zmierzyła się 
z sekcją kobiet. Wygrali mężczyźni 3:2. 
Hatrickiem popisał się Zbigniew Master-
nak, dla dziewcząt dwa gole strzeliła Ka-
tarzyna Lewandowska.  

Więcej informacji i zdjęcia o meczu na 
naszej stronie. Skład w meczu BKS Rozto-
cze - OAKP Arsenal Lublin:

BKS Roztocze: Przemysław Czubat 
(bramkarz), Tomasz Pakuła (kapitan), Zbi-
gniew Masternak, Wojciech Kudełko, Ka-
mil Kusier, Jakub Koisz, Rafał Pachołek, 
Michał Mękal, Wojciech Marczak.

OAKP Arsenal Lublin: Zbigniew Za-
bołotny (bramkarz), Wojciech Bednarczuk 
(bramkarz), Kukuryk Grzegorz (kapitan), 
Damian Kuźniak, Jakub Kowal, Andrzej 
Kowal, Michał Król, Janusz Bohdano-
wicz, Łukasz Pilipczuk, Piotr Staszek.

Skład w meczu sekcji kobiecej i mę-
skiej BKS Roztocze:

Kobiety: Aleksandra Sawiak (bram-
karz), Katarzyna Lewandowska (kapitan), 
Katarzyna Mielniczek i Małgorzata Miel-
niczek (świeże transfery z Wrocławia), 
Sylwia Droździel, Sylwia Mieszczyńska.
 Mężczyźni BKS Roztocze: Przemysław 
Czubat (bramkarz), Tomasz Pakuła (kapi-
tan), Zbigniew Masternak, Patryk Momot, 
Piotr Borowiec, Wojciech Kudełko, Kamil 
Kusier, Jakub Koisz, Rafał Pachołek, Mi-
chał Mękal, Wojciech Marczak.
 

Tomasz Pakuła
Błotny Klub Sportowy Roztocze
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Piłka Błotna

Do BKS Roztocze Krasnobród tra-
fiłem przypadkiem - przyjecha-

łem na spotkanie autorskie organizowane 
przez miejscowy dom kultury i Klub Kibi-
ca Igrosu Krasnobród. Bardzo mi się tutaj 
spodobało. Jak tylko się dowiedziałem, że 
taki klub powstaje, wyrazi-
łem chęć do gry.

Poczytałem trochę o 
piłce błotnej w Internecie i 
okazało się, że to dość po-
pularny sport, głównie w 
Skandynawii, ale też w Bra-
zylii. Byłem ciekaw, jak się 
w to gra. Jak zachowuje się 
piłka podczas gry, czy po-
magają umiejętności z gry 
na zwykłym boisku.

W pierwszy meczu, jaki 
niedawno rozegraliśmy, nie 
mogłem się odnaleźć, tak 
jak chciałbym - nogi grzę-
zły w błocie, nie dało się 
właściwie ustawić stopy, 
wyjść w tempo na pozy-
cję. Parę okazji, które na 
zwykłej murawie wykorzystałbym z za-
mkniętymi oczami, tutaj zmarnowałem. 
W drugim meczu, mimo że rozegranym 
z dziewczynami, czułem się już znacznie 
lepiej i zdobyłem 3 gole. Nagle zacząłem 
lepiej uderzać z przewrotki, ustawiać się 
do piłek wyrzucanych przez bramkarza, 

dogrywanych przez kolegów. Myślę, że w 
trzecim meczu będzie jeszcze lepiej.

Wydaje mi się, że mimo wszystko 
chyba nie da się po prostu nauczyć gry w 
piłkę błotną, bo sporo tutaj przypadku. I 
to w tym najpiękniejsze. Ta gra niweluje 

różnice w wyszkoleniu technicznym po-
szczególnych zawodników i szansę, żeby 
się wykazać, mają nawet ci teoretycznie 
słabsi. Z kolei wirtuozi z normalnej płyty 
wcale nie muszą tutaj potwierdzić klasy.

Podczas meczu panowała wspaniała 
atmosfera - wszyscy świetnie się bawili, i 

zawodnicy, i licznie zgromadzeni kibice.
Chciałbym grać w piłkę błotną jak naj-

dłużej, zwłaszcza że mój czas na normal-
nej płycie powoli chyba mija. Co prawda 
jeszcze nieźle sobie poradziłem w mojej 
aktualnej drużynie - Puławiaku Puławy, 

w lidze zdobyłem 6 goli, we 
wszystkich 29 meczach ro-
zegranych w barwach Puła-
wiaka w latach 2010 - 2011 
zaliczyłem 21 goli. Ale 
szybkość już nie ta. Na bo-
isku błotnym aż tak bardzo 
nie jest mi potrzebna, bo bo-
isko dużo mniejsze.

Gra trwała 24 minuty, a 
mnie się wydawało, że to z 
pełny wymiar meczu, tyle 
się podczas niego działo. To 
sport bardzo widowiskowy. 
Mogę się wykazać grą prze-
wrotką, co jest moim zna-
kiem rozpoznawczym.

Przydałoby się rozpro-
pagować ten sport i usyste-
matyzować rozgrywki, jak 

w piłce plażowej czy halowej.
Mamy fajną drużynę, w której wszy-

scy dają z siebie wszystko.

Zbigniew Masternak

Zbigniew Masternak po pierwszym meczu...
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