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Modernizacja drogi
W sierpniu 2014r. Bur-

mistrz Krasnobrodu podpisał 
z Marszałkiem Województwa 
Lubelskiego umowę o udziele-
nie dotacji celowej na realizację 
zadania pn. „Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Majdan Wielki 
(Borki)” na kwotę 50.000,00 zł. 
Szacunkowa wartość zadania 
wynosi 111.392,27 zł. W chwili 
obecnej trwają procedury prze-
targowe. Planowany termin re-
alizacji zadania to 31 paździer-
nika 2014r. 

E.N.
,,II Igrzyska Sportowe” 

dla osób niepełnosprawnych
w Krasnobrodzie

Stowarzyszenie na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych ,,Ra-
dość i Nadzieja”, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Domini-
kanówce oraz MGKS „Igros” 
Krasnobród organizują w dniu 
18.09.2014r. Igrzyska Sportowe 
dla osób niepełnosprawnych. 
Udział w/w wymienionej im-
prezie weźmie 150 osób nie-
pełnosprawnych z powiatów 
zamojskiego, biłgorajskiego, 
tomaszowskiego i hrubieszow-
skiego. Igrzyska sportowe odbę-
dą się na Stadionie Miejskim w 
Krasnobrodzie, przy ul. Wcza-
sowej 2. Zainteresowane osoby 
serdecznie zapraszamy na godz. 
10:00.

Informujemy, że w/w zada-
nie współfinansowane jest przez 
Województwo Lubelskie  w wy-
sokości: 5520zł

Organizatorzy

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Krasnobrodu z dnia 01 września 2014r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie  Komisji Wyborczej dla wyborów Rady Miejskiej  

w Krasnobrodzie zarządzonych na dzień  16 listopada 2014r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 
z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XIX/144/12 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 10 
października 2012r. w sprawie podziału Gminy Krasnobród na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2012r. poz.3160) – podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wy-
borczych, ich granicach numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie.

Numer 
okręgu

Granice okręgu Liczba wybieranych 
radnych w okręgu

1 Miasto Krasnobród ulice: Kościuszki, Leśna, Łastowieckiego, 
Plac Siekluckiego, Sikorskiego, Powstańców Styczniowych, Św. 

Rocha, Targowa, Wczasowa, Zapiasek

1

2 Miasto Krasnobród ulice: 3 Maja, Andersa, Cicha, Gietki, Mickie-
wicza, Mostowa, Nadrzeczna, Rynek, Szkolna, Wolności

1

3 Miasto Krasnobród ulice: Lelewela, Modrzewiowa, Sosnowa, 
Świerkowa, Sołectwo Szur, Spokojna od Nr 19 do Nr 25 (numery 

nieparzyste) i od Nr 22 do Nr 56 (numery parzyste)

1

4 Sołectwo Grabnik, Sołectwo Nowa Wieś, Miasto Krasnobród 
ulice: Młyńska, Partyzantów, Zamojska

1

5 Miasto Krasnobród ulice: Fiołkowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kwia-
towa, Liliowa, Różana, Sanatoryjna, Wiśniowa

1

6 Miasto Krasnobród ulice: Aleja Najświętszej Marii Panny, Kró-
lowej Marysieńki, Łąkowa, Słoneczna, Sobieskiego; Podklasztor 

ulice: Tomaszowska i Turzyniec

1

7 Miasto Krasnobród ulice: Dominikańska, Konopnickiej, Spokojna 
od Nr 1 do Nr 15 (numery nieparzyste)  i od Nr 2 do Nr 20 (nume-
ry parzyste), Tomaszowska; sołectwo Majdan Wielki ulice: Borki i 

Tomaszowska, Podklasztor ulica Konopnickiej,

1

8 Sołectwo Dominikanówka 1

9 Sołectwo Hutków 1

10 Sołectwa: Hutki, Kaczórki 1

11 Sołectwa: Hucisko, Malewszczyzna, Potok Senderki, Stara Huta 1

12 Sołectwo Wólka Husińska 1

13 Sołectwo Zielone 1

14 Sołectwo Majdan Mały, Sołectwo Majdan Wielki: od Nr 1 do Nr 
83 (numery nieparzyste) i od Nr 2 do Nr 120 (numery parzyste)

1

15 Sołectwo Majdan Wielki: od Nr 85 (numery nieparzyste) do końca 
i od Nr 122 (numery parzyste) do do końca

1

  

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej 
mieści się w budynku Urzędu Miejskie-
go w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 tel. 
6607691.

Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Wiesław Chmielowiec

Wybory Samorządowe 2014

Kalendarz wyborczy i inne informacje 
dotyczące wyborów samorządowych za-
mieszczone są na stronach internetowych: 

Państwowej Komisji Wyborczej
www.pkw.gov.pl 

oraz Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie 
www.krasnobrod.pl.
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ZAJĘCIA 
W KDK

Krasnobrodzki Dom Kultury
serdecznie zaprasza

dzieci i młodzież do uczestnictwa 
w kołach i klubach zainteresowań:

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
środa godz. 14.00 - 15.00
piątek godz. 14.00 - 15.00

Instruktor prowadzący: 
Marzena Mazurek

ZAJĘCIA TEATRALNE
środa godz. 15.30 - 17.00
Instruktor prowadzący:

Mariola Kawecka

KLUB SZACHOWY
piątek godz. 16.00

Instruktor prowadzący: 
Ryszard Probola

ZESPÓŁ TAŃCA 
NOWOCZESNEGO 

„FART”
sobota godz. 15.15 

Instruktor prowadzący: 
Anna Antoszczak

NAUKA GRY 
NA INSTRUMENTACH 

DĘTYCH
Przyjmujemy zapisy osób chętnych 

(dzieci, młodzież, dorośli) do nauki gry 
na instrumentach dętych

oraz działalności 
w Wielopokoleniowej Orkiestrze Dętej

Instruktor prowadzący: 
Mateusz Krawiec

Szczegółowe informacje:
Krasnobrodzki Dom Kultury, 

tel. (84) 660 71 17, 
tel./fax. (84) 660 70 46

ZUMBA W KDK
Serdecznie zapraszamy na zajęcia ZUMBY, które będą prowadzone w Kra-

snobrodzkim Domu Kultury. 
ZUMBA to bardzo innowacyjny systemem fitness, zawiera w sobie elementy 

tańca i aerobiku. To taniec łączący elementy tańców latynoamerykańskich (meren-
gue, salsy, cumbii, reggaetonu, flamenco, samby, tańca brzucha, cha-chy, rumby, 
twista) oraz fitness.

Zajęcia dla osób dorosłych odbywają się we wtorki o godz. 19.00. 
Do udziału w zajęciach ZUMBY zapraszamy też dzieci. Spotkanie organizacyj-

ne odbędzie się w KDK we wtorek 16 września o godz. 18.00. 
Zajęcia są odpłatne i prowadzone przy współpracy ze Szkołą Tańca Magdalena 

i Janusz Myka z Zamościa.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

M. Czapla
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Ósma odsłona Festiwalu „Per Artem ad Astra” 
w Krasnobrodzie

W dniach 17-23.08.2014r. w 
Krasnobrodzie odbył się VIII 

Festiwal Muzyki Organowej i Kameral-
nej „Per Artem ad Astra”, nad którym 
patronat honorowy objął Jego Ekscelen-
cja Ksiądz Biskup Marian Rojek, Ordy-
nariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej. Wydarzeniu temu patronował 
także Burmistrz Krasnobrodu Wiesław 
Chmielowiec.

Niezmiennie od ośmiu już lat orga-
nizatorami tego muzycznego przedsię-
wzięcia są Krasnobrodzki Dom Kultury 
i Fundacja Młodzieżowej Orkiestry Ka-
meralnej „Divertimento” z Warszawy, 
zaś współorganizatorami: Urząd Miej-
ski w Krasnobrodzie i krasnobrodzkie 
parafie Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny i Zesłania Ducha Świętego.

Funkcję dyrektora festiwalu sprawu-
je Elżbieta Ostrowska - inicjatorka tego 
wydarzenia, prezes Fundacji Młodzieżo-
wej Orkiestry Kameralnej „Divertimen-
to”, dyrektorem artystycznym jest dr 
Jarosław Wróblewski, zaś funkcję koor-
dynatora pełni Mariola Czapla - dyrek-
tor Krasnobrodzkiego Domu Kultury.  

Organizację festiwalu wspierali 
partnerzy i sponsorzy: DE SOTO Sp. 
z o.o., TAT Elektronik Centrum Orga-
nów Kościelnych, Polskie Towarzystwo 
Bachowskie, Ośrodek Wypoczynkowy 
„NATURA” w Krasnobrodzie oraz Dru-
karnia „Zamdruk” w Skokówce. 

Patronat medialny nad festiwalem 
objęli: TVP Lublin, Radio Lublin, Portal 
Internetowy Zamość onLine, Katolic-
kie Radio Zamość, Tygodnik Katolicki 
„Idziemy”, Tygodnik Katolicki „Nie-
dziela Zamojsko-Lubaczowska” oraz 
„Gazeta Krasnobrodzka”.

M.K.

Koncert Inauguracyjny
Tegoroczny Festiwal rozpoczął się 

w niedzielę 17 sierpnia w Sanktuarium 
Maryjnym w Krasnobrodzie koncertem 
inauguracyjnym w wykonaniu dwóch 
młodych organistów Jakuba Woszczal-
skiego - laureata ubiegłorocznego VI 
Ogólnopolskiego Konkursu Organo-
wego organizowanego w ramach po-
przedniej edycji „Per Artem ad Astra” 
i Tomasza Zebury uczestnika pierwszej 
edycji Konkursu. Wcześniej, oficjalne-
go otwarcia festiwalu dokonali Mariola 
Czapla i dr Jarosław Wróblewski.

Zanim miłośnicy muzyki usłysze-
li pierwsze dźwięki krasnobrodzkich 

organów, w świat muzyki organowej 
wprowadził obecnych dr Jarosław Wró-
blewski, który jako wytrawny znawca 
tego tematu, organista, muzyk i pedagog 
z nieukrywaną przyjemnością i wyczu-
walną pasją opowiedział o prezentowa-
nych tego wieczoru utworach oraz przy-
bliżył sylwetki młodych wykonawców.

Pierwszy koncert tegorocznego fe-
stiwalu można na pewno zaliczyć do 
udanych. Gromkie brawa licznie zgro-
madzonej publiczności, wśród której był 
także przewodniczący Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie Kazimierz Misztal, nie 
pozostawiają żadnych wątpliwości, że 
występ bardzo się podobał. Były gratu-
lacje, słowa uznania, kwiaty i wspólne 
pamiątkowe zdjęcie. Niedzielny wieczór 
zakończył się zaproszeniem na kolejne 
wydarzenia festiwalowe.

M.K.

Warsztaty Muzyki Barokowej
Dobry klimat Krasnobrodu słynie 

szeroko w Polsce i poza nią. Również w 
dziedzinie kultury jest to miasto przyja-
zne, inspirujące i obfitujące w ciekawe 
przedsięwzięcia.

Warsztaty Muzyki Barokowej od-
bywają się od siedemnastu lat, a od 
ośmiu są nieodłącznym składnikiem Fe-
stiwalu Muzyki Organowej i Kameral-
nej „Per Artem ad Astra”. Adresowane 
są szczególnie do młodych muzyków, 
uczniów i absolwentów szkół muzycz-
nych, zainteresowanych zespołowym 
muzykowaniem w zakresie repertuaru 
muzyki instrumentalnej siedemnastego 
i osiemnastego wieku. Warsztaty sta-
nowią pomost dla tych spośród mło-
dych artystów, którzy zetknęli się już 
z zagadnieniami stylowego wykonaw-
stwa muzyki dawnej na instrumentach 
historycznych i chcieliby je zgłębiać w 
przyszłości. Uczestnictwo nie jest jed-
nak uzależnione od posiadania dawnych 
instrumentów. W ramach zajęć odby-
wają się próby orkiestry festiwalowej i 
zespołów kameralnych, a także indywi-
dualne lekcje gry na skrzypcach baroko-
wych, wykłady o tematyce interpretacji 
muzyki dawnej, udział w imprezach fe-
stiwalowych. Uczestnicy przyjeżdżają 
z własnymi instrumentami - nie tylko 
dawnymi, choć te są mile widziane. W 
przyszłych edycjach Warsztatów pla-
nowane jest rozszerzenie specjalności 
o kursy: wiolonczelowy, fletowy i kla-
wesynowy. Na zakończenie uczestnicy 

biorą udział w koncercie finałowym fe-
stiwalu „Per Artem ad Astra” wraz z lau-
reatami odbywającego się równolegle 
Ogólnopolskiego Konkursu Organowe-
go i uczestnikami kursów organowych.

W tym roku po raz czwarty Warszta-
ty Muzyki Barokowej prowadził Leszek 
Firek, specjalista w grze na skrzypcach 
barokowych, pedagog, szef zespołów 
Altri Stromenti i Concerto Antemurale, 
absolwent Akademii Muzycznych we 
Wrocławiu, Krakowie i Dreźnie, wielo-
letni uczestnik koncertów i bardzo wielu 
nagrań renomowanych zespołów muzy-
ki dawnej w Polsce i za granicą.

Temat przewodni tegorocznych 
warsztatów to „Muzyka barokowa je-
zuitów w Ameryce Południowej”. Była 
ona jednym z najważniejszych (obok 
architektury) narzędzi ewangelizacji 
mieszkańców świeżo odkrytego Nowe-
go Świata. Okazywali się oni być ludź-
mi wrażliwymi i podatnymi na olśnie-
wający urok chrześcijańskiej sztuki w 
wydaniu europejskiego baroku kontrre-
formacyjnego. W tym dziele cywilizo-
wania Indian przodował zakon Jezuitów 
zakładając tzw. reducciones, czyli stacje 
misyjne. Wykonywano w nich kompo-
zycje liturgiczne i paraliturgiczne, przy-
wiezione z Europy np. kompozytorów 
włoskich czy hiszpańskich, nierzadko 
miejscowych w językach lokalnych np. 
Chiquito, z wpływami rodzimego folk-
loru i z użyciem lokalnych instrumen-
tów perkusyjnych. Na szczęście podczas 
renowacji starych kościołów w Boliwii 
i Paragwaju odkryto w rękopisach bar-
dzo dużo muzyki, która dziś wzbu-
dza ogromne zainteresowanie przede 
wszystkim bogactwem pomysłów ryt-
micznych i oryginalnością. Podejmowa-
ne są próby odtwarzania jej z pomocą 
historycznych instrumentów; nagrano 
wiele płyt. Tym tematem zajmowali się 
uczestnicy tegorocznych Warsztatów 
Muzyki Barokowej, przygotowując pro-
gram z utworami anonimowych kom-
pozytorów latynoamerykańskich oraz 
Ignazio Balbiego. 

Koncert, który odbył się w sobotę 
23 sierpnia o godz. 19.00 w Sanktu-
arium NNMP w Krasnobrodzie, uświet-
nił udział solistki fagocistki Katarzyny 
Zdybel, która z akompaniamentem or-
kiestry festiwalowej wykonała Concerto 
g-moll Antonio Vivaldiego RV 495.

L. F.
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Kurs Interpretacji 
Muzyki Organowej

W ramach festiwalu młodzi adep-
ci muzyki organowej mieli możliwość 
udziału w Kursie Interpretacji Muzyki 
Organowej.

Uczestnictwo w warsztatach i kur-
sach mistrzowskich jest jedną z naj-
ważniejszych form wspomagania 
podstawowego procesu kształcenia pro-
fesjonalnego organisty pozwalające na 
poznanie nowych sposobów postrzega-
nia muzyki organowej i jej interpretacji 
oraz poznanie sposobów pracy doświad-
czonych pedagogów i artystów. 

Docentami kursu byli: prof. Józef 
Serafin z Akademii Muzycznej w Kra-
kowie i Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina, dr Jadwiga Kowalska z 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II oraz dr Jarosław Wró-
blewski z Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie.

Muzycy pracowali pod okiem pe-
dagogów nad programem obejmującym 
utwory organowe z różnych epok. Pro-
blematyka kursu obejmowała zagadnie-
nia związane ze stylistyką wykonawstwa 
muzyki organowej, związaną z przy-
należnością do poszczególnych epok. 
Młodzi adepci w życzliwej, rodzinnej 
atmosferze, w ramach zajęć teoretycz-
nych i praktycznych mogli czerpać z za-
sobów, doświadczeń i wiedzy uznanych 
pedagogów i wirtuozów gry organowej. 
W centrum zainteresowania znalazły się 
zagadnienia związane z techniką gry, 
rozwiązywaniem problemów wykonaw-
czych, artykulacją na różnych typach 
instrumentów organowych oraz zagad-
nienia związane z akustyką przestrzeni 
kościoła i registracją.

J. W.
Recital Harfowy

Recital harfowy w wykonaniu zna-
komitej polskiej harfistki Anny Piechu-
ry-Gabryś, który odbył się w kościele 
pw. Zesłania Ducha Świętego we śro-
dę 20 sierpnia był kolejnym doniosłym 
punktem VIII Festiwalu Muzyki Or-
ganowej i Kameralnej „Per Artem ad 
Astra” w Krasnobrodzie. 

Nadzwyczaj licznie zgromadzona 
publiczność miała okazję uczestniczyć 
w wydarzeniu, dla określenia którego 
„koncert” to za mało. Nie nadużywając 
słów śmiało można powiedzieć, że było 
to swoiste misterium dźwięku i muzycz-
nej treści, które jego uczestników nie po-
zostawiło bez głębokich i intensywnych 
przeżyć estetycznych i duchowych. 

Artystka przygotowała program, 
który dzięki przemyślanej koncepcji w 
sposób doskonały kształtował dramatur-

giczne napięcie wieczoru. Obejmował 
on oryginalne utwory harfowe kompo-
zytorów XIX i XX wieku, ale również 
transkrypcje kompozycji orkiestrowych, 
fortepianowych i klawesynowych twór-
ców doby baroku, klasycyzmu i roman-
tyzmu. 

Pani Anna Piechura-Gabryś to suwe-
renna, dojrzała artystka, której kreacje 
muzyczne dopracowane są w sposób 
doskonały w sferze wyrazu muzyczne-
go, opanowania technicznego, a także 
prezentacji estradowej. Oprócz tych wa-
lorów ujmowała słuchaczy również nad-
zwyczajną spontanicznością, radością 
muzykowania i wyczuwalną dbałością o 
ciepłą atmosferę w relacji z publiczno-
ścią. Ta zaś w empatyczny, wyczuwalny 
i nadzwyczaj skoncentrowany sposób 
poddawała się prowadzeniu przez mu-
zyczną narrację artystki. 

Wspaniałe wnętrze kościoła cechu-
jące się wyważonym, wysmakowanym 
zdobnictwem oraz znakomita akustyka 
dopełniły w sposób doskonały to mu-
zyczne wydarzenie.

Podziękowania artystce złożyli Elż-
bieta Ostrowska - Dyrektor Festiwalu 
oraz Kazimierz Misztal - Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, zaś 
publiczność po długich owacjach jesz-
cze długo nie chciała opuścić świątyni 
gratulując artystce, rozmawiając z nią i 
robiąc pamiątkowe zdjęcia.  

J. W.
VII Ogólnopolski 

Konkurs Organowy
W ramach Festiwalu Muzyki Or-

ganowej i Kameralnej „Per Artem ad 
Astra” po raz siódmy odbył się Ogólno-
polski Konkurs Organowy. 

Młodych organistów oceniało Jury 
w składzie: prof. Józef Serafin - profesor 
Uniwersytetu Muzycznego im. F. Cho-
pina w Warszawie i Akademii Muzycz-
nej w Krakowie, kierownik artystyczny 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej w Kamieniu 
Pomorskim oraz Leżajsku (przewod-
niczący Jury), dr Jadwiga Kowalska 
- adiunkt w Instytucie Muzykologii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go i dr Jarosław Wróblewski – dziekan 
Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Or-
ganów Uniwersytetu Muzycznego im. 
F. Chopina w Warszawie, dyrektor arty-
styczny krasnobrodzkiego festiwalu. 

Konkurs odbywał się w Sanktuarium 
NNMP na organach firmy Kamiński. Po 
przesłuchaniach konkursowych, które 
miały miejsce w dniu 22.08.2014r., w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło 
się posiedzenie Jury, podczas którego 
ustalono werdykt. Natomiast wieczorem 

tego dnia, tuż przed koncertem „Dar i 
tajemnica” wyniki konkursu podano do 
publicznej wiadomości. 

Uroczyste ogłoszenie wyników, po-
łączone z wręczeniem nagród odbyło się 
w sobotę 23 sierpnia w krasnobrodzkim 
sanktuarium podczas Koncertu Laure-
atów. Oto wyniki konkursu i przyznane 
nagrody:

I Nagroda - Marcin KNURA - PSM 
I i II st. im. Karola i Antoniego Sza-
franków w Rybniku, nauczyciel: Elż-
bieta Włosek – Żurawicka

Laureat I nagrody otrzymał: dy-
plom, statuetkę festiwalową, obraz Mat-
ki Boskiej Krasnobrodzkiej, nagrodę 
finansową, zaproszenie do udziału w 
Międzynarodowym Festiwalu Organo-
wym młodych „Juniores Priores Orga-
norum Sejnensis” w Sejnach w 2015 
roku - nagroda organizatorów Festiwalu 
w Sejnach, zaproszenie do udziału w 
koncercie w ramach cyklu „Koncerty 
u św. Marcina” w Krakowie - nagroda 
Polskiego Towarzystwa Bachowskiego, 
zaproszenie do zgrania recitalu podczas 
Inauguracji IX Festiwalu Muzyki Or-
ganowej i Kameralnej „Per Artem ad 
Astra” Krasnobród 2015 - nagroda orga-
nizatorów krasnobrodzkiego festiwalu, 
możliwość zakupu instrumentów Firmy 
TAT Elektronik z 20% rabatem –nagro-
da Firmy TAT Elektronik,   płyty CD 
ufundowane przez Polskie Towarzystwo 
Bachowskie.

II Nagroda - Jakub KAPAŁA - Die-
cezjalne Studium Organistowskie w 
Tarnowie, nauczyciel: Wiesław Kaczor

Laureat II nagrody otrzymał: dyplom, 
obraz Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, 
nagrodę finansową, możliwość zakupu 
instrumentów Firmy TAT Elektronik z 
20% rabatem- nagroda Firmy TAT Elek-
tronik, płyty CD ufundowane przez Pol-
skie Towarzystwo Bachowskie.

III Nagroda ex aequo
Magdalena LEWOC - PSM I i II st. w 
Suwałkach, nauczyciel: Ewa Wołczek
Patrycja KNAPIK - Archidiecezjalna 
Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie, 
nauczyciel: Maciej Banek.

Laureatki III nagrody otrzymały: 
dyplomy, obrazy Matki Boskiej Krasno-
brodzkiej, nagrody finansowe oraz płyty 
CD ufundowane przez Polskie Towarzy-
stwo Bachowskie

Pozostali uczestnicy:
Dawid LISOWSKI - ZSM nr 1 w Rze-
szowie, OSM II st. w Rzeszowie, na-
uczyciel: Grzegorz Łobaza
Krystian RĄPAŁA - Zespół SM im. I. J.  
Paderewskiego w Tarnowie, Diecezjal-
ne Studium Organistowskie  w Tarnowie, 

Ciąg dalszy na str. 6
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nauczyciel: Wiesław Kaczor 
Katarzyna SACHA - Zespół SM im. I. J. 
Paderewskiego w Tarnowie, Diecezjal-
ne Studium Organistowskie w Tarnowie, 
nauczyciel: Wiesław Kaczor / Sławomir 
Barszcz 
otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz płyty 
CD ufundowane przez Polskie Towarzy-
stwo Bachowskie.

Po wręczeniu nagród zagrali laureaci: 
Marcin Knura, Jakub Kapała i Patrycja 
Knapik. 

Laureatom gratulujemy, a wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział konkur-
sie i życzymy sukcesów w dalszej pracy 
artystycznej.

M.K.
Koncert Katarzyny Zdybel 
i Katarzyny Kluczewskiej

Publiczność wypełniająca do ostatnie-
go miejsca salę Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury była świadkiem wyjątkowego 
wydarzenia muzycznego. Recital jednej z 
najbardziej utytułowanych fagocistek mło-
dego pokolenia Katarzyny Zdybel, który 
odbył się 21 sierpnia na długo pozostanie 
we wdzięcznej pamięci mieszkańców Kra-
snobrodu, gości i turystów z całej Polski. 

Artystka, której koleje muzycznej ka-
riery układają się w sposób imponujący 
(ukończone z wyróżnieniem studia w War-
szawie i Stuttgarcie, sukcesy w między-
narodowych konkursach wykonawczych, 
współpraca z renomowanymi orkiestrami 
polskimi i europejskimi, nagrania płytowe) 
wykonała program obejmujący utwory z 
epoki klasycyzmu, romantyzmu i współ-
czesności (Sonata nr 3 Thaddausa von 
Durnitza, Sonata op. 168 Camille Saint-Sa-
ensa, Nokturn op.19 Piotra Czajkowskie-
go, Jazz suite Kena Coopera). Doskonałe 
opanowanie instrumentu -  różnorodność 
technik wydobywania dźwięku, panowanie 
nad oddechem, artykulacja, dyscyplina ryt-
miczna, sprawność manualna - wszystkie te 
elementy złożyły się na porywający efekt 
muzycznego przekazu. Katarzynie Zdybel 
towarzyszyła na fortepianie pianistka Ka-
tarzyna Kluczewska, wykładowca Akade-
mii Muzycznej we Wrocławiu. Doskonałe 
wzajemne zrozumienie intencji muzycz-
nych i wyczucie narracji były wzorcowym 
przykładem prawdziwego „muzycznego 
partnerstwa”. 

Katarzyna Zdybel jako rodowita Kra-
snobrodzianka swoją prośbą skierowaną 
do publiczności o finansowe wsparcie 
Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia 
w Lublinie postawiła dodatkowy mocny 
etyczny akcent misji Artysty w świecie i 
społeczności lokalnej. Ten poruszający gest 
i bezinteresowny udział artystki w festi-
walu wpisujący się w jego motto – „przez 
sztukę do gwiazd” przyjmujemy z wielką 
wdzięcznością i nadzieją, że reprezentowa-
na przez panią Katarzynę wrażliwość stanie 
się wzorem dla innych.

J. W.

Promocja płyt
Po koncercie Katarzyny Zdybel i Ka-

tarzyny Kluczewskiej była możliwość oso-
bistego spotkania z paniami oraz zdobycia 
autografów. Koncert, bowiem połączony 
był z promocją płyt z muzyką w wykona-
niu tego duetu. Pierwsza z nich - „Portrait”, 
to debiutancka płyta fagocistki Katarzyny 
Zdybel, której oprócz Katarzyny Kluczew-
skiej (fortepian) muzycznie towarzyszy 
także Lutosławski Quartet. Druga nato-
miast płyta pt. „Poezja dźwięków” z mu-
zyką w wykonaniu obu koncertujących w 
Krasnobrodzie pań ukazała się wraz z in-
formatorem pt. „Krasnobród. Kraina pach-
nąca żywicą”. Publikacja ta została wydana 
przez gminę Krasnobród, jako forma pro-
mocji miasta i jego utalentowanych miesz-
kańców.  Uczestnicy koncertu otrzymali to 
wydawnictwo bezpłatnie.  

M. Cz.
„Dar i Tajemnica”

„Dar i Tajemnica”, ten głęboko reflek-
syjny koncert słowno-muzyczny, ukazu-
jący duchową i pasterską drogę naszego 
Wielkiego Świętego Jana Pawła II przeży-
waliśmy 22 sierpnia br. w przedostatnim 
dniu VIII Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej „Per Artem ad Astra”. Gościli-
śmy wówczas wybitnego polskiego aktora  
Jerzego Zelnika, który był również  auto-
rem scenariusza tego pięknego Koncertu. 
Artyście towarzyszyła w znakomitych in-
terpretacjach pianistka i wykładowca wro-
cławskiej Akademii Muzycznej Katarzyna 
Kluczewska. Niezwykła współwrażliwość 
artystów i ich współpraca pozwoliły tego 
wieczoru zagłębić się w istotę myśli Jana 
Pawła II. 

Ten niecodzienny Koncert pozwolił 
nam również jeszcze raz docenić kunszt 
słowa Pana Jerzego Zelnika, aktora teatrów 
warszawskich i polskich, odtwórcy wielu 
ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, 
recytatora i pieśniarza, scenarzysty i reży-
sera, Artysty. 

Peregrynujący artystycznie po Polsce 
z patriotycznymi i religijnymi koncertami 
aktor wystąpił w jeszcze jednym miejscu 
- Krasnobrodzie - mieście Festiwalu „Per 
Artem ad Astra”. W Roku Wielkiej Kano-
nizacji było to niezwykle ważne i doniosłe 
Spotkanie. Przez Sztukę do Gwiazd znaleź-
liśmy się bardzo blisko Wielkiego Polaka, 
św. Jana Pawła II.

  P. B.

Zakończenie Festiwalu 
Sobota 23 sierpnia 2014 roku, to ostatni 

dzień VIII Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej „Per Artem ad Astra” organizo-
wanego przez Krasnobrodzki Dom Kultury 
i Fundację Młodzieżowej Orkiestry Kame-
ralnej „Divertimento”.   

Zakończenie festiwalu, tradycyjnie już 
miało miejsce w Sanktuarium Maryjnym w 
Krasnobrodzie, gdzie o godz. 18.00 odpra-
wiona została Msza św. dziękczynna. Prze-
wodniczył jej i homilię wygłosił Pasterz 

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej J.E. ks. 
biskup dr Marian Rojek. Natomiast o godz. 
19.00 rozpoczął się uroczysty koncert, w 
którym wystąpili laureaci konkursu organo-
wego oraz uczestnicy Warsztatów Muzyki 
Barokowej. 

Na początku wszystkich zebranych po-
witała i informacje o festiwalu przedstawiła 
dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
Mariola Czapla. Następnie werdykt VII 
Ogólnopolskiego Konkursu Organowe-
go ogłosił przewodniczący Jury prof. Jó-
zef Serafin, a dyrektor Festiwalu Elżbieta 
Ostrowska i dyrektor artystyczny dr Jaro-
sław Wróblewski wręczyli laureatom dy-
plomy i nagrody.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu na-
gród przyszedł czas na Koncert Laureatów. 
Poprowadził go dr Jarosław Wróblewski, 
który w niezwykle interesujący sposób 
przedstawił kompozytorów i utwory pre-
zentowane podczas koncertu. I wreszcie 
muzyka - zagrali: Patrycja Knapik, Jakub 
Kapała i Marcin Knura.

Gdy wybrzmiały już organy a mło-
dzi organiści zostali nagrodzeni brawa-
mi, rozpoczęła się druga część koncertu. 
Tym razem zaprezentowali się uczestnicy 
Warsztatów Muzyki Barokowej, które od-
bywały się przez cały tydzień w ramach 
festiwalu. Zanim jednak wysłuchaliśmy tej 
części koncertu, w historię i klimat muzyki 
barokowej jezuitów w Ameryce Południo-
wej, która była tematem tegorocznej edycji 
warsztatów, wprowadził słuchaczy prowa-
dzący je Leszek Firek. Warto tu dodać, że 
przy wykonaniu jednego z utworów Or-
kiestrze Festiwalowej towarzyszyła solist-
ka - Katarzyna Zdybel grająca na fagocie. 
Cały koncert został nagrodzony gromkimi 
oklaskami.

Po uczcie muzycznej przyszedł czas na 
podziękowania, które kierownictwu, wy-
konawcom, uczestnikom, sponsorom, pa-
tronom medialnym i wszystkim zaangażo-
wanym w organizację festiwalu przekazali: 
Mariola Czapla - dyrektor Krasnobrodzkie-
go Domu Kultury i Wiesław Chmielowiec 
– burmistrz Krasnobrodu. Natomiast dr 
Jarosław Wróblewski - dyrektor artystycz-
ny festiwalu odczytał list Wojewody Lu-
belskiego skierowany do organizatorów i 
uczestników festiwalu.

Oficjalnego zamknięcia VIII Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Ar-
tem Ad Astra” dokonał ks. prałat Eugeniusz 
Derdziuk – proboszcz Parafii Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie.

Tegoroczna edycja festiwalu już za 
nami. Cieszy fakt, że poszczególne wyda-
rzenia festiwalowe spotkały się z tak du-
żym zainteresowaniem publiczności. 

M. Cz.
Fotoreportaż – str. 10-11
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MGKS Igros Krasnobród 
zdobywcą Pucharu Starosty Zamojskiego

03.08.2014r. - MGKS Igros Krasno-
bród - LKS Olimpia EB Wojan Miączyn 
3:2 (0:2) 

Zaczęło się źle dla gospodarzy. Pod 
koniec pierwszej połowy mogło być po 
przysłowiowych ptaszkach gdyby To-
masz Łyp wykorzystał dwie setki dla 
„Olimpii”. A stare przysłowie przypo-
mina, że zemsta jest słodka. Igros wy-
grał spokojem i stałymi fragmentami 
gry. Dwa dośrodkowania i rzut wolny 
bezpośredni w 86 minucie gry wykona-
ny przez kapitana drużyny Marka Mar-
gola  rozstrzygnął sprawę zwycięstwa. 
Mecz sędziowali: Piotr Bura (główny), 
Paweł Tucki, Andrzej Swacha (wszyscy 

z OKS Zamość).
W rozegranym dnia 03 sierpnia 

2014 r. w Krasnobrodzie meczu fina-
łowym rozgrywek o Puchar Starosty 
Zamojskiego, MGKS Igros Krasno-
bród pokonał LKS Olimpię EB Wojan 
Miączyn 3:2 (0:2) i tym samym MGKS 
Igros Krasnobród zdobył Puchar Staro-
sty Zamojskiego. 

Nagrody w postaci sprzętu sporto-
wego dla obu zespołów ufundował Po-
wiat Zamojski, a wręczyli je Starosta 
Zamojski Henryk Matej wraz z Preze-
sem ZOZPN Stanisławem Pryciukiem. 
We wręczaniu nagród towarzyszyli rów-
nież: Burmistrz Krasnobrodu Wiesław 

Chmielowiec i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Kazimierz Misztal.

Nagrodzeni zostali również Prezesi 
i trenerzy Igrosu i Olimpii oraz sędzio-
wie. 

Serdeczne podziękowania należą się 
Zarządowi MGKS Igros Krasnobród z 
Panem Prezesem Sylwestrem Kłyżem 
na czele za bardzo dobrą organizację Fi-
nału Pucharu Starosty Zamojskiego.

Sławomir Radliński

Fotoreportaż – str. 20
fot. Ewa Monastyrska

Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, 
firmom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i re-
alizację VIII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per 
Artem ad Astra”.

Serdecznie dziękuję:

* Kierownictwu festiwalu: Elżbiecie Ostrowskiej – inicjator-
ce i dyrektorowi festiwalu, oraz dr Jarosławowi Wróblewskie-
mu – dyrektorowi artystycznemu festiwalu za organizację tego 
wydarzenia i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem

* J.E. ks. bp Marianowi Rojkowi – Biskupowi Zamojsko-
Lubaczowskiemu za objęcie Patronatem Honorowym festi-
walu oraz za odprawioną mszę św. dziękczynną i wygłoszoną 
homilię,

* Ks. prałatowi dr Eugeniuszowi Derdziukowi – probosz-
czowi Parafii NNMP w Krasnobrodzie za współorganizację 
festiwalu

* Ks. Romanowi Sawicowi – proboszczowi Parafii Zesłania 
Ducha Św. w Krasnobrodzie za współorganizację recitalu 
harfowego

* Wojciechowi Wilkowi - Wojewodzie Lubelskiemu za list 
przesłany do organizatorów i uczestników festiwalu

* Panu Burmistrzowi Wiesławowi Chmielowcowi za patro-
nat nad festiwalem i jego współorganizację

* Jurorom VII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego: 
prof. Józefowi Serafinowi – przewodniczącemu Jury, dr Ja-
dwidze Kowalskiej i dr Jarosławowi Wróblewskiemu za pracę 
w Jury oraz prowadzenie Kursu Interpretacji Muzyki Orga-
nowej

* Panu Leszkowi Firkowi za prowadzenie Warsztatów Mu-
zyki Barokowej oraz za koncert

* Wykonawcom koncertów festiwalowych: Jakubowi Wosz-
czalskiemu i Tomaszowi Zeburze - młodym organistom inau-
gurującym festiwal, Annie Piechura-Gabryś – wykonującej 
Recital Harfowy w Kościele Zesłania Ducha Św., Katarzynie 

Zdybel (fagot) i Katarzynie Kluczewskiej (fortepian) – kon-
certującym w Krasnobrodzkim Domu Kultury, Jerzemu Ze-
lnikowi i Katarzynie Kluczewskiej wykonawcom koncertu 
„Dar i Tajemnica”, Laureatom i wszystkim uczestnikom VII 
Ogólnopolskiego Konkursu Organowego oraz młodzieży 
tworzącej Orkiestrę Festiwalową za piękny koncert. 

* Registrantom - Michałowi Pyrzyńskiemu i Krzysztofowi 
Ostrowskiemu
Dziękuję także Sponsorom i Partnerom, którymi są: 

* Ośrodek Wypoczynkowy „Natura” w Krasnobrodzie

* Drukarnia „Zamdruk” w Skokówce 

* TAT Elektronik Centrum Organów Kościelnych 

* Polskie Towarzystwo Bachowskie

* Firma „De Soto”
oraz sprawującym patronat medialny nad festiwalem: 

* TVP Lublin

* Radio Lublin

* Portal Internetowy Zamość onLine

* Katolickie Radio Zamość

* Tygodnik Katolicki „Idziemy”

* Tygodnik Katolicki „Niedziela Zamojsko-Lubaczowska”
Słowa podziękowania kieruję także do:

* Państwa Ewy Domańskiej i Piotra Bajora

* Państwa Katarzyny i Piotra Bieńkowskich

* Pana Andrzeja Willmanna

* Pani Urszuli Szyport 

* Państwa Małgorzaty i Marka Zebura

                                 Mariola Czapla 
dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury

Podziękowania
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Sztuką jest żyć bez sztuki
W poniedziałek 25 sierpnia 

2014r. w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbył się wernisaż wy-
stawy malarstwa pt. „Sztuką jest żyć bez 
sztuki”, prezentującej prace dwóch arty-
stów - Mieczysława Kozdry z Kaczórek 
oraz Ryszarda Korzeniowskiego z Kra-
snobrodu. 

Mieczysław Kozdra jest osobą znaną 
już w naszym środowisku z organizowa-
nych wcześniej wystaw w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury i w Galerii „Przysta-
nek” mającej swoją siedzibę w Punkcie 
Informacji Turystycznej. Dla wielu osób 
jest znany również, jako autor obrazów, 
które znajdują się w Kościele Zesłania 
Ducha Świętego w Krasnobrodzie na 
osiedlu Podzamek. 

Natomiast Ryszard Korzeniowski 
jest nowo odkrytym artystą, który dotąd 
malował dla siebie nie promując swojej 
twórczości. Była to jego pierwsza wy-
stawa.

Oto, co Panowie sami mówią o so-
bie:

Mieczysław 
Kozdra 

Moja przygoda z 
malarstwem datuje się 
od wczesnych lat mło-
dości. Profesjonalnie 
malarstwem sztalu-
gowym zajmuję się od 

50 lat. Dominujący temat moich prac, 
to pejzaż, martwa natura i portret. Pre-
feruję technikę olejną na płótnie. Moje 
obrazy prezentowałem na 24 wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Wiele z 
nich znajduje się w zbiorach prywat-

nych, zarówno w kraju jak i za granicą, 
a także w instytucjach i obiektach sa-
kralnych.

Największy zbiór obrazów wielko-
gabarytowych o tematyce sakralnej jest 
eksponowany w kościele p.w. Zesłania 
Ducha Świętego w Krasnobrodzie.

Obrazy o tematyce lotniczej mają 
wystawy stałe w Aeroklubie Ziemi Za-
mojskiej oraz w Centrum Wyszkolenia 
Lotniczego „Żar” w Międzybrodziu Ży-
wieckim. Obecna wystawa jest czwartą 
w regionie, a trzecią w Krasnobrodzie. 
Tematem przedstawianych prac są m.in. 
egzotyczne kwiaty.

Do współudziału w wystawie za-
prosiłem mojego przyjaciela Ryszarda 
Korzeniowskiego, którego prace zapo-
wiadają kształtowanie się niezmiernie 
interesującej osobowości artystycz-
nej. Świadczą o tym ekspresja i koloryt 
przedstawionych możliwości artystycz-
nych ich autora. Prezentowane prace są 
debiutem wystawienniczym artysty.

Ryszard 
Korzeniowski 
Urodziłem się w 

1962 r. w Hrubieszo-
wie. Uzdolnienia i 
moje zainteresowania 
plastyczne ujawni-
ły się już w szkole na 

lekcjach rysunku. Młodzieńcze prace 
ograniczały się do rysunku i techniki 
akwarelowej. 

W wieku dorosłym podjąłem próby 
malowania techniką olejną. Praca za-
wodowa nie pozwoliła na intensywne 
szkolenie mojego warsztatu. Przejście 

na emeryturę dało mi możliwość po-
święcenia się pasji malarskiej, którą za-
mierzam rozwijać. 

Aktualnie podejmowane tematy, to 
pejzaż i martwa natura. Wynikiem za-
interesowań historycznych są obrazy o 
tematyce batalistycznej. Podjąłem rów-
nież próby malarstwa sakralnego. Jako 
mieszkaniec Roztocza, zafascynowany 
jego urokliwością, noszę się z zamiarem 
udokumentowania co piękniejszych za-
kątków i pomników przyrody. Ufam, iż 
w realizacji moich marzeń i zamierzeń 
zostanę wsparty łaską Bożą.

Wernisaż rozpoczął się od powitania 
wszystkich zebranych, potem o sobie i 
swojej twórczości opowiadali autorzy 
prac prezentowanych na wystawie. In-
formacji tych wysłuchano z dużym zain-
teresowaniem. Następnie przyszedł czas 
na przekazanie wyrazów wdzięczności, 
podziękowań i kwiatów dla artystów od 
organizatorów wernisażu oraz zaproszo-
nych gości, a także na obejrzenie wysta-
wy.

Oprócz uczty duchowej, była też 
uczta dla ciała. Panowie zadbali o to, 
aby na wernisażu znalazły się różne 
smakołyki. Podczas ich degustacji była 
okazja do rozmów o sztuce i nie tylko.

Tych, którzy nie mogli być na wer-
nisażu serdecznie zapraszamy do obej-
rzenia wystawy. Można ją oglądać od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 
18.00 do końca września 2014r.

M. Czapla

Fotoreportaż – str. 20

W dniu 12 sierpnia 2014r. w 
Krasnobrodzkim Domu Kul-

tury odbyła się akcja honorowego odda-
wania krwi.

Tradycyjnie akcję zorganizowało 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Tomaszowie Lubel-
skim wraz z Klubem Honorowych Daw-
ców Krwi w Krasnobrodzie.

Do akcji przystąpiło 10 osób dzięki 
czemu udało się pozyskać 4,460 mili-
litrów krwi. Dawcami byli: Przybyła 
Jakub, Agnieszka Działa, Sylwester 
Skrzyński, Natalia Dziedzic, Agniesz-

ka Żuk, Antoni Szpyra, Adam Żuk, Zu-
zanna Bełz, Piotr Mierzwa i Kazimierz 
Misztal. 

W tym miejscu warto wspomnieć, 
że w styczniu tego roku trzech naszych 
krwiodawców zostało odznaczonych 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorowskiego Krzy-
żem Zasługi: Andrzej Kapłon otrzymał 
Złoty Krzyż Zasługi, natomiast Arka-
diusz Cybura i Krzysztof Kuczmaszew-
ski odznaczeni zostali Srebrnymi Krzy-
żami Zasługi. Uroczystość odbyła się na 
Zamku Lubelskim.

Organizatorzy dziękują wszystkim 
uczestnikom akcji a także księżom pro-
boszczom Eugeniuszowi Derdziukowi i 
Romanowi Sawicowi  oraz wikariuszom 
krasnobrodzkich parafii za propagowa-
nie akcji. 

Natomiast Marioli Czapli  dyrekto-
rowi Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
składamy serdeczne podziękowania za  
udostępnienie pomieszczeń na zorgani-
zowanie akcji. 

Adam Żuk

Akcja krwiodawstwa
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Upalna niedziela 3 sierpnia 
2014r. była okazją do spotkania 

w Krasnobrodzie miłośników szacho-
wych rozgrywek. Stało się to za sprawą 
XI Otwartego Turnieju Szachowego 
„KRASNOBRODZKA WIEŻA”, które-
go organizatorem jest Burmistrz Krasno-
brodu i Krasnobrodzki Dom Kultury.

W tegorocznych zmaganiach wzię-
ło udział 41 osób. Najliczniej przybyła 
grupa zawodników z Tomaszowa Lubel-
skiego, byli także szachiści z Chełma, 
Majdanu Wielkiego, Biłgoraja, Łodzi, 
Józefowa, Rudnika nad Sanem, Łukowa 
i Krasnobrodu. Nie zabrakło również 
reprezentantów Ukrainy, którzy coraz 
liczniej przyjeżdżają na krasnobrodzkie 
rozgrywki. 

Rywalizacja szachowa rozpoczęła 
się o godzinie 10.00 i trwała do godzin 
popołudniowych. Zawodnicy rozegrali 
9 partii szachowych zachowując zasa-
dy sportowej rywalizacji. Nad całością 
turnieju czuwał Sędzia Główny Ryszard 
Probola. 

Najlepszymi w swoich kategoriach 
zostali:

w kategorii do 10 lat: 
I miejsce - Norbert Bukała 

- UKS GIM Dwójka Tomaszów Lub.

II miejsce - Paweł Borek 
- UKS GIM Dwójka Tomaszów Lub.

III miejsce - Martyna Szychulec 
- MKS AGROS Chełm
w kategorii 11 - 14 lat: 

I miejsce - Karol Wolczyk
 - UKS GIM Dwójka Tomaszów Lub.

II miejsce - Barbara Trybowska 

- UKS GIM Dwójka Tomaszów Lub.
III miejsce - Daniel Pietraś 

- LUKS Tomasovia Tomaszów Lub.
w kategorii 15 -18 lat :

I miejsce - Marcin Molenda 
- UKS GIM Dwójka Tomaszów Lub.

II miejsce - Szymon Łuczka 
- UKS GIM Dwójka Tomaszów Lub.

III miejsce - Pavlo Kuczmynda 
- Pustomyty- Ukraina
w kategorii OPEN :

I miejsce - Rafał Sikora 
- UKS GIM Dwójka Tomaszów Lub.

II miejsce - Andriy Matviychuk 
- Nowojaworowsk - Ukraina
III miejsce - Karol Wolczyk 

- UKS GIM Dwójka Tomaszów Lub.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, a zwycięzcy pu-
chary i nagrody rzeczowe, które wrę-
czali Burmistrz Krasnobrodu Wiesław 
Chmielowiec, Dyrektor Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury Mariola Czapla 
i Sędzia Główny Zawodów Ryszard 
Probola. Ponadto wyróżniono symbo-
licznym upominkiem najmłodszego i 
najstarszego uczestnika Turnieju.

M.K.

XI „Krasnobrodzka Wieża”
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Odpust ku czci św. Rocha 
w Krasnobrodzie

Święty Roch, urodzony we Fran-
cji, jako jedyny syn rządcy Mont-

pellier. W wieku 19 lat stracił oboje ro-
dziców. 

Po sprzedaniu znacznego majątku 
rodziców, rozdał wszystko ubogim i wy-
ruszył do Rzymu. We włoskim miastecz-

ku Acquapendente zastała go epidemia 
dżumy. Tam w miejscowym szpitalu 
opiekował się zarażonymi. W Rzymie 
spędził 3 lata, gdzie dokonał wielu cu-
downych uzdrowień.

W czasie powrotu do Francji zaraził 
się dżumą w Piacenzie. By nie zarażać 
innych ukrył się w pobliskim lesie. We-
dług podania wytropił go tam pies, któ-
ry przynosił mu 
pożywienie. Miał 
wówczas cudow-
nie wyzdrowieć. 
Udał się w dro-
gę powrotną do 
Francji, lecz na 
granicy wzięty 
został za szpiega 
włoskiego, umarł 
potem w więzie-
niu nierozpozna-
ny.

Tradycyjnie 
już, w pierwszą 
niedzielę po 15 
sierpnia, w Kra-

snobrodzie odbywa się odpust ku czci 
św. Rocha. W tym roku uroczystości 
miały miejsce 17 sierpnia. Suma odpu-
stowa została odprawiana w Kaplicy św. 
Rocha położonej w urokliwej dolinie, 
pokrytej bukowo-jodłowymi lasami, 
noszącej imię świętego – patrona ludzi 

chorych na choroby zakaźne. 
Do tego bardzo popularnego i często 

odwiedzanego przez pielgrzymów i tu-
rystów miejsca kultu religijnego, w dniu 
odpustu  od rana przybywali liczni wier-
ni, aby uczestniczyć we mszy św. Przed 
jej rozpoczęciem, od godz. 11.00 czas 
oczekiwania swoją muzyką i śpiewem 
umilali: zespół folklorystyczny „Wój-

towianie” oraz Wielopokoleniowa Or-
kiestra Dęta Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury.

Po koncercie pieśni religijnych i pa-
triotycznych, który został bardzo ciepło 
odebrany przez słuchaczy i nagrodzony 
gromkimi brawami, wszystkich zebra-

nych powitał ks. prałat Eugeniusz Der-
dziuk – proboszcz Parafii Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny.

Potem rozpoczęła się msza św. spra-
wowana w intencjach uczestników tych 
uroczystości. Przewodniczył jej i piękną 
homilię wygłosił ks. Tomasz Źwiernik – 
kapelan Zakładu Karnego w Zamościu.

Warto też dodać, że podczas odpu-
stu, w plenerowej 
scenerii, liczni wier-
ni przyjęli komunię 
św., wielu z nich 
wcześniej przystąpi-
ło tam do sakramen-
tu pokuty.

Na zakończenie 
odpustu Ksiądz Pro-
boszcz podziękował 
wszystkim, zaanga-
żowanym w organi-
zację uroczystości, 
a orkiestra, tradycyj-
nie zagrała marsza.

M. Czapla
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Roztoczański Festiwal Dobrych Filmów 
W dniach 11-13 lipca 2014r. od-

był się Roztoczański Festiwal 
Dobrych Filmów w Sanktuarium Maryj-
nym w Krasnobrodzie. Organizatorami 
festiwalu byli: Katolickie Radio Zamość 
i Stowarzyszenie Krzewienia Kultury 
Medialnej im. Jana Pawła II. W progra-
mie festiwalu przewidziano projekcje 
trzech filmów na dużym ekranie. 

11.07.2014r. wyświetlono film „Pró-
ba ogniowa” w reż. Alexa Kendrick’a. 
Film opowiada o kryzysie małżeńskim 
dwojga ludzi i sposobach jego ratowa-
nia dzięki miłości, nadziei, modlitwie, 
przebaczeniu i dobrym uczynkom. Dra-
mat obyczajowy pokazuje, że człowiek 
do życia powinien zaprosić Boga i żyć 
zgodnie z Jego przykazaniami, wte-
dy każdy dzień życia będzie dotykiem 
świętości. Każdy może doszukać się w 
tym filmie wielu ciekawych wskazówek 
i myśli. Miłość, która w pewnym mo-
mencie pęka i dzieli dwoje ludzi nagle 
zaczyna wracać. Zmiana siebie nigdy 
nie jest łatwa, ale jeżeli ma być krokiem 
ku lepszemu życiu, to warto ją podjąć. 
Caleb Holt właśnie tak zrobił, zmienił 
się dla dobra małżeństwa. Kochał swoją 
żonę i zrozumiał to wtedy, kiedy mógł ją 
stracić. Stał się oparciem dla Catherine 
oraz prawdziwym partnerem. Uważam, 
że film przekazuje wiele wartości, któ-
rych ludzie na co dzień nie dostrzegają. 
Dostarcza nie tylko wiele wskazówek 
jakie mogą pomóc każdemu małżeń-
stwu, ale pokazuje też zachowania ludz-
kie, które prowadzą do popsucia relacji 
i zaniku miłości między ludźmi. Film 
jest bardzo wzruszający. Skłania także 
do refleksji nad własnym życiem, postę-
powaniem i przyszłością. Pokazuje sens 
życia, a przede wszystkim małżeństwo, 
które należy traktować poważnie i być 
odpowiedzialnym partnerem dla dru-
giego człowieka. Jeżeli kogoś kochamy, 
to powinniśmy zadbać o to, aby przez 
nas nikt nigdy nie cierpiał i nie płakał. 
Gdy do tego dopuścimy, to musimy so-
bie zdać sprawę, że krzywdzimy drugą 

osobę. Traktujmy innych tak, jak sami 
chcielibyśmy być traktowani. Jeżeli na 
horyzoncie pojawią się problemy, to 
należy je rozwiązać. Nie można ucie-
kać przed odpowiedzialnością. Główny 
bohater wziął przyszłość w swoje ręce 
i odniósł sukces. Należy brać z niego 
przykład. Pamiętajmy, że jesteśmy od-
powiedzialni za drugą osobę. 

12.07.2014r. miała miejsce kolejna 
projekcja filmu, tym razem dokumental-
nego „Matka 24 h”, a po nim spotkanie z 
aktorem serialu „Plebania”, scenarzystą 

i reżyserem Marcinem Janosem Kraw-
czykiem pochodzącym z Tomaszowa 
Lubelskiego. Główną rolę w tym filmie 
odgrywa Matka Boża Częstochowska. 
Wraz z Nią i twórcą filmu widz wę-
druje od miasta do miasta, od domu do 
domu pozostając w każdym z nich dobę 
i poznając troski, problemy i wiarę ich 
mieszkańców. A Ona, Matka 24h, wy-
słuchuje próśb, osusza łzy, dzieli radości 
i wsłuchuje się w problemy bohaterów. 
Film na nowo obudził w widzach wspo-
mnienia związane z nawiedzeniem ob-
razu Matki Bożej Częstochowskiej w 
naszej parafii. Sadzę, że reżyser poprzez 

ten dokument zadaje widzowi pytanie 
o stan jego wiary, albo jej brak. Uświa-
damia nam też, że tylko wiara w Boga 
zbliży nas do radości i zbawienia wiecz-
nego. 

13.07.2014r. miała miejsce ostatnia 
projekcja, był to film fabularny„Odważ-
ni”. Jest to opowieść o kilku mężczy-
znach policjantach, którzy pokazują ja-
kim ojcem trzeba być dla swoich dzieci, 
aby wyrosły na prawych ludzi. Kobiety 
w tym filmie są jakby podporą, dzięki 
której partnerzy są gotowi do poświęceń 
i odpowiedzialności za rodzinę. Film 
stawia nam pytanie: czy chcesz zadowo-
lić się łatwizną, czy zdobyć się na pój-
ście drogą odwagi. 

Warto wspomnieć, że wymienione 
filmy wyświetlane były też w Tomaszo-
wie Lubelskim, Lubaczowie i Józefo-
wie. Można było także je nabyć w wersji 
elektronicznej. 

W imieniu mieszkańców Krasnobro-
du i okolic oraz turystów składam po-
dziękowania dyrektorowi Katolickiego 
Radia Zamość ks. Krystianowi Bordza-
niowi - pomysłodawcy festiwalu, ks. E. 
Derdziukowi za umożliwienie widzom 
udziału w ciekawym wydarzeniu oraz 
panom z Częstochowy wyświetlającym 
filmy.

Projekcje tego typu filmów w ko-
ściołach to nowa i trafna forma ewan-
gelizacji. W dzisiejszym świecie media 
masowe są przepełnione obrazami peł-
nymi przemocy, agresji i rozwiązłości. 
Afirmując zło i nienawiść serwują wiele 
ateistycznych przesłań, niszcząc naszą 
wrażliwość na Boga i człowieka. Filmy 
pokazane w Krasnobrodzkim Sanktu-
arium to filmy ukazujące piękno świata i 
człowieka, które demaskują zło, dają na-
dzieję i zbliżają do Boga.  Dobre filmy 
polecam na stronie internetowej www.
filmoweprojekcje.pl. Proboszcz parafii 
pw. NNMP w Krasnobrodzie obiecał, że 
kolejna edycja festiwalu odbędzie się za 
rok.

Alina Słota
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Od wielu już lat w kalendarzu 
wydarzeń kulturalnych orga-

nizowanych przez Krasnobrodzki Dom 
Kultury są „Letnie koncerty na Palcu 
Siekluckiego”. Koncerty te są organizo-
wane w niedzielne popołudnia w okresie 
wakacji, w  niedziele, w których nie od-
bywa się inna większa impreza. 

W tym roku odbyło się sześć takich 
koncertów. Pierwszy z nich odbył się 6 
lipca – koncertowały dzieci i młodzież, 
uczestnicy Ogólnopolskiego Obozu Ar-
tystycznego, który odbywał się w Kra-
snobrodzie. W programie były występy 
wokalne i taneczne. 

W kolejną niedzielę (13.07.2014r.) 
wystąpił miejscowy zespół - „Kapela 
Krasnobrodzka”. W jej wykonaniu moż-
na było usłyszeć utwory ludowe, ale tak-
że znane i lubiane piosenki biesiadne i 
towarzyskie.

27 lipca 2014r. w centrum miasta 
prezentował się Zespół Artystyczny 
„Fermata” z Telatyna. Koncertował w 

dwóch odsłonach, w pierwszej wystąpił 
z repertuarem biesiadnym, natomiast w 
drugiej, po zmianie strojów, zaprezento-
wał program cygański. Zespół rozbawił 
licznie zgromadzoną publiczność, która 
nie tylko słuchała piosenek i nuciła je, 
ale także tańczyła na placu. 

W pierwszą niedzielę sierpnia 
(03.08.2014r.) koncertowała Szcze-
brzeska Kapela Podwórkowa prezen-
tując piosenki ze swojego repertuaru. 
Melodyjne utwory z humorystycznymi 
tekstami umilały czas zgromadzonej pu-
bliczności. 

Kolejnym zespołem prezentującym 
się na Placu Siekluckiego w Krasnobro-
dzie był Zespół „Mix Band” z Tomaszo-
wa Lubelskiego, który koncertował w 
dniu 20 sierpnia. Tym razem było dużo 
muzyki rozrywkowej. Tradycyjnie już 
zebrani na placu mieszkańcy Krasno-
brodu i turyści nie tylko słuchali piose-
nek, ale także bawili się. 

Jako ostatni wykonawca, w ramach 

cyklu „Letnich niedzielnych koncertów 
na Placu Siekluckiego” wystąpiła Ka-
pela „Echo Roztocza” z Krasnobrodu. 
Koncert ten jako jedyny w tym roku, ze 
względu na deszczową pogodę, zamiast 
na Placu Siekluckiego odbył się w sali 
widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury. Publiczność oprócz piosenek 
ludowych i biesiadnych wysłuchała tak-
że utworów własnych zespołu promują-
cych Roztocze.  

Tegoroczne koncerty na Placu Sie-
kluckiego przeszły już do historii. My-
ślę, że można zaliczyć je do udanych. 
Dopisała pogoda i publiczność, która 
licznie gromadziła się w centrum miasta 
i spędzała czas przy dźwiękach różnego 
rodzaju muzyki. Dziękujemy wszystkim 
koncertującym zespołom i publiczno-
ści.

Do zobaczenia za rok.

M. Czapla

Koncerty na Placu Siekluckiego

Uczestnicy Ogólnopolskiego Obozu Artystycznego                                                                  Kapela Krasnobrodzka                                                                                                                            

Zespół Artystyczny „Fermata”                                                             Szczebrzeska Kapela Podwórkowa                                                             

Kapela „Echo Roztocza”                                                          Zespól „Mix Band”                                                              
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Promocja książki 
„Rzemiosłem Krasnobród stał”

Dawniej w Krasnobrodzie echo 
niosło stukot kowalskich mło-

tów z kuźni przydrożnych, unosił się 
zapach wędlin wędzonych w wędzar-
niach, garncarze uwijali się przy kole 
garncarskim, aby wyprodukować wiele 
naczyń na handel odpustowy czy jar-
mark. Teraz zostały tylko wspomnienia, 
które zebrał p. Mieczysław Kościński w 
swojej kolejnej książce pt. „Rzemiosłem 
Krasnobród stał”. Lista dawnych kra-
snobrodzkich rzemieślników jest długa, 
bo zawiera ponad 90 nazwisk. Są na 
niej: kowale, bednarze, cieśle, stolarze, 
ślusarze, garncarze, szewcy, krawcy, 
murarze, masarze, piekarze, młynarze, 
fryzjerzy, czapnicy, osoby zajmujące 
się wyrobem terpentyny, trumien oraz 
stelmachowie. 

Promocja książki odbyła się 10 
sierpnia 2014r. w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury. Przybyło na nią wielu 
miłośników historii, m.in. Kazimierz 
Mielnicki – przewodniczący Rady 
Powiatu Zamojskiego, regionaliści, 
mieszkańcy Krasnobrodu i turyści. 

Jak powiedział autor publikacji, pra-
ca nad książką trwała dwa lata. Nie było 
to łatwe zadanie, ponieważ w archi-
wach i bibliotekach nie ma materiałów 
na ten temat, a niektórzy potomkowie 
rzemieślników nie wykazywali zainte 

resowania, aby ocalić od zapomnienia 
historię swych przodków dla pokoleń. 
Na szczęście znalazło się kilku, któ-
rzy przychylnie ustosunkowali się do 
sprawy. Pan Kościński wykorzystał w 
książce też swoje obserwacje z życia 
miasteczka i wspomnienia z przeszło-
ści, a także materiały, które zgromadził 
podczas swojej czterdziestoletniej pracy 
dziennikarskiej. Książka „Krasnobród 
rzemiosłem stał” zawiera opis życia i 
pracy krasnobrodzkich kowali, bedna-

rzy, cieślów, stolarzy. O pozostałych 
przedstawicielach rzemiosła, jak: szew-
cy, piekarze, murarze, masarze, fryzje-
rzy powstanie być może kolejna część 
niniejszej książki. 

Nestorem krasnobrodzkiego kowal-

stwa jest p. Lucjan Sawulski, który ma 
kuźnię przy ul. 3 Maja. Niestety wiek 
nie pozwala mu już zajmować się kowal-
stwem, a synowie nie interesują się tym 
fachem. Zamysłem autora książki jest, 
aby w przyszłości kuźnia stała się mu-
zeum kowalstwa w Krasnobrodzie. Nie 
wiadomo, czy pomysł stanie się realny. 
Książka liczy blisko 130 stron, wydana 
przez wydawnictwo Polichymia Sp. z o. 
o. Lublin. Została wzbogacona mottem, 
wstępem i zdjęciami. Autor umieścił w 
niej także mały słownik fachowych ter-
minów kowalstwa, stolarstwa, bednar-
stwa i ciesielstwa. 

Podczas spotkania autorskiego moż-
na było nabyć nową książkę i uzyskać 
autograf od autora. Tych, którzy nie byli 
na promocji książki, a chcieliby ją na-
być, odsyłam do Informacji Turystycz-
nej w Krasnobrodzie, ul. Tomaszowska 
25 lub do Biblioteki Publicznej w Kra-
snobrodzie. 

Pragnieniem Mieczysława Kościń-
skiego – autora 12 książek o Krasno-
brodzie, jest aby kolejne pokolenia 
poznały historię urokliwego miastecz-
ka uzdrowiskowego na Roztoczu. 
Warto dodać, że partycypacja finanso-
wa w wydanie publikacji była własna. 
Krasnobrodzianie są pełni uznania za 
zaangażowanie na rzecz utrwalenia 
przeszłości Małej Ojczyzny na kartach 
książek, życzą dużo zdrowia, motywacji 
do pracy twórczej i czekają na kolejne 
publikacje. 

Alina Słota
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PROJEKTY UNIJNE 
realizowane na terenie gminy Krasnobród (cz. 5)

Prezentujemy kolejne projekty re-
alizowanych na terenie gminy 

Krasnobród przy dofinansowaniu ze środ-
ków europejskich. Publikacja cyklu arty-
kułów o projektach na łamach „Gazety 
Krasnobrodzkiej związana jest z przypa-
dającą w bieżnym roku 10 rocznicą wej-
ścia Polski do Unii Europejskiej. 

W bieżącym wydaniu przedstawiamy 
projekty realizowane przez Krasnobrodz-
ki Dom Kultury: 

Utworzenie i działalność 
Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej 

w Krasnobrodzie 
– zakup instrumentów, nauka gry oraz 
organizacja koncertu podczas Przeglą-

du Orkiestr Dętych

Wartość całkowita projektu: 44.879,46 zł
Wkład własny: 19.879,46 zł.
Kwota dofinansowania: 25.000,00 zł

Projekt był realizowany w latach 
2010-2011. Jego celem było zachowa-
nie i kontynuowanie tradycji związanej 
z działalnością orkiestry dętej w Krasno-
brodzie.

W ramach projektu zakupiono 10 no-
wych instrumentów: flet, klarnet, sakso-
fon altowy, saksofon tenorowy, saxhorn 
tenorowy, trąbka, puzon, blachy marszo-
we - po 1 szt., oraz werble marszowe - 2 
szt. oraz przeprowadzono zajęcia nauki 
gry na instrumentach dętych, w których 
brały udział zarówno dzieci, młodzież jak 
i dorośli z gminy Krasnobród oraz oko-
licznych miejscowości. Podsumowaniem 
realizacji projektu był koncert Wielopo-
koleniowej Orkiestry Dętej podczas XXI 
Przeglądu Orkiestr Dętych w Krasnobro-
dzie w dniu 24.07.2011r. W ramach pro-
jektu prowadzona była też kronika orkie-
stry.

„IX Majówka Roztoczańska” 
i „Dni Krasnobrodu” – organizacja 

imprez promujących Roztocze

Wartość całkowita projektu: 31.487,72zł.
Środki własne: 11.982,72 zł.
Kwota dofinansowania: 19.505,00 zł

W ramach projektu realizowanego w 
2011 roku zorganizowano w Krasnobro-
dzie dwie imprezy plenerowe o charakte-
rze kulturalno-rekreacyjnym: IX Majów-
kę Roztoczańską oraz Dni Krasnobrodu.

IX Majówka Roztoczańska odbyła się 
w dniach 2 i 3 maja 2011r. W pierwszym 
dniu zaprezentowano dorobek zespołów 
muzycznych, których program obejmo-

wał różne rodzaje muzyki m.in. sarmacki, 
góralski, rosyjski, włoski i latynoamery-
kański. Program artystyczny przeplatany 
był licznymi konkursami i zabawami dla 
dzieci. Imprezie towarzyszyły warsztaty 
kulinarne połączone z degustacją przygo-
towa-nych potraw. W drugim dniu impre-
zy – 3 maja odbyły się uroczystości reli-
gijno-patriotyczne związane ze Świętem 
Konstytucji 3 Maja.

Trzydniowa impreza pn. Dni Krasno-
brodu odbyła się w dniach 22-24 lipca 
2011 roku. W jej programie były koncer-
ty zespołów folklorystycznych z Serbii i 
Meksyku oraz wokalno – instrumental-
nych prezentujących współczesną muzykę 
rozrywkową. Odbył się też XXI Przegląd 
Orkiestr Dętych, w którym uczestniczyły 
orkiestry z kilku powiatów województwa 
lubelskiego. Dodatkowo zorganizowano 
Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza 
Krasnobrodu.

Wakacyjne spotkania z kulturą 
w Krasnobrodzie - organizacja 

imprez plenerowych „Powitanie lata” 
i „Pożegnanie wakacji”

Wartość całkowita projektu: 37.410,56zł.
Wkład własny: 14.423,96 zł.
Kwota dofinansowania: 22.986,60 zł

Projekt realizowany w 2011 roku 
obejmował organizację dwóch imprez 
plenerowych o charakterze kulturalno – 
rekreacyjnym: „Powitanie lata” oraz „Po-
żegnanie wakacji”.

Pierwsza z nich pn. „Powitania lata” 
odbyła się 3 lipca 2011r. W ramach impre-
zy zorganizowano przegląd twór-czości 
artystycznej zespołów lokalnych, a także 
zaprezentowano krasnobrodzkie tradycje i 
zwyczaje w wykonaniu zespołu obrzędo-
wego z Ulowa. Dla uczestników festynu 
zorganizowano „zielony kulig”, konkursy 
wiedzy z nagrodami, zawody Nordic Wal-
king oraz warsztaty garncarskie.

Druga impreza  pn. „Pożegnanie wa-
kacji” zorganizowana była  20 sierpnia 
2011r. W jej programie odbył się Tur-
niej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza 
Krasnobrodu. Zorganizowano również 
występy zespołów muzycznych i kabare-
towych.

Organizacja imprezy kulturalnej 
pn. „Dni Krasnobrodu”

Wartość całkowita projektu: 39.039,20 zł
Wkład własny: 15.865,80 zł.
Kwota dofinansowania: 23.173,40 zł

Projekt realizowany w 2012r. obejmo-
wał organizację dwudniowej imprezy pn. 

„Dni Krasnobrodu”. Program artystyczny 
festynu obejmował występy zespołów 
wokalno-instrumentalnych oraz konkursy 
i zabawy dla dzieci i dorosłych. Imprezie 
towarzyszyły stoiska promujące zdrowy 
tryb życia i urodę, a także stoiska informa-
cyjno-konsultacyjne kosmetyczne i fry-
zjerskie. Drugiego dnia imprezy odbył się 
XXII Przegląd Orkiestr Dętych w którym 
uczestniczyły orkiestry z kilku powiatów 
województwa lubelskiego.

Wraz z projektem zrealizowanym w 
2013 roku pn. „Zakup strojów ludowych 
dla Zespołu Folklorystycznego „Wójto-
wianie” z Krasnobrodu”, o którym pi-
saliśmy już w poprzednim wydaniu GK. 
Wartość całkowita projektu - 17.661,60 
zł., wkład własny: 8.326,60 zł., dofi-
nansowanie: 9.335,00 zł. Krasnobrodzki 
Dom Kultury na realizację opisanych pro-
jektów pozyskał ze środków europejskich 
kwotę 100.000,00 zł.

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

 
Informacje zebrała: M. Czapla

Patrykowi Kawka
Wieloletniemu tancerzowi 

Zespołu Tańca Nowoczesnego 
„FART”, Mistrzowi Świata 

w tańcu electric boogi

wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia 

z powodu śmierci Taty 

Śp. Andrzeja Kawki
składają 

Dyrektor i Pracownicy 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury

Dołączamy również kondolencje 
dla pogrążonej w smutku Rodziny.
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W Biuletynie Instytutu Pamięci 
Narodowej ukazał się artykuł 

dotyczący mordu na polskich jeńcach, 
wykonanego przez żołnierzy Wermachtu 
dnia 20 września 1939 roku w Majdanie 
Wielkim koło Tomaszowa Lubelskiego.

W dniu tym zostało rozstrzelanych 
42 polskich żołnierzy.

Motywem zbrodni, będącej zarazem 
zemstą, była śmierć niemieckiego żoł-
nierza, o którą obwiniano żołnierzy WP.

Jak podano w artykule, Archiwum 
Głównej Komisji jest w posiadaniu no-
tatki Tadeusza Nowaka z 20 pułku pie-
choty, który ocalał z masakry. Jej frag-
ment prezentuje w swej książce Danter 
– historyk, znawca dziejów pierwszej i 
drugiej wojny światowej.

Jeden z żołnierzy Wermachtu, po-
wiedział łamaną polszczyzną: „My bie-
rzemy was do niewoli i puszczamy do 
domów, a wy mordujecie niemieckich 
żołnierzy, tu wskazał na leżącego opo-
dal niemieckiego żołnierza.

W trakcie bicia polskich żołnierzy 
przez żołnierzy niemieckich usłysze-
liśmy w pobliżu czyjś donośny głos, a 
gdy spojrzałem w tym kierunku, ujrza-
łem niemieckiego oficera z rewolwe-
rem w ręku. Myślałem, że zakazał on 
niemieckim żołnierzom, którzy nas bili, 
ale po jego krzyku odstąpili na stronę, 
wycelowali w nas karabiny i otworzyli 
ogień do naszej grupy. Po rozpoczęciu 
strzelaniny padli jeńcy na ziemię i ja 
upadłem, a dwóch polskich żołnierzy 
upadło na minę.

Kazimierz Hajdukiewicz, który 
leżał po mojej prawicy powiedział do 
mnie bym się modlił. On sam rozpo-
czął modlitwę. Usłyszałem jego głos: 
„Królowo Korony Polskiej, módl się za 
nami”. Po chwili usłyszałem, jak żoł-
nierz nieniecki mówi „ten jeszcze żyje”, 
po czym usłyszałem strzał, który zabił 
ostatecznie Hajdukiewicza.

Padło jeszcze kilka strzałów poje-
dynczych – wtedy gdy jeszcze leżeli na 
ziemi. Po tych strzałach ustały jęki i za-
panował całkowity spokój.

Byłem przytomny cały czas leżąc  
na ziemi, gdyż byłem jedynie lekko ran-
ny w przedramię”.

Zobligowany artykułem z biuletynu 
IPN i wbrew temu co wielokrotnie oraz 
od wielu lat twierdzili mieszkańcy Maj-
danu Wielkiego, że z masakry ocalał tyl-
ko jeden żołnierz, postanowiłem w spo-
sób jak najkrótszy przedstawić działania 
bojowe 6DP, w której skład wchodził 20 

p.p, a w którego szeregach walczył Ta-
deusz Nowak.

Grupa operacyjna gen. Mieczysła-
wa Boruty – Spiechowicza, zgodnie 
z rozkazem dowódcy armii „Lublin” 
gen. dyw. Tadeusza Piskora otrzymała 
zadanie prowadzić przejściowa obronę 
rejonu Józefów – Nowiny – Susiec – 
osłaniając tym samym prawe skrzydło 
55 DP-Rez. Szykującej się 
do ataku na Tomaszów Lu-
belski. Jednak już w godzi-
nach popołudniowych 18 
września przeszła do rejonu 
Moziły – Narol, odsłaniając 
wojska  w/w dywizji pie-
choty. Z tej grupy, cała 6DP 
gen. bryg. Edwarda Mon-
da dnia 19 września 1939 
roku o godzinie 8.00 wyru-
szyła z Narola i w południe 
osiągnęła Werchratę – sta-
czając tam walkę z małymi 
niemieckimi oddziałami 
oraz licznymi patrolami. W nocy 19/20 
września przechodzi do lasów Bruśno 
Stare, gdzie po naradzie oficerów pod-
jęto decyzję o kapitulacji.

W działaniach tych, cały czas zaan-
gażowany był między innymi 20 pułk 
piechoty wchodzący w skład 6DP. Trud-
no jest wytłumaczyć jakim sposobem, 
żołnierz 20 pp Tadeusz Nowak znalazł 
się w grupie 42 polskich żołnierzy wzię-
tych do niewoli i 20 września rozstrzela-
nych w Majdanie Wielkim.

Na wojnie jak z tego widać – wszyst-
ko jest możliwe. Być może znacznie 
wcześniej, w walkach jakie staczał pułk, 
powstały odpryski, z których żołnierze 
przeszli do innych pododdziałów wal-
czących koło Tomaszowa.

Z tego wynika, że z masakry ocalało 
dwóch żołnierzy: Bronisław Terlecki, 
który był wielokrotnym uczestnikiem 
na uroczystościach patriotycznych w 
Majdanie Wielkim, Krasnobrodzie, a 
nawet w Wytycznie, pow. 
Włodawa, gdzie obchodzone 
są uroczystości rocznicowe 
walk oddziałów grupy Kor-
pusu obrony Pogranicza gen. 
bryg. Wilhelma Rȕccmana 
– Orlika z Armią Czerwoną 
oraz Tadeusz Nowak wska-
zany przez Instytut pamięci 
Narodowej. Obydwaj unik-
nęli śmierci, tylko o sobie 
nic nie wiedzieli.

Natomiast Adam Si-

korski, który w telewizji TVP Historia 
prowadził program pt. „Było nie minę-
ło”, dwa lata temu rozmawiając ze mną 
telefonicznie, pytał o Majdan Wielki, 
jednocześnie sugerując, że z masakry 
mogło uratować się więcej niż dwóch 
żołnierzy.

Nawet też, kpt. Ludwik Głowacki 
w swej wspaniałej książce pt. „Działa-

nia wojenne na Lubelszczyź-
nie w roku 1939” (wydanie 
pierwsze), między innymi 
pisze: „Na cmentarzu pa-
rafialnym w Łaszczowie, 
są prochy żołnierzy ekshu-
mowanych z następujących 
miejscowości: Majdan Wiel-
ki (25 żołnierzy rozstrzela-
nych przez Niemców jako 
jeńcy wojenni w dniu 20 
września 1939r. i w czerw-
cu 1951r. ekshumowanych. 
Moziły (08.06.1951r.), Pań-
ków, Podhucie, Tarnawatka, 

Zamiany (10 .06.1951r.) i Zielone (30. 
05.1951r.)”.

Powyższe dane Adama Sikorskiego i 
kpt. Ludwika Głowackiego, sugerują, że 
na Majdanie Wielkim mogło uratować 
się kilku żołnierzy. Jednak świadkowie 
tego tragicznego wydarzenia z Majdanu 
Wielkiego – ci z przed kilkudziesięciu 
lat i ci co niedawno odeszli – zawsze 
twierdzili, że uratował się tylko jeden 
żołnierz, podając przy tym następującą 
wersję zdarzenia: Niemcy, po dokona-
niu oględzin swoich żołnierzy, którzy 
zostali zabici podczas nocnych walk, 
zgromadzili na placu obok gospodar-
stwa państwa Bukałów kilkunastu męż-
czyzn – mieszkańców pierwszej prze-
rwy i zagrozili, że skoro nie wskażą, kto 
dokonał oszpecenia ich żołnierza – ofi-
cera leżącego obok kuźni, któremu wy-
kuto oko  - wszyscy zostaną natychmiast 
rozstrzelani.

Po niedługim czasie dowódca nie-
miecki dowiedział się o kwa-
terowaniu w lesie między 
pierwszą a druga przerwą 
pewnej grupy polskich żoł-
nierzy, którzy prawdopo-
dobnie brali udział w noc-
nych walkach. Pododdział 
Wermachtu otoczył Polaków 
i doprowadził do rejonu  na  
pierwszej    przerwie,   gdzie

Ciąg dalszy na str. 18

Z historią na skróty

gen. Mieczysław 
Boruta – Spiechowicz

gen. bryg. Wilhelm 
Rȕccman – Orlik
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Z historią 
na skróty

Ciąg dalszy ze str. 17

po przedstawieniu domniemanych za-
rzutów o znęcaniu się nad niemieckim 
żołnierzem, wszystkich rozstrzelano.

Zwłoki rozstrzelanych żołnierzy zo-
stały początkowo pochowane na pobli-
skim polu w płytkiej mogile, a w następ-
nym czasie przewiezione do wspólnego 

grobu na skarpie piaszczystej po lewej 
stronie rzeki Wieprz w odległości około 
100 metrów od drogi Majdan – Hutków. 
W następnych latach ekshumowane i 
pochowane na jednym z cmentarzy pa-
rafialnych – kwaterze wojennej.

Kontrowersję wśród społeczeństwa 
budzi napis na pomniku koło Szkoły 
Podstawowej w Majdanie Wielkim, na 
którym napisano: Pamięci 43 jeńców 
z armii „Kraków” zamordowanych 
20.09.1939 roku.

Historia powinna w każdym przy-
padku dziejowym odzwierciedlać praw-

dę. Nie może w niej być uogólnień i 
niedomówień, bo w tym wypadku, ci 
żołnierze nie zostali wymordowani, nie 
zostali zastrzeleni (jak to często bywa w 
walce, czy ucieczce), tylko rozstrzelani.

W tych pojęciach jest szczególnie 
dla żołnierza zasadnicza różnica.

Na pewno we wrześniu 1939r., ale 
przez kogo? – może przez zmotoryzowa-
ny patrol Armii Czerwonej, a może…?

c.d.n. 

   Jan Gębka 

Od połowy września w Krasno-
brodzkim Domu Kultury reali-

zowany będzie projekt „Teatr to my…”.
Głównym jego celem jest pomoc w 

wyrównywaniu szans edukacyjnych i 
dostępu do szeroko pojętej kultury 15-
osobowej grupie dzieci i młodzieży po-
chodzącej z terenów wiejskich poprzez 
przygotowanie ich do świadomego 
uczestnictwa w kulturze, obcowania 
ze sztuką, bywania w teatrze. 

Dzięki realizacji projektu 15 
osobowa grupa dzieci i młodzieży 
z terenu miasta i gminy Krasnobród 
nabędzie umiejętności aktorskie, bę-
dzie miała możliwość realizacji swo-
ich marzeń związanych z teatrem i 
występami na scenie. Wspólna praca 
i zabawa pozwoli rozwinąć w nich 
pasje i zainteresowania, a praca nad 
spektaklem zrodzi odpowiedzialność 
nie tylko za siebie, ale i za pozosta-
łych uczestników projektu.

Działania artystyczne obejmo-
wać będą 3 warsztaty teatralne pro-
wadzone przez aktora  Teatru H.Ch. 
Andersena w Lublinie – 2 przepro-
wadzone w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury,  jeden połączony z pobytem 
w Lublinie, gdzie  uczestnicy pro-
jektu oprócz zajęć warsztatowych 
na profesjonalnej scenie poznają te-
atr „od zaplecza” i wezmą udział w 
spektaklu. 

Oprócz tego raz w tygodniu pro-
wadzone będą zajęcia  teatralne przez 
instruktora  KDK (praca z tekstem lite-
rackim, ćwiczenia dykcyjne i wokalne). 
Ponadto w ramach projektu odbędą się 
warsztaty plastyczno - techniczne ma-
jące na celu wykonanie rekwizytów i 
strojów, przygotowanie scenografii pro-
wadzone prze instruktora sztuki.

Efektem końcowym będzie przy-
gotowanie małej formy teatralnej i  za-

prezentowanie jej w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury dla środowiska lokalne-
go.

W ramach projektu zorganizowane 
zostaną również dwa wyjazdy do teatru 
w Lublinie, gdzie dzieci i młodzież, 
będą miały możliwość spotkania z „ży-
wym” teatrem.

Projekt „Teatr to my…” został za-
kwalifikowany do dofinansowania  w 
pierwszym konkursie grantowym, w 
ramach projektu „Lubelskie Lokalne 
Mikrodotacje FIO” ogłoszonym przez 
Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Bił-
gorajskiej. Będzie on realizowany przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Rozwoju Miejscowości Zielone i 
Okolic „Ach Zielone”.

M. K.

„TEATR TO MY…”

W polskim klimacie większość 
gatunków grzybów jadalnych 

dojrzewa w okresie od późnego lata do 
późnej jesieni (tj. najczęściej od sierp-
nia do października), w związku z czym 
grzybobrania odbywają się także w tym 
czasie. Szybki wzrost grzybów wymaga 
utrzymującego się przez kilka dni wilgot-
nego podłoża (tj. wymaga deszczu).

Zbieranie grzybów to wielka przy-
jemność i idealny czas na spędzenie 
czasu z rodziną, przyjaciółmi i kontakt 
z naturą. 

W tym roku miłośnicy grzybobrania 
nie mieli powodów do narzekań, bowiem 
sezon okazał się bardzo urodzajny. 

Dla potwierdzenia przedstawiamy 
krasnobrodzian, którym udało się zna-
leźć wyjątkowe okazy.

Mamy nadzieję, że zdjęcia będą za-
chętą dla tych, którzy jeszcze nie zdecy-
dowali się na wyprawę  do lasu.

M.K.

Na grzyby, 
hej na grzyby
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Już po raz szesnasty Krasnobrodz-
ki Dom Kultury i Urząd Miejski 

w Krasnobrodzie zorganizował Turniej 
Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza 
Krasnobrodu. 

W sobotę 16 sierpnia 2014 r. na pla-
ży nad krasnobrodzkim zalewem odby-
ły się sportowe zmagania miłośników 
tej dyscypliny sportowej. Do tegorocz-
nych rozgrywek zgłosiło się 8 dwuoso-
bowych drużyn, które reprezentowały 
następujące miejscowości: Biłgoraj, 
Dołhobyczów, Frampol, Warszawa i 
Krasnobród.

Sportowa walka odbywała się zgod-
nie z zasadami fair play a nad przebie-
giem spotkania czuwali: sędzia główny  
Adam Gaca z Zamościa i Joanna Górnik 
z Krasnobrodu.

Zawodnicy biorący udział w turnie-
ju wykazali się znakomitymi umiejęt-
nościami przez co  mecze były bardzo 
interesujące i pełne emocji.

Po rozegraniu wszystkich spotkań 
najlepszym duetem okazał się: Tomasz 
Chorzempa i Łukasz Kurzyna, na dru-
giej pozycji uplasowali się: Dawid So-
baszek i Artur Grasza, obie drużyny z 

Biłgoraja, zaś trzecia pozycję zajęli: 
Michał Steciuk i Wojciech Kawka z Do-
łhobyczowa.

Zwycięskie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, puchary oraz nagro-
dy rzeczowe, które wręczyli sędziowie 
Turnieju i dyrektor Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury Mariola Czapla.

Ostatnim punktem sobotniego spo-
tkania było pamiątkowe zdjęcie zwy-
cięzców i deklaracje przyszłorocznego 
udziału w rozgrywkach. 
     

M.K.

Siatkarskie rozgrywki 
nad krasnobrodzkim zalewem



Puchar Starosty dla „Igrosu”

„Sztuką jest żyć bez sztuki”

25.08.2014r.

03.08.2014r.


