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O uzdrowisku, sanatorium i planach na przyszłość
Wywiad z Sekretarzem Gminy – Kazimierzem Gęślą

M. Cz.  28 września br. złożony został 
nowy  operat  uzdrowiskowy  w  Mini‐
sterstwie Zdrowia. Jakie były początki 
Krasnobrodu jako uzdrowiska?
K. G.: Reforma  służby  zdrowia  rządu 
J.  Buzka  w  1999  r.  postawiła  Sanato‐
rium w  bardzo  trudnej  sytuacji.  Sana‐
toria  w  Polsce  mogły  funkcjonować 
tylko  na  terenie  gmin  uzdrowisko‐
wych. Gmina musiała w trybie pilnym 
podjąć działania związane z uznaniem  
Krasnobrodu  za  uzdrowisko.  Zarząd 
Gminy powołał mnie na pełnomocnika 
ds.  uzdrowiska.  Moim  zadaniem  była 
organizacja  i  koordynowanie  wszyst‐
kich  działań  związanych  uzyskaniem 
statusu uzdrowiska.

M. Cz.  To dla gminy było wyjątkowe 
wyzwanie.
K.  G.:  Podstawowy  problem  polegał 
na  tym,  że  trzeba  było  działać  szybko 
i  w  jednym  czasie  prowadzić  prace 
związane  ze  zmianą  planów  zagospo‐
darowania  przestrzennego,  opracowa‐
niem  operatu  klimatycznego  i  uzdro‐
wiskowego  oraz  dokumentacji  geolo‐
gicznej  złóż  borowiny. W  normalnym 
trybie  starania  gminy  o  uznanie  za 
uzdrowisko trwają około 10 lat. W całą 
operację  zaangażowanych  było  kilka‐
dziesiąt  osób  i  podmiotów  m.in.  kon‐
sultanci i eksperci z ramienia Minister‐
stwa  Zdrowia,  Izba  Gospodarcza 
Uzdrowiska  Polskie,  lekarze,  balne‐
olodzy,  geologowie,  specjaliści  z  za‐
kresu planowania przestrzennego. Nie‐
ocenioną  pomoc  i  wsparcie  naszych 
działań  okazał  nam  śp.  prof. Andrzej 
Madeyski.  28  lipca  2002  r.  rząd  RP 
uznał Krasnobród za uzdrowisko.

M.  Cz.    Jak  przebiegały  prace  nad 
nowym operatem ?
K.  G.:  Opracowanie  nowego  operatu 
wymagało  przeprowadzenia  w  ostat‐
nich  trzech  latach  badań  klimatu,  czy‐
stości  powietrza,  poziomu  hałasu,  na‐
tężenia  pól  elektromagnetycznych. 
Uzyskaliśmy  również  świadectwa  po‐
twierdzające  właściwości  lecznicze 
klimatu  oraz  złoża  borowiny.  Koszty 
badań i opracowania operatu zamknęły 
się  kwotą  120  tys.  zł.  Obecnie  czeka‐
my  na  ocenę  operatu  i  decyzję  Mini‐
stra Zdrowia potwierdzającą spełnianie 
wymogów  uzdrowiskowych  przez 
Krasnobród.  Kolejnym  etapem  będzie 
uchwalenie  nowego  statutu  uzdrowi‐
ska przez Radę Miejską.

M. Cz.  Jakie korzyści finansowe wy‐

nikają  z  faktu,  że  jesteśmy  uzdrowi‐
skiem?
K.  G.:  W  Krasnobrodzie  pobierana 
jest  opłata  uzdrowiskowa.  Gmina  co‐
rocznie  otrzymuje  dotację  z  budżetu 
państwa  w  kwocie  równej  zebranej 
opłaty  uzdrowiskowej  dwa  lata  wcze‐
śniej. Dochód  z  opłaty  uzdrowiskowej 
i  dotacja  z  budżetu  państwa  to  kwota 
ok. 200 tys. zł. To prawie tyle samo co 
dochody  z  podatku  rolnego  z  całej 
gminy.  W  obecnej  kadencji  nastąpił 
wzrost  dochodów  z  opłaty  uzdrowi‐
skowej  o  ponad  65%.  Wpływ  na 
wzrost  dochodów  miało  m.in.  wpro‐
wadzenie  systemu  obiektów  rekomen‐
dowanych  przez  gminę.  Rekomenda‐
cję  gminy  uzyskują  obiekty,  które 
gwarantują  odpowiedni  standard  usług 
oraz wywiązują  się w należyty  sposób 
z poboru opłaty uzdrowiskowej.

M.  Cz.    Co  z  przyszłością  krasno‐
brodzkiego  sanatorium?  Po  Krasno‐
brodzie  krążą  niepokojące  informa‐
cje.
K.  G.:  We  wrześniu  z  upoważnienia 
Wojewody  Lubelskiego  została  wyda‐
na  decyzja,  że m.in.  zespół  pałacowo
parkowy  i  kilka  innych  działek  nie 
podlegały pod dekret o reformie rolnej 
(nie  podlegał  przejęciu  przez  Skarb 
Państwa).  W  przypadku  uprawomoc‐
nienia  się  tej  decyzji,  otworzyłaby  się 
droga  dla  spadkobierców  do  roszczeń 
cywilnych.

M. Cz.  Czym się kierowali urzędnicy 
Wojewody wydając taką decyzję?
K. G.: To dość skomplikowane zagad‐
nienie  prawne.  Postępowanie  admini‐
stracyjne w tej sprawie trwa już 17 lat. 
W bardzo dużym skrócie postaram się 
przedstawić  ten  temat.  Sprawa  zwrotu 
zespołów  pałacowoparkowych  byłym 
właścicielom  funkcjonuje w Polsce od 
początku  lat  dziewięćdziesiątych  ubie‐
głego  wieku.  W  tym  czasie  zmieniła 
się  w  istotny  sposób  linia  orzecznicza 
Naczelnego  Sądu  Administracyjnego 
i Sądu Najwyższego. Obecnie przewa‐
ża  bardzo  dyskusyjna  teza,  że  pałace 
nie  wchodziły  co  do  zasady  w  skład 
gospodarstwa rolnego,  tym samym nie 
podlegały  przejęciu  przez  Skarb  Pań‐
stwa.  Stąd  właśnie  w  ostatnich  latach 
jest tyle wyroków i decyzji na korzyść 
byłych właścicieli.

M. Cz.  Jakie działania prowadzi po‐
wiat i gmina w tej sprawie?
K.  G.:  Zarówno  gmina  jak  i  powiat 

złożyły odwołania od decyzji do Mini‐
stra Rolnictwa. Zarzuciliśmy organowi 
pierwszej  instancji  błędną ocenę  stanu 
faktycznego  i  dowodów  oraz  wadli‐
wość  postępowania  administracyjne‐
go. W mojej opinii sprawa, tak jak już 
było wielokrotnie,  trafi do ponownego 
rozpatrzenia w pierwszej instancji.

M. Cz.   Kiedy  się można  spodziewać 
zakończenia sprawy?
K.  G.:  Tok  sądowoadministracyjny: 
Wojewoda,  Minister  Rolnictwa,  woje‐
wódzki  sąd  administracyjny,  kasacja 
do Naczelnego  Sady Administracyjne‐
go – to kwestia bardziej lat niż miesię‐
cy.  Dopiero  po  zakończeniu  trybu  są‐
dowoadministracyjnego,  w  przypad‐
ku  niekorzystnego  rozstrzygnięcia  dla 
powiatu    przysługiwałoby  powództwo 
do  sądu  cywilnego  o  odszkodowanie 
od  powiatu  na  rzecz  spadkobierców. 
Tego  typu  skomplikowane  sprawy  cy‐
wilne,  jeśli  strony  nie  zawrą  ugody, 
trwają latami.

M. Cz.   Czy możliwy  jest  zwrot pała‐
cu dla spadkobierców?
K. G.:  Zwrot  w  naturze  jest możliwy 
tylko  w  szczególnych  przypadkach. 
W  sytuacji  gdy  zostały  poczynione 
wielkie nakłady finansowe ze środków 
publicznych,  a  obiekty  służą  ochronie 
zdrowia,  sądy  z  reguły  orzekają  od‐
szkodowania.

M. Cz.    Jakie  są plany na najbliższe 
lata  związane  z  rozwojem  uzdrowi‐
ska?
K. G.:  Realizacja wspólnego  projektu 
z powiatem (ul. Młyńska i teren rekre‐
acyjny),  na  którą  otrzymaliśmy  dofi‐
nansowanie  ze  środków  unijnych 
w  wysokości  1.200.000  zł.,  otworzy 
tereny uzdrowiskowe dla potrzeb tury‐
stów  i mieszkańców. W przyszłym ro‐
ku  zakończymy  prace  związane  ze 
zmianą  planów  zagospodarowania 
przestrzennego  oraz  opracowaniem 
odrębnego planu dla strefy A uzdrowi‐
ska.  Zmiany  idą  w  kierunku  przycią‐
gnięcia  inwestorów  z  branży  tury‐
stycznej  i  uzdrowiskowej.  Wielką 
szansą  promocji  Krasnobrodu  i  regio‐
nu  będzie woda mineralna. Nasi  ame‐
rykańscy inwestorzy są zainteresowani 
dalszymi  projektami  związanymi 
z promocją i rozwojem naszej gminy.

M. Cz. – Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Mariola Czapla
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Budowa drogi Pniówek – Suchowola 
– Maciejówka

W dniu  30  sierpnia  2018  roku,  na 
sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, 
podjęta  została  uchwała  w  sprawie 
udzielenia  pomocy  Powiatowi  Zamoj‐
skiemu  na  „Przebudowę  drogi  powia‐
towej nr 3247L na docinku droga kra‐
jowa nr  17 – Pniówek – Suchowola – 
Maciejówka”  (skrzyżowanie  z  drogą 
do Dominikanówki). 

Całkowita  wartość  inwestycji  wy‐
nosi  20.947.266,01  zł,  dotacja  z  RPO 
WL  na  lata  20142020  to  kwota 
8.794.546,52  zł. W związku  z  tym,  że 
Powiat  Zamojski  dysponuje  ograni‐
czonymi  środkami  finansowymi,  gmi‐
ny przez które przebiega przebudowy‐
wana  droga  tj.  Zamość,  Adamów 
i  Krasnobród  partycypują  w  kosztach 
inwestycji,  proporcjonalnie  do  kosz‐
tów przypadających na daną gminę. 

Udział  Gminy  Krasnobród  wynosi 
1.138.955  zł,  środki  te  będą przekaza‐
ne  Powiatowi  Zamojskiemu.  W  roku 
2018  będzie  to  kwota  638.655  zł,  po‐
została  kwota  503.300  zł  przekazana 
zostanie w roku 2019.

W  latach  20142018  gmina  Kra‐
snobród  na  przebudowy  i  remonty 
dróg powiatowych przekazała na rzecz 
Powiatu  Zamojskiego  prawie  3  milio‐
ny  złotych,  a  także  pośredniczyła 
w  rozmowach  z  firmą Nativiana  Roz‐
tocze,  budującą  rozlewnię  wody 
w  Grabniku,  która  w  bieżącym  roku 
dofinansowała  remont  ul.  Zamojskiej 
i drogi do Grabnika kwotą 600.000 zł. 
Dzięki  partycypacji  Gminy  Krasno‐
bród  i współpracy z Powiatem Zamoj‐
skim  udało  się  poprawić  przejezdność 

prawie 20 km dróg na terenie gminy.
OZE w gminie Krasnobród

Po  długim  oczekiwaniu  w  dniu  1 
sierpnia  2018  roku  Burmistrz  Krasno‐
brodu  podpisał  umowę  na  dofinanso‐
wanie  projektu  pt.  „Montaż  odnawial‐
nych  źródeł  energii  na  terenie  gminy 
Krasnobród”  złożonego  w  ramach 
Działania  4.1 Wsparcie  wykorzystania 
OZE  RPO  Województwa  Lubelskiego 
na lata 20142020. 

Całkowita wartość projektu wynosi 
5.746.933 zł, z czego wydatki kwalifi‐
kowane wynoszą  5.258.860  zł. Gmina 
Krasnobród  uzyskała  dofinansowanie 
w  kwocie  4.469.810  zł,  co  stanowi 
85%  wydatków  kwalifikowanych. 

Realizacja  projektu  w  związku 
z  koniecznością  przeprowadzenia  po‐
stępowań  przetargowych  prowadzona 
będzie w latach 20192020. W ramach 
wniosku  zainstalowanych  zostanie 
około  400  instalacji  OZE  na  terenie 
gminy Krasnobród.

„WartO”
Roztoczańska  Spółdzielnia  Socjal‐

na „WartO” biorąca udział w projekcie 
„Ośrodek  Wsparcia  Ekonomii  Spo‐
łecznej  w  subregionie  chełmskoza‐
mojskim”  z  Działania  11.3  Ekonomia 
Społeczna  w  ramach  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Wojewódz‐
twa  Lubelskiego  na  lata  20142020, 
realizowanego przez Fundację Rozwo‐
ju  Lubelszczyzny  w  partnerstwie 
z Grupą Medialną  ITM Sp.  z  o.o.,  in‐
formuje  o  pomyślnym  przebiegu  pro‐
cesu.

W dniu 27 września br. osoby upo‐
ważnione dokonały podpisania umowy 
i pieniądze z dotacji na założenie spół‐
dzielni  trafiły w kwocie 120 000 zł na 
konto  Roztoczańskiej  Spółdzielni  So‐
cjalnej  „WartO”  na  zakup  maszyn 
i  urządzeń  niezbędnych  do  świadcze‐
nia usług. 

Jak  już  wcześniej  informowano, 
jesień  będzie  pracowita,  bo  już  od  1 
października  2018  r.  pięć  osób,  które 

przeszły przez  cały proces weryfikacji 
i  brało  udział  w  szkoleniach,    będzie 
zatrudnionych  w  ramach  umowy 
o pracę. 

Remont drogi do Grabnika
Dzięki współpracy Gminy Krasno‐

bród,  Zarządu  Dróg  Powiatowych 
w  Zamościu  oraz  firmy  „Nativiana 
Roztocze”,  dobiega  końca  remont 
ul.  Zamojskiej  i  drogi  do m. Grabnik. 
Inwestycja  była  możliwa  dzięki 
ogromnemu wsparciu  firmy  budującej 
rozlewnię  wody  mineralnej,  która 
przekazała  na  ten  cel  636.000  tys.  zł. 
Kolejne  30.000  tys.  złotych pochodzi‐
ło z budżetu gminy Krasnobród, prze‐
kazane  jako wsparcie  dla Powiatu Za‐
mojskiego na remont dróg. Był to bar‐
dzo  oczekiwany  remont,  ponieważ 
stan  nawierzchni  był  bardzo  zły  i  za‐
grażał  bezpieczeństwu  uczestników 
ruchu. 

W kolejnym  etapie  planowane  jest 
wykonanie  oświetlenia  ul.  Zamojskiej 
do ul. Widokowej, na które wykonana 
jest  już  dokumentacja  techniczna. 
Wspólnie  z  Zarządem  Dróg  Powiato‐
wych  i  firmą „Nativiana”,  gmina Kra‐
snobród  planuje wykonanie  dokumen‐
tacji  projektowej  i  budowę  chodnika 
na  odcinku  od  przystanku  autobuso‐
wego do ul. Widokowej.
Remont świetlicy OSP w Grabniku

Dobiega  końca  remont  świetlicy 
OSP  w  Grabniku.  Inwestycja  była 
możliwa  dzięki  współpracy  firmy 
„Nativiana  Roztocze”  z  burmistrzem 
Krasnobrodu,  która  doprowadziła  do 
podpisania  porozumienia  z  OSP 
w Grabniku. 

Firma  przekazała  na  remont  bu‐
dynku  świetlicy kwotę 240.000  tys  zł. 
Dzięki  temu  obiekt  starej  remizy  zo‐
stanie  generalnie  odnowiony.  Wymie‐
nione  zostały  okna,  drzwi,  pokrycie 
dachu,  wykonane  jest  docieplenie 
ścian. Na podłodze została ułożona te‐
rakota.  Płytą  gipsowokartonową  wy‐
równane  są  ściany,  które  zostały  po‐
malowane. 

Obiekt świetlicy przez wiele lat nie 
nadawał  się  do  użytku,  obecnie  otrzy‐
mał  nowe  życie.  Zgodnie  z  podpisa‐
nym porozumieniem do czerwca 2019 
roku  będzie  służył  firmie  „Nativiana 
Roztocze”  jako  miejsce  spotkań  i 
szkoleń, a  także mieszkańcom Grabni‐
ka jako świetlica wiejska. Po tym cza‐
sie  świetlica  będzie  przekazana  spo‐
łeczności Grabnika. Planowane jest też 
ogrodzenie całego terenu i wybudowa‐
nie placu zabaw dla dzieci. Zakończe‐
nie  prac  i  otwarcie  świetlicy  zaplano‐
wane jest na 13 października 2018 r.
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Diecezjalne Święto Plonów 2018
Tradycyjnie  już  w  drugą  nie‐

dzielę  września  w  Krasnobro‐
dzie  odbywają  się  uroczystości  dzięk‐
czynne,  podczas  których  rolnicy  z  te‐
renu  diecezji  zamojsko    lubaczow‐
skiej    wyrażają  swoją  wdzięczność  za 
zebrane plony.

W  tym  roku  Diecezjalne  Święto 
Plonów  odbyło  się  9  września  i  zgro‐
madziło 65 delegacji z wieńcami, które 
zebrały  się  przy  Kaplicy  Objawień  na 
Wodzie  i  utworzyły  tam  korowód  do‐
żynkowy  z  Krasnobrodzką  Orkiestrą 
Dętą  na  czele.  Zanim  korowód  wyru‐
szył do sanktuarium, gdzie zaplanowa‐
no  główne  uroczystości  dożynkowe, 
zebrani  przy  kaplicy,  modlili  się  pod 
przewodnictwem  krasnobrodzkiego 
wikariusza  ks.  Bogdana  Nowickiego 
odmawiając  różaniec  w  intencji  rolni‐
ków i potrzebujących chleba.

Po  przybyciu  na  plac  przy  sanktu‐
arium i powitaniu delegacji przez księ‐
dza  prałata  Eugeniusza  Derdziuka   
proboszcza  parafii  Nawiedzenia  Naj‐
świętszej  Maryi  Panny,  zgromadzeni 
tam wierni wysłuchali koncertu w wy‐
konaniu  zespołu  folklorystycznego 
„Wójtowianie”.

Sumę dożynkową,  której  przewod‐
niczył  biskup  pomocniczy  diecezji  za‐
mojskolubaczowskiej  Mariusz  Lesz‐
czyński,  poprzedził  hejnał  maryjny 
w  wykonaniu  Krasnobrodzkiej  Orkie‐
stry  Dętej  i  powitanie  uczestników 
uroczystości  przez  kustosza  sanktu‐
arium. Wśród licznego grona gości by‐
li  parlamentarzyści    poseł  Piotr  Ol‐
szówka i senator Jerzy Chróścikowski, 
przedstawiciele  powiatowych  i  gmin‐
nych  władz  samorządowych  oraz  kie‐
rownictwo wielu instytucji. 

W dalszej  części  uroczystości  było 
przekazanie  przez  starostów  bochna 
chleba  wypieczonego  z  tegorocznych 
zbóż  gospodarzowi  dożynek  –  ks.  bi‐
skupowi Mariuszowi Leszczyńskiemu.

W  tym  roku  starościną  dożynek 
była  Irena  Hrycuniak  z  Kotlic,  która 
wspólnie z mężem Januszem prowadzi 
gospodarstwo  rolne  o  powierzchni 
100  ha  (produkcja  roślinna)  położone 
w  miejscowości  Kotlice  (gmina  Mią‐
czyn  powiat  zamojski,  parafia  pow. 
Niepokalanego  Poczęcia  NMP  w  Du‐
bie).  Natomiast  funkcję  starosty  pełnił 
Robert  Koszel,  który  swoje  gospodar‐
stwo  rolne  o  powierzchni  37,60  ha 
(produkcja  roślinna  oraz  produkcja 
żywca  wołowego),  położone  w  miej‐
scowości  Bukowina  (gmina  Biszcza, 
powiat  biłgorajski,  parafia  pw.  Naj‐
świętszego  Serca  Jezusa)  prowadzi 
z małżonką Anetą oraz dwoma synami 
Szymonem i Dawidem. 

Po  homilii  wygłoszonej  przez 
ks.  biskupa  Mariusza  Leszczyńskiego 
odbyło  się  poświęcenie  wieńców  do‐
żynkowych.  Wraz  z  Księdzem  Bisku‐
pem,  który  święcił  wieńce,  do  każdej 
delegacji  podchodzili  również  księża 
koncelebrujący  mszę  świętą,  starosto‐
wie  dożynek  i  przedstawiciele  władz. 
Oprócz wieńców delegacje przywiozły 
ze  sobą  dary  ołtarza,  które  złożyli  na 
ręce  Księdza  Biskupa  w  uroczystej 
procesji.  Wśród  darów  dominowały 
piękne  bochny  chleba  i  inne  wypieki, 
były  też  kwiaty,  owoce,  miody,  ale 
również ryby i dziczyzna. 

Mszę  świętą  zakończyła  procesja 
eucharystyczna  z  wieńcami  dożynko‐
wymi.  Po  niej  słowa  podziewania
wyraził  ksiądz  Józef  Bednarski    Die‐
cezjalny  Duszpasterz  Rolników,  dzię‐
kując  rolnikom  za  trud  pracy  na  roli, 
delegacjom  za  piękne  wieńce  dożyn‐
kowe,  uczestnikom  uroczystości  za 
przybycie,  a  także  wszystkim  którzy 
mieli  swój udział w organizacji Diece‐
zjalnego Święta Plonów.

Uczestnicy  dożynek  wysłuchali 
również  listu  skierowanego  do  rolni‐
ków od Premiera Mateusza Morawiec‐
kiego, który odczytał Stanisław Grześ‐
ko  radny Rady Powiatu Zamojskiego. 
Treść listu publikujemy na str. 6.

Zwieńczeniem  uroczystości  odby‐
wających  się  na  placu  przy  sanktu‐
arium  było  dzielenie  uczestników  do‐
żynek chlebem złożonym w darach oł‐
tarza,  którym  częstowali  m.in.  przed‐
stawiciele  władz  samorządowych, 
członkowie  lokalnych  stowarzyszeń 
i panie z zespołu „Wójtowianie”.

Po części  religijnej odbyła  się dru‐
ga,  artystycznowystawiennicza  część 
Diecezjalnego  Święta  Plonów,  która 
miała  miejsce  na  placu  przy  budynku 
Informacji Turystycznej. W  jej progra‐
mie  było  podsumowanie  IV  edycji 
Roztoczańskiej Listy Przebojów Ludo‐

wych  Katolickiego  Radia  Zamość. 
Wyniki  przedstawił  i  pamiątkowe  dy‐
plomy  nagrodzonym  i  wyróżnionym 
wręczył prowadzący tę listę na antenie 
radiowej  ks.  Krzysztof  Hawro.  Zwy‐
cięzcami  listy  zostali:  I  miejsce    Ze‐
spół „Czeremcha” z Gromady, II  Ze‐
spół  „Grabowiczanki”  z  Grabowicy 
i III  Zespół „Więź” z Soli. Natomiast 
wyróżnienia  przyznano  zespołom 
„Ostrowiacy”  z  Ostrówka  i  „Wójto‐
wianie”  z  Krasnobrodu.  Spośród  wy‐
żej wymienionych  zespołów na  plene‐
rowej  scenie wystąpiły „Grabowiczan‐
ki”,  „Więź”  i  „Wójtowianie”.  Licznie 
zgromadzona  publiczność  z  zaintere‐
sowaniem  wysłuchała  ich  koncertów 
i  nagrodziła  je  gromkimi  brawami. 
Były też wspólne tańce.

Przed  ogłoszeniem  wyników  ko‐
lejnego  konkursu    na  najpiękniejszy 
wieniec  dożynkowy,  list  od  ministra 
rolnictwa  Jana  Krzysztofa  Ardanow‐
skiego    skierowany  do  rolników  od‐
czytał  burmistrz  Krasnobrodu  Kazi‐
mierz Misztal.

Oceny  wieńców  dokonała  komisja 
konkursowa  w  składzie:  Halina  Gon‐
tarz  i  Marzena  Kuniec    nauczycielki 
sztuki  z  Zespołu  Szkół  w  Krasnobro‐
dzie  oraz  Marzena  Maziarczyk  z  Po‐
wiatowego  Zespołu  Doradztwa  Rolni‐
czego w Sitnie. 

Pierwsze miejsce jury przyznało za 
wieniec  z  miejscowości  Siemierz  (pa‐
rafia  Nawiedzenia  Najświętszej  Marii 
Panny w Wożuczynie),  drugie miejsce 
zajął wieniec z Huty Tarnawackiej (pa‐
rafia  św.  Apostołów  Piotra  i  Pawła 
w Tarnawatce), a trzecie ze Starej Huty 
(parafia  Opatrzności  Bożej  w  Bondy‐
rzu). 

Zwycięzcy  konkursu  otrzymali: 
statuetki  ufundowane  przez  Pasterza 
Diecezji  Zamojsko    Lubaczowskiej, 
vouchery  w  kwotach  300  zł    I  miej‐
sce,  200  zł    II  miejsce  i  100  zł    III 
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miejsce,  ufundowane  przez  Zamojskie  Zakłady  Zbo‐
żowe, zestawy albumów o tematyce łowieckiej i przy‐
rodniczej  ufundowane  przez  Zarząd  Okręgowy  Pol‐
skiego  Związku  Łowieckiego  w  Zamościu  oraz  dy‐
plomy. Ponadto w nagrodę laureat I miejsca konkursu 
będzie  reprezentował  Diecezję  ZamojskoLubaczow‐
ską na dożynkach w Częstochowie w roku 2019.

Warto  tu  dodać,  że  Zamojskie  Zakłady  Zbożowe 
ufundowały  też  upominki  w  postaci  próbek  swoich 
produktów (mąki) dla wszystkich delegacji z wieńca‐
mi dożynkowymi.

Nagrody  wręczali:  senator  Jerzy  Chróścikowski, 
Diecezjalny Duszpasterz Rolników ks.  Józef Bednar‐
ski, burmistrz Kazimierz Misztal, prezes Zarządu Za‐
mojskich Zakładów Zbożowych Marek Skomorowski 
i wiceprezes Dariusz Danilewicz, starostowie dożynek 
Irena  Hrycuniak  i  Robert  Koszel  oraz  Marzena  Ma‐
ziarczyk – reprezentująca komisję konkursową.

Wydarzeniom  na  scenie  towarzyszyły  prezentacje 
działalności  instytucji  i  zakładów  związanych  z  rol‐
nictwem.  Swoje  stoiska  promocyjne miały:  Lubelska 
Izba  Rolnicza,  Powiatowy  Zespół  Doradztwa  Rolni‐
czego w  Zamościu  z  siedzibą  w  Sitnie, Agencja  Re‐
strukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzki 
Inspektorat  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  Oddział 
w  Zamościu,  Państwowa  Inspekcja  Ochrony  Roślin 
w  Zamościu,  Zamojskie  Zakłady  Zbożowe  i  Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zamościu, na 
stoisku której odbyły się konkursy z nagrodami o za‐
sadach bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Diecezjalne  Święto  Plonów  zostało  zorganizowa‐
ne dzięki zaangażowaniu wielu  instytucji  i osób, któ‐
rym serdecznie dziękujemy.

M. Czapla
Fotoreportaż – str. 16

Drogie Rodziny, Drodzy Rolnicy,

„Wsi  spokojna,  wsi  wesoła.  Który 
głos twej chwale zdoła? Kto twe wcza‐
sy,  kto  pożytki  może  wspomnieć  zaraz 
wszytki?"    zachwycał  się  polską  wsią 
wieszcz  Jan  Kochanowski  450  lat  te‐
mu,  tak  my  wszyscy  po  dziś  dzień  się 
zachwycamy.  Serdecznie  dziękuję  za 
zaproszenie  na  dzisiejszą  uroczystość 
dożynkową,  jednocześnie  żałując,  że 
nie mogę być z Państwem osobiście.

Polska  dla mnie osobiście  to nie 
tylko  duże  miasta  i  aglomeracje.  Pol‐
ska  to małe miasteczka  i wsie. W Pol‐
sce mamy 43  tys. wsi. To  liczba,  która 
robi  wrażenie.  Na  tych  wszystkich 
wiejskich  terenach  szumią  polskie, 
piękne wierzby  i  rozpościerają się ma‐
lownicze  łany pól układając się w sza‐
chownicę    tak  bardzo  charaktery‐
styczną dla Polski  i mającą swoje źró‐
dło w naszej historii.

Wieś  to  nasza  durna  i  chciałbym, 
abyśmy  tak  właśnie  myśleli  o  polskiej 
wsi.  Oczywiście  jej  rola  przez  lata 
zmieniła  się,  tak  jak  zmieniła  się  Pol‐
ska  i cały świat. Nie  jest  to  już spiżar‐

nia  dla  żołnierzy  i  wojska,  ponieważ 
czasy  niepokoju  mamy  za  sobą.  Dziś 
rolnictwo  to  prężnie  działający  sektor 
gospodarki.  Ale  podczas  dzisiejszej 
uroczystości  jest  czas,  abyśmy  z  innej 
strony  mogli  spojrzeć  na  pracę  rolni‐
ków oraz dary matkiZiemi.

Papież Jan Paweł II uczył, że „zie‐
mia  i  ten,  który  ją  uprawia,  jego  pra‐
ca, stają się szczególnym obrazem Bo‐
ga  i  kluczem  do  zrozumienia  Bożego 
królestwa".  Dlatego  gromadzimy  się 
dziś z sercami pełnymi wdzięczności za 
tegoroczne zbiory. Dziękujemy za sym‐
boliczny chleb jako owoc ziemi i pracy 
rąk  prosząc  o  dalsze  błogosławień‐
stwo.

Nikt  jak Wy, nie wie  lepiej  jak dłu‐
ga  jest  droga  powstania  chleba,  ile 
trzeba było podjąć  trudu,  ile obaw,  ile 
potu  spadającego  z  czoła  trzeba  było 
wylać w bruzdy ziemi, aby ją uprawić, 
użyźnić  i  uczynić  zdolną do owocowa‐
nia.  Efekty  pracy  wynikają  z  Waszej 
odpowiedzialności  za  płodność  ziemi. 
Wierzę,  że  tę  odpowiedzialność  każdy 
rolnik  ma  zasianą  głęboko  w  sercu. 
Tylko  Wy  wiecie  ile  trudu  towarzyszy 

pracy  na  roli,  gdzie  w  pocie  czoła 
i w bólu rodzą się plony Waszej pracy.

Wasza praca wiąże się też z wielką 
satysfakcją  smaczne i zdrowe polskie 
produkty  zdobywają  coraz  to  nowe 
rynki i rzesze zwolenników. To dla wie‐
lu  z  Was  praca  na  ojcowiźnie,  gdzie 
właśnie na  tej  roli  zapisana  jest histo‐
ria  Waszych  rodzin.  Wiem,  że  więk‐
szość  z Was  nie  wyobraża  sobie  życia 
gdziekolwiek  indziej,  to w Waszym od‐
czuciu Wasze  jedyne miejsce na  ziemi, 
gdzie możecie czuć się wolni i szczęśli‐
wi.

Dziękuję  za  Wasz  rolniczy  trud 
i postawę. Niech wieś będzie spiżarnią 
wartości,  gdzie  godne  życie  tj.  ciężka 
praca,  odpowiedzialność  i  rodzina  są 
filarami.

Uroczystość taka jak dzisiejsza,  łą‐
czy mieszkańców miast i wsi. To wielka 
radość  i dowód solidarności. Dziękuję 
za  tą  jedność  i miłość  do  polskiej  zie‐
mi.

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

LIST PREZESA RADY MINISTRÓW
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NATIVIANA 
Drugie spotkanie z mieszkańcami Krasnobrodu

Po  pięciu  miesiącach  od  pierw‐
szego,  w  dniu  20  września 

2018  roku,  w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury  odbyło  się  drugie  spotkanie 
informacyjne  dotyczące  budowy 
w  Grabniku  rozlewni  wód  mineral‐
nych  przez  firmę  z  amerykańskim  ka‐
pitałem „Nativiana Roztocze”.

Jego  celem  było  poinformowanie 
społeczeństwa Krasnobrodu o postępie 
prac  związanych  z  powstaniem  firmy 
oraz  o  planowanych  do  realizacji  ko‐
lejnych zadaniach z tym związanych.

W spotkaniu zorganizowanym przy 
współpracy  z  burmistrzem Krasnobro‐
du  Kazimierzem  Misztalem  udział 
wzięli  członkowie  zespołu  zarządzają‐
cego  firmy:  Jack  DeVito  –  dyrektor 
generalny  i  inwestor,  Gary  Escoda  – 
dyrektor finansowy, Nick Bolton – dy‐
rektor operacyjny, Paweł Biernatowski 
–  dyrektor  zarządzający,  James  Fi‐
schette  –  starszy  kierownik  operacyj‐
ny,  Courtney  DeVito  –  specjalista  ds. 
komunikacji.

Po powitaniu uczestników głównie 
mieszkańców gminy Krasnobród  i  go‐
spodarzy  tego  spotkania,  burmistrz 
Kazimierz  Misztal  w  krótkim  wystą‐
pieniu  opowiedział  o  dotychczasowej 
współpracy z „Nativianą” podkreślając 
fakt,  że  ta  współpraca  układa  się  bar‐
dzo  dobrze  i  są  tego wymierne  efekty 
dla  społeczności  Krasnobrodu.  Potem 
głos  zabierali  poszczególni  przedsta‐
wiciele  „Nativiany  Roztocze”    osoby 
z  dużym  doświadczeniem  w  realizacji 
podobnych  przedsięwzięć  w  wielu 
krajach na świecie. 

Dyrektor  generalny  Jack  DeVito 
przedstawił zespół „Nativiany” obecny 
na spotkaniu. 
Następnie dyrektor zarządzający Paweł 
Biernatowski, po krótkim przedstawie‐
niu  się  opowiedział  o  „Rodowitej 
z  Roztocza”  –  wodzie,  która  będzie 

wydobywana w Grabniku. Mówił o jej 
walorach  oraz  planowanej  ogólnopol‐
skiej promocji. Była też zaprezentowa‐
na  butelka, w  której woda  będzie  roz‐
lewana oraz etykieta.

Kolejnym  tematem  omawianym 
podczas  spotkania  była  budowa  firmy. 
James  Fischette  –  starszy  kierownik 
operacyjny  zaprezentował  krótki  film 
z dotychczasowego przebiegu budowy 
oraz  przedstawił  plan  kontynuacji  re‐
alizacji  inwestycji.  Jak  poinformował 
prace  idą  zgodnie  z  planem,  a  nawet 
jest  ich  pewne  przyśpieszenie. 
W  chwili  obecnej wykonana  jest  kon‐
strukcja  budynku,  a  do  końca  roku 
planowane  jest  wykonanie  dachu 
i ścian zewnętrznych. Pierwsza połowa 
roku  2019,  to  wykańczanie  wnętrza 
budynku  i  wyposażenie  fabryki,  a  la‐
tem  planowane  jest  rozpoczęcie  pro‐
dukcji wody.

Nick Bolton – dyrektor operacyjny 
mówił o drogach, które miały być wy‐
konane w  związku  z  powstającą  firmą 
przy  dofinansowaniu  Nativiany.  Poin‐
formował  o  wykonaniu,  zgodnie 
z  wcześniejszymi  zapowiedziami,  no‐
wej  nawierzchni  ulicy  Zamojskiej  na 
odcinku  od  Ośrodka  Wypoczynkowe‐
go „Natura” do Grabnika. Mieszkańcy 
mogą  już  po  nim  jeździć.  Natomiast 
inwestycja  budowy  nowego  odcinka 
drogi z Grabnika do Suchowoli będzie 
realizowana w roku 2019.  

Ważnym  zadaniem,  szczególnie 
dla mieszkańców Grabnika,  jest  zapo‐
wiedziana  wiosną  tego  roku  moderni‐
zacja  przez  „Nativianę”  remizy  stra‐
żackiej  w  Grabniku.  Jak  powiedział 
podczas  spotkania Nick Bolton  remiza 
jest  prawie  ukończona.  Jej  otwarcie 
zapowiedziano na 13 października. 

Podczas  spotkania  mówiono  rów‐
nież o wyposażeniu fabryki. James Fi‐
schette  zaprezentował  bardzo  nowo‐

czesną  linię  produkcyjną,  która  zosta‐
nie  zamontowana w  fabryce  i  omówił 
zasady jej działania.

Choć  technologia  wydobywania 
i  butelkowania wody, która będzie  za‐
stosowana  w  fabryce  jest  zautomaty‐
zowana,  niezbędny  będzie  zespół 
osób,  który  zajmie  się montażem  linii 
produkcyjnej  oraz  jej  obsługą  i  kon‐
serwacją. W związku  z  tym,  jak  poin‐
formował    Nick  Bolton  został  już 
przeprowadzony  pierwszy  etap  rekru‐
tacji  pracowników.  Wybrano  7  osób, 
które od nowego roku będą zatrudnio‐
ne  w  „Nativianie”  i  przejdą  szkolenie 
u producenta linii w Niemczech, a po‐
tem  będą  zajmowali  się  montaże  linii 
i jej obsługą.

Ostatnim  tematem  poruszanym 
podczas spotkania były efekty dotych‐
czasowej  pracy  całego  zespołu  oraz 
korzyści  dla  społeczeństwa płynące  z   
powstania  firmy.  Część  z  nich,  zapo‐
wiedzianych wiosną,  jest  już  zrealizo‐
wana,  np.  modernizacja  drogi  do 
Grabnika,  remont  remizy  strażackiej, 
miejsca pracy dla pierwszych pracow‐
ników,  wsparcie  dla  społeczności  lo‐
kalnej, m.in.  sponsoring  „Dni Krasno‐
brodu”.  Kolejne  będą  realizowane  w 
najbliższym  czasie,  np.  budowa  drogi 
od  Grabnika  do  Suchowoli,  na  którą 
inwestor  przekaże  swoje  środki  finan‐
sowe,  czy  też  program  stypendialny 
dla uzdolnionej młodzieży z możliwo‐
ścią  odbywania  praktyk  w  zakładzie 
po jego uruchomieniu. Dodatkową ko‐
rzyścią  będą  też  dochody  do  budżetu 
gminy  w  formie  podatków.  Inwestor 
Jack  DeVito  zapowiedział  przeniesie‐
nie  siedziby  firmy  z    Warszawy  do 
Krasnobrodu,  aby  odpis  podatku  trafił 
do budżetu gminy.

Na zakończenie spotkania był czas 
na  pytania  od  mieszkańców.  Okazało 
się  jednak,  że  wszystkie  informacje 
przekazane  przez  zespół  „Nativiany” 
były wyczerpujące  i nie było koniecz‐
ności zadawania pytań. Głos zabrał je‐
dynie  sołtys  Grabnika Andrzej  Rusek, 
który  podziękował  inwestorom  i  całe‐
mu  zespołowi  za  wszystko  co  robią 
dla  jego  miejscowości  i  mieszkańców 
oraz  dla  całej  gminy. Warto  tu  dodać, 
że  dzięki  powstaniu  firmy  do Grabni‐
ka  doprowadzony będzie też gaz i In‐
ternet (światłowód).  

Podobnie  jak  przy  poprzednim 
spotkaniu  rolę  tłumacza  pełnił  Michał 
Gielmuda z Krasnobrodu. 

Mariola Czapla
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Koncert inauguracyjny 
19.08.2018r.

Koncertem  inauguracyjnym 
w  Sanktuarium  Nawiedzenia  Naj‐
świętszej  Maryi  Panny  w  Krasnobro‐
dzie  rozpoczął  się XII Festiwal Muzy‐
ki Organowej i Kameralnej „Per Artem 
ad Astra” w Krasnobrodzie.

Festiwal  odbył  się  pod  Honoro‐
wym  Patronatem  Burmistrza  Krasno‐
brodu  Kazimierza  Misztala,  zaś  jego 
organizatorami  są:  Fundacja  Młodzie‐
żowej  Orkiestry  Kameralnej  DIVER‐
TIMENTO i Krasnobrodzki Dom Kul‐
tury.  Wśród  współorganizatorów  zna‐
leźli  się:  Burmistrz  Krasnobrodu,  Pa‐
rafia  Nawiedzenia  Najświętszej  Maryi 
Panny  w  Krasnobrodzie,  Parafia  Ze‐
słania  Ducha  Świętego  w  Krasnobro‐
dzie.  Kierownictwo  Festiwalu  to:  Dy‐
rektor  Festiwalu    Elżbieta  Ostrowska 
–  prezes  Fundacji  Młodzieżowej  Or‐
kiestry  Kameralnej  „Divertimento”, 
Dyrektor  Artystyczny    dr  hab.  Jaro‐
sław  Wróblewski  –  prodziekan  Wy‐
działu  Fortepianu  Klawesynu  i  Orga‐
nów  Uniwersytetu  Muzycznego  Fry‐
deryka  Chopina  w  Warszawie,  Koor‐
dynator  Festiwalu  – Mariola  Czapla  – 
Dyrektor  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury.

Koncert  poprowadził  Dyrektor Ar‐
tystyczny  Festiwalu  dr  hab.  Jarosław 
Wróblewski. 
Na  wstępie  powitał  gości:  ks.  prałata 
dr  Eugeniusz  Derdziuka  –  proboszcza 
Parafii  Nawiedzenia  NMP  w  Krasno‐
brodzie, ks. prałata Romana Marszalca 
– wieloletniego  proboszcza  tej  parafii, 
ks.  Marka  Białkowskiego  –  wielolet‐
niego  proboszcza  parafii  Bazyliki 
Świętego Krzyża w Warszawie, władze 
samorządowe  Krasnobrodu    burmi‐
strza  Kazimierza  Misztala,  zastępcę 
burmistrza  Janusza  Osia,  przewodni‐
czącego Rady Miejskiej w Krasnobro‐
dzie  Rolanda  Wyrostkiewicza,  obec‐
nych  sponsorów  Festiwalu,  Panią  Ur‐
szulę  Szyport  –  właścicielkę  Ośrodka 
Wypoczynkowego  „NATURA”  i  pana 
Stanisława  Palucha  z  Soli,  a  także 
wszystkich  gości  festiwalowych, 
uczestników  XI  Ogólnopolskiego 
Konkursu Organowego, prowadzących 
Warsztaty Muzyczne muzyków i peda‐
gogów,  uczestników  warsztatów  mu‐
zycznych,  panią  profesor  Zofię  Ko‐
naszkiewicz  z  Uniwersytetu  Muzycz‐
nego Fryderyka Chopina w Warszawie 
oraz wykonawców koncertu: Mateusza 

Goniowskiego,  Krzysztofa  Ostrow‐
skiego  oraz  wspomnianego  już  wcze‐
śniej prof. Janusza Raczyńskiego.
Słowa  powitania  skierował  też  do 
przyjaciół  i  sympatyków  naszego  fe‐
stiwalu  i  zgromadzonej  publiczności, 
mieszkańców  Krasnobrodu,  gości 
przybyłych  z  bliższych  i  dalszych 
miejscowości  oraz  turystów  i  kuracju‐
szy wypoczywających w  naszym mie‐
ście i okolicy.

Oficjalnego  otwarcia  festiwalu 
dokonał  ks.  prałat  dr  Eugeniusz 
Derdziuk, kustosz Sanktuarium Maryj‐
nego.

Zgodnie z wieloletnią  tradycją kra‐
snobrodzkiego  festiwalu  do  udziału 
w  koncercie  inauguracyjnym  zapra‐
szany  jest  zwycięzca  konkursu  orga‐
nowego  poprzedniej  edycji.  Tak  więc 
koncert  swoim  recitalem  organowym 
rozpoczął  Mateusz  Goniowski,  laureat 
I miejsca X Jubileuszowego Konkursu 
Organowego w Krasnobrodzie.

Program  koncertu  jaki  zapropono‐
wał artysta obejmował utwory organo‐
we  kompozytorów  od  renesansu  do 
współczesności. 
W  drugiej  części  koncertu  inaugura‐
cyjnego  Dyrektor  Artystyczny  Festi‐
walu  Jarosław  Wróblewski  zaprosił 
publiczność  do wysłuchania  programu 
z gitarą w roli głównej. Zaproszenie do 
udziału  w  koncercie  przyjął  pan 
prof. Janusz Raczyński z Warszawy.

Ten  wybitny  polski  gitarzysta  jest 
laureatem  ogólnopolskich  konkursów 
gitarowych.  Jako  solista  i  kameralista, 
brał udział w wielu festiwalach gitaro‐
wych  w  kraju.  Dokonał  nagrań  dla 
Polskiego Radia i TV oraz dla TV fiń‐
skiej  i  tureckiej.  Od  wielu  lat  współ‐
pracuje  z  Filharmonią  Narodową 
w  Warszawie.  W  swoim  repertuarze 
ma  nie  tylko  solowe  utwory  gitarowe, 
ale  również  dużą  ilość  muzyki  kame‐

ralnej.  Jest  autorem  wielu  aranżacji, 
a obecnie zajmuje się również kompo‐
zycją. Ma bogaty dorobek koncertowy. 
Działalność  pedagogiczną  rozpoczął 
w 1982  roku w PSM II ST.  im.  J. El‐
snera  w  Warszawie,  obecnie  ZPSM 
nr  1.  Jego  uczniowie  zdobyli  około 
czterdziestu  nagród  na  konkursach 
krajowych i międzynarodowych. 

W  jego  wykonaniu  usłyszeliśmy 
na  początek Andante  z  Sonaty  amoll 
na skrzypce solo w transkrypcji na gi‐
tarę  solo,  a  następnie  pozostając 
w  kręgu  muzyki  barokowej,  trzyczę‐
ściowe Trio Cdur Antonio Vivaldiego 
w opracowaniu na gitarę i organy. Taki 
skład  instrumentalny,  gdzie  gitara  peł‐
ni  rolę  solową, a organy  realizują par‐
tię  basu  cyfrowanego  jest  autorskim 
i  zupełnie  unikatowym  pomysłem  Ja‐
nusza Raczyńskiego. Artyście na orga‐
nach  towarzyszył  Krzysztof  Ostrow‐
ski. 

Na  zakończenie  koncertu  inaugu‐
racyjnego jeszcze raz zabrzmiały orga‐
ny.  Tym  razem  Krzysztof  Ostrowski 
zgrał solo.

Ten  młody  artysta  jest  absolwen‐
tem  Państwowej  Szkoły Muzycznej  II 
stopnia  im.  Józefa  Elsnera  w Warsza‐
wie, w klasie organów dr hab. Jarosła‐
wa  Wróblewskiego  oraz  studiów  ma‐
gisterskich na Uczelni Muzycznej Fry‐
deryka  Chopina  w Warszawie,  w  kla‐
sie  organów  prof.  Józefa  Serafina 
i  dr  hab.  Jarosława  Wróblewskiego 
(z  wyróżnieniem).  Obecnie  jest  stu‐
dentem II  roku studiów doktoranckich 
na  Wydziale  Fortepianu,  Klawesynu 
i  Organów  Uniwersytetu  Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie. 

W roku 2012/2013 był stypendystą 
programu Erasmus w Musikhochschu‐
le Lübeck (Niemcy) w klasie organów 
prof.  Arvida  Gasta.  Jest  laureatem 
wielu  krajowych  i międzynarodowych 
nagród  konkursów  wykonawczych. 
Koncertował m.in. w Polsce, w Danii, 
we  Włoszech,  na  Litwie  i  w  Niem‐
czech.  W  2010  roku  założył  zespół 
Blues  Royce.  Od  września  2011  do 
stycznia 2014  roku pełnił  funkcję kie‐
rownika  muzycznego  Teatru  Akade‐
mickiego  Uniwersytetu  Warszawskie‐
go.  Jest  współzałożycielem  zespołu 
Bomba  Kaloryczna  oraz  kompozyto‐
rem  i współaranżerem większości pio‐
senek  z  repertuaru  tego  projektu. Ak‐
tualnie  pracuje  w  Bibliotece  Narodo‐
wej  w  Warszawie  w  Zakładzie  Zbio‐

XII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
„Per Artem ad Astra”  Krasnobród 2018
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rów Muzycznych.
A w  jego  wykonaniu  usłyszeliśmy 

utwór  wyjątkowy  –  Litanię  holender‐
skiego  kompozytora  Jana  Welmersa. 
Utwór  powstały  w  roku  1988  wyko‐
rzystuje  potencjał  i  pełne  możliwości 
organów,  zaś  idea  litanii  przeniosła 
słuchaczy w świat mistycznej kontem‐
placji i religijnego uniesienia. 

Warsztaty Muzyczne
1824 08.2018 r.

Tak jak co roku w ramach festiwa‐
lu  odbyły  się  również  warsztaty  mu‐
zyczne połączone  z  kursem  interpreta‐
cji muzyki solowej i kameralnej.

Miłośnicy  harfy  szkolili  się  pod 
czujnym  okiem  Anny  PiechuryGa‐
bryś,  warsztat  skrzypcowy  szlifowano 
pod  kierunkiem  Anny  Rzymyszkie‐
wicz,  Janusz Raczyński zdradzał  tajni‐
ki  gry  na  gitarze,  natomiast  improwi‐
zacją jazzową zajął się Paweł Zielak.

Efekty  tej  pracy można  było  usły‐
szeć  podczas  koncertu  kończącego 
warsztaty, który odbył się w sali wido‐
wiskowej  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury  i  był  efektem  spontanicznego 
pomysłu,  który  z  wielkim  sukcesem 
został zrealizowany.

Ponadto  uczestnicy  warsztatów 
harfowych wystąpili  podczas  koncertu 
finałowego tegorocznego festiwalu. 
Koncert Grzegorza Tomaszewskiego 

na cytrze 20.08.2018r.
Ukoronowaniem drugiego dnia XII 

Festiwalu Muzyki Organowej  i Kame‐
ralnej  stał  się  koncert  we  wspaniałym 
wnętrzu  Kościoła  pw.  Zesłania  Ducha 
Świętego  w  Krasnobrodzie.  Kościół 
tradycyjnie  już od wielu  lat,  z  racji na 
swoją  znakomitą  akustykę  jest  miej‐
scem, gdzie odbywają się recitale solo‐
we. Dotychczas  gościliśmy  tam wirtu‐
ozów gry na harfie,  flecie, wiolonczeli 
czy skrzypcach. 

Tym  razem  przed  krasnobrodzką 
publicznością  wystąpił  Grzegorz  To‐
maszewski grający na cytrze. Jak pod‐
kreślał  Dyrektor Artystyczny  Festiwa‐
lu  w  swoim  słowie  wstępnym,  wyko‐
nawstwo  muzyczne  na  instrumentach 
„tradycyjnych”  jest  tendencją  pozwa‐
lającą  na  odkrywanie  i  ukazywanie 
pełnowartościowej  muzyki  naszych 
muzycznych  korzeni.  Tzw.  „world 
music”  –  „muzyka  świata”  zdaje  wy‐
pływać na szerokie wody świadomości 
muzycznej  i  zajmować  należne  jej 
miejsce  w  badaniach  etnomuzykolo‐
gicznych  i  profesjonalnej  praktyce 
koncertowej. 

Tym  kluczem,  zaproszenie  do 
udziału  w  festiwalu  organizatorzy 
skierowali  do  Grzegorza  Tomaszew‐
skiego,  cytrzysty  samouka,  którego 

edukacja  muzyczna  zaczęła  się  od 
akordeonu. Na  cytrze koncertowej  po‐
bierał  lekcje  prywatne m.in.  od  nieży‐
jącego  już  Bronisława  Leszczyńskie‐
go.  Jako  jedyny  cytrzysta  w  Europie 
w czasie koncertu używa  trzech cytr – 
koncertowej,  akordowej  i  węgierskiej, 
często  łącząc  ich  brzmienia  w  czasie 
rzeczywistym, bez używania wcześniej 
nagranych  podkładów.  Laureat  nagro‐
dy im. Czesława Niemena IX Festiwa‐
lu  Polskiego  Radia  „Nowa  Tradycja” 
w 2005  roku. Na przestrzeni  ostatnich 
kilkunastu  lat  koncertował  w  Polsce 
i w Europie.

Od  2014  roku  współpracuje  z  Fil‐
harmonią Bałtycką dając recitale w ra‐
mach  letnich  koncertów  organowych 
w polskich kościołach. Spektrum zain‐
teresowań  stylistyczno    wykonaw‐
czych  muzyka  jest  szerokie,  od  pol‐
skiej muzyki  tradycyjnej  przez  tematy 
filmowe,  własne  kompozycje  aż  po 
klasykę.

Podczas  koncertu  artysta  prezento‐
wał  bogate  instrumentarium  cytrowe 
i opowiadał o wykonywanej przez sie‐
bie muzyce.  Publiczność miała  okazję 
zapoznać  się  z  brzmieniem  i  odmien‐
nymi  typami  budowy  cytry  węgier‐
skiej,  akordowej  i  koncertowej.  Grze‐
gorz  Tomaszewski  jest  wirtuozem  gry 
na  każdym  z  jej  rodzajów.  Podczas 
koncertu  zaprezentował  także  nietypo‐
we,  wyrafinowane  sposoby  wydoby‐
wania dźwięku, grając na cytrach także 
smyczkami  i  łącząc  ze  sobą  zarówno 
techniki wykonawcze  jak  i  instrumen‐
ty  w  różnych  konfiguracjach.  Godne 
zauważenia  i  docenienia  jest  szerokie 
spektrum  stylistyczne  repertuaru  za‐
proponowanego  przez  artystę,  obej‐
mujące  muzykę  ocierającą  się  o  skale 
modalności  gregoriańskiej  i  ludowej 
aż  po  poszerzoną  brzmieniowość  jaz‐
zową. 

Najważniejsza  jest  jednak  treść  es‐
tetycznego przesłania płynącego od ar‐
tysty,  któremu  udało  się  osiągnąć wy‐
żyny  poetyckiej  nastrojowości  i  wcią‐

gnąć  publiczność  w  tok  swojej  mu‐
zycznej narracji.

Po  koncercie  publiczność  mogła 
osobiście pogratulować artyście,  z bli‐
ska  obejrzeć  i  zapoznać  się  z  instru‐
mentami,  a  także  porozmawiać  z  nim 
o jego sztuce.

Humor w Niepodległej
21.08.2018 r.

Wieczór  słownomuzyczny  „Hu‐
mor w Niepodległej”  w Krasnobrodz‐
kim Domu Kultury  zgromadził  rzesze 
słuchaczy i melomanów.

Osoby  wybitnych  warszawskich 
aktorów    Ewy  Domańskiej  i  Piotra 
Bajora krasnobrodzka publiczność zna 
i ceni  już od  lat,  stało się bowiem tra‐
dycją  festiwalu,  że  na  kolejne  jego 
edycje przygotowują oni  specjalne au‐
torskie  programy  poetyckie.  Tym  ra‐
zem odkrywali przed nami fascynujące 
przestrzenie  żywiołu  kabaretowego 
dwudziestolecia  międzywojennego. 
Temat  wdzięczny,  pasjonujący  i  bar‐
dzo  szeroki,  jak  mówił  anonsujący 
koncert  Jarosław  Wróblewski,  szcze‐
gólnie  w  kontekście  obchodów  100
lecia  odzyskania  niepodległości  przez 
Polskę.

Wieczór  nie  udałby  się  tak  znako‐
micie,  gdyby  nie  obecność  na  scenie 
i muzyka, którą wniosła Bogumiła Ba‐
jor, córka Państwa Ewy i Piotra.

Bogumiła,  to  uczennica  LO  im. 
Narcyzy  Żmichowskiej  oraz  Szkoły 
Muzycznej  II  st.  im.  Józefa  Elsnera 
w  Warszawie.  Urodzona  w  artystycz‐
nej  rodzinie wykorzystuje  swoje  szan‐
se  na  rozwijanie  talentu  muzycznego 
i  wokalnego.  Od  wczesnych  lat 
uczestniczy  z  powodzeniem  w  kon‐
kursach  wokalnych,  recytatorskich 
i plastycznych. W 2013 roku w belgij‐
skim  Neerpelt  wraz  z  Młodzieżową 
Orkiestrą „Divertimento” pod dyrekcją 
Elżbiety  Ostrowskiej  zdobyła  1  miej‐
sce Summa Cum Laude podczas Euro‐
pejskiego Festiwalu Muzyki. Od wielu 
lat  uczestniczy w Warsztatach Muzyki 
Barokowej  i występach  orkiestry  pod‐
czas  Festiwalu  „Per Artem  ad Astra” 
w  Krasnobrodzie.  Obecnie  przed 
uczennicą  klasy  skrzypiec  prof. Anny 
WódkaJanikowskiej  pozostały  dwa 
lata do dyplomu i pragnienie kontynu‐
owania  swojej  drogi  muzycznej.  Jej 
wokalne  umiejętności  docenione  zo‐
stały  w  Konkursach  Piosenki  Francu‐
skiej  w  Warszawie,  gdzie  zdobyła 
Grand  Prix  za  wykonanie  piosenki 
„Milord” E.Piaf. Tę niezwykłą piosen‐
kę  z  powodzeniem  zaprezentowała 
w  telewizyjnym,  jubileuszowym  pro‐
gramie  Michała  Bajora.  Cyklicznie 
bierze  również  udział  w  edycjach  na‐

9
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grań płytowych w swoim  francuskoję‐
zycznym  Liceum.  Na  premierę  czeka 
także  płyta  z  Jej  udziałem  „Kolędy” 
Michała Bajora.

Świat  artystyczny  międzywojennej 
Polski  wydał  swoje  pierwsze  owoce 
zaraz  po  odzyskaniu  niepodległości 
w  1918  roku.  Bujny  rozkwit  muzyki, 
dramaturgii,  poezji,  malarstwa  stał  się 
możliwy  dzięki  trudnemu,  okupione‐
mu  wieloma  poświęceniami  kultywo‐
waniu  polskiej  kultury  pod  zaborami. 
Humor  niejednokrotnie  pomagał  prze‐
trwać  ciężkie  chwile  i  stawał  się  sub‐
stytutem normalności. Jego kwintesen‐
cją  stał  się  w  międzywojennej  Polsce 
teatrzyk QuiProQuo. 

„Od początku istnienia teatrzyku aż 
do  ostatniego  programu  głównym  do‐
starczycielem  tekstów  był  Julian  Tu‐
wim, od 1926 roku wspomagany przez 
Mariana Hemara. Wśród wykonawców 
byli:  Eugeniusz  Bodo,  Hanka  Ordo‐
nówna,  Mieczysław  Fogg,  Mira  Zi‐
mińska,  Zula  Pogorzelska,  Adolf 
Dymsza,  Tadeusz  Olsza,  Gustaw  Cy‐
bulski.  Konferansjerem  kabaretu  był 
od 1925 artysta Fryderyk Jarosy, reży‐
serujący  tu od 1924. Oprawę  taneczną 
przygotowywali słynni polscy tancerze 
i  choreografowie,  wśród  nich  Feliks 
Parnell i Tacjanna Wysocka. Dekorato‐
rem  teatru był  scenograf  Józef Galew‐
ski”.

Koncert w KDK
22.08.2018 r.

Kolejnym  wydarzeniem  XII  Festi‐
walu Muzyki Organowej  i Kameralnej 
„Per Artem ad Astra” był koncert, któ‐
ry składał się z dwóch części.

W  pierwszej  wystąpiła  Krasno‐
brodzka  Orkiestra  Dęta,  która  wraz 
z  młodymi  muzykami  z  Warszawy: 
Krzysztofem  Ostrowskim  –  klawisze, 
Michałem  Szelogowskim  –  perkusja, 
Pawłem ZwierzyńskimPióro – kontra‐
bas  oraz  Pawłem  Zielakiem  –  sakso‐
fon,  zaprezentowała  program  przygo‐
towany  podczas  warsztatów  muzycz‐
nych  prowadzonych  pod  kierunkiem 
tego wybitnego saksofonisty  i pedago‐
ga.
W  ich  wykonaniu  usłyszeliśmy  kilka 
szlagierów  światowej  muzyki  rozryw‐
kowej  i  filmowej.  Koncert  poprowa‐
dził  Paweł  Zielak  oprawiając  go  lek‐
kim komentarzem. 

To  było  niecodzienne  wydarzenie 
szczególne dla Krasnobrodzian, którzy 
mieli  okazję  usłyszeć  swoją  orkiestrę 
w zupełnie  innym wydaniu  w klima‐
tach jazzowych, z solówkami w wyko‐
naniu wybranych muzyków.

W  drugiej  część  koncertu wystąpił 
kwartet  jazzowy  składający  się 

z  wspomnianych  już  wcześniej  mło‐
dych  muzyków  z  Warszawy,  którzy 
zagrali  wraz  z  pedagogiem  Pawłem 
Zielakiem  prezentując  program  mu‐
zyczny  specjalnie  przygotowany  na 
krasnobrodzki koncert.

Zarówno  pierwsza,  jak  i  druga 
część  koncertu  zostały  ciepło  przyjęte 
przez  publiczność,  która  nagrodziła 
muzyków gromkimi brawami.

XI Ogólnopolski Konkurs
Organowy 23.08. 2018 r.

Stałym  punktem  programu  festi‐
walu  „Per Artem  ad Astra”  jest  Ogól‐
nopolski  Konkurs  Organowy.  Jego  je‐
denasta  edycja  odbyła  się  w  dniu  23 
sierpnia  2018  roku.  Wykonywane 
przez  uczestników  programy  konkur‐
sowe  oceniało  jury  w  składzie: 
prof.  UMFC  dr  hab.  Jarosław  Wró‐
blewski –  Prodziekan Wydziału Forte‐
pianu, Klawesynu  i Organów Uniwer‐
sytetu  Muzycznego  Fryderyka  Chopi‐
na  w  Warszawie  –  przewodniczący
Jury,  prof.  dr  hab.  Andrzej  Białko  – 
Prorektor  Akademii  Muzycznej 
w Krakowie  i dr hab. Jadwiga Kowal‐
ska  –  wykładowca  Katolickiego  Uni‐
wersytetu Lubelskiego w Lublinie.

O  wynikach  konkursu  jurorzy  po‐
wiadomili  uczestników,  w  dniu  kon‐
kursu  podczas  wieczornego  spotkania 
w  KDK.  Wcześniej  młodzi  organiści 
uczestniczyli  jeszcze w  kursie  organo‐
wym  prowadzonym  przez  jurorów 
konkursu. 
Oficjalne,  uroczyste  ogłoszenie  wyni‐
ków oraz wręczenie nagród odbyło się 
w  ostatnim  dniu  festiwalu  podczas 
koncertu  laureatów  w  Sanktuarium 
Maryjnym w Krasnobrodzie.

Koncert nadzwyczajny 
Jadwiga Kowalska 23.08.2018 r.
Piąty  dzień  festiwalowy  koncen‐

trował się wokół organów i muzyki or‐
ganowej.  Tego  dnia  odbył  się  XI 
Ogólnopolski  Konkurs  Organowy, 
warsztaty  organowe,  a  wieczorem 
o  godzinie  19.00  w  Kościele  Nawie‐
dzenia  Najświętszej  Maryi  Panny 
w Krasnobrodzie Nadzwyczajny Reci‐
tal Organowy w wykonaniu dr hab. Ja‐
dwigi Kowalskiej.

Artystka  jest  Absolwentką  Akade‐
mii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie.  Studiowała w klasie  or‐
ganów prof. Joachima Grubicha. W la‐
tach  19941998  doskonaliła  swoje 
umiejętności  w  Konserwatorium 
w  Lozannie  (Szwajcaria)  pod  kierun‐
kiem prof. Kei Koito. Studia ukończy‐
ła otrzymując najwyższą ocenę   „pre‐
mier prix” z wyróżnieniem  jednogło‐
śnie  przyznaną  przez  jury.  W  roku 
2003  w Akademii  Muzycznej  im.  G. 

i  K.  Bacewiczów  w  Łodzi  uzyskała 
stopień doktora sztuki. Obecnie pracu‐
je  w  Instytucie  Muzykologii  Katolic‐
kiego  Uniwersytetu  Lubelskiego.  Pro‐
wadzi również zajęcia z zakresu gry na 
organach w Szkole Muzycznej  im. Ta‐
deusza  Szeligowskiego  w  Lublinie. 
W  latach 19941998 piastowała  stano‐
wisko  głównego  organisty  w  kościele 
ewangelickoreformowanym  Saint 
Luc  w  Lozannie.  Była  również  orga‐
nistką  w  kościele  ewangelickoaugs‐
burskim  Świętej  Trójcy  w  Lublinie. 
Prowadzi  działalność  artystyczną 
obejmującą koncerty w kraju  i  za gra‐
nicą. Dokonała nagrań dla Radio Suis‐
se  Romande  i  Radio  Chablais.  Jest 
członkiem zespołu „Collegium Zieleń‐
ski”.  W  związku  z  przypadającą 
w  2011  roku  400.  rocznicą  wydania 
w Wenecji  zbioru  „Offertoria  et  com‐
muniones  totius  anni”  Mikołaja  Zie‐
leńskiego  brała  udział  w  nagraniu 
dzieł  wszystkich  tego  kompozytora 
pod  dyrekcją  Stanisława Gałońskiego. 
Płyty  te  otrzymały  nagrodę  Fryderyka 
przyznaną  przez  Akademię  Fonogra‐
ficzną oraz  zdobyły prestiżową nagro‐
dę  Złotego  Orfeusza  przyznawaną 
przez  francuską Academie  du  Disque 
Lyrique.  Jej  ostatnia  płyta,  będąca 
dziełem artystycznym w postępowaniu 
habilitacyjnym otwiera pierwszą w hi‐
storii  fonografii  serię  nagrań  utworów 
liturgicznych  z  pomnikowego  dzieła 
polskiej  kultury  muzycznej,  Tabulatu‐
ry Jana z Lublina.

W  wykonaniu  Jadwigi  Kowalskiej 
usłyszeliśmy  dzieła,  których  dobór 
i układ nie były przypadkowe. W kon‐
cercie  obejmującym  utwory  takich 
kompozytorów  jak:  Johann  Sebastian 
Bach, Ferenc Liszt, Sigfrid KargElert, 
Max  Reger  można  było  wyczuć  wy‐
raźnie  zaplanowaną  przez  Artystkę 
wielopłaszczyznową  programowość 
i  wątek  przewodni  o  wielkiej  sile  do‐
tykania  spraw  ludzkiej  egzystencji  – 
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drogi  ludzkiego  życia   
cierpienia, śmierci, pocie‐
szenia  i  zbawienia.  Zbli‐
żenie  do  tych  subtelnych 
treści muzycznych umoż‐
liwiły  teksty  protestanc‐
kich chorałów, które stały 
się  osnową  większości 
prezentowanych  dzieł  or‐
ganowych.  Znakomite 
wyczucie stylu, wirtuoze‐
ria  i  ogromna  muzykal‐
ność  Artystki,  pozwoliły 
zabrzmieć  tym  utworom 
w całej  ich krasie, zaś  jej 
wewnętrzna  siła  kreowa‐
nia  pozwoliła  wyzwolić  się  sile,  która 
dotknęła  swoim  pozamuzycznym 
przesłaniem  chyba  wszystkich  wrażli‐
wych  słuchaczy  zgromadzonych  na 
koncercie.

Zakończenie festiwalu
24.08.2018 r.

W  piątkowy  wieczór,  24  sierpnia 
zakończył się XII Festiwal Muzyki Or‐
ganowej  i  Kameralnej  „Per Artem  ad 
Astra”  w  Krasnobrodzie.  O  godzinie 
18.00 w Krasnobrodzkim Sanktuarium 
została  odprawiona  koncelebrowana 
msza  dziękczynna  pod  przewodnic‐
twem ks. Prałata Eugeniusz Derdziuka, 
zaś  bezpośrednio  po  niej  odbyła  się 
uroczysta  ceremonia  ogłoszenia  wyni‐
ków  XI  Ogólnopolskiego  Konkursu 
Organowego i koncert finałowy.

Uroczystość poprowadzili: Elżbieta 
Ostrowska  –  Dyrektor  Festiwalu 
i  dr  hab.  Jarosław Wróblewski  –  Dy‐
rektor  Artystyczny  Festiwalu,  którzy 
powitali  dostojnych  gości,  a  wśród 
nich: władze samorządowe Krasnobro‐
du    burmistrza  Kazimierza  Misztala, 
zastępcę  burmistrza  Janusza Osia, Ro‐
landa  Wyrostkiewicza  –  przewodni‐
czącego  Rady  Miejskiej,  księży  – 
ks.  prałata  dr Eugeniusza Derdziuka  – 
proboszcza  Parafii  Nawiedzenia  Naj‐
świętszej  Maryi  Panna  w  Krasnobro‐
dzie,  ks.  Krzysztofa  Jankowskiego  – 
proboszcza  Parafii  pw.  Św.  Michała 
Archanioła w Soli, księdza prałata Ro‐
mana  Marszalca  –  wieloletniego  pro‐
boszcza  Parafii  NNMP  w  Krasnobro‐
dzie,  z  którym  rozpoczynała  się  orga‐
nizacja  Festiwalu  w  Krasnobrodzie, 
muzyków  –  pedagogów,  którzy  pro‐
wadzili  Warsztaty  Muzyczne  podczas 
festiwalu  –  prof.  Annę  PiechuręGa‐
bryś  ,  prof.  Janusza  Raczyńskiego. 
Warsztaty  prowadzili  także:  pani 
prof.  Anna  Rzymyszkiewicz 
i  prof.  Paweł  Zielak.  Prowadzący  po‐
witali  też  uczestników  XI  Ogólnopol‐
skiego  Konkursu  Organowego  wraz 
z  Pedagogami,  uczestników  Warszta‐

tów  Muzycznych  oraz  ich  rodziny, 
przedstawicieli  sponsorów  festiwalu: 
państwa Urszulę, Joannę i Adama Szy‐
port–  właścicieli  Ośrodka  Wypoczyn‐
kowego „NATURA”, Stanisława Palu‐
cha  z  Koloni  Sól,  oraz  dyrektora  Fir‐
my  RESONANS  HARPS  Poland Ar‐
tura Barbarowskiego.
Po  powitaniu  gości  nastąpiła  ceremo‐
nia  ogłoszenia  wyników  konkursu 
i  wręczenia  nagród  jego  laureatom. 
Nagrody  wręczył  burmistrz  Krasno‐
brodu  Kazimierz  Misztal.  III  nagrodę 
otrzymała  Zofia  Rogalska  z  Państwo‐
wego  Zespołu  Szkół  Muzycznych  im. 
A.  Rubinsteina  w  Bydgoszczy,  pracu‐
jąca pod kierunkiem mgr. Marka Przy‐
wartego. 

II  nagrodę  ex  quo  otrzymali  – 
Adam Widziński ze Szkoły Muzycznej 
I  i  II  stopnia  im.  Tadeusza  Szeligow‐
skiego  w  Lublinie  z  klasy  organów 
dr  hab.  Jadwigi Kowalskiej  oraz  Piotr 
Arseniuk  z  Państwowej  Szkoły  Mu‐
zycznej  II  st.  im.  Józefa  Elsnera 
w  Warszawie  z  klasy  dr  Romana 
Szlaużysa.  I  nagrodę  otrzymał  Józef 
Lach  z  Diecezjalnej  Szkoły  Organi‐
stowskiej  II  st.  w  BielskuBiałej  pra‐
cujący  pod  kierunkiem  dr  Urszuli  Ja‐
sieckiejBury. 

Wszyscy  wyżej  wymienieni  otrzy‐
mali:  nagrody  finansowe  Burmistrza 
Krasnobrodu,  płyty  CD  ufundowane 
przez  Jurorów  XI  Ogólnopolskiego 
Konkursu  Organowego  i  Polskie  To‐
warzystwo  Bachowskie,  możliwość 
zakupu  instrumentów  Firmy  TAT 
Elektronik  z  20%  rabatem    nagroda 
Firmy  TAT  Elektronik  oraz  pamiątko‐
we dyplomy.

Ponadto laureat I miejsca otrzymał: 
pióro  –  nagrodę  Prezydenta  RP  An‐
drzeja  Dudy,  statuetkę  festiwalową  – 
autorstwa  Marka  Stankiewicza,  zapro‐
szenie  do  udziału  w  koncercie  w  ra‐
mach cyklu „Koncerty u św. Marcina” 
w  Krakowie  –  nagroda  Polskiego  To‐
warzystwa Bachowskiego,  recital  pod‐

czas  Inauguracji  XIII 
Festiwalu Muzyki Or‐
ganowej  i Kameralnej 
„Per Artem  ad Astra” 
Krasnobród  2019  – 
nagroda  organizato‐
rów  festiwalu,  zapro‐
szenie  do  udziału 
w  koncercie  w  Ko‐
ściele  pw.  św.  Micha‐
ła Archanioła w Soli – 
nagroda  Parafii  św. 
Michała  Archanioła 
w Soli.

Natomiast  laureaci 
II miejsca  jako nagro‐

dę  otrzymali  zaproszenie  do  udziału 
w Międzynarodowym Festiwalu Orga‐
nowym  Młodych  „Juniores  Priores 
Organorum  Sejnensis”  w  Sejnach 
w  2019  roku  –  nagroda  dyrektora  fe‐
stiwalu prof. Józefa Serafina.

Po ceremonii  rozdania nagród, pu‐
bliczność,  licznie zgromadzona w kra‐
snobrodzkim  sanktuarium  mogła  po‐
dziwiać  kunszt  wykonawczy  młodych 
organistów,  laureatów  konkursu. 
W  ich  wykonaniu  usłyszeliśmy  dzieła 
polskich  i  niemieckich  twórców  mu‐
zyki  organowej. Wykonane  z  najwyż‐
szym polotem i wirtuozerią kreacje ar‐
tystyczne młodych muzyków  spotkały 
się z wielkim aplauzem melomanów.

Okazję  do  scenicznej  prezentacji 
podczas  finałowego  koncertu  znalazły 
również  młode  harfistki,  uczestniczki 
Warsztatów Harfowych prowadzonych 
przez  panią  Annę  PiechuręGabryś: 
Dominika  Głowacka,  Katarzyna  Pie‐
truczuk,  Kalina  Nowaczek  i  Babara 
Ozarowska.  W  ich  wykonaniu  usły‐
szeliśmy  „Poloneza”  z  filmu  „Pan Ta‐
deusz” Wojciecha Kilara. 

Ta  wspaniała,  podniosła  muzyka 
wprowadziła  nas  w  patriotyczny  kli‐
mat  ostatniego  muzycznego  akcentu 
koncertu finałowego – występu zespo‐
łu  „Przyjaciele”.  Artystom  udało  się 
stworzyć  wspaniały  nastrój  pobudza‐
jący do refleksji i zadumy nad „polski‐
mi drogami”.

Na  zakończenie  organizatorzy  po‐
dziękowali wszystkim,  których działa‐
nia wsparły organizację  i przebieg Fe‐
stiwalu. Głos zabrał również burmistrz 
Krasnobrodu,  Kazimierz  Misztal,  któ‐
ry we wzruszających  słowach  podkre‐
ślał  rezonans  pomiędzy  działaniami 
festiwalowymi,  a  potrzebami  lokalnej 
społeczności.  Festiwal  zamknął  ksiądz 
prałat dr Eugeniusz Derdziuk.

dr Jarosław Wróbelwski, M.K.

Fotoreportaż – str. 14  15

11



Gazeta     rasnobrodzkaWrzesień   Październik 201812

W  dniach od 29  sierpnia do 1 
września  2018r.  odbył  się 

XXXI  Czteroetapowy  Bieg  Pokoju   
Pamięci  Dzieci  Zamojszczyzny  „Za‐
mojska  Setka  na  100lecie  Niepodle‐
głości Polski”, którego głównym orga‐
nizatorem  jest  Ośrodek  Sportu  i  Re‐
kreacji w Zamościu. 

Ze  względu  na  swój  charakter  co 
roku  oddaje  on  hołd  Dzieciom  Za‐
mojszczyzny,  których  tragiczny  los  łą‐
czy się z historią naszego regionu. Ideą 
przewodnią Biegu  jest  zachowanie pa‐
mięci o  tych  tragicznych  losach, a wy‐
siłek  jaki  wkładają  uczestnicy  Biegu 
w  pokonanie  100  kilometrowej  trasy 
jest formą jej uczczenia.

Meta  drugiego  etapu  tradycyjnie 
miała miejsce w Krasnobrodzie  a  pro‐
wadziła  z  Wólki  Wieprzeckiej  przez 
Kosobudy,  Obrocz,  Guciów,  Bondyrz 
i Kaczorki.

W tym roku ponad 90 zawodników 
z pięciu krajów  Polski, Ukrainy, Sło‐
wacji,  Niemiec,  Irlandii  wzięło  udział 
w  tym  wielkim  sportowym  przedsię‐
wzięciu.  Oprócz  biegaczy  startowali 
rolkarze  oraz  zawodnicy  niepełno‐
sprawni na wózkach.

Międzynarodową  grupę  uczestni‐
ków biegu, na mecie w Krasnobrodzie 
oprócz organizatorów, jak co roku, wi‐
tali  przedstawiciele  władz  samorządo‐
wych,  mieszkańcy  oraz  zespół  folklo‐
rystyczny  „Wójtowianie”,  którego 

obecność już na stałe wpisała się w hi‐
storię tego wydarzenia.

Kiedy  linia  mety  została  przekro‐
czona  przez  wszystkich  zawodników, 
nastąpił  moment  uhonorowania  naj‐
lepszych  w  poszczególnych  katego‐
riach,  którego  dokonali:  burmistrz 
Krasnobrodu Kazimierz Misztal, wice‐
burmistrz  Janusz  Oś,  dyrektor  OSiR 
Mateusz  Ferens,  dyrektor  biegu    Ta‐
deusz  Lizut  oraz  Janusz  Kawałko  po‐
mysłodawca  biegu  i  Ryszard  Łepik   
współorganizator  pierwszych  jego 
edycji.

Oprócz  nagród  regulaminowych, 
które  trafiły  do  trzech  pierwszych  za‐
wodników  poszczególnych  kategorii 
były również nagrody specjalne. Jedną 
z  nich  otrzymał  Krzysztof  Czapla 
z Krasnobrodu, który dzielnie pokonał 
ten 29kilometrowy etap trasy, a drugą 
przyznano  najstarszemu  uczestnikowi 
zawodów – Edmundowi Wałędze.

Po  wręczeniu    wszystkich  nagród 
i  wykonaniu  pamiątkowego  zdjęcia, 
uczestnicy,  organizatorzy  biegu  oraz 
gospodarze  miasta  przemaszerowali 
pod pomnik upamiętniający walki  sto‐
czone  pod  Krasnobrodem  w  1939r., 
gdzie  złożyli  wiązanki  i  oddali  cześć 
poległym  w  obronie  Ojczyzny.  Tam 
nastąpiło pożegnanie wszystkich obec‐
nych.

Poniżej  przedstawiamy  wyniki  II 
etapu  XXXI    Biegu  Pamięci  Dzieci 

Zamojszczyzny 
z metą w Krasnobrodzie:
Kategoria Mężczyźni
I miejsce – Andrzej Starżyński 
II miejsce  Pavlo Stepanenko 
III miejsce – Piotr  Pawliński 
Kategoria Kobiety:
I miejsce – Irena Masnyk 
II miejsce – Aleksandra Kyrylewa
III miejsce – Dominika Niemiro
Kategoria Wózki Mężczyźni
I miejsce – Krystian Giera 
II miejsce – Mateusz Witkowski 
III miejsce – Tomasz Łyko 
Kategoria Wózki Kobiety
I miejsce – Anna Oroszova
II miejsce – Monika Pudlis
III miejsce – Joanna Czernecka Baran
Kategoria Niewidomi
I miejsce – Jacek Ziółkowski 
II miejsce – Zbigniew Świerczyński 
III miejsce – Michał Majchrzak
Kategoria Rolki Kobiety
I miejsce – Magdalena Czusz
II miejsce – Katarzyna Sendecka 
III miejsce – Wioletta Zaczkowska
Kategoria Rolki Mężczyźni
I miejsce – Konrad Tatarata
II miejsce – Sebastian Mazurek
III miejsce – Jan Żółkiewski

M.K.
Fotoreportaż  str. 13

W hołdzie Dzieciom Zamojszczyzny

Serdecznie  dziękujemy  wszy 
stkim  zaangażowanym w or‐

ganizację XII  Festiwalu Muzyki Or‐
ganowej i Kameralnej „Per Artem ad 
Astra”.

Szczególne  podziękowania  kie‐
rujemy  do  kierownictwa  festiwalu: 
pani Elżbiety Ostrowskiej – dyrekto‐
ra  festiwalu  i  pana  Jarosława  Wró‐
blewskiego  –  dyrektora  artystyczne‐
go.
Dziękujemy także:

Współorganizatorom:  ks.  prała‐
towi  dr  Eugeniuszowi  Derdziukowi 
– proboszczowi Parafii Nawiedzenia 
Najświętszej  Maryi  Panna  w  Kra‐
snobrodzie  i  ks. Romanowi  Sawico‐
wi  –  proboszczowi  Parafii  Zesłania 
Ducha Świętego w Krasnobrodzie

Sponsorom: 
Ośrodkowi  Wypoczynkowemu  „Na‐
tura”  w  Krasnobrodzie,  Drukarni 

„Zamdruk”  w  Skokówce,  Firmie 
Resonans  Harps  w  Krakowie,  Panu 
Stanisławowi  Paluchowi    przedsta‐
wicielowi  parafii  św.  Michała  Ar‐
chanioła  w  Soli  ,TAT  Elektronik, 
Centrum  Organów  Kościelnych, 
Polskiemu  Towarzystwu  Bachow‐
skiemu

Patronom  medialnym,  którymi 
są:  TVP  3  Lublin,  Radio  Lublin, 
Portal  internetowy  Zamość  onLine, 
Katolickie Radio Zamość, Tygodnik 
Katolicki  „Idziemy”,  Tygodnik  Ka‐
tolicki  „Niedziela  ZamojskoLuba‐
czowska”,  Informacyjna  Agencja 
Samorządowa,  „Gazeta  Krasno‐
brodzka”

Kazimierz Misztal
burmistrz Krasnobrodu

Mariola Czapla 
dyrektor Krasnobrodzkiego

Domu Kultury

Podziękowania Uroczystości
patriotyczne w szkołach

We wrześniu  odbyły  się  uroczystości 
patriotyczne  związane  z  obchodami 
Świąt  Patronów  szkół  w  Krasnobrodzie 
i Kaczórkach.

Święto  Patrona  Szkoły  Podstawowej 
im.  25  Pułku  Ułanów  Wielkopolskich 
w Krasnobrodzie odbyło się 25 września, 
natomiast Święto Patrona Szkoły Podsta‐
wowej  im.  Armii  Krajowej  w  Kaczór‐
kach odbyło się 28 września 2018 roku. 

Ponadto  w  Szkole  Podstawowej  im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Maj‐
danie Wielkim w dniu 4 października od‐
były  się  XXVI  BIEGI  PRZEŁAJOWE, 
w  tym  roku  z  okazji  jubileuszu  100. 
rocznicy  odzyskania  niepodległości  były 
zorganizowane  pod  hasłem  „DLA  NIE‐
PODLEGŁEJ”

Relacje  z  tych  wydarzeń  opublikuje‐
my w kolejnym wydaniu GK.

M. Czapla
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Medal dla „Wójtowian”
II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego
W środę 19 września 2018 ro‐

ku  w  Sali  Operowej  Cen‐
trum  Spotkania  Kultur  w  Lublinie 
podczas Gali Kultury, która odbyła się 
w  ramach  II  Kongresu  Kultury Woje‐
wództwa  Lubelskiego  krasnobrodzki 
zespół  folklorystyczny  „Wójtowianie” 
uhonorowano Medalem  Pamiątkowym 
Województwa  Lubelskiego.  Medal 
przyznany  został  zespołowi  przez wo‐
jewódzkie władze samorządowe za za‐
sługi  dla  województwa  lubelskiego. 
W  imieniu  zespołu,  z  rąk  przedstawi‐
cieli  zarządu    wicemarszałka  Krzysz‐
tofa Grabczuka, członka zarządu Arka‐
diusza  Bratkowskiego  oraz  sekretarz 
zarządu Anny Augustyniak,  wyróżnie‐
nie  odebrali   Wanda  Sachajko,  Zofia 
Przytuła, Mirosław Berlin i Alicja Par‐
kitny  kierownik zespołu. 

Na  zakończenie  uroczystość  wrę‐
czania  nagród  dla  blisko  100  wyróż‐
nionych  z  terenu  województwa  lubel‐
skiego,  odbył  się  koncert  sopranistki 
Ewy Vesin,  której  towarzyszyli muzy‐
cy  Orkiestry  im.  K.  Namysłowskiego 

w  Zamościu  pod  dyrekcją  Tadeusza 
Wicherka.  Potem była  jeszcze  kolacja, 
którą  uświetniły  występy  zespołów 
z Lubelszczyzny.

Wieczorną  Galę  Kultury,  która 
zgromadziła  liczne  rzesze  twórców 
i animatorów kultury, poprzedziły inne 
interesujące  wydarzenia  II  Kongresu 
Kultury,  takie  jak wykład  inauguracyj‐
ny  byłego  premiera  i  przewodniczące‐
go Parlamentu Europejskiego prof.  Je‐
rzego  Buzka,  czy  też  panel  ekspercki 
pt.  „Dziś  o  przyszłości”,  w  którym 
udział wzięli: Jerzy Kisielewski (Drugi 
Program  Polskiego  Radia)    modera‐
tor,  Dorota  Masłowska,  Katarzyna  Ja‐
giełło  (Greenpeace),  dr  hab. Mirosław 
Filiciak (Uniwersytet SWPS), dr Karol 
Jachymek (School of Ideas/ Uniwersy‐
tet  SWPS),  Piotr  Franaszek  (Centrum 
Spotkania  Kultur  w  Lublinie)  i  Szy‐
mon Hołownia.

Wraz  z  reprezentacją  zespołu 
„Wójtowianie”  w  pierwszym  dniu 
kongresu  udział  wzięli  też  dyrektor 
i pracownicy Krasnobrodzkiego Domu 

Kultury.
W  kolejnym  kongresowym  dniu 

(20.09.2018r.)  odbyły  się  cztery  pane‐
le  dyskusyjne:  1) Muzyka  gra. Trady‐
cje  muzyczne  a  współczesne  kanony 
kulturowe,  2)  Wzornictwo  ludowe   
dobro  narodowe,  3)  Obrzędowość  na 
nowo  i  4)  Polska  na  pokaz.  Produkt 
turystyczny.

Organizatorami  II  Kongresu  Kul‐
tury  byli:  Sławomir  Sosnowski   mar‐
szałek  Województwa  Lubelskiego, 
Krzysztof  Grabczuk    wicemarszałek 
Województwa  Lubelskiego, Artur  Sę‐
poch    dyrektor  Wojewódzkiego 
Ośrodka  Kultury  w  Lublinie  i  Piotr 
Franaszek  dyrektor Centrum Spotka‐
nia Kultur w Lublinie

Wszystkim  wyróżnionym, 
a w  szczególności  naszemu  zespołowi 
„Wójtowianie”,  który w  tym  roku  ob‐
chodzi  jubileusz  25lecia  działalności 
gratulujemy  i życzymy kolejnych suk‐
cesów.

Mariola Czapla
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W  dniu  11  września  2018  ro‐
ku    Krasnobrodzki  Dom 

Kultury na trzy godziny stał się siedzi‐
bą  Radia  WNET    interaktywnego 
multimedialnego  portalu  społeczno‐
ściowego  i  radia  internetowego,  które 
zagościło w Krasnobrodzie w  57  dniu 
swojej  podróży  „Wracamy  do  źródeł” 
–  w  ramach  akcji  100  miejsc  na  100 
lecie Niepodległości

Radio  Wnet  powstało  z  myślą 
o  stworzeniu  mediów  prawdziwie  pu‐
blicznych.  Radio  Wnet  to  inicjatywa 
Krzysztofa  Skowrońskiego  i  ludzi  od 
lat  związanych  z  mediami  Grzegorza 
Wasowskiego,  Moniki  Wasowskiej,  Je‐
rzego Jachowicza, Katarzyny Adamiak 
 Sroczyńskiej  i Wojciecha Cejrowskie‐
go,  osób  których  ścieżki  spotkały  się 
w  radiowej  Trójce.  Z  tego  spotkania 
wyrósł  pomysł  na  całkiem  nową  ja‐
kość. Radio Wnet to idea, to pomysł na 
to  co  z  pozoru  jest  sprzecznością!  To 
idea  połączenia  prawdziwego  do‐
świadczenia  z  młodzieńczą  pomysło‐
wością, bo Radio Wnet  to profesjonal‐
ne  medium,  które  jest  otwarte  na  po‐
czątkujących! 

To miejsce, gdzie publikować może 
każdy!  Wirtualne  bo  dostępne  za  po‐
mocą, ale i realne, prawdziwe – radio‐
wo    studyjne.  Radio Wnet  łączy  ulot‐
ność słowa żywego z trwaniem tego co 
wypowiedziane   Wnet  to  radio,  które‐
go  głos  nie  milknie.  Trwa  w  portalu 
i  zapisuje  swoją  historię  na  stałe.  To 
wyjątkowe  radio  i  prawdziwie  wyjąt‐
kowy portal. 

To  szansa  dla myślących  bo  każda 
myśl, głęboka, oryginalna, ciekawa czy 
po  prostu  zabawna  znajdzie  tu  swoje 
miejsce  i  zyska  uznanie!  Warto  być 
w  Portalu,  warto  być  w  radiu,  warto 
być – Wnet!

Audycję  prowadził  Tomasz  Wy‐
branowski    dziennikarz  prasowy  i  ra‐
diowy, krytyk i publicysta, poeta i lite‐
rat,  który  wraz  z  Jaśminą  Nowak  są 
wydawcami.  Jego  poranną  ekipę  two‐
rzyli  także:  Karol  Smyk  (realizator) 
oraz  Konrad  Tomaszewski  (wydawca 
techniczny).
Natomiast gośćmi Poranka WNET byli 
Krasnobrodzianie,  bądź osoby  związa‐
ne z naszym miastem, które z wielkim 
zaangażowaniem  i  pasją  opowiadały 
o  jego  urokach  historii  i  ludziach ma‐
jących  wpływ  na  bogatą  historię  oraz 
teraźniejszy charakter naszej Małej Oj‐
czyzny.

Głos zabrali:
Adam Kałuża  –  nauczyciel,  historyk, 
przewodnik  po  Roztoczu,  jako  pierw‐
szy opowiadał o historii Krasnobrodu,  
kulcie maryjnym i wydarzeniach, które 

miały  wpływ  na  rozwój  naszego  mia‐
sta oraz o miejscach, które związane są 
z  historią  Polski,  oraz  o  tych  najczę‐
ściej odwiedzanych przez turystów. 
Krzysztof  Czapla  –  Krasnobrodzia‐
nin,  uczestnik  XXXI  Biegu  Pamięci 
Dzieci  Zamojszczyzny,  mówił  o  swo‐
jej pasji jaką jest bieganie, ale również 
o  tym  jak  ważne  jest  branie  udziału 
w  wydarzeniach,  które  upamiętniają 
walkę  o  niepodległość.  Jego  udział 
w  tym  sportowym  wydarzeniu,  to  nie 
tylko  sprawdzian  swoich  możliwości 
ale również hołd złożony poległym.

Natomiast  Kazimierz  Misztal  – 
burmistrz  Krasnobrodu  –  jednoznacz‐
nie  stwierdził,  że  jest  dumny  z  tego,   
że  mieszka  w  Krasnobrodzie,  tu  się 
urodził,  dorastał  i  został.  Teraz  jako 
gospodarz miasta, stara się o to, by ży‐
ło się w nim dobrze i cieszy się z każ‐
dego  kroku  prowadzącego  do  lepszej 
przyszłości. W  tym  miejscu  burmistrz 
opowiedział  o  powstającym  przedsię‐
biorstwie  –  rozlewni  wody  w  Grabni‐
ku,  dzięki  któremu  kilkadziesiąt  osób 
znajdzie  zatrudnienie.  Kończąc    swą 
wypowiedź  zaznaczył,  że  społeczeń‐
stwo  naszej  gminy,  ma  opinię  ludzi 
dobrych  i  niezepsutych,  co  wielokrot‐
nie słyszy od turystów i gości przyjeż‐
dżających do Serca Roztocza.

Mariola  Czapla  –  dyrektor  Kra‐
snobrodzkiego Domu Kultury, mówiąc 
o  życiu  kulturalnym  naszego  miasta, 
opowiadała  nie  tylko  o  działaniach 
prowadzonych  przez  dom  kultury  ale 
także odniosła się do kultu maryjnego, 
który  niewątpliwie  ma  wpływ  na  roz‐
wój krasnobrodzkiej kultury. 

Maria  i  Marek  Rzeźniakowie   
właściciele  galerii  Szur  k/Krasnobro‐
du, opowiadali o rodzinnej historii, ar‐
tystycznej  tradycji,  o  potędze  sztuki, 
która  potrafi  łączyć  i  rozprzestrzeniać 
się  na  wiele  życiowych  kierunków, 

tym  samym  promując  i  rozsławiając 
Zamojszczyznę.  Zdradzili  także  kilka 
ciekawych  historii  dotyczących  ich 
wspólnego  artystycznego  życia,  po‐
działu  ról  rodzinnych,  fascynacji  i  pa‐
sji, które wplatają się w  ich codzienną 
działalność.

Kolejną  rozmówczynią  Tomasza 
Wybranowskiego była   Marianna Ol‐
szewska – emerytowana nauczycielka, 
poetka, autorka 4 tomików poezji, któ‐
ra podzieliła się swoją historią miłości 

Radio WNET z Krasnobrodu
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Zumbowe  rytmy  podczas  tego‐
rocznych  wakacji  nad  krasno‐

brodzkim  zalewem  ogarnęły  liczną 
grupę aktywnych.

ZUMBA  to  połączenie  tańca  z  fit‐
nesem,  to    radość  i  energia,  to  proste 
taneczne  kroki,  kombinacje  ruchów 
i  energetyczna  muzyka  –  która  jest 
gwarantem  udanej  zabawy  dla  osób 
w każdym wieku.

Taką  właśnie  propozycję  dla 
wszystkich  lubiących  aktywny  wypo‐
czynek  zorganizował  już  po  raz  trzeci 
Krasnobrodzki Dom Kultury, który tak 
jak  w  latach  poprzednich  postawił  na 
wakacyjne taneczne rytmy.

Zajęcia,  w  których  mógł  wziąć  udział 
każdy,  to przede wszystkim  ruch  i do‐
bra zabawa. Nie ważny był wiek, płeć, 
czy sportowe umiejętności. Liczyły się 
przede  wszystkim  chęci  i  pozytywne 
nastawienie. A  tego  na  spotkaniach  na 
krasnobrodzkiej plaży nie brakowało.

Niezła  frekwencja,  gorące  latyno‐
amerykańskie  rytmy,  uśmiech  i  moc 
pozytywnej energii przyciągnęły wielu 
aktywnych  uczestników  zajęć,  ale 
i  widzów,  którzy  obserwowali  i  nie‐
śmiało  tupali  nóżką w  rytm muzyki  – 
mamy  nadzieję,  że  podczas  kolejnych 
wakacji, dołączą do zumbujacej grupy.

Cieszy fakt, że ta letnia, wakacyjna 

propozycja  z  roku  na  rok  spotyka  się 
z coraz większym zainteresowaniem. 

Zajęcia, tak jak w latach ubiegłych 
prowadziła,  licencjonowana  instruk‐
torka    Beata  Kulczyńska  z Tomaszo‐
wa  Lubelskiego  –  osoba  pełna  pozy‐
tywnej  energii,  uśmiechnięta  i  zaraża‐
jąca wszystkich dookoła swoją pasją. 

Wakacyjne  spotkanie  z  zumbą  za 
nami  i  nie  ma  wątpliwości,  że  był  to 
czas świetnej zabawy połączonej z ak‐
tywnością,  która  daje  satysfakcję 
i wprawia w doskonałe samopoczucie.

Jeśli  ktoś  nie  zdecydował  się  na 
dołączenie  do  zumbującej  grupy 
w wakacje, może spróbować tej formy 

aktywności  na  zajęciach 
z  energiczną  i  sympatyczną 
trenerką  odbywajcychą  się 
w  Krasnobrodzkim  Domu 
Kultury w każdy wtorek.
Wystarczy raz spróbować, by 

chcieć więcej. Warto się o  tym 
przekonać?
Serdecznie  zapraszamy. 

ZUMBA  KIDS  –  godz.18.00, 
ZUMBA dla dorosłych   godz. 
19.00.

M.K.
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do  Krasnobrodu.  Na  antenie 
można  była  wysłuchać  jed‐
nego  z  wierszy  wybranych 
przez  autorkę.  „Ta  ziemia” 
z  tomiku  „Krasnobrodzkie 
klimaty”,  który  wspaniale 
wpisał  się  w  tematykę  audy‐
cji. 

Ostatnim  gościem  kra‐
snobrodzkiej  audycji  była 
Alicja Parkitny  – kierownik 
zespołu  folklorystycznego 
„Wójtowianie”,  która    opo‐
wiadała  o  historii  grupy,  jej 
działalności,  sukcesach,  na‐
granych  płytach  i  niewątpli‐
wej miłości do śpiewu, który 
rozsławia Krasnobród.  

Ponadto  o  aktualnościach 
ze świata mówili:

Zbigniew Stefanik – ko‐
respondent  Radia  WNET 
z Francji; 

Tomasz  Rzymkowski  – 
poseł  Kukiz’15,  wiceprze‐
wodniczący  sejmowej  komi‐
sji  śledczej  ds. Amber Gold   
oraz  Adam  Wesołow‐
ski  przewodniczący  Klubu 
Gazety  Polskiej  w  Sztokhol‐
mie.

Trzygodzinna  audycja 
pod  przewodnictwem  znako‐
mitego  Tomasza  Wybranow‐

skiego,  doskonale  czującego 
się  na  krasnobrodzkiej  ziemi 
minęła jak jedna chwila. 

Lekko  prowadzona  roz‐
mowa,  zawierająca  wiele 
wątków  osobistych  i  regio‐
nalnych,  które  wynikały 
z  pochodzenia  prowadzące‐
go,  sprawiły,  ze  zarówno  za‐
proszeni  goście  jak  i  słucha‐
cze  audycji  czuli  niekłamaną 
ciekawość  i  zainteresowanie 
redaktorskie  oraz  bogatą 
wiedzę,  która  nadawała  tem‐
pa  i  kolorytu  wszystkim 
konwersacjom . 

To  właśnie  sprawiło,  że 
poranny  program  z  Krasno‐
brodu  słuchało  się  z  wielką 
przyjemnością.  Pozostaje 
mieć  nadzieję,  że  dotarliśmy 
do  wielu  słuchaczy,  których 
poranek  z  Radiem  WNET   
nadawany  z  małego  mia‐
steczka na Roztoczu zacieka‐
wi,  zainspiruje  i  zechcą 
sprawdzić  jak  smakują  „kra‐
snobrodzkie klimaty”…

Wszystkich  serdecznie 
zapraszamy,  a  zespołowi  ra‐
diowemu  serdecznie  dzięku‐
jemy.

M.K.

ZUMBA NA KRASNOBRODZKIEJ PLAŻY i nie tylko
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Pozytywnie  zakropkowani    tak 
mówi się o osobach, które bio‐

rą  udział    w  działaniach  związanych   
z kropką. 

Międzynarodowy  dzień  kropki. 
A  co  to  takiego?  Jest  to  święto  kre‐
atywności,  odwagi  i  dobrej  zabawy. 
Organizują  je  szkoły,  świetlice,  biblio‐
teki  na  całym  świecie  15  września, 
każdego roku. A skąd takie święto? To 
kropka  z  książeczki  Petera  Reynoldsa 
o Vashti stała się pretekstem do zorga‐
nizowania wielkiej światowej akcji. To 
opowieść  o  małej  dziewczynce,  która 
dzięki kropce uwierzyła w siebie.

W  tym  roku  kropka  zagościła 
i  w  naszych  stronach.  Zostaliśmy  ofi‐
cjalnie  zgłoszeni,  zarejestrowani  i  za‐
znaczeni na mapie pod numerem 123 – 
Szkoła  Podstawowa  w  Kaczórkach 
i  124  Zespół  Szkół  w  Krasnobrodzie. 
W tym roku zgłoszonych placówek na 
terenie Polski było ponad 700.

Pomimo  wielu  pytań:  a  co  to  za 
święto i dlaczego we wrześniu? Jest to 
czas  organizowania  pracy  szkoły. 
Święto  jak  najbardziej  się  udało,  mo‐
gliśmy  pochwalić  się  wieloma  działa‐
niami z kropką w roli głównej.
Szkoła w Krasnobrodzie  zorganizowa‐
ła  Święto  Kropki  w  poniedziałek  17 
września. Wzięło  w  nim  udział  więk‐
szość  klas,  od  trzylatków  po  klasy  li‐
cealne.  I  chociaż  święto wydawało  się 
być  dla  „maluszków”  spodobało  się 
i  starszym.  W  tym  dniu  każdy  mógł 
wystąpić w kropkowym stroju,  liczyło 
się  kreatywne  podejście  do  tematu. 
Szkoła mieniła  się  od  kolorowych  su‐
kienek i koszulek i skarpetek w kropki, 
często  naklejonych  do  ubrań.  Z  tym 

zadaniem  nie  miała  problemu  grupa 
przedszkolnych  „Biedronek”,  w  swo‐
ich  strojach prezentowali  się  znakomi‐
cie.  W  klasach  nauczyciele  postarali 
się  o  kropkowe  zadania  na  swoich 
przedmiotach.  Nie  zabrakło  kropek 
w  świetlicy  i  gabinecie  logopedy.  Po‐
wstawały prace plastyczne wzorowane 
na  dziełach  wielkich  mistrzów  malar‐
stwa i gry z motywem kropki. Najwię‐
cej  napracowały  się  „Kropkowe 
wolontariuszki”, gimnazjalistki z klasy 
IIIA. Dominika, Paulina  i Łucja, które 
przeczytały historię małej dziewczynki 
w  niemal  każdej  z  młodszych  klas, 
dziewczęta  przeprowadziły  rozmowy 
z  uczniami,  malowały  dzieciom  buzie 
w  kolorowe  kropki  i  wykonały  foto
relację  z  akcji.  Dużym  zainteresowa‐
niem  cieszyła  się  „Kropkowa  foto
budka”,  którą  przygotowały  Daria 
i  Wiktoria,  czuwały  również  nad  wy‐
stawą  prac  uczniowskich  „Mistrzowie 
i uczniowie malują kropkami” i „Drze‐
wem  szkolnych  talentów”,  na  którym 
zebrały informacje o zdolnościach i ta‐
lentach naszych uczniów .

W  szkole  w  Kaczórkach  było 
wspólne spotkanie, a działania polega‐
ły  na  zdobywaniu  kropek  w  przepro‐
wadzonej  szkolnej  grze  „Kropkowy 
detektyw”, uczniowie mogli zdobywać 
kropki  w  różnych  konkurencjach: 
przebranie  w  kropki,  malowanie  kro‐
pek,  a  nawet  kreatywną  postawą 
w czasie zajęć  lekcyjnych. Dla 
najlepszych  kropkowych  de‐
tektywów  przewidziano  krop‐
kowe nagrody. 

Tu  pozwolę  sobie  zacyto‐
wać relację  tego święta   opisa‐

ną przez ucznia klasy VI. Kuby K.
We  wtorek  18  września  odbył  się 

w naszej szkole Dzień Kropki. Ucznio‐
wie  byli  zachwyceni  tym  dniem.  Naj‐
pierw  odbył  się  apel.  Pani  Halina 
opowiedziała  nam  o  historii  kropko‐
wania  i  odczytała  historię  takiej 
dziewczynki,  która  malowała  kropka‐
mi.  Potem  szukaliśmy  kropek.  Hasło 
wyszło: Uwierz w siebie, każdy ma ta‐
lent. Następnie malowaliśmy kropkowe 
dzieła  sztuki.  Pisaliśmy  także  alfabe‐
tem Braila...
…i  jeszcze  relacja dziewczynek z kla‐
sy IV:

W  Dniu  Kropki  każdy  bawił  się 
znakomicie,  nawet  maluchy.  Najfaj‐
niejsze  było  szukanie  kropek.  Tych 
chwil  nikt  nie  zapomni  przez  bardzo 
długi czas.

Ten  dzień  był  wspaniały!  Bardzo 
dziękuję,  że  pani  zorganizowała  taki 
dzień  w  naszej  szkole  i  bardzo  bym 
chciała żeby taki dzień się powtórzył.

Kropka, niby nic a może tak wiele!
W podsumowaniu, wszystkie klasy 

biorące  udział  w  akcji  otrzymały  po‐
dziękowania,  a  szkoły  certyfikaty 
udziału w projekcie.

Za  rok  będzie  jeszcze  lepiej.  Po‐
zdrawiam. 

Halina Gontarz
koordynatorka  przedsięwzięcia

Fotorepoetaż  str.  27

Pozytywnie zakropkowani

Pomnik 100lecia Odzyskania 
Niepodległości

„Komitet Organizacyjny Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości w Gminie Krasnobród” i „Komitet 

Społeczny Budowy Pomnika 100lecia Odzyskania Niepodległości 
w Krasnobrodzie” zapraszają do wsparcia inicjatywy

budowy Pomnika 100lecia Odzyskania Niepodległości.
Fundusze zbierane są na specjalnie w tym celu

założonym koncie bankowym:

Komitet Społeczny 
Budowy Pomnika 100leci

 Odzyskania Niepodległości w Krasnobrodzie
Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim O/Krasnobród

Nr Konta 60 9639 0009 3002 0059 0615 0001
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Już  po  raz  trzynasty  przyjechali 
do  Krasnobrodu  artyści  na 

Ogólnopolskie  Warsztaty  Ilustratorów 
zorganizowane  przez  Krasnobrodzki 
Dom Kultury i Marię Grażynę Szpyrę, 
która od blisko 35 lat zajmuje się upo‐
wszechnianiem  polskiej  ilustracji 
w kraju i za granicą.

W warsztatach,  które  trwały  od 27 
sierpnia  do  2  września  2018  roku 
uczestniczyło  13  wybitnych  ilustrato‐
rów  z  całej  Polski,  których  w  dobie 
wszechobecnego  Internetu  bliżej  nie 
trzeba  przedstawiać  –  lista  nagród, 
wystaw,  różnych  działań,  a  przede 
wszystkim  zilustrowanych  przez  nich 
książek  jest  bardzo  bogata.  Nazwiska 
mówią  same  za  siebie:  Józef  Wilkoń, 
Maria Ekier, Krystyna Michałowska, 

Hanna  GrodzkaNowak,  Bogusław 
Orliński,  Jolanta  Marcolla,  Anna  Sę‐
dziwy,  Elżbieta  Wasiuczyńska,  Piotr 
Fąfrowicz,  Artur  Gołębiowski,  Alek‐
sandra  MichalskaSzwagierczak,  Zu‐
zanna Orlińska i Mikołaj Kamler.

Od  wielu  lat  ilustratorzy  traktują 
Krasnobród  jako  miejsce  swoich  śro‐
dowiskowych  spotkań,  miejsce  inspi‐
racji,  konfrontacji  i  międzypokolenio‐
wej  wymiany  doświadczeń.  Po  raz 
pierwszy  przyjechali  tu  w  1984  roku 
na  Ogólnopolski  Plener  Ilustratorów, 
na  zaproszenie Marii Grażyny Szpyry, 
która  jako  ówczesna  dyrektor  Biura 
Wystaw  Artystycznych  w  Zamościu 
szczególną troską otoczyła tę grupę ar‐
tystów.

Od  2006  roku  tę  formę  środowi‐

skowych  spotkań  realizuje  wspólnie 
z  Krasnobrodzkim  Domem  Kultury 
pod  nazwą  Ogólnopolskie  Warsztaty 
Ilustratorów.  Każda  edycja  ma  swój 
temat  wiodący.  W  tym  roku  artystów 
inspiruje  postać  i  twórczość  Stanisła‐
wa  Moniuszki    jednego  z  najwybit‐
niejszych  kompozytorów  polskiego 
romantyzmu, ojca polskiej opery naro‐
dowej  i  wielkiego  patrioty,  którego 
200.  rocznicę  urodzin  obchodzić  bę‐
dziemy w 2019 roku.

Program  projektu  obejmującego 
warsztaty,  wystawę  i  wydawnictwo 
powstaje  w  konsultacji  z  Teatrem 
Wielkim  Operą  Narodową  w Warsza‐
wie.

Mariola Czapla

XIII Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów

Uczestnicy XIII Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów w Krasnobrodzie wraz z władzami Krasnobrodu podczas wernisażu 
wystawy ilustracji do kołysanek, prezentującej efekty ubiegłorocznych warsztatów.

Konkurs fotoplastyczny z orłem w roli głównej
Konkurs  fotograficznopla‐

styczny  „Na  tropach  Orła 
Białego”  to kolejna propozycja Ze‐
społu  Szkół  w  Krasnobrodzie 
i  miejscowego  domu  kultury  na 
uczczenie  100.  rocznicy  odzyska‐
nia przez Polskę niepodległości.

Swoje  propozycje  mogą  zgła‐
szać  dzieci,  młodzież  i  dorośli, 
a  uroczyste  podsumowanie  arty‐
stycznej  rywalizacji  odbędzie  się 
podczas  rocznicowych  obchodów 
w listopadzie. 

Zadaniem  uczestników  jest 
przesłanie  fotografii  lub  pracy  pla‐
stycznej,  przedstawiającej  wizerun‐
ki  polskich  symboli  narodowych 
z  różnych  okresów  historycznych. 
Mogą  to  być  postaci  orła    ptaka, 
rzeźby,  pomnika,  orzełka  z  guzika, 
czy pieczątki. 

Organizatorzy  z  Koła  Fotogra‐
ficznego  ZS  w  Krasnobrodzie 

i Krasnobrodzkiego Domu Kultury 
liczą na kreatywne podejście do te‐
matu  i  zachowanie  szacunku  dla 
godła państwowego. 

Konkurs  będzie  się  odbywać 
w  dwóch  etapach.  Pierwszy  jest 
przeznaczony  dla  uczniów  szkół 
podstawowych, gimnazjalistów i li‐
cealistów z miasta i gminy Krasno‐
bród,  natomiast  drugi  nie  ma 
ograniczeń  wiekowych,  ani  teryto‐
rialnych. Wszystkie  prace,  także  te 
wyłonione  w  konkursach  szkol‐
nych,  należy  przekazać  do  31  paź‐
dziernika  do  Zespołu  Szkół 
w  Krasnobrodzie,  pełny  regulamin 
jest  dostępny  na  stronie: www.kra‐
snobrod.pl, a szczegółowe informa‐
cje  można  uzyskać  także 
telefonicznie pod numerem: 84 660 
71  17  i  pod  adresem  poczty  elek‐
tronicznej:  kolofoto.kras@gma‐
il.com. 

ias.24
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Aaa, kotki dwa…
Wernisaż ogólnopolskiej wystawy ilustracji do kołysanek
Aaa,  kotki  dwa…    to  tytuł 

ogólnopolskiej  wystawy  ilu‐
stracji  do  kołysanek,  której  wernisaż 
odbył się w dniu 29 sierpnia 2018 roku 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Wystawa  prezentuje  efekty  XII 
Ogólnopolskich  Warsztatów  Ilustrato‐
rów,  które  odbyły  się  w  2017  roku 
w Krasnobrodzie.  Ich motywem  prze‐
wodnim  były  kołysanki.  Oprócz  ilu‐
stracji wykonanych  przez  uczestników 
warsztatów  na  wystawie  można  zoba‐
czyć  również  prace  innych  artystów, 
między  innymi  uczestników  wcze‐
śniejszych edycji  tej ważnej dla środo‐
wiska  formy  spotkań  od  wielu  lat 
współpracujących  z  Krasnobrodzkim 
Domem  Kultury  i  Marią  Grażyną 
Szpyrą. W  sumie  na  wystawie  można 
zobaczyć prace 30 autorów.

Wśród nich są: Józef Wilkoń, Tere‐
sa Wilbik, Maria  Ekier,  Bogusław Or‐
liński,  Hanna  GrodzkaNowak,  Kry‐
styna  Michałowska,  Jolanta  Marcolla, 
Krystyna  LipkaSztarbałlo,  Anna  Sę‐
dziwy,  Elżbieta  Wasiuczyńska,  Mie‐
czysław  Wasilewski,  Franciszek  Ma‐
śluszczak,  Małgorzata  Dmitruk,  Artur 
Gołębiowski,  Piotr  Fąfro‐
wicz, Mikołaj Kamler, Jolan‐
ta  Kolary,  Zbigniew    Koła‐
czek, Aleksandra Kucharska
Cybuch,  Halina  Kuźnicka, 
Bartłomiej  Kuźnicki,  Alek‐
sandra  MichalskaSzwagier‐
czak,  Leszek  Ołdak,  Wanda 
Orlińska,  Zuzanna  Orlińska, 
Małgorzata  SawickaWoro‐
nowicz, Katarzyna Stanny.

Autorów  tych  nie  trzeba 
bliżej  przedstawiać.  Są  to 
znani  i  popularni  nie  tylko 
w  Polsce  laureaci  wielu  na‐
gród, twórcy i kontynuatorzy 
polskiej  szkoły  ilustracji,  jak 
też  młodzi  wyróżniający  się 
artyści.

Wśród  prac  prezentowa‐
nych  na  wystawie  znalazły 
się  ilustracje  do  najbardziej 
znanych i najczęściej śpiewa‐
nych  kołysanek,  w  których 
głównymi  bohaterami  są: 
kotki,  misie,  żabki,  ale  jest 
też kołysanka podlaska o ku‐
rach,  śpiewana  przez  pol‐
skich  Białorusinów,  wyszyta 
przez  autorkę  na  autentycz‐
nym kocyku swoich dzieci.

Kołysanki  i  usypianki  są 

obecne  również  we  współczesnej  lite‐
raturze,  o  czym  można  się  przekonać 
oglądając wystawę w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury.

Wernisaż  odbył  się  z  udziałem 
wielu gości, których powitała dyrektor 
KDK.  Zanim  to  jednak  nastąpiło,  był 
muzyczny  wstęp    kołysanką  powitał 
wszystkich  zebranych  zespół  folklory‐
styczny  „Wójtowianie”,  który  od  lat 
towarzyszy  krasnobrodzkim  wydarze‐
niom  związanym  z  ilustracją  i  jej 
twórcami. Wraz  z  zespołem kołysankę 
nucili  też  uczestnicy  spotkania,  który‐
mi  byli:  ilustratorzy  –  autorzy  prac 
prezentowanych  na  wystawie,  artyści 
plastycy  z  Zamościa  i  Tomaszowa, 
a  także    delegacja Zamojskiego Towa‐
rzystwa  Renesans  z  panią  prezes  Elż‐
bietą  Gnyp  na  czele,  inicjatorzy  kra‐
snobrodzkich  spotkań  ilustratorów   
Jolanta  Pielach  i  Jacek  Szpinda  z  Za‐
mościa,  Maria  Grażyna  Szpyra  –  au‐
torka  projektu  i  kurator wystawy,  bur‐
mistrz  Krasnobrodu  Kazimierz  Misz‐
tal,  zca  burmistrza  Janusz Oś, miesz‐
kańcy Krasnobrodu oraz inni goście.

W dalszej części spotkania o trady‐

cji  spotkań  ilustratorów w Krasnobro‐
dzie, a także o  wystawie i jej twórcach 
oraz  o  trwających  w  tym  czasie  XIII 
Ogólnopolskich  Warsztatach  Ilustrato‐
rów  opowiedziała  Maria  Grażyna 
Szpyra,  która  w  swoim  wystąpieniu 
podziękowała  władzom  miasta  za 
wspieranie  organizacji  twórczych  spo‐
tkań  ilustratorów  oraz  dyrekcji  i  pra‐
cownikom  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury  za  współpracę  przy  organiza‐
cji warsztatów i przygotowanie wysta‐
wy.  
 Głos zabrał również gospodarz miasta 
  burmistrz  Kazimierz  Misztal,  który 
wyraził  swoje  uznanie  i  podziękowa‐
nie  dla  Pani  Kurator  oraz  artystów, 
którzy  chętnie  przyjeżdżają  do  Kra‐
snobrodu, czerpią tu inspiracje do pra‐
cy  twórczej  i  prezentują  efekty  swojej 
pracy na wystawach powarsztatowych. 
Do  podziękować  dołączone  były 
kwiaty,  które  burmistrz  wręczył  ilu‐
stratorom  i  kuratorce  Marii  Grażynie 
Szpyrze.

W imieniu ilustratorów głos zabra‐
ła  Elżbieta  Wasiuczyńska  dziękując 
z  kolei  władzom  miasta,  kadrze  Kra‐

snobrodzkiego  Domu  Kultury 
za  gościnność  i miłą  atmosfe‐
rę    podczas  warsztatów  oraz 
wernisażu  oraz  zespołowi 
„Wójtowianie” za oprawę mu‐
zyczną  spotkania.  Do  podzię‐
kowań  dołączony  był  upomi‐
nek w postaci zestawu książek 
ilustrowanych  przez  uczestni‐
ków  warsztatów,  który 
w  imieniu  ilustratorów burmi‐
strzowi  Krasnobrodu  wręczył 
Artur Gołębiowski. 
W  dalszej  części  spotkania 

był  czas  na  dokładne  obejrze‐
nie  wystawy,  rozmowy  z  ilu‐
stratorami  i  innymi  uczestni‐
kami wernisażu, a także słodki 
poczęstunek,  podczas  którego 
rozbrzmiewały  kołysanki  i  in‐
ne  piosenki  w  wykonaniu 
„Wójtowian”.
Wystawa  będzie  czynna 

w  KDK  do  końca  październi‐
ka br. Potem planowane są  jej 
prezentacje w  galeriach  na  te‐
renie kraju.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 13
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Książka  Kochane  od  poczę‐
cia  autorstwa  Zofii  Koń‐

czewskiejMurdzek  i  Marii  Mur‐
dzekWierzbickiej    jak  stwierdza 
prof. Maria Ryś    „jest nie  tylko na‐
ukową  publikacją,  ale  zarazem  fa‐
scynującą  opowieścią  o  rozwoju 
człowieka  w  okresie  prenatalnym. 
Pomaga w zrozumieniu  i wspieraniu 
Cudu  Miłości,  dokonującego  się 
w ukryciu”. 

Z książki mogą skorzystać rodzi‐
ce, psycholodzy, pedagodzy,  lekarze, 
osoby  planujące  potomstwo  i  przy‐
gotowujące  się  do  porodu,  każdy, 
kto  chce  zaczerpnąć  wiedzy  o  roz‐
woju ludzkiego życia od poczęcia do 
narodzin  i  poznać  czynniki wspiera‐

jące  rozwój  oraz  te,  które  go  zabu‐
rzają.

Dzięki  licznym  fotografiom uka‐
zującym  dziecko  w  kontekście  ro‐
dziny  lektura  książki  kształtuje  po‐
zytywne  postawy  wobec  rodziciel‐
stwa.  Jest  także  cenną  pozycją w  li‐
teraturze  przedmiotu  i  z  uwagi  na 
bogactwo  wykorzystanych  źródeł 
może stać się pomocą w pracach na‐
ukowych  dotyczących  rodziny,  pro‐
kreacji  czy  ochrony  życia.  Książkę 
można  nabyć  w  zakrystii  krasno‐
brodzkiego  sanktuarium,  bądź  inter‐
netowo  poprzez  Wydawnictwo  PO‐
LIHYMNIA.

Czytelniczka GK

Kochane od poczęcia

Zbieranie  grzybów  to  wielka 
przyjemność  i  idealny  czas  na 

spędzenie  czasu  z  rodziną,  przyjaciół‐
mi  oraz  kontakt 
z  naturą.  To  ode‐
rwanie się od tele‐
fonów,  smartwo‐
nów  i  kompute‐
rów,  czas  na  re‐
laks,  naładowanie 
akumulatorów, 
pobycie  ze  sobą 
i  wielka  satysfak‐
cja, jeśli cel zosta‐
nie  zrealizowany, 
czyli  jeśli  do  do‐
mu  wrócimy 
z  pełnym  koszy‐
kiem  grzybów 

lub…  z  tak  dorodnym  okazem,  jaki 
udało się znaleźć krasnobrodzianinowi 
Rolandowi  Wyrostkiewiczowi.  Miło‐

śnik  grzybobrania 
znalazł  borowika wa‐
żącego 1.02 kg.

Mamy  nadzieję,  że 
zdjęcie  będzie  zachę‐
tą  dla  tych,  którzy 
jeszcze  nie  zdecydo‐
wali  się  na  wyprawę 
do lasu.

„W  polskim  klima‐
cie  większość  gatun‐
ków  grzybów  jadal‐
nych  dojrzewa 
w okresie od późnego 
lata  do  późnej  jesieni 
(tj.  najczęściej  od 
sierpnia  do  paździer‐

nika), w związku z czym grzybobrania 
odbywają  się  także  w  tym  czasie. 
Szybki  wzrost  grzybów  wymaga 
utrzymującego się przez kilka dni wil‐
gotnego  podłoża  (tj.  wymaga  desz‐
czu).” cyt. z Wikipedii.

M.K.

Letnie koncerty na Placu Siekluckiego
Tradycją  stało  się  już,  że w  ka‐

lendarzu  wydarzeń  kultural‐
nych  organizowanych  przez  Krasno‐
brodzki Dom Kultury na  stałe wpisały 
się „Letnie koncerty na Palcu Siekluc‐
kiego” 

Spotkania  z  różnorodną  muzyką 
odbywają  się  okresie  wakacyjnym 
w  centrum  naszego  miasta,  gdzie  za‐
równo  mieszkańcy  Krasnobrodu  jak 
i  turyści  mogą  posłuchać  zespołów 
i  kapel,  które  skorzystały  z  zaprosze‐
nia.  Są  to  najczęściej  grupy  z  regionu 
lubelskiego,  lecz  czasami  zdarza  się, 
że wykonawcy  są  spoza  granic  nasze‐
go kraju.

  W  minionym  sezonie  tak  właśnie 
było, bowiem dla miłośników muzyki, 
ale również tańca wystąpił macedoński 
zespół  folklorystyczny  „Oteks”,  który 
wspólnie  z  zespołem  „Roztocze”  od‐
wiedził  Krasnobród. Występ  nie  dość, 
że  żywiołowy  i bardzo energiczny do‐
starczył wielu wrażeń wizualnych, bo‐
wiem  miło  się  patrzyło  na  urodę  wy‐
konawców oraz na ich barwne stroje.

Ponadto  w  tegorocznym  sezonie 
można  było  posłuchać  jeszcze  trzech 
wykonawców:  Młodzieżowej  Orkie‐
stry  Gminnego  Ośrodka  Kultury 
w  Łaszczowie,  zespołu  „Fermata” 
z Telatyna i Krasnobrodzkiej Orkiestry 

Dętej.
Niewątpliwą  zaletą  tych  niedzielnych 
spotkań  jest  różnorodność  muzyczna. 
Każdy może znaleźć cos dla siebie. 

Piękna słoneczna pogoda sprawiły, 
że  tegoroczne  koncerty  w  centrum 
Krasnobrodu  cieszyły  się  sporym  po‐
wodzeniem.

M. K
Fotoreportaż  str. 27.
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To był rok 1939
To  był  rok  1939.  Front  walk 

zbliżał  się  do  Krasnobrodu. 
Szukało się schronienia przed pociska‐
mi,  bombami  i  strzelaniną  wroga   
Niemców. Za  radą starszych gajowego 
Hejznera  uznano,  że  takim  miejscem 
bezpiecznym  były  rowy  i  dolinki  po‐
rośnięte  jodłą  i  bukami  położone  na 
południowym  zboczu  góry  oddalone 
około 1,5 krn od gajówki Hejznera na 
Grabniku,  nazywane  szkopimi  rowami 
  dołami.  Tam  właśnie  w  piękny,  sło‐
neczny  i  ciepły  dzień  w  niedzielę  za‐
trzymała się nasza grupa uciekinierów. 
Było  to  po  15  września  1939  roku. 
Uciekinierami  byli  krewni  i  znajomi, 
dorośli, młodsi  i dzieci, w tym też kil‐
kumiesięczne.  Zostało  wyznaczone 
odpowiednie  miejsce. W  pobliżu  tego 
miejsca wybrano wieloletnią  i wysoką 
jodłę,  którą  zerżnęło  dwu  mężczyzn. 
Porżnięto  na  kawałki.  W  tym  czasie 
inni  wykopali  duży  dół  zaplanowany 
na  pomieszczenie  całej  grupy.  Na  dół 
zatoczono pocięte kawałki,  tak, że one 
stanowiły  strop    zabezpieczenie  od 
góry. Na te kloce nałożono pocięte ga‐
łęzie i ziemię. To był schron.

Było też wejście do środka. Środek 
wyłożono gałęziami, a na nich ułożono 
to, co można było ze sobą zabrać. Były 
tam  też miejsca  na  siedzenie  i  spanie. 
W  nocy  paliły  się  świeczki.  Z  jedze‐
niem  i  piciem  było  bardzo  skromnie. 
Mój  braciszek  miał  wtedy  piąty  mie‐

siąc.  Wózka  nie  było,  mama  musiała 
być  stale  z  nim.  Płóciennych  pieluch 
nie można było prać, więc  suszyło  się 
je na krzakach. W początkowym okre‐
sie  ciszy  starsi  rozmawiali  o  różnych 
sprawach, a ja się dziwiłem, po co bu‐
dowali  ten  schron.  Utkwił  mi  w  pa‐
mięci  taki  szczegół,  jak  to  stryj  z  Po‐
morza  opowiadał,  że  Niemcy  tam 
wcześniej rozpoczęli wojnę i że on był 
w  takiej  sytuacji,  że  jak mówił:  „prze‐
cie mnie kula po cholewie czyrknęła”. 
Uciekli  z  Pomorza  do  rodziny w Kra‐
snobrodzie.

Moi rodzice dużo czasu poświęcali 
braciszkowi, mnie mniej,  to  też byłem 
kapryśny  i  płaksiwy.  Któryś  z  kuzy‐
nów rozwiązał  ten problem w ten spo‐
sób,  że  zawołał  mnie,  zdjął  pasek  ze 
spodni i po prostu przywiązał mnie do 
jodły  i  powiedział    możesz  teraz 
wrzeszczeć  ile  chcesz    to  poskutko‐
wało.  Chyba  w  drugim  dniu  pobytu 
w lesie  tata wziął mnie  i poszliśmy po 
południu  do  gajówki  po  zaopatrzenie: 
żywność,  mleko,  wodę  i  inne  rzeczy. 
Wracaliśmy  z  gajówki,  robił  się 
zmrok.  Ja,  jako  pięciolatek  trzymałem 
się  tobołka  taty, który niósł go na ple‐
cach.  Doszliśmy  do  kilku  wąwozów   
rowów  i  poszliśmy  w  górę  jednym 
z nich, było ciemno. Tato nogami wy‐
bierał  ścieżkę.  W  pewnym  momencie 
tata uważał, że dotarliśmy do celu  do 
schronu. Nie  było  jednak widać  świa‐

tełka świeczki, ani nikt nie odpowiadał 
na  nasze  wołanie.  Musieliśmy  wrócić 
się niżej, aby wybrać rów, wąwóz wła‐
ściwy.  Wędrówka  w  górę  od  nowa. 
Mój kontakt z tatą to był tobołek, któ‐
rego  trzymałem  się  kurczowo. Wresz‐
cie dotarliśmy do światełka i zbawcze‐
go  schronu.  Później  słyszeliśmy  od‐
głosy  walk,  wybuchy  i  strzały  armat‐
nie. To była bitwa w Krasnobrodzie.

Gdy  ucichły  walki,  wróciliśmy  do 
mieszkań  w  Podzamku,  który  nie  był 
zniszczony  w  działaniach  wojennych. 
Dowiedzieliśmy się o walkach i znisz‐
czeniu  Krasnobrodu  i  o  tym,  że  Ko‐
ściół zamieniony był na szpital, że du‐
żo było rannych i zabitych.

Mój tata, jako ogrodnik był ze mną 
na  górnym  sadzie  i  wtedy  widziałem 
pierwszy raz kolumnę ciężarowych sa‐
mochodów  z  Niemcami.  Samochody 
miały przednie koła gumowe, a tył był 
na gąsienicach. Jechały od strony Kra‐
snobrodu  w  kierunku  Zamościa.  Inną 
rzeczą,  jaką  przy  wędrówce  po  ogro‐
dzie warzywnym, jakieś 200 m od bu‐
dynku  przeznaczonego  w  czasie  go‐
spodarowania  za  Fudakowskiego  na 
magazyn  zbożowy  były  leżące  na  tra‐
wie medale, odznaczenia, Krzyże woj‐
skowe.

Nie mogliśmy ich zabrać, więc za‐
kopaliśmy  w  kretowisku.  Po  kilku 
dniach  już  ich  nie  było.  Nie  mogłem 
zrozumieć,  jak  mógł  to,  chyba  zasłu‐

W  sobotę  8  września  2018  r., 
po  raz  piąty  w  Krasnobro‐

dzie  odbyło  się  Narodowe  Czytanie. 
„Przedwiośnie”  Stefana  Żeromskiego 
czytali przedstawiciele władz samorzą‐
dowych  i  duchowieństwa,  nauczyciele 
i  uczniowie  Zespołu  Szkół  w Krasno‐
brodzie oraz mieszkańcy naszego mia‐
sta.  Czytający  wystąpili  w  strojach 
w  stylu  lat  2030 XX wieku.  Patronat 
honorowy  nad  wydarzeniem  objęła 
Para Prezydencka.

Współorganizatorem  tegorocznego 
Narodowego  Czytania  był  Zespół 
Szkół  w  Krasnobrodzie.  Szczególne 
podziękowania kierujemy do osób bez, 
których  Krasnobrodzkie  Narodowe 
Czytanie  z  pewnością  nie  byłoby  tak 
okazałe.  Są  to:  pan  Paweł  Murdzek 
i  panie    Halina  Gontarz  i  Marzanna 
Tarłowska.  Serdecznie  dziękujemy  za 

trud  włożony  w  całe  przedsięwzięcie. 
Dziękujemy  również Czytającym,  któ‐
rych w tym roku było wyjątkowo wie‐
lu  bo  aż  44  osoby. Czytali: Kazimierz 
Misztal,  ks.  Eugeniusz  Derdziuk,  Elż‐
bieta  Działa,  Krystyna  Czapla,  Adam 
Kałuża,  ks.  Bogdan  Nowicki,  Mariola 
Kawecka,  Marek  Pawluk,  Agnieszka 
Adamczuk, Anna  Kościk,  Jacek  Przy‐
tuła,  Radosław  CiosMairot,  Andrzej 
Czapla, Jakub Kurantowicz,  , Marzena 
Teterycz,  Marta  Gęśla,  Alina  Słota, 
Celina  Lalik,  Jolanta  Kurantowicz, 
Hanna  Gęśla,  Halina  Gontarz,  Marze‐
na Kuniec, Wanda Sahajko, Hubert Ja‐
błoński, Wiesława Dąbrowska,  Graży‐
na  Krzeszowska,  Bartłomiej  Woło‐
wiec,  Alicja  Parkitny,  Paweł  Korga, 
Eryk  Cybulski,  Dawid  Tyrka,  Maksy‐
milian  Szeliga,  Agnieszka  Wołowiec, 
Jakub Jańczuk, Martyna Przytuła, Ma‐

teusz Przygon, Mateusz Pryciuk, Mar‐
celina  Nadłonek,  Mateusz  Bukała, 
Grzegorz  Adamczuk,    Wiktoria  Wia‐
trzyk,  Norbert  Pasieczny,  Oliwia 
Tracz, Gabriela Szpyra.

Dziękujemy  również  Krasno‐
brodzkiemu  Stowarzyszeniu  Tury‐
stycznemu  za  wspaniałe  przekąski, 
którymi  raczyli  nas  tego  popołudnia 
oraz panu Robertowi Michalskiemu za 
wypożyczenie  mebli,  które  były  nie‐
zbędnym  elementem  naszej  scenogra‐
fii  oraz  panu  Jarosławowi  Monastyr‐
skiemu  za  obsługę  akustyczną  wyda‐
rzenia. Na  koniec mamy  świetną wia‐
domość. To była CZĘŚĆ PIERWSZA. 
O terminie części drugiej będziemy in‐
formować.

B. Włodarczyk
Fotoreportaż  str. 2

Narodowe Czytanie 2018
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Reprezentacja  Huciska  wygrała 
tegoroczny Turniej Piłki Noż‐

nej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu. 
W  zawodach,  które  odbyły  się  w  nie‐
dzielę  16  września,  wzięło  udział  11 
zespołów.  Rywalizacja  rozpoczęła  się 
w  trzech  grupach,  w  których  mecze 
były  rozgrywane  systemem  „każdy 
z  każdym”.  Do  kolejnej  fazy  awanso‐
wały  tylko najlepsze  ekipy,  które mię‐
dzy  sobą  walczyły  o  główne  trofeum. 
W decydującym etapie  turnieju  druży‐
na  z  Huciska  pokonała  4:0  Krasno‐
bródPodzamek  i  zremisowała  bez‐
bramkowo  z  Majdanem  Wielkim,  na‐
tomiast  w  meczu  KrasnobródPodza‐
mek    Majdan  Wielki  ta  druga  ekipa 
wygrała  3:0. W  klasyfikacji  końcowej 
Hucisko  wyprzedziło  Majdan  Wielki 

lepszym bilansem bramkowym, a Kra‐
snobródPodzamek  zajął  trzecie  miej‐
sce. 

W  zwycięskim  zespole  zagrali: 
Krzysztof  Cieplak,  Karol  Mękal,  Da‐
niel Mękal, Marcin Rogowski, Michał 
Gałka,  Piotr  Ścirka,  Sławomir  Droź‐
dziel i Grzegorz Droździel.

Oprócz  trofeów  dla  drużyn,  orga‐
nizatorzy  przyznali  wyróżnienia  indy‐
widualne.  Najlepszym  zawodnikiem 
został Rafał Gradziuk z ekipy Krasno‐
bródPodzamek,  najlepszym  bramka‐
rzem okazał się Dawid Tyrka z Majda‐
nu  Wielkiego,  a  tytuł  króla  strzelców 
przypadł  zdobywcy  4  goli    Piotrowi 
Ścirce z Huciska.

W  niedzielnym  turnieju  zagrały 
także:  KrasnobródPodklasztor,  Kra‐

snobródCentrum,  KrasnobródZapia‐
sek, Malewszczyzna, Dominikanówka, 
Wólka Husińska, Stara Huta i Zielone.

Rozjemcami  meczów,  rozgrywa‐
nych  jednocześnie  na  trzech boiskach, 
byli  sędziowie  Zamojskiego  Okręgo‐
wego  Związku  Piłki  Nożnej  z  głów‐
nym  arbitrem    Andrzejem  Swachą 
oraz  wspomagającymi  go    Zygmun‐
tem  Luterkiem,  Piotrem  Burakiem 
i Markiem Borowińskim.

Wszystkie  zespoły  otrzymały  dy‐
plomy i nagrody rzeczowe, a najlepsze 
drużyny  odebrały  puchary,  które  wrę‐
czał burmistrz Krasnobrodu Kazimierz 
Misztal.

ias24
Fotoreportaż – str. 28

XVIII Gminy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu

żony  oficer  zrobić.  Czy  wyrzucenie 
tych  odznaczeń  wojskowych  miało 
chronić  tego  wyrzucającego,  czy  to 
również  coś  w  rodzaju  schronu.  Wy‐
tłumaczono  mi  to  później,  że  to  była 
jakaś  tragedia  osobista.  To  był  wyją‐
tek.

Starsi  mieszkańcy  Podzamku  po 
ustaniu  walk  zauważyli  na  górze  koło 
lasu nazywanego Wilczą Jamą stojące‐
go  samotnie  konia.  Koń  ten  stał  już 
chyba  dobę.  Gdy  zbliżyli  się  do  tego 
miejsca, zauważyli zabitego ułana. Tak 
więc  koń  towarzyszył  zabitemu  jako 

wierny druh.
Po  wielu  latach  wybrałem  się  na 

grzyby  tam,  gdzie  znajdował  się 
schron,  tam  zauważyłem  małe  zagłę‐
bienie  zarosłe  tak,  jak  pobliskie  oto‐
czenie.

Tadeusz Prus
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Po  zakończeniu  umowy 
z  Niemcami,  Brygada  wycią‐

gnęła się w kolumnę i ruszyła na połu‐
dnie. Jeńcy niemieccy odeszli w zwar‐
tej  kolumnie  w  kierunku  zachodnim. 
25  Pułk  Ułanów  –  jako  ostatni  zszedł 
ze  stanowiska.  Będąc  strażą  tylną  za‐
mykał  kolumnę. Około  południa,  pułk 
zatrzymał  się  w  miejscowości  Siedli‐
ska, gdzie nakarmiono konie, a wojsko 
otrzymało zasłużony posiłek.

W  Siedliskach,  gen. Anders  otrzy‐
mał wiadomość, że wieś Dernaki, któ‐
ra  położona  jest  na  kierunku  marszu, 
zajęta  jest  przez  wojska  bolszewickie. 
Generał  nie  chciał  wdawać  się 
w ewentualną walkę i postanowił omi‐
nąć tę miejscowość oraz przesuwać się 
na  południe,  wykorzystując  lukę  mię‐
dzy wojskami niemieckimi a sowiecki‐
mi.

W  celu  rozpoznania,  dowódca  25 
p.  uł.  płk  Bohdan  Stachlewski  wydał 
rozkaz  rtm.  Henrykowi  Rajcewiczowi 
dcy 2  szwadronu przejścia  z miejsco‐
wości Siedliska do wsi Koniuchy trasą 
własnoręcznie  naszkicowaną  przez 
gen. Andersa  i  sprawdzenie  czy  droga 
jest wolna od nieprzyjaciela. Szwadron 
został wzmocniony dwoma karabinami 
maszynowymi  por.  Zdzisława  Wójci‐
kowskiego.  Po  dotarciu  na  miejsce, 
szwadron  miał  czekać  na  przybycie 
pozostałych oddziałów pułku.
Dowódca  szwadronu  rtm.  Rojcewicz, 
po  dokładnym  przestudiowaniu  posia‐
danej  mapy,  doszedł  do  wniosku,  że 
Brygada  zmierza  do  granicy  węgier‐
skiej – na Sambor i Turek – będzie sta‐
rała  się  przejść  między  wojskami  nie‐
mieckimi i sowieckimi. Rotmistrz Roj‐
cewicz,  idąc  nakazaną  trasą,  patrolo‐
wał  napotkane  na  drodze  wsie 
i wysyłał meldunki do dowódcy pułku. 
Jak na razie wszystkie wsie były wolne 
od nieprzyjaciela.

Około  północy  tego  samego  dnia, 
łączność  z  Pułkiem  i  Brygadą  została 
przerwana    z  nieznanych  powodów. 
Szwadron  nie  wykonawszy  jeszcze 
całkowicie  zadania,  pomaszerował  la‐
sami w kier. wsi Koniuchy. Dochodząc 
do  szosy  Mościska  –  Sambor,  którą 
musiał przejść, ułani usłyszeli „ogrom‐
ny  szum  motorów”.  Patrol  wysłany 
przez  dowódcę  zameldował,  że  szosą 
przemieszcza  się  sowiecka  kolumna 
pancerna.  Dowódca  ukrył  szwadron 
w lesie i ubezpieczył od szosy placów‐
ką.  Żołnierze  ogromnie  przemęczeni 
wieloma  dniami  i  nocami  walk  oraz 
przemarszów  natychmiast  pozasypiali 
na  ziemi  koło  koni.  Kolumna musiała 

być bardzo duża, bo wciąż słychać by‐
ło  huk  silników  i  zgrzyt  gąsienic  po 
kamienistej drodze. 

W  pewnej  chwili  zdarzył  się  nie‐
oczekiwany  wypadek  –  padł  strzał. 
Ułan z czujki zdrzemnął się koło kara‐
binu  przeciwpancernego,  a  zasypiając 
nacisnął  na  spust.  Kilka  minut  wcze‐
śniej  na  drodze  przejazdu  w  pobliżu 
czujki  zatrzymał  się  sowiecki  czołg. 
Jego załoga słysząc wystrzał, zoriento‐
wała się, że ktoś jest przy drodze. Uła‐
ni  usłyszeli  rozkaz  wydawany  przez 
dowódcę  czołgu  nakazujący  załodze 
skręt  i  jazdy  w  kier.  lasu.  Dowódca 
czołgu  bał  się  jednak  ryzykować.  Sły‐
chać  było  głosy:  „Dawaj  w  pierod”. 
„Czewo  boiszsia  Polaczkow?”.  Po 
chwili  czołg  dołączył  do  kolumny, 
a  szwadron  lasami  wzdłuż  szosy  po‐
szedł do wsi Koniuchy. 

Była  to  duża  wieś  zamieszkała 
w większości przez Ukraińców. Wkra‐
czających ułanów dziewczęta powitały 
bukietami  kwiatów.  Okazało  się  jed‐
nak,  że  kwiaty  te  były  przeznaczone 
dla  oddziałów  Armii  Czerwonej  na 
którą mieszkańcy wsi czekali.

Wobec  braku  w  dalszym  ciągu 
wiadomości  z  Brygady  i  Pułku,  do‐
wódca  szwadronu,  po  naradzie  z  ofi‐
cerami  i  podoficerami  oraz  nakarmie‐
niu  ludzi  i  koni,  postanowił  ruszyć 
w  kier.  granicy  węgierskiej. W  czasie 
przygotowań do wymarszu, patrole za‐
meldowały,  że  zbliżają  się  jakieś woj‐
ska. Była  to kawaleria sowiecka, która 
otaczała  szerokim  łukiem  wieś,  chcąc 
zaskoczyć  Polaków.  Zarządzono  na‐
tychmiast alarm. Ustawiono dwa kara‐
biny  maszynowe  na  skraju  lasu.  Bol‐
szewicy  zbliżali  się  zwartą  masą,  bez 
zachowania  ostrożności.  Strzelali 
i  wznosili  okrzyki:  „Zdawajsia,  Pola‐
czok!”.

Raptowny  i  gęsty  ogień  polskich 
karabinów  maszynowych  spowodował 
wielkie  zamieszanie  w  szeregach  na‐
pastników. Nie można  było  jednak  te‐
go  wykorzystać  i  przebić  się  przez 
szeregi  nacierających  czerwonoarmi‐
stów,  gdyż  wieś  była  już  otoczona 
szczelnym  kordonem  wrogich  wojsk. 
Zaczęła  strzelać  artyleria,  powstały 
liczne  pożary. Ogień  sowieckich  kara‐
binów  maszynowych  stawał  się  coraz 
mocniejszy.  Tyraliera  wroga  zbliżała 
się  coraz  bliżej  polskich  stanowisk. 
Wznoszono  okrzyki:  „Zdawajsia  Po‐
laczok!”.  Ukraińcy  ukryci  za  węgłami 
domów,  zaczęli  również  ostrzeliwać 
polskich żołnierzy. 

Po  wejściu  oddziałów  wroga  do 
wioski,  rozpoczęła  się  walka  wręcz. 

Por.  Wójcikowski  został  otoczony 
przez  grupę  uzbrojonych  Ukraińców, 
którzy  chcieli  go  natychmiast  zabić. 
„Przeszkodził  im  w  tym  mjr  NKWD, 
który wpadł  na  podwórze  i wstrzymał 
egzekucję”  –  wspominał  por.  Wójci‐
kowski, który dostał się do niewoli so‐
wieckiej.  Pod  eskortą  doprowadzono 
go  do  więzienia  w  Samborze,  gdzie 
został  przesłuchany  przez  oficerów 
NKWD.  Postawiono  mu  zarzuty  sta‐
wiania oporu  i wydania  rozkazu strze‐
lania  do  żołnierzy Armii  Czerwonej   
miłującej pokój i niosącej wolność na‐
rodom uciśnionym.

Nad ranem, ułani będący w niewo‐
li,  ale  trzymani  na  wolnej  stopie  wy‐
kradli  por.  Wójcikowskiego  z  więzie‐
nia  i  przebrali  w mundur  szeregowca. 
To  mu  uratowało  życie.  Dowódca 
szwadronu został w czasie bitwy cięż‐
ko  ranny  i  przygnieciony  ciałem zabi‐
tego  konia.  Żołnierze  sowieccy,  do‐
wiedziawszy się kim jest, powiadomili 
o  tym  dowódcę  swego  pułku,  który 
natychmiast  przyjechał.  W  czasie 
wstępnych  przesłuchań  „kompołk” 
czyli dca pułku zauważył lezącą obok 
konia  szpicrutę,  którą  rtm.  Rojcewicz 
otrzymał  na  międzynarodowych  za‐
wodach  konnych  w  Nicei  za  zwycię‐
stwo  w  konkursie.  „Kompołk”  obej‐
rzał  szpicrutę  bardzo  dokładnie 
z  uznaniem  i  odjechał  galopem  nie 
udzielając rannemu żadnej pomocy.

Po  bitwie,  Bolszewicy  zabrali  ko‐
nie  i sprzęt szwadronu. Ułanów i pod‐
oficerów  załadowali  do  pociągu  i  za‐
wieźli  do  Sambora,  gdzie wypuszczo‐
no  ich  na wolność. W  grupie  tej  było 
też  kilku  polskich  oficerów,  którzy 
zdołali wcześniej przebrać się w mun‐
dury szeregowych ułanów.

Dowódca  szwadronu  rtm.  Henryk 
Rojcewicz  został  przez  żołnierzy  Ar‐
mii  Czerwonej  przewieziony  do  szpi‐
tala w Samborze, a po pewnym czasie 
do  Lwowa,  gdzie  przebywał  kilka 
miesięcy.  Korzystając  z  zamieszania 
powstałego,  kiedy  to  dotychczasowa 
obsada  medyczna  opuszczała  szpital 
i  wyjeżdżała  na  wojnę  z  Finlandią  – 
przedostał się do Krakowa, gdzie dalej 
mógł  kontynuować  leczenie  i  korzy‐
stać  ze  znacznie  lepszej  opieki  me‐
dycznej. W  szpitalu  przebywał  prawie 
do końca kwietnia 1941 roku. Następ‐
nie przyjechał do Warszawy – już jako 
inwalida  wojenny,  gdzie  niezwłocznie 
nawiązał  łączność ze  swoimi  towarzy‐
szami broni.

c.d.n. 
Jan Gębka

Lance do boju, szable w dłoń… (cz. 9)
Druga Wojna Światowa, rok 1939






