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Nowe władze Wspólnoty Gruntowej
w Wólce Husińskiej

W dniu 18 lipca 2010r. odbyło się 
walne zebranie członków Wspólnoty 
Gruntowej w Wólce Husińskiej podczas 
którego dokonano wyboru nowych władz 
Wspólnoty. Do Zarządu Wspólnoty zosta-
li wybrani: 
Zbigniew Wiatrzyk – przewodniczący
Ryszard Łach – sekretarz
Mirosław Kudełka  - skarbnik
Zbigniew Wołowiec – członek

Podczas zebrania dokonano również 
wyboru członków Komisji Rewizyjnej 
Wspólnoty Gruntowej. Przewodniczącym 
został Waldemar Kostrubiec, sekretarzem 
Stanisław Soluch, a członkiem Danuta 
Kozłowska.

Nowe władze zostały wybrane na 
3-letnią kadencję. 

Prace na nieczynnym kamieniołomie
W dniach 26-29 lipca na terenie daw-

nego kamieniołomu w Krasnobrodzie pro-
wadził prace badawcze Instytut Paleobio-
logii im. Romana Kozłowskiego Polskiej 
Akademii Nauk. Zakres prac obejmował 
wykopaliska paleontologiczne, które 
miały na celu odnalezienie kopalnych 
szczątek roślinnych sprzed około 70 mln 
lat. Następna runda poszukiwań odbędzie 
się po 15 sierpnia 2010r. Do tej pory od-
naleziono kilka ciekawych skamienielin 
roślinnych oraz  skamienielin amonitów, 
ramieniogłowów i innych okazów fauny 
z tego okresu. Liczymy również, że prace 
prowadzone będą w latach następnych. 

Oświetlenie na ulicy Tomaszowskiej
W dniu 19 lipca 2010 r. został wy-

łoniony wykonawca budowy pierw-
szego etapu oświetlenia ulicznego ul. 
Tomaszowskiej. Powyższą inwestycję 

wykona firma Instalatorstwo Elektryczne 
„ISKRA” z Zamościa. Całość kosztów 
związanych z wykonaniem oświetlenia 
wyniesie 45.348,94 zł.  Zakres realizacji 
budowy pierwszego etapu budowy linii 
oświetleniowej obejmuje 250 mb, na tym 
odcinku zostanie ustawionych sześć lamp 
oświetlenia ulicznego. Zostanie również 
zainstalowana szafa oświetleniowa z ukła-
dem sterującym. Zadanie zostanie zreali-
zowane do dnia 20 sierpnia 2010 r.

Uzgodnienia projektu 
drogi wojewódzkiej

Zamojska Dyrekcja Inwestycji – ZDI 
na zlecenie zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Lublinie wykonała aktualizacje projek-
tu budowlano-wykonawczego przebudo-
wy drogi wojewódzkiej na odcinku Lip-
sko-Kaczórki (do skrzyżowania z drogą 
powiatową Kaczórki – Zwierzyniec).

Burmistrz Krasnobrodu pozytywnie 
zaopiniował projekt przebudowy drogi 
wojewódzkiej w obszarze przebiegającym 
przez teren Gminy Krasnobród. Opraco-
wany projekt w pełni zabezpiecza interesy 
Gminy Krasnobród z uwagi na fakt, że w 
pobliżu Szkoły w Kaczórkach uwzględnia 
budowę zatok autobusowych.  

Połączenie kanalizacji burzowej 
– Osiedle  Podklasztor

W lipcu bieżącego roku firma Zakład 
Remontowo-Budowlany w Zamościu – 

Adam KUSTRA rozpoczęła kolejny etap 
prac instalacyjno-montażowych związa-
nych z wykonaniem kanalizacji burzo-

wej. 
Prace związane z wykonaniem prze-

wiertów opóźniły i znacząco utrudniły, 
intensywne opady deszczu utrzymujące 
się w maju i czerwcu 2010r., które spo-
wodowały utrzymywanie się wysokiego 
poziomu wód gruntowych.

Planowany przetarg na rozbudowę 
szkoły w Kaczórkach.

Burmistrz Krasnobrodu zlecił firmie 
LECH – mgr inż. Czesław Lechowicz w 
Zamościu aktualizację kosztorysów in-
westorskich dla potrzeb przeprowadzenia 
przetargu na rozbudowę szkoły w Kaczór-
kach. W ramach zlecenia firma LECH 
zaktualizuje opracowania kosztorysowe 
pod potrzeby dobudowy jeszcze w 2010r., 
w stanie surowym zamkniętym skrzydła 
do istniejącego budynku szkoły w Ka-
czórkach.   

 

Przetarg – Przebudowa drogi w 
Hutkowie i Potoku Senderkach. 
Burmistrz Krasnobrodu wraz z po-

czątkiem miesiąca sierpnia bieżącego 
roku ogłosi przetarg na kontynuację bu-
dowy drogi gminnej przez miejscowość 
Potok Senderki (210m) oraz dokończenie 
przebudowy drogi gminnej przez wieś 
Hutków (350m). Obie drogi realizowane 
będą w technologii asfaltowej. Zamówie-
nie obejmuje również swym zakresem 
dobudowę kilku brakujących przepustów 
drogowych przy drogach gminnych na te-
renie gminy Krasnobród między innymi w 
Potoku Senderkach oraz w Hutkowie. W 
przetargu ujęto również wykonanie zjazdu 
publicznego z ulicy Partyzantów w Kra-
snobrodzie na teren gminny położony nad 
rzeką Wieprz i zbiorniku wodnym zalew.   

Strażacy zdemontowali
 – Burmistrz zamontował

W lipcu bieżącego roku współpracu-
jąca z Gminą Krasnobród firma BORAM 
Export – Import z Adamówki  zakończyła 
zaplanowaną na 2010r. realizację robót 
budowlanych związanych z wymianą 
stolarki okiennej drewnianej na PCV w 
obiektach gminnych na terenie Gminy 
Krasnobród. 

W budynku gminnym w Hutkowie 
wymieniono okna w świetlicy i punkcie 
przedszkolnym oraz w łazienkach. W 
budynku remizy OSP w Malewszczyź-
nie wymieniono okna w świetlicy, a w 
Dominikanówce  okna w świetlicy oraz 
garażu OSP. Wkład własny strażaków z 
Dominikanówki oraz Malewszczyzny w 
formie robocizny przy wymianie okien, w 
postaci demontażu starych okien, pozwo-
lił obniżyć koszty wymiany stolarki, a tym 
samym umożliwił dzięki oszczędnościom 
finansowym wstawienie dodatkowych kil-
ku okien w obu obiektach.

Ciąg dalszy na str 3.
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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 miejsco-
wych czcicieli. 

Uroczystości odpustowe 
rozpoczęły się 1 lipca Mszą 
Świętą o godz. 18.00. Na-
stępnie tłumnie zgromadzeni 
pielgrzymi uczestniczyli w 
Drodze Krzyżowej na Kal-
warii Krasnobrodzkiej, gdzie 
była okazja po raz kolejny po-
chylić się nad tajemnicą Męki 
i Śmierci naszego Zbawiciela. 
O godz. 21.00 – łącząc się z 
Duchową Stolicą Naszego Na-
rodu uczestniczyliśmy w Ape-
lu Jasnogórskim. Rozważania 
Apelowe poprowadził – Ks. Bp dr Mariusz 
Leszczyński, po czym z Cudownym Ob-
razem Matki Boskiej Krasnobrodzkiej na 
ramionach wraz z wielką rzeszą pielgrzy-
mów wyruszyliśmy z procesją różańcową. 
Słynący łaskami obraz podczas proce-
sji nieśli na początku kapłani, następnie 
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, których tematem przewodnim było 
hasło duszpasterskie: Bądźmy świadkami 
miłości. W trakcie procesji, jak również w 

pierwszym i drugim dniu odpustu homilie 
głosił Ks. Prałat Józef Niźnik – Kustosz 
Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Stra-
chocinie – Archidiecezja Przemyska. O 
godz. 23.00 – przy Kaplicy „na wodzie” – 
gdzie w 1640 roku miało miejsce objawie-
nie się Matki Bożej Jakubowi Ruszczyko-
wi – odbyła się Pasterka Maryjna, której 
przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Jego 
Ekscelencja Ks. Bp dr Mariusz Leszczyń-
ski. W koncelebrze wzięło również udział 

wielu kapłanów. Plac wokół kaplicy został 
wypełniony po brzegi przez tysiące czci-
cieli Pani Roztocza. Samej Komunii Świę-
tej kapłani rozdali ponad 3 tys. Posileni 
Chlebem Eucharystycznym powróciliśmy 
w procesji z Cudownym Obrazem Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej do kościoła gdzie 
miało miejsce nocne czuwanie, przed 
cudownym obliczem Pani Krasnobrodz-
kiej. Rano – 2 lipca - już o godz. 6.30 za-
brzmiały w Sanktuarium godzinki ku czci 
Niepokalanego Poczęcia NMP. Punktem 
centralnym uroczystości była Suma Od-
pustowa pod przewodnictwem Pasterza 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej Biskupa 
dra Wacława Depo, który wygłosił rów-

nież homilię. Ks. Biskup w homilii wołał 
do zgromadzonych czcicieli Pani Rozto-
cza: „Czy jest ktoś, kto lepiej i wierniej 
zachowywał i wypełniał wolę Boga, niż 
Maryja? To w Niej spotykają się i przeni-
kają tajemnice Boga i człowieka. I to jest 
cudowne, że Bóg w Chrystusie i dzięki 
współpracy Maryi, pozostanie związany 
z nami do końca. (…) Dlatego świat jej 
nienawidzi, że Ona słucha bardziej Boga, 
aniżeli ludzi, i pomimo, że świat będzie 

drwił z tajemnicy jej dziwne-
go poczęcia, to Ona wniosła 
w świat Syna Bożego, który 
nas zbawił. Dlatego wszyscy 
to odczuwamy i przeżywamy, 
że nikt tak jak Ona nie jest 
upoważniony do wygłoszenia 
zdania, które jest Jej ewange-
licznym testamentem. To jest 
ostatnie zdanie i słowa, które 
odczytujemy w Ewangelii: 
„Zróbcie wszystko cokolwiek 
mój Syn wam powie” Innymi 
słowy – uczyńcie wszystko co 
jest wolą Ojca, a co wam prze-
kazał nie tylko słowami, ale i 
sobą, swoją śmiercią i zmar-

twychwstaniem mój Syn i Syn Boga Jezus 
Chrystus(…)”. Na tę uroczystą euchary-
stię przybyło też bardzo wielu kapłanów. 
To oni przez 2 dni uroczystości służyli 
swoją posługą  w konfesjonałach. Oprawę 
muzyczną zapewnił chór parafialny z Kra-
snobrodu jak i 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. 10

Do Krasnobrodu Naród cały…

Wieści z gminy
Ciąg dalszy ze str. 2.

Umocnienie drogi w Zielonem
Zakład prefabrykacji betonów BETON-

KRAS z siedzibą w Majdanie Wielkim na zlece-
nie Burmistrza Krasnobrodu rozpoczął produk-
cję prefabrykatów betonowych do umocnienia 
korpusu i rowów przydrożnych drogi gminnej 
w Zielonym. Powtarzające się  okresowe, gwał-
towne spływy wód  powierzchniowych uszko-
dziły w miesiącu maju i czerwcu bieżącego 
roku korpus drogi biegnącej na nasypcie we 
wsi Zielone. W celu ochrony drogi konieczne 
będzie uregulowanie spływu wód poprzez wy-
konanie umocnionych rowów i wyłożenie ich 
dna korytkami betonowymi. Skarpy korpusu 
drogi zostaną odtworzone i umocnione poprzez 
ułożenie płyt otworowych typu MEBA. Sza-

cuje się, że konieczne będzie umocnienie około 
368 metrów rowu, ułożenie około 1200 sztuk 
korytek betonowych. 

Po wykonaniu niezbędnej liczby korytek 
i zamówieniu płyt MEBA Gmina Krasnobród 
rozpocznie prace budowlane związane z umoc-
nieniem drogi gminnej. 

Sesja Rady Miejskiej
W dniu 30 lipca 2010 r. o godz. 16.00 w 

Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się 
XLII sesja V kadencji Rady Miejskiej w Kra-
snobrodzie.

W programie obrad zaplanowano podjęcie 
następujących uchwał: 
1) ws. zaliczenia drogi publicznej gospodarczej 
do kategorii dróg gminnych,
2) ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
3) ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 
okres 7 lat w trybie bezprzetragowym, działek 
gruntu oznaczonych nr ewidencyjnymi 1622 i 
1510 o pow. 2,2331 ha położonych w Krasno-
brodzie,
4) ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy po umowie zawartej  na czas 
oznaczony do 3 lat,
5) ws. wyrażenia zgody na zbycie niezabudo-
wanej nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność gminy Krasnobród w drodze bezprze-
targowej,
6) ws. udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Janowiec,
7) ws. zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Informacje zebrała:
Mariola Czapla
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W   niedzielę 27 czerwca 2010 roku 
w Krasnobrodzie odbyły się 

uroczystości związane z 85-leciem dzia-
łalności miejscowej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Już od godzin rannych druhowie, ubra-
ni w galowe mundury gromadzili się przed 
budynkiem remizy strażackiej, aby stam-
tąd wraz ze sztandarem jednostki i Kra-
snobrodzką Orkiestrą Dętą na czele udać 
się w uporządkowanym szyku do Kościo-
ła Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie. 
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się 
bowiem mszą św., w intencji strażaków, 
którą odprawili: ks. prałat Roman Marsza-
lec – proboszcz miejscowej parafii, ks. An-
drzej Chmaj – Kapelan Straży Pożarnej w 
Powiecie Zamojskim i ks. Leon Rogalski, 
Który wygłosił homilię. 

W uroczystościach  jubileuszowych 
uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta 
Zamojski Henryk Matej, komendant Miej-
ski Państwowej Straży Pożarnej w Zamo-
ściu mł. bryg. Jacek Sobczyński, Członek 
Honorowy Zarządu Głównego OSP płk. 
Mieczysław Skiba, prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego OSP RP Kazimierz 
Mielnicki, Dariusz Szykuła – 
Wójt Gminy Adamów, kap. An-
drzej Szozda, Marek Maślany, 
dyrektor Sanatorium Rehabili-
tacyjnego dla Dzieci Wiesław 
Chmielowiec, Burmistrz Kra-
snobrodu Janusz Oś, przewod-
niczący Rady Miejskiej Adam 
Kałuża, a także przedstawiciele 
jednostek OSP z terenu gminy 
Krasnobród oraz rodziny dru-
hów z krasnobrodzkiej OSP.

Po mszy św. wszyscy jej 
uczestnicy udali się na Plac 
Siekluckiego w centrum Kra-
snobrodu, gdzie odbyła się dal-
sza część obchodów jubileuszu 
85-lecia OSP. Uroczystości 
rozpoczęły się złożeniem mel-
dunku Prezesowi Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP Kazimierzowi Mielnickiemu 
przez dowódcę uroczystości, naczelnika 
OSP w Krasnobrodzie dh Stanisława Łu-
biarza. Po złożeniu meldunku nastąpiło 
podniesieni flagi państwowej na maszt, a 
następnie głos zabrał Burmistrz Krasno-
brodu Janusz Oś, który powitał przybyłych 
na uroczystości jubileuszowe. W dalszej 
części prezes OSP dh Sławomir Umiński 
przedstawił rys historyczny jednostki OSP 
z Krasnobrodu. 

Dla upamiętnienia założyciela krasno-
brodzkiej OSP delegacja druhów wraz z 
zaproszonymi gośćmi złożyła kwiaty pod 
pomnikiem Mieczysława Siekluckiego. 

W czasie trwania uroczystości jubi-
leuszowych wręczono medale i odzna-

czenia. Jednostka OSP Krasnobród od-
znaczona została Medalem Honorowym 
im. Bolesława Chomicza, a ponadto z rąk 
Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu 
otrzymała puchar za udział w IV edycji 
Konkursu „Ognisty Ratownik – Gorąca 
Krew”. 

Wręczono także medale i odznaczenia 
druhom z krasnobrodzkiej jednostki.

Odznaczenia i medale otrzymali:
Złoty Znak Związku

Stanisław Kurantowicz

Medal honorowy
 im. Bolesława Chomicza

Bolesław Szpyra

Złoty medal
 „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Edmund Roczkowski
Jan Dobek
Ks. Prałat Roman Marszalec

Srebrny medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Sławomir Umiński
Wojciech Grela

Jacek Szpyra
Paweł Roczkowski
Marcin Roczkowski
Marcin Kozyra
Andrzej Greszta
Zdzisław Gałka

Brązowy medal
 „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Halina Szewczuk
Piotr Greszta
Piotr Stalski
Stanisław Nizio
Paweł Sachajko
Rafał Gradziuk

Odznaka „Strażak Wzorowy”
Krzysztof Wereski

Tomasz Dziura
Marcin Kołtun
Zbigniew Michalski
Radosław Koza
Jarosław Dobek
Adam Łubiarz
Marcin Bodys
Łukasz Perzyński
Adam Dulski 

Odznaczeniami za wysługę lat zostali 
odznaczeni następujący druhowie:

65 lat
Bodys Tadeusz

60 lat 
Kołtun Witold 
Szpyra Bolesław

40 lat
Kurantowicz Stanisław
Roczkowski Tadeuszz

35 lat
Bodys Zdzisław
Grela Kazimierz

20 lat
Dobek Jan
Gałka Zdzisław
Łubiarz Franciszek

Maruszak Adam
Roczkowski Edmund
Umiński Sławomir

15 lat
Oś Janusz
Grela Wojciech
Żuk Adam
Kozyra Marcin
Roczkowski Marcin
Roczkowski Paweł
Szpyra Jacek
Greszta Andrzej

10 lat
Sachajko Paweł
Sokoliński Sebastian
Tabała Marcin

5 lat
Sachajko Piotr
Łubiarz Paweł

Ożga Dominik
Kołtun Marcin
Ratyna Grzegorz
Gradziuk Rafał
Nizio Stanisław
Kurantowicz Maksym
Koza Radosław
Greszta Piotr
Szewczuk Halina
Dobek Jarosław
Łach Mateusz
Bodys Marcin
Łubiarz Adam
Dulski Adam
Stalski Piotr

Po uhonorowaniu druhów medalami i 
odznaczeniami   przyszedł  czas   na oko-
liczno                        Ciąg dalszy na str. 7 

Jubileusz 85-lecia OSP w Krasnobrodzie
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Najstarsze wzmianki i zdjęcia, któ-
re się zachowały świadczą o tym, 

że OSP w Krasnobrodzie istniała już w la-
tach 1916 -1920, lecz brak jest dokumen-
tów pisemnych potwierdzających ten fakt. 
Pierwsze dokumenty pisemne pochodzą 
z roku 1925. Informują, że dnia 15 lute-
go 1925 roku z inicjatywy mgr farmacji 
Mieczysława Siekluckiego wznowiła swą 
działalność i została  zarejestrowana OSP 
w Krasnobrodzie. W związku z tym fak-
tem datę 15 lutego 1925 r. uważa się za 
datę założenia jednostki. 

Pierwszymi członkami OSP byli:
Michał Gugała – Prezes
Mieczysław Sieklucki – Naczelnik
Michał Bodys – z-ca Naczelnika
Władysław Umiński – Gospodarz, który 
był również członkiem wcześniej istnieją-
cej straży oraz Bronisław Bednarz, Fran-
ciszek Hacia, Bronisław Kościński, Teofil 
Korzeniowski, Wacław Greszta i Apolina-
ry Maciukiewicz. 

Po rozpoczęciu działalności jeszcze 
w roku 1925 z funduszy OSP i pomocy 
społeczeństwa Krasnobrodu wybudowano 
Dom Strażaka o wymiarach 30 na 10 m. 
W Domu Strażaka znajdowały się nastę-
pujące pomieszczenia: sala teatralna, szat-
nia, świetlica, wozownia oraz suszarnia 
na węże. Zakupiono również haftowany 
sztandar, który później, gdy zakupiono 
nowy przekazano do kościoła parafialnego 
w Krasnobrodzie. Sukcesywnie groma-
dzono sprzęt pożarowy.

Rozwój jednostki przerwał wybuch II 
wojny światowej. Pomimo trwania działań 
wojennych i lat okupacji działalność stra-
ży w latach 1939 – 1946 nie została za-
wieszona, ale Zarząd i jednostka działały 
w bardzo uszczuplonym składzie. Większa 
część strażaków w czasie okupacji brała 
udział w walkach z hitlerowskim najeźdź-
cą. Za swą patriotyczną postawę zostali 
aresztowani i umieszczeni w więzieniach i 
obozach koncentracyjnych. Tam też zginę-
li następujący druhowie:
Michał Gugała – Prezes Zarządu, Piotr 
Wysocki, Marian Uchacz, Apolinary Ma-
ciukiewicz, Jan Maruszak, Antoni Mula-
wa. 

Po okresie wojennym nadszedł czas 
odbudowy jednostki, zakupu sprzętu i 
przyjęcia nowych strażaków ochotników. 
W okresie powojennym dalej Naczelni-
kiem, a później Komendantem był wspo-
mniany wcześniej wielki społecznik mgr 
Mieczysław Sieklucki. Odznaczał się on 
ofiarną i bezinteresowną pracą na rzecz 
straży i gminy Krasnobród. Pełnił również 
funkcję sekretarza prezydium Zarządu 
Powiatowego w Zamościu, a później w 
dowód wdzięczności za swoją bezintere-
sowną działalność społeczną został mia-

nowany jej dożywotnim członkiem hono-
rowym. 

W roku 1946 jednostka zakupiła mo-
topompę DKW o wydajności 550 l/min, 
sygnałówkę strażacką i syrenę ręczną, któ-
rą zamontowano na wieży obserwacyjnej. 
W związku z napotykanymi trudnościami 
transportowymi i wzrastającą liczbą poża-
rów oraz coraz większymi odległościami 
dojazdowymi postanowiono na zebraniu 
w dniu  6 lipca 1948 r. o zakupie samocho-
du. W sierpniu 1948r. zakupiono samo-
chód „GML Dżems” 3 tonowy z napędem 
na trzy osie. 

W 1951 r. na zakupionym samochodzie 
zamontowano cysternę o pojemności 1500 
l i przedłużono skrzynię ładunkową celem 
przewozu większej ilości sprzętu i stra-
żaków. Dodatkowo Komenda Powiatowa 
Straży Pożarnej w Zamościu w zamian za 
motopompę DKW przekazała przenośną 
motopompę typu „Leopolia” o wydajno-
ści 800 l/min. Po zamontowaniu zbiorni-
ka nasza Jednostka, jedna z pierwszych w 
powiecie i czołowa w województwie, do 
pożarów przyjeżdżała z dużą ilością wody. 
W przypadku powstania równocześnie 
kilku pożarów, a często tak się zdarzało, 
pluton był dzielony na sekcje i oprócz 
samochodu korzystano również z taboru 
konnego do transportu wozów ze sprzętem 
i beczkowozów. 3 pary koni zabezpiecza-
li wg potrzeb stali furmani wyznaczeni 
przez urząd Gminy w osobach: Antoni Ka-
walec, Antoni Nawój i Władysław Piela. 
Jednostka w tamtych czasach była bardzo 
dobrze usprzętowiona, wyszkolona i zdy-
scyplinowana. Cechy te posiada również 
do chwili obecnej. Ze swojej wzorowej 
i nieraz bohaterskiej postawy była znana 
mieszkańcom bardzo wielu miejscowości. 
Ponieważ była wzywana i wyjeżdżała do 
akcji daleko na teren pow. zamojskiego, 
biłgorajskiego i tomaszowskiego. Często 
gdy szalał pożar i inne straże nie mogły 
nad nim zapanować, mieszkańcy tych 
miejscowości czekali na przybycie OSP z 
Krasnobrodu, wierząc, że strażacy z naszej 
jednostki zrobią wszystko aby opanować 
szalejący żywioł. Dowódca straży mgr M. 
Sieklucki wyróżniał się tym, że nosił za-
bytkowy hełm. Jako mgr farmacji udzielał 
poszkodowanym w pożarach pierwszej 
pomocy medycznej. 

Przy jednostce od roku 1932 do roku 
1960 działały zespoły artystyczne, które 
swoje osiągnięcia wokalne prezentowały 
zarówno w gminie Krasnobród jak też w 
Józefowie, Biłgoraju, Zamościu i Toma-
szowie. Strażacy organizowali również 
zbiórki uliczne do puszek i zabawy ta-
neczne. Za uzyskane fundusze kupowano 
niezbędny sprzęt i umundurowanie. W 
ramach dalszego usprzętowienia jednostki 

w roku 1955 zakupiono przyczepę samo-
chodową, ponieważ posiadany przez jed-
nostkę sprzęt ppoż. i strażacy nie mieścili 
się na skrzyni samochodu. W roku 1957 
zakupiono syrenę alarmową elektrycz-
ną o zasięgu 8 km. Natomiast w 1958 r. 
Jednostka z własnych funduszy zakupiła 
drugi samochód ciężarowy „Gaz-Lublin”, 
który w roku 1962 został przekazany 
do OSP w Suchowoli. Równocześnie w 
roku 1958 rozpoczęto budowę dwu gara-
ży murowanych obok istniejącej remizy. 
Budowę garaży zakończono w roku 1960. 
W 1962 r. Powiatowa Komenda Straży 
Pożarnej w Zamościu przekazała nam ty-
powy wóz bojowy Star-25, który w roku 
1966 został przekazany do OSP Sułów. 
Jednocześnie Państwowa Komenda Straży 
Pożarnej w Zamościu przekazała naszej 
jednostce nowy typ wozu bojowego na 
podwoziu Star – 26, który był wyposażo-
ny w motopompę, autopompę oraz działko 
wodne. Samochód ten po 12 latach użyt-
kowania przekazano do OSP Łabunie. W 
roku 1968 jednostka dokonała sprzedaży 
remizy i garaży wraz z placem i zakupiła 
teren pod budowę Domu Kultury i Stra-
żaka. Budowa była prowadzona w czynie 
społecznym ze środków własnych naszej 
jednostki  oraz ze środków Gminy Krasno-
bród. Całość budowy ukończono w roku 
1974. Według wstępnych ustaleń budynek 
strażnicy i cała dolna kondygnacja Domu 
Kultury miała należeć do OSP. Jednak po 
zmianie władz Gminy i Zarządu OSP usta-
lono, że OSP może korzystać nieodpłatnie 
z w/w pomieszczeń w porozumieniu z dy-
rektorem Domu Kultury. 

W 1975 roku Jednostka obchodziła 
jubileusz 50-lecia powstania i zarejestro-
wania straży. Podczas uroczystości jubi-
leuszowych Jednostka za swą wzorową 
działalność otrzymała sztandar ufundowa-
ny przez społeczeństwo Krasnobrodu. Na 
uroczystość przybyło wielu zaproszonych 
gości. Bardzo licznie reprezentowane były 
władze wojewódzkie, powiatowe i gmin-
ne. 

W 1978 roku Jednostka otrzymała z 
Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej 
w Zamościu wóz bojowy najnowszej pro-
dukcji Star 244, a w 1984 roku z Komendy 
Wojewódzkiej Straży Pożarnej samochód 
marki Żuk, który wspierał w akcjach ciężki 
samochód bojowy oraz służył do wyjazdu 
na zawody i inne okoliczności. Samochód 
ten w roku 1998 został przekazany do OSP 
w Dominikanówce. W 1995 r. jednostka 
otrzymała nowy sztandar, który został od-
znaczony Złotym Medalem za zasługi dla 
pożarnictwa. Dekoracji sztandaru dokona-
li obecni na uroczystości  Premier Rządu, 
Prezes    Zarządu    Głównego   OSP    RP

Ciąg dalszy na str. 6
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X -jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Burmistrza Krasnobrodu odbył się w 
niedzielę 11 lipca 2010r, na stadionie sporto-
wym w Krasnobrodzie. Organizatorem tego 
sportowego wydarzenia był Krasnobrodzki 
Dom Kultury, zaś fundatorem nagród Bur-
mistrz Krasnobrodu.

W tegorocznym Turnieju wzięło udział 13 
drużyn z terenu miasta i gminy Krasnobród 
(Dominikanówka, Hucisko, Hutki-Kaczórki, 
Majdan Mały, Majdan Wielki, Malewszczy-
zna, Stara Huta, Wólka Husińska, Zielone, 
Podklasztor, Krasnobród Centrum, Krasno-
bród Lelewela-Leśna oraz Krasnobród Zapia-
sek). 

Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 
9-tej. Wszystkie drużyny zostały podzielone 
na 4 grupy. W wyniku losowania w poszcze-
gólnych grupach znalazły się następujące dru-
żyny: 

GRUPA A 
A1. Podklasztor
A2. Malewszczcyzna
A3. Zielone
A4. Majdan Mały

GRUPA B
B1. Stara Huta 
B2. Krasnobród Lelewela- Leśna 
B3. Dominikanówka

GRUPA C
C1. Hucisko
C2. Krasnobród Centrum
C3. Wólka Husińska

GRUPA D
D1. Hutki –Kaczórki
D2. Majdan Wielki
D3. Krasnobród Zapiasek

Turniej sędziowali: Tomasz Pakuła - sę-
dzia główny, Krzysztof Szkałuba, Mateusz 
Krzowski i Jerzy Lichota. 

Mecze rozgrywane były przez 7-osobowe 
drużyny, a spotkania trwały po 20 minut. W 
każdej z grup grał „każdy z każdym”, a zwy-
cięzcy poszczególnych grup przechodzili do 
finału. 

Po rozgrywkach najlepszymi drużynami 
zostały: 
 I miejsce- Krasnobród Lelewela- Leśna
 II miejsce -Majdan Wielki
 III miejsce - Zielone

Królem strzelców został Sławomir Gan-
carz z Krasnobrodu.

Zgodnie z wieloletnią tradycją najlep-
sze trzy drużyny otrzymały okolicznościowe 
puchary, a wszystkie drużyny pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowego i strojów sportowych. 
 

  M.K.
Fotoreportaż str. 20

Jubileuszowy 
Turniej Piłki 

Nożnej Ciąg dalszy ze str. 5
Waldemar Pawlak oraz Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożarnej 
generał pożarnictwa Feliks  Dela.  

W roku 1996 dzięki staraniom Pre-
zesa Zarządu Gminnego Związku OSP 
RP w Krasnobrodzie dh Kazimierza 
Mielnickiego i znacznej pomocy ze 
strony Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej w Warszawie jednostka 
otrzymała drugi samochód bojowy Star 
244.   

W roku 1997 Jednostka OSP w Kra-
snobrodzie została włączona do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W roku 2003 miało miejsce wła-
manie do garaży jednostki i kradzież 
cennego sprzętu takiego jak: piły spa-
linowe, pompa hydrauliczna, agregat 
prądotwórczy i wiele drobnego sprzęt 
ppoż. Straty wyceniono na 35 000,00 zł. 
Skradziony sprzęt przy wsparciu finan-
sowym władz samorządowych Gminy 
Krasnobród, Zarządu Głównego ZOSP 
RP W Warszawie, Komendy Wojewódz-
kiej w Lublinie, Komendy Miejskiej 
PSP w Zamościu i Zamojskiej Korpora-
cji Energetycznej został uzupełniony. 

W roku 2000 Jednostka obchodziła 
Jubileusz 75-lecia istnienia. 

Dobrym przykładem było i jest, że 
starsi druhowie zaszczepiali działalno-
ścią strażacką młodszych i uczyli ich 
poszanowania munduru strażackiego 
oraz konieczności niesienia bezintere-
sownej pomocy ludziom potrzebującym. 
W związku z tym do straży wstępowali 
ich synowie, wnukowie, zięciowie i 
prawnukowie. W okresie działalności 
krasnobrodzkiej straży powstało kilka 
rodzin strażackich. Do największych i 
najdłużej związanych ze strażą zaliczają 
się rodziny Bodysów,  Roczkowskich, 
Łubiarzów i Umińskich.

W latach 1964 - 1976 roku przy Jed-
nostce działała żeńska drużyna pożar-
nicza, która skupiała dwanaście kobiet 
pod dowództwem dh Władysławy Pło-
szaj i dh Jadwigi Szymali. Z części żeń-
skiej drużyny powstał zespół artystycz-
ny, który swoimi występami uświetniał 
wiele imprez strażackich na terenie 
Gminy Krasnobród, a nawet poza tere-
nem powiatu zamojskiego.

Od 2007 roku do chwili obecnej 
w okresie letnim w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa pożarowego Gminy 
Krasnobród. Komendant Miejski Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Zamościu, 
deleguje do Krasnobrodu sekcję straża-
ków zawodowych wraz z pełnym wy-
posażeniem do pełnienia całodobowych 
dyżurów.

Przez 85 lat istnienia jednostka trwale 
wpisała się w dzieje gminy Krasnobród 
i pow. zamojskiego. Jest jednostką, na 
którą społeczeństwo zawsze może li-
czyć zawsze można liczyć. 

Udział w zawodach 
sportowo pożarniczych.

W roku 1948 jednostka zajęła 
pierwsze miejsce na organizowanych po 
raz pierwszy powiatowych zawodach 
sportowo-pożarniczych w Zamościu. 
Rok 1958 to ponowne zwycięstwo na 
zawodach powiatowych, które odbyły 
się w Sułowie. W roku 1968 jednostka 
odniosła największy sukces w zawo-
dach. Po zajęciu pierwszego miejsca w 
zawodach powiatowych, które odbyły 
się w Mokrym k/Zamościa.  Jednostka 
bierze udział w zawodach wojewódz-
kich województwa Lubelskiego w 
Świdniku gdzie zajmuje drugie miejsce. 
W roku 1974 jednostka zajmuje czwarte 
miejsce w zawodach wojewódzkich we 
Włodawie. W roku 2003 zajmuje trzecie 
miejsce i w 2007 roku drugie miejsce na 
zawodach powiatowych w Zamościu. 
Corocznie bierze udział w zawodach 
organizowanych na szczeblu  gminnym, 
plasując się w czołówce.

Jednostką OSP w Krasnobrodzie od 
założenia do chwili obecnej kierowali:

Prezesi
Michał Gugała 1925-1939
Michał Bodys 1946-1964
Władysław Nowosad 1964-1972
Kazimierz Skrzyński 1972-1978
Kazimierz Parnicki 1978-1986
Tadeusz Roczkowski 1986-1994
Janusz Oś 1994-2007
Paweł Sachajko 2007-2008
Sławomir Umiński 2008 i obecnie 

Naczelnicy
Mieczysław Sieklucki 1925-1927
Bronisław Bednarz 1927-1930
Mieczysław Sieklucki 1930-1958
Władysław Umiński 1958-1959
Mieczysław Taras 1959-1960
Witold Kołtun 1960-1974
Józef Bodys 1974-2003
Franciszek Łubiarz 2003 i obecnie

Funkcję kierowcy mechanika pełnili:
Jakub Bednarki 1927-1951
Tadeusz Bodys 1951-2000
Zdzisław Bodys 1991 i obecnie
Wojciech Grela 2000-2009
Adam Żuk 2009 i obecnie

Opracowali:
Tadeusz Roczkowski

Slawomir Umiński

Z kart historii OSP 
w Krasnobrodzie
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I znowu pogoda spłatała nam figla…
zamiast pięknego letniego słońca i 

wysokich temperatur było chłodno, wietrz-
nie i od czasu do czasu padał deszcz. 

Jednak te niesprzyjające warunki at-
mosferyczne nie przeszkodziły organiza-
torom imprezy Powitania Lata, która już 
od wielu lat otwiera sezon turystyczny w 
Krasnobrodzie, w realizacji programu. 

W tym roku lato witaliśmy 27 czerw-
ca, w niedzielę, a głównym miejscem  im-
prezy był  Plac Siekluckiego.

Tam o godzinie 16-stej rozpoczęła się 
zabawa. Była muzyka, konkursy i zabawy 
z nagrodami oraz zielony kulig i puszcza-
nie sobótkowych wianeczków nad krasno-
brodzkim zalewem.

Ale może od początku.
Uczestników imprezy powitał zespół 

Odysseya z Krasnobrodu, następnie głos 
zabrała Mariola Czapla – dyrektor Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury, która w kil-
ku słowach przedstawiła program imprezy 
i oficjalnie ogłosiła konkurs na wianek 
sobótkowy. 

Następnie konkursy familijne z nagro-
dami przeplatały się z muzyką. Na scenie 
w tej części programu oprócz zespołu 
Odysseya zaprezentowały się trzy woka-
listki, które swój kunszt wokalny ćwiczą 
W KDK,  pod czujnym okiem instruktora 
muzyki Jarosława Derkacza. Zaśpiewały 
dla nas: Ania Umińska, Gabrysia Gancarz 
i Aleksandra Sawiak.

Potem na scenie pojawiła się Kapela 
Zwierzyniecka, która przedstawiła zu-
pełnie inny repertuar. Ludowy charakter 
śpiewanych utworów był doskonałym 
wstępem do kolejnego punktu imprezy, a 
mianowicie rozstrzygnięcia konkursu na 
najładniejszy wianek sobótkowy i zielo-
nego kuligu.

Do jury oceniającego letnie wianuszki 
zaprosiliśmy dwie panie z publiczności: 
Renatę Trąba z Majdanu Wielkiego i Mał-
gorzatę Gęśla z Feliksówki, oraz Marzenę 
Mazurek instruktora plastyki pracującego 
w KDK.

Nie było niezgodności co do werdyk-
tu, jurorki jednogłośnie zadecydowały o 
kolejności przyznanych miejsc. 

I tak na pozycji pierwszej znalazła się 
Paula Kawka, II miejsce zdobył wianek 
zrobiony przez Kamilę Biszczad i Da-
niela Roczkowskiego, na trzeciej pozycji 
uplasowała się Natalia Roczkowska a tuż 
za nią Dominika Lipska. Po ogłoszeniu 
werdyktu i wręczeniu nagród przyznano 
jeszcze nagrodę pocieszenia dla  Oskara 
Szwamb i Marka Fijałkowskiego- małych 
turystów przebywających na wakacjach 
w Krasnobrodzie, którzy dosłownie w 
ostatniej chwili przynieśli zrobiony przez 
siebie wianek. Mamy nadzieję, że miło 
wspominać będą nasze miasteczko.

Po rozstrzygnięciu konkursu nadszedł 
czas na zielony kulig, i oczywiście pusz-
czanie wianków na wodę. Chętnym, którzy 
zdecydowali się na przejazd furmankami 
na krasnobrodzkie molo towarzyszyła Ka-
pela Zwierzyniecka.

Nad zalewem przy akompaniamencie 
muzyków ze Zwierzyńca wianuszki zosta-
ły wyrzucone na wodę i tradycji stało się 
za dość. Mogliśmy spokojnie wracać na 
Plac Siekluckiego, by dalej się bawić, i by 
inni mogli skorzystać z atrakcyjnej prze-
jażdżki furmanką.

W dalszej części programu na scenie 
pojawili się kolejni młodzi artyści, którzy 
uczą się wokalu, bądź gry na instrumen-
tach w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

I tak zaśpiewały dla nas: Angelika Sak, 
Karolina Kawecka  i Aleksandra Gawron. 
Ponadto mogliśmy posłuchać występu po-
czątkującej, młodzieżowej orkiestry dętej, 
oraz duetu klawiszowego w składzie: Na-
wój Bartłomiej i Kustra Wojciech. 

Na koniec przed zgromadzoną pu-
blicznością zadebiutował jeszcze zespół 
wokalno-instrumentalny „FEDERS”.

Około godziny 20-stej rozpoczęła się 
zabawa plenerowa z zespołem „Odys-
seya”, która trwała do godziny 23:00.
Mimo brzydkiej i chłodnej pogody zaba-
wa na Placu Siekluckiego minęła w ciepłej 
atmosferze. Miejmy nadzieje, że kolejne 
dni lata przyniosą więcej słońca i ciepłych 
dni.
   M.K.

Fotoreportaż str.11

Powitanie lata

PODZIĘKOWANIA:
Krasnobrodzki Dom Kultury 

składa serdeczne podziękowania : 
Pani Jolancie Adamczuk 

z AMC Market Spożywczy w Krasnobrodzie 
i Pani Elżbiecie Cyc z Centrum nauki i Biznesu „ŻAK” 

ul. Nowy rynek 21 Oddział w Zamościu za ufundowanie 
nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organi-

zowanych podczas imprezy plenerowej „POWITANIE LATA”.

Ciąg dalszy ze str. 4
licznościowe przemówienia zaproszo-
nych gości: księdza Prałata Romana Mar-
szalca, Starosty Henryka Mateja, Prezesa 
Zarządu Powiatowego OSP Kazimierza 
Mielnickiego, Komendanta Miejskiego 
PSP mł. bryg. Jacka Sobczyńskiego i  płk. 
Mieczysława Skiby.

W jubileuszu OSP w Krasnobrodzie 
osobiście nie mogli uczestniczyć, ale li-
sty gratulacyjne przesłali: Wojewoda Lu-
belski Genowefa Tokarska, Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
w Lublinie bryg. mgr inż. Tadeusz Do-
łgań oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP dh Marian Starownik.

Do uroczystości jubileuszowych włą-
czyli się również najmłodsi członkowie 
naszej społeczności. Przedszkolaki w 
krótkiej części artystycznej wyrecytowali 
wiersze o strażakach i odśpiewali trady-
cyjne „Sto lat” dziękując w ten sposób 
druhom z Krasnobrodu za ich trud i pracę 
na rzecz ratowania mienia i ludzkiego ży-
cia. Strażacy podziękowali przedszkola-
kom za ich pamięć i życzenia wręczając 
upominki.

Oficjalna część obchodów jubileuszu 
85-lecia OSP, która miała miejsce na Palcu 
Siekluckiego zakończyła się meldunkiem 
złożonym  Prezesowi dh Kazimierzowi 
Mielnickiemu przez Dowódcę Uroczy-
stości dh Stanisława Łubiarza. Jubilaci i 
zaproszeni goście spotkali się potem na 
uroczystym obiedzie w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury, gdzie był czas na rozmo-
wy i wspomnienia.

M. Czapla
Fotoreportaż – str. 10

Jubileusz 85-lecia OSP 
w Krasnobrodzie

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie

i Krasnobrodzki Dom Kultury

ogłasza kolejną edycję

KONKURSU 
FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNEGO

 „WSPOMNIENIE LATA”

Temat konkursu: 
„Pamiątki Historii”

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież 
szkolną, a także dorosłych.

Technika dowolna: fotografia, rysunek, 
malarstwo; akwarele, pastele, olejne.

Format dowolny. 
Termin składania prac:  

30.10.2010r.
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Pierwszy dzień wakacji – sobota 26 
czerwca 2010 roku, to dzień, w 

którym z wielkim rozgłosem i rozmachem 
rozpoczęliśmy letni sezon turystyczny w 
Krasnobrodzie.

Rozgłos mieliśmy zapewniony dzięki 
audycji radiowej pt. „Apetyt na radio”, a 
mówiąc o rozmachu mam na myśli festyn 
„W eterze i plenerze” - i jedno, i drugie 
zorganizowane przez Radio Lublin. 

Zanim rozpoczął się festyn, dużo in-
formacji o imprezie i o samym Krasnobro-
dzie pojawiło się na antenie Radia Lublin. 
O godz. 12.00 bowiem rozpoczęła się au-
dycja „Apetyt na Radio” prowadzona z 
plenerowego studia zlokalizowanego przy 
zalewie, w sąsiedztwie miejsca organizacji 
festynu. Gospodynią programu była pani 
redaktor Monika Januszek, a jej gośćmi 
przedstawiciele różnych instytucji i środo-
wisk, którzy „na żywo” mówili o Krasno-
brodzie, jego uroku i atrakcjach. 

Pracownik Informacji Turystycznej 
Wojciech Sachajko przedstawił ofertę tu-
rystyczną Krasnobrodu, zabytki, atrakcje, 
Andrzej Czapla –  członek Zarządu Kra-
snobrodzkiego Stowarzyszenia Turystycz-

nego mówił o działalności Stowarzysze-
nia, a także o swojej pasji - pszczelarstwie, 
Zbigniew Michalski – z-ca burmistrza 
Krasnobrodu o rozwoju Krasnobrodu i in-
westycjach turystycznych.

Kolejnymi rozmówcami byli Marek 
Olszewski – prezes Krasnobrodzkiego To-
warzystwa Wędkarskiego i Stanisław Ma-
ruszak – członek KTW, którzy mówili o 
rybach i zasadach wędkowania na krasno-
brodzkich zbiornikach, natomiast Marta 
Lizut przedstawiła ofertę Samodzielnego 
Publicznego Sanatorium  Rehabilitacyj-
nego dla Dzieci im. Janusza Korczaka. O 
zespole folklorystycznym „Wójtowianie” 
opowiadały jego członkinie Marianna 
Olszewska i Alicja Parkitny, a o plano-
wanych na lato wdarzeniach kulturalnych 
Mariola Czapla – dyrektor Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury.

Gośćmi p. Moniki Januszek  byli tak-
że: Janusz Sokół – inwestor, prezes firmy, 
która planuje wybudowanie w Krasno-
brodzie „Parku jurajskiego” i Paweł Sa-
chajko – prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Rekonstrukcyjno-Historycznego 9 Pułku 
Piechoty Legionów, który opowiedział o 

działalności stowarzyszenia.
Festyn „W eterze i w plenerze” zorga-

nizowany przez Radio Lublin wspólnie z 
Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego, Burmistrzem Krasnobrodu i 
Krasnobrodzkim Domem Kultury rozpo-
czął się o godz. 14.00 i zakończył o 22.00. 
Atrakcji nie brakowało, były konkursy z 
nagrodami, zabawy, koncerty zespołów: 
Hold Band (z Krasnobrodu), Skrzypek 
Band, Elvis, Londyn, Texasy, różnego ro-
dzaju pokazy, a także fajerwerki. Zanim 
jednak odbył się piękny pokaz sztucznych 
ogni, zebrani na placu przy ul. Młyńskiej 
bawili się podczas koncertu gwiazdy wie-
czoru, którą był Zespół  PUDELSI. 

Projekt był współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach III Schematu Pomocy 
Technicznej PROW 2007-2013 „Stworze-
nie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich”. 

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 11

Radio Lublin w Krasnobrodzie

Nieco wcześniej niż w kalendarzu, 
bo już 21 sierpnia będziemy w 

Krasnobrodzie żegnać wakacje. Będzie 
to za sprawą imprezy plenerowej, która 
nosi nazwę  „Pożegnanie wakacji”. W tą 
przedostatnią sobotę sierpnia  zapraszamy 
do udziału w XI Turnieju Piłki Plażowej 
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu, który 
odbędzie się na plaży nad zalewem (zapi-
sy przyjmuje Krasnobrodzki Dom Kultu-
ry, można się też zapisać dniu zawodów 
od godz. 9.30 obok sceny). 

Natomiast w godzinach popołudnio-
wych zapraszamy na miejscowy stadion, 
gdzie odbędzie się piknik rodzinny. Bę-
dzie dużo muzyki w wykonaniu zespołu 
„Solaris” i konkursy z nagrodami. Gwiaz-
dą wieczoru będzie zespół „Czerwone 
Gitary”. Koncert rozpocznie się o godz. 
21.00.
Szczegółowe informacje dotyczące impre-
zy będą podane na plakatach informacyj-
nych oraz na stronie internetowej www.
krasnobrod.pl.

M. Czapla

„Czerwone 
Gitary” 

na „Pożegnanie Wakacji”

Burmistrz Krasnobrodu
Krasnobrodzki Dom Kultury

serdecznie zapraszają na 

VII Otwarty Turniej Szachowy
„KRASNOBRODZKA

WIEŻA”
który odbędzie się w niedzielę 08.08.2010r.

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
Regulamin: www.krasnobrod.pl

 

Sprostowanie
W wydaniu specjalnym „Gazety Krasnobrodzkiej” w artykule pt. „Sanatorium 

w hołdzie ofiarom tragedii pod Smoleńskiem” omyłkowo znalazły się informacje 
niezwiązane z tą placówką, których autorką nie jest Halina Kostrubiec.

Redakcja 
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W dniach od 6 maja do 15 czerwca 
odwiedzający siedzibę Instytu-

tu Polskiego w Pradze, mieszczącą się na 
ulicy Karlovej, mieli szansę zapoznać się z 
twórczością wybitnego polskiego ilustrato-
ra – Zdzisława Witwickiego. Wystawę za-
tytułowaną „Świat fantazji”, zainaugurował 
6 maja 2010 roku o godzinie 17:30 werni-
saż, na którym gościła pani Maria Grażyna 

Szpyra, kuratorka tego wydarzenia i dusza 
polsko-czeskiego spotkania. Przedsięwzię-
cie, przypomnijmy, zostało zrealizowane 
przy współpracy Instytutu Polskiego w Pra-
dze oraz pani kurator G. M. Szpyry i pani 
Marioli Czapli, dyrektor Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury.

Sam autor przecudnych prac, p. Zdzi-
sław Witwicki, nie mógł niestety uczest-
niczyć w wernisażu, cieszącym się nie-
zwykłym zainteresowaniem odbiorców w 
każdym wieku. 

Zdzisław Witwicki to przedstawiciel i 
twórca „polskiej szkoły ilustracji”, nagra-
dzany na wielu międzynarodowych kon-
kursach, autor ilustracji do ponad siedem-

dziesięciu książek dla dzieci (twórca m.in. 
Wróbelka Elemelka, krasnala Hałabały czy 
Gapcia), ale i do dzieł takich wielkich po-
etów, jak: A. Mickiewicza, J. Słowackiego 
czy B. Leśmiana. Wykorzystuje głównie 
technikę kolażu, tempery i gwaszu, stosując 
odważne barwy i kształty. Jednocześnie tkli-
wość i łagodność jego prac porusza głębokie 
pokłady wrażliwości artystycznej odbiorcy, 

przenosząc go do, być może zapomnianej, 
krainy fantazji.

Niezwykłe zainteresowanie twórczością 
seniora polskiej ilustracji wśród miejsco-
wych, praskich odbiorców to z pewnością 
dowód na to, iż prace p. Zdzisława Witwic-
kiego stały się pomostem miedzy pokole-
niami, ale i miedzy różnymi kulturami. 

W tym miejscu trzeba koniecznie zacy-
tować wypowiedź p. prof. Janusza Stanne-
go, który powiedział o p. Witwickim i jego 
ilustracjach: „... człowiek, który je tworzy 
jest z kategorii tych ludzi, którzy swoim hu-
morem i optymizmem dają nam nadzieję, że 
świat jest dobry, a poprzez sztukę może być 
jeszcze lepszy”.

...I za ten kawałek nieba i piękna serdecznie 
panu, Zdzisławowi Witwickiemu dziękuje-
my, licząc, że nestor polskiej ilustracji od-
wiedzi w przyszłości gościnną i zauroczoną 
jego twórczością czeską Pragę!

Beata Mocova
Instytut Polski w Pradze

Od Redakcji
Retrospektywną wystawę ilustracji 

Zdzisława Witwickiego, wybitnego polskie-
go artysty przygotował Krasnobrodzki Dom 
Kultury - artysta od ponad ćwierć wieku 
przyjeżdża do Krasnobrodu na środowisko-
we spotkania twórcze. Kuratorem wystawy 
jest Maria Grażyna Szpyra, która od 30 lat 
zajmuje się promocją polskiej ilustracji w 
Polsce i za granicą, pomysłodawca i ku-
rator ogólnopolskich plenerów, a obecnie 
warsztatów ilustratorów organizowanych w 
Krasnobrodzie. 

Wystawa wraz z towarzyszącym jej al-
bumem zrealizowanym przy udziale finan-
sowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ciągu ostatnich dwóch lat 
prezentowana była w kilkunastu polskich 
galeriach z bardzo dobrymi recenzjami. Po 
sukcesach w kraju przyszedł czas na pokazy 
zagraniczne. 

W maju br. wystawa towarzyszyła XVI 
Międzynarodowym Targom Książki „Svet 
knihy”, na których honorowym gościem 
była Polska. Zorganizowana została przez 
Instytut Polski w Pradze z inicjatywy i przy 
wielkim zaangażowaniu Pani Beaty Moco-
vej.

Jest to pierwsza wystawa za granicą 
przygotowana przez Krasnobrodzki Dom 
Kultury, ale jak wszystko na to wskazuje nie 
ostatnia - 18 sierpnia 2010 r. odbędzie się 
kolejny wernisaż, tym razem w Instytucie 
Polskim w Bratysławie. 

M. Czapla

Ilustracje Zdzisława Witwickiego 
- z Krasnobrodu do Pragi

W oczekiwaniu na otwarcie wystawy W środku stoją: Dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze Maciej Szyma-
nowski i kurator wystawy Maria Grażyna Szpyra

Jedna z sal ekspozycyjnych IP w Pradze Pani Beata Mocova z IP w Pradze 
i Maria Grażyna Szpyra



ODPUST MATKI BOSKIEJ 
KRASNOBRODZKIEJ

85 lat OSP W kRASNOBRODZIE

27.06.2010r.

01-02.07.2010r.



RADIO LUBLIN 

W KRASNOBRODZIE

POWITANIE LATA

26.06.2010r.

27.06.2010r.
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Sługa Boży Jan Paweł II powiedział: 
„Sanktuarium Maryjne to miejsce, 

w którym człowiek w sposób szczególny 
otwiera się dla Boga”. Dlatego do Krasno-
brodu przybywa bardzo wielu pielgrzy-
mów, a wśród nich również i kapłani. 

26 czerwca 2010 roku, przed Cudow-
nym Obliczem Pani Roztocza – Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej – Matki Kapłanów 
stanęli kapłani diecezji zamojsko – luba-
czowskiej. Pielgrzymce przewodniczył 
Pasterz Diecezji Ks. Bp dr Wacław Depo. 

Modlitewne spotkanie rozpoczęło się 
o godzinie 9.30 – kiedy to kapłani, zgro-
madzili się na Krasnobrodzkiej Kalwarii, 
by medytować poszczególne stacje Drogi 

Krzyżowej. Rozważania zostały przygoto-
wane przez księży poszczególnych deka-
natów naszej diecezji. Swoisty nastrój Kal-
warii, przyczynił się do głębokiej refleksji 
nad życiem i posługą kapłana. Po nabo-
żeństwie Drogi Krzyżowej miał miejsce 
wykład pt. „Kapłan wobec współczesnych 
zagrożeń ideowych”. Wykład przeprowa-
dził Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz Prele-
gent uczynił wiele refleksji dotyczących 
kapłaństwa. Ks. Profesor mówił że: „(…)
Kapłan Boży jest najbardziej wspania-
łomyślny z ludzi, ponieważ na polecenie 
Boga rozdaje Dzieciom Bożym za darmo 
sakrament Eucharystii Przenajświętszej. 

(…)Warto więc jako biskup i kapłan Chry-
stusa poświęcić życie, nie zważając na 
cenę, którą trzeba zapłacić, nawet za cenę 
śmierci męczeńskiej, jak uczynił to bło-
gosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko. Niech 
on patronuje naszym krokom kapłańskim 
i wyprasza dla wszystkich kapłanów dar 

boskiego i hojnego błogosławieństwa. By-
śmy na wzór Syna Bożego, Arcykapłana 
Nowego Przymierza doskonale wypełnili 
wolę Boga Ojca”. 

Centralnym punktem była uroczysta 
Eucharystia, której przewodniczył i Słowo 
Boże wygłosił Pasterz Diecezji Ks. Bp dr 

Wacław Depo. W koncelebrze uczestni-
czyło ponad 170 kapłanów. W homilii ks. 
Biskup nawiązując do hasła Roku Kapłań-
skiego wzywał kapłanów do wierności 
Chrystusowi zwracając uwagę na wielką 
rolę modlitwy w życiu każdego kapłana. 
Ks. Biskup wołał: „Chrystus przyszedł i 
stanął przed każdym z nas do współpracy 
(…). Pan Bóg wzywa nas do wierności – 
On mówi: „Już was nie nazywam sługami, 
ale przyjaciółmi moimi. Wytrwajcie w mi-
łości mojej”. (…) Dlatego w życiu kapłań-
skim ważna jest modlitwa, która ma być 
swoistym nabieraniem sił, byśmy zawsze 
opowiadali się za Bogiem. Dopiero wtedy, 
kapłan zrozumie, co to znaczy prowadzić 
innych (…)”. Pasterz Diecezji zwrócił 
też uwagę, że: „Kapłan ma stawać wo-
bec Boga z podwójnym aktem modlitwy: 
Magnificat – wyrażając radość wybrania 
– śpiewając w duchu wdzięczności Wielbi 
dusza moja Pana, za wielkie rzeczy, które 
dla mnie uczynił, ale i modląc się słowami 
Psalmu 50, mówiąc każdego dnia: Zmiłuj 
się nade mną Boże i obmyj mnie z moje-
go grzechu”. Ks. Biskup wspomniał też 
iż posługa kapłańska we współczesnym 
świecie spotyka się z wrogością i niechę-
cią dlatego wołał do każdego kapłana: 
„Nie lękajcie się, bo Chrystus jest z wami. 
Choćby przyszło nam iść przez ciemną do-
linę – Pan jest z Nami!”. 

Po Mszy świętej miało miejsce wrę-
czenie nominacji księżom neoprezbiterom 
i innym kapłanom, mocą których podejmą 
oni obowiązki duszpasterskie w diecezji.
Wdzięczni Bogu za dar spotkania, pełni 
Bożego Ducha i treści wypływających z 
tego dnia oraz umocnieni czułym, miłują-
cym spojrzeniem naszej Matki, powrócili-
śmy do obowiązków dnia codziennego. 

Powołanie to wielki dar, ale i wielkie 
zadanie. 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

Maryjo Matko Kapłanów
 – do Syna Swego nas prowadź

Kapłani rozważają Mękę Pańską

Referat głosi ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

Pasterz Diecezji przewodniczy 
pielgrzymce kapłanów

Kapłani u stóp Pani Roztocza
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Lato w pełni. Wielu turystów wypo-
czywa tego lata w Krasnobrodzie, 

korzystając z wielu atrakcji. Oferty tury-
styczne na sezon wakacyjny promujące 
Krasnobród i inne miejscowości Roztocza 
prezentują informatory turystyczne wyda-
ne na zlecenie Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej „Zamość i Roztocze”.

Informator turystyczny „Zamość i 
Roztocze lato 2010” zawiera wiadomości 
o Roztoczu - słonecznym biegunie Polski, 
o Zamościu - mieście idealnym. Oprócz 
tego przedstawione są walory turystyczne 
20 miejscowości Roztocza, m.in. Krasno-
brodu. 

Dzisiaj Krasnobród jest uznanym miej-
scem turystyki rekreacyjnej i wypoczyn-
kowej. Od 2002 roku miasto posiada status 
uzdrowiska. Specyficzny mikroklimat oraz 
wieloletnie tradycje wypoczynkowe liczne 
kwatery agroturystyczne i ośrodki wypo-
czynkowe zapewniają doskonałe warunki 
do aktywnego wypoczynku połączonego z 
poznawaniem natury 
oraz dorobku kul-
turalnego i historii 
regionu. Perłą Kra-
snobrodu jest Sank-
tuarium Maryjne z 
zespołem muzeal-
nym, drewnianym 
spichlerzem, kal-
warią i kaplicą „na 
Wodzie”. Informa-
tor zawiera też in-
formacje praktyczne 
związane z infor-
macją turystyczną 
w miejscowościach 
Roztocza. Są tu in-
formacje dotyczące 
organizacji spły-
wów kajakowych, 
wypożyczalni rowe-

rów, stadniny koni, o muzeach, galeriach, 
wystawach, zoo. Podany jest również 
program imprez kulturalnych od kwietnia 
do października, porządek nabożeństw w 
parafiach różnego obrządku oraz noclegi 
i punkty gastronomiczne. Informator tu-
rystyczny proponuje Roztoczański Top 
2010, czyli 10 miejsc, które trzeba zoba-
czyć. W dziesiątce znajduje się Sanktu-
arium NNMP w Krasnobrodzie z obiekta-
mi  muzealnymi.

Kolejny informator turystyczny „Ma-
giczne Roztocze.com Zamość i pograni-
cze” przedstawia magię roztoczańskich 
miejscowości m.in. Krasnobrodu – serca 
Roztocza, Zwierzyńca, Suśca, Guciowa, 
Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego. Pu-
blikacja podkreśla magię wody z „Kaplicy 
Objawień na Wodzie”. W miejscowej tra-
dycji woda ze źródeł tej kaplicy uważana 
jest za cudowną i posiadającą moce lecz-
nicze. Doświadczyła tego królowa Mary-
sieńka  Sobieska.

Wiele osób uważa, że doświadcza tego 
również i dzisiaj. Informator serwuje  tury-
stom odwiedzającym Roztocze propozy-
cje aktywnego wypoczynku, m.in. Nordic 
Walking - spacer ze specjalnymi kijkami 
pod opieką instruktora (miejsce spotkania- 
Krasnobród - „Cypelek” na Zapiasku), 
rowerową wycieczkę przyrodniczą po 
okolicach Krasnobrodu – start Krasnobród 
„Cypelek”, zielony kulig leśnymi duktami, 
możliwość jazdy konnej w krasnobrodz-
kiej stadninie „ Bretania”. 

W informatorze swoją ofertę dla tury-
stów prezentuje Krasnobrodzkie Stowa-
rzyszenie Agroturystyczne, podając wy-
kaz ośrodków wypoczynkowych i kwater 
agroturystycznych. Warto dodać, że tego 
lata  został otwarty Park Linowy koło 
zalewu  w Krasnobrodzie. Można też po 
Krasnobrodzie przejechać się rowerami 
rodzinnymi. Więcej informacji o wypo-
czynku w Krasnobrodzie można uzyskać 
na stronie internetowej www.krasnobrod.

info.pl, a o Roztoczu 
www.roztocze.org 

i www.lot.roztocze.
com. W wymienio-
ne tu informatory 
można zaopatrzyć 
się w Punktach In-
formacji Turystycz-
nej i ośrodkach wy-
poczynkowych na 
terenie Krasnobro-
du i Roztocza.

Zapraszamy do 
Krasnobrodu i na 
Roztocze w lecie 
oraz w innych po-
rach roku.                   
                                                                                                    

A.Słota

Lato 2010 w Krasnobrodzie

W dniach 23-25 lipca odbyła się 
doroczna impreza plenerowa 

„Dni Krasnobrodu”. Dni naszego mia-
sta rozpoczęły się w piątek koncertem 
zespołu z Kenii. Następnego  dnia  od-
były się Zawody Wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Krasnobrodu  oraz prezen-
tacje muzyczne przeplatane różnymi 
konkursami, karaoke, koncert Larysy 
Tsoy i Roberta Zucaro. Natomiast w 
niedzielę odbył się XX Przegląd Or-
kiestr Dętych oraz  koncert Kapeli 
Krasnobrodzkiej. Szczegółową relację 
z imprezy opublikujemy w kolejnym 
wydaniu GK.

Dni Krasnobrodu
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Trwają wakacje. Uczniowie i na-
uczyciele są na zasłużonym wy-

poczynku. Niekorzystne dla nich zmiany, 
jakie obecnie zachodzą w systemie na-
uczania i wychowania, sprawiają, że nauka 
i praca w szkole jest coraz trudniejsza.

Bardzo kocham dzieci, nawet teraz 
kiedy jestem na emeryturze, interesuje 
mnie to, co się wokół nich dzieje. Moje 
córki zatrudnione w szkole mają dużo ra-
cji, mówiąc, że teraz praca z dziećmi jest 
trudniejsza niż za moich czasów. Od kilku 
lat pracuję z dziećmi i młodzieżą w kołach 
skupionych wokół Radia Maryja. Dużo z 
nimi rozmawiam na spotkaniach, a także 
w czasie pielgrzymowania. Dzieci są wo-
bec mnie szczere, zachowują się natural-
nie, więc mogę je obserwować w różnych 
sytuacjach. W grupie znajduje się znaczny 
procent dzieci nadpobudliwych, mających 
różne zaburzenia w sferze emocjonal-
nej. Na każdym kroku dają  o sobie znać. 
Nie potrafią słuchać w milczeniu, skupić 
się w czasie modlitwy. Wypowiadają się 
chaotycznie, nawet kiedy nie są pytane. 
Swoim, najczęściej niepoprawnym zacho-
waniem, pragną zwrócić na siebie uwagę. 
Nie docierają do nich uwagi, prośby, po-
lecenia. Jeśli reagują pozytywnie, to na 

bardzo krótko. W czasie zajęć tracą  dzieci 
grzeczne, pilne, chętne do pracy i do mo-
dlitwy. 

Zastanawiam się często, co jest tego 
wszystkiego przyczyną.  Moim zdaniem, 
bardzo ważne jest zdrowie i postępowanie 
matki, która nosi pod sercem swoje dziec-
ko. Duży wpływ na rozwój przyszłego 
ucznia, ma także wychowanie w rodzinie. 
Dziecko, które nie czuje się kochane, przy-
tulane, docenianie, chce zwrócić na siebie 
uwagę, także agresywnym zachowaniem. 
Postępuje tak zarówno w domu, jak i w 
szkole. Zły wpływ na kształtowanie po-
staw dzieci ma również nadopiekuńczość. 
Przesadna troskliwość ze strony rodziców, 
a także dziadków, spełnianie wszelkich za-
chcianek wyrabia u dzieci egoizm, a nawet 
butę oraz arogancję. Dorośli bardzo często 
nie wiedzą, jak mają postępować ze swo-
imi dziećmi. Za moich czasów zwracano 
uwagę na pedagogizację rodziców. Często 
organizowano spotkania z pedagogami i 
psychologami. Teraz odeszło to do lamu-
sa.

Chcę jeszcze krótko wspomnieć o 
złym żywieniu dzieci. Winę za to ponoszą 
głównie rodzice, choć także nauczyciele 
nie zwracają uwagi na tę kwestię. W czasie 

wycieczek zawożą dzieci do fast foodów, 
czyniąc z tego główną atrakcję. Kiedy piel-
grzymuję z dziećmi i młodzieżą, widzę, iż 
mamy zaopatrują swoje pociechy na po-
dróż głównie w chipsy i colę, twierdząc, że 
to się nie psuje. Przygotowane przez opie-
kunów zdrowe, smaczne kanapki, dzieci 
jedzą niechętnie. Kiedy zatrzymujemy się 
na stacjach benzynowych, dzieci kupują 
nowe zapasy chipsów i ulubione hot-do-
gi. Widziałam także jak dzieci piły napoje 
energetyzujące, które bardzo źle wpływają 
na psychikę. Kiedy im się tego zabrania, 
są bardzo niezadowolone. Nie wiem, kto 
mógłby przekazać dzieciom, rodzicom i 
nauczycielom dokładną wiedzę o skutkach 
złego żywienia. Mogliby  to uczynić leka-
rze, ale czy znajdą na to czas? 

Kochać dzieci to znaczy otoczyć je 
troską, miłością, okazać zainteresowanie 
w każdej chwili życia. Niech nie walczą 
o to swoim złym zachowaniem i nie trak-
tujmy ich jak intruzów. Wtedy będą z nich 
zadowoleni rodzice, nauczyciele i całe 
społeczeństwo. 
                                                                                                

Józefa Kusz               

Kochajmy naszych milusińskich

Fundacja Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej „DIVERTIMENTO” z Warszawy
Burmistrz Krasnobrodu 

i Krasnobrodzki Dom Kultury

serdecznie zapraszają na 

IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
„Per Artem ad Astra”

22-28.08.2010r.

PROGRAM:

22.08.2010r. (niedziela)
godz. 19.00 - Koncert Inauguracyjny w 
Sanktuarium NNMP. Wykonawcy: Ma-
rek Vrabel (Słowacja) – organy, Ina Shpi-
leuskaya (Białoruś) - organy, Jarosław 
Wróblewski – organy, Katarzyna Zdybel 
- fagot 

23.08.2010r. (poniedziałek)
godz. 19.00 - projekcja filmu „Świadec-
two” w Krasnobrodzkim Domu Kultury

24.08.2010r. (wtorek)
I etap przesłuchań III Ogólnopolskiego 
Konkursu Organowego w Sanktuarium 
NNMP (godz. 13.00 -16.00)

24.08.2010r. (wtorek)

godz. 20.00 - recital skrzypcowy w Ko-
ściele Zesłania Ducha Świętego w Kra-
snobrodzie 

25.08.2010r. (środa)
godz. 19.00 - koncert muzyki baroko-
wej w wykonaniu Zespołu Instrumentów 
Dawnych „Altri Stromenti” w Sanktu-
arium NNMP

26.08.2010r. (środa)
II Etap przesłuchań III Ogólnopolskiego 
Konkursu Organowego w Sanktuarium 
NNMP (godz. 13.30 – 17.00)

26.08.2010r. (czwartek)
godz. 19.00 – prawykonanie utworu Car-
melo Coglitore w wykonaniu Młodzie-

żowej Orkiestry Kameralnej DIVERTI-
MENTO z Warszawy w KDK

27.08.2010r. (piątek)
godz. 19.00 – „Stwarzając siebie”. Li-
sty  Heleny Modrzejewskiej  - premiera 
przedstawienia w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury 

28.08.2010r. (sobota)
Zakończenie Festiwalu w Sanktuarium 
NNMP
godz. 18.00 – Masza św. 
godz. 19.00 – Koncert laureatów (ogło-
szenie wyników Konkursu, wręczenie 
statuetek festiwalowych, nagród i wyróż-
nień).
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Z uwagi na fakt, że w tym roku ob-
chodzimy 90-tą rocznicę Bitwy 

Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, uznałem 
za zasadne nawiązać w swoich artykułach 
do tych wydarzeń oraz wspomnieć cho-
ciaż skrótowo o naszych rodakach, - już 
wprawdzie nieżyjących, ale pozostających 
w naszej pamięci, a którzy brali bezpo-
średni udział w różnych walkach z wroga-
mi naszego państwa.

Odzyskanie przez Polskę niepodległo-
ści po 123 latach niewoli było procesem 
stopniowym i trwało kilka lat. 

Po upadku trzech mocarstw zabor-
czych doszło do powstania państwa pol-
skiego.

Polska nie była nigdy państwem funk-
cjonującym pod obcym prolektoriatem.  
W ostatnich latach zaborów nie była też 
czerwonym pomostem wiodącym do ogar-
niętych rewolucją Niemiec.

Na początku listopada 1918 roku na 
ziemiach polskich istniało kilka ośrodków 
władzy: Rada Regencyjna, rząd lubelski, 
Polska Komisja Likwidacyjna w Krako-
wie i rady delegatów, które rosły w siłę 
pod wpływem nastrojów rewolucyjnych.

Początkowo najmocniejszym opar-
ciem dla Piłsudskiego był rząd Daszyń-
skiego w Lublinie.

Dnia 11 listopada 1918r. Rada Regen-
cyjna przekazała dekretem całą władzę cy-
wilną i wojskową Józefowi Piłsudskiemu 

oraz rozwiązała się.

Po niedługim czasie i po rozmowach 
z Daszyńskim oraz ustąpieniu jego rządu, 
misję utworzenia nowego gabinetu powie-
rzył Piłsudski socjaliście Moraczewskie-
mu.

Endecja i PSL „Piast” zrażeni radykal-
nymi poglądami społecznymi, nie weszli 
do rządu.

Rząd nowoutworzony nie zdołał zy-
skać poparcia większości społeczeństwa 
oraz państw ościennych z wyjątkiem so-
cjaldemokratycznych Niemiec.

Józef Piłsudski dążył do porozumie-
nia z prawicą, by stworzyć rząd  oparty na 

szerokiej koalicji. Skłonił Moraczewskie-
go do ustąpienia i powierzył misje sformu-
łowania nowego gabinetu Paderewskiemu, 
który 16 stycznia 1919r. objął  stanowisko 
premiera rządu już koalicyjnego z udzia-
łem Endecji, PPS i ludowców.

Rząd ten wkrótce po utworzeniu uzy-
skał uznanie państw zwycięskiej Ententy.

W tych określonych warunkach, ekipa 
polskich polityków z Piłsudskim na cze-
le słusznie postępowała mimo pewnych 
zawirowań i niedociągnięć politycznych, 
gdyż znalazła właściwą drogę, która do-
prowadziła do zjednoczenia Polski w nie-
podległym państwie.

W końcu marca 1920 r. wywiad polski, 
dzięki złamaniu szyfrów nieprzyjaciela, 
wszedł w posiadanie ustaleń Armii Czer-
wonej z narady wojskowej w Smoleńsku, 
która odbyła się 20 marca 1920 r.

W naradzie tej sowieci opracowali za-
łożenia planu ataku na Polskę

Józef Piłsudski 21 kwietnia, po uprzed-
niej konsultacji z władzami państwa, do-
prowadził do podpisania umowy z Dyrek-
toriatem Ukraińskiej Republiki Ludowej, 
reprezentowanym przez atamana Semena 
Petlurę.

Polska uznała w niej niepodległość 
Ukrainy na wschód od dawnej granicy ro-
syjsko - austriackiej na Zbruczu, zrzekając 
się roszczeń do tego terytorium.

Petlura zaś zrzekł się pretensji do Gali-
cii Wschodniej i części Wołynia.

Umowa obejmowała tez sojusz woj-
skowy przeciwko bolszewikom.

W tej sytuacji, nie czekając na atak 
Armii Czerwonej wojska polskie w drugą 
niedzielę po Wielkiej Nocy, 25 kwietnia 
1920 roku, nad ranem, rozpoczęły ofensy-
wę (którą właściwie można było nazwać 
kontrofensywą) przeciw wojskom bolsze-
wickim, zwaną „wyprawą kijowską”.

W wyprawie tej wzięły udział 3 armie 
polskie oraz dywizje ukraińskie.

3 Armia pod osobistym dowództwem 
Naczelnego Wodza – (później gen. Śmi-
głego Rydza) uderzyła na lewym skrzydle 
polskim.

W skład armii wchodziły: Grupa płk. 
Józefa Rybaka, Grupa gen Rydza (1,4 i 7 
DP, III Brygada Jazdy) oraz Dywizja Jaz-
dy generała Romera.

Z tego 4 DP działała na kierunku Ko-
rosteń, 1 i 7 DP i III Brygada Jazdy na Ży-
tomierz, Dywizja Jazdy dowodzona przez 
gen Romera na Koziatyn - główny węzeł 
kolejowy, gdzie wzięto do niewoli 8500 
jeńców, zdobyto 27 armat, 176 kulomio-
tów, 4800 karabinów, mnóstwo amunicji 
różnego kalibru, 150 lokomotyw, 3500 
wagonów ze sprzętem wojennym i prze-
znaczonych do przewozu wojsk, siedem 
pociągów sanitarnych, dwa pociągi kąpie-

lowe i bardzo dużo sprzętu sanitarnego.
W efekcie szybkości działania i zasko-

czenia, doszło do rozbicia wojsk przeciw-
nika oraz dało tak wspaniały efekt walki, 
przyniosło ogromne zyski przy stosunko-
wo niewielkich stratach własnych. W wal-
kach tych Dywizja Jazdy była znakomicie 
dowodzona przez gen. Romera i wraz 
z  13 i 15 DP 2 Armii gen. Listowskiego 
działającej w środkowym pasie natarcia 
doprowadziła do rozbicia znacznej części 
wojsk sowieckich co pozwoliło Grupie 
gen. Rydza i 2 Armii marsz ku Dnieprowi 
w kierunku Kijowa.

Jak opisują historycy „gen. Romer 

zmieniając po kilka koni dziennie, galopo-
wał wzdłuż kolumn, zagrzewał, podniecał, 
dodawał sił… Był motorem, który z nie-
słabnącą siłą pchał do zwycięstwa młodą 

polską jazdę”
O zagonie koziatyńskim mjr Lewiński 

między innymi pisze: „Moment niespo-
dzianki jest najważniejszym czynnikiem 
zagonu.

Oddział dokonujący zagonu wszędzie 
– i po drodze – i w celu musi zjawiać się 
niespodziewanie. Stąd wynika potrzeba 
pospiesznego posuwania się.

Można powiedzieć, że kosztem nóg 
końskich  gen Romer zaoszczędził krwi 
ludzkiej, bo choć w ostatniej chwili, pod 
samym już Koziatynem powolne posuwa-
nie się poszczególnych oddziałów osłabiło 
wrażenie niespodziewanego napadu – i 
dlatego walka trwała całą noc- to jednak 
sam fakt pojawienia się Dywizji pod Ko-
ziatynem miał ogromne moralne znacze-
nie i zmniejszył zaciętość oporu.”

Wieczorem tego dnia 27 kwietnia do-
tarły do Koziatyna oddziały 15 DP, które 
obsadziły węzeł kolejowy, przejęły straż  
nad zdobyczą i jeńcami.

Dywizja Jazdy mogła wreszcie odpo-
cząć po forsownej jeździe i całonocnym 
boju o Koziatyn.

„Miejsce odpoczynku to duża i bardzo 
bogata wieś Sestrynówka. Cała dywizja 
pomieściła się wśród rozkwieconych i 
odurzająco pachnących ogrodów i sadów. 

Ciąg dalszy na str. 16

„Wyprawa kijowska”
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Ciąg dalszy ze str. 15

Ułanów przyjęto bardzo gościnnie oraz 
darzono uśmiechem i pomocą na każdym 
kroku” – opowiada Krzeczunowicz Karol 
rtm. (mjr rez) – wtedy porucznik ułanów 
Księcia Józefa.

Na prawym polskim skrzydle uderzyła 
6 Armia gen. Wacława Iwaszkiewicza zło-
żona z 5,12,18 DP oraz grupy ukraińskiej.

W dniu 28 kwietnia przybył do Ko-
ziatyna Naczelny Wódz Józef Piłsudski 
w towarzystwie generała Paul Henrys – 
pierwszego dowódcy korpusa doradczego 
utworzonego przez Francuską Izbę Wojsko-
wą w listopadzie 1918 r., złożonego z około 
400 oficerów francuskich.

Korpus powyższy był przydzielony do 
wspomagania polskiego dowodzenia i pla-
nowania strategicznego. Wśród oficerów 
znajdował się przyszły prezydent Francji  
Charles de Gaulle. To dzięki Francuzom 
nastąpiło ujednolicenie polskiej armii, dotąd 
złożonej z kadry trzech państw zaborczych i 
korzystającej do 1919 roku z różnych pod-
ręczników, metod organizacyjnych i typów 
uzbrojenia.

Gen. Henrys początkowo nie wierzył 
w powodzenie operacji koziatyńskiej.Teraz 
mógł się przekonać o sukcesie i ocenić war-
tość polskiego wojska, a szczególnie jazdy. 

Tego dnia odbyła się uroczysta msza 
dziękczynna, a nazajutrz pogrzeb poległych 
żołnierzy.

W następnych dniach, bo już trzeciego 
maja zdobyto miasto Białą Cerkiew, gdzie 
niemal wszystkie bramy były triumfalnie 
udekorowane polskimi flagami i zielenią, 
a ludność czekała na powitanie polskiego 
wojska.

Dnia 7 maja oddziały polskie 3 Armii i 
oddziały ukraińskie weszły do Kijowa, po-
wołując tu ukraiński rząd Izaaka Mazepy.

Koła prawicowe w Polsce ofensywę tę 
uważały za szaleństwo, jednak zdobycie Ki-
jowa przyjęto z entuzjazmem.

Ludność ukraińska też w większości 
nieufnie podchodziła do intencji  polskich 
tj. zagwarantowania powstania wolnej 
Ukrainy.

W działaniach tych pełnego poparcia 
Polsce udzieliła tylko Francja, natomiast 
Wielka Brytania, a szczególnie jej premier 
Lloyd George nazwał Polskę krajem zagra-
żającym pokojowi, gdyż w tym czasie rząd 
brytyjski zmierzał do nawiązania dużych 
kontaktów handlowych z Rosją. Niemcy 
chętnie poparłyby Rosję Radziecką, ale pod 
naciskiem Ententy, ogłosiły neutralność w 
wojnie polsko-bolszewickiej. Nieufność 
wobec intencji polskich podsycali nie tylko 
bolszewicy , ale także emigracyjne władze 
Ukraińców galicyjskich. Przy braku maso-
wego poparcia wyczerpał się impet ofensy-
wy polsko-ukraińskiej.

Jan Gębka
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu GK

W dniu 16 czerwca 2010 roku od-
był się w Szkole Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Majdanie Wielkim VI Gminny Konkurs 
Udzielania Pierwszej Pomocy dla szkół 
podstawowych naszej gminy . Udział w 
konkursie wzięły następujące drużyny: 
- Szkoły Podstawowej im. Armii Krajo-
wej w Kaczórkach – Sylwia Gajewska 
kl.VI, Agata Kwika kl.VI (opiekun – Ire-
na Kozłowska),
- Szkoły Podstawowej im. Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego w Majdanie Wiel-

kim – Dominika Szymczuk kl.V, Monika 
Tytuła kl.V (opiekun - Tomasz Nizioł, 
Krystyna Szozda).
- Szkoły Podstawowej przy Sanatorium 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie 
– Weronika Nafalska kl.VI, Dominik Ja-
rosiński kl.V (opiekun  - Urszula Lizut).

Konkurs obejmował  pytania teore-
tyczne i 1 zadanie praktyczne dla każ-
dego zespołu. Pierwsze miejsce zdobyli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im 

Armii Krajowej w Kaczórkach . Drugie 
miejsce  uczniowie Szkoły Podstawowej 
m. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 
Majdanie Wielkim a trzecie uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej przy Sanatorium 
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

Konkurs poprzedzony był pokazem 
udzielania pierwszej pomocy przepro-
wadzonym przez uczniów kl.IV pod 
opieką pani Marioli Czekirda, która od 
lutego 2008 realizuje program „Ratuje-
my i uczymy ratować” we współpracy z 
fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy.
VI Gminny Konkurs Udzielania Pierw-
szej Pomocy propagował wśród uczniów 
właściwe postawy wobec sytuacji za-
grożenia zdrowia i życia oraz stworzył 
uczniom możliwości do sprawdzenia 
własnego poziomu wiedzy i umiejętności 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Tomasz Nizioł

VI   Gminny Konkurs Udzielania 

Pierwszej Pomocy

 dla szkół podstawowych
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26 czerwca 2010 roku w Domu Kultury w Łabuniach 
odbyło się Seminarium Informacyjno – Metodyczne w 
ramach realizacji Projektu „ABC małego odkrywcy” 
– „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Głównym celem 
projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych w 
dostępie do wiedzy dla dzieci z terenu Gminy Łabunie i 
podwyższenie ich konkurencyjności pod kątem dalszych 
efektów w nauce. Podstawowym założeniem projektu 
jest zapewnienie dzieciom nieogranicznego dostępu do 
bezpłatnego i profesjonalnego wsparcia dydaktyczno – 
wychowawczego. Na zaproszenie Wójta Gminy Łabunie 
pana W. A. Turczyna i pani Danuty Bosiak – dyrektora 
przedszkola miałam zaszczyt uczestniczyć w powyż-
szym Seminarium.

Moim zadaniem było wygłoszenie prelekcji na temat 
edukacji przedszkolnej dla nauczycieli  i zaproszonych 
rodziców. Edukacja przedszkolna to jest temat rzeka, 
można mówić  o niej godzinami. Wypowiedź swoją 
kierowałam do rodziców, więc słowa winny być jasne 
i trafiające do ich serc. Zdaniem: „Każde dziecko przy-
chodząc do przedszkola przynosi ze sobą walizeczkę 
wyposażoną w pewne nawyki, umiejętności, przyzwy-
czajenia, talenty i określone zachowania” – trafiłam w 
sedno sprawy. Zauważywszy zainteresowanie moimi 
słowami kontynuowałam wypowiedź. „Nauczyciel 
otwiera walizeczkę dziecka, ogląda i segreguje to co się 
w niej znajduje. Co jest dobre a co złe, nad czym trzeba 
popracować, co wyćwiczyć i co rozwijać. Każde dziec-
ko ma inną walizeczkę i zadaniem nauczyciela jest po-
znać każdą z nich”. Starałam się przekonać rodziców, że 
przedszkole jest miejscem, któro dziecko zapamięta do 
końca życia jak coś fantastycznego. Przedszkole jest naj-
większą przygodą dla dziecka. Oczywiście nie ominę-
łam okazji do promowania Przedszkola Samorządowego 
w Krasnobrodzie. Swoją wypowiedź popierałam faktami 
z własnego 30 letniego doświadczenia w pracy z dzieć-
mi. Mówiłam o naszych działaniach, sukcesach i osią-
gnięciach. W dalszej części podkreśliłam rolę książki w 
edukacji przedszkolnej, nawiązując do kampanii „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Oprócz dobrego przedszkola 
potrzebny jest dobry nauczyciel – powiedziałąm - dobry 
nauczyciel to taki, który wciąż się rozwija nadążajac za 
potrzebami edukacji. Realizuje się zawodowo i prywat-
nie.  W tym momencie miałam okazję przedstawić się 
jako poetka regionalna i pisarka literatury dziecięcej. Za-
poznałam uczestników seminarium ze swoimi publika-
cjami. Na zkończenie podziękowałam obecnym za uwa-
gę i dostałam gromkie brawa. Siedząca obok mnie pani 
powiedziała mi do ucha: „Podobała się pani rodzicom. 
Teraz zechcą panią zatrzymać w Łabuniach”. „Mój czas 
się kończy, dajmy szansę młodym” – odpowiedziałam 
z lekkim smutkiem czując jak coś przemija  – i było to 
dla mnie nowe aczkolwiek bardzo miłe doświadczenie. 
Czułam się ogromnie zaszczycona obecnością w powyż-
szym przedsięwzięciu. 

mgr Maria Domańska 
– nauczyciel wychowania przedszkolnego

PROMOWANIE  

EDUKACJI  

PRZEDSZKOLNEJ

...i nie tylko.

24 czerwca w Przedszkolu Samorządowym w Krasnobrodzie z ini-
cjatywy pani Marii Domańskiej odbyło się spotkanie społeczności przed-
szkolnej z  osobami wspierającymi działania edukacji przedszkolnej w na-
szej placówce. Celem przedsiewzięcia było podziękowanie zaproszonym 
gościom za ofiarność i życzliwość okazaną najmłodszym.

Przybyłe osoby czytały przedszkolakom bajki, nawiazując do kam-
panii „Cała Polska czyta dzieciom”. Z Urzędu Miejskiego pozyskaliśmy 
książeczki do kącika czytelniczego w przedszkolu. W zamian przeka-
zaliśmy materiały promujace kampanię. Przedszkolaki zaprezentowały  
przygotowane piosenki o tematyce wakacyjnej. Następnie wręczono go-
sciom podziękowania i  medale „Przyjaciel dzieci”. Tytuł ten otrzymały 
następujace osoby: p. Janusz Oś – Burmistrz Krasnobrodu, p. Zbigniew 
Michalski – Zastępca Burmistrza, p. Mariola Czapla – Dyrektor KDK, p. 
Bernadeta Włodarczyk – Dyrektor MGBP, p. Joanna Szykuła – Dyrektor 
ZSP, p. Dorota Umińska – Wicedyrektor ZSP, p. Agnieszka Adamczuk – 
pełnomocnik ds. oświaty, p. Dorota Szwal – bibliotekarz MGBP, p. Jolan-
ta Adamczuk – sklep Market, p. Kazimierz Adamczuk – sklep Market – p. 
Krystyna i Stanisław Borkowie – sklep Groszek. 

Z podziękowaniami, życząc wszelkiej pomyślności w pracy zawodo-
wej i życiu osobistym - liczymy na dalszą współpracę .

        Z poważaniem: 
Przewodnicząca Zespołu 

Przedszkolnego:  
        Maria Domańska

„PRZYJACIEL DZIECI”
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W roku szkolnym 2008/2009 przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcą-

cych im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 
powstał Szkolny Klub Wolontariusza, 
którego inicjatorami były panie z naszej 
szkoły: Jolanta Kurantowicz, Danuta Ko-
rzeniowska, Alicja Pomaniec, Halina Gon-
tarz, Marzena Tarłowska oraz ks. Michał 
Skubis. Nasze Liceum i Gimnazjum nosi 
imię Jana Pawła II – wielkiego przyjaciela 
młodzieży, powstał więc zespół, który w 
sposób szczególny będzie jego nauczanie 
przybliżał i wplatał w codzienne życie.

Jak zostać wolontariuszem?
Na pewno wielu z Was zadaje sobie 

pytanie: jak ja mogę zostać wolontariu-
szem? Od czego zacząć? Czy ja się na-
daję? Tak naprawdę nie jest ważne, ile 
posiadamy wolnego czasu, czy jesteśmy 
dyspozycyjni dwie godziny w ciągu tygo-
dnia czy tylko podczas weekendów. Jeśli 
mamy do dyspozycji chociaż 2-3 godziny 
tygodniowo, to już możemy być pewni, że 
to cenny czas, który może zostać odpo-
wiednio zagospodarowany. Oprócz dyspo-
nowania czasem należy mieć dobre chęci. 
Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, mo-
żesz (ale nie musisz) mieć doświadczenie, 
znać obcy język, obsługiwać komputer. 
A także nie musisz być w pełni sprawny 
fizycznie. Natomiast korzyści, jakie płyną 
z pracy wolontariusza, mają charakter mo-
ralny i realny.

Praca wolontariusza polega na:
• poświęceniu czasu i energii dla dobra 

społeczeństwa i społeczności lokalnej lub 
też osób prywatnych. Działania są dobro-
wolne i bez wynagrodzenia finansowego,

• uwrażliwianiu na potrzeby innych, 

rozwijaniu swojej empatii, zdobywaniu 
doświadczenia w pracy z dziećmi, osoba-
mi starszymi i niepełnosprawnymi.

Młodzież z naszej szkoły przeszła 
szkolenie wolontariuszy w Centrali Wo-
lontariatu w Zamościu, co zwiększyło 
doświadczenie wolontariuszy. Młodzież 
regularnie odwiedza mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, 
Dom Dziecka w Zwierzyńcu, ZSP w Kra-
snobrodzie, Sanatorium Rehabilitacyjne 
na Podzamku, Przedszkole i świetlicę w 
Hutkowie. Grupa teatralna działająca przy 
wolontariacie wystąpiła w wyżej wymie-
nionych instytucjach.

Nasze pole współpracy z Wami jest 
nadal otwarte. Zapraszamy wszystkich 
chętnych, aby przyłączyli się do SKW.
Bardzo serdeczne podziękowania chcemy 
kierować na ręce Właścicieli sklepów za 
ofiarowanie środków higieniczno-kosme-
tycznych i słodyczy, które zostały przeka-
zane najbardziej potrzebującym.

Podziękowania dla: 
firmy BETA z Szewni Dolnej, Elżbiety 
Kostrubiec, Łukasza Gielmudy „Met 
Farb”, Anny Konopki „Artykuły ko-
smetyczno-chemiczne”,Stanisława Bor-
ka „Sklep spożywczo-przemysłowy”, 
Waldemara Maruszaka „Krasnobrodz-
kie Centrum Budownictwa Waldex”, 
Elżbiety i Zdzisława Gałka „AGD-
CHEMIA”, Joanny Czekirdy „P.H.U. 
BIG-BUD” oraz firmy przewozowej 
Zdzisława Skiby.
Liczymy na dalszą współpracę.

Wolontariuszka

Wzajemne korzyści płynące 
z pomagania drugiemu człowiekowi,

czyli Szkolny Klub Wolontariatu

Podczas ubiegłorocznych Dni Kra-
snobrodu, wprowadzony został do 

obiegu krasnobrodzki dukat lokalny. Jego 
emisja nawiązywała do 70 rocznicy szar-
ży 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich pod 
Krasnobrodem i odnotowała fakt  przy-
znania naszemu miastu zaszczytnego mia-
na „Perły Lubelszczyzny”. 

Producentem dukata krasnobrodzkie-
go jest Mennica Polska S.A. Wyemito-
wanych zostało 15.000 dukatów krasno-
brodzkich o nominale 7 oraz niewielka 
liczba - 500 sztuk wyprodukowanych ze 
stopu srebra Ag 500 dukatów kolekcjo-
nerskich o nominale 70. Srebrne dukaty 
krasnobrodzkie wyróżniają się od innych 
emisji, zastosowaną techniką menniczą. 
Posiadają oksydowaną powierzchnię, na-
dającą dukatowi wygląd charakterystycz-
ny dla starych numizmatów. 

Osoby zainteresowane zakupem in-
formujemy, że Dukaty Krasnobrodzkie 
są jeszcze do nabycia w Informacji Tury-
stycznej w Krasnobrodzie. Srebrną mone-
tę „70 Dukatów Krasnobrodzkich” można 
nabyć w nowej atrakcyjnej cenie 120 zł., 
a monetę „7 Dukatów Krasnobrodzkich” 
za 7 zł.

M. Czapla

Krasnobrodzkie 
dukaty

Koncerty organowe
w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie

W okresie wakacji, w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie odbywają się 
Letnie Koncerty Organowe. 

Ich organizatorami są Ks. Prałat Roman Marszalec – proboszcz Parafii Nawiedzenia  
NMP i Pan Marek Kudlicki  z Wiednia – Kierownik artystyczny.

W tym roku, w lipcu odbyły się dwa recitale. Koncertowali: Jan Bokszczanin z War-
szawy - 4 lipca i Mirosława Semeniuk-Podraza z Krakowa - 18 lipca.

Kolejne odbędą się: 

8 sierpnia 2010 r. - Jesse Eschbach - U.S.A.
22 sierpnia 2010 r. - Joanna Luto - sopran, Marek Kudlicki - organy 

Wszystkie koncerty rozpoczynają sie o godz. 17.00.
Warto dodać, że krasnobrodzkie koncerty mają już 35 letnią tradycję, są organizo-

wane od 1975r. 
M. Czapla
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W niedzielę 11 lipca, w miejsco-
wości Dominikanówka odbyły 

się uroczystości związane z uczczeniem 
poległych we wrześniu 1939r. żołnierzy 2 
Pułku Strzelców Konnych. Organizatorem 
był Burmistrz Krasnobrodu oraz Jednostka 
Strzelecka 2019 z Tomaszowa Lubelskie-
go, nosząca od 3 maja br. imię tej walecz-
nej jednostki. Organizacji uroczystości w 
Dominikanówce sprzyjały dwie okoliczno-
ści - fakt, że pułk ten, we wrześniu 1939r. 
swój szlak bojowy zakończył właśnie pod 
tą miejscowością oraz przypadająca na 14 
lipca data święta pułku. 

W tym miejscu należy przywołać 
krótką historię pułku. Od 1 
września, przez ponad dwa-
dzieścia dni bił się on dziel-
nie, najpierw w szeregach 
Wołyńskiej Brygady Kawale-
rii (stoczył bitwę pod Mokrą, 
zorganizował słynny wypad 
na Kamieńsk, podczas które-
go zniszczył kilkanaście czoł-
gów i cystern, walczył pod 
Żerominem i Kruszewem). 
Podczas odwrotu podporząd-
kowany został gen. Włady-
sławowi Andersowi i wszedł 
w skład jego grupy operacyj-
nej. W dniu 20 września pułk 
z Grupą Operacyjną gen. An-
dersa znalazł się na Roztoczu 
i tu walczył do kapitulacji. Zaskoczony 
przez niemieckie oddziały pancerne w 
dniu 23 września został pod Dominika-
nówką rozbity i poddał się. Podkreślenia 
wymaga też fakt, że od października 1920 
roku  (po walkach z konnicą gen. Siemiona 
Budionnego) do wybuchu II wojny świa-
towej, 2 Pułk Strzelców Konnych stacjo-
nował w nieodległym garnizonie Hrubie-
szów.  Dowódcą pułku w czasie wojny był 
ppłk Józef Mularczyk, który dowodzenie 
po płk Romanie Niementowskim przejął w 

sierpniu 1939r.                                  
W uroczystościach rocznicowych w 

Dominikanówce wzięli udział: poseł na 
Sejm RP Wojciech Żukowski, władze 
Krasnobrodu z Burmistrzem Januszem Oś 
na czele, licznie zgromadzeni mieszkań-
cy Dominikanówki i okolicznych miej-
scowości, czternastu ułanów na koniach 
– członków Ochotniczych Stowarzyszeń 
Jazdy z Zamościa oraz Tomaszowa Lub., 
pod dowództwem Drużynowego ZS To-
masza Przyczyny, członkowie grup rekon-
strukcyjnych z Krasnobrodu i Biłgoraja 
i Tomaszowa Lub., strzelcy z Jednostki 
Strzeleckiej 2019. 

Uroczystości rozpoczęły się od odczy-
tania przez koordynatora uroczystości z ra-
mienia Jednostki 2019 – starszego sierżan-
ta ZS Jarosława Antoszewskiego - historii 
2 Pułku Strzelców Konnych. Następnie, 
w intencji poległych i zmarłych żołnierzy 
tego pułku, na dziedzińcu Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej, odprawiona została msza 
św. Mszę celebrował kapelan Jednostki 
Strzeleckiej ksiądz Ryszard Ostasz z To-
maszowa Lub. Po mszy św. odbyły się 
pokazy sprawności ułańskiej oraz pokaz 

z użyciem materiałów pirotechnicznych w 
wykonaniu strzelców z Tomaszowa Lub. 
Po pokazach wszyscy udali się na posiłek. 
Hitem okazała się grochówka wojskowa 
oraz ciasto upieczone przez gospodynie z 
Dominikanówki. 

Burmistrz Krasnobrodu składa wszyst-
kim serdeczne podziękowania za pomoc w 
organizacji uroczystości. Podziękowania 
kierowane są na ręce Jednostki Strze-
leckiej 2019 z Tomaszowa Lubelskiego, 
Ochotniczego Szwadronu Jazdy Ziemi 
Tomaszowskiej, Szwadronu Jazdy RP 
Oddział Terenowy w Zamościu im 9 Puku 
Ułanów Małopolskich, Stowarzyszenia 

Rekonstrukcji Historycznych 
9 Pułku Piechoty Legionów z 
Krasnobrodu, Biłgorajskiego 
Stowarzyszenia Rekonstruk-
cji Historycznych, Klubu Re-
konstrukcji Historycznych z 
Tomaszowa Lub. Szczególne 
podziękowania za zaangażo-
wanie i pomoc, kierowane są 
do mieszkańców Dominika-
nówki, na czele z radnym Pa-
nem Mirosławem Gancarzem 
oraz Sołtysem Panem Czesła-
wem Ciskiem, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Domini-
kanówce z naczelnikiem jed-
nostki - druhem Janem Gaw-
ronem na czele oraz do Pani 

Urszuli Czapla i pracowników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. 

Na zakończenie uroczystości wszyscy 
jej uczestnicy, wyrazili życzenie kontynu-
acji tej szczytnej idei, w następnych latach.  
Mamy zatem nadzieję, że już za rok bę-
dziemy mogli znów spotkać się w gościn-
nej Dominikanówce, by wspólnie uczcić 
pamięć naszych bohaterskich ojców.  

Zbigniew Michalski
Fotoreportaż – str. 20

Święto 2 Pułku Strzelców 
Konnych w Dominikanówce

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Śp. Elżbietę Kończewską
Przełożoną Pielęgniarek 

w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym
dla Dzieci im. J. Korczaka w Krasnobrodzie

Prezesa Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia Korczakowskiego

Pogrążonej w smutku Rodzinie 
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrektor, Pracownicy Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego
dla Dzieci im. J. Korczaka w Krasnobrodzie, 

Członkowie Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia Korczakowskiego

OGŁOSZENIE

Zatrudnię osobę 
niepełnosprawną 

w obiekcie noclegowym.

Szczegóły oferty 
tel. 502 094 713



X Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

Święto 2  Pułku Strzelców Konnych
w Dominikanówce
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