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Prawie 9 mln złotych dofinansowania
dla Gminy Krasnobród

ramach pierwszej edycji pi‐
lotażowego naboru wnio‐
sków o dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Polski Ład, Gmina Krasno‐
bród otrzymała środki finansowe
w wysokości 8 849 000,00 zł.
Dofinansowanie będzie przeznaczo‐
ne na realizację poniższych inwestycji:
1. „Budowa sieci wodnokanalizacyj‐
nej wraz z modernizacją hydroforni
w gminie Krasnobród”, w tym:
• Modernizacja hydroforni w Zielonem
1 obiekt,
• Budowa sieci wodnokanalizacyjnej:
ul. Widokowa (900 m kanalizacja
i 850 m wodociąg), miejscowość Nowa
Wieś (3250 m kanalizacja), ul. Sikor‐
skiego (249 m kanalizacja i 202 m wo‐
dociąg), ul. Lelewela (540 m kanaliza‐
cja).
• Łącznie: kanalizacja  ok. 4939 m, wo‐
dociąg  ok. 1052 m.
Całkowita
wartość
zadania:
6.006.000,00 zł, w tym dofinansowa‐
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nie: 5 701 000,00 zł.
2. „Budowa i modernizacja infra‐
struktury drogowej w Gminie Kra‐
snobród” dotyczy:
• Budowy drogi gminnej nr 112305l
(ul. Słoneczna) od km 0+000,00 do
0+467,14 oraz 0+000,00 do km
0+114,11 wraz z łącznikiem od km
0+000,00 do km 0+074,29.
• Budowa drogi nr 112304 (ul. Łąkowa)
na odcinku od km 0+114,11 do km
0+324,96 i przebudowa odcin. od km
0+006,50 do km 0+204,90, w m. Kra‐
snobród.
• Dla budowy dróg zaprojektowano na‐

wierzchni asfaltową, a dla przebudowy
odc. ul. Łąkowej nawierzchnię z kostki
betonowej brukowej. zaprojektowano
łącznie projektowanych dróg do istnie‐
jących dróg powiatowych oraz realiza‐
cję zjazdów indywidualnych i dojść do
furtek. Łącznie: 1065m.
Całkowita
wartość
zadania:
1.900.000,00 zł, w tym dofinansowa‐
nie 1.800.000,00 zł.
3. „Remont budynku na potrzeby
utworzenia Centrum Aktywności
Społecznej i siedziby Ośrodka Pomocy
Społecznej w budynku po dawnym
ośrodku zdrowia przy ul. Lelewela”.
Budynek dwukondygnacyjny prze‐
znaczony do celów administracyjnoso‐
cjalnych. Łączna powierzchnia użytko‐
wa  320 m2.
Całkowita
wartość
zadania:
1.500.000,00 zł, w tym dofinansowa‐
nie: 1.348.000,00 zł.
Referat funduszy unijnych
i inwestycji UM

Odbiór końcowy termomodernizacji
budynku Podmiotu Ekonomii Społecznej

3 września w obecności Burmi‐
strza Krasnobrodu, przy współ‐
udziale inspektora nadzoru inwestor‐
skiego Dawida Blicharza odebrano
prace związane z realizacją inwestycji
pn. „Termomodernizacja budynku uży‐
teczności, Budynku Podmiotu Ekono‐
mii Społecznej przy ul. Rynek 12
w Krasnobrodzie”. Wykonawcą robót
była firma Usługi Budowlane Małgo‐
rzata Nakapała z Kalinowic.
W ramach zadania wykonano pra‐

ce termomodernizacyjne i remontowe,
dzięki którym budynek przy ul. Rynek
12 w Krasnobrodzie będzie służył
podmiotom ekonomii społecznej 
Krasnobrodzkiej Spółdzielni Socjalnej
„Źródło” i Roztoczańskiej Spółdzielni
Socjalnej „WartO” . Wartość robót bu‐
dowlanych wyniosła 500 333,48 zł. Za‐
mówienie realizowane jest w ramach
projektu: „Termomodernizacja budyn‐
ków użyteczności publicznej w gminie
Krasnobród” współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 5 Efektywność energe‐
tyczna i gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 5.2 Efektywność energe‐
tyczna sektora publicznego Regional‐
nego Programu Operacyjnego Woje‐
wództwa Lubelskiego na lata 2014
2020.
Referat funduszy unijnych
i inwestycji UM
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żarnych z terenów wiejskich” Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społeczne‐
go Rolników.
W ramach współpracy z OSP, pra‐
cownicy Gminy Krasnobród zapewniają
wsparcie doradcze i merytoryczne
w prawidłowym wydatkowaniu środ‐
ków oraz rozliczeniu dotacji.

Umowy na uzupełnienie
oświetlenia ulicznego
W dniu 28 października br. została
podpisana umowa na realizację zadania
pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego
w Majdanie Wielkim, Malewszczyźnie
i Krasnobrodzie”. Umowę podpisał p.
Kazimierz Misztal – Burmistrz Krasno‐
brodu przy kontrasygnacie Pani Elżbiety
Nowak – Skarbnika Gminy, z Firmą
Wielobranżową „Elektromontaż” Stani‐
sław Studnicki z Biłgoraja, reprezento‐
waną przez p. Grzegorza Studnickiego.
Zakres prac dotyczy inwestycji obej‐
mującej uzupełnienie oświetlenia ulicz‐
nego w następującym zakresie: 1. Uzu‐
pełnienie opraw oświetlenia ulicznego
w Majdanie Wielkim, 2. Uzupełnienie
opraw oświetlenia w Malewszczyźnie
3. Budowa oświetlenia ul. Kalinowa,
Jaśminowa/Fiołkowa, Kościuszki, Tar‐
gowa, Gietki, boczna ul. Sanatoryjnej.
Wartość podpisanej umowy wynosi
61 355,32 zł brutto. Termin wykonania
prac  09.12.2021 r.
Fundusze na wyposażenie
wozów strażackich OSP
Dwie jednostki OSP z terenu gminy
Krasnobród – OSP Wólka Husińska
i OSP Stara Huta otrzymały dotacje po
12 000,00 zł na zakup wyposażenia wo‐
zów strażackich. Dofinansowanie zosta‐
ło przyznane w ramach rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert dla OSP w ra‐
mach realizacji zadania pn. „Wyposaże‐
nie wozów strażackich w ramach wspie‐
rania jednostek Ochotniczych Straży Po‐

Odbiór częściowy oświetlenia
W dniu 29 października br. w Urzę‐
dzie Miejskim w Krasnobrodzie prze‐
prowadzono odbiór częściowy zadania
pn. „Budowa oświetlenia ulicznego zasi‐
lanego ze stacji Kaczórki 1, Kaczórki 3,
Hutki”.
Komisja odbiorowa w składzie: Ja‐
nusz Oś  Przewodniczący Komisji oraz
Małgorzata Miecznik i Dorota Sikora –
członkowie.
Roboty zostały wykonane w ramach
projektu pod nazwą: „Modernizacja
i rozbudowa oświetlenia ulicznego
w gminie Krasnobród” współfinansowa‐
nego ze środków Europejskiego Fundu‐
szu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 5 Efektywność ener‐
getyczna i gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjno‐
ści Regionalnego Programu Operacyjne‐
go Województwa Lubelskiego na lata
2014 2020.
Wykonawcą robót jest Firma
„ENERGOBUD” Krzysztof Studnicki
z siedzibą w Biłgoraju, a inspektorem
nadzoru Sylwester Krasoń „ELEKTRI‐
MO” z Tomaszowa Lubelskiego.
Wartość odebranych częściowych
robót wynosi 124 158,41 zł brutto.
Podpisanie umowy na docieplenie
łącznika w Zespole Szkół
w Krasnobrodzie
W dniu 3 listopada br. Kazimierz
Misztal – Burmistrz Krasnobrodu przy
kontrasygnacie Pani Elżbiety Nowak –
Skarbnika Gminy zawarli umowę z fir‐
mą INVEST ENERGY Paweł Kmieć
z Biłgoraja na realizację inwestycji pn.
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„Termomodernizacja budynków Zespo‐
łu Szkół w Krasnobrodzie (docieplenie
ścian zewnętrznych łącznika)”.
Zakres prac obejmuje m. in: wyko‐
nanie izolacji ścian piwnicy, wykonanie
cokołu, ocieplenie ścian, wykończenie
opasek z kostki brukowej betonowej,
wymianę wsporników i przewodów in‐
stalacji uziemiającej i odgromowej oraz
docieplenie wejścia do segmentu B.
Wartość podpisanej umowy wynosi
103 540,82 zł brutto. Roboty zostaną
wykonane w terminie do 03.12.2021 r.
Częściowy odbiór budowy
kanalizacji sanitarnej
4 listopada 2021 r. odebrano czę‐
ściowo prace związane z realizacją za‐
dania pn. „Budowa sieci kanalizacji sa‐
nitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobro‐
dzie oraz w Majdanie Wielkim”. Wyko‐
nawcą robót jest konsorcjum firm: Za‐
kład Usług Sanitarnych Józef Bucior
i AGBUD Łukasz Bucior z Krasnobro‐
du. Nadzór inwestorski nad zadaniem
pełni Pan Jacek Marcyniuk.
Wartość częściowo odebranych ro‐
bót wynosi 235 698,98 zł brutto.
Planowany termin zakończenia in‐
westycji to 15 grudnia 2021 r.
Roboty zostały wykonane w ramach
projektu pod nazwą: „Budowa sieci ka‐
nalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P.
w Krasnobrodzie oraz w Majdanie
Wielkim” współfinansowanego z Rzą‐
dowego Funduszu Inwestycji Lokal‐
nych.
Modernizacja budynku Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
Trwają prace związane z realizacją
zadania pn. „Modernizacja budynku
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Domini‐
kanówce”.
Wykonawcą jest Firma „WISTERM”
Bogumiła Mielnicka z Hutek.
W ramach inwestycji obiekt zostanie
dostosowany do zaleceń Państwowej
Straży Pożarnej i potrzeb osób niepełno‐
sprawnych poprzez wydzielenie pożaro‐
we klatki schodowej, zamknięcie jej
drzwiami o klasie odporności ogniowej
oraz wyposażenie jej w samoczynne
urządzenia oddymiające. Dodatkowo
planowana jest wymiana drzwi w po‐
mieszczeniach na piętrze budynku oraz
częściowy remont instalacji wodno –
kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.
Termin realizacji robót budowlanych
do dnia 28 listopada 2021 r.
Wartość umowy z Wykonawcą na
realizację robót budowlanych opiewa na
kwotę 234 930,00 zł.
Zadanie pn. „Modernizacja istnieją‐
cego Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Dominikanówce” dofinansowane jest
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ze środków PFRON w ramach obszaru F
„Programu wyrównywania różnic mię‐
dzy regionami III”.
Wartość dofinansowania wynosi
160 tys. zł.
Remonty ulic Sobieskiego i Szkolnej
W dniu 16 października została pod‐
pisana umowa na realizację zadania pn.
„Remont ulicy Sobieskiego od km
0+000,00 do km 0+394,92 i ulicy Szkol‐
nej od km 0+000,00 do km 0+073,91”.
Wykonawcą robót jest Przedsię‐
biorstwo Robót Drogowych w Zamo‐
ściu.
Zakres prac obejmuje:
1. Remont ulicy Sobieskiego w tym:

W
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 remont drogi o długości 392,92 m
i szerokości zmiennej od 2,9 m do
5,50 m o nawierzchni z mieszanki mi‐
neralnoasfaltowej, której początek
zlokalizowany jest w km 0+000,00
w rejonie skrzyżowania z drogą po‐
wiatową nr 3260L (przy granicy pasa
drogowego), natomiast koniec inwe‐
stycji zlokalizowany jest w km
0+392,92 w rejonie skrzyżowania
z drogą powiatową nr 3262L (przy
granicy pasa drogowego),
 pobocza i zjazdy ulepszone z kruszywa.
2. Remont ulicy Szkolnej w tym:
 remont drogi o długości 73,91m i sze‐
rokości podstawowej 5,50m o na‐

wierzchni z mieszanki mineralnoasfal‐
towej, której początek zlokalizowany
jest w km 0+000,00 w rejonie skrzyżo‐
wania z drogą powiatową nr 3260L
(przy granicy pasa drogowego), nato‐
miast koniec inwestycji zlokalizowanej
jest w km 0+073,91,
 pobocza ulepszone z kruszywa,
 zjazd o nawierzchni asfaltowej,
Wartość podpisanej umowy wynosi
339 804,41 zł brutto.
Zgodnie z zawartą umową roboty
zostaną wykonane w terminie do
16.12.2021 r.
Informacje zebrała: M. Czapla

Odbiór drogi w Kaczórkach

dniu 22.11.2021 r. odbył się
odbiór końcowy zadania pn.
„Rozbudowa drogi gminnej nr 110829L
w miejscowości Kaczórki od km
0+013,00 do km 0+727,50” dofinanso‐
wanego ze środków Rządowego Fundu‐
szu Rozwoju Dróg w 2021 roku.
Zakres wykonanych prac obejmował:
• rozbudowę drogi o długości 714,50m
i szerokości podstawowej 5,50 m o na‐
wierzchni z betonu asfaltowego, której
początek zlokalizowany jest w km
0+013.00 w rejonie skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 849 (przy granicy pasa
drogowego), natomiast koniec inwestycji

zlokalizowany jest w km 0+727.50, na
granicy Gmin Krasnobród i Adamów;
• wykonanie chodnika o szerokości
2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej
brukowej;
• wykonanie zjazdów zbiorczych i le‐
śnych o nawierzchni z betonu asfaltowe‐
go oraz gospodarczych o nawierzchni
z kostki betonowej brukowej;
• przebudowę kolidujących urządzeń te‐
lekomunikacyjnych;
• budowę kanału technologicznego;
• przebudowę istniejącego oświetlenia
ulicznego oraz budowę nowego;
• wykonanie przebudowy istniejącego

systemu odwodnienia powierzchniowego
wraz z remontem rowów przydrożnych
i zabezpieczenie części skarp;
• urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Realizację zadania rozpoczęto w dniu
24.06.2021 r., a zakończono w dniu
10.11.2021 r.
Wykonawcą zadania było Przed‐
siębiorstwo Robót Drogowych Sp.
z o.o. w Zamościu.
Całkowita wartość wykonanych i ode‐
branych robót wynosi 1 625 210,48 zł
brutto.
Referat funduszy unijnych
i inwestycji UMu
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Podpisanie umowy na rozbudowę Przychodni
Rehabilitacyjnej w krasnobrodzkim sanatorium

dniu 8 września 2021r. w Krasnobrodzie została
podpisana umowa na „Wykonanie przebudowy
i rozbudowy Przychodni Rehabilitacyjnej w Sanatorium
w Krasnobrodzie”, pomiędzy Wykonawcą „INSTALBUD”
E. Gałek i Partnerzy Spółka Jawna, ul. Żwirki i Wigury 11,
22680 Lubycza Królewska, reprezentowanym przez
Wspólników Pana Wiesława Gałka i Pana Ryszarda Maryni‐
cza, a Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyj‐
nym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, reprezentowanym
przez Panią Barbarę Kowal – Dyrektora, za kontrasygnatą

Głównego Księgowego Pana Edwarda Garbuli.
Umowa została podpisana w obecności Pana Stanisława
Grześko Starosty Zamojskiego oraz Radnych Rady Powiatu
w Zamościu  Pani Agnieszki Adamczuk i Pana Janusza Nawoja.
Wartość inwestycji  10.974.525,21 zł. Zakończenie realizacji
zadania  15 listopada 2022r.
Marta Lizut

N

Pomóżmy Weronice
 małej mieszkance naszej gminy

asza córka Weronika Płońska
przyszła na świat z trisomii 21.
(powszechnie znanej pod nazwą zespo‐
łu Downa) współistniejącej przy niej
wady serca pod postacią ubytku prze‐
grody
przedsionkowokomorowej

i brakiem jednej zastawki. Obecnie We‐
ronika jest po jednej operacji przegrody
ubytku przegrodowokomorowego i re‐
konstrukcji zastawki. W przyszłości
być może czeka ją kolejna operacja, jak
i kosztowna rehabilitacja. Dodatkowo
Weronika wymaga rehabilitacji rucho‐
wej, ponieważ przy jej wiodącej choro‐
bie towarzyszy obniżone napięcie mię‐
śniowe, które spowalnia jej rozwój.
W pomoc dla małej Weroniki włączyło
się Stowarzyszenie Dawcy Uśmiechu –
Smile Donors, które wraz ze Stowarzy‐
szeniem Zamojskie Centrum Wolonta‐
riatu organizują „Świąteczny Charyta‐
tywny Turniej Piłkarski – Gramy dla
Weroniki!”. Turniej odbędzie się 26
grudnia 2021 r. na hali OSIR w Zamo‐
ściu ul. Królowej Jadwigi 8. Środki ze‐
brane podczas rozgrywek oraz licytacji
gadżetów oraz koszulek z podpisami
znanych piłkarzy i klubów zostaną
przekazane na leczenie i rehabilitację
naszej córki Weroniki Płońskiej. Roz‐
grywki piłkarskie odbędą się w formie
tradycyjnej z zachowaniem wszelkich
zasad
sanitarnoepidemiologicznych,

a licytacje w formie online bądź w rze‐
czywistości, w zależności od sytuacji
epidemiologicznej. Zachęcamy wszyst‐
kich mieszkańców do udziału w turnie‐
ju i pomocy małej mieszkance naszej
gminy.
Z racji tego, że Weronika jest pod‐
opieczną Fundacji Serca dla Maluszka,
pomóc może każdy z nas już dziś. Wy‐
starczy wpłacić darowiznę  przysło‐
wiową „złotówkę”  na numer rachun‐
ku bankowego Fundacji: 85 1160 2202
0000 0001 9214 1142 w treści przele‐
wu należy wpisać: „1960 Weronika
Płońska”.
Pełni nadziei i wiary, zwracamy się
do Państwa z gorącą prośbą o pomoc.
Bez wielokierunkowej i regularnej tera‐
pii nasza córeczka nie będzie miała
szansy na rozwój i lepsze codzienne
funkcjonowanie. Każdy Państwa gest,
który przyczyni się do poprawy stanu
zdrowia naszej córeczki, naprawdę
wiele dla nas znaczy i za każdy z nich
prosto z serc dziękujemy!
Krystyna i Jan Płońscy
Rodzice Weroniki
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KDK oczekuje na dostawę sceny mobilnej

rasnobrodzki Dom Kultury
wyłonił dostawcę sceny mo‐
bilnej, która będzie zakupiona w ra‐
mach
realizacji
zadania
pn.
„Krasnobrodzka kultura w plenerze 
zakup sceny mobilnej na potrzeby wy‐
darzeń i edukacji kulturalnej” dofinan‐
sowanego z programu Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu „In‐
frastruktura domów kultury”.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe
nr 2/2021 z dnia 17.09.2021 r. na „Do‐
stawę sceny mobilnej dla Krasnobrodz‐
kiego Domu Kultury”, najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma ALSPAW Sp.
z o. o z Ostrowa Wielkopolskiego. Cena
oferty brutto wynosi 120 204,21 zł.
Wartość dofinansowania zakupu sce‐
ny z programu MKDNiS, zgodnie z za‐
wartą umową wyniesie 43,33 % tej kwo‐
ty, tj. nieco ponad 52 tys. zł. Pozostała
kwota zostanie sfinansowana z dotacji ce‐
lowej z budżetu gminy (prawie 50 tys. zł.)

wystarczą 2 osoby, które mogą to wyko‐
nać w czasie ok. 60 minut.
Termin dostawy sceny określony
w umowie zawartej w dniu 29.09.2021
roku pomiędzy KDK a firmą Alspaw to
15 grudnia 2021 roku.
Mariola Czapla

oraz środków własnych KDK i funduszy
sponsora  firmy „Rodowita z Roztocza”,
które wynoszą po 10 tys. zł.
Scena, którą zakupi KDK ma podnoszo‐
ny dach o kształcie łukowym i jest umo‐
cowana na przyczepie, która może być
ciągnięta przez samochód osobowy,
dzięki czemu jej transport nie wymaga
dużego zaangażowania sprzętowego. Jej
wymiary to: szerokość  8 m, głębokość
 6 m i wysokość  5 m. Dzięki zastoso‐
wanym rozwiązaniom technicznym sce‐
na jest łatwa w obsłudze. Do jej montażu

Zadanie pn. „Krasnobrodzka kultura
w plenerze  zakup sceny mobilnej na po‐
trzeby wydarzeń i edukacji kulturalnej”
dofinansowano ze środków Ministra Kultu‐
ry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu po‐
chodzących z Funduszu Promocji Kultury
uzyskanych z dopłat ustanowionych
w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 li‐
stopada 2009 r. o grach hazardowych”

Odbiór prac na termomodernizację Zespołu Szkół

W

dniu 11 października br. dokonano odbioru koń‐
cowego zadania pn. „Termomodernizacja budyn‐
ku Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.
W ramach prac termomodernizacji dwóch segmentów
przeprowadzono następujące roboty:
 docieplenie ścian zewnętrznych z nową elewacją,
 przebudowę instalacji grzewczej,
 budowę instalacji fotowoltaicznej.
Roboty zostały wykonane w okresie od 02.02.2021 r. do

31.08.2021 r. w ramach projektu pod nazwą: „Termomoder‐
nizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Krasno‐
bród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun‐
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 5,2 Promocja niskoemisyjności Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014 2020.
Wykonawcą robót była Firma „Invest Energy” Paweł
Kmieć z siedzibą w Bił‐
goraju, natomiast In‐
spektorem nadzoru Da‐
wid Blicharz.
Wartość odebranych ro‐
bót wyniosła 805 542,99
zł brutto.
Referat funduszy
unijnych
i inwestycji UM
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„UltraRoztocze” 2021

uża charytatywna impreza
sportoworekreacyjna organi‐
zowana na Roztoczu pod nazwą Ultra‐
Roztocze, podobnie jak w roku
ubiegłym, ze względu na ograniczenia
związane z pandemią Covid19 odbyła
się jesienią, a nie wiosną jak wcześniej
było planowane. W tym roku główną
bazą tej imprezy, która odbyła się
w dniach 13 października był Zwie‐
rzyniec. Tam była meta dla wszystkich
dystansów, na której na kończących
zawody uczestników czekały brawa
publiczności oraz gratulacje od organi‐
zatorów i najbliższych, a także pamiąt‐
kowe medale. Najlepsi zawodnicy
otrzymali puchary i nagrody rzeczo‐
we.
Starty do poszczególnych dystansów
miały miejsce w pięciu miejscowościach
– w Zwierzyńcu, Józefowie, Suścu, Bon‐
dyrzu i Krasnobrodzie, który tradycyjnie
już miał też swój udział w tym wydarze‐
niu. W naszym mieście bowiem odbył się
start do biegu na dystansie 30 km, który
zlokalizowany był na ulicy Młyńskiej.
Poza tym na krasnobrodzkim stadionie
sportowym zorganizowany był punkt
kontrolnożywieniowy dla uczestników
biegu na dystansach 60, 90 i 120 km oraz
120 km MTB (rowerzyści). W przygoto‐
wanie tego punktu i jego obsługę zaanga‐
żowani byli przedstawiciele Miejsko
Gminnego Klubu Sportowego „Igros”

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
i Krasnobrodzkiego Domu Kultury,
a także wolontariusze z Klubu Wolonta‐
riatu działającego w Zespole Szkół
w Krasnobrodzie.
W zawodach wzięło udział ponad
860 zawodników z różnych miejscowości
naszego kraju (osób uprawiających biegi,
nordic walking i kolarstwo górskie). Naj‐
większą popularnością cieszył się dystans
30 km – wystartowało na nim prawie 270
zawodników.
Najlepsi zawodnicy na poszczegól‐
nych dystansach to:
 10 km – Mariusz Łobaczuk z Chełma
(52 min.)
 10 km NW – Leszek Juszczak z War‐
szawy (1 godz. 37 min.)
 20 km – Paweł Mularczyk (1 godz.
43 min.)
 30 km – Przemysław Oleksy z Rzeszo‐
wa (2 godz. 11 min.)
 60 km – Jakub Wojtczak z Warszawy
(4 godz. 38 min.)
 90 km – Mateusz Stasikowski z War‐
szawy (8 godz. 25 min.)
 120 km – Robert Kieroński z Modlina
Twierdzy (11 godz. 41 min.)
 120 km MTB – Grzegorz Mazur z Lu‐
blina (5 godz. 48 min.)
Cieszy fakt, że tak jak w roku ubie‐
głym, w imprezie tej wzięli też udział
mieszkańcy Krasnobrodu. Na dystansie
UltraRoztocze MTB 120 km po raz drugi

wystartował Burmistrz Krasnobrodu
Kazimierz Misztal pokonując dystans
120 km na rowerze (czas – 10 godz.
58 min.) Drugim uczestnikiem był Kamil
Pióro, który przebiegł trasę 30 km rozpo‐
czynającą się w Krasnobrodzie (3 godz.
56 min.). Krasnobrodzkim akcentem
w zawodach był też udział pochodzącej
z Krasnobrodu Łucji Oś, która w czasie
1 godz. 20 min. pokonała dystans 10 km.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy
udziału w zawodach, a w sposób szcze‐
gólny naszym reprezentantom. Innych
zachęcamy do treningów, bo kolejna edy‐
cja UltraRoztocza już za rok.
Organizatorem tego wydarzenia jest
Fundacja na Ratunek, a partnerami: sa‐
morządy gmin, przez które przebiegają
trasy biegów, Roztoczański Park Narodo‐
wy, nadleśnictwa w Zwierzyńcu i Józefo‐
wie oraz Urząd Marszałkowski Woje‐
wództwa Lubelskiego.
Celem imprezy jest popularyzacja i upo‐
wszechnienie biegania, propagowanie
zdrowego trybu życia i aktywnego wy‐
poczynku, promocja Roztocza, ale także
wsparcie finansowe osób/rodzin potrze‐
bujących pomocy z terenu Roztocza.
Wyniki zawodów oraz fotorelacje
z tras i mety UltraRoztocza można zoba‐
czyć na stronie https://tourdezboj.com/ul‐
traroztocze/.
Mariola Czapla
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Laptopy dla KDK z projektu „Sieć na kulturę”

W

yposażenie Krasnobrodzkiego
Domu Kultury wzbogaciło się
o nowy sprzęt komputerowy w postaci 6
sztuk laptopów marki Lenowo, które
przekazała nam Fundacja Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy.
Nowy sprzęt komputerowy jest efek‐
tem udziału KDK w projekcie „Sieć na
kulturę w podregionie chełmskozamoj‐
skim” realizowanego przez w/w Funda‐
cję.
Projekt miał na celu:
1. podniesienie kompetencji i kwalifikacji
cyfrowych pracowników gminnych sa‐
morządowych instytucji kultury (GSIK)
poprzez organizację szkoleń oraz dostęp
do materiałów edukacyjnych,
2. rozwijanie kompetencji cyfrowych
dzieci i młodzieży w wieku 1018 (z po‐
działem na dwie kategorie wiekowe 10
14 lat i 1518 lat), poprzez prowadzenie
atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
3. wyposażenie placówek GSIK w sprzęt
niezbędny do organizacji zajęć i warszta‐
tów.
W wyniku realizacji pierwszego celu,
kadra KDK od stycznia 2021 roku brała
udział w szkoleniach na tematy wybrane
przez siebie, spośród 4 zaproponowa‐
nych. „Projektowanie graficzne z wyko‐
rzystaniem aplikacji cyfrowych”, to szko‐
lenie w którym wzięły udział Marzena

Mazurek i Mariola Czapla. Natomiast
Jarosław Monastyrski uczestniczył
w szkoleniu pt. „Bezpieczne zachowa‐
nie w sieci”.
Drugi cel projektu został osiągnięty
poprzez szkolenia dzieci i młodzieży.
Zgodnie z założeniami projektu „Sieć na
kulturę”, przeszkoleni w ramach projektu
pracownicy KDK, przy pomocy trenera
wspierającego, przeprowadzili zajęcia
z dziećmi i młodzieżą, z tego samego za‐
kresu tematycznego, w których uczestni‐
czyli.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami
projekt miał być realizowany stacjonar‐
nie, ale ze względu na ograniczenia zwią‐
zane z pandemią COVID19, zarówno
szkolenie kadry KDK, jak i zajęcia dla
dzieci odbyły się w formie online. Udział
w projekcie był bezpłatny.
Ostatni cel projektu został zrealizo‐
wany poprzez dostarczenie laptów, które
właśnie otrzymaliśmy.
Udział w projekcie „Sieć na kulturę
w podregionie chełmskozamojskim”
przyniósł oczekiwane rezultaty  umożli‐
wił zdobycie wiedzy pracownikom KDK
i wzbogacił zaplecze domu kultury o no‐
wy sprzęt komputerowy, który ułatwi
pracę i umożliwi stworzenie nowej formy
działalności – zajęć edukacyjnych prowa‐
dzonych z wykorzystaniem otrzymanych
laptopów.
Mariola Czapla

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Zakończenie projektów aktywizujących lokalną społeczność

W

październiku zakończyła się
realizacja dwóch projektów
składających się z kilku ciekawych
wydarzeń aktywizujących lokalną spo‐
łeczność.
Jednym z ich był projekt pn. „Orga‐
nizacja wydarzeń wspierających ak‐
tywne i ekologiczne postawy mieszkań‐
ców Gminy Krasnobród”, realizowany
przez Stowarzyszenie KulturalnoNauko‐
we „Do Źródeł” przy współpracy z Lo‐
kalną Grupą Działania „Nasze Roztocze”.
Obejmował on takie wydarzenia jak: rajd
rowerowy wraz z piknikiem ekologicz‐
nym, turniej piłki plażowej, ekologiczne
warsztaty kulinarne, ekologiczny konkurs
kulinarny, zajęcia nordic walking i gra
miejska podsumowująca projekt wraz
z warsztatami kulinarnymi „No waste”.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środ‐

ków Unii Europejskiej w ramach pod‐
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lo‐
kalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 20142020. Instytucja Zarządzają‐
ca PROW 20142020  Minister Rolnic‐
twa i Rozwoju Wsi.
Część działań została zrealizowana
w 2020 roku, a pozostałe ze względu na
ograniczenia związane z covid19 zostały
przeniesione na rok 2021.
Wartość projektu: 35 000,00 zł.
Wkład gminy: 1 750,00 zł. Dofinansowa‐
nie: 33 250,00 zł.
Drugi projekt pn. „Organizacja
szkoleń, konferencji i wizyt studyjnych
w Gminie Krasnobród” był realizowa‐
ny przez Gminę Krasnobród na podsta‐
wie umowy zawartej z Urzędem Mar‐

szałkowskim Województwa Podkarpac‐
kiego, przy współpracy z Rybacką Lo‐
kalną Grupą Działania „Roztocze”. Obej‐
mował on szkolenia i warsztaty kulinarne
o tematyce rybackiej w: Krasnobrodzie,
Dąbrowie Tomaszowskiej, Rudzie Róża‐
nieckiej, i Bełżcu oraz dwie wizyty stu‐
dyjne w Bełżcu i Rudzie Różanieckiej.
Projekt był realizowany w ramach lokal‐
nej strategii rozwoju współfinansowanej
ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze 20142020”.
Wartość projektu: 59 000,00 zł.
Wkład gminy: 9 000,00 zł. Dofinanso‐
wanie: 50 000,00 zł.
Więcej informacji o tych przedsię‐
wzięciach opublikujemy w kolejnym wy‐
daniu GK.
M. Czapla
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Warto być z „WartO!”

Lublinie doceniono usługi i pro‐
dukty Naszej Roztoczańskiej
Spółdzielni Socjalnej „WartO”!
Krasnobród  niezwykle malownicze i ma‐
giczne miejsce, w którym Roztoczańska Spół‐
dzielnia Socjalna wyczaruje dla Ciebie
wszystko!
Z pięknych materiałów uszyje dla Ciebie
stroje ludowe lub stylizowane specjalnie dla
Ciebie.
W tradycyjny sposób, z naturalnych su‐
rowców wykona ceramikę w walorach manu‐
faktury, a wszystko rękami charyzmatycznych
pracowników o wyjątkowej wyobraźni.
Pasja i miłość do sztuki przyciąga dzieci,
młodzież i dorosłych, którzy chętnie uczestni‐
czą w nietypowych warsztatach artystycz‐
nych...  takimi słowami na uroczystej gali
wręczenia certyfikatów, w dniu 15 październi‐
ka br., zastępca dyrektora Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Mar‐
ta Rak zaprezentowała naszą działalność.
Ogólnopolski certyfikat ZakupProSpołeczny
otrzymaliśmy w kategorii: usługi  usługi kra‐
wieckie oraz warsztaty edukacyjnoartystycz‐
ne, a także w kategorii produkt  wyroby cera‐
miczne.
Cel tego certyfikatu jest bardzo prosty.

od lewej: Zbigniew Wojciechowski  Przewodniczący Lubelskiej Kapituły
Certyfikacyjnej, Małgorzata Romanko  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Lublinie, Magdalena Drożdż  Prezes Roztoczańskiej Spółdzielni Socjalnej
„WartO”, Barbara Fajron  Spółdzielnia Sami Swoi z Zamościa, Przedstawiciel
Centrum Integracji Społecznej w Zamościu

Z jednej strony daje
on klientom szansę
kupowania produk‐
tów i usług ekono‐
mii
społecznej,
a tym samym doko‐
nywania ważnych
społecznych działań
 takie prospołeczne
zakupy pozwalają
przy okazji codzien‐
nych wydatków po‐
dejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących
o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony
certyfikowane podmioty ekonomii społecznej dbają o wysoką
jakość certyfikowanych usług i produktów.
Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki
sprzedaży produktów i usług, dlatego nasza spółdzielnia już
oznakowała specjalnym logotypem pracownie, usługi oraz do‐
kumenty księgowe. Intuicyjnie ten znak informuje klienta
o swoim przesłaniu. Wykorzystano w nim rozpoznawalne ele‐
menty: kod kreskowy, serce, torbę na zakupy.
Zapraszamy do korzystania z usług i produktów naszej
spółdzielni, już wkrótce w nowych pracowniach usytuowanych
przy ul. Rynek 12 (tzw. Pilusiówka) w nowo wyremontowa‐
nym budynku Podmiotów Ekonomii Społecznej.
Magdalena Drożdż
Prezes Roztoczańskiej
Spółdzielni Socjalnej „WartO”
Relacja ze Święta Niepodległości w kolejnymwydaniu GK.
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V Mistrzowski Kurs Harfowy

rzez prawie tydzień drugiej poło‐
wy sierpnia w Krasnobrodzkim
Domu Kultury rozbrzmiewały bardzo
przyjemne nie tylko dla ucha, ale i dla du‐
szy dźwięki harfy, które kojąco działają
na nasze emocje. Taka uczta duchowa, to
efekt V Mistrzowskiego Kursu Harfowe‐
go, który odbył się w dniach 2328 sierp‐
nia 2021 roku w KDK.
Kurs adresowany był do uczniów
szkół muzycznych I i II stopnia, liceów
muzycznych, studentów szkół i uczelni
muzycznych. Wzięło w nim udział 10
uczestników (dziewięć dziewcząt i jeden
chłopiec), którzy przyjechali do naszego
miasta między innymi z Warszawy, Kra‐
kowa i Zielonej Góry, aby pod okiem
eksperta doskonalić tu swoje umiejętności
gry na harfie.
Kurs prowadziła Anna PiechuraGa‐
bryś  wybitny pedagog PSM I st. im.
Karola Kurpińskiego w Warszawie
i UMFC w Warszawie, harfistka Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej.
Program kursu obejmował pięć in‐
dywidualnych lekcji i zespół kameralny.
Zajęcia kursowe odbywały się na instru‐
mentach, które udostępniła firma Reso‐
nance Harps Poland z Krakowa. W su‐
mie dostarczyła 19 harf i sprawowała
nad nimi nadzór, dzięki czemu uczestni‐
cy mogli doskonalić swoje umiejętności
nie tylko podczas lekcji, ale także pod‐
czas ćwiczeń.
Efekty pracy uczestników oraz peda‐
gogów można było podziwiać podczas
koncertu harfowego, który odbył się 26
sierpnia w Kościele pw. Zesłania Ducha
Świętego. Młode harfistki wystąpiły
obok wybitnych muzyków  Anny Pie‐
churyGabryś i Honoraty Barbarowskiej.

Koncert podsumowujący V Mi‐
strzowski Kurs Harfowy odbył się
w Krasnobrodzkim Domu Kultury
w dniu 27 sierpnia i dostarczył wiele
wzruszeń nie tylko jego wykonawcom,
ale także publiczności, którą w większo‐
ści tworzyli rodzice i inni członkowie
rodzin młodych harfistów. Muzyce to‐
warzyszyły również prezentacje baleto‐
we.
Na zakończenie koncertu uczestnicy
otrzymali zaświadczenia potwierdzające
udział w kursie oraz upominki od firmy
Resonance Harps Poland.
Mam nadzieję, że wydarzenia zwią‐
zane z harfą (koncerty, warsztaty, kurs
mistrzowski), które od kilkunastu lat to‐
warzyszą Festiwalowi Muzyki Organo‐
wej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”
na stałe wpisały się w kalendarz wyda‐

rzeń
kulturalnych
Krasnobrodu
i w przyszłym roku ponownie będziemy
mogli cieszyć się dźwiękami harfy
i obecnością osób, które na nich grają.
Serdecznie zapraszamy.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 2
fot. Archiwum KDK

Podziękowania

Składam serdeczne podziękowanie
Pani Annie PiechurzeGabryś za pro‐
fesjonalne przeprowadzenie V Mi‐
strzowskiego Kursu Harfowego.Dzię‐
kuję Państwu Honoracie i Arturowi
Barbarowskim z firmy Resonance
Harps Poland z Krakowa za nieodpłat‐
ne użyczenie harf na potrzeby kursu
oraz opiekę nad nimi.
Mariola Czapla
dyrektor KDK

Eliminacje do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

K

ontynuując wieloletnią tradycję,
Krasnobrodzki Dom Kultury
podjął się organizacji kolejnej, 28 już
edycji Eliminacji Rejonowych Międzyna‐
rodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
im. Ks. Kazimierza Szwarlika – Będzin
2022.
Festiwal jest nie tylko wielkim wyda‐
rzeniem promującym młode talenty, ale
również doskonałą okazją do przypo‐
mnienia i przybliżenia roli polskiej trady‐
cji kolędowania.
Zgłoszenia do festiwalu przyjmowane
są do dnia 30 listopada 2021 r. (z wyjąt‐
kiem rejonu Kraków do 24 listopada br.)
Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest

wypełnienie formularza
online dostępnego na
stronie www.mfkip.pl/re‐
jestracja i przesłanie pli‐
ku nagrania wideo. Jest
to jedyna forma zgło‐
szeń!
Eliminacje w Kra‐
snobrodzie zaplanowano na sobotę 18
grudnia 2021 roku. W jakiej formie się
odbędą, będzie zależało od sytuacji zwią‐
zanej z pandemią Covid19. Zgodnie re‐
gulaminem festiwalu „Każdy uczestnik
przygotowany jest do występu na żywo
we wskazanym terminie. Jeśli względy
epidemiologiczne uniemożliwią udział

w takiej formie, wówczas
pierwszy etap może mieć
charakter zdalny lub hy‐
brydowy – oceniane będą
prezentacje zarejestrowane
i przesłane na konkurs,
zgodne z wytycznymi ”.
Drugi etap  przesłuchania
finałowe  odbędzie się zgodnie z obo‐
wiązującymi przepisami epidemicznymi
w 2022 roku. W dniach 1315 stycznia
odbędą się przesłuchania finałowe w Bę‐
dzinie, a 16 stycznia  Koncert Galowy
w hali widowiskowosportowej Będzin
Arena.
M. Czapla
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XIII Ogólnopolski Konkurs Organowy

dniach 2628 sierpnia 2021
roku odbył się „XIII Ogólno‐
polski Konkurs Organowy w Sanktu‐
arium NNMP w Krasnobrodzie”. Organi‐
zatorem konkursu był Krasnobrodzki
Dom Kultury, który realizował go w ra‐
mach projektu przy wsparciu finanso‐
wym z programu Ministra Kultury, Dzie‐
dzictwa Narodowego i Sportu „Edukacja
Artystyczna”.
Przesłuchania konkursowe odbyły się
w Sanktuarium Nawiedzenia Najświęt‐
szej Maryi Panny w Krasnobrodzie.
Uczestnicy grali na 33głosowych orga‐
nach firmy Kamiński.
W konkursie wzięło udział 12 uczest‐
ników  młodych adeptów sztuki organo‐
wej, uczniów szkół muzycznych, liceów
muzycznych i szkół organmistrzowskich
z Warszawy, Krakowa, Katowic, Bielska
Białej, Mławy i Jasła.
Uczestników konkursu oceniało Jury
w składzie: prof. UMFC dr hab. Jarosław
Wróblewski (przewodniczący Jury),
prof. dr hab. Andrzej Białko  Kierownik
Katedry Organów AM w Krakowie,
dr hab. Jadwiga Kowalska  KUL w Lu‐
blinie oraz dr Maria Erdman  AM
w Krakowie.
Jurorzy wyłonili laureatów konkursu
w dwóch kategoriach wiekowych. Wyni‐
ki przedstawiają się następująco:
Młodsza grupa wiekowa, klasy IIII
I Miejsce
Jan Siekierzyński
SM II st. im. J. Elsnera w Warszawie
nauczyciel: Jarosław Wróblewski
II Miejsce
Dominika Talarek
ZPSM im. F. Chopina w Warszawie
nauczyciel: Maria Erdman
III Miejsce
Maciej Brzozowski
SM II st. im. J. Elsnera w Warszawie
nauczyciel: Wojciech Bednarski
Dwa równorzędne wyróżnienia:
Andrzej Szyndler
SM II st. im. J. Elsnera w Warszawie
nauczyciel: Jarosław Wróblewski
Bartosz Walczak
Prywatna Szkoła Muzyczna I I II st.
w Jaśle
nauczyciel: Mateusz Gałuszka.
Starsza grupa wiekowa, klasy. IVVI
I Nagroda
Michał Drabkowski
ZPSM nr 1 w Warszawie
nauczyciel: Wojciech Bednarski
II Nagroda
Krzysztof Bas
ZPSM I i II st. im. Stanisława Moniuszki
w BielskuBiałej
nauczyciel: Krzysztof Karcz
III Nagroda
Karol Płonka

Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie
nauczyciel: Wiesław Kaczor
Wyróżnienie:
Miłosz Gemzała
ZPSM nr 1 w Warszawie
nauczyciel: Jarosław Wróblewski
Laureaci konkursu otrzymali wiele
nagród. Laureat I nagrody w starszej ka‐
tegorii wiekowej otrzymał: statuetkę fe‐
stiwalową autorstwa Marka Stankiewi‐
cza, nagrodę organizatorów festiwalu 
recital podczas Inauguracji XVI Festiwa‐
lu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per
Artem ad Astra” Krasnobród 2022 oraz
zaproszenia do udziału w: koncercie
w Kościele pw. Św. Michała Archanioła
w Soli, który odbył się w dniu 29 sierpnia
2021 roku – nagroda Parafii św. Michała
Archanioła w Soli, w koncercie w ramach
cyklu „Koncerty u św. Marcina” w Kra‐
kowie – nagroda Polskiego Towarzystwa
Bachowskiego, a także zaproszenie do
udziału w Międzynarodowym Festiwalu
Organowym Młodych „Juniores Priores
Organorum Sejnensis” w Sejnach w 2022
roku – nagroda organizatorów Festiwalu
w Sejnach.
Ponadto laureaci trzech pierwszych
miejsc w tej kategorii otrzymali nagrodę 
możliwość zakupu instrumentów Firmy
TAT Elektronik z 20% rabatem. Zostali
też zaproszeni do udziału koncercie
w Kościele pw. Św. Michała Archanioła
w Soli, który odbył się w dniu 29 sierpnia

2021 roku – była to nagroda ufundowana
przez tamtejszą parafię. Każdy z nich
otrzymał także nagrody finansowe: za
I miejsce – 3000 zł, za II miejsce  2.000
zł, za III – 1.000 zł.
Uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród odbyło się podczas
koncertu laureatów, który odbył się
w dniu 28 sierpnia w krasnobrodzkim
Sanktuarium Maryjnym i połączony był
z koncertem na zakończenie Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej „Per
Artem ad Astra”.
Podczas koncertu laureaci obu kate‐
gorii zagrali utwory wybrane przez juro‐
rów.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział konkursie, a laureatom i ich pe‐
dagogom gratulujemy sukcesów.
Mariola Czapla

Projekty pn. „XIII Ogólnopolski Konkurs
Organowy w Sanktuarium NNMP w Kra‐
snobrodzie”dofinansowano ze środków Mi‐
nistra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z Funduszu Promo‐
cji Kultury.

Przybyli ułani… po raz kolejny
patrona szkoły podstawo‐ nej przez nauczycieli i uczniów można
Święto
wej przy Zespole Szkół w Kra‐ było usłyszeć i zadumać się nad treścia‐
mi, w których przewijały się wartości

snobrodzie, jakim jest od lat 25 Pułk
Ułanów Wielkopolskich, odbyło się
niezmiennie w rocznicę bitwy tj. 23
września. Ze względu na konieczność
zachowania restrykcji związanych
z pandemią, uroczystości rozłożono na
dwa dni. W środę odbyło się ślubowa‐
nie i pasowanie na uczniów pierwszo‐
klasistów, w którym uczestniczyli ich
nieco starsi koledzy z klas II i III.
W uroczystościach kolejnego dnia
wzięli udział starsi uczniowie, poczty
sztandarowe i dyrektorzy szkół z terenu
gminy Krasnobród oraz zaproszeni go‐
ście: burmistrz Krasnobrodu Pan Kazi‐
mierz Misztal, jego zastępca Pan Janusz
Oś, ks. proboszcz Eugeniusz Derdziuk.
Jak każdego roku nie zawiodła i uświet‐
niła szkolne święto Roztoczańska Straż
Konna.
Obchody rozpoczęto od mszy świę‐
tej. Następnie w akademii przygotowa‐

ważne dla każdego Polaka tj. Bóg, Ho‐
nor, Ojczyzna.
Dla naszej małej, szkolnej społecz‐
ności od zawsze wychowanie patrio‐
tyczne stanowiło priorytet. Nasi ucznio‐
wie są od najmłodszych lat świadomi
swojej tożsamości narodowej, uczeni
szacunku do symboli narodowych oraz
poszanowania tradycji i zwyczajów.
Po uroczystościach na sali gimna‐
stycznej, poczęstunku, jakim był bigos 
tradycyjna potrawa kuchni polskiej,
uczniowie wraz z wychowawcami udali
się na cmentarz, by przy mogiłach ułań‐
skich zapalić symboliczne znicze, zło‐
żyć kwiaty i oddać hołd bohaterom. To
było ważne podsumowanie całego dnia
i uwieńczenie lekcji historii.
Renata Nowosielecka
Fotoreportaż – str. 40
fot. Halina Gontarz
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XV Jubileuszowy Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej „Per Artem ad Astra”

R

ozpoczął się w 2007 roku i na
stałe wpisał się do kalendarza
imprez kulturalnych Krasnobrodu,
a w 2021 roku w dniach 1528 sierpnia
odbyła się piętnasta, jubileuszowa edy‐
cja tego wydarzenia.
Organizatorem Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej „Per Artem ad
Astra” jest Krasnobrodzki Dom Kultury,
a współorganizatorami: Parafia Nawie‐
dzenia Najświętszej Maryi Panny
w Krasnobrodzie, Parafia Zesłania Du‐
cha Świętego w Krasnobrodzie, Funda‐
cja Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej
„Divertimento” i Urząd Miejski w Kra‐
snobrodzie.
Piętnasty festiwal został organizo‐
wany przy wsparciu finansowym Mini‐
stra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu z programu „Muzyka” w wy‐
sokości 50.000,00 zł. Był to pierwszy
festiwal, który otrzymał dofinansowa‐
nie z programów MKDNiS. Patronat
Honorowy nad nim objął Burmistrz
Krasnobrodu Kazimierz Misztal.

Dzięki temu wsparciu możliwe było
podkreślenie jubileuszowego charakteru
festiwalu  mógł być dłuższy niż zwy‐
kle i z bogatszym programem. W ciągu
dwóch tygodni odbyło się 11 wydarzeń
festiwalowych, a wśród nich: recitale
organowe, koncerty kameralne, spotka‐
nie z osobowością, program słowno
muzyczny poświęcony Prymasowi Ty‐
siąclecia Kardynałowi Stefanowi Wy‐
szyńskiemu. Wśród wykonawców fe‐
stiwalowych, obok artystów spoza na‐
szego regionu, wystąpili także miejsco‐
wi wykonawcy – zespół „Krasnobrodz‐
ki Gospel”, zespół folklorystyczny

„Wójtowianie” i kapelmistrz Krasno‐
brodzkiej Orkiestry Dętej Mateusz Kra‐
wiec.
Relacja z wydarzeń festiwalowych:

Koncert inauguracyjny

Inauguracja festiwalu odbyła się
w niedzielę 15 sierpnia w Sanktuarium
Nawiedzenia NMP. Zebranych powitali
dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kul‐
tury Mariola Czapla i kustosz Sanktu‐
arium, ks. prałat dr Eugeniusz Der‐
dziuk. Koncert poprowadził dyrektor
artystyczny festiwalu dr hab. Jarosław
Wróblewski.
Tradycją koncertów inauguracyj‐
nych festiwalu jest półrecital organowy
laureata ostatniej edycji Ogólnopolskie‐
go Konkursu Organowego w Krasno‐
brodzie. W tym roku za kontuarem or‐
ganów zasiadł laureat I miejsca konkur‐
su z roku 2019 Szymon Jarzyna, który
ukończył z wyróżnieniem PSM II stop‐
nia im. Karola i Antoniego Szafranków
w Rybniku w klasie organów mgr Elż‐
biety WłosekŻurawieckiej. Jest Laure‐
atem wielu ogólnopolskich konkursów
organowych i dwukrotnym stypendystą
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro‐
dowego w Warszawie i stypendystą
Marszałka Województwa Śląskiego.
Obecnie jest studentem Akademii Mu‐
zycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach w klasie organów
prof. Juliana Gembalskiego.
Podczas koncertu organista wykonał
utwory takich kompozytorów jak: J. S.
Bach, J. Gawlas i M. Brosig.
W drugiej części koncertu publicz‐
ność miała okazję wysłuchać oratorium
Zbigniewa Małkowicza pt. „Przy Sercu
Twoim” w wykonaniu zespołu muzyki
sakralnej „Lumen”. W swoim repertu‐
arze zespół ma kompozycje własne

oparte na tekstach religijnych. Jego ce‐
lem jest ewangelizacja i dotarcie do
szerokiego grona odbiorców. „Lumen”
wystąpił w składzie: Marzena Małko‐
wicz  śpiew, narracja, Aleksandra Mał‐
kowiczFigaj – śpiew, Janusz Szrom –
śpiew, Dariusz Tokarzewski – śpiew,
sekcja instrumentalna: Zbigniew Mał‐
kowicz  instrumenty klawiszowe,
Marcin Figaj  gitara basowa, Michał
Małkowicz  perkusja elektroniczna.
Wraz z zespołem Lumen wystąpił
miejscowy zespół Krasnobrodzki Go‐
spel, który działa pod kierownictwem
Grzegorza Głucha  kompozytora, dy‐
rygenta, animatora ruchu gospel w Pol‐
sce. Chociaż za swój priorytet grupa
uznaje przekazywanie wartości chrze‐
ścijańskich, w swoim repertuarze po‐
siada utwory o różnorodnej tematyce.
Koncertuje podczas wydarzeń okolicz‐
nościowych jak i akcji charytatywnych,
bierze także udział w konkursach
i przeglądach. Wśród zdobytych nagród
na szczególną uwagę zasługują: I miej‐
sce w XXV Międzynarodowym Kon‐
kursie Kolęd i Pastorałek w Będzinie
(2019) i I miejsce w XXV Ogólnopol‐
skim Festiwalu Kolęd w Puławach
(2020).

Droga Życia
Stefan Kardynał Wyszyński

„Droga Życia – Stefan Kardynał
Wyszyński” to kolejne wydarzenie fe‐
stiwalowe, które odbyło się 16 sierp‐
nia w kościele pw. Zesłania Ducha
Świętego.
W tematykę koncertu wprowadził
ksiądz proboszcz Stanisław Błaszczuk,
zaś artystów przedstawił dyrektor arty‐
styczny festiwalu dr hab. Jarosław
Wróblewski.
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przez publiczność. Publiczność wylo‐
sowała cztery tematy: Hymn narodowy,
Rotę, Przybyli ułani pod okienko,
Chrystus wodzem. Artysta w mistrzow‐
ski sposób zbudował czteroczęściową
formę muzyczną w układzie: I. Prelude,
II. Scherzo, III. Adagio, IV. Final, wy‐
korzystując w pełni szerokie możliwo‐
ści brzmieniowe organów znajdujących
się w Sanktuarium.

Recital skrzypcowy
Katarzyny Bąkowskiej

Autorski program słownomuzycz‐
ny w roku Prymasa Tysiąclecia Stefana
Wyszyńskiego, w 120. rocznicę urodzin
Kardynała i w roku Jego Beatyfikacji
przygotowali i przedstawili artyści od
lat związani z festiwalem, aktorzy Ewa
Domańska i Piotr Bajor. Towarzyszy‐
ła im na harfie Agata Galik.
Ten niecodzienny koncert dał moż‐
liwość zgromadzonej publiczności po‐
znania wielu interesujących i mało zna‐
nych faktów z życia Prymasa Tysiącle‐
cia. Wątki biograficzne zostały wzbo‐
gacone licznymi fragmentami doku‐
mentów, prywatnych listów i notatek
kardynała, cytaty z Jego nauczania
i licznych wypowiedzi. Doskonała pre‐
zentacja i profesjonalizm wykonawców
sprawiły, że wieczorne spotkanie w na‐
strojowym wnętrzu krasnobrodzkiej
świątyni skłaniało do refleksji i zadumy
nad osobą wielkiego Polaka.

Recital organowy
Pawła Kuchnickiego

Trzeci koncert festiwalowy odbył
się 17 sierpnia w Sanktuarium Maryj‐
nym. Z recitalem organowym wystąpił
Paweł Kuchnicki.

Artysta kształcił się w Ogólno‐
kształcącej Szkole Muzycznej I i II
stopnia w Poznaniu w klasie organów
mgr Roberta Hauptmanna. Od naj‐
młodszych lat wykazywał ogromne za‐
interesowanie improwizacją organową,
którą rozwijał przez kolejne lata m. in.
pod okiem dra Tomasza Orlowa, pod‐
czas kursów improwizacji, a także dro‐
gą samokształcenia. Promuje improwi‐
zację organową jako środek przekazu
i muzycznego zobrazowania akcji bądź
treści liturgicznej. Był pomysłodawcą
i organizatorem Koncertów Muzyki
Organowej i Kameralnej w kościele pw.
Imienia Maryi w Poznaniu. W latach
20192021 był dyrektorem artystycz‐
nym Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Organowej, organistą i organ‐
mistrzem Bazyliki Archikatedralnej we
Fromborku.
W pierwszej części koncertu Paweł
Kuchnicki wykonał Toccatę i fugę d
moll BWV 565 Johanna Sebastiana Ba‐
cha oraz Suitę gotycką op.25 Leona
Boelmanna. W drugiej części improwi‐
zował Symfonię organową w stylu mu‐
zyki XIX/XX wieku na tematy zadane

18 sierpnia w Sanktuarium Maryj‐
nym odbył się recital skrzypcowy wy‐
bitnej polskiej skrzypaczki, Katarzyny
Bąkowskiej.
Artystka ukończyła z wyróżnieniem
Akademię Muzyczną im. F. Nowowiej‐
skiego w Bydgoszczy w klasie skrzy‐
piec prof. Henryka Keszkowskiego.
Swoje umiejętności doskonaliła na stu‐
diach podyplomowych w Indiana School
of Music (Bloomington, USA)
u prof. Henryka Kowalskiego i prof. Fran‐
co Gulli. Ukończyła trzyletni staż arty‐
styczny w Katedrze Kameralistyki For‐
tepianowej UMFC w Warszawie.
Skrzypaczka była stypendystką
wielu instytucji promujących utalento‐
wanych artystów. Uczestniczyła w mi‐
strzowskich kursach interpretacji w Pol‐
sce i za granicą. Zdobyła szereg nagród
na konkursach. Obecnie pracuje na sta‐
nowisku profesora nadzwyczajnego na
Akademii Muzycznej im. Feliksa No‐
wowiejskiego w Bydgoszczy, prowa‐
dząc klasę skrzypiec. Jest również pe‐
dagogiem Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych II stopnia im. F. Chopina
w Warszawie oraz wykładowcą mi‐
strzowskich kursów muzycznych (m.in.
w Radziejowicach), a także zasiada
w jury konkursów skrzypcowych.
Koncert poprowadził dyrektor arty‐
styczny festiwalu dr hab. Jarosław
Wróblewski, który przybliżył publicz‐
ności dzieła literatury skrzypcowej wy‐
konywanych przez artystkę oraz ich
kompozytorów.
W części pierwszej K. Bąkowska
wykonała trzy Fantazje na skrzypce so‐
lo G.P. Telemanna, niemieckiego kom‐
pozytora doby baroku, którego 340
rocznicę urodzin świętujemy w tym ro‐
ku. Artystka wykonała również Grave
i Allegro amoll z Sonaty na skrzypce
solo Johanna Sebastiana Bacha. W czę‐
ści drugiej  Capriccio notturno Marci‐
na Tadeusza Łukaszewskiego. Było to
prawykonanie dzieła. Recital zakoń‐
czyła kompozycją belgijskiego kompo‐
zytora Eugene Ysaye’a, Sonatą nr 4 na
skrzypce solo w trzech częściach  Al‐
lemande, Sarabande, Finale.
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Koncert kameralny
Zespołu Instrumentów
Dawnych „Alti stromenti”

20 sierpnia w krasnobrodzkim
sanktuarium odbył się koncert pt. „Pol‐
ska muzyka kameralna od baroku po
wiek dwudziesty”. Przed licznie zgro‐
madzoną publicznością wystąpił Zespół
Instrumentów Dawnych „Alti Stro‐
menti” w składzie: Leszek Firek 
skrzypce barokowe, kierownik arty‐
styczny, Małgorzata Feldgebel 
skrzypce barokowe, Tomasz Frycz 
wiolonczela barokowa, Andrzej Zawi‐
sza – klawesyn.
Zespół powstał w 1992 roku we
Wrocławiu. Dwa główne nurty repertu‐
arowe zespołu to szeroko pojęta ,,klasy‐
ka baroku” oraz polska i zagraniczna
muzyka XVII wieku pochodząca ze
słynnej kolekcji starodruków Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu, którą
zespół opracowuje, rekonstruuje, wy‐
konuje podczas koncertów i nagrywa.
Zespół koncertował w kraju i za grani‐
cą: w Niemczech, Francji i Czechach.
Występował m.in. na festiwalach
w Strasbourgu, Krakowie, Goerlitz,
Warszawie.
Program koncertu objął dzieła kom‐
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pozytorów polskich od renesansu po
współczesność. Nieprzypadkowo zna‐
lazły się tu również dzieła G. F. Tele‐
manna, kompozytora niemieckiego,
który podczas pobytu w Polsce w latach
17041708 zaabsorbował sporo ele‐
mentów stylu polskiego, ujawniając je
w swoich późniejszych kompozycjach.

Spotkanie z osobowością

21 sierpnia w KDK odbyło się
„Spotkanie z osobowością”. Jego go‐
ściem honorowym była prof. Zofia
Konaszkiewicz, która pod pseudoni‐
mem Zofia Jasnota napisała ponad
200 pieśni o tematyce religijnej śpiewa‐
nych w kraju i poza jego granicami.
Pod tym samym pseudonimem publi‐
kowała książki i wiersze o tematyce re‐
ligijnej dla dzieci.
Zofia Konaszkiewicz  profesor
zwyczajny, doktor habilitowany. Przez
całe życie zawodowe związana z Uni‐
wersytetem Muzycznym Fryderyka
Chopina w Warszawie, m.in. jako wie‐
loletni kierownik Katedry Edukacji
Muzycznej oraz Międzywydziałowego
Studium Pedagogicznego.
Ukończyła studia w zakresie psy‐
chologii na Uniwersytecie Warszaw‐
skim, a także w zakresie wychowania
muzycznego w Państwowej Wyższej

15
Szkole Muzycznej w Warszawie (obec‐
nie UMFC). Na Uniwersytecie War‐
szawskim studiowała także pedagogikę
i odbyła studia doktoranckie z tego za‐
kresu. Stopień doktora i doktora habili‐
towanego uzyskała na Wydziale Peda‐
gogicznym UW. Tytuł naukowy profe‐
sora uzyskała w Instytucie Sztuki Pol‐
skiej Akademii Nauk.
Wykładała w Akademii Pedagogiki
Specjalnej, gdzie pełniła funkcję kie‐
rownika Katedry Terapii przez Sztukę.
Ponadto pracowała w średnim szkol‐
nictwie muzycznym, w szkole podsta‐
wowej przy szpitalu dziecięcym i w po‐
radni psychologicznej dla dzieci. Obec‐
nie prowadzi zajęcia w Akademii Kato‐
lickiej (dawnym Papieskim Wydziale
Teologicznym w Warszawie).
Podczas spotkania prof. Zofia Ko‐
naszkiewicz dzieliła się ze słuchaczami
swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem
z pracy pedagogicznej, mówiła o war‐
tościach kultury wysokiej i wartościach
religijnych. Zdecydowana większość
spotkania poświęcona była pieśni i pio‐
sence religijnej. Pani Profesor mówiła
o początkach swojej twórczości, o na‐
pisanych przez siebie pieśniach, w któ‐
re starała się wplatać ważne treści reli‐
gijne i patriotyczne.
Bardzo ciekawe opowieści Pani
Profesor uzupełniane były pieśniami jej
autorstwa wykonywanymi przez Ze‐
spół Folklorystyczny „Wójtowianie”,
który wykonał utwory znane i często
śpiewane, takie jak Matka (Była cicha
i piękna jak wiosna), Gdy idziemy po‐
przez świat, Pokój zostawiam wam, ale
także mniej popularne jak: Józefie weź
w opiekę rodziny, Janie Pawle przyja‐
cielu młodzieży i wiele innych.
Wójtowanie – to zespół wokalno
instrumentalny, który działa od 1993
roku przy Krasnobrodzkim Domu Kul‐
tury. Funkcję kierownika pełni Alicja
Parkitny, która jest również jego współ‐
założycielką. Zespół ma bogaty reper‐
tuar, na który składają się pieśni ludo‐
we, patriotyczne, religijne, okoliczno‐
ściowe, towarzyskie oraz kolędy, a tak‐
że utwory opiewające uroki Krasnobro‐
du i Roztocza autorstwa członków ze‐
społu. „Wójtowianie” uczestniczyli
w licznych koncertach, ubogacając róż‐
nego rodzaju wydarzenia. Wystąpili
w wielu miejscowościach kraju oraz na
Słowacji. Zespół bierze też udział
w konkursach oraz festiwalach o zasię‐
gu regionalnym i ogólnopolskim, zdo‐
bywa liczne nagrody i wyróżnienia.
Jedną z ostatnich jest I nagroda w XIX
Transgranicznym Festiwalu Pieśni
o Roztoczu – Susiec 2020. Wójtowia‐
nie nagrali 3 płyty CD.
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Koncert „Andrzej
Nikodemowicz –
dzieła organowe
i kameralne”

Siódmy koncert festiwalo‐
wy odbył się 22 sierpnia
w Sanktuarium Maryjnym
i w całości poświęcony był
twórczości wybitnego pol‐
skiego kompozytora Andrzeja
Nikodemowicza, a w szcze‐
gólności jego muzyce kame‐
ralnej i organowej o tematyce
religijnej.
Kompozytor rozpoczął
karierę muzyczną we Lwo‐
wie, gdzie studiował kompo‐
zycję i grę na fortepianie.
Następnie uczył w tamtejszym Konser‐
watorium. W 1980 roku wraz z rodziną
przeprowadził się do Lublina, gdzie
prowadził działalność kompozytorską.
Był laureatem szeregu ważnych nagród
państwowych.
Koncert zaszczyciła swoją obecno‐
ścią córka kompozytora, pani Małgo‐
rzata Nikodemowicz.
Wykonawcami koncertu byli: Bo‐
gumiła DzielWawrowska – sopran,
Jarosław Wróblewski – organy oraz
Mateusz Krawiec – trąbka.
Bogumiła DzielWawrowska  ab‐
solwentka Wydziału WokalnoAktor‐
skiego w klasie śpiewu prof. Jadwigi
Rappé (2004) oraz Studium Pieśni na
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Chopina (2013). Obecnie jest dokto‐
rantką w macierzystej uczelni.
Jest laureatką wielu konkursów. Na
scenie zadebiutowała w czasie studiów,
wcielając się w rolę Hrabiny w Weselu
Figara W. A. Mozarta. Od tego czasu
regularnie występuje w spektaklach te‐
atralnych i galach koncertowych w kra‐
ju i za granicą. Współpracowała z nie‐
malże wszystkimi orkiestrami symfo‐
nicznymi w Polsce, a także z wybitny‐
mi dyrygen tami. Występowała na
międzynarodowych festiwalach. Istot‐
nym polem działalności artystki jest in‐
terpretacja i badania nad muzyką pol‐
ską. Pełni funkcje: prezesa Fundacji im.
Zygmunta Noskowskiego oraz dyrekto‐
ra Międzynarodowego Festiwalu Mu‐
zyki Kameralnej „Muzyczne przestrze‐
nie” w Wielkopolsce.
Dr hab. Jarosław Wróblewski 
organista, dyrygent i muzyk kościelny.
Studiował w Akademii Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Warszawie, którą
ukończył w klasie organów prof. Józefa
Serafina i prof. Magdaleny Czajki.
W latach 1993–2002 odbywał studia
w Hochschule für Musik und darstel‐

lende Kunst Mozarteum w Salzburgu
w klasie prof. Heriberta Metzgera, które
ukończył z wyróżnieniem i nagrodą
Ministra Republiki Austrii. Od roku
1995 kształcił się na wydziale Katolic‐
kiej Muzyki Kościelnej, gdzie uzyskał
dyplomem z wyróżnieniem w specjal‐
nościach: organy, dyrygentura chóralna,
improwizacja organowa i kompozycja
kościelna. Jest także absolwentem Po‐
dyplo mowych Studiów Teorii Muzy‐
ki w Uniwersytecie Muzycznym Fryde‐
ryka Chopina. Doktorat w dyscyplinie
artystycznej instrumentalistyka uzyskał
w roku 2006 w AM w Krakowie, zaś
stopień doktora habilitowanego w roku
2016 w UMFC. Jako solista, dyrygent
i muzyk kameralny występował w Pol‐
sce, Czechach, Austrii, Niemczech,
Szwajcarii i na Ukrainie.
Od roku 2012 pełnił funkcję prodzieka‐
na Wydziału Fortepianu, Klawesynu
i Organów Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina, a następnie, do
2020 roku, prodziekana Wydziału In‐
strumentalnego.
Mateusz Krawiec  swoje umiejęt‐
ności gry na trąbce zdobywał w PSM
I st. w Tomaszowie Lubelskim oraz
w PSM I i II st. im. Karola Szymanow‐
skiego w Zamościu. Naukę kontynu‐
ował na Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie, na
Wydziale InstrumentalnoPedagogicz‐
nym w Białymstoku, gdzie ukończył
studia w specjalności pedagogika in‐
strumentalna – gra na trąbce. W swojej
działalności szczególny nacisk kładzie
na popularyzację gry na trąbce wśród
dzieci i młodzieży. Od 2013 roku jest
pedagogiem w Państwowej Szkole Mu‐
zycznej I st. w Biłgoraju, a także in‐
struktorem gry na instrumentach dętych
Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej. Jed‐
nocześnie pełni funkcję kapelmistrza
tego zespołu, z którym koncertuje i bie‐
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rze udziałem w wielu projek‐
tach muzycznych.
Koncert pod tytułem „An‐
drzej Nikodemowicz  dzieła
organowe i kameralne” był
przedpremierową prezentacją
utworów, które wejdą w skład
płyty CD, który artyści zamie‐
rzają nagrać jesienią tego roku,
realizując projekt naukowy
Uniwersytetu
Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warsza‐
wie.
W programie koncertu znala‐
zły się bardzo rzadko wykony‐
wane dzieła kompozytora:
Toccata für Orgel, Litania lo‐
retańska na sopran i organy,
Tryptyk „Grudki kadzidła” na
mezzosopran i organy, Lamentacja na
sopran i organy, „Lamentacja”, „Rhytm
do Pana Jezusa Ukrzyżowanego patrząc
na figurę Męki Pańskiej”, 4 Pieśni do
słów George’a Herberta na sopran,
trąbkę i organy, Toccata na organy op.
98 nr 1.

Koncert w setną
rocznicę urodzin
Astora Piazzolli

23 sierpnia w sali widowiskowej
KDK odbył się koncert akordeonowy
w setną rocznicę urodzin kompozyto‐
ra tanga argentyńskiego, wirtuoza ban‐
doneonu, tanguero  Astora Piazzolli.
Wykonawcą koncertu był młody,
uzdolniony akordeonista Paweł Ście‐
bior.
Paweł Ściebior  naukę gry na
akordeonie rozpoczął w wieku 9 lat.
Ukończył Państwową Szkołę Muzycz‐
ną II st. w Piotrkowie Trybunalskim
w klasie mgra Daniela Baranowskiego
oraz studia magisterskie na Uniwersy‐
tecie Muzycznym Fryderyka Chopina
w Warszawie w klasie akordeonu
prof. Klaudiusza Barana oraz dra Rafa‐
ła Grząki. Uczestniczył w wielu ogól‐
nopolskich i międzynarodowych kon‐
kursach oraz festiwalach akordeono‐
wych, na których zdobył w sumie po‐
nad 50 nagród. Obecnie prowadzi klasę
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akordeonu w Państwowej Szkole Mu‐
zycznej I st. Nr 4 im. Karola Kurpiń‐
skiego w Warszawie. Z powodzeniem
koncertuje solo oraz w zespołach ka‐
meralnych. Jest członkiem tria akorde‐
onowego Free Accordions oraz duetu
akordeonowego Los Accordos. Wystę‐
pował w Polsce oraz za granicą m.in.
w Niemczech, Słowenii, Ukrainie, Sło‐
wacji, Włoszech.

Koncert organowy
na cztery ręce

25 sierpnia w Sanktuarium Maryj‐
nym odbył się koncert organowy pt.
„Marian Sawa  premierowe wykonania
nieznanych utworów na 4 ręce”. Jego
wykonawcami byli Jarosław Wró‐
blewski (biogram przy informacji o kon‐
cercie „Andrzej Nikodemowicz – dzieła
organowe i kameralne”) i Krzysztof
Ostrowski.

Krzysztof Ostrowski  z wyróżnie‐
niem ukończył studia na Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w War‐
szawie w klasie organów prof. Józefa
Serafina i dra hab. Jarosława Wróblew‐
skiego. W roku 2012/2013 był stypen‐
dystą programu Erasmus w Musi‐
khochschule Lübeck (Niemcy) w klasie
organów prof. Arvida Gasta. Uczestni‐
czył w Warsztatach i Kursach Mi‐
strzowskich m.in. u prof. Wolfganga Ze‐
rera, prof. Gerharda Gnanna i prof. Lud‐
gera Lohmanna. Ukończył Kurs Edytor‐
stwa Muzycznego. Obecnie jest studen‐
tem V roku studiów doktoranckich na
Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Or‐
ganów w macierzystej uczelni.
Jest laureatem wielu nagród, m. in.:
III Nagrody II Krakowskiego Konkursu
Młodych Organistów (2009), nagrody
na Międzynarodowym Konkursie Or‐
ganowym im. Hermanna Schroedera
w Trier (2014), II nagrody w Ogólno‐
polskim Bachowskim Konkursie Orga‐
nowym w Krakowie (2015). Był
uczestnikiem II etapu Międzynarodo‐
wego Konkursu Organowego im. M.
Tariverdieva w Kaliningradzie (I etap
w 2013 r. w Hamburgu). W 2017 roku
reprezentował Polskę na Międzynaro‐
dowym Konkursie Organowym w Mu‐
sashino (Tokio).
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Współpracuje z Młodzieżową Or‐
kiestrą Kameralną DIVERTIMENTO
jako muzyk orkiestrowy i solista, a tak‐
że z Państwowym Zespołem Ludowym
Pieśni i Tańca Mazowsze jako akompa‐
niator i organista.
Podczas koncertu organiści wyko‐
nali nieznane utwory Mariana Sawy na
4 ręce. Były to: Liauba, Fantazja chora‐
łowa, Scherzino, Ad jubilationem,
a także utwory M. Surzyńskiego  Ele‐
gia op. 30 nr 2 i K. Górskiego  Fanta‐
zja fmoll.

Koncert harfowy

Od wielu już lat w programie festi‐
walu „Per Artem ad Astra” są też kon‐
certy harfowe. Nie mogło ich zabraknąć
również w jubileuszowej edycji. Tym
razem koncert duetu harfowego, który
odbył się 26 sierpnia w Kościele pw.
Zesłania Ducha Świętego był wydarze‐
niem towarzyszącym festiwalowi. Wy‐
stąpiły: Anna PiechuraGabryś  har‐
fistka Teatru Wielkiego – Opery Naro‐
dowej, pedagog Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskie‐
go w Warszawie, prowadząca mi‐
strzowskie kursy harfowe w Krasno‐
brodzie i Honorata Barbarowska 
harfistka współpracująca z Filharmonią
Krakowską i wieloma orkiestrami
w kraju i za granicą.

Podczas koncertu wybitne harfistki
wykonały utwory następujących kom‐
pozytorów: O. Respigi, E. Satie, B.
Marcello, E. Granados, M. Stadler, G.
Robson.
Obok profesjonalnego duetu w kon‐
cercie wystąpiły także młode harfistki –
uczestniczki V Mistrzowskiego Kursu
Harfowego odbywającego się w tym
czasie w Krasnobrodzie.
Ten piękny koncert dostarczył wielu
niezapomnianych wrażeń.

Recital fletowy

27 sierpnia z recitalem fletowym
w Kościele pw. Zesłania Ducha Święte‐
go wystąpił Kacper Dąbrowski.
Artysta jest absolwentem Akademii
Muzycznej w Katowicach w klasie fletu
dra Łukasza Zimnika oraz Uniwersyte‐

tu Muzycznego Fryderyka Chopina.
Student Hochschule für Musik we Fre‐
iburgu. Jako aktywnie koncertujący
muzyk współpracuje z renomowanymi
orkiestrami w kraju i na świecie. W la‐
tach 20182019 piastował stanowisko
pierwszego flecisty Polskiej Filharmo‐
nii Sinfonia Baltica im. W. Kilara
w Słupsku, a od 2019 roku jest związa‐
ny z Meininger Staatstheater. Jego za‐
interesowanie historyczną praktyką
wykonawczą zaowocowało powsta‐
niem zespołu INSOMMA.
Jest laureatem licznych międzynarodo‐
wych konkursów i plebiscytów mu‐
zycznych. Obecnie swoje działania ar‐
tystyczne skupia na odnajdywaniu
i propagowaniu fletowego repertuaru
wczesnoromantycznego, który jest te‐
matem jego studiów doktorskich w nie‐
mieckofrancuskim College’u Muzycz‐
nym pod kierownictwem Silvii Cared‐
du i Ludwiga Holtmeiera (Uniwersytet
w Strasbourgu, Hochschule für Musik
Freiburg, Haute Ecole des Arts du Rhin
Strasbourg).
Podczas koncertu młody uzdolnio‐
ny flecista wykonał utwory takich
kompozytorów jak: G. P. Telemann, C.
Nielsen, F. Kuhlau, S. Kisielewski, H.
M. Górecki, P. Łukaszewski.

Koncert finałowy

Uroczyste zakończenie festiwalu
odbyło się 28 sierpnia w krasnobrodz‐
kim Sanktuarium. O godzinie 18.00
odprawiona była Msza św. dziękczyn‐
na, w której modlono się w intencji or‐
ganizatorów i wykonawców festiwalu.
Natomiast o godz. 19.00 rozpoczął
się koncert finałowy. Zebranych powi‐
tała dyrektor KDK Mariola Czapla, zaś
koncert poprowadził Dyrektor Arty‐
styczny Festiwalu dr hab. Jarosław
Wróblewski.
W pierwszej części usłyszeliśmy
prawykonanie dzieła Alicji Gronau –
„Zesłanie Ducha Świętego” na organy,
solistów i orkiestrę kameralną. Kompo‐
zytorka wprowadziła słuchaczy w idee
i tematykę kompozycji. A potem roz‐
brzmiała muzyka.
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Alicja Gronau to kompozytorka,
teoretyk muzyki i pedagog. Jest absol‐
wentką Akademii Muzycznej w War‐
szawie, gdzie studiowała teorię muzyki
u Witolda Rudzińskiego oraz kompozy‐
cję pod kierunkiem Mariana Borkow‐
skiego. W 1983 rozpoczęła działalność
pedagogiczną. Obecnie wykłada na
Wydziale Kompozycji, Dyrygentury
i Teorii Muzyki oraz na Wydziale Edu‐
kacji Muzycznej Uniwersytetu Mu‐
zycznego Fryderyka Chopina. Kompo‐
zycje Alicji Gronau wykonywane były
wielokrotnie w ramach cyklów i festi‐
wali muzycznych. Zostały wydane na 4
płytach CD. W swoim dorobku ma
wiele artykułów, referatów, jest też re‐
daktorem blisko dziesięciu książek. Ali‐
cja Gronau jest członkiem Związku
Kompozytorów Polskich (od 2009 peł‐
ni funkcję sekretarza generalnego) oraz
Polskiego Towarzystwa Muzyki Współ‐
czesnej.
Wykonawcą prawykonania była
Młodzieżowa Orkiestra Kameralna
„Divertimento”, która istnieje od 1997
roku. Założycielem i dyrygentem Or‐
kiestry jest Elżbieta Ostrowska. W swo‐
im dorobku artystycznym Orkiestra po‐
siada kilkadziesiąt koncertów w kraju
i za granicą. Dwukrotnie koncertowała
dla Jana Pawła II, zaprezentowała się
też podczas Audiencji Generalnej Be‐
nedykta XVI. Podczas Inauguracji I Fe‐
stiwalu Muzyki Organowej i Kameral‐
nej Per Artem ad Astra Krasnobród
2007, Orkiestra dokonała prawykonania
specjalnie dla niej skomponowanego
przez Alicję Gronau utworu – Suita
Krasnobrodzka.
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Po wykonaniu dzieła Alicji Gronau
nastąpiło ogłoszenie wyników XIII
Ogólnopolskiego Konkursu Organowe‐
go i Koncert Laureatów. (Wyniki kon‐
kursu i relacja z koncertu – patrz
str. 12)
Na zakończenie Festiwalu głos za‐
brał Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz
Misztal, który pogratulował młodym
organistom, podziękował dyrektorom
Festiwalu,  Elżbiecie Ostrowskiej i Ja‐
rosławowi Wróblewskiemu, wykonaw‐
com koncertów, Jurorom Konkursu Or‐
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ganowego, kompozytorce Alicji Gro‐
nau, pracownikom Krasnobrodzkiego
Domu Kultury. Ponadto dyrektor festi‐
walu Elżbiecie Ostrowskiej przekazał
gratulacje, podziękowania i grawerton
od Starosty Zamojskiego Stanisława
Grześko.
Festiwal zamknął Kustosz Sanktu‐
arium, ks. proboszcz dr Eugeniusz Der‐
dziuk.
Jarosław Wróblewski
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 2021

Zadanie pn. XV Jubileuszowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per
Artem ad Astra”dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach
programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i reali‐
zację XV Jubileuszowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Ar‐
tem ad Astra”.Dziękujemy kierownictwu – dyrektorowi festiwalu Elżbiecie
Ostrowskiej i dyrektorowi artystycznemu Jarosławowi Wróblewskiemu, arty‐
stom  wykonawcom koncertów, współorganizatorom, sponsorom, patronom
medialnym, jurorom konkursu organowego.
Dziękujemy Ministrowi Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu za
wsparcie finansowe festiwalu.
Kazimierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu
Mariola Czapla – Dyrektor KDK
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DiecezjalnoGminne Święto Plonów
Krasnobród 2021

dniu 19 września 2021 roku
w Sanktuarium Maryjnym
w Krasnobrodzie odbyło się Święto
Plonów Diecezji ZamojskoLubaczow‐
skiej.
Organizatorami uroczystości byli:
Biskup ZamojskoLubaczowski, Duszpa‐
sterz Rolników Diecezji ZamojskoLuba‐
czowskiej, Proboszcz Parafii Nawiedze‐
nia NMP w Krasnobrodzie i Burmistrz
Krasnobrodu.
Ze względu na warunki atmosferycz‐
ne (opady deszczu i niska temperatura)
i troskę o zdrowie uczestników uroczy‐
stości zrezygnowano z tradycyjnego ko‐
rowodu dożynkowego, którego trasa pro‐
wadziła zwykle spod Kaplicy Objawień
na Wodzie do Sanktuarium. Delegacje
z wiecami dożynkowymi (było ich 31)
zgromadziły się na korytarzach klasztoru,
aby tam, chroniąc się od chłodu i deszczu,
uczestniczyć w sumie dożynkowej, która
rozpoczęła się o godz. 12.00 i była (ze
względu na prace remontowe w sanktu‐
arium) sprawowana w namiocie ustawio‐
nym na czas remontu na placu przyko‐
ścielnym.
Uroczystości dożynkowe zaszczyciło
swoją obecnością wielu gości. Wśród
nich byli m.in.: poseł na Sejm RP Sławo‐
mir Zawiślak, Starosta Zamojski Stani‐
sław Grześko, przedstawiciele samorzą‐
dów powiatowych i gminnych, kierow‐
nictwo instytucji związanych z rolnic‐
twem, sponsorzy. Samorząd Rolniczy re‐
prezentowali Antoni Skura – Wiceprezes
Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, Ma‐
riusz Król – Przewodniczący Rady Po‐
wiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej
w Zamościu, pełniący funkcję starosty
dożynek diecezjalnych w 2019 roku oraz
Piotr Kuranc – Kierownik Biura Lubel‐
skiej Izby Rolniczej Oddział Zamiejsco‐
wy w Zamościu.
Ponieważ nie wszyscy zaproszeni go‐
ście mogli uczestniczyć w tym wydarze‐
niu, przesłali w związku z tym okoliczno‐
ściowe listy skierowane do organizatorów
i uczestników święta plonów. Były to listy
od: Prezydenta RP Andrzeja Duty, posłów
do Parlamentu Europejskiego – Beaty
Mazurek i Krzysztofa Hetmana, posła na
Sejm RP – Beaty Strzałki, senatora RP Je‐
rzego Chróścikowskiego, radnego Woje‐
wództwa Lubelskiego Arkadiusza Brat‐
kowskiego i Starosty Tomaszowskiego
Henryka Karwana.
O godz. 12.00, po powitaniu, którego
dokonał kustosz krasnobrodzkiego sank‐
tuarium ks. prałat Eugeniusz Derdziuk,

rozpoczęła się Msza św., której przewod‐
niczył J.E. ks. bp Marian Rojek – Pasterz
Diecezji ZamojskoLubaczowskiej. Wraz
z Księdzem Biskupem sumę dożynkową
koncelebrowali ks. Józef Bednarski –
Diecezjalny
Duszpasterz
Rolników
i ks. Eugeniusz Derdziuk – Proboszcz
Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobro‐
dzie.
Starostowie dożynek, którymi byli
Anna Skop i Jakub Kuliński, przekazali
na ręce Księdza Biskupa  Gospodarza
Dożynek, piękny bochen chleba. Po ho‐
milii, którą wygłosił Pasterz Diecezji, od‐
było się poświęcenie wieńców dożynko‐
wych. W tym celu Ksiądz Biskup wraz
księżmi sprawującymi Eucharystię i sta‐
rostami dożynek udał się na korytarz
klasztoru do ustawionych tam delegacji
z wieńcami. Podczas ofiarowania Staro‐
stowie złożyli dary ołtarza, a w ślad za ni‐
mi uczyniły to pozostałe delegacje prze‐
kazując m.in. piękne bochny chleba, cia‐
sta, owoce, miód, kwiaty. Kosz z darami
przekazała też delegacja Polskiego
Związku Łowieckiego – Zarząd Okręgo‐
wy w Zamościu, z Łowczym Okręgo‐
wym i Przewodniczącym Zarządu Okrę‐
gowego PZŁ Wojciechem Adamczykiem.
Na zakończenie Mszy św. słowa
wdzięczności dla Księdza Biskupa i księ‐
ży, wszystkich wiernych uczestniczących
w uroczystości, przybyłych delegacji
z wieńcami oraz gości, a także sponsorów
i współorganizatorów dożynek przekazali
miejscowy proboszcz ks. prałat Euge‐
niusz Derdziuk i Duszpasterz Rolni‐
ków Diecezji ZamojskoLubaczow‐
skiej ks. Józef Bednarski.
Po Mszy św. ogłoszono wyniki kon‐
kursu na najpiękniejszy wieniec dożyn‐
kowy i wręczono nagrody.
Następnie uczestnicy dożynek zostali
poczęstowani chlebem, który został prze‐
kazany przez delegacje w ramach darów
ołtarza. Chlebem dzielili starostowie do‐
żynek i panie z zespołu „Wójtowianie”.
Oprawę muzyczną uroczystości do‐
żynkowych zapewnili – Krasnobrodzka
Orkiestra Dęta i zespół folklorystyczny
„Wójtowianie”.
Ze względu na pogodę odwołana zo‐
stała część artystyczna  występy zespo‐
łów ludowych. Ograniczona była też ilość
stoisk promocyjnych przygotowanych
przez instytucje wspierające i działające
na rzecz rolnictwa.
Na uczestników uroczystości dożyn‐
kowych czekała ciepła grochówka ugoto‐
wana przez kuchnię Zespołu Szkół

w Krasnobrodzie z produktów przekaza‐
nych przez sponsorów oraz stoisko z róż‐
nymi smakołykami przygotowane przez
KGW z Klocówki.
Starostowie dożynek
ANNA SKOP  starościna
Anna Skop wraz z mężem Adamem
mieszka w Nabrożu, parafia Wniebo‐
wzięcia NMP w Nabrożu i prowadzi
wielopokoleniowe gospodarstwo. Mają
dwie córki. Starsza córka jest mężatką,
ukończyła studia geodezyjne. Młodsza
z córek uczy się w technikum architektu‐
ry krajobrazu. Przy pracach w gospodar‐
stwie pomaga również babcia.
Po‐
wierzchnia gospodarstwa to 65 ha grun‐
tów własnych i 45 ha dzierżawy.
Gospodarstwo specjalizuje się
w uprawie roślinnej  fasola, pszenica,
buraki i kalafior, którego uprawę uspraw‐
nia system nawadniania oraz przyczepy
z taśmociągiem. Część upraw jest siana
w systemie bezorkowym. Gospodarstwo
jest w pełni zmechanizowane, posiada
nowoczesne maszyny rolnicze potrzebne
do pracy przy uprawach (m. in. do zbioru
fasoli, pszenicy i buraków) oraz halę
magazynową o powierzchni 1300 m2.
JAKUB KULIŃSKI  starosta
Jakub Kuliński mieszka w Hostyn‐
nym Kolonii, gmina Werbkowice, powiat
hrubieszowski, parafia pw. św. Jana
Chrzciciela. Wraz z żoną Katarzyną wy‐
chowują syna.
Jest absolwentem Akademii Górniczo
 Hutniczej w Krakowie – mgr inż. meta‐
lurgii i odlewnictwa.
Wspólnie z rodzicami oraz z młod‐
szym bratem prowadzi rodzinne gospo‐
darstwo rolne o powierzchni 70 ha użyt‐
ków rolnych, ukierunkowane na produk‐
cję zbóż, fasoli oraz dyni bezłuskowej.
Dodatkowo wspólnie z bratem Paw‐
łem prowadzi firmę Beanpol, zajmującą
się skupem i przetwórstwem fasoli, świad‐
cząc usługi dla okolicznych rolników. Fa‐
sola sprzedawana jest zarówno na rynku
krajowym jak i zagranicznym (w krajach
UE, Azji, Afryki). Beanpol prowadzi rów‐
nież sprzedaż maszyn do zbioru fasoli,
sortowników optycznych oraz linii czysz‐
czących. Pomysł na rozszerzenie profilu
działalności rolniczej wziął się z dotych‐
czasowego doświadczenia rodziców
w uprawie fasoli oraz chęci wdrażania in‐
nowacyjnych rozwiązań.
Firma Beanpol posiada Certyfikat
Głównego Partnera w sprzedaży sortow‐
ników optycznych, maszyn czyszczą‐
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Hodowlę Roślin Od‐
dział Centrala Nasien‐
na w Zamościu za:
I miejsce – 300 kg, II
miejsce – 200 kg, III
miejsce – 100 kg, które
wręczył dyrektor ds.
handlu Jarosław Kuch‐
ta.
4. Dyplomy, które
wręczył Diecezjalny
Duszpasterz Rolników
ks. Józef Bednarski.

cych, maszyn do zbioru fasoli w Polsce.
Firma zdobyła nagrodę „Perła Bizne‐
su” w kategorii Małe Przedsiębiorstwo,
w konkursie Kroniki Tygodnia w 2021
roku.
Konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy 2021
Oceny wieńców dokonała Komisja
Konkursowa w składzie: Marzena Ma‐
ziarczyk – doradca ds. rozwoju obszarów
wiejskch i Powiatowego Zespołu Do‐
radztwa Rolniczego w Zamościu z siedzi‐
bą w Sitnie (przewodnicząca) oraz człon‐
kowie: Halina Gontarz i Marzena Kuniec
– nauczycielki Zespołu Szkół w Krasno‐
brodzie, która po obejrzeniu 31 wieńców
ustaliła werdykt przyznając poszczególne
miejsca w dwóch kategoriach wieńcom
przygotowanym przez niżej wymienione
miejscowości:
Kategoria I  Wieniec tradycyjny
Miejsce I – JAROSŁAWIEC  Parafia
Najświętszego Serca Jezusowego w Jaro‐
sławcu
Miejsce II – LIPSKO POLESIE  Parafia
Jana Chrzciciela w Lipsku
Miejsce III – ZAMOŚĆ  Parafia Kate‐
dralna w Zamościu
Kategoria II – Wieniec współczesny:
Miejsce I – GRODYSŁAWICE  Parafia

NMP Królowej Świata w Grodysławi‐
cach
Miejsce II – DĄBROWA  Parafia
Wniebowzięcia NMP w Dzierążni
Miejsce III – MALEWSZCZYZNA 
Parafia Opatrzności Bożej w Bondyrzu
Laureat I miejsca konkursu w katego‐
rii wieniec tradycyjny, w nagrodę będzie
reprezentował Diecezję ZamojskoLuba‐
czowską na Ogólnopolskich Dożynkach
w Częstochowie w roku 2022.
Ponadto laureaci w obu kategoriach
otrzymali następujące nagrody:
1. Statuetki z postacią Świętego Józefa za
I, II i III miejsce, które wręczył fundator 
J.E. ks. bp. Marian Rojek – Ordynariusz
Diecezji ZamojskoLubaczowskiej.
2. Vouchery na mąkę (do realizacji
w sklepie przyzakładowym) ufundowane
przez Zamojskie Zakłady Zbożowe,
o wartościach: I miejsce – 300 zł, II miej‐
sce – 200 zł, III miejsce – 100 zł, które
w imieniu prezesa Zarządu ZZZ Dariusza
Danilewicza wręczali Antoni Skura – Wi‐
ceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej i Ma‐
riusz Król – Przewodniczący Rady Po‐
wiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej
w Zamościu, Starosta Dożynek Diece‐
zjalnych w 2019 roku.
3. Vouchery na kwalifikowany materiał
siewny ufundowane przez Małopolską

Organizatorzy Die‐
cezjalnoGminnego
Święta Plonów w Kra‐
snobrodzie składają
serdeczne podziękowania delegacjom
z wieńcami, gościom przybyłym na
uroczystości, sponsorom i wszystkim za‐
angażowanych w organizację tego wyda‐
rzenia.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 22
fot. M. Kawecka
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5lecie Stowarzyszenia „Klub 50 Plus”

rasnobrodzkie Stowarzyszenie
„Klub 50 Plus” ma już 5 lat.
Stowarzyszenie zrzesza blisko 30oso‐
bową grupę mieszkańców Krasnobrodu
po 50 roku życia. Wśród klubowiczów
są zarówno emeryci, renciści, jak i oso‐
by aktywne zawodowo. Stowarzysze‐
nie powstało w 2016 roku na bazie
Klubu Seniora „50 Plus” działającego
w Krasnobrodzkim Domu Kultury od
2010 roku pod kierownictwem p. Zofii
Kleniewskiej.
Celem stowarzyszenia jest inicjowa‐
nie i utrzymanie więzi koleżeńskiej wśród
seniorów z terenu miasta i gminy Krasno‐
bród, organizowanie dla członków klubu
życia towarzyskiego, w tym spotkań, od‐
czytów, wycieczek krajowych i zorgani‐
zowanych imprez kulturalnych, inicjowa‐
nie i organizowanie pomocy dla człon‐
ków klubu wymagających pomocy. Na‐
wiązywanie kontaktu z innymi klubami.
Jubileusz 5lecia działalności stowa‐
rzyszenia odbył się 8 września 2021. Na
miejsce urodzinowego spotkania człon‐
kowie stowarzyszenia wybrali Karczmę
„Kalinka” w Kaczórkach.
Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca
zarządu Pani Grażyna Popczak, która po‐
witała uczestników jubileuszu – klubowi‐
czów i zaproszonych gości, wśród któ‐
rych były panie Małgorzata Miecznik
i Dorota Sikora z Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie oraz autorka tej relacji 
Mariola Czapla reprezentująca Krasno‐
brodzki Dom Kultury. Następnie Pani
Przewodnicząca przedstawiła historię sto‐
warzyszenia oraz najważniejsze działania

zrealizowane dla osiągnięcia celów statu‐
towych, w tym projekty, na które Stowa‐
rzyszenie „Klub 50 Plus” pozyskał fun‐
dusze ze źródeł zewnętrznych, w tym m.
in. z Unii Europejskiej.
Warto tu wspomnieć, że działalność
klubowiczów jest różnorodna. Biorą
udział w zajęciach aerobiku, uprawiają
nordic walking, wspólnie przygotowują
i uczestniczą w imprezach rozrywkowych
takich jak „Andrzejki”, „Ostatki” czy
„Sylwester”, wyjeżdżają na wycieczki,
zarówno krajowe jak i zagraniczne, ak‐
tywnie uczestniczą w imprezach miej‐
skich  „Dni Krasnobrodu”, „Majówka
Roztoczańska” i patriotycznych, m. in.
Święto Niepodległości. Członkowie klu‐
bu poszerzają też swoją wiedzę poprzez
spotkania z ciekawymi ludźmi, kursy,
szkolenia i konferencje, w których chęt‐
nie biorą udział.
Na zakończenie oficjalnej części jubi‐
leuszu, w imieniu członków stowarzysze‐
nia, Przewodnicząca Grażyna Popczak
wraz z sekretarzem Bogusławem Kur‐
kiem, wręczyła Zofii Kleniewskiej –
pierwszej szefowej stowarzyszenia po‐
dziękowanie za szczególny wkład pracy
w założenie i rejestrację stowarzyszenia
oraz za zaangażowanie w codzienną pra‐
cę mającą na celu rozwój stowarzyszenia.
Były też podziękowania za współpra‐
cę i życzenia dla jubilatów, które wraz
z upominkami na ręce Pani Przewodni‐
czącej przekazały Małgorzata Miecznik,
Dorota Sikora i Mariola Czapla.
Potem rozpoczęła się uroczysta kola‐
cja, podczas której serwowane były m. in.

tradycyjne smakołyki regionalne. Nie za‐
brakło też urodzinowego tortu i dobrej
zabawy, która trwała do późnych godzin
nocnych.
Do otrzmanych życzeń z okazji jubi‐
leuszu Stowarzyszenia „Klub 50 Plus”
dołącza się też redakcja „Gazety Krasno‐
brodzkiej” życząc Zarządowi i wszystkim
jego członkom dalszej owocnej działal‐
ności i ciekawych inicjatyw.
Mariola Czapla
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Trwa wielki remont w Sanktuarium Maryjnym

K

ontynuowane są pra‐
ce remontowe w ra‐
mach projektu pn. „Termomo‐
dernizacja Podominikańskiego
Zespołu Klasztornego parafii
Nawiedzenia Najświętszej Ma‐
ryi Panny w Krasnobrodzie”
realizowanego przez miejsco‐
wą parafię przy wsparciu fi‐
nansowym z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowi‐
ska i Gospodarki Wodnej.
Kościół, klasztor i ich oto‐
czenie wyglądają jak miejsce
wielkiej budowy, na której dużo
się dzieje. Skuty został tynk na
ścianach klasztoru, aby potem
wykonać tynk ciepłochronny.
Trwają też prace przy izolacji
pionowej klasztoru oraz syste‐
mie odprowadzania wody desz‐
czowej z wirydarza.
Zrealizowano już większość
prac związanych z wykonaniem
ogrzewania podłogowego ko‐
ścioła i jednego pomieszczenia
zakrystii – skuto starą posadzkę,
wykonano pierwszą wylewkę,
rozłożono izolację i rurki na
ogrzewanie podłogowe, a na‐
stępnie zalano je betonem.
Wykonane zostały też beto‐
nowe wylewki na podwyższenie
prezbiterium w kościele.
Do ogrzewania kościoła będą zastoso‐
wane nowoczesne technologie – fotowol‐
taika oraz pompy ciepła. Prace przy ich
wykonaniu są już bardzo zaawansowane.
Panele fotowoltaiczne zostały umieszczone
na dachach budynków gospodarczych
znajdujących się na podwórzu przyko‐
ścielnym. Wykonanie instalacji fotowolta‐
icznych wymusiło konieczność zmiany
konstrukcji dachowych i pokrycia dachów
na tych obiektach. Część pokrycia dacho‐
wego została już wykonana, reszta jest
jeszcze do zrobienia.
Zaawansowane są też prace przy wy‐
konaniu pomp ciepła. Część zadań z nimi
związanych, takich jak odwierty studni,
które zlokalizowane są na dawnym ogro‐
dzie przykościelnym, została zrealizowana
we wrześniu i październiku. Wykonane
zostały też wykopy pod instalacje i przy‐
gotowano pomieszczenie na kotłownię,
która została zlokalizowana pod ołtarzem
polowym.
Remont krasnobrodzkiego Sanktu‐
arium obejmuje także wykonanie nowych
instalacji: elektrycznej, nagłośnieniowej
i teleinformatycznej. Prace w tym zakresie
zostały już wykonane we wnętrzu kościoła

i jednym z pomieszczeń zakrystii, a w dal‐
szej części projektu wykonane będą rów‐
nież w klasztorze i drugim pomieszczeniu
zakrystii.
Wykonana instalacja ogrzewania pod‐
łogowego oraz okablowanie sieci elek‐
trycznej, nagłośnieniowej i teleinforma‐
tycznej umożliwiły rozpoczęcie nowego
etapu remontu, tj. malowania wnętrza
świątyni oraz układania nowej posadzki
z marmuru. Prace są w trakcie realizacji.
Ze względu na bardzo szeroki zakres
remontu zespołu klasztornego realizacja
zadania planowana jest na dwa lata. Ks.
proboszcz Eugeniusz Derdziuk ma na‐
dzieję, że pierwszy etap prac, który umoż‐
liwi powrót do sprawowania Mszy świę‐
tych i nabożeństw w świątyni zakończy się
wkrótce i Święta Bożego Narodzenia bę‐
dzie można obchodzić już w odnowionych
jej wnętrzach.
Zarówno księża, z Księdzem Probosz‐
czem na czele, jak i parafianie oraz piel‐
grzymi czekają na to z utęsknieniem, gdyż
od września br. kościół jest wyłączony
z użytku. Nie ma możliwości odprawiania
tam mszy świętych ani zwiedzania. Nie‐
dzielne i świąteczne msze św. odprawiane

są w specjalnie w tym celu
urządzonym namiocie, który
ustawiony został na placu przy‐
kościelnym. Tam też odbywają
się uroczystości pogrzebowe.
Natomiast msze św. ślubne,
w zależności od decyzji zainte‐
resowanych, odprawiane są
w namiocie albo w kościele Ze‐
słania Ducha Świętego. Śluby
były też udzielane w Kaplicy
Objawień na Wodzie, kiedy no‐
wożeńcy wyrazili taką wolę
i warunki atmosferyczne na to
pozwalały. Natomiast msze św.
w dni powszednie sprawowane
są na dolnym korytarzu klaszto‐
ru, którego część zaadaptowano
na ten cel, ustawiając tam ołtarz
i miejsca siedzące dla wiernych.
Kaplicę Świętego Sakramentu
urządzono w pomieszczeniu
muzeum sakralnego, które znaj‐
duje się na dolnym korytarzu
klasztornym. Na szczęście, jak
dotąd, pogoda jest w miarę
sprzyjająca, nie ma mrozów
i śniegu, które znacznie utrudni‐
łyby organizację niedzielnych
i świątecznych wydarzeń religij‐
nych i uczestnictwo w nich.
Całkowita wartość projektu pn.
„Termomodernizacja Podomi‐
nikańskiego Zespołu Klasztor‐
nego parafii Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Krasnobrodzie” to kwota
9 760 116,00 zł, w tym 7 714 372,00 zł to
dofinansowanie z NFOŚiGW. Ponad
2 mln zł to wkład własny parafii. Chętni,
którzy chcieliby wesprzeć tę inwestycję
mogą to zrobić dokonując wpłaty na konto
parafii.
O postępie prac remontowych będzie‐
my informowali w kolejnych wydaniach
GK.
Mariola Czapla

Parafia RzymskoKatolicka
p.w. Nawiedzenia NMP
ul. Tomaszowska 18, 22440 Krasnobród
Nr konta:
62 9639 0009 2002 0055 0749 0001
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Obchody 100lecia Wojewódzkiego Związku OSP RP

W

niedzielę, 26 września
2021 r. w Zwierzyńcu, od‐
była się uroczystość 100lecia działal‐
ności Wojewódzkiego Związku Ochot‐
niczych Straży Pożarnych RP. Uroczy‐
stość ta połączona była z jubileuszem
115lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zwierzyńcu, której patronem jest
Józef Tuliszkowski  jeden z twórców
zjednoczenia ruchu strażackiego.
Uroczystości rozpoczęły się o godz.
11.00 uroczystą Mszą Św. w kościele
„Na Wodzie” koncelebrowaną przez
księży kapelanów OSP oraz miejscowe‐
go księdza proboszcza, którzy wraz ze
zgromadzonymi strażakami, pocztami
sztandarowymi jednostek OSP, zapro‐
szonymi gośćmi modlili się w intencji
strażaków i ich rodzin.
Na zakończenie Eucharystii Prezes
ZOP ZOSP RP Kazimierz Mielnicki,
w imieniu całej społeczności strażackiej,
wręczył proboszczowi parafii ks. Błaże‐
jowi Górskiemu ryngraf, zawierzając
Bogu druhów strażaków.
Dalsza części uroczystości miała
miejsce na placu przy Zespole Szkół
Drzewnych i Ochrony Środowiska,
gdzie wszyscy udali się w uporządkowa‐
nym szyku, z Młodzieżową Orkiestrą
Dętą OSP z Niedrzwicy Kościelnej na
czele.
W imieniu gospodarzy uroczystości,
którymi byli: Prezes Zarządu Oddziału

Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie
Marian Starownik, Prezes Zarządu Od‐
działu Powiatowego ZOSP RP w Zamo‐
ściu Kazimierz Mielnicki, Starosta Za‐
mojski Stanisław Grześko, Burmistrz
Zwierzyńca Pani Urszula Kolman i Pre‐
zes OSP Zwierzyniec Sławomir Bartnik,
zgromadzonych na placu uczestników
jubileuszu powitali starosta Stanisław
Grześko i prezes Kazimierz Mielnicki.
Uroczystości jubileuszowe zaszczy‐
ciło swoją obecnością wielu gości, m.
in.: Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP
Waldemar Pawlak, poseł Sławomir Za‐
wiślak, przedstawiciele wojewody lubel‐
skiego, marszałka województwa lubel‐

skiego, samorządów szczebla powiato‐
wego i gminnego oraz innych urzędów
i instytucji, komendanci powiatowi
i miejscy Państwowej Straży Pożarnej,
nestor pożarnictwa płk w st. sp. Mieczy‐
sław Skiba, komendanci gminni OSP
i naczelnicy jednostek OSP z terenu wo‐
jewództwa lubelskiego.
W jubileuszu wzięły udział trzy
kompanie honorowe OSP oraz 34 pocz‐
ty sztandarowe, wśród których był re‐
prezentujący gminę Krasnobród poczet
sztandarowy z OSP w Wólce Husińskiej.
Program uroczystości na placu rozpo‐
czął się od złożenia meldunku przez do‐
wódcę uroczystości druhowi Waldema‐
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rowi Pawlakowi, przeglądu pododdzia‐
łów, podniesienia flagi państwowej na
maszt i odegrania hymnu państwowego.
Potem było oficjalne powitanie przez
Starostę Zamojskiego Stanisława Grześ‐
ko i Prezesa ZOP OSP RP w Zamościu
Kazimierza Mielnickiego, a następnie
prezes miejscowej jednostki druh Sła‐
womir Bartnik przedstawił historię OSP
Zwierzyniec, a Prezes OW ZOSP RP
Marian Starownik zarys historyczny
utworzenia Wojewódzkiego Związku
OSP.
W dalszej części były okolicznościo‐
we przemówienia, które wygłosili: Pre‐
zes Zarządu Głównego Związku OSP
RP Waldemar Pawlak, poseł Sławomir
Zawiślak oraz przedstawiciele Posła do
Parlamentu Europejskiego Krzysztofa
Hetmana, wojewody lubelskiego, mar‐
szałka województwa lubelskiego, a także
burmistrz Zwierzyńca Urszula Kolman
i płk w st. sp. Mieczysław Skiba.
Doceniając aktywną działalność spo‐
łeczną na rzecz ochrony przeciwpożaro‐
wej i szczególne zasługi dla rozwoju
i umacniania Związku OSP RP, podczas
uroczystości jubileuszowych odznaczo‐
no zasłużonych druhów. Wśród grona
odznaczonych byli reprezentanci gminy
Krasnobród druhowie z OSP Hutki, któ‐
rzy zostali odznaczeni dwoma najważ‐
niejszymi odznaczeniami strażackimi.
Druh Jerzy Maruszak otrzymał Złoty
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Znak Związku OSP RP, a druh Wiesław
Mielnicki  Medal Honorowy im. Bole‐
sława Chomicza. Podczas jubileuszu po
raz pierwszy wręczono ustanowioną
w roku 2021, nadawaną przez Prezy‐
dium ZOW ZOSP RP województwa lu‐
belskiego „Odznakę za Zasługi dla Po‐
żarnictwa Województwa Lubelskiego”.
Wśród grona odznaczonych tą odznaką
był także reprezentant gminy Krasno‐
bród z OSP w Hutkach i jenocześnie
Prezes ZOP ZOSP RP Kazimierz Miel‐
nicki.
Były też medale okolicznościowe
z okazji jubileuszu 100lecia związku,
które gościom uczestniczącym w uroczy‐
stościach wręczyli prezesi  Waldemar
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Pawlak i Marian Starownik. Medal ten
otrzymała także dyrektor Krasnobrodz‐
kiego Domu Kultury Mariola Czapla.
Na zakończenie obchodów jubile‐
uszowych słowa podziękowania dla
uczestników uroczystości oraz współor‐
ganizatorów tego wydarzenia przekazał
dh Grzegorz Szyszko  Dyrektor Zarządu
Wykonawczego OW ZOSP RP w Lubli‐
nie. Obchody podwójnego jubileuszu za‐
kończyła defilada pododdziałów.
Uroczystościom towarzyszyła pre‐
zentacja sprzętu pożarniczego. Szcze‐
gólnym zainteresowaniem cieszyły się
zabytkowe pojazdy pożarnicze i ich wy‐
posażenie.
Mariola Czapla
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Moje opowieści o Krasnobrodzie 
Szpital polowy nr 502

ato 1939 r. stało się nagle piękne
i gorące. Po zimnym i mokrym
czerwcu przyszła fala upałów i luksusowe
kurorty oraz skromne pensjonaty zaroiły
się od letników. Odbywały się różne uro‐
czystości, obchody, zawody sportowe.
Ludzie chodzili do kina, teatru, restaura‐
cji, a na dancingach do upadłego tańczyli
lambeth walk  najmodniejszy w tym se‐
zonie taniec. Wprawdzie coraz częściej
mówiono o zbliżającej się wojnie, jednak
ogólna atmosfera daleka była od paniki,
a media zgodnie zapewniały, że to tylko
wojna nerwów, że Niemcy się nie odwa‐
żą, że Anglia i Francja staną za nami mu‐
rem i wszyscy mieli nadzieję, że tak wła‐
śnie będzie. Coś jednak wisiało w powie‐
trzu, coś narastało...
W Krasnobrodzie życie toczyło się
zwyczajnym trybem. Po odpuście Matki
Boskiej Jagodnej, na który jak co roku
przybyło wielu pielgrzymów, nastał czas
urlopów. Pierwszy na wypoczynek wyje‐
chał ks. Michał Popielec, potem ks. Mar‐
cin Bardel. Tylko proboszcz ks. Antoni
Wójcikowski nigdzie się nie wybierał 
miał blisko 75 lat, ostatnie dwadzieścia
spędził w Krasnobrodzie i tu był teraz je‐
go dom.
Daleko od Krasnobrodu, w lasach au‐
gustowskich nad Jeziorem Krechowiec‐
kim urlop spędzał dr Stanisław Sokół,
młody chirurg z Sosnowca. Miał za sobą
pracowity rok i z przyjemnością korzystał
z uroków lata. Beztroski wypoczynek
przerwał mu rozkaz mobilizacyjny, zgod‐
nie z którym w stopniu podporucznika
miał objąć stanowisko lekarza II dywizjo‐
nu 21 pułku artylerii lekkiej stacjonujące‐
go w Białej. Ostatniego sierpnia jego dy‐
wizjon zajął wyznaczoną pozycję za Sta‐
rym Bielskiem. Nazajutrz wybuchła woj‐
na i nic już nie było takie jak dawniej.
Bardzo szybko okazało się, że mimo
nadzwyczajnego bohaterstwa żołnierzy,
wojsko polskie ugina się pod naporem
przeważających liczebnie i militarnie sił
niemieckich; atakowani z trzech stron Po‐
lacy cofali się w głąb kraju, stawiając
wrogowi zaciekły opór.
Tymczasem przez Krasnobród naj‐
pierw przetoczyła się fala uciekinierów,
którzy przerażeni i zmęczeni szli, nie wie‐
dząc dokąd i jak długo przyjdzie im iść.
Wielu z nich nocowało w klasztorze, wie‐
lu szukało u księży pomocy i rady. Potem
od strony Tomaszowa w kierunku Zamo‐
ścia przejeżdżały długie kolumny nie‐
mieckie, a niedługo później w Krasno‐
brodzie i okolicy pojawiły się liczne od‐

działy wojska polskiego, wokół których
nieubłaganie zaciskał się pierścień okrą‐
żenia. Dr Sokół, którego oddział znalazł
się na naszym terenie, opowiadał później:
„[mój] Dywizjon napierany z zachodu
i południa przez nieprzyjaciela, starające‐
go zabiec mu drogę (...) kluczył jak ściga‐
ne zwierzę, znikał z traktów na boczne,
mniej uczęszczane drogi, odgryzając się
wrogowi, (…) ogniem bezpośrednim od‐
pierając ataki czołgów. Atakowany z po‐
wietrza zapadał w lasy, chował się w sa‐
dach na postojach. (...) Pierścień nieprzy‐
jaciela zacieśniał się (...). Po przejściu no‐
cą przez palący się jeszcze Biłgoraj
schroniliśmy się w lasach biłgorajskoza‐
mojskich, aby po 48 godzinnym odpo‐
czynku wędrować dalej przez całą noc.
Nad ranem mijaliśmy powoli wioskę
Podklasztor koło Krasnobrodu. A potem
piaszczystą, polną drogą przebrnęliśmy
już ostatkiem sił  i ludzie i konie  jeszcze
kilka kilometrów, by pod wsią Zielone
zakończyć swój marsz.”1.
18 września połączone pod dowódz‐
twem gen. Tadeusza Piskora siły polskie
(armie „Kraków” i „Lublin”) uderzyły
w kierunku na Tomaszów Lubelski i Na‐
rol w celu przerwania niemieckiego okrą‐
żenia i wyprowadzenia maksimum sił
w kierunku granicy z Rumunią. Ponawia‐
ne przez trzy dni ataki załamywały się
w ogniu broni pancernej nieprzyjaciela.
W obliczu ogromnych strat w ludziach
i braku amunicji gen. Piskor podjął decy‐
zję o kapitulacji. Dr Sokół tak wspominał
tę chwilę: „Na odprawie zawiadomiono
oficerów o kapitulacji. Mała grupa ofice‐

Ppłk Adam Szebesta  komendant szpitala
wojennego Zamość. źródło: wikipedia

Strona tytułowa ostatniego rozkazu likwidują‐
cego Centrum Szpitalne Zamość. Źródło: zbio‐
ry Muzeum Zamojskiego w Zamościu.

rów (…) postanowiła kierować się na za‐
chód. Noc przespaliśmy w jakiejś leśni‐
czówce, a rankiem następnego dnia na‐
tknęliśmy się na ten sam kościół w Pod‐
klasztorze, obok którego przejeżdżaliśmy
kilka dni temu. Na murach poklasztor‐
nych wisiała już biała flaga z czerwonym
krzyżem, obok stali lub leżeli ranni. Na‐
przeciw klasztoru po drugiej stronie drogi
za ogrodzeniem kłębił się zrezygnowany
tłum jeńców polskich W pobliżu klaszto‐
ru zostaliśmy zatrzymani przez żołnierzy
niemieckich.”2 Lekarzowi udało się dołą‐
czyć do personelu szpitala, dzięki czemu
uniknął niewoli.
Nie przebrzmiały jeszcze echa pierw‐
szej bitwy, kiedy w kierunku na Zamość
i Tomaszów uderzyły od strony Chełma
oddziały tzw. „Frontu Północnego” pod
wodzą gen. Stefana DąbBiernackiego,
w którego składzie walczył 25 Pułk Uła‐
nów Wielkopolskich. 23 września żołnie‐
rze tego pułku brawurowym atakiem wy‐
parli Niemców z Krasnobrodu, ponieśli
jednak ogromne straty. Kolejna krwawa
bitwa przetoczyła się przez Krasnobród
w dn. 24  25 września. Wszystkie te
walki, zwane później „I i II bitwą toma‐
szowską”, toczyły się między 17 a 27
września i pochłonęły wiele ofiar. Poległo
w nich 1952 żołnierzy polskich, a 2171
odniosło rany  wielu z tych rannych tra‐
fiło do szpitala w Podklasztorze.
****
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Szpital polowy nr 502, który w trak‐
cie wspomnianych walk działał od 19 do
29 września w krasnobrodzkim klaszto‐
rze, wyruszył z Krakowa 3 września
w ślad za armią „Kraków”, do której
przynależał. Marsz był uciążliwy i odby‐
wał się głównie bocznymi drogami, nie‐
rzadko nocą, a w każdym nowym miej‐
scu postoju napływali zbierani z pól
bitewnych ranni, których wieziono ze so‐
bą. Szpitalem dowodził mjr dr med. Sta‐
nisław Augustyn, przed mobilizacją le‐
karz I Pułku Strzelców Podhalańskich.
Był to człowiek czasem opryskliwy i po‐
rywczy, ale jednocześnie bardzo dbający
o personel i rannych dowódca i sumienny
w pracy lekarz. Jego zastępcą był
kpt. dr Kazimierz Górski, przed mobiliza‐
cją chirurg ortopeda z Katowic. Pozostali
lekarze to kpt. Stanisław Bogdalski, po‐
rucznicy Antoni Klaczak, Marian Kusiak,
Mieczysław Stawiński i podporucznicy
Zygmunt Jakubowski i Stanisław Sokół.
Szpital rozwinął się w klasztorze nocą
18/19 września i od razu zaczął pracować
na pełnych obrotach, ze względu na trwa‐
jące pod Tomaszowem krwawe walki.
Patrole sanitarne wyszukiwały rannych
żołnierzy i wynosiły ich spod ognia lub
ukrywały w bezpiecznych i oznaczonych
miejscach, by zabrać ich później do szpi‐
tala. Przez szeroko otwarte drzwi klaszto‐
ru „utrudzeni śmiertelnie saniteci przy
akompaniamencie jęków i bolesnych
okrzyków, przy wtórze grających poci‐
sków wnoszą nieprzerwanym pochodem
rannych do wszystkich sal i korytarzy
klasztornych. Silne i wytrwałe mury mia‐
ły stanowić solidną ochronę przed walą‐
cymi w nie raz po raz pociskami. W cza‐
sie kilka dni trwającego ognia osłaniały
one nie tylko zatrważająco zwiększającą
się liczbę rannych, ale też chroniły strwo‐
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żoną i zrozpaczoną ludność cywilną”3.
Rannych układano ciasno obok siebie
i tylko nieliczni leżeli na noszach, pozo‐
stali na ułożonej na podłodze słomie. By‐
ło ich tak wielu, że nocą, z powodu cia‐
snoty i niedostatecznego oświetlenia,
trudno było poruszać się bez potykania
się o leżących. Kiedy zabrakło miejsca
w klasztorze, rannych zaczęto umieszczać
w budynku gminy. Od samego początku
warunki w szpitalu były bardzo trudne,
tym bardziej, że cały czas działał on pod
ostrzałem. Jedna z sanitariuszek wspomi‐
nała później: „Ranni leżą na noszach, na
słomie, uwalani błotem, utarzani w kale
i krwi. Wśród nich siostry PCK i przy‐
godne ofiarniczki niosą pierwszą najnie‐
zbędniejszą pomoc. Ale wiele jest prze‐
oczonych, wiele potrzeb niezaspokojo‐
nych. Brak naczynia do podania wody,
brak wody. Ranni jęczą pić. Lecz studnia
daleko, a kule gęsto padają. Nie ma base‐
nów i co chwila z ciemnych czeluści ko‐
rytarza odzywa się krzyk i wołanie „sani‐
tariusz, basen”, „siostro, pić”. Ofiarne
jednostki bez względu na własne niebez‐
pieczeństwo raz po raz pod obstrzałem
biegną do studni po wodę. (...) Kucharze
pod osłoną murów wśród strzałów gotują
obiad. Jeden pada ciężko ranny”4. Bardzo
szybko zaczęło w studniach brakować
wody, pojawiły się trudności z wyżywie‐
niem, nie było mowy o zaopatrzeniu ran‐
nych w pościel czy czystą bieliznę. Oko‐
liczni mieszkańcy starali się pomóc
w miarę możliwości; z sąsiadującej z ko‐
ściołem piekarni Stachowskiego podawa‐
no przez mur chleb, przynoszono słomę,
jedzenie i płótna na bandaże, pomagano
w opiece nad rannymi  była to jednak
kropla w morzu potrzeb.
Nieco lepiej przedstawiała się sprawa
leków i materiałów opatrunkowych.
Pewnego dnia wysłany w teren dla zbie‐
rania rannych oficer natknął się na porzu‐
cony niemiecki samochód ciężarowy wy‐
pełniony nietkniętymi skrzyniami me‐
dycznymi, a że z wykształcenia był far‐
maceutą, właściwie ocenił wartość znale‐
ziska. Z tej zdobyczy skorzystali zarówno
polscy, jak i niemieccy ranni, których kil‐
kunastu znajdowało się w klasztorze pod
opieką swoich sanitariuszy. Dla ścisłości
należy dodać, że Niemcy, którzy po 20
września kontrolowali szpital, przysłali
raz samochód ciężarowy z chlebem
i środkami sanitarnymi, zabierając przy
okazji swoich rannych. Zachowywali się
przy tym całkiem przyzwoicie.
Personel medyczny szpitala pracował
bez wytchnienia. Dr Sokół opowiadał:
„Operacji i zmiany opatrunków dokony‐
waliśmy w niezbyt obszernej zakrystii.
(...) Co prawda ręce myliśmy jak najdo‐
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kładniej i odkażaliśmy je płynami będą‐
cymi do naszej dyspozycji. Narzędzia do
zabiegów operacyjnych i opatrunków
wyjaławialiśmy przez gotowanie w wo‐
dzie. Ale operowaliśmy bez rękawiczek
gumowych, bez wyjałowionej bielizny
lekarskiej, bez masek. Wykonywaliśmy
tylko zabiegi najniezbędniejsze.(...) Źró‐
dłem światła w nocy na sali operacyjnej
była lampa spirytusowa z polskiego ze‐
stawu szpitala polowego. Po wyczerpaniu
się zapasu spirytusu wszelkich zabiegów
dokonywaliśmy przy świetle grubych
świec kościelnych. Mocne mury zakrystii
i żelazne okiennice chroniły dostatecznie
rannych i personel medyczny pracujący
w zespołach na trzy zmiany bez przerwy
przez całą dobę, przed rozrywającymi się
w pobliżu pociskami artyleryjskimi. Mi‐
mo to, a przede wszystkim nie bacząc na
niepewność co do własnego, dalszego lo‐
su personel służby zdrowia wypełniał
swe zadanie z całym poświęceniem.”5
Z całym poświęceniem pracowali rów‐
nież obecni w klasztorze kapłani; oprócz
księży krasnobrodzkich, z duchową po‐
sługą rannym i umierającym od ran żoł‐
nierzom śpieszyli ks. płk Ludwik Bom‐
bas  kapelan Armii „Kraków”
i ks. mjr Longin Wiśniewski  kape‐
lan szpitala.
Szpital w Krasnobrodzie udzielił po‐
mocy około 600 rannym, a jego działal‐
ność oraz postawa dowódcy zostały bar‐
dzo wysoko ocenione przez szefa sanitar‐
nego Armii „Kraków” ppłk dr med. Wła‐
dysława Gergovicha, którego zdaniem
szpital mjr Augustyna zapisał „szczegól‐
nie piękną kartę szpitalnictwa polowego
kampanii wrześniowej”.
****
20 września, w związku z niemożno‐
ścią właściwego i skutecznego leczenia
rannych żołnierzy polskich, rozmieszczo‐
nych w bardzo trudnych warunkach
w szkołach, domach i stodołach w róż‐
nych miejscowościach trójkąta Zamość
TomaszówBiłgoraj, ppłk dr med. Wła‐
dysław Gergovich (szef sanitarny Armii
„Kraków”) i ppłk dr med. Adam Szebesta
(szef sanitarny Grupy Operacyjnej
„Śląsk”) zwrócili się do Niemców z pro‐
pozycją utworzenia w Zamościu central‐
nego szpitala wojennego. Rozmowy pro‐
wadzone były w szpitalu w Podklaszto‐
rze. Niemcy wyrazili zgodę. 23 września
rozkazem ppłk. W. Gergovicha został
utworzony Szpital Wojenny „Zamość”,
którego komendantem mianowano ppłk.
Adama Szebestę. W skład szpitala weszły
stopniowo ewakuowane do Zamościa na‐
stępujące formacje sanitarne: szpital 501
z Suchowoli, szpital 502 z Podklasztoru,
szpitale 503 i 561 z Zielonego oraz inne
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Ppłk Władysław Gergovich  szef sanitarny
Armii „Kraków”, źródło: wikipedia

z Komarowa, Wożuczyna, Józefowa,
Szczebrzeszyna, Zwierzyńca, Biłgoraja,
Tarnogrodu i Tomaszowa Lub. Ponadto
personel Szpitala Wojennego „Zamość”
zasiliły 3 kompanie sanitarne, 2 zespoły
chirurgiczne, zespół przeciwgazowy,
pluton sanitarny Warszawskiej Brygady
Pancernej i 2 lekarzy z szefostwa sanitar‐
nego armii gen. Piskora.
Szpital w Podklasztorze ewakuowany
był do Zamościa etapami. Do transportu
wykorzystywano zarówno samochody
jak i wozy konne, a ostatni ranni wraz
z personelem opuścili klasztor 29 wrze‐
śnia. Mjr S. Augustyn, zwolniony z do‐
tychczasowej funkcji komendanta, objął
w szpitalu zamojskim stanowisko kwater‐
mistrza, kpt. K. Górski został kierowni‐
kiem oddziału I, pozostali lekarze stano‐
wili obsadę oddziału XII.
Szpital Wojenny „Zamość” od 30
września Centrum Szpitalne „Zamość” 
mieścił się m. in. w budynkach Sądu
Okręgowego, Ubezpieczalni Społecznej
i Akademii Zamojskiej i liczył najpierw
dziesięć, a potem trzynaście oddziałów
mogących pomieścić do 1700 osób; tylko
w ciągu dwu pierwszych dni działania
przyjęto 600 rannych i chorych żołnierzy.
Szpital działał w bardzo trudnych warun‐
kach. Brakowało wszystkiego: leków,
środków opatrunkowych, sprzętu me‐
dycznego, łóżek, pościeli, jedzenia. W tej
trudnej sytuacji z pomocą pośpieszyli
mieszkańcy Zamościa i okolicy, zaopa‐
trując szpital w miarę swoich możliwości
w potrzebne rzeczy i produkty spożyw‐
cze. Z czasem sytuacja zaczęła się stabili‐
zować i szpital działał, jak na warunki
wojenne, w miarę normalnie. Niemcy nie
wtrącali się zbytnio  lekarzom pozosta‐
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wili swobodę leczenia, dostarczyli także
trochę lekarstw i środków spożywczych,
natomiast bardzo dotkliwie dał się odczuć
okres władzy sowieckiej w dn. 26 wrze‐
śnia  8 października. Żołnierze rosyjscy
postępowali „wbrew wszelkiej normalnej
logice oraz wbrew poczuciu uczciwości
i sprawiedliwości. Wpadali do Szpitala
o każdej porze dnia i nocy czynili rewizje,
niepokoili personel i chorych, rabowali co
tylko wpadło im w oczy, nieoszczędzając
ani apteki, ani urządzenia sali operacyjnej
ani magazynu żywnościowego.”6
Ozdrowieńcy kierowani byli począt‐
kowo do obozu jenieckiego mieszczące‐
go się w koszarach zamojskich (personel
szpitala najdłużej jak można było ukrywał
przed Niemcami nazwiska takich osób).
Później Niemcy zmienili rozporządzenia
i chorych wypisywano bezpośrednio do
domów. Sukcesywnie zmniejszała się
także liczba personelu medycznego:
w październiku szpital opuściła pierwsza
grupa pracowników, wśród których znaj‐
dowali się mjr S. Augustyn i ppor. S. So‐
kół.
Szpital wojenny w Zamościu działał
do 20 grudnia. Leczono w nim 3331
osób, w tym 2674 żołnierzy i 318 cywi‐
lów. Pracowało w nim dłużej lub krócej
około 100u lekarzy, stomatologów, apte‐
karzy i oficerów sanitarnych, 150 zawo‐
dowych sióstr PCK oraz miejscowych
i zamiejscowych wolontariuszek świec‐
kich i zakonnych, 350 sanitariuszy. Po‐
moc duchową rannym i chorym zapew‐
niało 5 księży.
****
Dr Stanisław Sokół, którego wspo‐
mnienia przywoływałam w tej opowieści,
po wojnie mieszkał i pracował w Gdań‐
sku. Był pracownikiem naukowym Aka‐
demii Medycznej i czynnym kardiochi‐
rurgiem. Jest autorem wielu artykułów
i książek z zakresu medycyny i historii
medycyny.
Dr Stanisław Augustyn, komendant
szpitala 502, po kampanii wrześniowej
wrócił do domu, ale nie zastał w nim ro‐
dziny. Jego żona Teodora i dwie córki:
Helena i Wanda, zgodnie z planami ewa‐
kuacyjnymi, wyjechały wraz z innymi
rodzinami wojskowych do Brzeżan
(obecnie Ukraina), gdzie miały przecze‐
kać wojnę. Tam zostały aresztowane
przez NKWD i wywiezione do Krasno‐
uralska na Syberii. Do Polski wróciły
wraz z armią Andersa w 1947 r. Teodora
Augustyn bardzo długo szukała informa‐
cji o losach męża, nim dowiedziała się, że
niedługo po powrocie do domu, do No‐
wego Sącza, został aresztowany przez
Niemców pod pozorem posiadania broni
i rozstrzelany 8 grudnia 1939 r. Zginął

z okrzykiem: „Dla Ciebie Polsko”.
****
Na krasnobrodzkim cmentarzu spoczywa
491 polskich żołnierzy, żołnierzy, którzy
we wrześniu 1939 r. oddali życie w walce
o wolność Ojczyzny.
Joanna Cios
Przypisy
1. S. Sokół „Szpitale wojskowe na terenie za‐
mojszczyzny”, str. 535
2. Tamże, str. 536
3. S. Nowakówna „Szpital polowy nr 502
w Krasnobrodzie”, str. 10
4. Tamże, str. 10
5. S. Sokół „Szpitale wojskowe….”, str. 537
6. „Centrum Szpitalne Zamość”, str. 5
Źródła:
„Centrum Szpitalne “Zamość”  materiały ar‐
chiwalne w zbiorach Muzeum Zamojskiego
w Zamościu
Gergovich. W. „Służba zdrowia w Armii Kra‐
ków w czasie kampanii wrześniowej 1939”
w „Biuletyn GBL” nr 368, 2017
Maziarczyk W. „Szpital wojskowy w Zamościu
(23 września  20 grudnia 1939)”, „Niepodle‐
głość i Pamięć” nr 15, 1999
Nowakówna S. „Szpital Polowy Nr 502
w Krasnobrodzie” w „Terror niemiecki w Za‐
mojszczyźnie 19391944”, Zamość 1944
Sokół S. „Szpitale wojskowe na terenie Za‐
mojszczyzny (Wspomnienia lekarza z kampanii
wrześniowej 1939 r.)”, Archiwum Historii Me‐
dycyny nr 4, 1957,
Szpilczyński S. „Stanisław Sokół 19111968”,
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 13/4,
1968
kpbc.umk.pl/
content/179999/
Augusty‐
n_3934_wsk.pdf

Kącik poetycki
Kwarantanna
Wzrok
spragniony miękkiej przestrzeni
odbija się
o twardą biel ścian
marzenia
o dalekiej wędrówce
zamknięte w wydeptanym kółku
na powierzchni
cztery razy cztery
nawet przyjazny dotąd
telewizor
najeżył się
złymi wieściami
złymi emocjami i
złymi prognozami
w końcu zamilkł uciszony
malutkim guziczkiem pilota
stare wielokrotnie przeczytane
książki
jedyni wierni przyjaciele
nie odkrywają dalekich światów
ale w milczeniu towarzyszą
mojej samotności
horyzont
wciąż tkwi w odległości
czterech ścian
Marianna Olszewska
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Obyśmy żyli w bezpiecznych czasach

kres dwudziestolecia międzywo‐
jennego, a szczególnie jego
pierwsze lata, nie należał do bezpiecz‐
nych. Trudno się temu dziwić, ponieważ
stan zubożenia społeczeństwa po znisz‐
czeniach wojennych z lat 191418 był
przeogromny. Wojna, choć nieco łagod‐
niej potraktowała okolice Krasnobrodu, to
jednak w wielu miejscach zostawiła trwa‐
łe i widoczne ślady.
Część przyrynkowej zabudowy mia‐
sta uległa spaleniu, podobnie pałac
w Podzamku. Rozgrabione zostały zakła‐
dy przemysłowe m. in. huta szkła w Hu‐
sinach, papiernia, młyny, gorzelnie,
w złym stanie były okoliczne majątki
ziemskie i gospodarstwa chłopskie. Stra‐
ty, choć znaczne w porównaniu z innymi
gminami, szczególnie z powiatów hrubie‐
szowskiego i tomaszowskiego, były jed‐
nak stosunkowo niewielkie. Tam, w wielu
miejscach zostały tylko nazwy po istnie‐
jących wsiach, spalona ziemia i sterczące
kominy domostw. Mieszkańców, którzy
przetrwali ten czas, przejście frontu, kon‐
trybucje, powołania do wojska, wypędze‐
nia w głąb Rosji, czekał powolny trud od‐
budowy. Gehenna wygnania dotknęła
także niektóre wioski z okolic Krasnobro‐
du. Wojna z Rosją Sowiecką zniszczenia
jeszcze pogłębiła. Powszechne były bieda
i głód. Stan ten wraz z upływem lat zmie‐
niał się na lepsze, lecz był to proces bar‐
dzo powolny. Łatwy dostęp do broni, jak
po każdej wojnie, początkowa słabość
odradzającego się państwa polskiego,
a także częściowa demoralizacja, skłoniły
niektórych do wejścia na drogę prze‐
stępstw. W okolicy pojawiły się nieźle
zorganizowane bandy złodziei, które do‐
konywały licznych, często brutalnych na‐
padów rabunkowych.
Przestępcami byli często mieszkańcy
tych stron, choć nie brakowało wśród
nich również ludzi z zewnątrz. Szczegól‐
nie groźni byli dezerterzy z wojska, do‐
brze obeznani z bronią, a z powodu prze‐
żyć wojennych byli często bezwzględni.
Ludzie nie czuli się bezpiecznie w do‐
mach, na drogach, także było niebez‐
piecznie w lasach. Nie było miejscowości
w okolicy, w której nie zdarzył się napad
rabunkowy lub pomniejsze złodziejstwo,
a kradziono wszystko  pieniądze, złoto,
bydło, świnie, kury, sprzęt gospodarski,
odzież, bieliznę. Kto więcej posiadał czuł
się mniej bezpiecznie. Do napadów do‐
chodziło prawie codziennie. Szajka groź‐
nych złodziei przez kilka miesięcy rabo‐
wała gospodarzy w Suchowoli, Potocz‐
ku, Adamowie, Rachodoszczach.
W tej ostatniej miejscowości uzbroje‐

ni w karabiny bandyci wtargnęli do
mieszkania Srula Ferdera zabierając biżu‐
terię wartą około 1800 koron oraz gotów‐
kę w ilości 35 rubli i kilkadziesiąt marek.
Pomimo pościgu rabusiów nie ujęto.
W Feliksówce  Tomaszowi Graszowi
skradziono garderobę o wartości bez mała
13000 koron. Bezczelnego napadu doko‐
nano na rządcę folwarku Bondyrz – Wró‐
blewskiego. Położony nieco na uboczu
w pobliżu lasu folwark był łatwym łu‐
pem, zagrożeniem dla przestępców mogła
być jedynie liczna służba folwarczna, tą
jednak sterroryzowano. Majątek Adamów
został trzykrotnie obrabowany. W Obro‐
czy nieznani sprawcy obrabowali Icka
Jartenta, skradziono mu 2500 koron,
630 rubli oraz srebrny zegarek ze złotą
dewizką. W tej samej miejscowości
bandyci napadli na młynarza. W Husi‐
nach obrabowano mieszkanie Marianny
Kłak oraz jej sublokatora Jana Pokla‐
skiego. Skradziono garderobę o warto‐
ści około 500000 marek oraz w gotów‐
ce 2000 marek.
Niebezpiecznie było również na dro‐
gach. Bandyci bez skrupułów rabowali
podróżnych, najczęściej chłopów i Ży‐
dów wracających z targu. Szerokim
echem odbił się nocny napad na mieszka‐
nie dyrektora huty szkła w Husinach.
Sprawę osobiście nadzorował komisarz
Gallera z Lublina. Jednemu z bandytów,
przypadkowo postrzelonemu przez towa‐
rzyszy, gdy ten zmarł, kompani odrąbali
głowę, chcąc w ten sposób uniknąć roz‐
poznania i kary. Policja wykryła spraw‐
ców, badając pozostawione przez nich
odciski palców. Napad ten, był opisywa‐
ny i analizowany w szkołach policyjnych,
jako przykład skutecznego zastosowania
nowoczesnych metod śledczych.
Kilka lat wcześniej, w husińskiej hu‐
cie zatrudnił się dezerter z wojska, Łotysz
z pochodzenia, który szybko pracę po‐
rzucił i zajął się rabunkiem. Najczęściej

dokonywał napadów na leśnych drogach
w okolicy Krasnobrodu i Józefowa. Ra‐
bował powracających z targu gospodarzy
i Żydów. Przez wiele miesięcy, okolicz‐
nych mieszkańców nękała szajka braci S.
z Huciska. Ujęci przez policję doczekali
się surowej kary. Przestępcy nie wahali
się podnieść ręki na świątynie i osoby du‐
chowne. Do brutalnego napadu rabunko‐
wego doszło na plebanii w Górecku Ko‐
ścielnym. Na znanego z licznych akcji
dobroczynnych i społecznych księdza
Hieronima Brzóza napadła uzbrojona
w karabiny sześcioosobowa banda. Czte‐
rech bandytów było ubranych w wojsko‐
we mundury, co pozwalało przypuszczać,
iż byli najprawdopodobniej dezerterami
z wojska.
To nie był pierwszy napad na tego
księdza. Wcześniej, gdy plebania była
w budowie a proboszcz mieszkał u go‐
spodarza, złodzieje napadli na dom wło‐
ścianina. Wówczas, próbujących sforso‐
wać okno bandytów, ksiądz przestraszył
strzałami z pistoletu, zresztą dość celny‐
mi, ponieważ na okiennej futrynie zostały
ślady krwi. Wtedy próba rabunku nie po‐
wiodła się. Rabusie, chcąc noc zakoń‐
czyć sukcesem, obrabowali Zakrzewską,
dzierżawczynię folwarku w Górecku
Starym.
Budynek murowanej, istniejącej
zresztą do dzisiaj plebanii, już w pierw‐
szych miesiącach istnienia był niemym
światkiem jakże dramatycznych wyda‐
rzeń. Wieczorem, około godziny ósmej
trzydzieści, do drzwi kuchennych ktoś
zapukał. Służąca, zupełnie nieświadoma
zagrożenia, wpuściła przestępców do
środka. Był wśród nich wójt Aleksandro‐
wa, który nie wiadomo, czy pod przymu‐
sem, czy dobrowolnie brał udział w na‐
padzie. To jego obecność, osoby po‐
wszechnie znanej, wejście do budynku
ułatwiła. Prócz wójta bandyci wprowa‐
dzili stróża kościelnego. Drugi stróż skrył

Plebania w Górecku Kościelnym
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się i wyszedł dopiero po napadzie. Ban‐
dyci karabinami sterroryzowali obecnych,
a wychodzącego z dalszych pomieszczeń
księdza, uderzyli kolbą karabinu w pierś.
Wszystkim kazano podnieść ręce do góry.
Proboszcz polecenia nie chciał wykonać,
wyrwał się napastnikom, by dostać się do
broni, którą trzymał dla bezpieczeństwa.
Natychmiast został przewrócony na pod‐
łogę i obezwładniony. Bandyci pastwili
się nad leżącym kapłanem. Bili go kolba‐
mi karabinów i kłuli bagnetami w pierś.
Atakujący domagali się wydania broni
i pieniędzy, a gdy ksiądz odmówił, rozpo‐
częli plądrowanie plebanii. Dwóch na‐
pastników pilnowało księdza i służby.
Skradzione zostały cenne dla właściciela
dokumenty znajdujące się w skórzanej
torbie, książeczka kasowa, kwit Pożyczki
Państwowej Odrodzenia na kwotę 50000
marek polskich, kilkaset koron należą‐
cych do parafii, około 3000 marek zebra‐
nych przez księdza na tacę w ciągu kilku
kolejnych niedziel, w tym 820 marek i 75
koron na Seminarium Duchowne, 2000
marek i 60 rubli na rannego polskiego
żołnierza. Służbę proboszcza również
ograbiono z pieniędzy zabierając 50 rubli
w złocie i kilkadziesiąt rubli srebrem, zło‐
ty łańcuszek ze złotym medalikiem
i krzyżykiem. Zabrano wiele rzeczy co‐
dziennego użytku. Na plebanii okoliczni
mieszkańcy za namową księdza, zapisy‐
wali się na zakup papierów pożyczki pań‐
stwowej przeznaczonej na odbudowę
kraju. Po zliczeniu pozostawionego przez
bandytów kwitariusza suma wpłat wynio‐
sła 19 800 marek polskich.
W czasie tego napadu, w wyniku nie‐
uwagi pilnujących, udało się uciec z ple‐
bani służącej, która krzykiem zdołała
obudzić i sprowadzić przed budynek
włościan góreckich. Wzywającą pomocy
kobietę próbował uciszyć jeden z bandy‐
tów, zasłaniając jej usta ręką. Podczas
szamotaniny dziewczynie udało się wy‐
rwać bandycie karabin. Niestety, parafia‐
nie ze spokojem, sprzed swoich domów
obserwowali zajście. Nie ruszyli z pomo‐
cą służącej proboszcza, widocznie bar‐
dziej dbali o swoje życie. Napastnik kara‐
bin odebrał i kilka razy mocno uderzył
nim w pierś dziewczyny, a gdy ta upadła,
bezwzględnie skopał i zdeptał butami.
Obojętność parafian była porażająca, po
odejściu napastników służba księdza pro‐
siła o wysłanie furmanki po doktora, by
ten opatrzył rany. Szczególnie groźne
mogły być rany po ukłuciu bagnetem
w klatkę piersiową. Lekarza przywiezio‐
no dopiero rano trzeciego dnia po napa‐
dzie. Śledztwo prowadzone było dość
nieudolnie, a przestępcy mogli czuć się
bezkarnie.
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Mieszkanie administratora majątku Krasnobród (nieistniejący już budynek)
Tej nocy, ta sama szajka dokonała
jeszcze jednego napadu, równie śmiałego.
Około godziny dziesiątej trzydzieści
w sąsiednim Majdanku Kasztelańskim
obrabowano młynarza Barańskiego.
Skradziono mu kilkadziesiąt tysięcy ma‐
rek. Dość zagadkową w tych wydarze‐
niach była rola aleksandrowskiego wójta,
którego miejscowa ludność podejrzewała
o współudział w napadach. Wójt był zna‐
ny ze swojej niechęci do kościoła i du‐
chowieństwa. Czy miał w nich wyzna‐
czoną rolę, pozostanie tajemnicą.
Do napadów rabunkowych docho‐
dziło również w Krasnobrodzie. Trzech
nieznanych, uzbrojonych w karabiny
bandytów obrabowało Żyda Herszka
Goltlera, jednego z zamożniejszych
mieszkańców miasta. Zrabowano mu 250
rubli, 90 koron, złoty łańcuszek i 9 pier‐
ścionków o wartości około 15000 koron.
Podany przez pokrzywdzonego rysopis
sprawców zgadzał się z opisem bandytów
dokonujących napadów w okolicach
Krasnegostawu. Kilka dni później obra‐
bowano dom Picji Ratchajzar. Łupem
złodziei padło 600 rubli, 370 koron,
srebrne nakrycie o wartości około 8000
koron oraz para bucików. Powiadomiona
o zdarzeniu policja ruszyła w pościg, nie‐
stety nieskuteczny.
Głośny był napad na dwór w Pod‐
zamku. Pod nieobecność właściciela ma‐
jątku K. Fudakowskiego szajka licząca
podobno 30 bandytów, uzbrojonych
w karabiny i pistolety o godzinie 9 wie‐
czorem wtargnęła na teren krasnobrodz‐
kiego folwarku, rozpoczynając rabunek.
Wkrótce złodzieje skierowali się do
mieszkania administratora majątku. Tam
zrabowali garderobę i bieliznę o wartości
kilkunastu tysięcy marek. Natarczywie
domagali się wydania pieniędzy i kosz‐
towności. Sytuacja stawała się coraz bar‐
dziej napięta i niebezpieczna. Strzał odda‐

ny w ich kierunku przez przebywającą
w mieszkaniu kuzynkę administratora
plan napadu odmienił.
Z pomocą pośpieszyła liczna służba fol‐
warczna, która zdecydowanie stanęła
w obronie napadniętych. Rabusie oba‐
wiając się interwencji policjantów z mia‐
steczka, pospiesznie zbiegli i skryli się
w okolicznych lasach. Dużo szczęścia
podczas zajścia miała żona właściciela p.
Fudakowska, która wkrótce miała rodzić.
Bezpiecznie, choć zapewne z dużą obawą
przeczekała napad w dworze.
Na mieszkającego w Hutkach Józefa
Holca napadło dwóch uzbrojonych ban‐
dytów, zrabowano biżuterię oraz gotówkę
w wysokości 18000 marek. Niebezpiecz‐
nie było na drogach, szczególnie na tych,
które prowadziły przez lasy. Rabusie czę‐
sto dokonywali napadów na drodze mię‐
dzy Józefowem a Zwierzyńcem. Zdarzały
się przypadki wymiany ognia z patrolują‐
cymi ten rejon policjantami.
Poziom bezpieczeństwa w regionie
znacznie poprawił się gdy komendantem
policji został komisarz Gallera. Zdecydo‐
wanymi i przemyślanymi działaniami
rozwój bandytyzmu ukrócił. Szybko ma‐
lała liczba bandyckich napadów rabunko‐
wych, plagą natomiast stały się pomniej‐
sze kradzieże. Szczególnie często kra‐
dziono konie. W wielu wioskach miesz‐
kańcy nocą patrolowali obejścia, chcąc
w ten sposób uchronić się przed złodzie‐
jami, a tych coraz więcej trafiało za krat‐
ki. W Bondyrzu policjanci zastrzelili
mieszkańca tej wioski Józefa S., który
przez wiele miesięcy kradzieżami nękał
pobliskie miejscowości. Policjanci za‐
uważyli podejrzanego mężczyznę wy‐
chodzącego z lasu, który na ich widok
zaczął uciekać. Rozpoczął się pościg.
Gdy okazało się, że nie będzie skuteczny,
policjanci oddali do uciekającego trzy
strzały. Ostatni był śmiertelny. Przestępca
był już raz przez policjantów zatrzymany.
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Kilka miesięcy wcześniej złapany został
w lesie z bronią w ręku. Udało mu się
wówczas uciec z konwoju do zamojskie‐
go więzienia. Konwojenta poturbował,
wyrwał i zabrał mu broń.
Za rozboje i kradzieże do więzienia
trafił mieszkaniec Starej Huty Antoni P.
Musiał wykazać się sporym sprytem, po‐
nieważ udało mu się stamtąd uciec. Został
powtórnie złapany w okolicy swojej ro‐
dzinnej miejscowości i trafił z powrotem
za kratki. Za kradzieże i rozboje na terenie
kilku powiatów do więzienia trafił miesz‐
kaniec Huciska Franciszek S. Zbiegł pod‐
czas prac polowych, które wykonywali
więźniowie w okolicach Krasnegostawu.
Krasnobrodzcy policjanci, z pomocą
funkcjonariuszy z Zamościa, przeczesy‐
wali lasy i urządzali zasadzki w okolicy
rodzinnej wioski zbiega. Uciekinier został
zauważony, gdy wychodził z obsianego
zbożem pola. On również zauważył poli‐
cjantów i zaczął uciekać. Oddano do nie‐
go kilka strzałów, z których jeden był cel‐
ny. Kula trafiła go w nogę pod kolanem.
Rannego przestępcę obezwładniono. Po

P

opatrzeniu rany w Krasnobrodzie, odwie‐
ziono go do Zamościa.
Schwytano bandytów głośnego napa‐
du na hutę w Husinach. Śmiertelnie ranny
został Piotr Okszyński  członek groźnej
bandy braci Lewandowskich. W napadzie
brali udział Lucht, Wolf oraz bracia Jan
i Józef Lewandowscy.
W Krasnobrodzie dochodziło do zor‐
ganizowanych napadów na Żydów. Do
miasta, najczęściej w dzień targowy i nie‐
dziele, wchodziły naprędce skrzyknięte
grupy rabusiów, składające się z miesz‐
kańców pobliskich wiosek. Ich celem był
rabunek sklepów żydowskich. Demolo‐
wane były lokale, wybijane szyby, zabie‐
rany był towar. Społeczność żydowska
stawała w obronie swojej własności, do‐
chodziło więc do regularnych bijatyk.
Trzech miejscowych policjantów nie po‐
trafiło, a może nie chciało temu zapobiec.
Pomoc nadeszła z Zamościa. Żydzi po‐
prosili o ukrócenie napadów tamtejszą
policję. W rynku i przyległych uliczkach
urządzona została zasadzka, która ten nie‐
cny proceder ostatecznie zakończyła.
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W okolicy Krasnobrodu ukrywał się
niebezpieczny przestępca Władysław Sz.,
który rabunkowymi napadami nękał
mieszkańców. Przez długi czas dopisy‐
wało mu szczęście, a policja była bezrad‐
na. Pewnego dnia natknął się na patrolu‐
jących teren policjantów. Rzucił się więc
do ucieczki licząc, że i tym razem uniknie
pojmania. Policjanci oddali w jego kie‐
runku kilka strzałów. Przestępca został
trafiony w rękę i klatkę piersiową. Wsta‐
nie ciężkim, natychmiast został przewie‐
ziony do zamojskiego szpitala.
Wraz z upływem lat sytuacja popra‐
wiała się. Częste obławy i szybsza reakcja
policji doprowadziły do rozbicia wielu
band. Przestępcy czuli się coraz mniej
bezpiecznie, coraz rzadziej zdarzały się
brutalne napady, do mieszkańców powoli
wracał spokój.
Jak dobrze, że my dziś żyjemy
w bezpiecznych czasach, a opisywane
przypadki dotyczą na szczęście odległej
przeszłości.
A. Kurantowicz

Drugi Piknik Rodzinny na Osiedlu Podklasztor

odklasztor  to jedno z trzech
osiedli naszego pięknego mia‐
sta Krasnobrodu. To tu, 29 sierpnia
2021 roku, odbył się Drugi Piknik Ro‐
dzinny na Osiedlu Podklasztor. Orga‐
nizatorem Pikniku było Stowarzysze‐
nie Mieszkańców „Nasz Podklasztor”
oraz Burmistrz Krasnobrodu Kazi‐
mierz Misztal.
To niezwykłe wydarzenie połączone
było z oficjalnym otwarciem placu za‐
baw, który w sierpniu 2021 roku powstał
w parku im. ks. Kazimierza Wójtowicza,
z inicjatywy Stowarzyszenia Mieszkań‐
ców „Nasz Podklasztor”, przy wsparciu
Burmistrza Krasnobrodu oraz nieocenio‐
nej pomocy pani inspektor Małgorzaty
Miecznik. Projekt był „strzałem w dzie‐
siątkę”, ponieważ już od samego począt‐
ku plac zabaw cieszy się bardzo dużą po‐
pularnością wśród dzieci nie tylko nasze‐
go osiedla.
Niedzielny piknik rozpoczął o godzi‐
nie 14.00 Burmistrz Krasnobrodu witając
przybyłych mieszkańców oraz gości. Dla
uczestników imprezy organizatorzy przy‐
gotowali wiele atrakcji, m.in.: rodzinne
gry, zabawy i konkursy, prezentację
sprzętu ratownictwa medycznego oraz
zasad udzielania pierwszej pomocy przez
pracowników Samodzielnej Publicznej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zamo‐
ściu. Uczestnicy pikniku chętnie korzy‐
stali ze słodkiego poczęstunku przygoto‐
wanego przez panie z Krasnobrodzkiego

Koła Gospodyń Wiejskich oraz grillowa‐
nych kiełbasek „w wykonaniu” panów ze
Stowarzyszenia Mieszkańców „Nasz
Podklasztor”. Nasi mali milusińscy
w wolnych chwilach buszowali w dmu‐
chanym zamku, bawili się na zjeżdżalni
oraz korzystali z malowania buziaczków.
Niedzielne popołudnie umilał uczest‐
nikom Pikniku rewelacyjny Zespół Show
Men z Szopinka, który już po raz kolejny
gościł na naszej imprezie. Uczestnicy
pikniku bawili się fantastycznie.
Korzystając z okazji chcielibyśmy
serdecznie podziękować wszystkim oso‐
bom zaangażowanym w organizację
Drugiego Pikniku w Osiedlu Podklasztor:
Panu Burmistrzowi Kazimierzowi Misz‐
talowi, ks. Prałatowi Eugeniuszowi Der‐
dziukowi, zespołowi Show Men z Szo‐
pinka, Samodzielnej Publicznej Stacji Po‐
gotowia Ratunkowego w Zamościu oraz
naszym sponsorom:

1. AMC Market
2. Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród
3. Piekarnia K. i P. Kłyż
4. Tomasz Kurantowicz – Produkcja
i sprzedaż pieczywa
5. Adam Kurantowicz  Masarnia z Uboj‐
nią
6. Marcin Skiba – Przewóz Osób
7. Hurtownia MARS z Zamościa
8. Krasnobrodzki Dom Kultury
9. Informacja Turystyczna w Krasnobro‐
dzie
10. OSP Dominikanówka
Mieszkańcom Osiedla Podklasztor
oraz całego Krasnobrodu, przybyłym
Gościom serdecznie dziękujemy za
wspólnie spędzony czas oraz miłą zaba‐
wę.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
Dorota Jurkiewicz
Fotoreportaż – str. 39
fot. Dorota Jurkiewicz
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Festyn rodzinny w Hutkach

niedzielę 12 września 2021
roku w miejscowości Hutki,
na placu wokół miejscowej świetlicy
wiejskiej, odbył się festyn rodzinny.
Głównym celem imprezy była promo‐
cja Gminy Krasnobród, a zwłaszcza so‐
łectwa Hutki, integracja mieszkańców
sołectwa, a przede wszystkim zwięk‐
szenie wiedzy mieszkańców na temat
szczepień przeciwko COVID – 19.
Wszyscy zainteresowani, poza
otrzymaniem gadżetów promujących
szczepienia, mogli się również dowie‐
dzieć, gdzie można się zaszczepić i dla‐
czego jest to takie istotne w dobie
czwartej fali pandemii.

Najwięcej atrakcji czekało dla najmłod‐
szych mieszkańców m. in.: dmuchane
zjeżdżalnie, zabawy i konkursy z atrak‐
cyjnymi nagrodami, przejażdżki na ku‐
cyku, warsztaty garncarskie, zwiedza‐
nie wozów strażackich, malowanie bu‐
ziek, pokazy baniek mydlanych itp.
Największą jednak atrakcją i zaintere‐
sowaniem dzieciaków cieszyła się „ży‐
wa” maskotka tzw. Jake z bajki „Psi pa‐
trol”.
Wszyscy uczestnicy festynu poza
tradycyjną kiełbasą z grilla mogli rów‐
nież spróbować domowych pyszności
przygotowanych przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Hutek oraz Krasnobrodu.

Organizatorami wspomnianego fe‐
stynu byli: Burmistrz Krasnobrodu,
Sołtys oraz Rada Sołecka sołectwa
Hutki. Impreza ta nie mogłaby się od‐
być bez zaangażowania wielu osób
w tym: mieszkańców sołectwa Hutki,
strażaków z OSP Hutki oraz pracowni‐
ków Urzędu Miejskiego w Krasnobro‐
dzie.
Piotr Garbula
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
Fotoreportaż – str. 39
fot. Piotr Garbula
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W Zielonem oddano hołd żołnierzom września 1939

T

radycyjnie już w drugiej połowie
września, Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju miejscowości Zielone
i okolic „Ach Zielone” organizuje w swo‐
jej miejscowości obchody rocznicy bitew
stoczonych w 1939 roku przez żołnierzy
Wojska Polskiego z niemieckim okupan‐
tem. W roku 2021 uroczystości odbyły
w sobotę 25 września i rozpoczęły się
o godz. 15.00 przy pomniku upamiętnia‐
jącym poległych żołnierzy.
Pomnik powstał w 2009 roku z ini‐
cjatywy ówczesnych władz samorządo‐
wych Krasnobrodu  burmistrza Janusza
Osia i jego zastępcy Zbigniewa Michal‐
skiego. Wykonał go miejscowy artysta
rzeźbiarz Andrzej Gontarz. Pomnik ma
postać granitowego głazu, na którym
umieszczono krzyż z licznymi żołnier‐
skimi nieśmiertelnikami.. Na głazie wid‐
nieje wyrzeźbiony orzeł żołnierza pol‐
skiego oraz granitowa tablica z napisem:
„W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WOJ‐
SKA
POLSKIEGO
POLEGŁYM
W WALCE Z NIEMCAMI w I BITWIE
TOMASZOWSKIEJ W DNIACH 1720
WRZEŚNIA 1939 R. MIESZKAŃCY
GMINY KRASNOBRÓD”. Uroczyste‐
go odsłonięcia pomnika dokonano 19
września 2009 roku. Dokonał tego nie‐
żyjący już kombatant Adam Dziura,
a poświęcenia  ówczesny kustosz Sank‐
tuarium Maryjnego w Krasnobrodzie,
również już nieżyjący ks. prałat Roman
Marszalec.
Gościem honorowych była pani Sta‐
nisława Utnicka, która, wraz z rodziną
przyjechała z Kozienic. Jest ona córką
żołnierza Wojska Polskiego Stanisława
Nowaka, który poległ miejscowości
Zielone w 1939 roku i tutaj był pocho‐
wany. W latach siedemdziesiątych jego
szczątki ekshumowano i przeniesiono na
Zamojską Rotundę. Wśród uczestników
uroczystości były także władze samorzą‐
dowe Krasnobrodu  burmistrz Kazi‐
mierz Misztal i zastępca burmistrza Ja‐
nusz Oś, a także Ryszard Teterycz – Za‐
stępca Nadleśniczego Nadleśnictwa
Zwierzyniec, Bogdan Kulczycki – Le‐
śniczy Nadleśnictwa Zielone, ks. Maciej
Nizio – wikariusz Parafii Nawiedzenia
NMP w Krasnobrodzie, przedstawiciele
Klubu Miłośników Historii z Tomaszo‐
wa Lubelskiego żeńska reprezentacja ze‐
społu folklorystycznego „Wójtowianie”,
strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej ze
Starej Huty i Zielonego, Lucyna Kawka
 sołtys miejscowości Zielone oraz jej
mieszkańcy.
Wszystkich zgromadzonych pod po‐
mnikiem powitał organizator uroczysto‐

ści Tomasz Skóra – prezes stowarzysze‐
nia „Ach Zielone”, który przedstawił
także fakty sprzed 81 lat. Przypomniał
tragiczne wydarzenia z czasów wojny,
a także trudny okres powojenny, który
uniemożliwił właściwe upamiętnienie
i oddanie hołdu żołnierzom poległym we
wrześniu 1939 podczas tzw. bitew toma‐
szowskich. Powiedział m. in.: Miejsce,
w którym się znajdujemy ma wymiar
szczególny. Tu w miejscowości Zielone
mieścił się sztab Armii Generała Pisko‐
ra. Z tego miejsca wyruszały kolejne na‐
tarcia na Tomaszów Lubelski, celem
przełamania obrony 4 niemieckiej Dywi‐
zji lekkiej i wywalczenia sobie przejścia
na tzw. Przedmoście Rumuńskie. Miejsce
to było świadkiem ostatecznej klęski
i kapitulacji wojsk polskich w dniu 20
września 1939 roku. Nieodległy budynek
szkoły jest świadkiem tragedii od 3 do 4
tysięcy rannych żołnierzy w bitwach to‐
maszowskich, którzy przebywali tu
w tragicznych warunkach sanitarnych
i umierali w wielkich cierpieniach. Miej‐
scowa szkoła zmieniona została na szpi‐
tal polowy nr 503, ale mała ilość izb nie
mogła pomieścić ogromnej liczby ran‐
nych, z których wielu układano na dwo‐
rze. Część ich zmarła na skutek ran i by‐
ła chowana w pobliżu szpitala, na zaple‐
czu szkoły powszechnej. W tym miejscu,
w którym się znajdujemy była mogiła
zbiorowa żołnierzy wojska polskiego.
(…) Po wojnie władze ludowe nie upa‐
miętniły tego cmentarza wojennego, a 70
ekshumowanych zwłok złożyły na Rotun‐
dzie Zamojskiej.
Polową Mszę świętą w intencji żoł‐
nierzy, który oddali swoje życie w wal‐
kach o wolność Ojczyzny odprawił
ks. Maciej Nizio. W homilii, którą wy‐
głosił, mówił o wartościach jakimi są
BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Podkre‐
ślał, jak ważne jest zachowanie w pa‐
mięci bohaterskich czynów Polaków
oraz przekazywanie wiedzy na ten temat
młodym pokoleniom. Zachęcał też do
śpiewania hymnu narodowego. Oprawę
muzyczną Mszy św. zapewnił zespół
„Wójtowianie”.
Po Eucharystii był czas na okolicz‐
nościowe przemówienia. Jako pierwsza
głos zabrała pani Stanisława Utnicka,
wyrażając słowa wdzięczności i podzię‐
kowania dla władz samorządowych za
ich działania, mające na celu utrwalenie
pamięci o jej ojcu oraz innych poległych
żołnierzach. Podziękowała również or‐
ganizatorom uroczystości za zaproszenie
i za organizację obchodów kolejnych
rocznic bitwy, a poprzez to utrwalanie

w pamięci tragicznej historii z czasów
wojny i przekazywanie jej kolejnym po‐
koleniom.
Głos zabrał również Burmistrz Kra‐
snobrodu Kazimierz Misztal, dołączając
się do podziękowań dla prezesa Toma‐
sza Skóry i członków stowarzyszenia
„Ach Zielone” za zaangażowanie
w przygotowanie tej uroczystości.
W nawiązaniu do homilii ks. Macieja
Nizio, Burmistrz zaprosił wszystkich do
wspólnego odśpiewania Mazurka Dą‐
browskiego. Swoje wystąpienie zakoń‐
czył, ku zaskoczeniu zebranych, recytu‐
jąc dosyć długi wiersz pt. „Gawęda
o miłości ziemi ojczystej” Wisławy
Szymborskiej., który pamiętał jeszcze
z czasów szkolnych. Jedna z jego zwro‐
tek brzmi:
Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pustobrzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.
W dalszej części uroczystości dele‐
gacje władz samorządowych, leśników,
strażaków, Klubu Miłośników Historii
z Tomaszowa Lubelskiego, mieszkań‐
ców Zielonego oraz pani Stanisława
Utnicka z rodziną złożyli wiązanki pod
pomnikiem, przy którym wartę honoro‐
wą pełnili strażacy.
Po oficjalnej części uroczystości
wszyscy udali się na plac przy budynku
po byłej szkole podstawowej, gdzie or‐
ganizatorzy częstowali tradycyjną gro‐
chówką i pysznymi ciastami, które przy‐
gotowali mieszkańcy Zielonego.
Ten szczególny czas sobotniego popołu‐
dnia dodatkowo umilały piosenki ludo‐
we i patriotyczne w wykonaniu zespołu
„Wójtowianie”.
Warto tu wspomnieć, że dodatkową
atrakcją uroczystości patriotycznych
w Zielonem była wystawa eksponatów
z czasów wojny zgromadzonych w bu‐
dynku po byłej szkole podstawowej,
który obecnie jest siedzibą Stowarzysze‐
nia na rzecz rozwoju miejscowości Zie‐
lone i okolic „Ach Zielone”. Zgroma‐
dzone tam zbiory są zaczątkiem powsta‐
jącej Izby Pamięci. O zgromadzonych
tam pamiątkach z wielką pasją opowia‐
dali członkowie Klubu Miłośników Hi‐
storii z Tomaszowa Lubelskiego, dzieląc
się swoją szeroką wiedzą na ten temat.
Mariola Czapla
Fotoreportaż  str. 37
fot. M. Czapla
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Utworzenie Izby Pamięci w Zielonem

S

towarzyszenie na rzecz rozwo‐
ju miejscowości Zielone i oklo‐
lic „Ach Zielone” od 2011 roku
organizuje uroczystości religijnopa‐
triotyczne przy pomniku poległych
żołnierzy września z 1939 roku. Pod‐
czas spotkań organizacyjnych zrodził
się pomysł stworzenia Izby Pamięci,
takiej jak planował kiedyś jeden z dy‐
rektorów tej szkoły Pan Tadeusz Ra‐
dwański. Członkowie stowarzyszenia
bardzo chętnie podjęli temat i zaczęli
organizować wystawy okolicznościo‐
we z prywatnych zbiorów. Wystawy
zmotywowały nas do pokazania żywej
lekcji historii z okresu II wojny świa‐
towej w formie dwóch widowisk hi‐
storycznych pt. „Na wzgórzach
i w lasach Zielonego”. W ich realizacji
pomagali nam strażacy z OSP i miesz‐
kańcy Zielonego oraz rekonstruktorzy
związani z naszym stowarzyszeniem.
W widowiskach brały udział dzieci
z naszej szkoły, za co jesteśmy im
wdzięczni i liczymy na dalszą współ‐
pracę.
Z powodu niżu demograficznego
Stowarzyszenie z dniem 31 sierpnia
2021 roku zawiesiło działalność Pu‐

blicznej Szkoły Podstawowej w Zielo‐
nem. W chwili obecnej znajduje się
tam siedziba Stowarzyszenia „Ach
Zielone, siedziba KGW Zielone, część
pomieszczeń przeznaczono przezna‐
czone jest na spotkania, zebrania
mieszkańców naszej miejscowości, na
lokale wyborcze. Przeznaczyliśmy też
pomieszczenia na Izbę Pamięci. W po‐
zostałych pomieszczeniach planujemy
remont i chcemy, aby z czasem OSP
Zielone miało „kącik” do przechowy‐
wania rzeczy związanych z ochroną
przeciwpożarową.
W Izbie Pamięci zorganizowaliśmy
wystawę etnograficzną (eksponaty
z lat 19141950), która jest związana
z miejscowością Zielone i okolicami.
Ciągle będziemy uzupełniać tę izbę,
wystawami tematycznymi np.: diora‐
ma szpitala polowego nr 503 oraz
związana z wrześniem z 1939 roku itp.
Wystawę organizują członkowie sto‐
warzyszenia „Ach Zielone”, a właści‐
cielami eksponatów są mieszkańcy tu‐
tejszej miejscowości i okolic oraz
członkowie stowarzyszenia. Wystawa
była i będzie dostępna do zwiedzania
od czerwca do listopada (sobota, nie‐
dziela) w danym roku kalendarzowym.
Chętnych do obejrzenia wystawy pro‐
simy o wcześniejsze umówienie się
z członkami naszego stowarzyszenia.
W tym roku, pomimo że byliśmy
w trakcie realizowania naszego pro‐
jektu, wystawę z dużym zainteresowa‐
niem odwiedzili turyści z różnych
stron Polski. Zwiedzający byli za‐
chwyceni wystawą i mówili, że na
pewno tutaj wrócą ze znajomymi i ro‐
dziną – i niektórzy dotrzymali słowa.
Wiosną 2022 roku planujemy za‐

kończenie realizacji projektu i oficjal‐
ne otwarcie wystawy. Nasza wystawa
będzie ciągle żywa, będzie się zmie‐
niać wraz z rocznicami związanymi
z miejscowością Zielone i naszym
Roztoczem.
Tomasz Skóra
Prezes Stowarzyszenia
na rzecz Rozwoju
miejscowości Zielone i okolic
„Ach Zielone”

