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Baseny na wyspie 

w Krasnobrodzie

Nowa, otwarta w tym roku, atrak-
cja turystyczna w Krasnobrodzie jaką 
jest zespół basenów na wyspie ciszy się 
dużym powodzeniem wśród turystów i 
mieszkańców Krasnobrodu. 

Wyspa, która powstała w wyniku 
połączenia zalewu z dwoma innymi 
zbiornikami oraz znajdujące się tam 
cztery baseny (3 mniejsze dla dzieci i 
jeden większy dla dorosłych - kryty z 
podgrzewaną wodą), a także plac zabaw 
i natryski dla dzieci oraz plaża, są czyn-
ne codziennie w godz. 10.00 – 18.00. 
Cały obiekt jest monitorowany, a nad 
bezpieczeństwem wypoczywających 
czuwają ratownicy. 

Cennik całodniowy przedstawia się 
następująco:
Bilet normalny -12zł. / 15zł.*
Bilet ulgowy  - 7zł. / 10zł.* (dzieci w 
wieku szkolnym i studenci z ważną le-
gitymacją)
Bilet dla dzieci poniżej 7 lat -4zł./5 zł.*
* Cennik weekendowy.

Z dniem 4 sierpnia 2014 roku za po-
byt na wyspie i korzystanie z basenów 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 16.00 – 18.00 opłata wynosi:
Bilet normalny - 6 zł.
Bilet ulgowy - 6 zł. (dzieci w wieku 
szkolnym, studenci z ważną legityma-
cją)
Bilet dla dzieci poniżej 7 lat - 4 zł.

Serdecznie zapraszamy

Krasnobród wzbogacił się o ko-
lejną publikację, która ma na 

celu promocję miasta. W lipcu 2014r., 
na zlecenie Gminy Krasnobród, został 
wydany folder pt. „Kra-
snobród – Kraina pach-
nąca żywicą”. Oprócz 
zdjęć z Krasnobrodu i 
Roztocza, a także zdjęć 
z wydarzeń kultural-
nych znalazły się w nim 
także wiersze poetki 
Marianny Olszewskiej. 
Na kartach publikacji, 
przedstawiono też syl-
wetki dwóch wybitnych 
artystek młodego po-
kolenia: pochodzącej z 
Krasnobrodu uzdolnio-
nej fagocistki, laureatki 
wielu międzynarodo-
wych konkursów - Katarzyny Zdybel 
oraz pianistki Katarzyny Kluczewskiej. 
Wraz z folderem wydana została płyta 
pt. „Poezja dźwięków”, na której zna-
lazły się utwory wykonane przez wspo-
mniany wyżej duet. 

A oto co o swoim rodzinnym mie-
ście i muzyce utrwalonej na płycie, w 
folderze pisze Katarzyna Zdybel:

„Krasnobród jest miejscem szcze-

gólnie mi bliskim gdyż tu się urodziłam 
i wychowałam. Opuściłam to miasto już 
jako osoba dorosła więc śmiało mogę 
stwierdzić, ze kształtowała się tutaj 
moja osobowość – również w wymiarze 
artystycznym. Wprawdzie studia oraz 
kariera zawodowa zmusiły mnie do 
opuszczenia Roztocza, lecz ciągle czuję 
się z nim silnie związana i regularnie go 
odwiedzam.

Muzykę, którą przekazuję w Pań-

stwa ręce celem promocji Krasnobrodu i 

przyrody Roztocza, nagrałam specjalnie 
z myślą o moim rodzinnym mieście. Jest 
ona bardzo zróżnicowana i w pełni pre-

zentuje możliwość mojego instrumentu. 
Sonata op.168 Camille 

Saint-Saënsa to jedno 

z największych dzieł 
literatury fagotowej, 
jest pełna wirtuozerii 
w szybkiej części i li-
ryzmu w spokojnych. Z 
drugiej strony, wspólnie 
z pianistką Katarzyną 
Kluczewską starałyśmy 
się tak dobrać materiał, 
aby osoby nie przywy-

kłe do słuchania na co 
dzień fagotu nie czuły 
się znużone i przytło-

czone nadmiarem „klasyki”. Stąd na 
końcu znalazły się utwory w stylu roz-

rywkowym tj. „Jazz suit” oraz „Micro-

jazz”. 
Cieszę się, że mam okazję prezenta-

cji mojej twórczości mieszkańcom Kra-

snobrodu”.
Życzymy miłej lektury i niezapo-

Poezja dźwięków

Wszystkich, którzy chcieliby po-
słuchać muzyki w wykonaniu Katarzy-
ny Zdybel i Katarzyny Kluczewskiej 
„na żywo” serdecznie zapraszamy na 
koncert, który odbędzie się w dniu 

21 sierpnia 2014r. o godz. 20.00 w 

Krasnobrodzkim Domu Kultury w 

ramach VIII Festiwalu Muzyki Or-

ganowej i Kameralnej „Per Artem 

ad Astra”. Koncert będzie połączony 
z promocją debiutanckiej płyty Kata-
rzyny Zdybel pt. „PORTRAIT”, która 
ukazała się na początku bieżącego roku 
oraz płyty „Poezja dźwięków”.  Na kon-
cert wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy
M. Czapla
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O wizji rozwoju Krasnobrodu
Rozmowa z Bogdanem Kawałko, Dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej

Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
M.Cz. - Panie Dyrektorze, był Pan 

jednym z prelegentów oraz moderatorem 

dyskusji podczas konferencji „Perspek-

tywy rozwoju funkcji turystycznych i 

uzdrowiskowych w Polsce Wschod-

niej”. Trzy gminy Krasnobród, Ryma-

nów i Solec Zdrój wspólnie opracowały 
strategie rozwoju usług turystycznych i 
uzdrowiskowych na swoim terenie. Jak 
Pan ocenia celowość opracowywania 
strategii sektorowych z jednej strony, z 
drugiej dość daleko idącą koordynację 
rozwoju gmin tak bardzo od siebie odda-

lonych, wyrażającą się w długiej liście 
zadań wspólnych?

B.K. - Podjęta współpraca trzech 
gmin z trzech różnych województw za-
sługuje na wielkie uznanie. Cieszę się, że 
piękna gmina Krasnobród jest jednym z 
liderów w tym zakresie. To jest wyraźna 
zmiana jakościowa w zarządzaniu roz-
wojem na tym poziomie. Oznacza to, 
że gminy wykraczają poza swoje grani-
ce, nie boją się porównań, poddając się 
swoistej ocenie i weryfikacji, szukają 
nowych dróg i szans rozwojowych, chcą 
korzystać ze sprawdzonych rozwiązań 
i doświadczeń innych, chcą pokazać 
własne sukcesy, dobre praktyki i dzie-
lić się tym z innymi. To jest duży krok 
do budowania realnego partnerstwa dla 
rozwoju i sieciowania współpracy mają-
cej zaowocować większą skutecznością 
i  efektami dla wszystkich.

Idea opracowania takich dokumen-
tów jak wspólne strategie jest bardzo 
słuszna i bardzo potrzebna. Pozwala 
bowiem m.in. na lepsze zidentyfikowa-
nie i ocenę najważniejszych zagrożeń i 
barier, a przede wszystkim na określenie 
najważniejszych czynników wzrostu, 
szans i potencjałów rozwojowych. Poza 
tym pozwala na sprecyzowanie wizji 
rozwoju oraz jasne i precyzyjne określe-
nie wspólnych celów uwzględniających 
możliwość wykorzystania posiadanych 
zasobów i potencjałów turystyczno-uz-
drowiskowych, które umożliwią rozwój 
gminy. Ponadto, dobrze skonstruowa-
ny system monitorowania oraz system 
wskaźników pozwala na mierzenie po-
stępów w realizacji celów.

A sama lista wspólnych projektów 
wcale nie jest aż taka długa. Znalazły 
się na niej najważniejsze propozycje 
pożądanych projektów. Moim zdaniem 
powinna to być lista otwarta. Nie wiemy 
przecież, jakie będą potrzeby za 5-7 lat, 

nie wiemy także, jakie 
będą w przyszłości moż-
liwości finansowania. 
Jednakże proponowane 
projekty powinny być 
ułożone według pew-
nych kryteriów ważno-
ści uwzględniające ich 
możliwie największy 
wpływ na rozwój gmi-
ny oraz realizację po-
trzeb mieszkańców. Z 
tego będzie wynikała 
kolejność ich realizacji. 
Ale także po to, aby za określone, wyda-
ne środki finansowe osiągnąć konkretne 
i mierzalne efekty rozwojowe i rozwią-
zywać problemy, zamiast doprowadzać 
do tak zwanego „efektu rozmytego”.

M.Cz. - Jest Pan dyrektorem Depar-
tamentu Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie. Czy moż-

liwe jest określenie kluczowych czyn-

ników sukcesu, które określają tempo 
rozwoju poszczególnych obszarów wo-

jewództwa? Dobrze opracowany doku-

ment strategiczny wydaje się być jednym 
z nich? 

B.K. - Oczywiście, że jest to możli-
we, a nawet konieczne. To jest właśnie 
podstawowe zadanie każdej strategii, 
także strategii regionalnej. Przykładem 
i dowodem na to jest właśnie przyjęta 
przez Sejmik Województwa Lubelskiego 
Strategia Rozwoju Województwa Lubel-

skiego na lata 2014-2020. Jedną z zasad 
jej opracowania była terytorializacja 
– czyli odmienne podejście w zakresie 
prowadzenia polityki dostosowanej do 
różnych typów obszarów, jakie mamy w 
naszym województwie. A więc inaczej 
trzeba pomagać i wspierać w rozwoju 
obszary rolnicze, inaczej przygraniczne, 
przemysłowe czy wreszcie cenne przy-
rodniczo, na których należy upatrywać 
rozwoju turystyki czy funkcji uzdrowi-
skowo-wypoczynkowych. A do takich 
należy właśnie miasto i cała gmina Kra-
snobród. Proszę zwrócić uwagę, że w 
Strategii Województwa zaproponowane 
zostały tylko cztery cele strategiczne, z 
których aż dwa odnoszą się wprost do 
określonych obszarów - jeden do obsza-
rów miejskich zaś drugi - do wiejskich.

Nowatorskim rozwiązaniem jest 
również określenie w Strategii siedmiu 
Obszarów Strategicznej Interwencji, 

które są bardzo dobrym 
przykładem i potwier-
dzeniem takiego zróż-
nicowanego podejścia 
do obszarów o różnych 
problemach czy celach 
rozwojowych. W tym 
także należy upatry-
wać i szukać szans dla 
Krasnobrodu na wspar-
cie realizacji projek-
tów, m.in. budujących i 
wzmacniających funk-
cje uzdrowiskowe. We-

dług mnie, szansa rozwoju wynikająca  
z posiadanego przez Krasnobród statusu 
uzdrowiska nie tylko powinna, ale musi 
być wykorzystana. Obok Nałęczowa to 
drugie uzdrowisko w województwie lu-
belskim. To odróżnia miasto Krasnobród 
od innych, a jednocześnie zwiększa jego 
potencjał i stwarza szanse rozwojowe. 
A potrzeby w tym zakresie są bardzo 
duże - co potwierdziła także wykonana 
na potrzeby opracowanego dokumentu 
diagnoza.

M.Cz. - Na ile Krasnobród ma szan-

se wykorzystać te czynniki?

B.K. - Szanse oczywiście są duże. 
Chodzi głównie o to, aby się dobrze do 
tego przygotować. Opracowanie takiej 
strategii na pewno jest dobrym, pierw-
szym krokiem w tym kierunku. Ale poza 
tym istotne jest przygotowanie dobrych 
dokumentów operacyjnych, wdroże-
niowych. Według mnie istnieje pilna 
potrzeba opracowania nowej generacji 
Strategii Rozwoju Gminy Krasnobród 
na perspektywę wychodzącą poza rok 
2020. Ten nowy dokument powinien 
próbować odpowiedzieć m.in. także na 
pytanie, jak będzie kształtowany roz-
wój bez (jak jest to obecnie) tak duże-
go wsparcia finansowego z programów 
unijnych. A taki scenariusz jest całkiem 
możliwy.

Trzeba podkreślić, iż mimo ograni-
czeń finansowych, w ostatnim okresie w 
Krasnobrodzie oraz całej gminie bardzo 
wiele zostało zrobione, zaszło wiele po-
zytywnych zmian, zwłaszcza w budowie 
i przebudowie infrastruktury poprawia-
jącej jakość życia mieszkańców oraz w 
zakresie obsługi turystów.

Ciąg dalszy na str. 5
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Przed Krasnobrodem na pewno jest 
jeszcze wiele pracy, zarówno w aspekcie 
strategicznym, operacyjnym, ale rów-
nież w kwestii profesjonalnego marke-
tingu terytorialnego, reklamy i promo-
cji, pracy nad wizerunkiem w kraju i za 
granicą, a także w zakresie rozwoju 
firm i przedsiębiorczości. W dzisiej-
szych czasach turystyka, w tym rów-
nież ta uzdrowiskowa, nie koncentruje 
się jedynie na walorach naturalnych. 
Chodzi także o wykreowanie pewnych 
rozpoznawalnych i identyfikowanych z 
danym miejscem, często unikalnych dla 
miejscowości produktów, marek i usług 
turystycznych. To jest możliwe w Kra-
snobrodzie.

Poza tym rośnie rola jakości w tu-
rystyce - współcześni turyści poszukują 
możliwie najwyższej jakości usług przy 
jednocześnie rozsądnej konkurencyj-
nej ich cenie - również i to  samorząd, 
podmioty gospodarcze oraz instytucje 
powinny mieć na uwadze. Pamiętajmy, 
że inni nie stoją w miejscu. Też się roz-
wijają. Pokazała to nawet ostatnia kon-
ferencja z udziałem Solca i Rymanowa. 
Funkcjonujemy więc w otoczeniu coraz 
mocniejszego konkurowania, nawet są-
siadujące z Krasnobrodem gminy i mia-
sta mogą być tego przykładem. Należy 
to widzieć, umieć sobie z tym poradzić i 
odważnie podjąć te wyzwania.

M. Cz. - Krasnobród poszukuje róż-

nych możliwości pozwalających na wy-

dłużenie sezonu turystycznego. Rozwój 
funkcji uzdrowiskowych wydaje się być 
dobrym kierunkiem działania. Jak Pan 
ocenia szanse rozwoju tych funkcji? Czy 
Krasnobród może stać się atrakcyjnym 
dla kuracjusza uzdrowiskiem w Polsce?

B.K. - To jest wielki problem nie tyl-
ko Krasnobrodu, ale większości, nawet 
dużo większych Polskich miast i miaste-
czek. Rozwój funkcji uzdrowiskowych, 
oczywiście, może być jednym z takich 
kierunków. Jednakże w tym przypadku 
konieczne jest stworzenie urozmaiconej 
infrastruktury o odpowiednich standar-
dach, podkreślającej i potwierdzającej 
charakter uzdrowiskowy Krasnobrodu, 
jak chociażby uruchomienie własnej 
produkcji wody mineralnej, pijalni wód 
mineralnych, basenów, SPA, deptaków i 
ścieżek zdrojowych, usług medycznych 
wyższego rzędu, ośrodków odnowy, 
rewitalizacji zabytków itp. To pomoże 
zbudować atrakcyjną ofertę całoroczną. 
Moim zdaniem Krasnobród ma spory 
potencjał do tego, aby stać się atrakcyj-
nym i konkurencyjnym miejscem poza 
sezonem letnim, także w innych dzie-

dzinach. Przykładowo posiada duży nie 
w pełni wykorzystany potencjał i dobre 
warunki do zbudowania niestandardowej 
oferty na zimę. Prawie w każdej wiosce 
na terenie gminy są unikalne miejsca i 
zasoby, które w nowoczesnej formule 
można w większym stopniu udostępnić 
turystom i  wszystkim zainteresowa-
nym. Jest Sanktuarium Maryjne, wiele 
zabytków i miejsc dziedzictwa kultury. 
Należy pomyśleć o systemowym po-
wiązaniu tych elementów i współpracy 
zewnętrznej, m.in. z dużymi krajowy-
mi i międzynarodowymi instytucjami 
i organizatorami wypoczynku, biurami 
podróży, firmami, innymi regionami. 
Cieszy fakt, że w Krasnobrodzie o tym 
się myśli,  co także pokazała ostatnia 
konferencja.

M.Cz. W zaprezentowanej na kon-

ferencji przez Stanisława Jędrusinę 
- zastępcę burmistrza Krasnobrodu, 
strategii znalazło się wiele zadań, w 
tym inwestycyjnych, których realizacja 
prowadzić będzie do rozwoju Uzdrowi-
ska. Co podpowiedziałby Pan władzom 
samorządowym, by mogły zwiększyć 
skuteczność wdrażania opracowanej 
strategii? 

B.K. - Odpowiedź jest bardzo pro-
sta. Ważne jest posiadanie dobrego, pre-
cyzyjnego, mądrego planu. Często jest 
tak, że jakaś organizacja opracowuje 
strategię lub program, a potem robi zu-
pełnie coś innego. Stąd też, dużym wy-
zwaniem, dla większości samorządów, 
jest właśnie realizacja celów i kierun-
ków działań określonych w Strategii. 
Już w momencie opracowywania Stra-

tegii powinniśmy myśleć o sposobie jej 
wdrażania. Dlatego właśnie każdy tego 
typu dokument powinien mieć opraco-
wany otwarty, czytelny i zrozumiały dla 
wszystkich system wdrażania. Drugim 
warunkiem jest współpraca. Realiza-
cja Strategii zależna jest nie tylko od 
odpowiedzialnego za jej przygotowanie 
podmiotu – w tym przypadku samorzą-
du, ale również od działań lokalnych 
społeczności oraz partnerów społeczno-
gospodarczych funkcjonujących na jego 
terenie i poza nim. Konieczne jest zaan-
gażowanie szerokiego grona partnerów 
na rzecz wdrażania Strategii. Od nich 
bowiem zależy ostateczne powodzenie 
i efekty końcowe. Warunkiem efektyw-
nego i skutecznego wdrażania Strategii 

jest także zapewnienie odpowiedniej 
koordynacji działań. Kluczową kwestią 
jest zbudowanie efektywnej struktury, 
jak również odpowiedzialności za tę ko-
ordynację w poszczególnych obszarach. 

Wreszcie istotne jest monitorowanie po-
stępów lub ich braku. Dobry system po-
zwala identyfikować nieprawidłowości 
czy rozbieżności pomiędzy założenia-
mi a stanem faktycznym, dzięki czemu 
umożliwia również odpowiednie reago-
wanie na takie zjawiska. 

M.Cz. - Jak Pan widzi szanse sfinan-

sowania wyspecyfikowanych w strategii 
zadań? Gdzie szukać pieniędzy na finan-

sowanie zwłaszcza inwestycji i jakie są 
możliwości Urzędu Marszałkowskiego 
we wspieraniu rozwoju uzdrowisk w wo-

jewództwie lubelskim?

B.K. - Możliwości sfinansowania 
projektów do roku 2020 są duże, ale 
trzeba powiedzieć, że nie zawsze łatwo 
sięgnąć po te środki. Dotyczy to zarów-
no zadań inwestycyjnych, jak i tzw. pro-
jektów miękkich, np. edukacyjnych czy 
szkoleniowych. Trzeba przygotować 
bardzo dobre projekty. Szanse na wspar-
cie finansowe istnieją w ramach przy-
gotowywanych Programów Operacyj-
nych wdrażanych z udziałem Funduszy 
Europejskich. Ze względu na trwający 
obecnie proces negocjacji Programów 
z Komisją Europejską nie znamy jesz-
cze wszystkich szczegółów dotyczących 
zakresu wsparcia oraz kryteriów wybo-
ru projektów. Wiele zapisów zawartych 
w projektach Programów może jeszcze 
ulec zmianie. Proces uzgodnień wszedł 
w ostatni etap. Na chwilę obecną moż-
liwości wsparcia rozwoju funkcji tury-
stycznych, wypoczynkowych czy uzdro-
wiskowych stwarzają m.in. Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Lu-
belskiego, Program Operacyjny Infra-
struktura i Środowisko oraz Program 
Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, 
Program Operacyjny Polska Wschod-
nia, Program Polska-Białoruś-Ukraina. 
Zgodnie z nowymi zasadami duże 
znaczenie będą odgrywały inwestycje 
wspólne, zintegrowane oraz sieciowanie 
przedsięwzięć w zgodności z regional-
nymi i krajowymi strategiami rozwoju. 
Te problemy były także szeroko ostatnio 
omawiane w Krasnobrodzie.

Moim zdaniem dobrze byłoby dys-
kusje o problemach rozwoju Krasnobro-
du  prowadzić systematycznie w gronie 
lokalnych liderów oraz różnych środo-
wisk społecznych i gospodarczych.

M. Cz. - Dziękuję za rozmowę.
B.K. - Dziękuję

Rozmawiała: 
Mariola Czapla
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16.07.2014r.

Międzynarodowy Festiwal „Śla-
dami Singera”, to wyjątko-

wa artystyczno-edukacyjna podróż po 
Lubelszczyźnie, która odwołuje się do 
historii lubelskich miast i miasteczek - 
miejsc, które dzięki twórczości Izaaka 
Baszewisa Singera poznał cały świat.

Krasnobrodzkie spotkanie z artysta-
mi Singerowskiego Festiwalu rozpoczę-
ło się 16 lipca 2014r. w środowe popo-
łudnie paradą spod Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury główną ulicą miasta do 
centrum, na Plac Siekluckiego. Barwny 
korowód przyciągał swą oryginalnością 
i pozytywną energią.

W tym miejscu należy dodać, że w 
wyprawie „Śladami Singera”  w naszym 
mieście wzięli udział artyści i wolon-
tariusze z Armenii, Chorwacji, Czech, 
Izraela, Niemiec, Rumunii, Burkina 
Faso i Polski. To właśnie oni wspólnie 
z miejscową młodzieżą i wszystkimi 
chętnymi mieszkańcami oraz turystami 
prowadzić będą kulturalne działania i 
warsztaty, stwarzając unikalny program 
nawiązujący do tradycji, kultury i histo-
rii. Tym samym wszyscy biorący w nich 
udział będą mogli stać się współtwórca-
mi Festiwalu.

Po dotarciu na Plac Siekluckiego 
nastąpiło oficjalne otwarcie Festiwalu 
i symboliczne zapalenia ognia festiwa-
lowego, przez dyrektora Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury Mariolę Czapla. 
Następnie zgromadzeni mieli okazję 
zobaczyć przedsmak przygotowanych 
atrakcji, bowiem przedstawiono arty-
stów i zwiastuny wszystkich dyscyplin, 
w których poruszać się będą uczestnicy 
warsztatów.

Ponadto nastąpiła prezentacja - słu-
chowisko jednego z opowiadań Sin-
gera a następnie w plenerowym kinie 
można było obejrzeć znakomity film pt. 
„YOUNG @ HEART”.

Pierwszy festiwalowy dzień zakoń-
czył się instalacją zatytułowaną „Pamięć 
Alfabetu”.

17.07.2014r.

Spotkania warsztatowe rozpoczęły 
drugi dzień Singerowskiego Festiwalu 
w Krasnobrodzie. Plac Siekluciego i 
Krasnobrodzki Dom Kultury wypełniły 

się artystami, którzy dzielili się swym 
talentem, wiedzą i umiejętnościami. 
Wszyscy chętni mogli wziąć udział w 
przygotowanych zajęciach. A było w 
czym wybierać, bowiem propozycji było 
wiele. Można było skorzystać ze spotkań 
muzycznych, plastycznych, cyrkowych, 
językowych i artystycznych w szerokim 
pojęciu tego słowa. Wielowymiarowość 
tego kulturalnego wydarzenia sprawiła, 
że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Byli tacy, którzy pod czujnym okiem 
artystów szlifowali swój warsztat i ko-
rzystali z ich wieloletniego doświadcze-
nia w danej dziedzinie, ale gros uczest-
ników warsztatowych, to osoby, które 
korzystały z możliwości spróbowania i 
nauczenia się czegoś nowego. W pro-
gramie oprócz warsztatów była także 
plenerowa gra miejska i wielokulturowa 
potańcówka.

Uwieńczeniem Festiwalu było wido-
wisko artystyczne „Artyści dla Singera”, 
które odbyło się na Placu Siekluckiego. 
Muzyka, cyrk, akrobacje powietrzne, 
taniec, teatr plenerowy i widowisko 
ogniowe, to jedne z wielu atrakcji, które 
można było zobaczyć.

Należy dodać, że w tym plenerowym 
przedstawieniu czynny udział wzięli 
niektórzy uczestnicy przedpołudnio-
wych warsztatów, a także uczniowie 
ZSO w Krasnobrodzie, którzy jeszcze 
podczas roku szkolnego spotykali się z 
artystami festiwalowymi. Ich przygoda 
z Singerem rozpoczęła się w kwietniu 
2014r., kiedy to piętnastoosobowa gru-
pa młodzieży pod opieką koordynatora 
projektu pani Danuty Korzeniowskiej 
wybrała się do  Lublina, gdzie w Te-
atrze NN odbyło się spotkanie twór-
ców tego przedsięwzięcia z młodzieżą 
ze wszystkich miejscowości biorących 
udział w Festiwalu. Była to swego ro-
dzaju inauguracja festiwalowych wyda-
rzeń, która otwierała drzwi późniejszym 
działaniom. Zanim to jednak nastąpiło 
młodzież mogła skorzystać z różnorod-
nych zajęć warsztatowych. Ponadto kra-
snobrodzcy uczniowie byli aktywnymi 
odbiorcami  trzech rodzajów spotkań: 
warsztatów medialnych, animacyjnych 
i żywych figur. 

Wieczorny koncert na Placu Sie-
kluckiego zakończył się happeningiem 
„Ulica Singera” i wygaszeniem ognia 
festiwalowego.

Pierwsze krasnobrodzkie spotkanie 
z Międzynarodowym Festiwalem „Śla-
dami Singera” już za nami. Można po-
kusić się o podsumowanie tych dwóch 
bardzo aktywnych i bogatych w pozy-
tywne emocje dni.

Najkrócej mówiąc, było wspania-
le!!!

Cudowni ludzie, nowe doświadcze-
nia, możliwość kontaktu z różnymi dys-
cyplinami kultury i sztuki, oraz wspa-
niała atmosfera sprawiła, że na twarzach 
publiczności malował się szczery 
uśmiech i podziw dla wszystkich wystę-
pujących.

Czego chcieć więcej? 
Chyba tylko tego, by rok szybko 

minął i żeby znowu mieć możliwość 
spotkania ze wspaniałą kulturą, którą 
tak naprawdę tworzą ludzie. Ludzie peł-
ni pasji, talentu i często wielkiej deter-
minacji w dążeniu do celu, którym jest 
propagowanie szeroko pojętej kultury z 
naciskiem na tożsamość kulturową każ-
dego z nas.

Na koniec należy wspomnieć, że 
organizatorem Festiwalu „Śladami Sin-
gera” w Krasnobrodzie był Ośrodek 
„Brama Grodzka -Teatr NN” z Lublina  
i Krasnobrodzki Dom Kultury. 

Nie sposób wymienić wszystkich, 
dzięki którym realizacja tego wydarze-
nia była możliwa, ale na pewno trzeba 
w tym miejscu w sposób szczególny po-
dziękować Witoldowi Dąbrowskiemu - 
dyrektorowi ds. artystycznych Festiwa-
lu, Arkadiuszowi Ziętkowi reżyserowi 
widowiska  i Marioli Czapli – dyrekto-
rowi KDK.

Dziękujemy za niezapomniane 
chwile i możliwość zatrzymania się na 
moment i zastanowienia nad tym jak 
„bogatymi” jesteśmy ludźmi dzięki 
temu skąd i kim jesteśmy…

Podziękowania kierujemy również 
do wszystkich artystów i wolontariuszy 
przybyłych do naszego miasta. Dzięku-
jemy WAM za otwarte serca i pozytyw-
ną energię, którą zarażaliście wszystkich 
dookoła.

M.K.
Fotoreportaż – str. 14

Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”
w Krasnobrodzie
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Dni Krasnobrodu” to cykliczna 
impreza plenerowa organizo-

wana w lipcu przez Burmistrza Krasno-
brodu i Krasnobrodzki Dom Kultury. 
W tym roku odbyła się w dniach 19-20 
lipca, a jej sponsorem była Firma Walk 
Events Sp. z o. o. z siedzibą w Warsza-
wie.

Dużo muzyki, liczne atrakcje i 
piękna, wakacyjna pogoda sprawiły, 
że podczas tegorocznych „Dni Krasno-
brodu” bawiły się tłumy, a wśród nich 
mieszkańcy Krasnobrodu i okolicznych 
miejscowości oraz liczni turyści, którzy 
podczas tego weekendu wypoczywali w 
naszym mieście.

W ramach „Dni Krasnobrodu” od-
były się Spławikowe Zawody Wędkar-
skie o Puchar Burmistrza Krasnobrodu, 
otwarcie zespołu basenów na wyspie, 
festyn wakacyjny, T-Mobile Truck, 
XXIV Przegląd Orkiestr Dętych i „Kon-
certowy zawrót głowy”.

Podczas całej imprezy działały zjeż-
dżalnie dla dzieci, była karuzela, stoiska 
handlowe, funkcjonowała piknikowa 
gastronomia. Swoje stoisko z materia-
łami promocyjnymi przygotowała też 
Lokalna Grupa Działania „Nasze Rozto-
cze” oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Zamościu. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się także po-
jazd wojskowy - transporter opancerzo-
ny Skot. Można było go obejrzeć usiąść 
w nim, a także umówić się na przejażdż-
kę po bezdrożach Roztocza. 

Program „Dni Krasnobrodu” reali-
zowany na scenie prowadził Grzegorz 
Płecha z Radia Eska.

A teraz nieco więcej szczegółów o 
poszczególnych punktach programu.

Sobota 19.07.2014r.

Spławikowe Zawody Wędkarskie
Sobota - pierwszy dzień święta na-

szego miasta dla miłośników wędkowa-
nia rozpoczęła się bardzo wcześnie, bo o 
godz. 5.30. Wówczas bowiem rozpoczę-
to przyjmowanie zgłoszeń do udziału w 
Spławikowych Zawodach Wędkarskich 
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu. Za-
wody, których organizatorem było Kra-
snobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie, 
odbyły się nad krasnobrodzkim zale-
wem i trwały od godz. 6.00 do 10.00. 
Wzięło w nich udział 16  zawodników. 
Nad prawidłowym przebiegiem zawo-
dów czuwał sędzia główny - Stanisław 
Maruszak.

Choć w tym dniu było bardzo słabe 
branie, to udało się wyłonić najlepszych 
wędkarzy. Zwycięzcami zawodów zo-
stali: Kamil Sołtys - I miejsce, Ryszard 
Marczak - II miejsce, Damian Jaszcz - 
III miejsce. 

Wręczenie pucharów i okoliczno-
ściowych dyplomów odbyło się na sce-
nie podczas popołudniowej części festy-
nu. Zwycięzcy zawodów otrzymali je 
z rąk zastępcy burmistrza Krasnobrodu 
Stanisława Jędrusiny. 

Otwarcie zespołu basenów na wyspie
W ramach „Dni Krasnobrodu”, w 

dniu 19 lipca odbyło się oficjalne otwar-
cie nowej atrakcji turystycznej - zespołu 
basenów na wyspie. 

Wyspa powstała w 2012 roku w wy-
niku połączenia zalewu kąpielowego z 
dwoma innymi zbiornikami wodnymi. 
Na wyspie są 4 baseny, w tym 3 dla dzie-
ci o głębokości 30 i 50 cm. i jeden, naj-
większy (o wymiarach 12 na 6 metrów i 
głębokość 1,6 metra) dla dorosłych.  Ba-
sen ten jest zadaszony i ma przeszklone 
ściany i dach oraz wodę podgrzewaną 
energią pozyskiwaną z solarów. Wszyst-
kie baseny są usytuowane na wysokości 
2,5 metra nad ziemią. Oprócz nich na 
wyspie jest także plaża z parasolami z 
trzciny, plac zabaw dla dzieci, pomost 
dla łodzi oraz kolorowe, w kształcie 
kwiatów i palm tryskacze, które wieczo-
rem są podświetlane. Zagospodarowa-
nie wyspy zostało wykonane w ramach 
projektu pt. „Rozbudowa infrastruktury 
turystycznej w Krasnobrodzie – etap II” 
realizowanego z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego.

Na otwarcie wyspy przybyło wielu 
gości, wśród nich byli: przewodniczący 
Rady Powiatu Zamojskiego Kazimierz 
Mielnicki, rektor Wyższej Szkoły Za-
rządzania i Administracji w Zamościu 
dr inż. Krzysztof Pancerz, dyrektor Ka-
tolickiego Radia Zamość ks. Krystian 
Bordzań, proboszcz Parafii Nawiedze-
nia NMP w Krasnobrodzie ks. prałat 
Eugeniusz Derdziuk, nadkom. Adam 
Kowal – kierownik Posterunku Policji 
w Krasnobrodzie, radni Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie, dyrektorzy jednostek 
samorządowych, sołtysi i przewodni-
czący osiedli, przedstawiciele branży tu-
rystycznej, prezesi ochotniczych straży 
pożarnych z terenu gminy, pracownicy 
Urzędu Miejskiego zajmujący się reali-
zacją tego projektu, pracownicy Zakładu 

Gospodarki Komunalnej oraz media. 
Wszystkich zebranych powitał bur-

mistrz Krasnobrodu Wiesław Chmie-
lowiec, następnie informacje o projek-
cie, w ramach którego zrealizowano to 
przedsięwzięcie przedstawił zastępca 
burmistrza Krasnobrodu Stanisław Ję-
drusina, po czym przyszedł czas na 
symboliczne przecięcie wstęgi. Otwar-
cia basenów dokonali: Stanisław Rocz-
kowski - radny z Krasnobrodu, Piotr 
Kurantowicz – przewodniczący Osiedla 
Krasnobród Centrum, Tadeusz Wszo-
ła – właściciel Ośrodka Wypoczynko-
wego „Pszczeliniec”, dr inż. Krzysztof 
Pancerz - rektor Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania i Administracji w Zamościu, ks. 
prałat Eugeniusz Derdziuk i Burmistrz 
Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec. Po 
oficjalnym otwarciu Proboszcz Parafii 
Nawiedzenia NMP dokonał poświece-
nia obiektu.

Warto dodać, że pierwsze 30 osób, 
które chciały w tym dniu skorzystać z 
basenów otrzymało darmowe bilety.

Festyn wakacyjny

Popołudniowa część pierwszego 
dnia „Dni Krasnobrodu” to wakacyjny 
festyn z dużą ilością muzyki,  który od-
był się na stadionie sportowym. Zanim 
jednak przyszedł czas na koncerty do 
zabawy zaproszone zostały dzieci oraz 
ich rodzice, dziadkowie i opiekunowie. 
Wszyscy dobrze się bawili pod kierun-
kiem  Klauna Waldiego. Wspólne tańce, 
zabawy i konkursy, ku radości zarówno 
dzieci jak i dorosłych, nagradzane były 
drobnymi upominkami. 

Podczas festynu, zgodnie z wielo-
letnią tradycją, działało też stoisko Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Zamościu. Można tam było 
zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz 
stężenie tlenku węgla w wydychanym 
powietrzu u osób palących papierosy, 
otrzymać porady i ulotki promujące 
zdrowy tryb życia. Dla najmłodszych 
był kącik z malowankami o tematyce 
zdrowotnej oraz konkursy z nagrodami.

Po programie zatytułowanym 
„Klaun Waldi Show” rozpoczęły się 
koncerty. Jako pierwsze na scenie poja-
wiły się finalistki X-Factor 2013 - sio-
stry Ewa i Kasia Goławskie, a po nich 
zespoły „Pryzmat” i „Tex” oraz gwiazda 
wieczoru „Sebii”. 

Ciąg dalszy na str. 7

Upalne „Dni Krasnobrodu” 2014
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Upalne 

„Dni Krasnobrodu” 2014

Ciąg dalszy ze str. 5
T-Mobile Truck w Krasnobrodzie 

Niewątpliwą atrakcją „Dni Krasno-
brodu” był mobilny salon pokazowy T-
Mobile Truck, który na dwa dni (19-20 
lipca) zatrzymał się na krasnobrodzkim 
stadionie. W salonie prezentowane były 
usługi T-Mobile i super nowoczesne 
smartfony oraz tablety. Na trzech moni-
torach dotykowych odwiedzający salon 
mogli obejrzeć prezentacje poświęcone 
superszybkiemu Internetowi, MyWallet 
oraz popularnym aplikacjom. Były też 
liczne gry i zabawy z nagrodami i upo-
minkami T-Mobile prowadzone przez 
aktora Daniela Wielebę. Ponadto prze-
prowadzono dwa konkursy, w których 
do wygrania były nowoczesne smartfony. 
Szczególnie emocjonujący był konkurs 
w drugim dniu imprezy, nazwany „Bry-
ła lodu”, w którym główną nagrodą był 
wysokiej klasy smartfon. Finaliści mieli 
za zadanie rozbić bryły lodu i wydobyć z 
nich zatopione atrapy smartfonów.

W tym miejscu należy dodać, że Kra-
snobród był w gronie 11 miejscowości, 
które w tym roku znalazły się na trasie 
T-Mobile Truck.

Niedziela 20.07.2014r.

XXIV Przegląd Orkiestr Dętych
Program drugiego dnia „Dni Kra-

snobrodu”, tj. niedziela 20 lipca, składał 
się z dwóch części. W pierwszej, popo-
łudniowej odbył się XXIV Przegląd Or-
kiestr Dętych organizowany pod Patrona-

tem Honorowym Starosty Zamojskiego 
Henryka Mateja. W przeglądzie wzięło 
udział 5 orkiestr: Gminna Orkiestra Dęta 
w Rejowcu, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Krasnostawskiego Domu Kultury, Orkie-
stra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Tomaszowie Lubelskim, Orkiestra Dęta 
„Echo Kniei” ze Szczebrzeszyna działają-
ca przy Stowarzyszeniu Wspierania Kul-
tury oraz Wielopokoleniowa Orkiestra 
Dęta Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

Orkiestry zebrane na Placu Siekluc-
kiego przemaszerowały na krasnobrodz-
ki stadion. W tym roku trasa przemarszu 
prowadziła ulicami Kościuszki, Partyzan-
tów, a potem deptakiem wzdłuż zalewu 
oraz ulicą Wczasową. Po przybyciu na 
stadion  orkiestry wspólnie zagrały dwa 
utwory: „Happy Marching Band” nr 2  i 
marsz „Orkiestry Dęte”. Tą dużą liczącą 
około 140 muzyków orkiestrą dyrygował 
Bogdan Pałczyński – kapelmistrz Orkie-
stry Dętej OSP w Tomaszowie Lubelskim. 
Po wysłuchaniu tych utworów oficjalne-
go otwarcia przeglądu dokonali zastępca 
burmistrza Krasnobrodu Stanisław Jędru-
sina i przewodniczący Rady Powiatu Za-
mojskiego Kazimierz Mielnicki.

Potem nastąpiła koncertowa część 
przeglądu – każda z orkiestr zaprezento-
wała 20-minutowy program, a na zakoń-
czenie wystąpił Chór Myśliwski „Knieja” 
z Polskiego Związku Myśliwskiego w 
Zamościu.

Podsumowaniem XXIV Przeglądu 
Orkiestr Dętych było wręczenie orkie-
strom i kapelmistrzom pamiątkowych 
dyplomów, pucharów i statuetek oraz 
nagród za udział w przeglądzie. Kapel-
mistrzowie otrzymali je, wraz ze słowami 

podziękowania, z rąk zastępcy burmistrza 
Krasnobrodu Stanisława Jędrusiny, prze-
wodniczącego Rady Powiatu Zamojskie-
go Kazimierza Mielnickiego i dyrektora 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury Mario-
li Czapla.

Koncertowy zawrót głowy
Druga cześć niedzielnego programu, 

to „Koncertowy zawrót głowy”, czy-
li dużo muzyki w wykonaniu zespołów 
„Happy End”, „Beat Magic”, „Masters” 
i „Meffis”. 

Występujący na scenie dołożyli 
wszelkich starań, aby publiczność dobrze 
się bawiła. Zarówno pierwszego jak i dru-
giego dnia imprezy zabawa trwała prawie 
do północy.

Podziękowania
Organizatorzy „Dni Krasnobro-

du” składają serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy mieli swój udział w 
organizacji imprezy.  Dziękujemy: Sta-
roście Zamojskiemu Henrykowi Matejo-
wi, Strażakom z jednostek OSP w Wólce 
Husińskiej i Hutkowie, Policji, Pracow-
nikom Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Krasnobrodzie, Klubowi Sportowemu 
„Igros” w Krasnobrodzie, Firmie Walk 
Events Sp. z o. o. z siedzibą w Warsza-
wie, P.H. „Adamex” Adamek Kazimierz 
z Biłgoraja, Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zamościu, Lokal-
nej Grupie Działania „Nasze Roztocze” 
oraz Krasnobrodzkiemu Towarzystwu 
Wędkarskiemu.

M. Czapla
Fotoreportaż – str. 12-13

4 czerwca br. mieliśmy z nakazu świę-
tować 25. rocznicę wolności. Lata osiem-
dziesiąte były dla mnie szczególne. Jako 
członek „Solidarności” żyłam wielką na-
dzieją na lepsze jutro. Stan wojenny – to 
wielkie uderzenie w Polaków, „podcięcie 
im skrzydeł”, by nie mogli „wzbić się ku 
wolności”. Potem Okrągły Stół, spotka-
nie w Magdalence, które postrzegałam 
jako zdradę, nową targowicę.

Gdy komuniści zrozumieli, że nie 
mają już szans na samodzielne rządzenie, 
gdyż napotkali na wielki sprzeciw Naro-
du, obmyślili nowy plan działania. W sze-
regach „Solidarności” do głosu doszli lu-
dzie lewicy, którzy głosili wielkie zmiany. 
Mazowiecki, Geremek, Kuroń, Michnik i 
inni. Tak bardzo namieszali Polakom w 
głowie, że niektórzy uwierzyli im i wie-
rzą do chwili obecnej. Potem prezyden-
tem został Lech Wałęsa, który zawiódł na 

całej linii, pogrzebał nasze nadzieje.
Patrzyłam, jak komuniści się uwłasz-

czyli. Zabierali najlepsze bogactwa na-
szej Ojczyzny. Zapewnili byt sobie i 
swoim następcom. Następnie do komuni-
stów, którzy nigdy nie odeszli, dołączyli 
liberałowie. Już wtedy razem niszczyli 
nasz kraj. Za marne grosze wyprzedali 
najcenniejsze dobra narodowe. Resztę 
rozgrabili, wyniszczyli. Czynią to nadal, 
z wielką premedytacją wypowiadając sło-
wo: „wolność”. Trzeba przyznać, że nie-
którzy Polacy pozwalają im na to, kiedy 
oddają swoje głosy w czasie wyborów. 
Liberałowie błysnęli obiecankami ogól-
nego dobrobytu na zielonej wyspie. 

Zastanawiam się, dlaczego tak się 
dzieje. Dlaczego prawdziwa wolność 
jest ciągle marzeniem? Uważam, że ko-
muniści i ich poplecznicy nigdy nie byli 
rozliczeni i osądzeni. Nie odpowiedzieli 

za wyniszczenie kraju, mordowanie Po-
laków. Gruba kreska przyniosła im azyl. 
Potem dalej czynili zło, ubierając swoje 
niecne czyny w kolorowe piórka. Zachę-
cały ich i wspierały środki masowego 
ogłupiania, które robiły Polakom wodę 
z mózgu. To właśnie ludzie, którzy nie 
używają własnego rozumu i żyją pod 
dyktando niszczycieli Ojczyzny, głosują 
na nich. Tym samym niszczą prawdziwą, 
upragnioną wolność. Przez nich szerzy 
się nędza w kraju, z którego wciąż ucie-
kają Polacy. A „okręt” tonie.

Powstrzymajmy te ucieczki, jeszcze 
mamy szansę. Zbliżają się kolejne wy-
bory. Zróbmy wszystko, by zagospodaro-
wać prawdziwą wolność. Niech marzenie 
o niej stanie się rzeczywistością.

  Józefa Kusz

Co się stało z naszą wolnością?
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Na ten dzień ks. Józef Gromek pochodzący z Majdanu 
Wielkiego czekał  50 lat.  Dnia 28.06.2014 roku nasz 

rodak  w krasnobrodz-
kim sanktuarium odpra-
wił Mszę Świętą Jubile-
uszową. W koncelebrze 
uczestniczył także ks. 
Prałat Roman Marsza-
lec, który również ob-
chodzi w bieżącym roku 
Złoty Jubileusz Kapłań-
stwa. Homilię wygłosił 
Ks. Dominik Chmie-
lewski z racji trwają-
cych Misji Świętych w 
tutejszej parafii.  

Wraz z księżmi 
podczas mszy św. mo-
dlili się licznie przybyli 
wierni, a wśród nich ro-
dzina, przyjaciele, zna-
jomi Jubilata oraz para-
fianie z Giżycka z parafii 
Św. Maksymiliana Kolbe, gdzie ksiądz Jubilat przez długie 
lata był proboszczem. Ks. Kanonik  Józef Gromek mszę św. 
sprawował za zmarłych biskupów, kolegów z roku studiów, 
rodziców Anielę i Jana, siostrę Marię oraz proboszczów, któ-
rzy pracowali w krasnobrodzkiej parafii. Po zakończonej Eu-
charystii był czas na życzenia. Jako pierwszy głos zabrał ks. 
Prałat Eugeniusz Derdziuk - proboszcz Parafii Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie. Życzenia składały także liczne de-
legacje z Giżycka – miasta powiatowego w województwie 
warmińsko – mazurskim, a także rodzina i znajomi. Opra-
wę muzyczną Mszy św. zapewniła Orkiestra  Dęta z Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury, organista Józef Bąk i zespół 
folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury, który śpiewem wzbogacił tę piękną jubileuszową 
uroczystość.  Po zakończonej mszy św. uczestnicy jubileuszu 
zostali zaproszeni na uroczystą kolację do Gościńca „Ma-
gnat” koło Zamościa.  Podczas kolacji muzyką i śpiewem 
czas umilał zespół folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasno-
brodu w składzie: Alicja Parkitny – kierownik zespołu, Alicja 
Olszewska, Elżbieta Piela, Wiesława Dąbrowska, Wanda Sa-
chajko, Alina Słota, Bogusław Najda i Jarosław Monastyrski 
– muzyk, akustyk. 

Ks. Kanonik Józef Gromek urodził się 21.02.1935r w 
Majdanie  Wielkim. W krasnobrodzkim sanktuarium przy-

jął Pierwszą Komunię Świętą i Sakrament Bierzmowania. 
Święcenia  Kapłańskie otrzymał 21.06.1964r. z rąk J. E. Ks. 
Biskupa Tomasza  Wilczyńskiego w Olsztynie. Mszę Świętą 
Prymicyjną odprawił w krasnobrodzkim sanktuarium. 

Pracował jako kapłan w: Kętrzynie, Starych Juchach, 
Lidzbarku Warmińskim i Giżycku, gdzie pracował w nowo po-

wstałej parafii  jako proboszcz od 5.11.1983r. do 30.06.2005r. 
Tu zbudował przy wsparciu parafian piękny kościół . Decyzją 
Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura został w 2005r. przenie-

siony na zasłużoną emeryturę. 

Obecnie mieszka w Zamościu. Ks. Józef Gromek  w la-

tach 1983 – 2005 prowadził szeroką działalność społeczną na 
rzecz dzielnicy Wilanów 

w Giżycku. Otrzymał  
też medal za szczegól-
ne zasługi dla miasta 
Giżycka od burmistrza 
Giżycka – Jolanty Pio-

trowskiej. Spełniło się 
marzenie ks. Józefa, by 
Złoty Jubileusz Kapłań-

ski świętować w rodzin-

nej parafii u stóp Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej, 
Pośredniczki wszelkich 
mocy Bożych, której Ju-

bilat wiele zawdzięcza.
 

 Alina Słota

Od Redakcji
Do wszystkich życzeń, 

które otrzymał Jubilat Ks. 
Kanonik Józef Gromek dołączamy również nasze – życzymy, 
by dobry Bóg czuwał nad Tobą Księże, a Maryja obejmowała 
cię swym ramieniem. Szczęść Boże  w dalszej pracy duszpa-
sterskiej!

Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej”                                                           

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa 
ks. kanonika Józefa Gromka
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Od wieków 1 i 2 lipca obchodzi-
my uroczystość odpustową w 

Sanktuarium Matki Bożej Pani Roztocza 
w Krasnobrodzie. Na zaproszenie paste-
rza diecezji bp Mariana Rojka tegorocz-
nym uroczystościom przewodniczył bp 
Romuald Kamiński, biskup pomocniczy 
diecezji ełckiej. 

W samym Krasnobrodzie uroczy-
stości zostały poprzedzone misjami 
parafialnymi, które poprowadził ks. 
Dominik Chmielewski salezjanin. Jest 
to pierwszy punkt przygotowania do 50 
rocznicy koronacji słynącego łaskami 
obrazu Maryi, która przypadnie w przy-
szłym roku.

Wtorek 1 lipca zapowiadał się nie-
ciekawie gdy chodzi o pogodę. Ale po-
ranne zawirowania przyniosły po połu-
dniu pogodę i tradycyjnie na procesję 
maryjną i nocną mszę w Kaplicy na 
Wodzie zebrało się bardzo wielu czci-
cieli Pani Roztocza. W godzinie apelu 
bp Marian Rojek zainicjował modlitwę. 
Wspominając tradycyjne i ludowe tłu-
maczenie wezwania Matki Bożej Jagod-
nej zaprosił do wspólnej modlitwy i do 
naśladowania Matki Pana. Przechodząc 

przez pięć tajemnic radosnych różańca 
oddaliśmy hołd naszej Pani. Rozważania 
do wspólnej modlitwy podsuwał nam 
ks. Dominik Samulak, ojciec duchow-
ny naszego seminarium duchownego. 
Połączył interesujące rozważania tajem-
nic radosnych z fragmentami Pieśni nad 
Pieśniami ze Starego Testamentu. Gdy 
po 23 dotarliśmy do miejsca pierwszych 
objawień Księża Biskupi przewodni-
czyli koncelebrowanej Eucharystii. Ks. 
biskup Romuald w kazaniu wskazał na 
Maryję jako przewodniczkę naszej wia-
ry i życia. Przewodnik musi być profe-
sjonalistą, aby ludzi których prowadzi, 
nie zagubić. Matka Boża zawsze prowa-
dzi nas do Jezusa.

Zwieńczeniem uroczystości maryj-
nych była suma odpustowa 2 lipca w 
sanktuarium krasnobrodzkim. Kilka-
naście tysięcy ludzi wspólną modlitwą 
uwielbiało Boga przez Maryję. Ks. Bi-
skup Kamiński prowadząc wspólną Eu-
charystię w słowie Bożym wskazał na 
postawę służby Maryi wobec Elżbiety. 
Piękny jest obraz człowieka, który umie 
służyć. Maryja służy nam, pomaga nam, 
jak kochająca Matka. Ona dana nam za 

Matkę, abyśmy nie zostali jak sieroty, 
służy nam na drogach zbawienia.

Wśród pielgrzymów wyróżniała się 
200 osobowa grupa pielgrzymów z Hru-
bieszowa (ubrani byli w takie same ko-
szulki), liczna grupa pieszych pątników 
z Łukowej i Chmielka, z Biłgoraja i licz-
na pielgrzymka konna. Wraz z kapela-
nami przybyli pielgrzymi na 38 koniach. 
Po komunii słowo do pątników wygłosił 
proboszcz senior ks. prałat Roman Mar-
szalec. Okazja była szczególna. 31 maja 
dobiegł do 50 rocznicy święceń kapłań-
skich. Podziękował Bogu i ludziom za 
Złoty Jubileusz kapłaństwa. Jak zawsze 
wzbudził wiele radości. 

Zwieńczeniem Eucharystii była 
barwna procesja eucharystyczna. Zaś 
wieczorem wybrzmiał koncert chwały i 
uwielbienia. 

W roku 2015 przypadnie 50 roczni-
ca koronacji obrazu Pani Roztocza. Już 
dzisiaj wypowiedziane zostało zapro-
szenie na uroczystości jubileuszowe. 
Nie może nas tam zabraknąć!

Ks. Jacek Rak
Fotoreportaż - str. 11

Maryja nasza Przewodniczka

Po rocznej przerwie spowodowa-
nej brakiem środków finanso-

wych na jego organizację, do kalenda-
rza imprez sportowych Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Zamościu powraca Bieg 
Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. 

W tym roku, w dniach 27-30 sierp-
nia, odbędzie się jego XXVII edycja. Pa-
tronat Honorowy nad tym wydarzeniem 
objęli Marszałek Województwa Lubel-
skiego Sławomir Sosnowski i Prezydent 
Miasta Zamościa Marcin Zamoyski.

Bieg tak jak dotychczas będzie się 
składał z czterech etapów i jego trasa 
wyniesie 100 km, ale będzie miał nieco 
inny przebieg niż dotychczas. Wszyst-
kie etapy będą rozpoczynały się w Za-
mościu.

Pierwszy etap odbędzie się 
27.08.2014 r. (środa). Po uroczystym 
otwarciu biegu przy pomniku Dzieci 
Zamojszczyzny przy ul. Akademickiej 
w Zamościu, o godz. 11.00 zawodnicy 

wyruszą na trasę o długości 35 km pro-
wadzącą z Zamościa do Zwierzyńca

Drugi etap, w dniu 28.08.2014 r. 
(czwartek) będzie miał dystans 20km. 
Tutaj nastąpiła zmiana trasy, w porów-
naniu do poprzednich edycji biegu – 
zawodnicy po raz pierwszy wyruszą z 
Zamościa do Skierbieszowa.

W trzecim dniu biegu 29.08.2014 
r. (piątek) uczestników tej sportowej 
imprezy powitamy w Krasnobrodzie. 
Trasa etapu Zamość – Krasnobród bę-
dzie przebiegała następująco: Topornica 
(obok stacji paliw) Kosobudy – Obrocz 
– Guciów- Bondyrz – Kaczórki – Kra-
snobród.Zawodnicy pokonają dystans 
30 km. Powitanie na mecie w Krasno-
brodzie planowane jest w godz. 11.30 – 
14.30, a wiec trochę wcześniej niż było 
to dotychczas. 

Będzie to jedyne w Krasnobrodzie 
spotkanie z organizatorami i uczestni-
kami biegu. Nie będzie, jak to było do-

tychczas, spotkania w następnym dniu, 
gdy zawodnicy przyjeżdżali do Krasno-
brodu, aby stąd wyruszyć do kolejnego 
etapu biegu.  

Czwarty etap o długości 15 km, który 
odbędzie się  30.08.2014 r.  (sobota), to 
Kryterium Uliczne im. Lucjana Ksykie-
wicza, zmarłego w tym roku zasłużone-
go działacza sportowego, wieloletniego 
sędziego głównego i kronikarza biegu.  

W programie tego dnia zaplanowano 
także: o godz. 8:00 - mszę św. za uczest-
ników Biegu w Katedrze Zamojskiej, o 
godz. 9:00 - złożenie kwiatów na grobie 
śp. Lucjana Ksykiewicza.

Serdecznie zapraszamy do kibico-
wania na trasach poszczególnych eta-
pów biegu, a szczególnie do serdeczne-
go powitania uczestników na mecie w 
Krasnobrodzie.

M. Czapla

XXVII Czteroetapowy Bieg Pokoju 

Pamięci Dzieci Zamojszczyzny



1-2.07.2014r.

ODPUST MATKI BOŻEJ 
KRASNOBRODZKIEJ





23.09.2011r.

Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera” 2014

16-17.07.2014r.
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Kontynuujemy prezentację pro-
jektów realizowanych na terenie 

gminy Krasnobród przy dofinansowaniu 
ze środków europejskich. Cykl artyku-
łów o projektach, które prezentujemy 
na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej” 
przygotowywany jest w związku z przy-
padającą w bieżnym roku 10. rocznicą 
wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

W bieżącym wydaniu przedstawia-
my dwa projekty związane z Zespołem 
Folklorystycznym  „Wójtowianie”, 
który działa przy Krasnobrodzkim 
Domu Kultury.  Oba projekty zre-
alizowano w 2013 roku i związane 
były z przypadającym w tym roku 
jubileuszem XX-lecia działalności 
zespołu.

Pierwszy z projektów pn. „Za-

kup strojów ludowych dla Zespołu 
Folklorystycznego „Wójtowianie” 
z Krasnobrodu” był opracowany i 
realizowany przez Krasnobrodzki 
Dom Kultury.

Projekt miał na celu  ożywienie 
kulturowe oraz aktywizację społecz-
ności lokalnej poprzez zakup strojów 
ludowych dla zespołu folklorystycz-
nego „Wójtowianie” z Krasnobrodu, kul-
tywującego miejscowe tradycje, obrzędy 
i zwyczaje. W ramach projektu zakupio-
no: 7 kompletów strojów damskich, na 
który składają się: spódnica wykończo-
na szczotką, koszula haftowana ręcz-
nie, gorset, zapaska haftowana, korale 
oraz 6 kompletów strojów męskich, na 
który składają się: spodnie wełniane (z 
sukna), koszula haftowana ręcznie, pas 
skórzany, kamizelka wełniana, kapelusz 
słomiany oraz  6 par butów skórzanych 
czarnych z cholewkami. Wartość całko-
wita projektu, to kwota 17.661,60 zł., w 
tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 

wyniosło 9.335,00 zł.

Drugi projekt pn. „Wydanie bro-

szury reklamującej Roztocze z płytą 
kompaktową Zespołu Folklorystycz-

nego „Wójtowianie” był opracowany i 
realizowany przez Gminę Krasnobród. 

Jego celem było powiązanie jubi-
leuszu XX-lecia powstania Zespołu 
Folklorystycznego „Wójtowianie” z 
promocją walorów turystycznych, przy-
rodniczych i kulturowych gmin zrzeszo-

nych w LGD „Nasze Roztocze”.
Realizacja projektu obejmowała:  
- nagranie materiału dźwiękowego 

(21 utworów), wytłoczenie płyty wraz z 
nadrukiem w pełnym kolorze, 

- wykonanie profesjonalnych foto-
grafii członków  zespołu w plenerze, 
(samochód „bus” do przewozu człon-
ków zespołu do przeprowadzenia w/w 
sesji zapewniło, bezpłatnie w ramach 
umowy partnerskiej, Sanatorium Reha-
bilitacyjne w Krasnobrodzie).

- sesja zdjęciowa z udziałem człon-
ków zespołu została przeprowadzona na 
terenie  gmin LGD „Nasze Roztocze”: 

Krasnobród, Józefów, Zwierzyniec, 
Adamów, Zamość. 

Projekt obejmował również opraco-
wanie i wydrukowanie  broszury infor-
macyjnej, wydanej wraz płytą pt. „Gdy 
zaświeci słońce”, która zawiera: 

a) dedykację zespołu 
b) historię zespołu „Wójtownianie”  

wraz  z materiałem fotograficznym.
c) wybrane teksty piosenek nagra-

nych na płycie.
e)  fotografie z udziałem członków 

zespołu z wcześniej wspomnianej se-
sji fotograficznej.

W ramach projektu częściowo 
dofinansowywana była również 
usługa cateringowa związana z pro-
mocją Albumu składającego się z 
płyty kompaktowej CD z muzyką 
zespołu „Wójtowianie” oraz broszu-
ry informacyjnej promującej walory 
turystyczne, przyrodnicze i kulturo-
we Gmin zrzeszonych w LGD „Na-
sze Roztocze”.

Broszura wraz z płytą ukazała się 
w nakładzie 5000 tys. egz.

Wartość całkowita projektu to 
kwota 18.660,00 zł., a dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej wyniesie 

70%. 
Oficjalna prezentacja strojów oraz 

broszury wraz z płytą miała miejsce 
podczas obchodów Jubileuszu XX-
lecia zespołu „Wójtowianie”, który miał 
miejsce w dniu 3 maja 2013 roku w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury.

Oba projekty były realizowane 
przy współfinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej w ramach osi IV LE-
ADER działanie 4.1/413 – „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Instytucją Zarządzającą Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 jest Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekty re-
alizowane są poprzez Stowarzyszenie 
LGD „Nasze Roztocze”.

Osoby, które dokonają zakupu bieżą-
cego wydania „Gazety Krasnobrodziej” 
otrzyma nieodpłatnie płytę „Wójtowian” 
pt. „Gdy zaświeci słońce” wydaną przy 
dofinansowaniu ze środków unijnych.

Informacje zebrała: 
M. Czapla

PROJEKTY UNIJNE 
realizowane na terenie gminy Krasnobród (cz. 4)
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Już po raz czternasty odbył się 
Gminny Turniej Piłki Nożnej 

o Puchar Burmistrza Krasnobrodu. 6 
lipca 2014  na miejscowym stadionie 
do sportowej rywalizacji przystąpi-
ło 11 drużyn z terenu miasta i gminy 
Krasnobród (Podklasztor, Stara Huta, 
Hucisko, Malewszczyzna, Zielone, 
Majdan Wielki, Hutków, Podzamek, 
Wólka Husińska,  Dominikanówka i 
Nowa Wieś).

Organizatorem tego wydarzenia 
był Krasnobrodzki Dom Kultury, na-
tomiast nagrody ufundowane zostały 
przez Burmistrza naszego miasta.

Nad prawidłowym przebiegiem 
rozgrywek czuwali sędziowie: Tomasz 
Pakuła jako sędzia główny, Krzysztof 
Zub, Marcin Kluk i Arkadiusz Okoń.

Mecze rozgrywane były przez 7-o-
sobowe drużyny,  a spotkania trwały po 
20 minut. Turniej przebiegał w duchu 
sportowej rywalizacji, choć nie obyło 
się bez sytuacji nerwowych. O miejsce 
w najlepszej trójce walczyły drużyny: 
Krasnobród – Podklasztor, Hucisko, 
Majdan Wielki i Wólka Husińska.

Po finałowych  rozgrywkach naj-
lepszymi drużynami zostały: 

I miejsce – Krasnobród Podklasztor

II miejsce – Majdan Wielki
III miejsce – Wólka Husińska

Turniej zakończył się  wręczeniem 
pucharów dla najlepszych drużyn oraz 
dyplomów i nagród rzeczowych dla 
wszystkich drużyn uczestniczących w 
rozgrywkach. Nagrody wręczali bur-
mistrz Krasnobrodu Wiesław Chmie-
lowiec i dyrektor Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury Mariola Czapla. 

Nie zabrakło także pamiątkowych 
zdjęć.

M.K.

PODKLASZTOR MISTRZEM
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Towarzystwo „Więź” w Warsza-
wie wydało w 2011r. książkę pt. 

„Trudne lata, Żółtowscy z Godurowa 
1939-1956”. To pasjonująca opowieść 
o wielkopolskim rodzie Żółtowskich z 
Godurowa, oparta na rodzinnych doku-
mentach, pamiętnikach i listach. 

Publikację do druku przygotowała 
Izabela Broszkowska, wnuczka Kazi-
mierza Fudakowskiego (1880-1965) 
właściciela Krasnobrodu, córka Róży i 
Benedykta Żółtowskich. 

Jaki związek miała rodzina Żółtow-
skich z rodziną Fudakowskich ? Otóż 
Róża Fudakowska (1913-1995) córka 
Kazimierza Fudakowskiego była żoną 
Benedykta Żółtowskiego (1902-1982). 
Mieli siedmioro dzieci, pięć córek i 
dwóch synów. Najstarszym dzieckiem 
była Izabela, autorka wspomnianej 
książki. Benedykt Żółtowski - ojciec 
Izabeli był oficerem rezerwy 17 Puł-
ku Ułanów Wielkopolskich w Lesznie. 
Autorka pisząc tę książkę, korzystała 
przede wszystkim ze wspomnień ojca. 
Przeżycia rodziny w czasie II wojny 
światowej i w latach następnych uzupeł-
niła wspomnieniami własnymi i człon-
ków rodziny oraz listami, będącymi w 
tamtym czasie jedynym sposobem poro-
zumiewania się. 

Co łączy Godurowo z Krasnobro-
dem ? Właśnie w Godurowie mieścił się 
rodzinny dwór Żółtowskich, gdzie go-
spodarował Benedykt Żółtowski z żoną 
Różą urodzoną i wychowaną w Krasno-
brodzie.

Pod koniec sierpnia 1939 r. wia-
domości o rychłej wojnie stawały się 
bardziej realne. W związku z tym Róża 
Żółtowska z małą córeczką Izą udała się 
do Krasnobrodu, żeby z dala od frontu 
przeczekać wojnę. Natomiast jej mąż 
Benedykt stawił się w pułku w Lesznie. 
Brał udział w kampanii wrześniowej, 
gdzie został ciężko ranny. Z warszaw-
skiego szpitala przyjechał do rodziny 
i okupację przeżył w majątku teścia w 
Krasnobrodzie. Odwagą i sprytem ra-
zem z Kazimierzem Fudakowskim rato-
wał od zagłady setki osób cywilnych i 
żołnierzy AK. 

Sądzę, że uwagę czytelnika przy-
kują wspomnienia dotyczące pobytu 
prezydenta Ignacego Mościckiego z ro-
dziną oraz kancelarią wojskową i cywil-
ną w Podzamku w dniach od 4 do7.09. 
1939r.

Zaś regionalistów i przewodników 
turystycznych zainteresują opisy wyda-
rzeń związanych z Krasnobrodem z cza-
sów II wojny światowej.

Publikacja dostarcza też informacji 
na temat istniejącego na początku wojny 
w kościele polskiego szpitala polowego, 
gdzie opiekę nad rannymi sprawowała 
córka Kazimierza Fudakowskiego – 
Krystyna ( żona Witolda Sokolnickiego, 
który w bitwie pod Kaczórkami stracił 
nogę).

Ponadto w czasie wojny Fudakow-
scy przygarnęli do swego dworu wielu 
ludzi nauki, m.in. prof. Juliusza Kleine-
ra, Stefanię Skwarczyńską z córkami, 
prof. Lewickiego . 

Rodzina Fudakowskich i Żółtow-
skich jest blisko spokrewniona z rodziną 
Zamoyskich. Zamoyscy często przyjeż-
dżali ze swego majątku w Zwierzyńcu 
do majątku Fudakowskich w Krasno-
brodzie, w odwiedziny. Zachowały się 
nawet zabawne wierszyki układane 
przez gospodarzy i gości. 

Omawiana publikacja prezentuje się 
imponująco. Autentyczność przekazów 
porusza czytelnika. Opisane wspomnie-
nia są żywym świadectwem dla przy-
szłych pokoleń.

Muszę przyznać, że od tych wspo-
mnień uzupełnionych zdjęciami, ta-
blicami genealogicznymi - trudno się 
oderwać. Książkę dopełnia indeks osób 
i miejscowości. 

Fudakowscy i Żółtowscy poświęci-

li swoje życie szlachetnej idei - służbie 
krajowi i ludziom. To są Krasnobrodzcy 
Aniołowie Dobroci i Prawdziwi Patrio-
ci. Warto się na nich wzorować. Chwała 
im za to. Krasnobrodzkie Towarzystwo 
Regionalne jest bardzo wdzięczne pani 
Izabeli Broszkowskiej za podzielenie 
się z nami swoimi wspomnieniami i 
wspomnieniami swojej rodziny. Wyra-
żamy podziękowanie za trud włożony 
w to dzieło. Pani Izabela Broszkowska 
z potrzeby serca ocaliła od zapomnienia 
historię trudnych lat nie tylko dla jej ro-
dziny , ale także dla Krasnobrodu. 

Moja radość jest tym większa, że pra-
wie puste karty z dziejów Krasnobrodu 
zostały zapełnione dzięki wydaniu tych 
wspomnień. Życzę czytelnikom Gazety 
Krasnobrodzkiej pasjonującej lektury.

Publikację „Trudne lata, Żółtowscy 
z Godurowa 1939-1956” można nabyć 
w Informacji Turystycznej w Krasno-
brodzie lub wypożyczyć w Miejsko- 
Gminnej Bibliotece w Krasnobrodzie.

Alina Słota

Źródło: Izabela Broszkowska              
„Trudne lata, Żółtowscy z Godurowa 
1939-1956” Warszawa 2011, Biblioteka 

„WIĘZI”, t.268, ss.320.

Krasnobród we wspomnieniach 

rodziny Fudakowskich

Krasnobrodzki Dom Kultury

serdecznie zaprasza na

XVI Turniej Piłki Plażowej 
o Puchar 

Burmistrza Krasnobrodu

który odbędzie się 
w sobotę 16 sierpnia 2014r. 

o godz. 10.00

nad krasnobrodzkim zalewem

W Turniej biorą udział 2-o-
sobowe drużyny (mogą być pary 
mieszane), które tworzą zawodnicy 
w wieku powyżej 15 lat. Turniej 
ma charakter otwarty – mogą w nim 
wziąć udział osoby niezależnie od 
miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia drużyn do turnieju 
można dokonać w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury (tel., e-mail lub oso-
biście) do dnia 14.08.2014r. oraz w 
dniu zawodów w godz. 9.30 – 10.00 
nad zalewem obok boiska.  

Regulamin Turnieju 
www.krasnobrod.pl
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W pierwszą niedzielę lipca - 
6.07.2014r. w Amfiteatrze 

Dąbrowa (gmina Aleksandrów) miał 
miejsce Konkurs Piosenki Partyzanc-
kiej. Przebiegał on pod znakiem dwóch 
jubileuszy: XX edycji  muzycznego 
konkursu partyzanckiego i 40-lecia dzia-
łalności ludowego zespołu śpiewaczego 
„Aleksandrowiacy” z Aleksandrowa. 

Jak podkreśliła prowadząca  impre-
zę Ewa Maciocha – inspektor ds. kultu-
ry w Urzędzie Gminy Aleksandrów, z 26 
podmiotów wykonawczych z Zamojsz-
czyzny eliminacje początkowe zaliczyło 
tylko 12, a wśród nich zespół folklory-
styczny „Wójtowianie” z Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury. 

Przesłuchania konkursowe poprze-
dziła  msza św. celebrowana przez ks. 
Tadeusza Sochana – proboszcza para-
fii św. Stanisława w Górecku Kościel-
nym, w intencji poległych partyzantów 
i uczestników patriotycznej imprezy. 
Homilię wygłosił ksiądz ze Szczecina 
znajomy  proboszcza góreckiej parafii. 

Następnie na scenie zaprezento-
wali się „Aleksandrowiacy” z okazji 
swego jubileuszu, a potem zaczęły się 
przesłuchania konkursowe chórów i ze-
społów, które oceniało jury w składzie: 
ks. Tadeusz Sochan – przewodniczący 
jury, dr Janina Biegalska – Urząd Mar-
szałkowski w Lublinie  i mgr Andrzej 
Sar – główny inspektor ds. kultury  lu-
dowej  Wojewódzki Ośrodek Kultury w 
Lublinie. Poziom konkursu był wyso-
ki.  Z radością donoszę, że nasz zespół 
został wyróżniony specjalną nagrodą 
Dyrektora Festiwalu Maryjnego, której 

fundatorem był ks. T. Sochan. Sukces 
wyśpiewali: Alicja Parkitny – kierow-
nik zespołu, Alicja Olszewska, Elżbieta 
Piela, Alina Słota, Wiesława Dąbrow-
ska, Wanda Sachajko, Bogusław Najda, 

Mirosław Berlin – akordeon, Piotr Miel-
nicki – bębenek, Krzysztof Ujma – kon-
trabas. 

Tego dnia swój jubileusz obchodzili 
„Aleksandrowiacy”. Nie zabrakło cie-
płych słów, gratulacji i podziękowań i 
prezentów w dowód uznania i wdzięcz-
ności za ich pracę na rzecz propagowania 
kultury ludowej w regionie. Do życzeń 
dołączył się też dyrektor Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury wraz z pracowni-
kami oraz „Wójtowianie” z Krasnobro-
du. Niewątpliwie istotne dla Jubilatów z 

Aleksandrowa jest to, że ich dokonania 
na polu kultury ludowej doceniło Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego i  przyznało Honorową  Odznakę  
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

Imprezie towarzyszyła wystawa  
dorobku artystycznego Jubilatów oraz  
trwał kiermasz książek o tematyce par-
tyzanckiej  prowadzony przez Bibliote-
kę Publiczną w Aleksandrowie. Orga-
nizatorem konkursu był Urząd Gminy 
Aleksandrów.

To lipcowe wydarzenie patriotyczne 
kolejny raz wpisuje się w kultywowanie 
tradycji niepodległościowych wyrażo-
nych w pieśniach patriotycznych. Już od 
20 lat, tu do Aleksandrowa przybywają 
amatorskie zespoły i chóry, nie dla ry-
walizacji , ale by oddać cześć bohaterom 
lat II wojny światowej, partyzantom, 
którzy z miłości do Ojczyzny rzucili 
na stos swe życie, młodość i szczęście. 
Ziemia biłgorajska jest zroszona krwią 
obrońców Ojczyzny i udekorowana 
mogiłami  niezłomnych. Uczestnicy 
Konkursu już od 20 lat poprzez śpiew 
pieśni patriotycznych budują żywy po-
mnik polskim żołnierzom wyklętym na 
pamiątkę dla przyszłych pokoleń. Niech 
ideały walk o wolność nigdy nie będą 
zapomniane. 

Zdjęcia z XX Konkursu  Piosenki 
Partyzanckiej można obejrzeć na stronie 
internetowej www.bilgorajska.pl oraz 

www.gazetabilgoraj.pl

 Alina Słota

Partyzancka nuta w Aleksandrowie
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Klasy III zakończyły I etap edu-
kacji w szkole podstawowej – 

edukację wczesnoszkolną. Był to czas 
wprowadzania uczniów w świat wiedzy, 
nabywania przez nich różnych umiejęt-
ności, ale także rozwijania zaintereso-
wań i uzdolnień. Przez trzy lata nauki 
uczniowie aktywnie działali w wielu 
obszarach życia szkolnego. Godnie re-
prezentowali szkołę w środowisku lo-
kalnym i poza nim. Zwieńczeniem trzy-
letniej pracy są między innymi sukcesy, 
które osiągali uczniowie w różnych kon-
kursach.

Edukacja polonistyczna 
• Orzeł Ortograficzny dla Pawła 

Macikiewicza kl. III b za wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie Ortogra-
ficznym „Ortograf”.

• Tytuł „Mistrza Ortografii 2014” 

dla Pawła Macikiewicza kl. III b, I 

miejsce Wiktoria Wereska kl. III c, II 

miejsce Zofia Pelc kl. III b , laureaci - 
Monika Wróbel kl. III b, Oliwia Tracz 

kl. III c, Joanna Działa kl. III c w Po-
wiatowym Konkursie Ortograficznym o 
nagrodę wójta gminy Jarczów. 

• I miejsce Mateusz Brodziak kl. III 

a, III miejsce Julia Rzeszutko kl. III b 

w XII Międzyszkolnym Konkursie Czy-
telniczym „Dzieje Polski w legendach” 
zorganizowanym przez SP nr 4 w Za-
mościu. 

• Wyróżnienie dla Zofii Pelc kl. III 
b w XII Powiatowym Konkursie Twór-
czości „Moja Mała Ojczyzna” w katego-
rii „Utwór literacki” zorganizowanym 
przez SP w Nieliszu. 

• II miejsce Filip Górnik kl. III c w 
Konkursie Recytatorskim „Janusz Kor-
czak. Kiedy śmieje się dziecko - śmieje 
się cały świat” zorganizowanym przez 
Zespół Szkół przy Sanatorium Rehabi-
litacyjnym w Krasnobrodzie.

•Laureaci XIV Gminnego Konkur-
su Polonistycznego „Chochlik” dla klas 
III- Zofia Pelc kl. III b, Oliwia Tracz kl. 
III c, Paweł Macikiewicz kl. III b, Wik-

toria Wereska kl. III c. 

Edukacja matematyczna
• Orzeł Matematyczny dla Moniki 

Wróbel kl. III b za wyróżnienie w Ogól-
nopolskim Konkursie Matematyczny 
„Plus - Minus”.

• 10 uczniów: Krystian Gawron, 

Paweł Kurantowicz z kl. III a, Łukasz 
Sawulski, Julia Lalik, Zofii Pelc, Mo-

nika Wróbel, Paweł Macikiewicz z kl. 
III b, Wiktoria Wereska, Oliwia Tracz, 

Joanna Dziura z kl. III c brało udział 
w etapie powiatowym Konkursu Ma-

tematycznego dla kl. III MiMaK 2014 

(Milusińskich Matematyczny Konkurs)
Łukasz Sawulski kl. III b i Wiktoria 

Wereska kl. III c zostali LAUREATA-
MI, Julia Lalik kl. III b – FINALISTĄ 
etapu regionalnego w/w konkursu. 

Inne sukcesy

• III miejsce drużyny chłopców 
w składzie : Karol Rzepecki, Krystian 

Gawron, Paweł Cisek - kl. III a, Łukasz 
Sawulski, Bartłomiej Gałan, Łukasz Te-

terycz – kl. III b, Kamil Molenda, Piotr 

Gałka, Mateusz Słupski, Kacper Swir-

goń, Eryk Greszta- kl. III c w elimina-
cjach powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na 
stadion o Puchar Tymbarku”. 

• III miejsce Bartłomiej Roczkow-

ski kl. III a na XI Festiwalu Piosenki 
Ekologicznej w kategorii soliści kl. 0-III 
zorganizowanym przez SP w Kaczór-
kach.

• Wyróżnienie dla Patrycji Smoląg 
kl. III b i Bartłomieja Wasiury kl. III 
b w IV edycji konkursu fotograficznego 
„Odkrywamy Nasze Roztocze”. 

Cieszymy się z sukcesów naszych 
wychowanków i życzymy im powodze-
nia w II etapie edukacji.

Wychowawcy klas III

Danuta Pawelec
Barbara Wyrostkiewicz

Barbara Chmiel

Sukcesy trzecioklasistów
z Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie

LAUREACI MiMaK 2014
Wiktoria Wereska i Łukasz Sawulski

Nagrodzeni w Powiatowym 
Konkursie Ortograficznym w Jarczowie

Krasnobrodzka 

Wieża

W dniu 3 sierpnia 2014r. w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury 

odbył się XI Otwarty Turniej Szacho-
wy „Krasnobrodzka Wieża”. Relację z 
turnieju opublikujemy w najbliższym 
wydaniu GK, już teraz można się z nią 
zapoznać na stronie internetowej Gmi-
ny Krasnobród – www.krasnobrod.pl.

M. Czapla

Rzemiosłem 
Krasnobród stał

W dniu 10 sierpnia 2014r. w 
Krasnobrodzkim Domu 

Kultury odbyła się promocja książki 
Mieczysława Kościńskiego pt. „Rze-
miosłem Krasnobród stał”. Relację ze 
spotkania opublikujemy w najbliższym 
wydaniu GK. 

M. Czapla

Diecezjalne 

Święto Plonów

Tradycyjnie już w drugą niedzie-
lę września, tj. 14.09.2014r. w 

Krasnobrodzie odbędą się Dożynki Die-
cezjalne. Obecnie trwają przygotowania 
do tych uroczystości. Szczegółowy ich 
program zostanie podany wkrótce, ale 
już teraz, w imieniu Organizatorów, ser-
decznie zapraszamy do udziału w Świę-
cie Dziękczynienia za zebrane plony. 

M. Czapla
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Poniższy tekst jest Słowem Wstęp-

nym przygotowywanej przez Ro-

berta S. Gmyza publikacji, eseju dotyczą-

cego szarży kawalerii w Krasnobrodzie w 
dniu 23 września 1939 r. Autor Robert S. 
Gmyz – pochodzi z Krasnobrodu, praw-

nik, podpułkownik Wojska Polskiego, 
sędzia w Wojskowym Sądzie Okręgowym 
w Warszawie, obecnie orzeka także w Są-

dzie Okręgowym Warszawa – Praga w 
Warszawie. Współtwórca i pierwszy Re-

daktor Naczelny „Gazety Krasnobrodz-

kiej”. Były Przewodniczący Komitetu 
Obywatelskiego w Krasnobrodzie. 

Koń, włócznia, miecz, a później sza-
bla, przez tysiąclecia stanowiły broń uży-
waną przez człowieka w prowadzonych 
przezeń wojnach. Narzędzia te służyły 
do agresji i łupieżczych wypraw, ale też 
do obrony mienia oraz życia własnego i 
najbliższych. Były używane w wojnach 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Co 
ważne, służyły zawsze w starciach bez-
pośrednich: człowieka z człowiekiem. 
O zwycięstwie decydowały: hart ducha, 
odwaga, wyszkolenie i sprawność w po-
sługiwaniu się bronią. Ma to szczególny 
wydźwięk obecnie, kiedy udział w wal-
ce może ograniczyć się do siedzenia w 
ciepłym i bezpiecznym pomieszczeniu, 
przed ekranem komputera i kierowania 
za pomocą, dżojstikia bezzałogowym 
dronem. Taki operator często znajduje 
się w odległości tysięcy kilometrów od 
miejsca, w którym kierowana przez nie-
go broń sieje śmierć i zniszczenie. 

Symboliczny koniec tradycyjnego 
sposobu walki, bezpośredniego starcia 
przeciwników walczących konno i przy 
użyciu szabli, miał miejsce na samym 
początku II Wojny Światowej, w dniu 23 
września 1939 r. w Krasnobrodzie. Tego 
dnia starły się w walce wręcz: konno i 
na szable, dwa oddziały kawalerii: nie-
mieckiej oraz polskiej. Jeźdźcy ruszyli 
do śmiertelnego zwarcia wykonując kla-
syczne konne szarże. Dowódcy oddzia-
łów stoczyli ze sobą niezwykłą i zaciętą 
walkę na szable. Było to już chyba ostat-
nie takie wydarzenie w dotychczasowej 
historii wojen człowieka. Chociaż w 
późniejszym okresie zdarzały się jeszcze 
szarże konnej kawalerii (ostatnia znana 
mi szarża konnej kawalerii miała miejsce 
w 2000 roku w Afganistanie), to chyba 
nigdy już nie doszło do starcia dwóch od-
działów konnej kawalerii, pomiędzy któ-
rymi walka rozegrałaby się przy użyciu 

białej broni - szabel i lanc. 
Zarówno miejsce, gdzie doszło do 

tego wydarzenia, jego uczestnicy, jak i 
okoliczności są niezwykłe, wręcz sym-
boliczne. 

Chociaż niemieccy kawalerzyści, 
którzy szarżowali pod Krasnobrodem, 
byli dobrymi jeźdźcami oraz twardymi i 
odważnymi wojownikami, służyli jednak 
złej sprawie. Niemcy i Niemców obję-
ła w swoje władanie ideologia narodo-
wo-socjalistyczna, będąca społecznym 
barbarzyństwem, zaprzeczeniem czło-
wieczeństwa i wolności. To kierujący 
się nazizmem Niemcy stworzyli obozy 
koncentracyjne, dokonali holokaustu 
(wymordowani zostali także Żydzi, któ-
rzy od wieków mieszkali w Krasnobro-
dzie) i sprowadzili straszliwe cierpienia 
na setki milionów ludzi, w końcu także 
na  swój własny naród. Znamiennym 
przy tym jest, iż już zaledwie kilka dni po 
tej ostatniej na świecie bitwie konno i na 
szable, do Krasnobrodu wkroczyły woj-
ska zalewającej Polskę od wschodu rów-
nie barbarzyńskiej i niszczycielskiej siły. 
Działającej w porozumieniu z Niemcami 
komunistycznej Rosji rządzonej przez 
Stalina. Część, biorących udział w po-
tyczce pod Krasnobrodem, oficerów 25 
Pułku Ułanów, którzy jakiś czas później 
dostali się do sowieckiej niewoli, zosta-
ła bestialsko zamordowana, strzałem w 
tył głowy. O ile niemiecki nazizm został 
dosyć szybko pokonany, a jego zbrodnie 
osądzone w Norymberdze, to komunizm 
trwał przez prawie 70 lat, nigdy nie zo-
stał pokonany militarnie, a jego zbrodnie 
nie zostały dotąd osądzone. Dzisiejsza 
Rosja z trudem próbuje zrzucić z siebie 
to straszne duchowe dziedzictwo. Każdy 
kto jest zaskoczony takim porównaniem, 
nazizmu z komunizmem, niech spojrzy 
na dzisiejszą Koreę Północną. Wystarczy 
tylko trochę uczciwości aby zrozumieć 
do jakiej „wolności” prowadzi próba re-
alizacji tych „ideałów”. 

Wyjątkowa jest też okolica w której 
doszło do ostatniej bitwy kawalerii. Prze-
piękne, pokryte lasami, wzgórza i doliny 
Roztocza Środkowego. Sama walka ro-
zegrała się obok Kaplicy na Wodzie, na 
kilkusetmetrowym odcinku jaki dzieli tą 
kaplicę od Starego Klasztoru Dominika-
nów. Możemy sobie wyobrazić to niesa-
mowite widowisko przypominające sien-
kiewiczowskie opisy XVII wiecznych 
bitewnych zmagań. Pędzące naprzeciw 
sobie dwa oddziały konnych jeźdźców, 

błyszczące w porannym słońcu, wznie-
sione nad głowami szable, a obok stary 
klasztor i tajemne, mistyczne miejsce 
objawień. Kaplica na Wodzie, jest miej-
scem objawień Matki Bożej, które miały 
tutaj miejsce ok. roku 1640. Od kilkuset 
lat do dzisiaj, co roku w nocy z 1 na 2 lip-
ca o północy, w mistycznej atmosferze, 
zawsze z udziałem tłumów wiernych, w 
oprawie płonących świec, odprawiana 
jest tutaj pasterka maryjna. Kaplica „Ob-
jawień”, zwana przez mieszkańców Ka-
plicą na Wodzie stoi na łagodnym zboczu 
roztoczańskiego wzgórza. Zbudowana 
jest na palach, wytryskują spod niej źró-
dła krystalicznie czystej wody. Miejsce 
to jest bezpośrednio związane z francu-
ską arystokratką Marie Casimire de La 
Grange d’Arquien, czyli ukochaną Jana 
Sobieskiego i jego późniejszą żoną, słyn-
ną królową Marysieńką. W swojej epoce 
była ona powszechnie znana nie tylko 
w Polsce lecz także w całej Europie. To 
ona, za własne pieniądze ufundowała, 
pobliski barokowy klasztor. Z jakich po-
wodów – o tym dalej.  Jan III Sobieski 
był jednym z największych królów Pol-
ski, a także jednym z największych do-
wódców wojskowych ówczesnego świa-
ta. To on, w bitwie pod Wiedniem w dniu 
12 września 1683 r., był najwyższym 
ranga dowódcą spośród dowódców po-
łączonych wojsk europejskich (polsko-
niemiecko-austriackich), które obroniły 
Europę przed wielką armią islamskiego 
Imperium Otomańskiego. Była to jedna 
z tych wielkich bitew, które zdecydowały 
o dalszych losach Europy i Świata. So-
bieski także bezpośrednio jest związany 
z Krasnobrodem i miejscem w którym 
rozegrała się Ostatnia Bitwa Kawalerii 
na świecie. W jaki sposób – o tym będzie 
później. Warto dodać, iż pod Wiedniem 
król Polski Jan III Sobieski osobiście  
dowodził decydującą szarżą kawalerii 
(niesamowitej polskiej husarii). W tej 
słynnej bitwie znakomicie walczyła m.in. 
sojusznicza kawaleria polska i niemiec-
ka. Natomiast pod Krasnobrodem, dwie-
ście pięćdziesiąt lat później, spotkały się 
w śmiertelnej potyczce oddziały kawa-
lerii będące następcami formacji, które 
kilkaset lat wcześniej, walczyły ramię w 
ramię, przeciwko Turkom pod dowódz-
twem Sobieskiego. O fascynujących 
dziejach tych formacji kawaleryjskich 
również przeczytacie dalej.

W całym okresie II wojny światowej 
odbyło się wiele szarż konnej kawalerii. 

Ostatnia na świecie Bitwa Kawalerii 
w Krasnobrodzie 
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Ostatnia na świecie Bitwa 
Kawalerii 

w Krasnobrodzie 
Ciąg dalszy ze str. 20

W tej pracy wspominam o zapomnia-
nych szarżach konnej kawalerii armi Sta-
nów Zjednoczonych     Ameryki,    brytyj-
skiej kawalerii imperialnej, czy też chyba 
najsłynniejszej konnej szarży w czasie 
całej tej wojny, szarży kawalerii włoskiej, 
na froncie wschodnim pod koniec sierp-
nia 1942 r. Również w trakcie polskiej 
wojny obronnej w 1939 roku miało miej-
sce szereg zdarzeń, które można określić 
jako szarże kawalerii. Wymysłem propa-
gandy jest jednak, jakoby kiedy-
kolwiek polska kawaleria wyko-
nała szarżę na niemieckie czołgi. 
Ten bardzo krzywdzący polskich 
kawalerzystów propagandowy 
mit, używany niegdyś by poniżyć 
i ośmieszyć polską kawalerię, do 
dzisiaj pokutuje na świecie. Wie-
lu, nawet zacnych ludzi, powtarza 
te kłamstwa, nie mając dostępu 
do materiałów źródłowych, lub 
wystarczającej determinacji aby 
sprawdzić jak było naprawdę. 
Prawdą jednak jest, iż Polska 
kawaleria we wrześniu 1939 r. 
walczyła z niemieckimi czołgami. 
Walczyła bardzo skutecznie. W 
jaki sposób? - o tym dalej. W dniu 
23.09.1939 r. w okolicach Krasno-
brodu walczyła m.in. Wołyńska Brygada 
Kawalerii. Już pierwszego dnia wojny, tj. 
1 września 1939 r., Oddział ten stoczył 
bitwę z niemieckimi czołgami. O tej nie-
samowitej bitwie napiszę również.

W swojej książce „Anatomia Boju”, 
o bitwie Wołyńskiej Brygady Kawalerii z 
czołgami niemieckiej 4 Dywizji Pancer-
nej pod Mokrą, pisał Andrzej Wilczkow-
ski. Znajdziemy tam również wzmiankę o 
szarżach polskiej kawalerii:  

Z reguły były to szarże na zaskoczo-

ną piechotę lub na pancerniaków, którzy 
na biwaku opuścili swoje maszyny, była 
też jedna szarża na niemiecką kawale-

rię – przyjęta przez nią. Miało to miej-
sce pod Krasnobrodem. Szarżował tam 
1 szwadron 25 p. uł. pod dowództwem 
por. Tadeusza Gerleckiego, z drugiej stro-

ny walczył szwadron 17 pułku rajtarów 
bamberskich (siebzehnte Bamberg Reiter 
Regiment). Po kampanii francuskiej pułk 
ten stacjonował w Polsce, a szwadron, 
dowódcą którego był rittemeister Kurt 
Hasse, ulokowano na 10 miesięcy w ma-

jątku inżyniera (obecnie profesora) Sta-

nisława Kuczewskiego. Wśród oficerów 
szwadronu był również oberleutnant graf 
von Schmetow, bardzo źle nastawiony do 
hitlerowskiej rzeczywistości. On właśnie 

wspomniał inż. Kuczewskiemu o tej sza-

rzy. „W kampanii francuskiej – mówił – 
straty pułku ograniczyły się do jednego 
konia. We wrześniu w kilka minut wasi 
ułani wyszatkowali nam pół szwadron”.1 

W dniu 23 września 1939 roku natar-
ciem spieszonych ułanów na Krasnobród 
dowodził rotmistrz Henryk Leliwa Roy-
cewicz. Ten sam, który podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, 
zdobył wicemistrzostwo olimpijskie w 
drużynowym WKKW - Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzchowego zwanym 
wówczas „Militari”. Nie może zatem rów-
nież zabraknąć opisu tych dramatycznych 
zmagań sportowych polskiej drużyny jeź-
dzieckiej m.in. z drużyną niemiecką. 

Rittemeister Kurt Hasse, na tejże sa-

mej Olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku, 
zdobył złoty medal olimpijski w innej 
konkurencji jeździeckiej, skokach przez 
przeszkody. Porucznik Tadeusz Gerlecki, 
dowódca 1 szwadronu 25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich, również był znakomitym 
jeźdźcem i sportowcem, uczestnikiem i 
tryumfatorem wielu różnych zawodów 
jeździeckich, startującym na tych samych 
obiektach sportowych, na których starto-
wał również rittemeister Kurt Hasse. 

Epizod wojenny, jakim była Ostatnia 
Bitwa Kawalerii na świecie, w Krasno-
brodzie w dniu 23 września 1939 roku, 
został z różnych powodów celowo prze-
milczany i zapomniany. 

Wracam do niego m.in. dlatego, że 
dorastałem niejako w cieniu tych wyda-
rzeń. Dom moich rodziców znajduje się 
w odległości ok. 1 km od miejsca gdzie 
rozegrała się Ostatnia Bitwa Kawalerii 
na Świecie. Słynna Wołyńska Brygada 
Kawalerii, która pod Mokrą tak dzielnie 
walczyła z czołgami niemieckiej 4 Dy-
wizji Pancernej, w dniu 23.09.1939 r., w 
ramach tej samej operacji wojskowej w 
trakcie której doszło do Ostatniej Bitwy 
Kawalerii walczyła, w pobliżu Krasno-
brodu tzn. w Jacni i Kaczórkach. Walki te 
miały miejsce w bezpośredniej bliskości z 

kolei domu moich dziadków. Walczył tam 
też Szwadron Jazdy Tatarskiej. Na kra-
snobrodzkim cmentarzu, gdzie pochowa-
ny został por. Tadeusz Gerlecki, znajdują 
się groby kilku pokoleń moich przodków. 
Ostatnia na świecie Bitwa Kawalerii 
była, w czasach mojego dzieciństwa, hi-
storią zakazaną. W tamtym czasie, razem 
z moim rówieśnikiem Adamem Gębką, 
z własnej inicjatywy i po kryjomu, po-
rządkowaliśmy groby oficerów poległych 
w walkach pod Krasnobrodem, w tym 
przede wszystkim grób por. Tadeusza 
Gerleckiego. Groby te  oddalone są od 
głównego pomnika żołnierzy września i 
były przez władze komunistyczne celo-
wo skazane na zapomnienie.  Kamienny 
nagrobek na mogile por. Tadeusza Ger-

leckiego mógł zostać wykonany 
dopiero na początku lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku

Pierwsze po wojnie spotka-
nie niemieckich kombatantów z 
17 Pułku Rajtarów Bamberskich 
miało miejsce w Bambergu w 
roku 1951. W tym czasie rotmistrz 
Henryk Leliwa Roycewicz (wtedy 
już w stopniu majora) przebywał 
w komunistycznym więzieniu 
oskarżony o niepopełnione prze-
stępstwa. Z tego więzienia wy-
szedł dopiero w roku 1956. Pierw-

sze uroczystości w Krasnobrodzie, 
upamiętniające walki z 1939 roku, 
mogły odbyć się dopiero na po-
czątku lat siedemdziesiątych. Bra-

łem w nich udział jako harcerz, gdyż to 
krasnobrodzcy harcerze porządkowali 
wtedy groby i zabezpieczali ówczesne 
uroczystości. Historię walk kawalerii sta-
rano się jednak przemilczeć i pominąć. 
Prawdopodobnie dlatego, iż właśnie ta 
kawaleria, ci „Jeźdźcy Rohanu” próbują-
cy ocalić świat przed siłami „Mordoru”, 
już kilka dni po pokonaniu Niemców pod 
Krasnobrodem, walczyli z Armią Czer-
woną, atakującą Polskę od wschodu w 
sojuszu z hitlerowskimi Niemcami. 

Myślę, że historia Ostatniej Bitwy 
Kawalerii na Świecie warta jest przypo-

mnienia i opowiedzenia.    

Robert S. Gmyz 

1 Andrzej Wilczkowski „Anatomia Boju” 
Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1992, str. 
257.  
Prof. Stanisław Kuczewski (1911-1995) 
był renomowanym pracownikiem nauko-

wym Politechniki Łódzkiej, Autorem wie-

lu publikacji naukowych, w tym książki 
„Pompy i wentylatory diagonalne: pro-

filowa metoda projektowania”, Warsza-

wa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
1973. 

Autor Robert S. Gmyz (centralnie na zdjęciu) 
jako młody harcerz – Szkoła Podstawowa w Krasnobrodzie 

ok. 1973 r. (fot. Archiwum)
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Odkrywanie i rozwijanie talentów u dzieci przedszkol-
nych jest jednym z najważniejszych zadań nauczy-

cieli. Wiek przedszkolny jest kopalnią wiedzy i pomysłów 
dzieci. Ich prace plastyczne są odzwierciedleniem świata. W 
sposób naturalny, widziany okiem dziecka kilkuletniego po-
wstają piękne prace, które są podziwiane przez osoby dorosłe. 
Nie należy więc bagatelizować uzdolnień plastycznych przed-
szkolaków, ale zachęcać je do pracy twórczej i pozwolić na 
czerpanie radości z tej działalności.

Działalność plastyczna rozwija twórczą inicjatywę 
dziecka, pomysłowość, wiarę we własne siły, a więc cechy 
bardzo ważne w życiu. Jednocześnie pobudza rozwój umy-
słowy i emocjonalny, usprawnia ręce dzieci, stanowi teren 
ich artystycznych doświadczeń. Czas poświęcony dzieciom  
uzdolnionym plastycznie przyczynia się do ich pełniejszego 
rozwoju twórczego. Ważną rzeczą jest zachęcanie dzieci do 
uczestnictwa w różnorodnych konkursach, aby mogły odnosić 
sukcesy,  poznawać różnorodne techniki plastyczne i rozwijać 
swoje zainteresowania.

Przedszkole Samorządowe w Krasnobrodzie umożli-
wia swoim podopiecznym rozwijanie artystycznych zain-

teresowań. Nauczyciele organizują konkursy plastyczno 
– fotograficzne w placówce, przygotowują dzieci do kon-

kursów poza szkolnych: gminnych, powiatowych, woje-

wódzkich, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. 
Nasze przedszkolaki odnoszą  sukcesy zajmując czołowe 
miejsca i wyróżnienia.

Poniżej przedstawiamy laureatów pozaszkolnych konkur-
sów plastyczno – fotograficznych: 

ALESSANDRA TROJAK: Wyróżnienie w 
konkursie plastycznym „Każdy przedszkolak 
wie, że ruch to zdrowie” - Kraków, Wyróżnie-
nie w konkursie fotograficznym „Zwiastuny 
wiosny” - Krasnobród Wyróżnienie w konkur-
sie plastycznym „Grzybobranie” – Zwierzy-

niec (M. Domańska).

DOMINIKA KAWKA: II miejsce w konkursie 
plastycznym „Książka moim przyjacielem” - 
Ustroń, II miejsce w konkursie plastycznym 
:Grzybobranie” - Zwierzyniec, Wyróżnienie w 
konkursie plastycznym „Każdy przedszkolak 
wie, że ruch to zdrowie” - Kraków, Wyróżnie-
nie w konkursie fotograficznym „Zwiastuny 

wiosny” - Krasnobród, Podziękowanie specjalne za udział w 
międzynarodowym konkursie plastycznym „Przedszkolaki 
pamiętają o ruchu i zdrowym odżywianiu” – Żary (M. Do-
mańska).

ZUZANNA PIŁAT: II miejsce w konkursie 
plastycznym „Chcę być bezpieczny” – Chełm, 
Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Każdy 
przedszkolak wie, że ruch to zdrowie” – Kra-
ków (M. Domańska).

JULIA NOWOSAD: III miejsce w konkursie 
plastycznym „Cztery pory roku przedszkola-
ka” - Będzin, Wyróżnienie w konkursie pla-
stycznym „Wiosna w muzyce i piosence” – 
Bydgoszcz (M. Domańska).

PATRYCJA KOSTRUBIEC: II miejsce w kon-
kursie plastycznym „Regionalna pisanka wiel-
kanocna” - Zembrów, Wyróżnienie w konkur-
sie plastycznym „Każdy przedszkolak wie, że 
ruch to zdrowie” – Kraków(M. Domańska).

NATASZA KLEJNY: Wyróżnienie w konkur-
sie fotograficznym Zwiastuny wiosny” - Kra-
snobród,  Mistrz pędzla i palety w abecadło-
wym ogólnopolskim konkursie plastycznym 
(M. Domańska).

AMELIA GADOCHA: III miejsce w konkur-
sie plastycznym „Żyj zdrowo” - Hrubieszów, 
Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Zwia-
stuny wiosny” – Krasnobród (M. Domańska).

ALICJA ZUB: II miejsce w konkursie plastycz-
nym „To ziemia” – Toruń (M. Domańska).

JULIA NAWÓJ: Wyróżnienie w konkursie 
plastycznym „Każdy przedszkolak wie, że ruch 
to zdrowie” - Kraków, Wyróżnienie w konkur-
sie plastycznym „Zwiastuny wiosny”-  Krasno-
bród, Wyróżnienie w konkursie plastycznym 
„Z bohaterami Marii Kownackiej” – Wrocław 
(M. Domańska).

KAROL CIOS MAIROT: Wyróżnienie w kon-
kursie plastycznym „Tacy sami a jednak inni” 
- Bielsko – Biała (M. Domańska).

MAJA CIOS: Wyróżnienie w konkursie pla-
stycznym „Grzybobranie” – Zwierzyniec (J. 
Biszczanik).

BŁAŻEJ KRZESZOWSKI: I miejsce w kon-
kursie plastycznym „Grzybobranie”-  Zwie-
rzyniec, III miejsce w konkursie plastycznym 
„Zwiastuny wiosny” (Krasnobród), Wyróżnie-
nie w konkursie fotograficznym „Zwiastuny 
wiosny” – Krasnobród (A. Piela).

MAM TALENT



KACPER ŚWIST: II miejsce w konkursie fo-
tograficznym „Zwiastuny wiosny” – Krasno-
bród (A. Piela).

JULIA KOSTRUBIEC: Wyróżnienie w kon-
kursie plastycznym „Zwiastuny wiosny” – 
Krasnobród (A. Piela).

KACPER GRESZTA: I miejsce w konkursie 
fotograficznym „Zwiastuny wiosny” – Krasno-
bród (M. Domańska).

KACPER BUKAŁA: Wyróżnienie w konkur-
sie plastycznym „Zwiastuny wiosny” – Kra-
snobród (A. Piela).

ZOFIA PIELA: Wyróżnienie w konkursie fo-
tograficznym „Zwiastuny wiosny” – Krasno-
bród (A. Gancarz, R. Wasiura).

KAMILA PAWŁOWSKA:  II miejsce w kon-
kursie plastycznym „Zwiastuny wiosny” – 
Krasnobród (W. Dąbrowska, B. Gmyz).

LAURA KOŚCIŃSKA: Wyróżnienie w kon-
kursie plastycznym: „Zwiastuny wiosny” -  
Krasnobród (W. Dąbrowska, B. Gmyz).

KINGA CISEK: Wyróżnienie w konkursie pla-
stycznym „Zwiastuny wiosny” – Krasnobród 
(W. Dąbrowska, B. Gmyz).

Maria Domańska - Lider zdolności 
w „Szkole Odkrywców Talentów”
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„ACH ZIELONE” STOWARZY-

SZENIE NA RZECZ ROZWOJU 
MIEJSCOWOŚCI ZIELONE I OKO-

LIC od dnia 1 września 2013 r. do dnia 
31 lipca 2014r. było realizatorem projektu 
„Nie tylko szkoła”. Projekt współfinan-
sowany był ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i zapewnienie wysokiej jako-
ści usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w 
jakości usług edukacyjnych Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt „Nie tylko szkoła” był skie-
rowany do uczniów klas 0-III Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Zielonem. W 
ramach projektu uczniowie skorzysta-
li z następujących form wsparcia: zajęć 
dodatkowych: z matematyki (80 godz. 
lekcyjnych dla klasy III), języka angiel-
skiego (120 godz. lekcyjnych – na każdą 
grupę przypadało 30 godz. lekcyjnych); 
kółek zainteresowań: komputerowych 
(120 godz. lekcyjnych - na każdą grupę 
przypadało 30 godz. lekcyjnych),  przy-
rodniczych (120 godz. lekcyjnych - na 

każdą grupę przypadało 30 godz. lek-
cyjnych), plastycznych (120 godz. lek-
cyjnych - na każdą grupę przypadało 30 
godz. lekcyjnych), teatralno-polonistycz-
nych (120 godz. lekcyjnych - na każdą 
grupę przypadało 30 godz. lekcyjnych), 
rytmiczno-muzycznych (120 godz. lek-
cyjnych - na każdą grupę przypadało 30 
godz. lekcyjnych), sportowych (60 godz. 
lekcyjnych); 9 wyjazdów edukacyjnych: 
na basen (6 wyjazdów), do teatru w Lubli-
nie, Roztoczańskiego Parku Narodowego 
w Zwierzyńcu, Siedlisk-Bełżca-Suśca; 
dożywiania przez cały okres realizacji 
zajęć projektowych.

Na szczególną uwagę zasługuje kółko 
teatralne. Podczas zajęć dzieci nauczyły 
się rozróżniać lalki wykorzystywane w 
teatrze (pacynka, kukiełka, marionetka, 
jawajka, lalka cieniowa itd.), zapoznały 
się ze: słownictwem „teatralnym” (ada-
ptacja, akt, amfiteatr, foyer, garderoba, 
kulisy, repertuar, scenografia itp.), tech-
niką prawidłowego oddychania, głośnego 
czytania z właściwą intonacją, modulacji 
głosu. Dzieci miały również okazję po-
pracować nad własnym przedstawieniem 
(począwszy od analizy utworu, poprzez 
próby dobierania odpowiednich strojów i 
rekwizytów, aż po prezentację spektaklu). 
Zrozumiały, iż odgrywając rolę postaci, 
aktor przekazuje emocje, uczucia temu 

towarzyszące (za pomocą gestu, mimiki 
twarzy, ruchu). Praca z literaturą i pol-
ską poezją sprawiła natomiast, iż wzrósł 
u nich poziom wiedzy polonistycznej. W 
ramach w/w kółka dzieci pojechały do 
Teatru im. Janusza Osterwy w Lublinie 
(spektakl: „Książę i żebrak”). 

Wyjazdy do Roztoczańskiego Parku 
Narodowego w Zwierzyńcu oraz Siedli-
sk-Bełżca-Suśca rozbudziły u dzieci z 
kolei chęć obcowania z przyrodą i uświa-
domiły potrzebę dbania o środowisko 
naturalne. Podczas wyjazdów zwiedzały: 
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Zwie-
rzyńcu, Szkółkę Leśną w Bełżcu, Park 
Skamieniałych Drzew w Siedliskach, z 
ogromnym zainteresowaniem słuchały 
lekcji edukacyjnych zorganizowanych 
przez przewodnika oraz leśników Nad-
leśnictwa Józefów i Nadleśnictwa To-
maszów Lubelski, a z pomocą towarzy-
szących im opiekunom weszły m.in. na: 
Bukową Górę w Zwierzyńcu, Czartowe 
Pole w Suścu. 

Koordynator Projektu
Agnieszka Jędrychowska 
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Projekt „Nie tylko szkoła” współfinansowany 
ze środkow Unii Europejskiej w ramach Euro-
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