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Zamiana gruntów
W dniu 11 września 2012r. aktem 

notarialnym Rep A 4818/2012 Bur-
mistrz Krasnobrodu dokonał zamiany 
gruntów gminnych przy punkcie wi-
dokowym w Krasnobrodzie działki Nr 
163/7 z działką  Pana Marka Prokopa 
Nr. 163/9.

Przedmiotem zamiany były działki o 
jednakowej powierzchni 872 m 2, ekwi-
walentne wartościowo, tym samym do-
konanie zamiany nastąpiło bez dopłat.

Z uwagi na to, że konieczność za-
miany wynikała z potrzeb i wniosku 
Urzędu tj. zabezpieczenie swobodnego 
dojścia i dojazdu do Punktu Widokowe-
go, całość kosztów w wysokości 5000 
zł. związanych z podziałem obu działek 
i sporządzeniem aktu notarialnego w 
całości pokryła gmina. 

Społeczność Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Kaczórkach

oraz
Światowy Związek ŻołnierzyArmii Krajowej 

Okręg Zamość
                                

ZAPRASZAJĄ

na uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły,
które odbędą się 7 października 2012 roku o godz. 11:00 

na boisku szkolnym.

Program Uroczystości:

10:45 Zbiórka Pocztów Sztandarowych
11:00 Ceremoniał szkolny
11:10 Ślubowanie klas pierwszych
11:30 Akademia
12:00 Msza Święta
13:00 Wystąpienia okolicznościowe
13:10 Złożenie wiązanek
13:20 Występ Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej KDK
13:45 Poczęstunek
      Organizatorzy

ZAPROSZENIE
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Społeczność Uczniowska 

Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie mają 
przyjemność zaprosić na uroczyste obchody 

25 rocznicy nadania Szkole 
imienia 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 

które odbędą się 24 września 2012r.

Harmonogram uroczystości
8:15   – Zbiórka pocztów sztandarowych przed budynkiem ZSP w Krasnobrodzie
8:30   – Przemarsz do Sanktuarium Nawiedzenia najświętszej Marii Panny
9:00   – Uroczysta Msza Święta
10:00 – Przemarsz na cmentarz pod pomnik żołnierzy września
             * Złożenie wieńców i wiązanek 
10:45 – Przemarsz do budynku szkoły
11:00 – Dalsza część uroczystości na sali gimnastycznej
             * ceremoniał szkolny oraz przemówienia okolicznościowe
             * pasowanie pierwszoklasistów na uczniów
             * część artystyczna w wykonaniu uczniów klas III
             * wręczenie nagród laureatom konkursów okolicznościowych 
             * zwiedzanie Szkolnej Izby Pamięci i Tradycji

Uroczystości w Zielonem
W dniu 14 września 2012r. o godz. 

16.00 w miejscowości Zielone przed  Po-
mnikiem Żołnierzy Wojska Polskiego po-
ległych w I Bitwie Tomaszowskiej odbyły 
się  uroczystości religijno-patriotyczne 
upamiętniające żołnierzy armii polskiej 
walczących z najeźdźcą hitlerowskim.

Organizatorami tego wydarzenia byli: 
Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Rozwo-
ju Miejscowości Zielone i Okolic „ACH 
ZIELONE” oraz Społeczność Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Zielonem. 

Szczegółową relację z tego wydarze-
nia opublikujemy w następnym wydaniu 
Gazety Krasnobrodzkiej

Informacje zebrała: M.K.
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W  ogólnopolskim Tygodniku „Wspólnota”, piśmie 
Samorządu Terytorialnego poświeconym tematyce 

prawo-samorządowej opublikowano ranking najtańszych Sa-
morządów.

Miło nam poinformować czytelników „Gazety Krasno-
brodzkiej”, że w grupie miast liczących do 10 tyś. mieszkań-
ców nasz Urząd Miejski w kategorii „najniższe wydatki bie-
żące na administrację” został sklasyfi kowany na 10 miejscu w 
Polsce, z kwotą 233zł. na jednego mieszkańca. 

Dla porównania, pozostałe miasta Zamojszczyzny  w tym 
przedziale na liście rankingowej  przedstawiają się następu-
jąco: 
Frampol – 52 miejsce – 274 zł.
Józefów – 70 miejsce – 287 zł.
Łaszczów – 157 miejsce - 341 zł
Zwierzyniec – 188 miejsce – 364 zł.
Tyszowce – 190 miejsce 365 -  zł. 

O komentarz poprosiliśmy 
za-cę Burmistrza Krasnobrodu 
pana Stanisława Jędrusinę:

„Tak wysoka pozycja w rankin-
gu na najtańszą administrację, to 
dobra wiadomość dla mieszkańców 
naszego miasta i gminy. To pokazu-
je, że szanujemy pieniądze podatni-
ków.

Podjęliśmy szereg działań dys-
cyplinujących wydatki w admini-
stracji: ograniczenie ilości podró-

ży służbowych, zmniejszenie liczby telefonów komórkowych, 
zmniejszenie ilości rozmów z telefonów stacjonarnych, reor-
ganizacja urzędu i nie zwiększanie zatrudnienia przy zwięk-
szonych zadaniach, zorganizowaliśmy przetarg na dostawę 
energii elektrycznej oraz zmniejszyliśmy ilość prenumerowa-
nej prasy.

Jesteśmy biedniejsi co przy naszym zadłużeniu zmusza do 
oszczędzania.

Dążymy do tego, żeby jak najwięcej środków przeznaczać 
na inwestycje, żeby poprawiać warunki życia naszych miesz-
kańców oraz stwarzać możliwości zwiększania swoich docho-
dów.

Dlatego też wydatki na inwestycje wzrastają z roku na 
rok. 

I tak w roku 2010 na inwestycje wydaliśmy 10,57 % budże-
tu, natomiast w roku 2011 ta liczba wzrosła do 31,68%.”

Korzystając z okazji zapytaliśmy vi-ce Burmistrza o 
to, czy temat poruszony w poprzednim wydaniu „Gazety 
Krasnobrodzkiej” dotyczący Koncepcji wizualizacji wyspy 
i prośba o propozycje rozwiązań, które mogą być pomocne 
w realizacji tego projektu  spotkał się z zainteresowaniem 
Krasnobrodzian.

„ Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować wszyst-
kim tym, którzy zainteresowali się tematem i wyrażają swoje 
zdanie w tej  kwestii.

Oprócz bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami zgłasza-
jącymi swoje uwagi, sugestie i propozycje dostajemy szereg 
sygnałów drogą internetową. 

W temacie dotyczącym tej inwestycji, która będzie realizo-
wana w konwencji „zaprojektuj i wybuduj” wypowiadają się 
nie tylko mieszkańcy naszego miasta i gminy, ale również tu-
ryści, którzy dostrzegają zmiany w wizerunku naszego miasta, 
doceniają je i dzielą się swoimi spostrzeżeniami.

Temat poddany jest dyskusji, więc opinii jest dużo. Wśród 
tych optymistycznych , znajdują się też głosy przeciwstawne 
sobie.

Jednak zapewniam, że wszystkie pomysły i rozwiązania są 
analizowane i te najcenniejsze zostaną wykorzystane na etapie 
projektowania dokumentacji technicznej tego przedsięwzięcia, 
a później w realizacji tego projektu.

Mówiąc o tym przedsięwzięciu należy też wspomnieć, że 
informacja, która ukazała się w „Gazecie Krasnobrodzkiej” 
odbiła się szerszym echem w mediach, które szczegółowiej za-
interesowały się tym tematem.

Rozmawiała M.K.

Kilka słów o nas…

30 sierpnia 2012r. w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury odbyło się spotkanie  
władz samorządowych naszego miasta, 
dyrektorów i kierowników instytucji z 
terenu miasta i gmi-
ny Krasnobród z 
Panem Krzysztofem 
Hetmanem Marszał-
kiem Województwa 
Lubelskiego, Panem 
Arkadiuszem  Brat-
kowskim Posłem do 
Parlamentu Euro-
pejskiego oraz Prze-
wodniczącym Rady 
Powiatu Kazimie-
rzem Mielnickim.

Tematem spotkania było omówienie 
lokalnych spraw gminy jak również pro-
blematyki z jaką stykają się samorządy.
 Podczas rozmów, poruszane były m.in. 

tematy dotyczące budowy sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej w 
Kaczórkach, modernizacji Domu Po-
mocy Społecznej w Krasnobrodzie oraz 

problemów rozwo-
jowych związanych 
z Krasnobrodem 
jako uzdrowiskiem 
i działaniach pod-
jętych w tym kie-
runku. Mówiono 
również o innych 
istotnych sprawach 
związanych z funk-
cjonowaniem nasze-
go regionu.

M.K.

Ważne rozmowy
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„Per Artem ad Astra” – Krasnobród 2012
W dniach 19-25 sierpnia 2012r. 

w Krasnobrodzie już po raz VI 
odbył się Festiwal Muzyki Organowej i 
Kameralnej „Per Artem ad Astra”.
Niezmiennie od sześciu lat organizatora-
mi tego muzycznego przedsięwzięcia są: 
Krasnobrodzki Dom Kultury, Fundacja 
Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej „Di-
vertimento” z Warszawy, Urząd Miejski 
w Krasnobrodzie oraz krasnobrodzkie 
parafi e: Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny i Zesłania Ducha Świętego. 

Wydarzenie to patronatem objęli 
Burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmie-
lowiec oraz Katedra Dydaktyki Muzycz-
nej Instytutu Muzykologii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Natomiast patronat honorowy nad tego-
rocznym Festiwalem objął Ks. Biskup dr 
Mariusz Leszczyński. 

Bez zmian pozostały struktury organi-
zacyjne tego muzycznego projektu, funk-
cję dyrektora Festiwalu sprawuje Elżbieta 
Ostrowska - inicjatorka tego wydarzenia, 
prezes Fundacji Młodzieżowej Orkiestry 
Kameralnej „Divertimento” z Warszawy, 
dyrektorem artystycznym jest dr Jarosław 
Wróblewski, zaś funkcję koordynatora 
obejmuje Mariola Czapla - dyrektor Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury.             

Tegoroczni sponsorzy Festiwalu to: 
DE SOTO Sp. z o.o., TAT Elektronik 
Centrum Organów Kościelnych i Polskie 
Towarzystwo Bachowskie zamojski Ho-
tel „Mercure” oraz drukarnia „Zamdruk” 
z Zamościa.             

Patronat medialny nad Festiwalem 
objęli: TVP Lublin, Telewizja Interne-
towa „Zamosc.tv”, Ogólnopolski Tygo-
dnik Katolicki „Niedziela”, Warszawski 
Tygodnik „Idziemy”, Katolickie Radio 
Zamość, „Gazeta Krasnobrodzka” oraz 
zamosconline.pl.

W tym miejscu należy również do-
dać, że patronat nad festiwalową Mło-
dzieżową Orkiestrą Kameralną „DIVER-
TIMENTO” objął: Business Centre Club 
i Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Koncert Inauguracyjny
Festiwal rozpoczął się koncertem in-

auguracyjnym w wykonaniu dr Jarosława 
Wróblewskiego. Ofi cjalnego rozpoczęcia 
tego wydarzenia dokonał gospodarz kra-
snobrodzkiego Sanktuarium ksiądz Prałat 
dr Eugeniusz Derdziuk i Mariola Czapla 
dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultu-
ry - koordynator tego muzycznego przed-
sięwzięcia.

Podczas koncertu Jarosław Wró-
blewski, który  wykonał utwory Dariusza 

Przybylskiego, Césara Francka i Mariana 
Sawy.

Wśród publiczności obecni byli: Bur-
mistrz naszego miasta Wiesław Chmie-
lowiec i Przewodniczący Rady Miejskiej  
Kazimierz Misztal oraz Bogdan Kawałko 
– Dyrektor Departamentu Polityki Regio-
nalnej Lubelskiego Urzędu Marszałkow-
skiego reprezentujący Marszałka Krzysz-
tofa Hetmana.

To wyjątkowe spotkanie z muzyką 
organową na długo pozostanie w pamięci  
jego uczestników, którzy gromkimi bra-
wami podziękowali wykonawcy.

Michał Bajor w Krasnobrodzie
W poniedziałek 20 sierpnia 2012 roku 

w pełnej po brzegi sali widowiskowej 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury odbył 
się recital Michała Bajora „Od Piaf do 
Garou”, który przybył do naszego pięk-
nego grodu na zaproszenie organizatorów 
VI Festiwalu Muzyki Organowej i Kame-
ralnej „Per Artem ad Astra”.

Artysta zaśpiewał piosenki z kolekcji 
25 wielkich przebojów piosenki francu-
skiej  z oryginalnego repertuaru takich 
znakomitych wykonawców jak: Charles 
Aznavour, Gilbert Bacaud, Georges Bras-
sens, Jaques Brel, Joe Dassin, Michel 
Delpech, Garou, Francis Lai, Michael Le-
grand, Yves Montand, Edith Piaf, Charles 
Trenet.

Wszystkie utwory zabrzmiały w  tłu-
maczeniach Wojciecha Młynarskiego.

Podczas koncertu oprócz znanych 
przebojów można było posłuchać cie-
kawych historii i anegdot związanych z 
prezentowanymi utworami oraz ich wy-
konawcami. Ponadto na bis artysta za-
śpiewał piosenki innych autorów, ze swe-
go wcześniejszego repertuaru

Krasnobrodzka publiczność miała 
także wyjątkową okazję do usłyszenia 
kilku szczegółów z prywatnego życia tej 
wielkiej osobowości muzycznej, bowiem 
na sali widowiskowej znajdował się brat 
pana Michała, Piotr Bajor z małżonką 
Elżbietą Domańską i córką Bogusią – 
chrześnicą piosenkarza, których artysta 
przedstawił i serdecznie powitał.
Ponadto zaprosił swoją bratanicę - skrzy-
paczkę festiwalowej orkiestry „Diverti-
mento” do wykonania jednej z piosenek 
ze swego repertuaru. Młoda artystka bez 
cienia tremy doskonale wywiązała się z 
powierzonego zadania za co nagrodzono 
ją ciepłymi brawami.

W tym miejscu należy dodać, że za-
równo pan Piotr jak i jego żona są  zna-
nymi aktorami, a w Krasnobrodzie ze 

względu na Festiwal gościliśmy ich ko-
lejny raz.

Recital Michała Bajora był niewątpli-
wie niezapomnianym przeżyciem i oka-
zją do wsłuchania się w piękną piosenkę 
francuską.

Hipnotyzujący głos artysty na długo 
pozostanie w pamięci wszystkich obec-
nych tego wieczoru w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury.

Teatr Akademicki 
Uniwersytetu Warszawskiego

We wtorek 21 sierpnia 2012r.również 
w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury odbył się spektakl „My z 
XX wieku” zaprezentowany przez Teatr 
Akademicki Uniwersytetu Warszawskie-
go.

Spektakl oparty był na twórczości 
Krzysztofa Klenczona - genialnego kom-
pozytora, twórcy największych polskich 
przebojów muzyki rozrywkowej lat 60 i 
70.

Patronat nad tym projektem objęła 
Pani Alicja Klenczon - Corona.

Młodzi artyści prezentujący się na 
krasnobrodzkiej scenie, to studenci róż-
nych wydziałów Uniwersytetu Warszaw-
skiego i innych uczelni warszawskich po-
chodzący z całej Polski i z zagranicy, oraz 
licealiści wybrani w drodze eliminacji.

Spektakl przygotowany został pod 
kierownictwem pana Ryszarda Adam-
skiego – twórcy i kierownika artystycz-
nego Teatru, który jest absolwentem Wy-
działu Polonistyki UW.

Ekspresyjnie zaprezentowane pio-
senki przez artystów amatorów bardzo 
podobały się zgromadzonej publiczności, 
która gromkimi brawami nagrodziła ich 
zaangażowanie.

Nie obyło się bez bisów i pamiątko-
wych zdjęć. 

Recital wiolonczelowy
Recital wiolonczelowy Michała 

Zielińskiego, miał miejsce w środę 22 
sierpnia 2012r. w Kościele p.w. Zesłania 
Ducha Świętego, był  kolejnym wydarze-
niem zorganizowanym w ramach VI Fe-
stiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 
„Per Artem ad Astra”.

Podczas koncertu młody uzdolniony 
artysta zaprezentował utwory Johana Se-
bastiana Bacha, Krzysztofa Pendereckie-
go i Zoltana Kodalya.

Podczas koncertu, na który licznie 
przybyli miłośnicy muzyki poważnej 
muzyk wykazał się ogromnym talentem 
i profesjonalizmem.
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W wykonywanych przez niego utwo-
rach wyczuwalna była wielka pasja co 
nie dziwi, bowiem jest to artysta, który 
z ogromnym zaangażowaniem oddaje się 
muzyce.

Koncert poprowadził dr Jarosław 
Wróblewski – Dyrektor Artystyczny Fe-
stiwalu.

Koncert Blues Royce
Znakomity koncert zespołu „Blues 

Royce” zakończył ciąg imprez zorgani-
zowanych w ramach Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej „Per Artem ad 
Astra”.

Grupa swoim występem który odbył 
się w piątkowy wieczór 24 sierpnia w sali 
widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury zelektryzowała krasnobrodzką 
publiczność. 

Młodzi artyści zafascynowani blu-
esem i jazzem przygotowali program z 
własnymi aranżacjami, który naładowa-
ny był niesamowitą ekspresją i pozytyw-
nymi wibracjami.

Doskonała muzyka i towarzyszące 
jej emocje przeniosły się na publiczność, 
która nagradzała muzyków ogromnymi 
brawami.

Mówiąc o  „Blues Royce” nie można 
pominąć faktu, że jest to młody zespół, 
który swoją działalność rozpoczął  wła-
śnie w Krasnobrodzie w 2010 roku pod-
czas IV Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej 

Założycielem grupy jest Krzysztof 
Ostrowski, z którym gra jeszcze dwóch 
muzyków: Franciszek Pospieszalski i 
Michał Szeligowski . Młodzi artyści 
podczas koncertu udowodnili, że oprócz 
muzyki klasycznej świetnie odnajdują się  
również w  bluesie i jazzie 

Zakończenie Festiwalu
Kolejna odsłona Festiwalu Muzyki 

Organowej i Kameralnej „Per Artem ad 
Astra” już za nami.

To już VI spotkanie z tym wielowy-
miarowym wydarzeniem kulturalnym.

Trwający tydzień Festiwal zakończył 
się 25 sierpnia 2012r. uroczystą mszą św. 
dziękczynną w Sanktuarium Maryjnym 
w Krasnobrodzie w intencji organizato-
rów, wykonawców i wszystkich zaanga-
żowanych w organizację tego przedsię-
wzięcia. 

Po mszy św. nastąpiło uroczyste ogło-
szenie wyników Konkursu Organowego
i odbył się koncert laureatów, który pro-
wadzili: Mariola Czapla – koordynator 
Festiwalu i Jarosław Wróblewski – jego 
Dyrektor Artystyczny, podczas którego 
Następnie zaprezentowała się Młodzie-
żowa Orkiestra Kameralna „Divertimen-
to”.

Na koniec tego wieczornego spotka-
nia głos zabrał Burmistrz Krasnobrodu 
Wiesław Chmielowiec, który wyraził 
podziękowania wszystkim tym, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
przygotowania tegorocznej edycji tego 
muzycznego projektu.

Słowa uznania dla inicjatorów i or-
ganizatorów Festiwalu w listach gra-
tulacyjnych przekazał także Marszałek 
Województwa Lubelskiego Krzysztof 
Hetman, który m.in. napisał „Jestem głę-
boko przekonany, że VI Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej „Per Artem ad 
Astra” dostarczy niezapomnianych wra-
żeń wszystkim uczestnikom i zapisze 
kolejną wartościową kartę w historii tego 
wydarzenia.”

Wspólne pamiątkowe zdjęcie było 
uwieńczeniem tego spotkania.

    
M.K

Warsztaty muzyki kameralnej

Od dwóch lat w ramach Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameral-

nej „Per Artem ad Astra” w Krasnobro-
dzie odbywają się Warsztaty Muzyki 
Barokowej.

Zajęcia prowadził Leszek Firek – 
kierownik artystyczny zespołu „Altri 
Stromenti”, wieloletni profesor Akade-
mii Muzycznej we Wrocławiu, znawca 
muzyki dawnej.

Uczestnikami warsztatów była mło-
dzież z całej Polski, przede wszystkim 
instrumentaliści związani z grą na instru-
mentach smyczkowych.

Zajęcia odbywały się w grupach ka-
meralnych i zespole orkiestrowym.

Każdego roku pan Leszek Firek 
przygotowuje niepowtarzalną koncepcję 
repertuarową obejmującą szczegółowe 
dziedziny stylistyczne. 

W tym roku orkiestra pracowała nad 
repertuarem wczesnych symfonii kla-
sycznych, który zaprezentowała podczas 
koncertu fi nałowego podczas zakończe-
nia Festiwalu.

Kurs muzyki organowej
Festiwal Muzyki Organowej i Kame-

ralnej „Per Artem ad Astra” w Krasno-
brodzie, to wydarzenie wielowarstwowe. 

Obejmuje koncerty muzyki orga-
nowej, kameralnej, spektakle teatralne, 
recitale wokalne, projekcje fi lmowe, ale 
również warsztaty muzyki kameralnej, 
oraz kurs interpretacji muzyki organo-
wej.

Docentami kursu są: prof. Józef Sera-
fi n z Akademii Muzycznej w Krakowie, 
dr Jadwiga Kowalska z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

oraz dr Jarosław Wróblewski z Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie.

Uczestnicy kursu pracowali pod 
okiem pedagogów nad programem obej-
mującym utwory organowe z różnych 
epok.

Problematyka kursu obejmowała za-
gadnienia związane z właściwą stylistyką 
związaną z przynależnością do poszcze-
gólnych epok, zagadnienia artykulacji, 
oraz zagadnienia związane z akustyką 
przestrzeni kościoła.

Konkurs organowy
Po raz 5 odbył się w Krasnobrodzie 

Ogólnopolski Konkurs Organowy w ra-
mach Festiwalu Muzyki Organowej i Ka-
meralnej „Per Artem ad Astra”.

Podczas dotychczasowych edycji 
konkursu wzięło w nim udział około 60 
uczestników z całej Polski.

Tegoroczna jego edycja zgromadziła 
uczniów szkół średnich z pięciu znaczą-
cych ośrodków organowych: Warszawy, 
Lublina, Krakowa, Opola, Bielska Bia-
łej.

Przewodniczącym konkursu był prof. 
Józef Serafi n z Akademii Muzycznej w 
Krakowie.

 W pracach Jury uczestniczyli ponad-
to: dr Jadwiga Kowalska z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
oraz dr Jarosław Wróblewski z Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie.

Uczestnicy wykonywali przygotowa-
ny program, podczas dwóch kolejnych 
dni konkursu.

Obejmował on utwory Johanna Se-
bastiana Bacha, utwory kompozytorów 
północnoniemieckich, utwór kompozy-
tora polskiego i utwór dowolny.

Konkurs rozgrywany był w Sanktu-
arium NNMP w Krasnobrodzie na orga-
nach fi rmy Kamiński.

Dnia 24 sierpnia 2012 r. o godz. 
17.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury 
po przesłuchaniach konkursowych odby-
ło się posiedzenie Jury w składzie prof. 
Józef Serafi n – Przewodniczący Jury, dr 
Jadwiga Kowalska, dr Jarosław Wró-
blewski z udziałem Dyrektora Festiwalu 
Elżbiety Ostrowskiej i Dyrektora Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury Marioli 
Czapli. 

Wyniki V Ogólnopolskiego Konkur-
su Organowego przedstawiają się nastę-
pująco: laureatem został

KRZYSZTOF MUSIAŁ, tuż za nim 
uplasowała się MAGDALENA BIA-
ŁECKA, zaś III miejsce przypadło KA-
ROLINIE KARKUCIŃSKIEJ 

dr Jarosław Wróblewski
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Kolejny już raz Krasnobród gościł 
uczestników Czteroetapowego 

Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, 
którego organizatorem jest Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Zamościu.

To już XXVI start zawodników z 
Rynku Wielkiego w Zamościu, którzy po-
konali trasę100 km. podzieloną na cztery 
etapy.

II odcinek tych sportowych zmagań 
rozpoczynający się w Zwierzyńcu, ma 
swą metę w Krasnobrodzie.

W tym roku w czwartek 30 sierpnia 
wśród oczekujących na sportowców, 

oprócz organizatorów i  władz samo-
rządowych, byli jak zawsze mieszkańcy 
naszego miasta i zespół folklorystyczny 
„Wójtowianie”, który na stałe wpisał się 
w historię tego sportowego wydarzenia. 
A jeśli o zespole mowa, to oczywiście 

należy wspomnieć o corocznych tańcach, 
których wykonawcami byli zmęczeni, ale 
zawsze pogodni zawodnicy.

W tegorocznym biegu uczestniczyła 
mniejsza niż zwykle liczba sportowców, 
ale walka jak zawsze była bardzo wyrów-
nana.

Na mecie w Krasnobrodzie najlep-
szym w każdej kategorii nagrody wrę-
czali: Dyrektor Zamojskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Tadeusz Lizut i Bur-
mistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielo-
wiec. Gratulacje składali również w-ce 
Burmistrz Stanisław Jędrusina i Sędzia 
główny Lucjan Ksykiewicz. 

Oprócz nagród regulaminowych były 
także nagrody specjalne.

Jedna trafi ła do Krasnobrodzianina - 
Zbigniewa Olszewskiego, który kolejny 
raz reprezentował nasze miasto, natomiast 
druga - tort ufundowany przez Zakład 
Piekarniczy Janusza Szpyry z Krasnobro-
du trafi ła do najstarszego zawodnika 79-
letniego Jana Morawca z Łodzi.

W tym miejscu z dumą ogłaszamy, że 
pan Zbigniew Olszewski w klasyfi kacji 
ogólnej tegorocznego Biegu  zajął wyso-
ką 12 pozycję na 112 startujących. Gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W piątek 31 sierpnia sportowcy po-
wrócili do naszego miasta, gdzie odby-
ło się krótkie  spotkanie organizatorów 
i uczestników. Podczas niego dyrektor 

OSiR w Zamościu i jednocześnie Dyrek-
tor Biegu Tadeusz Lizut na ręce Burmi-
strza Krasnobrodu złożył serdeczne po-
dziękowanie za wieloletnią współpracę.

Następnie głos zabrał gospodarz na-

szego miasta Wiesław Chmielowiec, któ-
ry pogratulował zawodnikom kolejnego 
startu i podziękował zarówno im jak i 
organizatorom za trud i pracę włożoną w 
organizację Biegu

Po czym wszyscy zgromadzeni na 
Placu Siekluckiego, na czele z Krasno-
brodzką Wielopokoleniową Orkiestrą 
Dętą udali się pod pomnik upamiętniają-
cy walki stoczone pod Krasnobrodem w 
1939r. gdzie złożyli wiązanki.

Następnie zawodnicy zostali odwie-
zieni do Guciowa, gdzie  w tym roku 
została wyznaczona linia startu III etapu 
biegu prowadzącego do Zamościa. 

M.K.

XXVI BIEG PAMIĘCI
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Dożynki to jeden z najpiękniej-
szych dni w roku dla rolnika 

– to święto plonów, radości i odpoczyn-
ku po ciężkiej pracy. Dożynki to ukoro-
nowanie żniwnego trudu, ponoszonego 
przede wszystkim przez tych, którzy 
pracują na roli.

W sanktuarium Maryjnym w Kra-
snobrodzie – Diecezjalne Święto Plo-
nów miało miejsce w XXIII Niedzielę 
zwykłą – 9 września br. Na tę uroczy-
stość przybyli rolnicy naszej Diecezji, 
by przeżywać to wielkie święto. Przyno-
sząc owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, 
rolnicy dziękowali Ojcu Niebieskiemu 
za tegoroczne zbiory i prosili o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bo-
żej Krasnobrodzkiej – Pani Zamojskiej 
Ziemi dla wszystkich rolników naszej 
diecezji. 

Zbiórka miała miejsce przy Kaplicy 
na Wodzie, skąd przy akompaniamencie 
Krasnobrodzkiej Orkiestry delegacje z 
wieńcami z poszczególnych parafi i w 
barwnym korowodzie udały się na plac 
przy kościele. Na tegoroczne Dożynki 
przybyło 67 delegacji z wieńcami do-
żynkowymi. O godzinie 11.30 w ocze-
kiwaniu na uroczystą Eucharystię, była 
okazja wysłuchania pięknego koncertu 
w wykonaniu zespołu „Wójtowianie” z 
Krasnobrodu. 

W południe gospodarz  dożynek i 
zaproszeni goście udali się na podium. 
Zabrzmiał hejnał Maryjny, po którym 
słowa powitania, skierował do nas Ku-
stosz Sanktuarium – Ks. Prałat Euge-
niusz Derdziuk. Następnie chór parafi al-
ny wykonał pieśń dożynkową, po czym 
nastąpiło przemówienie Starostów doży-
nek, którymi w tym roku byli – Magda-
lena Siemczuk z Gminy i Parafi i Nielisz 
oraz Paweł Szewczyk  z Gminy Sułów 
– parafi a Klemensów.

Starostowie na ręce gospodarza 
dożynek - Ks. Biskupa Mariana Rojka   
przekazali chleb z tegorocznych zbiorów 
wypowiadając słowa – „przekazujemy 
owoc ziemi i ciężkiej pracy rolników. Z 
prośbą o modlitwę i błogosławieństwo, 
aby chleba nikomu nie zabrakło”.  

Po słowach powitania zgromadzeni 
pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej 
Eucharystii, której przewodniczył i wy-
głosił okolicznościową homilię Pasterz 
Diecezji Ks. Bp Marian Rojek. W swo-
im pasterskim słowie zwracając się do 
przybyłych rolników ksiądz biskup mó-

wił: „Przez to co trzymamy w naszych 
rękach, przez to co widzimy własnymi 
oczyma, niosąc owoc pracy rolniczej je-
steśmy zachęceni do tego, by wypowie-
dzieć każdemu za wszystko, małe sło-
wo „dziękuję”, przychodzimy by Bogu 
wyśpiewać tutaj hymn dziękczynienia”. 

Ksiądz Biskup w swojej homilii pytał 
zebranych rolników: „Kto z Was zadzi-
wia się i zachwyca jeszcze rosnącymi 
i dojrzewającymi kłosami zbóż? Czy 
umiem być wdzięczny za świat przyrody, 
za ziemię, za owoce tej ziemi? Czy po-
trafi ę się cieszyć tym darem, jakim nas 
na roztoczańskiej ziemi obdarza i po-
wierza Bóg – Stwórca?”. 

Ks. Biskup zwracając się z szacun-
kiem do ludzi pracujących na roli wołał: 
„Do ciebie gospodyni i do ciebie gospo-
darzu tej zamojsko-lubaczowskiej ziemi 
mówi Bóg – Odwagi! – Nie bójcie się! 
Oto Wasz Bóg – Stwórca przychodzi by 
Was zbawić. Nie lękaj się przewrotno-
ści i obłudy tego świata (…). Bo chleb, 
który możemy spożywać dzięki pracy 
Waszych rąk staje się Bożym darem i 
owocem. Chleb, który przyciąga czło-
wieka do siebie. Bo łamiąc się i dzieląc 
kromką chleba wychodzimy naprzeciw 
siebie, zbliżamy się do siebie nawzajem, 
otwieramy się na drugiego i on staje się 
dla nas kimś bliższym o czym przypomi-
na nam św. brat Albert, że trzeba być do-
brym jak chleb, który położony na stole 
służy każdemu, kto jest głodny”. 

Ksiądz Biskup kończąc swoje pa-
sterskie słowo złożył wszystkim życze-
nia. Mówił: „Wiemy dobrze, że nasze 
życie przemija, dlatego radujmy się tym 
czym obrodziły nasze pola, ogrody, lasy 
i sady, radujmy się tym cośmy zebrali do 
spichlerzy i w rolniczym trudzie osiągnę-
li. Życzę, aby każdy tu obecny dostrzegał 

miłość Boga w tym co przynosi, w tym co 
w dłoniach trzyma, w tym co obrodziło 
pole, w tym bochenku dorodnego chleba 
(…).  Jesteśmy wolni, mamy możliwość 
wyboru, mamy możliwość patrzenia na 
ten świat. A więc siostry i bracia decy-
dujcie według własnej mądrości, według 
własnej wiary i miłości. Ja mówię Bogu 
dzięki, za to co On uczynił i czyni dla 
każdego człowieka, by nam nie zabrakło 
nigdy chleba”. 

Podczas Mszy świętej Ks. Biskup 
dokonał poświęcenia wieńców dożyn-
kowych. Każda delegacja otrzymała pa-
miątkowy dyplom przygotowany przez 
duszpasterstwo rolników naszej diecezji. 
Wiele delegacji przybyło z darami ołta-
rza, gdzie przed Tronem Pani Roztocza 
składali chleb z tegorocznych zbiorów, 
owoce i warzywa, jak również i miód. 

Na zakończenie, słowa wdzięczno-
ści wyraził Duszpasterz Rolników na-
szej diecezji Ks. Kanonik Józef Bednar-
ski, po czym rolnicy z przyniesionymi 
wieńcami dożynkowymi wyruszyli  z 
procesją eucharystyczną, podczas której 
każda z delegacji miała okazję zaprezen-
tować swój wieniec dożynkowy. Wiele 
miejscowości pozostawiło swoje wieńce 
w Krasnobrodzie, by pielgrzymi i tury-
ści mogli podziwiać ludowy artyzm w 
istniejącym od wielu lat muzeum wień-
ców dożynkowych. 

Po zakończonej uroczystości, miała 
miejsce wystawa rolnicza, jak również 
część artystyczna. Znalazł się również 
czas na ludowe przyśpiewki. Wdzięcz-
ni Bogu za tegoroczne plony, za to że 
chronił naszą zamojską ziemię i od 
wszelkich klęsk żywiołowych jak i za 
wszystkie dobrodziejstwa płynące od 
Dobrego Boga, pokrzepieni Słowem 
Bożym i umocnieni matczynym spoj-
rzeniem Matki, wszyscy powrócili, by 
dalej z nadzieją wypełniać swoje powo-
łanie pracy na roli. 

Dożynki zorganizowane były w ra-
mach projektu realizowanego przez Pa-
rafi ę Rzymskokatolicką p.w. Nawiedze-
nia N.M.P w Krasnobrodzie.

Projekt współfi nansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach osi IV 
LEADER działanie 4.1/13 – „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.

              Ks. Sławomir Skowroński
Fotoreportaż  - str. 20

Plon niesiemy plon, 
w Chrystusowy dom
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W dniu 31 sierpnia 2012r. w Kra-
snobrodzkim Domu Kultury 

odbyło się otwarcie wystawy fotografi i 
Kasi Stanny pt. „Monidła i inne takie”. 
Jej współorganizatorem jest Uczelnia 
Wyższa Warszawska Szkoła Filmowa 
Wystawa towarzyszy VII Ogólnopol-
skim Warsztatom Ilustratorów. Patro-
nat honorowy nad nią objęła Akademia 
Sztuk Pięknych w Warszawie.

dr Kasia Stanny - adiunkt w Ka-
tedrze Fotografi i i Realizacji Obrazu, 
Pracownia Fotografi i Wydawniczej i 
Reportażu Fotografi cznego, Wydział 
Sztuki Mediów i Scenografi i Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, wykła-
dowca Warszawskiej Szkoły Filmowej, 
UKSW oraz PAN.

Absolwentka Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych im. W Gersona w 
Warszawie, Wydziału Grafi ki ASP w 
Warszawie oraz Instytutu Historii UW. 
Projektuje plakaty, okładki do książek, 
ilustracje, okładki płyt. Jako projektant 
biżuterii współpracuje z fi rmą D. Swa-
rowski & Co. Realizowała projekty 
dla Działu Edukacji Muzeum Żydów 
Polskich, Akademii Muzycznej w War-
szawie, Fundacji La Strada, Instytutu 
Badań Literackich PAN, Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza 
i Towarzystwa Muzycznego im. Kazi-
mierza Wiłkomirskiego. 

Prace prezentowała na dwudziestu 
dwóch wystawach indywidualnych ma-
larstwa, rysunku, grafi ki, ilustracji, fo-

tografi i i biżuterii oraz na ponad sześć-
dziesięciu wystawach zbiorowych w 
Polsce, Francji i Niemczech.

Laureatka wielu nagród i wyróżnień. 
Członek ZAiKS-u i ZPAP.

„Monidła i inne takie” - W zało-
żeniach prezentowanej serii fotografi i 
pragnęłam nawiązać do sztuki ludowej - 
jarmarcznej, przedstawiając zanikającą 
urodę świąt ludowych i kolorowych od-
pustów, na których coraz rzadziej moż-
na oglądać regionalny strój i nie tkniętą 
zachodnią tandetą - polską tradycję. 
Przygotowany przeze mnie cykl „Mo-
nideł” powstał z kilku reportaży jakie 
realizowałam na przestrzeni roku kalen-
darzowo - obrzędowego, odwiedzając 
polskie wsie i miasteczka, które często 
słyną tylko z jednego dnia w roku, kiedy 
zamieniają się w kolorowe, wesołe pej-
zaże a obchodzone święto czy wyjątko-
wo przygotowany obyczaj nie ma sobie 
podobnych jak Polska długa i szeroka

W prezentowanej przez mnie serii 
fotografi i przedstawiam Niedzielę Pal-
mową we wsi Łyse na Kurpiach, świę-
to Bożego Ciała w łowickiem (Łowicz i 
Spycimierz), a także obrzęd Wesela Kur-
piowskiego w Kadzidle. 

Założenia formalne oparłam na in-
spiracji nasyconą gamą kolorystyczną 
nawiązującą do barwności stroju lu-
dowego danego regiony, a także na in-
spiracji popularnymi w latach 50-tych 
XX wieku – kolorowanymi monidłami, 
świętymi obrazami malowanymi na 
szkle i przedwojennymi pocztówkami 
– fotografi ami z serii „Typy Polskie” 
przedstawiającymi obrzędowość i strój 
ludowy.

Swą paradokumentalną serię foto-
grafi i nasyciłam kolorem, uśmiechem 
i elementami poczucia humoru, które 
mam nadzieję wynikają z coraz lepszej 
sytuacji ekonomicznej polskiej wsi, na 
co nie mały wpływ mają unijne dotacje 
wspierające także regionalność ludo-
wego obrzędu – pisze autorka wystawy 
Kasia Stanny.

Wernisaż rozpoczęła dyrektor Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury Mariola 
Czapla, która powitała wszystkich ze-
branych, a w szczególności Kasię Stan-
ny - autorkę wystawy oraz artystów ilu-
stratorów – uczestników odbywających 
się w Krasnobrodzie warsztatów, orga-
nizatorkę i kuratora warsztatów Marię 
Grażynę Szpyra, Elżbietę Borek – sekre-

tarza Urzędu Miejskiego reprezentującą 
Burmistrza Krasnobrodu, członków ze-
społu folklorystycznego „Wójtowianie” 
oraz Wielopokoleniową Orkiestrę Dętą.

Następnie głos zabrała Kasia Stanny, 
która w krótkim wystąpieniu opowie-
działa o prezentowanych na wystawie 
pracach i podziękowała organizatorom 
za możliwość zorganizowania wystawy 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury, zaś 
wszystkim obecnym za przybycie.

Natomiast Maria Grażyna Szpyra 
opowiedziała o blisko 30-letniej tradycji 
organizowania w Krasnobrodzie twór-
czych spotkań ilustratorów, o towarzy-
szących im wystawach i publikacjach 
albumowych.

Podziękowaniem gospodarzy spo-
tkania dla młodej Artystki były kwiaty 
oraz dedykowany jej marsz w wykona-
niu Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej.
Potem przyszedł czas na oglądanie wy-
stawy oraz pamiątkowe zdjęcia. Było 
też kameralne spotkanie, a podczas nie-
go okazja do rozmów z Kasią Stanny i 
innymi artystami, którzy od wielu lat 
przyjeżdżają do Krasnobrodu, aby tutaj 
pracować twórczo nad różnymi temata-
mi za zakresu historii, sztuki czy litera-
tury. W tym roku, prof. Janusz Stanny, 
który sprawuje opiekę artystyczną nad 
warsztatami oraz Zdzisław Witwicki, 
Krystyna Michałowska, Krystyna Lipka
-Sztarbałło, Wanda i Bogusław Orlińscy, 
Jolanta Marcolla, Małgorzata Sawicka-
Woronowicz, Hanna Grodzka-Nowak, 
Aleksandra Michalska-Szwagierczak, 
Anna Sędziwy, Elżbieta Wasiuczyńska, 
Kasia Stanny i Artur Gołębiowski zaj-
mują się pieśniami ludowymi.

Podczas spotkania, rozmowy prze-
platane były muzyką i śpiewem w wyko-
naniu reprezentacji zespołu „Wójtowia-
nie”. Warto przypomnieć, że nasz zespół 
„Wójtowianie” w dniu 19 października 
2011r. uczestniczył również w otwarciu 
tej wystawy w „Galerii Obok” Związku 
Polskich Artystów Fotografi ków w War-
szawie. Wystawa w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury czynna będzie do końca 
września 2012r.

Serdecznie zapraszamy.

KDK
Fotoreportaż - str. 9 
Foto - M. Kawecka

„Monidła i inne takie” 
Kasi Stanny w Krasnobrodzie
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Już po raz XIV  nad krasnobrodz-
kim zalewem odbył się Turniej 

Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza 
Krasnobrodu.

W tegorocznych rozgrywkach wzię-
ło udział 11dwuosobowych drużyn. Za-
wodnicy reprezentowali Zamość,  Bił-
goraj i Bondyrz, 

Sportowa walka  duetów odbywała 
się zgodnie z zasadami fair play, a za-
wodnicy oprócz znakomitych umiejęt-
ności wykazali się dobrym humorem 

co sprawiło, że spotkanie przebiegło w 
miłej atmosferze.

Po rozegraniu wszystkich meczów 
najlepszym „teamem” okazali się: To-
masz Chorzępa i  Łukasz Kurzyna, na 
drugiej pozycji uplasowali się Artur 
Greszta i Dawid Sobaszek -  obie druży-
ny z Biłgoraja, zaś trzecie miejsce przy-
padło Krystianowi Gałanowi i Jakubowi 
Winnikowi z Zamościa.

Na zakończenie Turnieju głos zabrał 
burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmie-

lowiec, który podziękował wszystkim 
jego uczestnikom za udział i sportową 
postawę i zaprosił na kolejne spotkanie 
z „plażówką” już za rok.

Następnie wręczył zwycięzcom pa-
miątkowe dyplomy, puchary oraz nagro-
dy rzeczowe.

Sobotnie spotkanie zakończyło się 
wspólnym zdjęciem.
     

M.K.

Siatkarskie spotkanie 
nad krasnobrodzkim zalewem

Już po raz XX w Szko-
le Podstawowej im. 

Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Majdanie Wielkim 
odbędą się Biegi Przełajowe 
o Puchar szkoły.

Tradycyjnie organizato-
rami tego sportowego przed-
sięwzięcia, które będzie 
miało miejsce 5 październi-
ka  o godz. 10.00. jest: Dy-

rekcja, Grono pedagogiczne, 
Samorząd Uczniowski oraz 
Rada Rodziców działająca 
przy tej placówce.

Szczegółową relację z 
tych zawodów przedstawia-

my Państwu w kolejnym 
wydaniu Gazety Krasno-

brodzkiej.   
  M.K.

Jubileusz Biegów Przełajowych 
w Majdanie Wielkim
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Wolność - słowo, które ma 
różne znaczenia i często jest 

używane. Słowem tym ludzie wyrażają 
swoje życzenia, pragnienia, przykrywa-
ją grzeszne czyny, tłumaczą się ze swo-
ich błędów. Na przykład Jurek Owsiak 
zachęca młodych na Przystanku Wood-
stock, stosując logikę: Jesteście wolni, 
więc „róbta, co chceta”. Słowa te można 
odebrać jako przyzwolenie na picie al-
koholu, używanie narkotyków, taplanie 
się w błocie. Nikt nie może im tego za-
bronić, gdyż są... wolni. 

Wolnością rozkoszują się liberało-
wie. Twierdzą, że nikomu nie można jej 
ograniczać. Lansują bezstresowe wy-
chowywanie dzieci, a także całkowitą 
liberalizację w szkole. Wierzą, że Pan 
Bóg istnieje, tylko niech sobie siedzi 
w niebie i nie wtrąca się do ich życia. 
Dekalogu nie przestrzegają, bo krępuje 
ich wolność. Mają swoje prawa miłości 
i wolności. Jedna żona, mówią, to mało, 
możemy mieć kilka. Urodzenie dzie-
ci trzeba regulować, najlepiej aborcją. 
Jeśli nie można mieć dzieci, to należy 
sobie zafundować zapłodnienie metodą 
in vitro, stać ich na to. Babcie i dziad-
kowie nie są im potrzebni. Najlepiej 
oddać do domu starców lub dokonać eu-
tanazji. Liberałowie twierdzą, że można 
zmieniać swoje powołanie stosownie do 

zachcianek i okoliczności. Uważają, że 
Pan Bóg jest dla człowieka dobry, mi-
łosierny, wszystko wybaczy, uczynił 
go wolnym i bardzo go kocha. W ten 
sposób ludzie, którzy lansują liberalną 
wolność, rozgrzeszają siebie z niecnych 
czynów i występków. Myślą, że mają 
jedynie słuszną rację, są poprawni. Nie 
uznają miłości bliźniego. Nie jest w ich 
stylu miłować jakiegoś biedaka i dzie-
lić się z nim dobrami. Im się udało np. 
„ukraść pierwszy milion”, to i każdemu 
może się udać. Uczynki miłosierdzia nie 
są ich domeną. 

Obecnie, kiedy liberałowie panoszą 
się w naszym kraju, są u steru, tak mi 
się wszystko poplątało, że kiedy słyszę 
słowo „wolność”, zastanawiam się, o 
jaką wolność chodzi. Jako katoliczka 
znam wolność, którą Pan Bóg obdaro-
wał człowieka z miłości do niego. Jeśli 
wolny człowiek wybiera drogę życia, 
która kończy się życiem wiecznym w 
Niebie, nie będzie miał łatwo. Powinien 
przestrzegać Dekalogu, zachowywać 
Przykazania Boże. Trzeba ciągle iść pod 
prąd. 

Swoje refl eksje o wolności oparłam 
na obserwacji życia Polaków w obec-
nych czasach. Człowiek jest kowalem 
swojego losu i to od niego zależy, jaką 
wolność wybierze. Ma do wyboru: być 

pszenicą lub chwastem. Pan Bóg jest 
cierpliwy i czeka na żniwa. Czy potrafi -
my właściwie wybrać?
                                                                                              

Józefa Kusz

Refl eksje o wolności

Od 27 sierpnia do 5 września 
2012r. w Krasnobrodzie trwa-

ły Ogólnopolskie Warsztaty Ilustrato-
rów zorganizowane przy współpracy z 
Krasnobrodzkim Domem Kultury przez 
Marię Grażynę Szpyra – pomysłodaw-
cę i kuratora odbywających się tutaj od 
blisko 30 lat środowiskowych spotkań 
ilustratorów – plenerów, które ostatnio 
przyjęły formułę warsztatów.

W warsztatach uczestniczą wybitni 
polscy ilustratorzy, laureaci wielu na-
gród, przedstawiciele różnych prądów, 
kierunków, kilku pokoleń, wśród nich 
twórcy i kontynuatorzy znanej w świe-
cie „polskiej szkoły ilustracji” – prof. 
Janusz Stanny, który sprawował opiekę 
artystyczną nad spotkaniem oraz Zdzi-
sław Witwicki, Krystyna Michałowska, 
Krystyna Lipka-Sztarbałło, Wanda i Bo-
gusław Orlińscy, Jolanta Marcolla, Mał-

gorzata Sawicka-Woronowicz, Hanna 
Grodzka-Nowak, Aleksandra Michalska
-Szwagierczak, Anna Sędziwy, Elżbieta 
Wasiuczyńska, Kasia Stanny i Artur Go-
łębiowski.

Warsztaty są dla artystów miejscem 
inspiracji, konfrontacji i międzypokole-
niowej wymiany doświadczeń. Tema-
tem przewodnim tegorocznego spotka-
nia były pieśni ludowe – ballady, pieśni 
miłosne, sieroce, przygodne śpiewane w 
Kaczórkach i okolicach Krasnobrodu, 
przekazywane z pokolenia na pokolenie 
przez rodzimych mieszkańców, a także 
przyniesione tu przez ludzi wędrujących 
w poszukiwaniu pracy i dzieci z oko-
licznych miejscowości oddawanych na 
służbę do bogatych gospodarzy.

Celem warsztatów była dokumenta-
cja i promocja dziedzictwa kulturowego 
naszego regionu zachowanego w pamię-

ci 92-letniej dziś mieszkanki, która jest 
żywym źródłem melodii i słów pieśni 
śpiewanych przez matkę, starsze siostry, 
sąsiadów, koleżanki podczas darcia piór, 
wicia wianków, prac domowych i itp. 

Ilustracje powstałe po warsztatach 
złożą się na wystawę, w planie jest pu-
blikacja zawierająca obok ilustracji tek-
sty pieśni wraz z ich zapisem nutowym.
Czy proste, skromne ludowe pieśni, 
piosenki, przyśpiewki mają szanse prze-
trwać przez kolejne pokolenia przebija-
jąc się przez masowość muzyki popular-
nej, czy mają w sobie tyle mocy i siły, 
aby bez zebrania w jeden ilustrowany 
przez najlepszych album przetrwać?
Z pewnością tegoroczne warsztaty ilu-
stratorów i ich efekty pomogą ocalić je 
od zapomnienia. 

M. Czapla

VII Ogólnopolskie 
Warsztaty Ilustratorów 

OGŁOSZENIE
Redakcja

„Gazety Krasnobrodzkiej”
zaprasza 

do umieszczania ogłoszeń 
na łamach naszego pisma. 

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Redakcji.

Mariola Czapla
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Udane wakacje
Fundacja Wspomagania Wsi 

przed wakacjami ogłosiła kolej-
ną edycję konkursu „Pożyteczne waka-
cje 2012” pod hasłem „Nasza wieś naj-
piękniejsza”. Konkurs skierowany był 
do organizacji, które przygotowują pro-
jekty zajęć w czasie letnich wakacji dla 
dzieci i młodzieży ze wsi i miasteczek 
do 6 000 mieszkańców. Najciekawsze i 
najlepiej przygotowane projekty zostały 
nagrodzone dotacjami na ich realizację 
w wysokości do 3 000,00 zł. Do konkur-
su przystąpiło Stowarzyszenie Absol-
wentów i Sympatyków Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II 
w Krasnobrodzie . Do 21.05.2012 r. zło-
żyło projekt, który został wysoko oce-
niony i nagrodzony najwyższą dotacją 
w wysokości 3 000,00 zł. Nasz projekt 
zakładał oprócz wypoczynku wakacyj-
nego, zajęcia mające na celu podnie-
sienie estetyki miejscowości poprzez 
uporządkowanie opuszczonych grobów 
ludzi zasłużonych. Stowarzyszenie do 
realizacji projektu zaprosiło grupę 15 
uczniów. Młodzież wyszukiwała mate-
riały o historii Krasnobrodu w Interne-
cie i w literaturze, wysłuchała wykła-
dów konwersacyjnych nt.„Znamienite 
osoby spoczywające na cmentarzu w 

Krasnobrodzie” – p. Alina Słota z Kra-
snobrodzkiego Towarzystwa Regional-
nego, „Sztuka na przestrzeni wieków na 
krasnobrodzkim cmentarzu” – p. Halina 
Gontarz, nauczyciel wiedzy o sztuce. 
Brała udział w warsztatach utrwalają-
cych dobre zachowania i postawy proak-
tywne zorganizowanych przez p. Alicję 
Pomaniec. Porządkowała też groby osób 
min: Ignacego Niedzielskiego, żyjącego 
w latach 1866-1918. Dowiedziała się, że 
był on prowizorem, właścicielem apteki 
w Krasnobrodzie, poznała też okolicz-
ności jego śmierci. Zajęła się też grobem 
prawosławnym, dowiadując się przy 
tym, że dawniej Krasnobród był miastem 
wielokulturowym. Dużo emocji wzbu-
dziło porządkowanie grobowca rodziny 
Piskorskich. Podczas przekopywania 
ziemi wokół nagrobka chłopcy znaleźli 
broń. Zdaniem rzeczoznawców  to uni-
kalny eksponat militarny. Niebawem 
znajdzie on swoje miejsce w muzeum. 
Nagrobki, którymi zajęła się młodzież 
zostały oczyszczone z mchu, chwastów 
i zarośli. Wokół nich posadzono krzewy 
i kwiaty - aksamitki. Dzięki podjętym 
działaniom obiekty cmentarne, będące 
dziełami sztuki i dziedzictwem naszego 
regionu odzyskały dawny blask.

Po pracy fi zycznej był czas na re-
laksację. Uczniowie ZSO uczestniczyli 
w grach i zabawach sportowych na po-
wietrzu. Atrakcją była wizyta w Stadni-
nie Koni „Bretania” w Nowej Wsi koło 
Krasnobrodu. Młodzież miała okazję 
wysłuchać wykładu p. Małgorzaty Do-
brut na temat warunków życia zwierząt 
i korzyści jakie przynosi hodowla koni. 
Można tez było spróbować jazdy na ko-
niu. Dużo wrażeń przyniosła młodzieży 
wycieczka do Kazimierza Dolnego i Na-
łęczowa.

Oto opinie uczestniczek wycieczki: 
Patrycji Kowalik i Karoliny Pasiecznej. 
„Po przyjeździe do Kazimierza czekało 
nas mnóstwo niespodzianek. Na począt-
ku poszliśmy na Rynek, gdzie czekał na 
nas przewodnik. Z nim udaliśmy się na 
grę terenową po Kazimierzu. Musieli-
śmy się dużo nachodzić, ponieważ gra 
była rozmieszczona po całym urokli-
wym miasteczku, a przy okazji poznali-
śmy fl orę i faunę miasta. Na zakończenie 
tej długiej wędrówki każdy z nas musiał 
powiedzieć od siebie coś o historii Ka-
zimierza i w ten sposób stworzyliśmy 
własną historię tego pięknego miejsca. 

Ciąg dalszy na str. 15
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Ciąg dalszy ze str. 14
Potem udaliśmy się na długo oczekiwa-
ny obiad, a po nim czekał nas cudowny 
rejs statkiem po Wiśle. Na zakończenie 
tego dnia udaliśmy się do  aquaparku w 
Nałęczowie, a po relaksacyjnej kąpieli 
była  kolacja. Podsumowując: wyciecz-
ka do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa 
była bardzo udana Najbardziej podobała 
nam się gra terenowa, która była wspa-
niałą i żywą lekcją historii”

W kolejnym dniu młodzież miała  
możliwość wykazania się wiedzą histo-
ryczną w konkursie „Krasnobród – moja 
mała Ojczyzna”.

Koordynatorzy projektu składają 

podziękowania osobom, które wspierały 
realizację tego przedsięwzięcia. Są to: 
ks. dr Eugeniusz Derdziuk- proboszcz 
sanktuarium NNMP, mgr Renata Bojar-
czuk – dyr. ZSO w Krasnobrodzie, p Ka-
zimierz Wójtowicz – prezes Stowarzy-
szenia „Nowa Szansa” w Zamościu, p 
Edwarda Borowicz z Urzędu Miejskiego 
w Krasnobrodzie, p. Jacek Gmyz – dyr. 
ZGK w Majdanie Wielkim, pracownicy 
obsługi w ZSO w Krasnobrodzie – p. F. 
Łubiarz, p. E. Bryła, p. M. Piskor, i p. 
A. Jakus.

Warto podejmować działania umoż-
liwiające młodzieży spędzenie części 
wakacji w swojej społeczności w spo-

sób pożyteczny dla siebie i innych. Tego 
typu inicjatywy kształtują w młodym 
pokoleniu tożsamość lokalną oraz świa-
domość patriotyczną i demokratyczną. 
Pielęgnowanie u młodego pokolenia 
szlachetnych wartości jest gwarancją 
odnalezienia się we współczesnym świe-
cie. Czekamy więc na kolejne wakacje i 
kolejne projekty. To szansa dla młodzie-
ży, która na swej drodze życia oczekuje 
wsparcia dorosłych, a także szansa dla 
naszego miasta, które podniesie swe wa-
lory estetyczne.
                                                                                                                       

Alina Słota

Udane wakacje

WARTO W NAS INWESTOWAĆ

Rok szkolny 2011/2012 był dla 
Szkoły Podstawowej im. Armii 

Krajowej w Kaczórkach szczególnie 
szczęśliwy, a oto wyniki:

1. Klaudia Sak z kl. III, która wraz 
z koleżankami z województwa lubel-
skiego została mistrzynią Polski w piłce 
nożnej w kategorii U-10 – zdobywcy 
Pucharu Tymbarku, odwiedziła słynny 
stadion Ajaksu Amsterdam. Z jego try-
bun miała okazję kibicować aktualnym 
mistrzom Holandii w starciu z zespołem 
AZ Alkmaar, a następnie rozegrała mecz 
z holenderskimi rówieśnikami – n-l pani 
Anna Szkałuba.

2. Uczniowie naszej szkoły-mini-
stranci, pod opieką księdza Pawła Sło-
nopasa zajęli I miejsce w dziekanacie 
i II miejsce w Diecezjalnym Turnieju 

Piłki Nożnej.
3. Uczennica naszej szkoły Patry-

cja Rambon zajęła I miejsce, a Patrycja 
Korol, Kamila Roczkowska oraz Diana 
Wiatrzyk zostały wyróżnione w konkur-
sie historycznym „Historia mojej małej 
Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach 
ZWZ-AK. Okręgu Zamość oraz ich po-
wojenne losy”, zorganizowanym przez 
Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Zamość – do konkur-
su przygotowała uczniów pani Elżbieta 
Zub.

4. I miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Plastycznym „W przyjaźni z Bo-
giem” zajęli Jakub Piskor, Eryk Guziak, 
Maksymilian Milczuk oraz Sandra Zło-
torzyńska – dzieci przygotowała p. A. 
Szkałuba.

5.Martyna Przytuła reprezentowała 
naszą szkolę w Ekologicznym Konkur-
sie Recytatorskim w Zwierzyńcu oraz w 
Jesiennym Konkursie Recytatorskim w 
Zamościu – uczennicę przygotowała p. 
A. Szkałuba.

6. IV miejsce zajęli nasi sportowcy 
w piłce halowej, zawody odbyły się w 
Suchowoli – opiekun A. Szkałuba.

7. Dzieci z oddziału przedszkolnego 
wzięły udział w Gminnym Konkursie 
Piosenki Przedszkolaka – dzieci przy-
gotowała p. I. Odrzywolska.

8. Stanisławowskie Spotkania z Ko-
lędą: 
- grupa klas 0-III: I miejsce zespół klasy 
drugiej „Aniołeczki” – dzieci przygoto-
wała pani Marzena Przytuła, 

Ciąg dalszy na str. 16
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WARTO W NAS 
INWESTOWAĆ

Ciąg dalszy ze str. 15
I miejsce wyśpiewał Jakub Jasina z zerów-
ki – opiekun p. Izabela Odrzywolska. Wy-
różnione zostały: Gabrysia Pupiec, klasa 
I – opiekun pani Ewa Adamowicz, Zespół 
„Słoneczka” z klasy III – p. A. Szkałuba.
- grupa klas IV-VI: I miejsce wyśpiewała 
Kamila Pupiec, a wyróżnienie otrzymała 
Weronika Gałan – dzieci przygotowała 
pani K. Buczak.

9. Godnie uczciła 70 rocznicę po-
wstania Armii Krajowej uczennica naszej 
szkoły –14 lutego odbył się wojewódzki 
etap konkursu historycznego, Patrycja 
Korol została wojewódzkim laureatem 
tego konkursu, tym samym zostanie zwol-
niona ze sprawdzianu końcowego uzysku-
jąc maksymalną liczbę punktów – opiekun 
Elżbieta Zub.

10. Leszek Dobek, Daniel Męka z kl. I 
zostali laureatami Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy „Zuch” – uczniów przygo-
towała pani E. Adamowicz.

11. Tytuł laureata Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego „Mimak” 
uzyskał uczeń kl. III Jakub Piskor – Kubę 
do konkursu przygotowała p. A. Szkału-
ba.

12. Laureatem Ogólnopolskiego Kon-
kursu Matematycznego „Oxford” został 
również uczeń klasy trzeciej Kacper Gał-
ka – podopieczny p. A. Szkałuby.

13. Pierwsze miejsce w VIII Gmin-
nym Konkursie „Pierwsza pomoc” zdoby-
ły uczennice klasy szóstej: Kamila Borek i 
Magdalena Bukała – dziewczynki do kon-
kursu przygotowała p. J. Bodys.

14. II miejsce w Turnieju Ekologicz-
nym pod hasłem „Woda źródłem życia” 
zdobyły: Patrycja Korol, Kamila Rocz-
kowska i Karolina Łoza – uczennice klasy 
szóstej przygotowała p. J  Bodys.

15. Zwycięzcą powiatowego konkur-
su wiedzy „Dzieci Zamojszczyzny” zosta-
ła Patrycja Korol z klasy szóstej – opiekun 
E. Zub.

16. Pierwsze miejsca w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Ja-
nusz Korczak – człowiek, który ukochał 
dzieci” zdobyły: uczennica klasy III San-
dra Złotorzyńska – opiekun Anna Szkału-
ba, Kamila Pupiec  klasa IV – opiekun Ja-
dwiga Gałka, II miejsce w tym konkursie 
zajęła Martyna Przytuła z klasy trzeciej 
– opiekun p. A. Szkałuba.

17. I miejsce i tytuł Mistrzyń Woje-
wództwa Lubelskiego w turnieju piłkar-
skim o „Puchar Tymbarku z podwórka na 
stadion” zdobyły dziewczynki z klas I-III, 
wcześniej zostały mistrzyniami gminy i 
powiatu – n-l A. Szkałuba.

18. I miejsce w powiecie oraz w wo-

jewództwie w turnieju piłkarskim „Mała 
Piłkarska Kadra Czeka” – n-l A. Szkału-
ba.

19. I miejsce w gminie, I w powiecie, 
I w rejonie i III miejsce w województwie 
w „Igrzyskach Mini Piłka Nożna Dziew-
cząt” – n-l A. Szkałuba.

20. I miejsce w powiecie w turnieju 
piłkarskim o puchar Marka Wielgusa, wy-
jazd na fi nał wojewódzki w Międzyrzecu 
Podlaskim z powodów fi nansowych nie 
wypalił.

21. III miejsce w konkursie plastycz-
nym Wielkanocna Pisanka w Józefowie 
zdobył uczeń klasy pierwszej Wojtek Ku-
kiełka, a nagrodę specjalną otrzymał Le-
szek Dobek – chłopców przygotowała do 
konkursu p. E. Adamowicz. 

22. Nagroda specjalna w konkursie 
wielkanocnym przyznana została uczen-
nicy klasy trzeciej Gabrysi Dobek – opie-
kun A. Szkałuba.

23. Dwa pierwsze miejsce w IX edy-
cji Festiwalu Piosenki Ekologicznej orga-
nizowanej przez Szkołę Podstawową im. 
Armii Krajowej w Kaczórkach w katego-
rii soliści oraz kategorii karaoke wyśpie-
wała uczennica klasy IV Kamila Pupiec 
– opiekun p. K. Buczak.

24. III miejsce w IX edycji Festiwa-
lu Piosenki Ekologicznej organizowanej 
przez Szkołę Podstawową im. Armii Kra-
jowej w Kaczórkach, kategoria zespoły 
– zespół „Gwiazdeczki” – opiekun p. K. 
Buczak.

25. I miejsce w konkursie muzycz-
nym „Śpiewający słowik” zdobyła Ka-
mila Pupiec, a w etapie powiatowym tego 
konkursu Kamila otrzymała wyróżnienie 
– opiekun p. K. Buczak.

26. Wyróżnienie w konkursie mu-
zycznym pod hasłem „Zawsze niech 
będzie…”, który odbył się w Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Zamościu 
otrzymała Kamila Pupiec – opiekun p. 
Katarzyna Buczak.

27. Wyróżnienie w konkursie piosenki 
ekologicznej wyśpiewała Gabrysia Dobek 
z kl. III – opiekun artystyczny Anna Szka-
łuba.

28. II miejsce w tym festiwalu zdo-
była Gabrysia Pupiec z kl. I – pod opieką 
pani Ewy Adamowicz.

29. II miejsce w konkursie plastycz-
nym „Wielkanocna Pisanka”  w Krasno-
brodzkim Domu Kultury Łucja Przytuła 
– opiekun K. Buczak. Wyróżnienie w tym 
samym konkursie Iza Szponar z kl. II – n-l 
M. Przytuła.

30. W gminnym konkursie plastycz-
nym „20 lat Straży Pożarnej” Agata Ro-
gowska z kl. II zajęła I miejsce, Aleksan-
dra Roczkowska II miejsce, Dominika 
Korga z kl. II otrzymała wyróżnienie – n-l 
M. Przytuła. 

31. Zwycięstwo i tytuł laureata w 
konkursie plastycznym zorganizowanym 

przez Marszałka Województwa Lubel-
skiego „RPO zmienia przyszłość – na-
maluj swój świat” przez uczennicę klasy 
szóstej Łucję Przytułę – n-l K. Buczak. W 
nagrodę szkoła otrzymała zestaw: wyso-
kiej jakości projektor i tablicę multime-
dialną.

Bardzo dobry wynik sprawdzianu po 
klasie szóstej 23,5 (gmina 22,1; powiat 
21,9; województwo 22,8) – wychowawca 
p. J. Gałka.

Również dobrze wypadł sprawdzian 
po klasie III „OBUT” organizowany 
przez OKE, uczniowie uzyskali wynik z 
umiejętności językowych 86,3% (czyli 
wyższy od wszystkich badanych uczniów, 
który wynosił 70,9%, wyższy od uczniów 
mieszkających na wsi 69,2%, wyższy od 
uczniów w województwie72,4%, z umie-
jętności matematycznych wynik wyniósł 
75,6% czyli wyższy od wszystkich ba-
danych uczniów, który wynosił 65,7%, 
wyższy od uczniów mieszkających na wsi 
64,0%, wyższy od uczniów w wojewódz-
twie 66,0 % – wychowawca A. Szkałuba

Na koniec najważniejsze; po pięć-
dziesięciu latach oczekiwań udało się roz-
budować naszą szkołę – wielkie zasługi 
dla Władz Samorządowych i środowiska 
szkoły.

Dziękuję Panu Burmistrzowi, Samo-
rządowi Gminy, a przede wszystkim Pań-
stwu Nauczycielom i Rodzicom za dobry 
rok. Życzę podobnego następnego i spo-
kojnej pracy.

Krzysztof Szkałuba

Z ostatniej 
chwili

Nasze wspaniałe dziewczynki całe 
wakacje spędziły z piłką nożną. 

W pierwszych dniach lipca reprezentacja 
szkoły starszych dziewcząt przebywała 
wraz z opiekunami w Opolu biorąc udział 
w fi nale Polski turnieju piłkarskiego LZS 
„Mała Piłkarska Kadra Czeka” – nasze 
dziewczynki zajęły szóste miejsce.
W połowie lipca młodsze dziewczynki 
wraz z pozostałą kadrą województwa lu-
belskiego były na obozie półfi nałowym 
w Kluczborku. Zajęły tam drugie miejsce 
awansując do Wielkiego Finału ofi cjal-
nych Mistrzostw Polski U – 10 turnieju 
piłkarskiego „Z podwórka na stadion” o 
Puchar Tymbarku.
Wielki Finał odbył się w połowie wrze-
śnia w Ostródzie – nasza ekipa zajęła pią-
te miejsce w kraju.
Szczegółowa relacja w następnym nume-
rze Gazety.

Anna Szkałuba
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Nowogródzka Brygada Kawa-
lerii stanowiła część Grupy 

Operacyjnej Kawalerii, która otrzymała 
rozkaz dowództwa Armii „Warszawa” 
do natarcia na Mińsk Mazowiecki.

Natarcie to miało nastąpić 13 wrze-
śnia, a celem akcji było odciążenie Ar-
mii „Modlin”, spychanej przez nieprzy-
jaciela znad Bugu ku południowi.

Oddziały niemieckie obeszły stoli-
cę  w rejonie Mińska Mazowieckiego i 
przecięły szosę łączącą Garwolin z Lu-
blinem.

Akcję G. O gen. Andersa wspie-
rać miały: grupa gen. bryg. Juliusza 
Zulaufa od północy i grupa gen. bryg. 
Małachowskiego z rejonu Modlina.

Jednak z powodu okrążenia przez 
dwie niemieckie dywizje piechoty twier-
dzy w Modlinie, gen. Rómmel jeszcze 
12 września wieczorem wstrzymał na-
tarcie Grupy Operacyjnej Zulaufa.

Grupa gen. Andersa , nie powiado-
miona o powyższym zmuszona była wy-
konać atak samodzielnie.

Ponadto była narażona na zaatako-
wanie przez Niemców od północy.

Nowogródzka BK bez 25 p.uł i ba-
terii 9 dak od zachodu i południowego 
zachodu wspierał atak Wołyńskiej Bry-
gady Kawalerii.

Natomiast 25 p. uł. stanowił odwód 
pierwszorzutowego 27 p. uł., a 26 p. uł. 
– 4 Pułku Strzelców Konnych.

Najbardziej w walki z niemiecką 
piechotą został uwikłany 27 p. uł.

Z powodu braku dobrej łączności 
miedzy oddziałami – współdziałanie w 
natarciu nie mogło być należycie pro-
wadzone, a dużym wysiłkiem i krwawo 
wyzwolone tereny z powrotem  prze-
chodziły pod panowanie jednostek prze-
ciwnika.

Opór nieprzyjaciela z godziny na 
godzinę ciągle wzrastał.

Jedynie dywizjon pancerny wyparł 
Niemców z Siennicy, co wykorzystał 25 
pułk i zdobył ten punkt natarcia.

Szef sztabu Armii „Warszawa” płk. 
dypl. A Pragłowski w obliczu przewa-
gi wojsk agresora , o godzinie 17 nadał 
przez radio polecenie gen. Rómmla, 
natychmiastowego przerwania bitwy i 
marszu G. O Kawalerii za Wieprz przez 
Garwolin w rejon Parczewa, gdzie gru-
pa miała oczekiwać na dyspozycje Na-
czelnego Wodza.

Wieczorem 13 września  gen. Róm-

mel otrzymał z Naczelnego Dowództwa 
radiodepeszę następującej treści „…
cały wyścigowiec (tj. G. O Kawalerii 
gen. Andersa) dołączyć bezwzględnie do 
Przedrzymirskiego. Jeżeli go nie znaj-
dzie, forsownie maszerować na Kock”.

Gen. Anders, nie czekając nocy na-
tychmiast po otrzymaniu rozkazu, roz-
począł marsz we wskazanym kierunku.

25 p.uł. działający w ramach akcji 
Brygady, w dniu 13 września wyruszył 
w kierunku Garwolina.

Doszło do spotkania z silnym od-
działem niemieckim pod miejscowością 
Kołbiel.

Spieszony dywizjon w składzie 1i 4 
szwadronu pod dowództwem 
zastępcy d-cy pułku ppłk 
Korczaka, w krwawej walce 
na bagnety i granaty, wyparł 
Niemców otwierając drogę 
dalszego natarcia.

W tym czasie 2 i 3 szwa-
dron działał w szyku konnym. 
Jeden z patroli 2-go szwadro-
nu wziął jeńców, którzy oka-
zali się Mazurami z War-
mii- mieli polskie nazwiska 
i mówili po polsku.

W dniu 18 września 
część G. O Kawalerii rozlokowała się 
w rejonie Kozłówki koło Lubartowa. 
Natomiast Nowogródzka B.K, prze-
kroczywszy rzekę Wieprz, przeszła na 
krótki postój ubezpieczony w okolicach 
Łęcznej, gdzie były dogodne warunki 
do obrony oraz uzupełnienia zapasów 
żywnościowych dla wojska i furażu dla 
koni.

4 Pułk Strzelców Konnych pod do-
wództwem ppłk Marszewskiego został 
wysunięty w kierunku południowym, do 
miejscowości Turka, przy szosie Lublin  
z Łęczną – jako ubezpieczenie od strony 
zajętego przez Niemców Lublina.

Szwadrony 4 psk, napotkały silny 
oddział zmotoryzowanej piechoty prze-
ciwnika i stoczyły z nim zaciętą, ale 
zwycięska walkę. To działo się w okoli-
cach moich rodzinnych stron.

Ja, jako wówczas siedmioletni chło-
piec pamiętam ten dzień.

W godzinach popołudniowych, szo-
sę łączącą Lublin – Łęczną, która prze-
biegała około 100 metrów od naszego 
gospodarstwa w miejscowości Nowo-
gród – przechodziły liczne kolumny ka-
walerii wraz z towarzyszącym sprzętem 

wojskowym.
W niedalekiej odległości, bo zaled-

wie około 500 metrów od mojego domu, 
na wzgórzu obok skrzyżowania dróg 
rozmieszczone były armaty, prowadzą-
ce ostrzał w kierunku południowo-za-
chodnim, tj. przypuszczalnie w rejon 
miejscowości Turka, gdzie trwały walki 
z wrogimi wojskami.

Kiedy już robił się zmierzch, widać 
było przelatujące artyleryjskie pociski 
znaczące smugowate tory, by z hukiem 
rozrywać się w niedalekiej odległości. 
Najprawdopodobniej była to bateria z 9 
Dywizjonu Art. Konnej.

Generał W. Anders podaje, że 18 
września w Łęcznej spotkał  

gen. Plisowskiego, od któ-
rego dowiedział się o ruchu 
Niemców z Brześcia w kie-
runku południowym.

Gen. Plisowski 11 
września został dowódcą 
twierdzy „Brześć”. W nocy 
16-17 września przedarł się 
wraz z załogą cytadeli przez 

pierścień wojsk niemiec-
kich i z niewielka grupą 
dołączył do gen. Andersa. 
Został z-cą dowódcy G. O 

Kawalerii. 
Natomiast 25 p.uł. w dwóch nocnych 

przemarszach dnia 19 września osiągnął 
Rejowiec, gdzie dnia następnego wraz z 
brygadą przeżył największe w kampanii 
bombardowanie lotnicze.

Naloty trwały prawie od rana do 
późnego popołudnia i spowodowały po-
ważne straty w ludziach i sprzęcie.

Od dnia 20 września, pułk aż do 
końca kampanii ustawicznie dzień po 
dniu będzie staczał walki.

Przytoczone przeze mnie bitwy są 
tylko przykładem bojowej akcji pułku.

Pod Grabowcem, przy szosie prze-
biegającej od Skierbieszowa, podjazd 1 
szwardonu pod dowództwem por. Ger-
lickiego napotkał zmotoryzowany pod-
oddział niemiecki.

Po podjęciu szybkiej decyzji przez 
dowódcę, szwadron spieszony w ataku 
frontalno-oskrzydlajacym  rozbił w/w 
pododdział wroga, zniszczył trzy opan-
cerzone samochody unieszkodliwił kil-
ka motocykli.

Wśród żołnierzy niemieckich było 
wielu zabitych oraz rannych.

Ciąg dalszy na str. 18 

Szlak bojowy 
25 Pułku Ułanów Wielkopolskich (cz.4)

ppłk Marian Korczak
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Szlak bojowy 
25 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich 

(cz.4)
Ciąg dalszy ze str. 17

U dowódcy znaleziono niezwykle 
cenne rozkazy i mapę z naniesioną sy-
tuacją okrążenia  1 Dywizji Piechoty 
generała Kowalskiego.

Plutonowy podchorąży Karol Mi-
kołajewski – znający dobrze język nie-
miecki – te dokumenty przetłumaczył.

Dzięki przejęciu rozkazu, gen. Ko-
walskiemu udało się wyrwać swą dywi-
zję z matni.

Grupa Operacyjna Kawalerii, dzia-
łająca w myśl wytycznych  rozkazu do-
wódcy Frontu Północnego gen. dyw. 
Stefana Dęba Biernackiego, w dniu 22 
września zajęła pozycje wyjściowe do 
ataku. 

Nowogródzka i Wołyńska BK przy-
były do lasów Kraczew – kol. Sosnowa.
Brygada płk. A Zakrzewskiego zajęła 
pozycje w północnej części Komarowa.

Natomiast resztki Kresowej BK płk 

dypl. J. Grobickiego oraz 1 Pułk Szwo-
leżerów stanowiły odwód i miały posu-
wać się za Nowogródzką BK.

Grupa gen. Andersa, wieczorem 22 
września ruszyła do ataku wzdłuż osi 
Kraczew  - Janówka – Polanówka – Su-
chowola – Krasnobród- Stanisławów 
– Majdan Sopocki i miała opanować 
część obszaru Józefowa. 

Ogólny kierunek działania prowa-
dził w lukę miedzy dwoma niemieckimi 
korpusami VII  i VIII, która miała za-
mknąć 68 Dyw. piechoty z VII korpusu.

Dywizja ta dopiero rankiem 23 wrze-
śnia rozpoczęła ruch z rejonu Rudka – 
Zwierzyniec w stronę Krasnobrodu.

Pułki Nowogródzkiej BK łatwo po-
konały ubezpieczenia niemieckie w Ja-
nówce (25 p. uł.), oraz Dierążni (26 p. 
uł).

O świcie opanowały Polanówkę i 
Krynice.

Następnym celem ataku był Krasno-
bród
   c.d.n.

Jan Gębka

Pamiętam, jak starsi ludzie z wio-
ski, z której pochodzę, opowia-

dali o projekcjach fi lmów w remizach 
strażackich, było to gdzieś w latach 80. 
Jacyś przyjezdni, pewnie całkowicie na 
lewo, wyświetlali na prześcieradle fi l-
my, widzowie akurat najmilej wspomi-
nają bijatyki z Chuckiem Norrisem albo 
„Rambo – Pierwszą krew”. Niewiele się 
zmieniło przez te lata, dzisiaj wiele osób 
w tym kraju również nie ma możliwości 
grupowego, bardziej refl eksyjnego – niż 
oglądanie fi lmu na kilkunastocalowym 
monitorze – odbioru dzieł fi lmowych. 
Zróbmy mały rachunek: podróż z Kra-
snobrodu do najbliższego kina, tego w 
Zamościu, trwa pół godziny, dołóżmy 
koszty dojazdu, późno kończące się se-
anse dzieł premierowych, a okaże się, że 
mało jest kinomanów, którzy naprawdę 
pozwalają sobie na taki rarytas częściej 
niż raz w miesiącu. Problem, jak widać, 
wcale nie tkwi w mentalności miesz-
kańców, przeszkody są czysto fi zyczne 
i przestrzenne. Dlatego 28 sierpnia ak-
tywiści z projektu Polska Światłoczuła 
odwiedzili Krasnobród, miasto urocze, 
którego wyremontowany dom kultury i 
całkiem spora sala kinowa tylko proszą, 
aby wyświetlać tam dobre, skłaniające 
do refl eksji fi lmy. 

Polska Światłoczuła, jak czytamy na 
stronie informacyjnej, „rozpościera fi l-
mową sieć nad krajem, odkrywa i lokali-
zuje miejsca, do których warto dotrzeć z 
dobrym polskim kinem. Chcemy stwo-
rzyć niepowtarzalną atmosferę wokół 
projekcji, dlatego będą one odbywały się 
w nietypowych miejscach: w więzieniu, 
w kościele, w małych zapomnianych 
salach operowych, domach kultury”. 
Cel godny idealistów, zapoczątkowany 
przez grupę młodych miłośników ce-
luloidowych opowieści, na pewno po-
trzebna była tutaj również wiara w to, 
że kino może zmieniać świat. I jasne, 
że może, szczególnie dobre kino. Polska 
Światłoczuła dociera więc do mieszkań-
ców, którzy pozbawieni są możliwości 
spotkań z polskim fi lmem autorskim i 
jego twórcami. Każda projekcja fi lmu 
połączona jest ze spotkaniem z jednym z 
głównych jego twórców. Najważniejsze 
jest stworzenie potrzeby intelektualnego 
dyskursu o obejrzanych tytułach, w Kra-
snobrodzie się udało – do KDK przyszła 
głównie młodzież i widać było, że byli 
poruszeni wybranym przez koordyna-
torów fi lmem. „Cześć, Tereska” w reż. 
Roberta Glińskiego to dzieło kultowe, 
które boleśnie wprowadziło dzisiejszych 
gimnazjalistów do rzeczywistości końca 

lat dziewięćdziesiątych, szarych blo-
kowisk, ciągle niezasklepionych post-
komunistycznych ran. Chyba młodzi 
zrozumieli przekaz, z Tereską można się 
bowiem identyfi kować – to dziewczyna, 
która szuka swojego miejsca na świecie, 
desperacko pragnie miłości i uciecz-
ki w świat kolorowy, inny niż czarno-
białe kadry. Po projekcji były brawa i 
rozmowa krasnobrodzian z Aleksandrą 
Grażyńską, jedną ze Światłoczułych. 
Niestety nie udało się przybyć Karolinie 
Sobczak, aktorce, która grała Renatę, 
koleżankę tytułowej bohaterki. Całość 
transmitowana była na żywo na stronie 
internetowej. 

Pomysłodawcami projektu są: Doro-
ta Kędzierzawska (reżyser) oraz Arthur 
Reinhart (producent, operator). Polska 
Światłoczuła oświetliła Krasnobród 
dzięki zaproszeniu lokalnego animato-
ra kultury, Tomasza Pakuły. Projekcja 
została zorganizowana we współpracy 
z Ośrodkiem Szkoleniowo-Wypoczyn-
kowym Pszczeliniec Tadeusza Wszoły, 
gdzie goście zatrzymali się na czas po-
bytu w Krasnobrodzie. 

Więcej informacji na: 
www.polskaswiatloczula.pl

Jakub Koisz

Światłoczule w Krasnobrodzie

Krasnobrodzki Dom Kultury
serdecznie zaprasza

DZIECI I MŁODZIEŻ NA:

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Pracownia Dobrych Pomysłów 

wtorek godz. 15.00 - 16.00
Mały Artysta  

piątek godz:.14.00 - 15.00
Instruktor prowadzący: 

Marzena Mazurek

ZAJĘCIA MUZYCZNE
poniedziałek-środa i piątek - sobota

(według indywidualnego harmonogramu 
ustalonego z uczestnikami).

Instruktor prowadzący: 
Jarosław Derkacz

KLUB SZACHOWY 
piątek godz. 16.00 -19.00
Instruktor prowadzący: 

Ryszard Probola

ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO
czwartek godz. 19.00 

Instruktor prowadzący: 
Anna Antoszczak
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Od 13 do 24 sierpnia 
2012r. w  Gminie Kra-

snobród zostały zorganizowa-
ne przez Związek Młodzieży 
Wiejskiej z Warszawy i Kra-
snobrodzki Dom Kultury przy 
współpracy z Urzędem Miej-
skim w Krasnobrodzie półko-
lonie dla dzieci i młodzieży w 
wieku od 7 do 14 lat. Opiekę 
nad dziećmi sprawowała wy-
kwalifi kowana kadra pedago-
giczna. Zajęcia dla 197 uczest-
ników odbywały się w ZSP w 
Krasnobrodzie, SP w Majdanie 
Wielkim oraz SP w Kaczór-
kach. Uczestnicy półkolonii 
realizowali bogaty program 
zajęć: odbywały się konkursy, 
zabawy integracyjne, zajęcia 
sportowe i profi laktyczne pro-
mujące zdrowy styl życia. Or-
ganizowane były wyjazdy na 
krytą pływalnię, do kina, rajdy 
po najbliższej okolicy oraz wy-
cieczki po Roztoczu. 

Uczestnicy letniego wypo-
czynku otrzymywali dwa posił-
ki dziennie – drugie śniadanie 

i obiad.
Na zakończenie półkolonii 

dzieci otrzymały od Związku 
Młodzieży Wiejskiej z Warsza-
wy wyprawki szkolne. 

Dla wielu dzieci była to 
okazja spotkania z ciekawymi 
ludźmi, poznania swojej Małej 
Ojczyzny, spędzenia wolnego 
czasu pod fachową opieką w 
sposób bezpieczny, ciekawy, 
kreatywny oraz uczący postaw 
proekologicznych i promują-
cych zdrowy tryb życia. Orga-
nizacja półkolonii dla dzieci 
w miejscu ich zamieszkania 
pozwala skorzystać z tej formy 
wypoczynku dzieciom, które 
nie mają możliwości spędzenia 
wakacji poza domem.

Rodzice i dzieci dziękują 
organizatorom za zorgani-
zowanie półkolonii letnich w 
gminie Krasnobród.

Kierownik półkolonii
mgr Małgorzata Kawałek

Sprawozdanie z półkolonii
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