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Z całej Europy zjechali do Hrubieszowa

Wojowie na błoniach

T akiej imprezy jeszcze w na-
szym mieście nie było. 21 
i 22 lipca hrubieszowskie 
błonia, które odegrały rolę 

ujścia Huczwy do Bugu w okoli-
cach Gródka, stały się areną walk 
rycerskich, w której więło udział 
kilkuset rycerzy. Była to rekon-
strukcja jednej z najważniejszych 
bitew z czasów wczesnego śre-
dniowiecza. Okazją ku temu była 
1000-letnia rocznica bitwy nad 
Bugiem pomiędzy Bolesławem 
Chrobrym i Jarosławem Mą-
drym. Do udziału w historycz-
nym widowisku plenerowym 
zaangażowanych było około 
500 rekonstruktorów z całej 

Europy. W inscenizacji wzięli 
udział wojowie piesi i konni, a 
widowisko miało przygotowaną 
oprawę lektorską i muzyczną. 
Na przygotowanym obozowisku 
historycznym pokazano historię 
oręża i dawnych technik walki 
pieszej oraz przy wykorzystaniu 
jazdy; odbyły się także turnieje, 
pokazy i prelekcje o charakterze 
edukacyjnym zwiększające świa-
domość historyczną i postawę 
patriotyczną, a także wiedzę na 
temat rzemiosł i zwyczajów w 
początkach państwa polskiego.

 Nim jednak doszło do histo-
rycznego starcia, setki wojów sta-
wało w szranki w turniejach bojo-

wych, drużynowych, indywidu-
alnych i łuczniczych, by zdobyć 
miano najlepszego oraz otrzymać 
wyjątkowe trofea: doskonałej 
jakości wyposażenie bojowe lub 
cenną średniowieczną biżuterię. 

Było to największe plenerowe 
historyczne widowisko zorgani-
zowane na Ziemi Hrubieszowskiej 
i jedno z największych w kraju. W 
trakcie dwóch dni wydarzenia, hi-
storyczne obozowiska odwiedziło 
około 5-6 tysięcy osób z Polski i 
zagranicy. Przygotowania do tej 
imprezy trwały półtora roku.

- Była to niezwykle udana im-
preza – podkreśla Tomasz Zając, 
burmistrz Hrubieszowa, który 

osobiście wziął udział w insceniza-
cji. – Przez kilka dni nasze miasto 
stało się nie tylko areną plenerowej 
nauki historii, ale i doskonałą pro-
mocją miasta. Być może uda się 
stworzyć z tego cykliczną imprezę, 
która co roku ściągnie do Hrubie-
szowa liczne rzesze turystów.   

Patronat honorowy nad tym 
wydarzeniem objęło Ministerstwo 
Obrony Narodowej. Organizato-
rem było Muzeum im. ks. Stani-
sława Staszica w Hrubieszowie, 
przy współudziale Pułku Roz-
poznawczego w Hrubieszowie, 
Drużyny Grodów Czerwieńskich 
i Grodu Horodna, władz miasta, 
gminy i powiatu oraz Fundacji 

Skrzydła Chwały. Patronat me-
dialny: TVP 3 Lublin, Radio Lu-
blin, Tygodnik Zamojski, Kronika 
Tygodnia, lubieHrubie.pl. Patro-
nat naukowy: Instytut Archeologii 
UMCS w Lublinie, Instytut Arche-
ologii Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, Międzyuczelniane Centrum 
Badawcze Filioque, GWZO Lipsk. 
Sponsor strategiczny: Grupa 
Azoty Puławy.

Promocja wydarzenia moż-
liwa była dzięki pomocy dzięki 
współpracy z Drukarnią Akapit 
oraz PIXEL Pracownią Reklamy. 
Imprezę wsparły 

Również Lasy Państwowe - 
Nadleśnictwo Strzelce, Wojciecho-

wa Stajnia Hrubieszów i Stowarzy-
szenie Szwadron Ziemi Hrubie-
szowskiej im. 2 Pułku Strzelców. 
Nad bezpieczeństwem czuwała 
Ochotnicza Straż Pożarna w Hru-
bieszowie i Turkowicach. Podzię-
kowanie za pomoc logistyczną, 
dźwiękową, sceniczną i transpor-
tową należą się Hrubieszowskie-
mu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, 
Hrubieszowskiemu Domowi

Kultury, GOK w Hrubieszowie 
z/s w Wołajowicach. Wsparcia 
udzielili także IUNG Puławy - 
Rolniczy Zakład Doświadczalny 
w Werbkowicach, Masarnia Ku-
rantowicz i Piekarnia Mateusz 
Gietka.

Hrubieszowskie błonia i inscenizacja bitwy ściągnęły do miasta wielu turystów – również z Europy
 Fot. Marta Szpinda
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W rocznicę wybuchu wojny

1 września – pamiętamy!
T ego dnia władze samorzą-

dowe miasta zorganizowa-
ły na cmentarzu wojennym 
w Hrubieszowie uroczysto-

ści patriotyczno-religijne upa-
miętniające 79. rocznicę wybu-
chu II wojny światowej.

Program uroczystości obej-
mował: uroczyste podniesienie 
flagi na maszt podczas grania 
hymnu państwowego, modlitwę 
za poległych prowadzoną przez 
proboszcza parafii pw. Ducha 
Świętego – ks. Marka Giergiela, 
okolicznościowe wystąpienie 
burmistrza Tomasza Zająca, 
apel pamięci, salwę honorową, 
złożenie kwiatów i wieńców na 
pomnikach i mogiłach poległych 
podczas I i II wojny światowej 
przez przedstawicieli władz mia-
sta, powiatu, gminy, służb mun-
durowych, związki kombatanc-

kie, organizacje społeczne, partie 
polityczne, instytucje państwowe 
oraz dzieci i młodzież ze szkół 
miejskich. 

Uroczystość odbyła się z 
udziałem pocztów sztandaro-
wych oraz asysty honorowej z 2. 
Hrubieszowskiego Pułku Rozpo-
znawczego im. mjr Henryka Do-
brzańskiego „Hubala”. Następnie 
uczestnicy uroczystości przema-
szerowali do kościoła pw. Ducha 
Świętego, gdzie została odpra-
wiona msza święta w intencji 
ojczyzny i poległych w kampanii 
wrześniowej. 

1 września – jak co roku – 
władze miasta i mieszkańcy 

uroczyście obchodzą 
kolejną rocznicę wybuchu 

wojny

Festyn rodzinny 

Wakacyjny Hrubieszów

Uroczystości

Święto wojska
15 sierpnia w Hrubie-

szowie odbyły się 
garnizonowe obcho-
dy święta Wojska 

Polskiego w 98. rocznicę zwycię-
skiej Bitwy Warszawskiej w woj-
nie polsko-bolszewickiej 1920 r. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą 
w intencji ojczyzny, żołnierzy i 
pracowników resortu Minister-
stwa Obrony Narodowej oraz 
kombatantów i weteranów woj-
skowych, którą odprawił ks. pra-
łat ppłk Andrzej Puzon.

Dalsza część obchodów odbyła 
się przy pomniku czynu zbrojnego 
8. Bydgoskiego Pułku Piechoty, 
przy którym odczytano Apel Pa-
mięci Oręża Polskiego oraz zło-
żono wieńce  i wiązanki kwiatów. 
Główna część uroczystości odbyła 
się w koszarach pułku. Podczas 
apelu dowódca 2. Hrubieszow-
skiego Pułku Rozpoznawczego 
wręczył medale, odznaczenia oraz 
akty mianowania na stopnie woj-
skowe. Po części oficjalnej odbył 
się festyn rodzinny.

Sprzęt  
dla strażaków

Podczas festynu nikt nie mógł narzekać na nudę

Na terenie Hrubieszowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbył się Festyn Rodzinny 
„Wakacyjny Hrubieszów” 

Gwiazdą wydarzenia był w tym 
roku zespół „Enej”. Nie zabrakło 
dobrej zabawy. Wszyscy mogli 
korzystać ze stref animacji, kre-
atywności, relaksu i aktywności, 
które prowadzili pracownicy Hru-
bieszowskiego Domu Kultury. 
Można było również odwiedzić 
park zabaw dla dzieci i obejrzeć 
stoiska wystawowe oraz wziąć 
udział w warsztatach Loesje. 

Podczas festynu odbyła się 
tradycyjna już „bitwa” na balony 
z wodą. Wieczorem rozpoczęły 
się koncerty. Pierwszy wystąpił 
zespół „Ulica 30” z Hrubieszo-
wa. Po występie hrubieszowskich 
muzyków na scenie zaprezento-
wał się zespół „Manchester”. Jako 

ostatni wystąpił „Enej”. Festyn za-
kończył się pokazem sztucznych 
ogni.

Organizatorami  festynu 
by l i :  Tom a s z  Z aj ą c ,  bu r-
mistrz Hrubieszowa, Hru-

bieszowski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji i Hrubieszowski 
Dom Kultury.

O SP Hrubieszów otrzyma 
sprzęt do udzielania po-
mocy poszkodowanym. 
21 sierpnia burmistrz 

Hrubieszowa Tomasz Zając (na 
zdjęciu) podpisał w Lublinie 
umowę  o dotację z Funduszu 
Sprawiedliwości na zakup wypo-
sażenia i urządzeń ratownictwa  
niezbędnych do udzielenia po-
mocy poszkodowanym bezpo-
średnio na miejscu popełnienia 
przestępstwa. Sprzęt zostanie 
przekazany Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Hrubieszowie.

 W ramach tego zadania 
Gmina Miejska Hrubieszów 
zakupi defibrylator, przenośny 
zestaw oświetleniowy, sprzęt 
do oznakowania terenu akcji, 
pilarkę do drewna, agregat 
prądotwórczy, cylinder roz-
pierający z zestawem końcó-
wek wymiennych o różnych 
długościach i latarkę akumu-
latorową.

Kwota otrzymanego dofinan-
sowania to 58,2 tys. zł (całkowity 
koszt – 58,7 tys. zł)



s
t

R
o

n
a

3z miasta

Dofinansowanie 
dla HDK

H rubieszowski Dom Kultury otrzy-
mał dofinansowanie z Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej w wyso-
kości 62 100 zł. na wykonanie zada-

nia pod nazwą: „Kino PLON otwarte dla 
niepełnosprawnych”.

W ramach projektu jeszcze w tym roku 
zostaną wyremontowane toalety przy sali 
kinowej z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz zostanie zamon-
towana platforma dla osób niepełnospraw-
nych umożliwiająca dostęp do toalet oraz 
szatni. 

Inwestycje

nowa 
siłownia  
na Kopernika

Gmina Miejska Hrubieszów otrzyma 
50 tys. zł dofinansowania z Minister-
stwa Sportu i Turystyki w ramach 
programu Otwartych Stref Aktywno-

ści (OSA). Pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na budowę placu zabaw (cubes, deska, 
linoskoczek, piłkarzyki i szachownica), si-
łowni plenerowej (drążek do podciągania, 
wioślarz, wahadło, prasa nożna, orbitrek i 
rower) i elementów małej architektury na 
Osiedlu Jagiellońskim.

- Nasza gmina jest jednym z 67 podmio-
tów w woj. lubelskim, które otrzymają takie 
dofinansowanie – podkreśla burmistrz mia-
sta.

 Inwestycja ma powstać na ul. Koperni-
ka. Dodatkowo w otoczeniu infrastruktu-
ry sportowej zamontowane zostaną nowe 
ławki, powstaną specjalistyczne ogrodzenia 
(w tym piłkochwyty) i nawierzchnia z pi-
saku; zmieni się także zagospodarowanie 
zieleni. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 
ponad 136 tys. zł.

Dotacje

Pieniądze  
dla działkowców

T a wiadomość z pewnością ucieszy hru-
bieszowskich działkowców. Miejska ko-
misja rozpatrzyła pozytywnie wnioski 
o dofinansowanie inwestycji na terenie 

trzech ogrodów działkowych w naszym mie-
ście.  

Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” przy 
ul. Kolejowa otrzyma 6,5 tys. zł  na wykonanie 
przyłącza wodociągowego (ul. Mickiewicza) 
do sieci miejskiej. Rodzinny Ogród Działko-
wy „Rubież” przy ul. Nowej może liczyć na 
taką samą kwotę, dzięki czemu możliwy bę-
dzie remont drogi oraz przyległego do ogro-
du terenu. 2 tys. zł zostanie przeznaczone na 
wykonanie dokumentacji technicznej oraz 
pozwolenie na pobór wody gruntowej dla Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego „Wąskotoro-
wiec” przy ul. Jagiełły.

Odnawialne żródła energii

Hrubieszów  
dba o ekologię
117 kolektorów słonecz-

nych i 136 paneli fo-
towoltaicznych wraz 
z pompami ciepła 

pojawi się wkrótce na domach na te-
renie gminy miejskiej Hrubieszów. 
Umowę z wykonawcami podpisał już 
burmistrz Tomasz Zając. 2 sierpnia 
w Hrubieszowskim Domu Kultury 
odbyło się spotkanie z uczestnikami 
projektu „Budowa instalacji wykorzy-
stujących odnawialne źródła energii 

w Mieście Hrubieszowie”. Celem spo-
tkania było przedstawienie sposobu i 
zasad realizacji montażu instalacji.

W spotkaniu uczestniczyli pracow-
nicy Urzędu Miasta w Hrubieszowie, 
przedstawiciele wykonawców projek-
tu: firm ECO-TEAM sp. z o. o., sp.k 
oraz JSB CONSTRUCTION PPHU 
Jolanta Sekuła, a także inspektor nad-
zoru. 

Projekt, którego wartość wynosi 
ponad 4,2 mln zł jest współfinanso-

wany (3,2 mln zł) w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. 

- Podstawowym celem projektu jest 
poprawa i ochrona stanu środowiska 
naturalnego wpływającego na jakość 
życia mieszkańców – podkreśla To-
masz Zając. - Wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii spowoduje 
wzrost konkurencyjności obszaru 
gminy w regionie Lubelszczyzny, po-

nieważ będzie ona stanowiła przyjazne 
miejsce dla wypoczynku, zamieszka-
nia i prowadzenia działalności gospo-
darczej. Realizacja projektu jest rów-
nież przykładem działań o charakterze 
proekologicznym i gospodarczym. To 
także  aktywne działania Gminy Miej-
skiej Hrubieszów w realizacji jej celów 
strategicznych z myślą o „jutrze” w 
oparciu  o sprawdzone modele bizne-
sowo-społeczne i nowoczesne rozwią-
zania technologiczne.

W Komendzie Powiatowej Po-
licji w Hrubieszowie odby-
ły się uroczystości z okazji 
Święta Policji. Hrubieszow-

scy policjanci gościli na swojej uroczy-
stości insp. Radka Bąchóra, zastępcę 
komendanta wojewódzkiego policji 
w Lublinie, księdza biskupa Diecezji 

Zamojsko- Lubaczowskiej Mariana 
Rojka, przedstawicieli władz samorzą-
dowych, służb mundurowych i innych 
instytucji. Podczas uroczystości funk-
cjonariusze otrzymali awanse oraz na-
grody. Obchody rozpoczęły się mszą w 
Kościele Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy, którą celebrował ks. biskup Ma-

rian Rojek oraz ks. prałat ppłk Andrzej 
Puzon. Po nabożeństwie zebrani udali 
się do Starostwa Powiatowego w Hru-
bieszowie na uroczystą zbiórkę.

Insp. Radek Bąchór oraz mł. insp. 
Grzegorz Pietrasiak, szef hrubieszow-
skiej policji wręczyli akty mianowania 
33 policjantom. W dowód uznania za 

wzorową pracę i szczególne osiągnięcia 
w służbie, Komendant Główny Policji 
wyróżnił 4 funkcjonariuszy, natomiast 
komendant wojewódzki policji w Lu-
blinie wyróżnił 8 funkcjonariuszy oraz 
dwoje pracowników cywilnych Ko-
mendy Powiatowej Policji w Hrubie-
szowie.

Święto policji

Awanse, nagrody, 
wyróżnienia
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Zaproszenie

Konferencja o Niepodległej

22 września w Hru-
b i e s z o w s k i m 
D omu  Ku l tu r y 
odbędzie się kon-

ferencja z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości Drogi do Niepod-
ległej. W programie m.in. pre-
lekcje: „Powiat biłgorajskim w 

przededniu odzyskania nie-
podległości” (Dorota Skakuj, 
dyrektor  Muzeum Ziemi Bił-
gorajskiej w Biłgoraju), „Toma-
szów w przededniu odzyskania 
niepodległości” (Eugeniusz 
Hanejko, dyrektor Muzeum 
Regionalnego w Tomaszowie 
Lubelskim), „Zamość w 1918 

roku” (Jacek Feduszka z Mu-
zeum Zamojskiego w Zamo-
ściu)   oraz „Podstawy społe-
czeństwa hrubieszowskiego w 
walce o odbudowę niepodle-
głości państwa polskiego” (Ju-
styna Wojtiuk z Muzeum im. 
ks. Stanisława Staszica w Hru-
bieszowie

Konferencji towarzyszy wysta-
wa „Rok 1918. Odzyskanie Nie-
podległości”.

Początek konferencji, nad 
którą honorowy patronat objął 
Marszałek Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Stanisława Kar-
czewski – godz. 11. 

W HDK

Wykład o Wołyniu

16 lipca 2018 r. w Hru-
bieszowskim Domu 
Kultury odbył się 
wykład ks. Tade-

usza Isakowicza-Zaleskiego  „75. 
rocznica ludobójstwa dokonane-
go przez UPA na Wołyniu”.  Ks. 
Isakowicz-Zaleski przyjechał 

do Hrubieszowa na zaproszenia 
Towarzystwa Regionalnego Hru-
bieszowskiego im. Stanisława 
Staszica. 

Wykładowi towarzyszyła pro-
mocja książki księdza, której 
dochód został przeznaczony na 
Fundację im. Brata Alberta. 

Rozstrzygnięcie konkursu

Jak w Krakowie widzą „Nowy Hrubieszów”
Znamy wyniki konkursu na 

projekt architektoniczny 
Centrum Kultury i Ak-
tywności Lokalnej ,,Nowy 

Hrubieszów”. Twórcami prac 
konkursowych byli studenci Wy-
działu Architektury Politechniki 
Krakowskiej. Jury uznało za naj-
lepszy projekt Adrianny Kaczor, 
który został również wyróżniony 
przez internautów (obok Konra-
da Matusika).

Ważnym elementem konkursu 
było głosowanie mieszkańców 
Hrubieszowa oraz internautów. 
Mieszkańcy mieli możliwość od-
dawać swoje głosy poprzez wrzu-
cenie karty do urny oraz przez 
profil konkursu na Facebooku. 
Wybrana głosami mieszkańców 
i internautów praca Jakuba Fular-

skiego otrzymała nagrodę Grand 
Prix. 

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej studenci z Krakowa 
wraz z opiekunami mieli moż-
liwość zwiedzić zabytki i ważne 
miejsca Hrubieszowa. Uroczy-
ste wręczenie nagród odbyło 
się w Hrubieszowskim Domu 
Kultury. 

Organizację i przeprowadzenie 
konkursu poprzedziło zawarcie 
porozumienia pomiędzy burmi-
strzem Hrubieszowa a Politech-
niką Krakowską, którego celem 
jest wypracowanie koncepcji 
architektonicznej, obejmującej 
rozwiązania poprawiające jakość 
życia mieszkańców Hrubieszowa 
oraz poprawiających wizerunek 
miasta.

Jury 
konkursowemu 
przewodniczył 
burmistrz 
Tomasz Zając

Rewitalizacja miasta

Dyskusja o rewitalizacji
W szyscy byli zgodni – 

zmiany w centrum 
miasta są niezbędne. 
Mowa o uczestni-

kach spotkania, w którym wzięli 
udział pracownicy hrubieszow-
skiego urzędu miasta oraz przed-
siębiorcy i właściciele nierucho-
mości położonych w kompleksie 
Sutek.

Chodzi o projekt „Rewitali-
zacja Śródmieścia Hrubieszowa 
szansą na eliminacje zjawisk kry-
zysowych i ożywienie społeczno-
-gospodarcze miasta”.

Burmistrz Tomasz Zając 
przedstawił obecnym propozycje 
rozwiązania problemów hrubie-
szowskich Sutek w ramach pro-
jektu Modelowej Rewitalizacji 
Miast.

- Celem działań w obrębie 
Sutek będzie podniesienie stan-
dardu obiektów, wyposażenie ich 
w brakujące media, ujednolicenie 
elewacji oraz szyldów reklamo-

wych – podkreślił burmistrz. – 
Chodzi o stworzenie przestrzeni 
publicznej, w której mogłaby 
rozwinąć się funkcja społeczna 
i gastronomiczna. Celem dłu-
gookresowym jest natomiast 
wzrost atrakcyjności prowadze-
nia działalności gospodarczej w 
tym obszarze. Gmina miejska 
Hrubieszów posiada zabezpie-
czone środki w ramach dotacji z 
konkursu Modelowa Rewitali-
zacja Miast na opracowanie do-
kumentacji koncepcyjnej, w tym 
analizy prawnej, inwentaryzacji, 
ekspertyz technicznych. Ważna 
jest jednomyślność wśród właści-
cieli nieruchomości: Sutek i ob-
szar Rynku, których jest ok. 126. 
Bez porozumienia i współpracy 
nie będzie możliwa realizacja 
procesu inwestycyjnego.

W spotkaniu uczestniczył eks-
pert z Ministerstwa Inwestycji i 
Rozwoju. 

W spotkaniu dotyczącym przyszłości Sutek wzięło udział wielu mieskańców miasta 
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Nasi najlepsi

Hrubieszowscy 
stypendyści
20 czerwca 2018 r. w 

Hrubieszowskim 
Domu Kultury od-
było się uroczyste 

wręczenie stypendiów jedno-
razowych dla uczniów hru-
bieszowskich szkół. Stypendia 
zostały przyznane za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie nauki, 
kultury i sportu w roku szkol-
nym 2017/2018.

 Nagrody wręczyli burmistrz 
Tomasz Zając oraz przewodniczą-
ca Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
Anna Świstowska, która ufundo-
wała dodatkowo stypendium in-
dywidualne dla Karola Derlaka ze 
Szkoły Podstawowej nr 3.

Wyróżnienie w postaci stypen-
diów o łącznej kwocie 15 000 zł 
otrzymało 50 uczniów. Ich wy-
sokość była uzależniona od skali 
osiągnięć stypendystów. Na za-
kończenie uroczystości wszyscy 
otrzymali słodki poczęstunek w 
postaci lodów.

 
Stypendyści 2018 r.:

Patryk Bajer – Uczniowski Klub 
Sportowy „Jedynka”  - sport
Matylda Bień – Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Hrubieszowie 
– sport
Oliwia Błaszczuk – Zespół Szkół 
nr 2 w Hrubieszowie – sport
Natalia Bobrowska – Miejski 
Klub Sportowy „Unia” Hrubie-
szów – sport
Wiktoria Boniecka - Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Hrubieszowie 
– nauka

Konrad Burdzy - Zespół Szkół nr 
2 w Hrubieszowie – sport
Hubert Chachler - Zespół Szkół 
nr 2 w Hrubieszowie – sport
Bartłomiej Chachler - Zespół 
Szkół nr 2 w Hrubieszowie – sport
Karolina Czajka - Miejski Klub 
Sportowy „Unia” Hrubieszów – 
sport
Jakub Dziewiczkiewicz -  Miejski 
Klub Sportowy „Unia” Hrubie-
szów – sport
Patryk Fijołek - Zespół Szkół nr 2 
w Hrubieszowie – sport
Kamil Frankiewicz - Zespół Szkół 
nr 2 w Hrubieszowie – sport
Karolina Gajewska - Miejski Klub 
Sportowy „Unia” Hrubieszów – 
sport
Albert Gardyński - Zespół Szkół 
nr 2 w Hrubieszowie – sport
Natalia Górniak - Miejski Klub 
Sportowy „Unia” Hrubieszów – 
sport
Julia Janiak - Miejski Klub Sporto-
wy „Unia” Hrubieszów – sport
Michał Jóźwiak - Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Hrubieszowie 
– sport
Diana Jóźwiak - Zespół Szkół nr 2 
w Hrubieszowie – sport
Kacper Kaczmarek - Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Hrubieszowie 
– sport
Adriana Kasprowicz - Zespół 
Szkół nr 2 w Hrubieszowie – sport
Kacper Kaspruk - Zespół Szkół nr 
2 w Hrubieszowie – sport
Przemysław Kasztelan - Zespół 
Szkół nr 2 w Hrubieszowie – sport

Jakub Korol - Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Hrubieszowie – sport
Michał Kościuk - Miejski Klub 
Sportowy „Unia” Hrubieszów – 
sport
Klaudia Kowalczuk - Zespół 
Szkół nr 2 w Hrubieszowie – sport
Barbara Kusiak - Zespół Szkół nr 
2 w Hrubieszowie – nauka
Kinga Kwiatkowska - Miejski 
Klub Sportowy „Unia” Hrubie-
szów – sport
Wiktoria Litwin - Miejski Klub 
Sportowy „Unia” Hrubieszów – 
sport
Konrad Litwin-  Miejski Klub 
Sportowy „Unia” Hrubieszów – 
sport

Kamila Łopocka - Zespół Szkół nr 
2 w Hrubieszowie – sport
Mateusz Mięczak - Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Hrubieszowie 
– sport
Anna Najczuk - Zespół Szkół nr 2 
w Hrubieszowie – sztuka
Karolina Niemczyk - Zespół Szkół 
nr 2 w Hrubieszowie – sport
Karolina Niemczyk - Zespół Szkół 
nr 2 w Hrubieszowie – sport
Michał Puchala - Miejski Klub 
Sportowy „Unia” Hrubieszów – 
sport
Klaudia Rot - Zespół Szkół nr 2 
w Hrubieszowie – sport
Łucja Skorupa - Miejski Klub 
Sportowy „Unia” Hrubieszów – 
sport

Dominik Skwarek – Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedynka” – 
sport
Jakub Smusz - Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Hrubieszowie – sport
Mateusz Staszczuk - Miejski Klub 
Sportowy „Unia” Hrubieszów – 
sport
Matylda Ślażyńska - Zespół Szkół 
nr 2 w Hrubieszowie – nauka
Bartłomiej Tomaszczuk - Zespół 
Szkół nr 2 w Hrubieszowie – sport
Aleksandra Trześniowska - Ze-
spół Szkół nr 2 w Hrubieszowie 
– sport
Tomasz Turek - Zespół Szkół nr 2 
w Hrubieszowie – nauka
Karolina Waś - Zespół Szkół nr 2 
w Hrubieszowie – sport

Aleksandra Wesołek - Ze-
spół Szkół nr 2 w Hrubie-
szowie – nauka
Jakub Wezgraj – Szkoła 
Podstawowa nr 1 Hrubie-
szowie – sport
Piotr Wielosz – Hałasa - 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Jedynka” – sport
Jakub Woś - Zespół Szkół nr 
2 w Hrubieszowie – nauka
Patryk Zdunek - Zespół 
Szkół nr 1 w Hrubieszowie 
– nauka

Wszystkim stypendystom 
oraz ich rodzicom – serdecz-
nie gratulujemy!

Inwestycje sportowe

Nowe boiska, nowa bieżna
Ruszyła budowa kompleksu 

boisk i obiektów lekko-
atletycznych przy Zespole 
Szkół Miejskich nr 3 w 

Hrubieszowie (na zdjęciu). Przy 
szkole powstaną dwa boiska wie-
lofunkcyjne, boisko do badmin-
tona, dwa boiska do gry w ringo, 
60-metrowa bieżna, skocznia do 
skoku w dal i siłownia zewnętrz-
na. Wszystkie boiska będą posia-
dać nawierzchnię z poliuretanu. 
Na wielofunkcyjnych przewi-
dziano miejsce do gry w koszy-
kówkę, siatkówkę, piłkę ręczną  
lub tenisa.

Siłownia zewnętrzna, która 
stanie na powierzchni z natu-
ralnej trawy będzie wyposażona 

m.in. w podwójny wyciąg, orbi-
trek, rowerek oraz tzw. wioślarza. 
Na naturalnej trawie urządzone 
będzie także boisko do ringo dla 
gier zespołowych (dwójki i trójki) 
o wymiarach 9x18m.

Cały teren będzie ogrodzony, 
wyposażony w kanalizację desz-
czową. Dzięki oświetleniu boiska 
będą również czynne po zmroku.

To nie wszystkie sportowe in-
westycje w naszym mieście. Od 
początku nowego roku szkolne-
go młodzież może również ko-
rzystać z nowoczesnego boiska 
do minikoszykówki przy Szkole 
Podstawowej nr. 1. Boisko po-
wstało w ramach budżetu obywa-
telskiego.   
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Tak jak 84 lata temu

Rywalizacja kawalerzystów
P atryk Sagan, reprezentant 

Szwadronu Ziemi Hru-
bieszowskiej im. 2 Pułku 
Strzelców Konnych wygrał 

obydwa konkursy kawaleryjskie 
rozgrywane w ramach IV Święta 
Strzelca Konnego: zawody kla-
syfikowane w ramach Pucharu 
Polski Militari oraz Memoriał 
2. Pułku Strzelców Konnych. 
Nagrodą w memoriale, w któ-
rym oceniano kunszt władania 
lancą i szablą, była kopia przed-
wojennej oficerskiej szabli wz. 

21, ufundowana przez Fundację 
Niepodległości.

Dwudniowa r ywalizac ja 
(15-16 lipca) kawalerzystów 
toczyła się w bardzo trudnych 

warunkach atmosferycznych, 
na błoniach nad Huczwą, na 
których w 1934 r. rozegrano 
Konne Mistrzostwa Wojska 
Polskiego; ich gospodarzem 
był wówczas 2. Pułk Strzelców 
Konnych, stacjonujący w Hru-
bieszowie. 

Co ciekawe, tamte zawody też 
wspominano w sprawozdaniu 
mistrzostw armii ze względu na 
opady, które zmieniły „słynne 
wołyńskie drogi w jedną gliniastą 
lepką masę”. 

pięć lat teMu entuzjaści 
kawalerii ze Szwadronu ziemi 
Hrubieszowskiej im. 2 pułku 
Strzelców Konnych, ujeżdżając 
konie na błoniach nad 
Huczwą, odkryli zarośnięty 
rów z przepustem wodnym. 
okazało się, że natrafili na 
zachowaną od zawodów 
z 1934 r przeszkodę „rów 
z wodą”. po wykarczowaniu 
zarośli i udrożnieniu przepustu 
stwierdzili, że skoro mają 
sześciometrowej szerokości 

rów z wodą z czasów 
rywalizacji kawalerzystów ii 
rzeczypospolitej, to warto 
odtworzyć na miejscu słynne 
zawody. tak narodziło się 
Święto Strzelca Konnego 
w Hrubieszowie. 
Fundacja niepodległości 
wsparła od początku tę 
inicjatywę. W tym roku 
sponsorem głównym iV 
Święta Strzelca Konnego 
w Hrubieszowie była polska 
Spółka Gazownictwa. 

Wsparcia finansowego udzieli 
także: Krajowy ośrodek 
Wspierania rolnictwa oraz 
urząd do Spraw 
Kombatantów i osób 
represjonowanych. 
tygodnik wSieci i portal 
wpolityce.pl były patronami 
medialnymi wydarzenia, które 
otrzymało patronat 
prezydenta andrzeja dudy 
w stulecie odzyskania 
niepodległości.
źródło: wsieciprawdy.pl

Kalendarz imprez

Co się będzie działo 
w Hrubieszowie

WrzeSień
16.09 - mistrzostwa powiatu 

hrubieszowskiego na trasie Hru-
bieszów – Teratyn - Hrubieszów.  
Jazda parami na dystansie 26 km. 
Organizator: Stowarzyszenie 
„Hrubieszów na Rowerach”.

17.09. – 79. rocznica napa-
ści Armii Czerwonej na Polskę: 
uroczystości z udziałem wojska, 
młodzieży szkolnej, władz samo-
rządowych  i mieszkańców mia-
sta.  Miejsce: Cmentarz wojenny. 
Organizator: Komitet Obchodów 
Uroczystości i Świąt Państwo-
wych.

27.09 - obchody Dnia Pol-
skiego Państwa Podziemnego: 
uroczystości z udziałem wojska, 
młodzieży szkolnej, władz samo-
rządowych  i mieszkańców mia-
sta.  Miejsce: Pomnik „Żołnierza 
Polskiego Państwa Podziemnego 
Ziemi Hrubieszowskiej 1939-
1945”. Organizator:  Komitet 
Obchodów Uroczystości i Świąt 
Państwowych.

29.09 - rocznica nadania praw 
miejskich; upamiętnienie 618. 
rocznicy nadania praw miejskich 
miastu Hrubieszów. Organizator: 
MBP.

Festiwal Biegowy dla uczniów 
gimnazjów, szkół średnich i senio-
rów. Miejsce: HOSiR. Organizator: 
HOSiR.

,,Rubienalia” – Dni Miasta. Miej-
sce: deptak miejski. Organizator: 
HDK, współorganizator -  Mło-
dzieżowa Rada Miasta. 

Biegi upamiętniające Bohate-
rów Września 1939. Miejsce: plac 

zielony spółdzielni mieszkaniowej. 
Organizator: SP 1. 

III Turniej Piłki Nożnej dziew-
cząt i chłopców im. Mirosława 
Szupra. Miejsce: SP 1. Organizator: 
SP 1.

LXXI Grand Prix Hrubieszowa 
w Tenisie Stołowym - otwarty tur-
niej w kategorii open. Miejsce: ZS 
nr 2. Organizator: UKS „Ogólniak”.

Jubileusz 110. rocznicy urodzin 
profesora Du Chateau. Miejsce: 
Fundacja Kultury i Przyjaźni Pol-
sko-Francuskiej. Organizator: 
Fundacja Kultury i Przyjaźni Pol-
sko-Francuskiej. 

Przygoda z ciszą tkacką – warsz-
taty. Konkurs plastyczny na pasiak.  
Miejsce: HDK. Organizator: HDK. 

październiK
14.10  - Miejski Dzień Edukacji 

Narodowej - Miejsce: SP 1. Organi-
zator: burmistrz miasta. 

Jesienny Przegląd Twórczości 
Artystycznej Seniorów. Miejsce: 
HDK. Organizator: HDK, współ-
organizator WOK Lublin.

Jesień Plastyczna – Hrubieszów 
2017.  Miejsce: HDK. Organizator: 
HDK. Konkurs plastyczny o na-
grodę burmistrza Hrubieszowa.

Obchody Ogólnopolskiego 
Dnia Papieskiego. Miejsce: SP 3. 
Organizator: SP 3, HDK, parafia 
MBNP. 

   XVII edycja konkursu recy-
tatorskiego ,,Ziemia Hrubieszow-
ska w poezji i prozie” - Cyklicz-
na impreza, której przyświeca 
krzewienie idei regionalizmu, 
ukazanie historii i piękna „małej 

ojczyzny”, prezentacja poezji 
i prozy twórców związanych 
z Hrubieszowem. Miejsce: HDK. 
Organizator: Miejska Biblioteka 
Publiczna.  

 Jubileusz 50-lecia HDK.  Miej-
sce: HDK. Organizator: HDK. 

LXXII Grand Prix Hrubieszowa 
w Tenisie Stołowym - otwarty tur-
niej w kategorii open. Miejsce: ZS 
nr 2. Organizator: UKS „Ogólniak”. 

liStopad
11.11 - miejskie uroczystości 

w 100. rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości: uroczysto-
ści z udziałem wojska, młodzieży 
szkolnej, władz samorządowych  
i mieszkańców miasta.  Miejsce: 
plac przy kościele pw. św. Miko-
łaja. Organizator: Komitet Ob-
chodów Uroczystości i Świąt Pań-
stwowych. 

11.11 - ,,Nasza Niepodległa”- 
koncert dla mieszkańców miasta 
w Dzień Niepodległości.  Miejsce: 
HDK. Organizator: HDK.

11.11 - IV Bieg ,,Biegajmy 
razem w Dniu Niepodległości” 
- cykliczna impreza dla uczcze-

nia niepodległości Polski. Miej-
sce: ulice miasta. Organizator:  
HOSiR.

15-18.11 - XXIII Ogólnopol-
ski Festiwal Pieśni Patriotycz-
nej i Religijnej Wojska Polskie-
go Hrubieszów 2018. Miejsce: 
HDK. Organizator: 2. Hrubie-
szowski Pułk Rozpoznawczy. 

II Charytatywny Turniej Ha-
lowej Piłki Nożnej Amatorów. 
Miejsce: HOSiR. Organizator: 
HOSiR.

LXXIII Grand Prix Hru-
bieszowa w Tenisie Stołowym 

- Otwarty turniej w kategorii 
open.  Miejsce: ZS nr 2. Orga-
nizator: UKS „Ogólniak”. 

Sztafeta Ognia Niepodle-
głości. Miejsce: Hrubieszów. 
Organizator :  ZHP Huf iec 
Hrubieszów. 

Hrubieszowska Liga Piłki 
Koszykowej .  Udzia ł  biorą 
amatorskie drużyny koszy-
kówki sezon 2017/18.  Miej-
sce:  ZS nr 2 .  Organizator : 
UKS „Ogólniak”. 

 

Rubienalia co roku cieszą się duża popularnością wśród mieszkańców Hrubieszowa 
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Orensein Cup

Poker w Hrubieszowie
2 czerwca odbył się II Cha-

rytatywny Turniej Pokerowy 
Orenstein Cup. Dochód z tur-
nieju został przekazany funda-
cji „Zmieniamy Życie”. Tego-
roczny Orenstein Cup, podob-
nie jak w roku ubiegłym, obył 
się w hotelu Jagiełło. W chary-
tatywnym turnieju zmierzyło 
się ze sobą 34 graczy. Spotka-
nie trwało od godz. 15 do 3.30. 
Zwycięzcą II edycji Orenstein 
Cup został Albert Pawelec - 
Polska. Poza nim na podium 
uplasowali się również: Sergej 
Solodilov - Estonia i Adam 
Szumiata - Polska. 

Pieniądze z imprezy zostały 
przekazany fundacji „Zmieniamy 

Życie” z Lublina. Organizatorami 
turnieju byli Janar Kokk i Stefan 
Bagiensky we współpracy z bur-
mistrzem Hrubieszowa i funda-
cją „Zmieniamy Życie”. 

Charytatywny turniej rozgy-
wany jest od roku z inicjatywy 
Janara Kokka, estońskiego po-
kerzysty, który w wyniku prze-
granego zakładu musiał spędzić 
miesiąc w Hrubieszowie.

 Patronat medialny nad wyda-
rzeniem objęli: Tygodnik Zamoj-
ski, Kronika Tygodnia, Dziennik 
Wschodni i LubieHrubie.pl. Tur-
niej sponsorowali: Hotel Jagiełło, 
Hotel & Restauracja Gniecki, 
Nova Taxi, City Gim i Yuma 
Trans.

Ksiądz Witek w charytatywnej akcji

Udało się zebrać pieniądze 
na leczenie Zuzi 

4300 km w 
25 dni 
– taki 
cel za-

łożył sobie ks. Witek Bednarz, 
na co dzień kapelan w Zakła-
dzie Karnym w Hrubieszowie.  
I cel swój osiągnął. Dojechał 

rowerem aż na Gibraltar. To 
wszystko dla małej Zuzi, która 
zmaga się z poważnymi dole-
gliwościami. Ma m.in. dziecię-
ce porażenie mózgowe i niedo-
wład lewej części ciała. Musi 
być przez cały czas poddawa-
na kosztownym zabiegom, a 

przed nią są jeszcze kolejne 
operacje. 

Rodzice nazywają swoją có-
reczkę „małą wojowniczką”. 
Wyprawa, którą śledziło tysię-
ce internautów na facebooko-
wym profilu „Z księdzem na 
Gibraltar” (obejrzało go aż 400 

tys. osób) miała szczytny cel: 
zebrać jak najwięcej pieniędzy 
na leczenie małej Zuzi. Ale nie 
tylko. Ksiądz Witek przez cały 
czas podkreśla, że chodzi także 
o pokazanie solidarności z ro-
dzicami dziewczynki, którzy 
przez taką akcję czują, że nie są 

osamotnieni w walce o życie i 
zrowie swojej ukochanej có-
reczki.

Dzięki determinacji księ-
dza oraz całego sztabu osób 
zaangażowanych w to przed-
sięwzięcie udało się zebrać ok. 
40 tys. zł. W planach są kolejne 

akcje mające na cele finansowe 
wsparcie leczenia Zuzi, m.in. 
wydanie książki. 

Szczegóły wyprawy można 
znaleźć na stronie rowerowe-
dobro.pl.  
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Sukcesy 
naszych 
sztangistów

C iężarowcy Unii w ostatnich 
tygodniach odnieśli szereg 
sukcesów. Podczas Mi-
strzostw Polski Juniorów 

Młodszych, odbywających się w 
lipcu  w Piekarach Śląskich na 
podium stanęło czworo sztangi-
stów Unii. Złote medale zdobyli: 
Julia Janiak w kategorii wagowej 
+90 kg oraz Michał Kościuk w 
kategorii wagowej 69 kg. Wikto-
ria Litwin zdobyła srebrny medal 
w kategorii wagowej 53 kg, a brą-
zowy Jakub Dziewiczkiewicz w 
kategorii wagowej 105 kg. 

Ponadto Michał Kościuk zajął 
VI miejsce w kategorii wagowej 
69 kg podczas Mistrzostw Europy 
Juniorów odbywających się rów-
nież w lipcu w Mediolanie. Trene-
rem wszystkich medalistów jest 
Leszek Tarnawski. Gratulujemy i 
życzymy kolejnych sukcesów.

Sukces na mistrzostwach świata

Wysokie loty modelarzy  
z Hrubieszowa
R eprezentacja Polski zaję-

ła trzecie miejsce na Mi-
strzostwach Świata Modeli 
Swobodnie Latających  

dla Juniorów, które odbyły się 
w Bułgarii. W 9-osobowej ka-
drze narodowej znaleźli się dwaj 
reprezentanci Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Jedynka” w 
Hrubieszowie - Dominik Skwa-
rek oraz Kacper Zbarachewicz. 
W klasie modeli F1A Dominik 
zajął 17. Miejsce; w klasie modeli 
F1P Kacper uplasował się na 4 
miejscu. 

W klasyfikacji końcowej repre-
zentacja Polski zajęła 3. miejsce i 
wywalczyła tytuł  Drużynowych 

II Wicemistrzów Świata. Tytuł 
Mistrza Świata zdobyła reprezen-
tacja Rosji, a wicemistrzów - Es-
tonii

To nie koniec sukcesów hru-
bieszowskich modelarzy, którzy 
startowali również w Ogólnopol-
skich Zawodach Modeli Swobod-
nie Latających w Pile.

W klasie modeli szybowców 
F1A w kategorii wiekowej junior 
drugie miejsce zajął Dominik 
Skwarek. W klasie modeli F1H 
kategoria wiekowa junior młod-
szy również drugi był Jakub We-
zgraj, a na miejscu trzecim Mate-
usz Mięczak.

Rekreacja

Kolarze ścigali się  
w Hrubieszowie

W wyścigu – w barwach OSP Hrubieszów - wziął udział m.in. Tomasz Zając, burmistrz Hrubieszowa. Zwycięsca wyścigu miał czas lepszy od burmistrza 
zaledwie o 11 minut. 

V edycja Wyścigu Kolarskie-
go Służb Mundurowych o 
Puchar Wójta Gminy Hru-
bieszów przeszła do historii. 

Jak zwykle, nie zabrako emocji, a 
przede wszystkim dobrej zabawy. 
Impreza odbyła się 5 sierpnia.  O 
godz. 13 spod Hrubieszowskie-
go Domu Kultury rozpoczęły się 
zmagania kolarzy na dwóch tra-
sach: w wyścigu amatorskim dla 
wszystkich na trasie Hrubieszów 
- Teratyn - Hrubieszów (dystans 
30 km) i w wyścigu głównym, dla 
bardziej zaawansowanych w jeź-
dzie na rowerze, na trasie Hrubie-
szów - Wojsławice - Hrubieszów 
(70 km).

Z hrubieszowskich kolarzy naj-
wyższe lokaty zajęli: Piotr Adam-
czuk – I miejsce w kategorii służb 
mundurowych, Bartłomiej Tem-
porowicz – II miejsce w kategorii 
open i Justyna Krawczyk – II miej-
sce w kategorii kobiet. W kategorii 
OPEN zwyciężył Cezary Tkaczuk.

Wszystkie wyniki można zoba-
czyć na: http://www.pomiarycza-
su.pl/wyniki/2018_08_05_hru-
bieszow/HR67Kat.pdf i http://
www.pomiaryczasu.pl/wyni-
ki/2018_08_05_hrubieszow/
HR28Open.pdf
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Były wspomnienia, kwiaty i patriotyczne pieśni

Trzydzieści lat 
wołyńskiego środowiska
M ieszkańcy miasta god-

nie uczcili rocznicę 
Środowiska Żołnierzy 
27. Wołyńskiej Dywi-

zji Piechoty Armii Krajowej w 
Hrubieszowie. Jego przedstawi-
ciele - wraz z harcerzami - złożyli 
kwiaty, zapalili znicze i odmó-
wili modlitwę na grobach pre-
zesów środowiska: śp. Ryszarda 
Kasprowicza ps. „Lwie Serce”, 

śp. Józefa Hana ps. „Kruk” i śp. 
Józefa Domańskiego ps. „Skow-
ronek”. Burmistrz Hrubieszowa, 
Tomasz Zając z przewodniczącą 
rady miejskiej Anną Świstow-
ską oraz przedstawiciele władz 
wojewódzkich, powiatowych, 
gminnych, służb mundurowych, 
środowisk kombatanckich złoży-
li wieńce, kwiaty i zapalili znicze 
na pomniku-grobie żołnierzy 

27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej. 

Została odprawiona także uro-
czysta msza, którą celebrował ks. 
ppłk Andrzej Puzon. Nabożeń-
stwo uświetnił chór pod kierow-
nictwem Leszka Opały. Dalsza 
część uroczystości odbyła się w 
klubie 2. Pułku Rozpoznawcze-
go. Po powitaniu gości, Karolina 
Tarnowska, uczennica Szkoły 

Miejskiej nr 1 w Hrubieszowie re-
cytowała wiersz Ewy Puszek-No-
wak „Bohaterom 27. WDP AK 
poświęcam”. Następnie wyświe-
tlono film „Wołyń w pożodze”. Po 
filmie, dr Justyna Wojtiuk wygło-
siła referat na temat 100-lecia od-
zyskania niepodległości i historii 
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty, 
a Grażyna Mirska, prezes środo-
wiska przedstawiła jego historię 

na przestrzeni 30 lat i plany na 
przyszłość. Anna Lewak, prezes 
Okręgu Wołyńskiego ŚZŻAK 
wręczyła 12 osobom odznaki 
pamiątkowe „Krzyż Obrońców 
Wołynia 1939-1944”, w tym 5 
osobom pośmiertnie. 

Arkadiusz Bratkowski, czło-
nek zarządu województwa lubel-
skiego wręczył dwóm osobom 
„Medal Pamiątkowy Wojewódz-

twa Lubelskiego”. Po przerwie 
na poczęstunek zespół Straży 
Granicznej zaśpiewał kilka pa-
triotycznych pieśni. Następnie 
uczestnicy uroczystości udali się 
na obiad do Browaru Sulewski. 

Środowisko Żołnierzy serdecz-
nie dziękuje wszystkim uczestni-
kom uroczystości i sponsorom, 
dzięki którym można było ob-
chodzić jubileusz 30-lecia.

Z udziałem władz miasta

Hrubieszów pamięta  
o swoich bohaterach

Po salwie honorowej na  mogile Wincentego  Kozarczuka  złożono   kwiaty i wieńce

N a cmentarzu para-
fialnym w Hrubie-
szowie odbyły się 
uroczystości upa-

miętniające sierż. pchor. 
Wincentego Kozarczuka, 
hrubieszowianina walczą-
cego pod Monte Cassino.

Uroczystości z udziałem 
pocztów sztandarowych 
ze Szkoły Podstawowej nr 
1, 2 i 3 w Hrubieszowie 
oraz 2. Hrubieszowskiego 
Pułku Rozpoznawczego  
rozpoczęły się od mszy 
celebrowanej przez ks. 
prałata Andrzeja Puzona. 
Na początku nabożeństwa 
burmistrz Hrubieszowa 
powitał zaproszonych 
gości.  Następnie uroczy-
stości odbyły się na cmen-
tarzu, gdzie głos zabrali: 
Tomasz Zając, dr Mariusz 
Sawa z Lubelskiego Insty-
tutu Pamięci Narodowej, 
Mieczysław Zapała repre-
zentujący Hrubieszowski 
Klub Kolekcjonera oraz 
Agnieszka Skubis-Rafal-
ska, wicedyrektor Biura 
Wojewody Lubelskiego.

List okolicznościowy od 
Anny Marii Anders, pełno-
mocnika rządu ds. dialogu 
międzynarodowego od-
czytała uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego im. ks. 

Stanisława Staszica. Drugi 
list – od Jana Józefa Ka-
sprzyka, szefa Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych odczytał 
Jan Kalisz.

Po przemówieniach ks. 
prałat  Andrzej Puzon po-
święcił mogiłę sierż. pchor. 
Wincentego Kozarczuka.  
Apel pamięci w asyście 
kompanii honorowej  2. 
Hrubieszowskiego Pułku 
Rozpoznawczego  odczyta-
ła podporucznik Magdale-
na Kwaśniak. 

Władze miasta oraz po-
wiatu hrubieszowskiego i 
członkowie Hrubieszow-
skiego Klubu Kolekcjonera 
złożyli również kwiaty na 
mogiłach dwóch innych 
hrubieszowian walczących 
w bitwie pod Monte Cas-
sino -   kaprala Zygmunta 
Gaczyńskiego  i starszego 
sapera Bogdana Majcher-
skiego.

W Hrubieszowskim 
Domu Kultury odbyło się 
z tej okazji otwarcie wy-
stawy okolicznościowej 
poświęconej żołnierzom 
2. Korpusu Polskiego po-
chodzącym z Ziemi Hru-
bieszowskiej połączone z 
koncertem zespołu „Na 
granicy”.
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100 lat minęło…

Jubileusz Gimnazjum i Liceum  
im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
10 czerwca 2017 r. roz-

poczęły się oficjalnie 
obchody jubileuszu 
100-lecia Gimna-

zjum i Liceum im. ks. Stanisława 
Staszica w Hrubieszowie. W tym 
dniu odbył się piknik rodzinny 
pod hasłem „Urodziny Stulatki”, 
który integrował społeczności – 
szkolną i środowiskową. 

27 października maturzyści  z 
ZS nr 2 w Hrubieszowie, wraz z 
opiekunami uczestniczyli w wy-
jątkowej pielgrzymce na Jasną 
Górę. Młodzież wzięła udział w 
uroczystej mszy św., angażując 
się w liturgię wraz z katechetami  
i nauczycielami. 

21 kwietnia 2018 r., z oka-
zji setnych urodzin „Staszica”, 
uczniowie wraz z nauczycielami i 
rodzicami posadzili 100 drzewek. 

Wydarzeniem na miarę stu-
lecia okazało się ufundowanie 
Stypendium im. płk Franciszka 
Kornickiego, absolwenta szkoły 
z 1936 r. Był dowódcą polskich 
dywizjonów myśliwskich, które 
brały udział w bitwie o Anglię. W 
swojej autobiograficznej książce 
,,Zmagania” opisał czas nauki w 
Gimnazjum im. ks. Stanisława 
Staszica. Życzeniem płk. Fran-
ciszka Kornickiego  było, aby ho-
norarium z wydania książki było 
przekazane w formie stypendium 
dla najzdolniejszej młodzieży 
,,Staszica”. Synowie, Piotr i Ry-
szard Korniccy, osobiście spełnili 

wolę Ojca, przybywając z Wiel-
kiej Brytanii do Hrubieszowa, do 
naszej szkoły. Spotkanie i wrę-
czenie stypendiów odbyło się 28 
maja 2018 r. 

Na 10 dni przed głównymi 
uroczystościami jubileuszowy-
mi, 30 maja, społeczność szkoły 
uczestniczyła w paradzie ulicami 
miasta. Ogłosili radośnie, miastu 
i światu, że nasza szkoła ma 100 
lat i że są z niej bardzo dumni. 
Mieszkańcy ciepło i serdecznie 
witali uczniów i nauczycieli, po-
zdrawiali i gratulowali. Także 30 
maja nauczyciele - absolwenci 
szkoły uczestniczyli w nagraniu 
telewizyjnym TVP3 Lublin, w 
programie „Między Wisłą a Bu-
giem”, promując szkołę z okazji jej 
setnych urodzin.

7 czerwca w auli szkolnej od-
było się wyjątkowe spotkanie, 
skupiające pokolenia byłych i 
obecnych pracowników pedago-
gicznych i niepedagogicznych, a 
także uczniów. Wręczenie przez 
dyrektor Alicję Borkowską jubi-
leuszowych medali zasłużonym 
dla „Staszica” nadało mu niepo-
wtarzalny charakter.

8 czerwca na deptak miej-
ski wkroczyły Korowody dla 
Niepodległej, które utworzy-
li uczniowie z poszczególnych 
szkół i przedszkoli. Wśród tań-
czących poloneza, aż 87 par two-
rzyła nasza młodzież. 

9 czerwca miała miejsce głów-
na uroczystość obchodów 100-
lecia Liceum Ogólnokształcącego 
i Gimnazjum im. ks. Stanisława 
Staszica w Hrubieszowie. Część 
artystyczna w wykonaniu ponad 
stu uczniów, zaprezentowana na 
scenie Hrubieszowskiego Domu 
Kultury spotkała się z gorącym 
aplauzem publiczności. Przed-
stawienie wprowadziło wszyst-
kich w niezwykły klimat czasu 
odzyskania niepodległości, dwu-
dziestolecia międzywojennego, 
przybliżyło tragiczny okres II 
wojny światowej, sięgając treścią 
także do współczesności. Tańcem 
i piosenką uczniowie pokazali 
zmieniające się życie szkoły na 
przestrzeni stu lat, dając widzom 
okazję do refleksji, wspomnień i 

wzruszeń. Scenariusz, reżyseria i 
oprawa plastyczna przedsięwzię-
cia - to zasługa nauczycieli szkoły. 
Galę poprowadzili absolwenci 
„Staszica” - dziennikarze TVP 3 
Lublin: Anna Dąbrowska i Kamil 
Smerdel. Po części artystycznej, 
dyrektor Alicja Borkowska uro-
czyście powitała zaproszonych 
gości, przedstawiła historię pla-
cówki i podziękowała wszystkim 
za wieloletnią współpracę.

Poczet sztandarowy został 
odznaczony medalem, dumnie 
prezentując się na scenie. Po-
dziękowaniom i słowom uznania 
nie było końca. Na ręce dyrektor 
przekazano okolicznościowe listy 
gratulacyjne, grawery, albumy, 
cenne książki, statuetki i kwiaty.

Po części oficjalnej wszyscy 
mieli okazję zwiedzić szkołę, 
obejrzeć kroniki szkolne, księgi 
pamiątkowe, a także wystawy 
okolicznościowe. Można było 
podziwiać prace absolwentów - 
Franciszka Łasochy i Mariusza 
Tomczuka, jak również prace 
uczniów. Poczęstunek w hali 
sportowej to dalszy ciąg spotkań 
kolegów z kolegami, uczniów 
z nauczycielami. Było tłumnie, 
szumnie i radośnie. Dzień ten stał 
się okazją do wielu wspomnień i 
wzruszeń.

10 czerwca miało miejsce 
sportowe spotkanie pokoleń. Na 
boisku pojawiło się 49 koszyka-
rzy w różnym wieku – począw-
szy od maturzystów z rocznika 
1975, kończąc na tegorocznych. 
Podzieleni zostali oni na sześć 
zespołów. Rozegrano osiem pa-
sjonujących spotkań. 

Także 10 czerwca, na deptaku 
naszego miasta, odbył się koncert 
„Absolwenci i uczniowie Staszica 
Miastu”. Rozpoczął się piosenką 

Wielu uczniów wciąż pamięta, jak po raz pierwszy – przed laty – przekroczyli bramy tej 
szkoły

 Jedną z atrakcji jubileuszy było skoki spadochronowe 
przygotowane przez II Pułk Rozpoznawczy z Hrubieszowa.

Dawni absolwenci z rozrzewnieniem przeglądali szkolne 
kroniki
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100 lat minęło…

Jubileusz Gimnazjum i Liceum  
im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

„Twoje marzenia”, która powstała 
specjalnie na okoliczność 100-
lecia naszej szkoły. Słowa napisał 

Adam Szabat, natomiast muzy-
kę Tomasz Brudnowski, artyści 
Teatru Piosenki Młyn. Utwór 
wykonali uczniowie gimnazjum 
i liceum. Występy na scenie, jak 
i odbywające się symultanicznie 
inne atrakcje, zostały przygoto-
wane przez nauczycieli i uczniów. 
Nauczyciele przedmiotów ma-
tematyczno-przyrodniczych  
przygotowali pokazy i warsztaty. 
Samorząd uczniowski zajął się 
najmłodszymi, organizując dla 
nich wiele niespodzianek. Wy-
stąpiła również szkolna drużyna 
ratownicza. Dużym powodze-
niem cieszył się jubileuszowy 
konkurs z  licznymi nagrodami 
- zainteresowani mogli otrzy-
mać książki, koszulki i różne 
gadżety jubileuszowe. Poza tym, 
dzięki zaangażowaniu naszego 
absolwenta, który na co dzień 
jest pracownikiem Politechniki 
Lubelskiej, mogliśmy podziwiać 
wystawę zabytkowych i tereno-
wych aut. Atrakcją, jakiej jeszcze 
w naszym mieście nie było, był 
pokaz skoków spadochrono-
wych, przygotowany przez II 
Pułk Rozpoznawczy z Hrubie-
szowa. Skoczkowie wylądowali 
wśród publiczności, trzymając w 
dłoniach baner z napisem „Sta-
szic 100”. Dzięki zaangażowaniu 
jednego z rodziców, Bogdana 
Jasiny, który udostępnił nieod-
płatnie własny samolot i pilotując 
go, wielokrotnie okrążył centrum 
miasta, jeden z nauczycieli mógł 
fotograficznie udokumentować 
wydarzenie z „lotu ptaka”. 

Stulecie Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. ks. Sta-
nisława Staszica było doniosłym 
wydarzeniem dla społeczności 
lokalnej, bowiem od czasu po-
wstania aż do dziś, placówka ta 
jest ważnym ośrodkiem kształce-
nia i wychowania. Do szkolnych 
murów powróciło wielu absol-
wentów, aby w gronie kolegów, 
koleżanek, nauczycieli i  zapro-
szonych gości wspominać piękne, 
szkolne lata.

W uroczystych obchodach ju-
bileuszu szkoły uczestniczyło ok. 
700 osób. 

Jesteśmy dumni z naszej Szko-
ły i ze wszystkich jubileuszowych 
działań – podkreślają organiza-
torzy uroczystości. - Uczestnicy 
jubileuszu, którzy przybyli z całej 
Polski, a także z USA i Afryki, 
sprawili, że miał on zasięg regio-
nalny, ogólnopolski i między-

narodowy. Był wydarzeniem o 
wysokim prestiżu i znaczącym 

dla promocji miasta, powiatu i 
województwa. 

Organizatorzy dziękują burmi-
strzowi Hrubieszowa za pomoc z 

organizacji imprezy oraz za me-
dialne wsparcie.

Na jubileuszu nie zabrakło tez występów artystycznych najmłodszych uczniów szkoły 

 Duży frajdy przyniosły również wspomnieniowe mecze koszykówki 
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Przeżyjmy to jeszcze raz

Rycerze opanowali Hrubieszów

Tłumy turystów, setki rycerzy i przede wszystkim wspaniała inscenizacja bitwy sprzed lat. Hrubieszów przez kilka dni był pokazywany w wielu serwisach informacyjnych. Wiele miesięcy 
przygotowań nie poszło na marne. Impreza na hrubieszowskich błoniach ma szanse na stałe wpisać się do kalendarium największych inscenizacji historycznych w kraju. Kto nie był – niech 
żałuje. A tak to widowisko upamiętniła  w swoich fotografiach Marta Szpinda.

 


