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Program rewitalizacji
Rada  Miejska  w  Krasnobrodzie 

w  dniu  20  września  2016  r.  podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do opraco
wania  Lokalnego  Programu  Rewi
talizacji  po  tym  jak  Gmina 
Krasnobród  uzyskała  dofinansowa
nie  w  wysokości  51.570,00  zł  na 
złożony wniosek w ramach konkur
su  organizowanego  przez  Woje
wództwo  Lubelskie  oraz 
Ministerstwo  Rozwoju.  Program 
Rewitalizacji to narzędzie planowa
nia,  koordynowania  i  integrowania 
różnorodnych projektów   będących 
odpowiedzią  na  degradację  prze
strzenną,  techniczną  i  społeczną. 
Niestety,  na  podstawie  wstępnej 
diagnozy  oraz  znajomości  lokal
nych  problemów  określono,  że 
w  największym  stopniu  cechy  ta
kiego  obszaru  na  terenie  naszej 
gminy posiada Osiedle Podklasztor. 
Wybrany obszar  charakteryzuje  się 
nawarstwieniem  wielu  problemów 
społecznych i bytowych m.in.: bar
dzo złe warunki zamieszkania, brak 
miejsc  spotkań,  zabaw  dla  dzieci, 
nierozwiązane  bariery  komunika
cyjne związane z drogami, ścieżka
mi,  chodnikami,  parkingami,  a  także 
degradacja  przestrzeni  osiedla,  zanik 
więzi  społecznych.Problemy  te  są 
argumentem do przeprowadzenia rewi
talizacji tego obszaru. Aby w przyszło
ści  było  możliwe  rozwiązanie  tych 
problemów, należy na tym etapie prze
prowadzić  analizę  sytuacji  społeczno

gospodarczoprzestrzennej  przez  wy
brany  podmiot  ekspercki,  która 
zostanie pogłębiona o konsultacje spo
łeczne  z mieszkańcami,  przedstawicie
lami  instytucji  i  organizacji 
społecznych  oraz  przedsiębiorców. 
Tak,  aby w miesiącu maju  przyszłego 
roku Gmina Krasnobród mogła dyspo
nować  dokumentem  strategicznym  dla 
tego obszaru oraz umożliwić podejmo
wanie wszelkich  działań w  celu  pozy
skiwania  funduszy  na  rozwiązywanie 
istniejących problemów.

Wniosek na przebudowę
drogi powiatowej

Powiat  Zamojski  złożył  wniosek 
o  dofinansowanie  przebudowy  drogi 
powiatowej  nr  3260L  Tomaszów  Lu
belski  –  Krasnobród  –  Jacnia  w miej
scowościach:  Krasnobród  Hutki, 
Jacnia  w  ramach  Programu  Rozwoju 

Gminnej  i  Powiatowej  Infrastruktury 
Drogowej  na  lata  20162019.  Powyż
szy projekt dotyczy przebudowy 3 od
cinków  drogi  powiatowej:  pierwszy 
odcinek  to  –    km  15+25017+654,6 
(2,404,6  km);  drugi  odcinek  to  –  km 
17+676,619+362  (1.685,4  km);  trzeci 
odcinek  to  –  19+36221+988,88 
(2.626,88  km);  o  łącznej  długości 
6  km  717m.  Z  projektu  został  wyłą
czony  remont mostu w Krasnobrodzie 
na rzece Wieprz z krótkimi odcinkami 
drogi,  który  ma  być  realizowany  sa

modzielnie  przez  Powiat  Zamoj
ski  z  innych  źródeł  finansowania. 
W  ramach  projektu  planowane 
jest wyrównanie  istniejącej  jezdni 
z  betonu  asfaltowego  na  długości 
6,7  km,  wykonanie  warstwy wią
żącej grubości 6 cm oraz warstwy 
ścieralnej  grubości  4  cm,  zwięk
szenie  nośności  drogi  z  80kN/oś 
do  100kN/oś,  przebudowę  17  szt. 
skrzyżowań  z  drogami  gminnymi 
i  powiatowymi,  przebudowę 
chodników  na  dł.  ok.  1  km  oraz 
budowę  nowego  na  dł.  180  m, 
przebudowę  zjazdów,  wykonanie 
9  szt.  peronów  i  zatok  autobuso
wych  formowanie  poboczy  grun
towych  o  szerokości  1m 
(ulepszone  kruszywem  na  szero
kości  0,5m).  W  ramach  zadania 
wykonane  zostaną  także:  wymia
na  oznakowania  pionowego,  od
tworzenie  oznakowania 
poziomego,  wprowadzenie  ozna
kowania  aktywnego  przejścia  dla 
pieszych, wymiana ustroju nośne
go  i  nawierzchni  mostu  na  rzece 

Jacynce  w  miejscowości  Jacnia. War
tość projektu to kwota 5 495 455,03 zł, 
w  tym  wnioskowana  dotacja  wynosi 
2 747 727,00 zł. Na to zadanie Gmina 
Krasnobród  ze  środków  własnych  za
deklarowała  50%  wsparcie  Powiatu 
Zamojskiego  w  kwocie  wkładu  wła
snego wynoszącej blisko 1mln 300 tys. 
zł.  W  przypadku  uzyskania  pozytyw
nej  oceny wniosku,  a  która  przewidy
wana  jest  już  w  listopadzie  br., 
realizacja  przebudowy  drogi  powiato
wej  nr  3260L  zaplanowana  jest  na 
okres  od  czerwca  do  października 
2017 roku.

Remonty dróg powiatowych
Na  październik  br.  zostały  dalsze  re
monty  dróg  powiatowych  na  terenie 
gminy  Krasnobród  polegające  na  wy
konaniu  nakładek  asfaltowych  na  naj
bardziej  zniszczonych  odcinkach  dróg 
w miejscowości Majdan Wielki     450 
 mb.,  oraz  na  drodze  Krasnobród  – 
Długi  Kąt:  w  Krasnobrodzie    ul.  Ko
ściuszki odcinek 70 mb.  i 610 metrów 
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pomiędzy  Krasnobrodem  a  Wólką 
Husińską.

Wspólnie można dużo
Dzięki  dużemu  zaangażowaniu  pa

na Romana Kawki z Łuszczacza – rad
nego  Rady  Gminy  Susiec  doszło  do 
wspólnego  remontu  drogi  powiatowej 
(gruntowej)  relacji  Krasnobród  –  Ła
sochy  na  odcinku  pomiędzy  miejsco
wościami Szur i Łuszczacz. 

Zakres  remontu  obejmuje  posze
rzenie  wybranych  odcinków  drogi, 
wyprofilowanie  podjazdu  pod  stromą, 
piaskową  górę,  usunięcie  kolidujących 
drzew, wyrównanie  i  utwardzenie  nie
sortem i tłuczniem.
Wycinką  drzew  zajęło  się  Nadleśnic
two  Zwierzyniec,  a  Zarząd  Dróg  Po
wiatowych  w  Zamościu  częściowo 
sfinansował  pracę  sprzętu  drogowego. 
Samorządy  gmin  Susiec  i  Krasnobród 
wsparły  te  działania  w  postaci  pokry
cia  części  kosztów  oraz  zakupu 
niesortu.

Firma  zgodziła  się  wykonać  prace 
ziemne  po  minimalnych  stawkach 
z uwagi na  fakt, że buduje drogi  leśne 
w  Leśnictwie  Zielone  i  posiada  sprzęt 

w  bliskim  sąsiedztwie  powiatowej 
drogi. 

Godnym  podkreślenia  jest  fakt,  że 
właściciele  firmy  wykonującej  remont 
podjęli  się  zrealizować  większy  niż 
planowano zakres robót ziemnych, aby 
polepszyć  warunki  korzystania  z  tej 
drogi  szczególnie  mieszkańcom  miej
scowości Łuszczacz, którzy dojeżdżają 
tą  drogą  do  Krasnobrodu  do  pracy, 
 kościoła parafialnego i na cmentarz. 

Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Za
mościu  zadeklarował,  że  z  początkiem 
października  dowiezie  jeszcze  kolejne 
partie  materiału  potrzebne  do  utwar
dzenia nawierzchni.
Zebrania ws. Funduszy Sołeckich
Miesiąc  wrzesień,  to  czas  organi

zacji  zebrań wiejskich ws.  uchwalenia 
zadań  do  budżetu  Gminy  przez  po
szczególne  miejscowości  w  ramach 
Funduszy Sołeckich. 

Na  Fundusz  Sołecki  składają  się 
środki  własne  wydzielone  w  ramach 
budżetu  Gminy  przeznaczone  na  fi

nansowanie  najpilniejszych  potrzeb 
danych  społeczności  lokalnych  zgła
szanych  i  uchwalanych  podczas  wrze
śniowych  spotkań,  a  realizowanych 
w  następnym  roku  budżetowym. 
O wysokości  funduszu  na  poszczegól
ne sołectwa decyduje liczba mieszkań
ców w danym sołectwie. 

Zebrania są okazją do spotkań bur
mistrza  z  mieszkańcami  poszczegól
nych  miejscowości,  podczas  których 
burmistrz  składa  informacje  z bieżącej 
działalności  władz  samorządowych, 
odpowiada na zadawane pytania  i mó
wi o planach na przyszłość.

„Nowa" ulica Nadrzeczna
Zgodnie  z  budżetem gminy  na  rok 

2016   wykonana została budowa drogi 
 ulica Nadrzeczna w centrum Krasno
brodu,  która  dotychczas  posiadła  na
wierzchnię  nieutwardzoną.  Ulica 
Nadrzeczna  po  przebudowie  uzyskała 
nawierzchnię  z  kostki  brukowej  wraz 
z  nowym oświetleniem ulicznym. Pra
ce  wykonało  Przedsiębiorstwo  Trans
portowoUsługowe  Ewa  Matwiejczuk 
z Zamościa  –  firma wyłoniona w  dro
dze przetargu. Wartość  robót  to kwota 
97.207,39 zł.

Burmistrz Krasnobrodu
w Ministerstwie Środowiska

W  dniu  20  września  2016  roku 
Burmistrz  Krasnobrodu,  Kazimierz 
Misztal,  uczestniczył  w  spotkaniu  ro
boczym  w  Ministerstwie  Środowiska. 
Organizatorem spotkania była Poseł na 
Sejm RP Agata Borowiec, która zapro
siła  samorządowców powiatu  biłgoraj
skiego  oraz  gminy  Krasnobród. 
Gospodarzem  spotkania  był  minister 
Sławomir  Mazurek,  który  powitał  go
ści  i podziękował za przybycie. Tema
tem  spotkania  były  sprawy  związane 
z gospodarką odpadami i utrzymaniem 
porządku. Pan Minister poparł starania 
samorządowców  powiatu  biłgorajskie
go  dotyczące  budowy  RIPOK
u w Korczowie k. Biłgoraja.

Ważnym 
elementem  spo
tkania, była  roz
mowa  na  temat 
przystąpienia 
gminy  Krasno
bród  do  pilota
żowego 
programu  Mini
sterstwa  Środo
wiska 
w  zakresie  go
spodarki o obie
gu  zamkniętym. 
Oprócz  Krasno
brodu  benefi

cjentami  programu  pilotażowego  są 
gminy:  Tuczno,  Sokoły,  Łukowica 
i  Wieluń.  Działania  inwestycyjne  ob
jęte programem realizowane na pozio
mie  lokalnym  pozwolą  na  wdrażanie 
idei  gospodarki  o  obiegu  zamkniętym 
i  dzięki  temu  efektywne  wykorzysta
nie  zasobów,  niskoemisyjny  rozwój, 
wykorzystanie  wiedzy  lokalnej  oraz 
edukację społeczeństwa. Cieszymy się, 
że  gmina  Krasnobród  znalazła  się 
w  gronie  pięciu  samorządów  z  terenu 
całej  Polski,  które  zostały  zaproszone 
do  udziału  w  pilotażowym  programie 
Ministerstwa  Środowiska.  Dzięki  za
angażowaniu  ministra  Sławomira Ma
zurka oraz Pani Poseł Agaty Borowiec 
możemy  liczyć  na  środki,  które  przy
czynią się do rozwoju i poprawy życia 
mieszkańców  gminy  Krasnobród.  Bę
dziemy  informowali  czytelników  Ga
zety  Krasnobrodzkiej  o  działaniach 
związanych  z  uczestnictwem  w  pro
gramie. 
  

Nowy przystanek
w Majdanie Wielkim

W  miejscowości  Majdan  Wielki, 
w  miejsce  starej  szpecącej  okolicę 
wiaty  przystankowej,  Gmina  Krasno
bród  zamówiła  nową  wiatę,  która  na
wiązywać będzie  stylem do  istniejącej 
już  w  tej  miejscowości.  Warto  wspo
mnieć,  że  stara  wiata  pokryta  była 
eternitem  a  koszty  jego  demontażu 
i  utylizacji  sfinansowano  w  ramach 
porozumienia  partnerskiego  pomiędzy 
Urzędem Marszałkowskim w Lublinie 
a  gminą  Krasnobród  w  ramach  tzw. 
„Programu  Szwajcarskiego”.  Przewi
duje  się,  że  nowa  wiata  powinna  zo
stać  zamontowana  do  trzeciej  dekady 
października.

Informacje zebrała: Mariola Czapla

W dniu 16.09.2016 r. o godz. 16.00 w miejscowości 
Zielone  odbyły  się  uroczystości  religijnopatrio

tyczne upamiętniające wydarzenia września 1939 roku. 
Ich organizatorami byli: Zarząd Stowarzyszenia na rzecz 

Rozwoju Miejscowości  Zielone  i Okolic  „ACH ZIELONE” 
oraz  Społeczność  Publicznej  Szkoły  Podstawowej 
w Zielonem.

Relację  z  tych  uroczystości  opublikujemy  w  kolejnym 
wydaniu Gazety Krasnobrodzkiej.

Mariola Czapla

Uroczystości ReligijnoPatriotyczne 
 

w Zielonem
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„Per Artem ad Astra”
X Jubileuszowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

X  Jubileuszowy  Festiwal  Mu
zyki  Organowej  i  Kameralnej 

„Per Artem  ad Astra”  przeszedł  do  hi
storii.  Trwający  przez  tydzień  (od  21 
do 27  sierpnia 2016  roku)  festiwal  jest 
wydarzeniem,  którego  organizatorami 
są: Krasnobrodzki Dom Kultury  i Fun
dacja  Młodzieżowej  Orkiestry  Kame
ralnej  „Divertimento”  z Warszawy  zaś 
współorganizatorami:  Burmistrz  Kra
snobrodu oraz krasnobrodzkie parafie   
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
i Zesłania Ducha Świętego.             

Patronat  honorowy  nad  festiwalem 
objął  Prezydent  Rzeczpospolitej  Pol
skiej Andrzej Duda oraz małżonka Pre
zydenta Agata KornhauserDuda.  

Od  samego  początku  funkcję  dy
rektora  Festiwalu  pełni  Elżbieta 
Ostrowska    inicjatorka  tego  wydarze
nia,  prezes Fundacji Młodzieżowej Or
kiestry  Kameralnej  „Divertimento”, 
a  dyrektorem  artystycznym  jest 
dr hab. Jarosław Wróblewski. 

Patronat  medialny  nad  festiwalem 
objęli:  TVP  3  Lublin,  Radio  Lublin, 
Tygodnik  Katolicki  „Niedziela  Zamoj
skoLubaczowska”,  Tygodnik  „Idzie
my”,  Katolickie  Radio  Zamość, 
Zamość  onLine  oraz  Gazeta 
Krasnobrodzka.          

Sponsorzy  Festiwalu  to:  Ośrodek 
Wypoczynkowy  „NATURA”  w  Kra
snobrodzie,  TAT  Elektronik  Centrum 
Organów  Kościelnych,  Polskie  Towa
rzystwo  Bachowskie,  Drukarnia  „Za
mdruk”  w  Skokówce  oraz  Bank 
Spółdzielczy  w  Tomaszowie  Lubel
skim.

Koncert inauguracyjny
Festiwal  rozpoczął  się  Koncertem 

Inauguracyjnym  w  Sanktuarium  Na
wiedzenia  Najświętszej  Maryi  Panny. 
       Licznie  zgromadzoną  publiczność 
powitał  kustosz  sanktuarium  ks.  prałat 
Eugeniusz  Derdziuk,  który  dokonał 
oficjalnego  otwarcia  Festiwalu.  Na
stępnie  głos  zabrała  Mariola  Czapla   
dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kul
tury,  która przedstawiła organizatorów, 
patronów i sponsorów tego wydarzenia. 

Potem  nastąpiła  część  muzyczna 
wieczoru. Poprowadził  ją Dyrektor Ar
tystyczny  festiwalu  dr  hab.  Jarosław 
Wróblewski.  Podkreślił  on  wyjątko
wość  tego  wydarzenia.  Wymieniając 
powody  szczególnego  charakteru  kon
certu  wskazał  na  fakt  iż  odbywa  się 
w ramach X Jubileuszowego Festiwalu, 
który  organizowany  jest  „pod  honoro
wym Patronatem Prezydenta Rzeczypo

spolitej  Polskiej  Andrzeja  Dudy  oraz 
małżonki  Prezydenta  Agaty  Kornhau
serDudy.  Patronat  ten  jest  swoistą 
klamrą  spinającą  dziesięcioletnią  hi
storię  Festiwalu,  jako  że  pierwszy  Fe
stiwal  objęła  swym  patronatem 
honorowym  św.  pamięci małżonka  pre
zydenta  Lecha  Kaczyńskiego  –  Maria 
Kaczyńska”.  Kolejnymi  argumentami 
wpływającymi  na  wyjątkowość  kon
certu,  które  wymienił  Dyrektor  Arty
styczny, są jego wykonawcy i repertuar 
przez nich prezentowany. 

Wykonawcami koncertu byli:
Prof. Józef Serafin – wybitny organista 
i  pedagog  Uniwersytetu  Muzycznego 
Fryderyka  Chopina  w  Warszawie 
i  Akademii  Muzycznej  w  Krakowie, 
wychowawca  wielu  pokoleń  znakomi
tych  polskich  organistów,  laureatów 
międzynarodowych  i  krajowych  kon
kursów  organowych.  Profesor  związa
ny  jest  z  krasnobrodzkim  festiwalem 
od  początku  jako  juror  konkursu  orga
nowego,  ale  także  i  wykonawca 
koncertów.
Magdalena  Lewoc    laureatka 
VIII  Ogólnopolskiego  Konkursu 
Organowego  w  Krasnobrodzie. 
Przedstawiając  sylwetkę  młodej 
organistki  Dyrektor  Artystyczny 
powiedział:  „Pośrednim  owocem 
wieloletniej  pracy  pedagogicznej 
profesora Serafina jest niewątpli
wie  osoba  Magdaleny  Lewoc 
[…].  Jej  talent  i  drogi  jego  rozwoju 
prowadziły  ją  przez  pracę  pod  kierun
kiem  prof.  Ewy Wołczek  w  Suwałkach, 
pod  kierunkiem  dr  hab.  Jarosława 
Wróblewskiego  w  Warszawie  i  uczest
nictwo  w  wielu  kursach  mistrzowskich 
polskich i zagranicznych artystów […]. 
Potwierdzeniem jej  talentu  i umiejętno
ści  są  liczne  konkursy  organowe,  któ
rych laureatką została[…]."

Magdalena  Lewoc wykonała  dzieła 
dwóch  kompozytorów:  Johanna  Seba
stiana Bacha  i Maxa Regera, natomiast 
prof.  Józef  Serafin  utwory Feliksa No
wowiejskiego,  Johannesa  Brahmsa, 
Maxa  Regera  i  Louisa  Alfreda  Jamesa 
LefebureWely.

XIX Warsztaty Muzyczne
Warsztaty  Muzyczne  zaznaczyły 

się  w  tym  roku  znaczącym  rozwojem. 
Pojawiły  się  nowe  specjalności  i  nowi 
wykładowcy.  Po  raz  pierwszy  w  Kra
snobrodzie zagościły harfy i to w ilości 
imponującej    9  instrumentów.  Klasę 
mistrzowską  poprowadziła  wybitna 
harfistka  i  pedagog  z  Warszawy  pani 

Anna  PiechuraGabryś. Drugim  instru
mentem  był  klawesyn.  Krasnobrodzka 
publiczność  zna  już  ten  instrument 
z  koncertów  festiwalu  „Per  Artem  ad 
Astra”  z  lat  ubiegłych.  Na  tegorocz
nych  warsztatach  gościł  pan  Andrzej 
Zawisza  z  Akademii  Muzycznej 
w  Krakowie.  Poprowadził  on  bardzo 
interesujący  kurs  poświęcony  baroko
wej  sztuce  akompaniamentu  improwi
zowanego  na  podstawie  basso 
continuo,  skierowany  przede  wszyst
kim  do  uczestników  IX  Ogólnopol
skiego  Konkursu  Organowego.  Pan 
Zawisza współprowadził też razem z p. 
Leszkiem Firkiem zajęcia  dla młodych 
adeptów  gry  na  instrumentach  smycz
kowych,  akompaniując  im  na 
klawesynie. 
Warsztaty  uwieńczone  zostały  koncer
tem  uczestników  i  wykładowców  25 
sierpnia,  w  kościele  Zesłania  Ducha 
Świętego. 

„Listy Fryderyka Chopina 
i George Sand” 

 „Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone
Piszą, że kochają, nie śpią lub

całują cię
Ludzie listy piszą nawet w małej wiosce
Listy szare, białe, kolorowe”

Tymi  słowami  powitał  zgromadzo
ną  publiczność  dr  hab.  Jarosław Wró
blewski    dyrektor  artystyczny 
festiwalu  zapowiadając  spektakl  słow
nomuzyczny  pt.  „Listy  Fryderyka 
Chopina  i  George  Sand”  w  dniu  23 
sierpnia 2016 roku w kościele Zesłania 
Ducha  Świętego  w  Krasnobrodzie. 
Wszyscy  wielbiciele  literatury,  teatru 
i muzyki mogli podziwiać tam artystów 
scen polskich: Ewę Domańską  i  Piotra 
Bajora,  którzy  wraz  ze  wspaniałą  har
fistką Anną PiechurąGabryś przenieśli 
nas w atmosferę chopinowskiego świa
ta przybliżając te wspaniałe postaci.
  Szacuje  się,  że  korespondencja 
Chopina  i  Sand  liczyła  około  400  li
stów, z których ocalało jedynie 23 listy 
Fryderyka i 9 listów Georg. Z informa
cji  zawartych  w  tej  listownej  relacji 
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trudno  jest  zbudować  jednoznaczny 
obraz  związku  tych  dwóch  indywidu
alności.  Z  tego  też  powodu  wśród  li
stów  czytanych  przez  Ewę  Domańską 
i Piotra Bajora znalazły się  także  frag
menty korespondencji do osób trzecich 
  przyjaciół  obydwojga.  W  nich  to 
właśnie para mówi o sobie nawzajem.

Czytane  przez  aktorów  fragmenty 
opatrzone  były  znakomitą  muzy
ką m.in. F. Chopina, która była klamrą 
łączącą  to  wyjątkowe  spotkanie.  Por
tret  Chopina  i  Sand  przedstawiony 
przez wspaniałych artystów bardzo po
dobał się publiczności, która podzięko
wała  gromkimi  brawami  za  tę 
słownomuzyczną ucztę.

Na  koniec  głos  zabrał  gospodarz 
parafii  ks.  proboszcz  Roman  Sawic, 
który  dziękując  zarówno  artystom  jak 
i  wszystkim  przybyłym  wyraził  na
dzieję na kolejne  spotkania  i  na  to,  by 
głód  takich  właśnie  wydarzeń  prowa
dził  do  ich  inicjowania,  aby  człowiek 
w  dzisiejszej  pędzącej  rzeczywistości 
mógł choć na chwilę się zatrzymać.

Filmy o Paderewskim
„Paderewski.  Człowiek  czynu, 

sukcesu i sławy” oraz „Ameryka Pade
rewskiemu” –  te dwa filmy można by
ło  zobaczyć w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury  w  środowy  wieczór  24  sierp
nia 2016 r.

Oprócz  dobrego  dokumentalnego 
kina prezentującego sylwetkę wybitne
go  Polaka  –  pianisty,  kompozytora, 
działacza  niepodległościowego  i  poli
tyka    Ignacego  Jana  Paderewskiego, 
można  też  było  porozmawiać  z  Wie
sławem Dąbrowskim    reżyserem  tych 
dwóch filmów, który był gościem wie
czoru poświęconego Paderewskiemu. 

Po  obejrzeniu  pierwszego  doku
mentu  zatytułowanego  „Paderewski. 
Człowiek  czynu,  sukcesu  i  sławy” wi
dzowie mogli  na  świeżo  porozmawiać 
z  jego  twórcą  dzieląc  się  swoimi  re
fleksjami  i  zadając  pytania,  na  które 
reżyser  chętnie  odpowiadał.  A  było 
o  czym  rozmawiać,  bowiem  film 
w  2014  roku  zdobył  m.in.  nagrodę  za 
najlepszy  dokumentalny  film  histo
ryczny na Międzynarodowym Festiwa
lu  Filmów  Dokumentalnych 
„DocMiami”  w  Roca  Baton  na  Flory
dzie,  „Srebrną  Szablę”  w  kategorii 
Najlepszy  Film  Historyczny  na  „Mię
dzynarodowym  Festiwalu  Filmów  Hi
storycznych  i  Wojskowych” 
w Warszawie oraz Certificate of Merit 
w  kategorii  Nagrody  Telewizyjne  na 
50.  Międzynarodowym  Festiwalu  Fil
mowym w Chicago. 
  W  drugim  filmie  „Ameryka  Pade
rewskiemu”  można  było  zobaczyć  jak 
wielką  postacią,  nie  tylko  dla  Polonii 
Amerykańskiej, ale i dla samych Ame

rykanów  był  i  nadal  jest  Ignacy  Jan 
Paderewski. 

Obie  prezentacje  nagrodzone  zo
stały  gromkimi  brawami  a  kolejne  py
tania  i  wymiana  myśli  między 
publicznością  a  reżyserem  były  ostat
nim  punktem  tego  jakże  ciekawego 
i niosącego wiele treści spotkania.

Koncert muzyki solowej
i kameralnej

W  dniu  25  sierpnia  2016  roku 
w  kościele  pw.  Zesłania  Ducha  Świę
tego  w  Krasnobrodzie  odbył  się  kon
cert,  w  którym  wystąpili  uczestnicy 
XIX  Warsztatów  Muzycznych  (Kursu 
Smyczkowego  i  Warsztatów  Harfo
wych)  wraz  ze  swoimi  pedagogami. 
Publiczność mogła podziwiać program 
przygotowywany  tym  razem,  nie  jak 
zazwyczaj  na  sobotni  finał  festiwalu, 
lecz  o  dwa  dni  wcześniej  –  we 
czwartek. 

Pierwszą  część  koncertu wypełniły 
subtelne dźwięki harf w utworach solo 
i  w  unikalnym,  dziewięcioosobowym 
zespole.  Występ  to  prezentacja  efek
tów  pracy  uczestników  Warsztatów 
Harfowych,  które  po  raz  pierwszy  od
były  się  w  Krasnobrodzie.  Wraz 
z  uczestnikami  wystąpiła  prowadząca 
warsztaty  wybitna harfistka i pedagog 
pani Anna PiechuraGabryś.

Po  przerwie  zaprezentowali  się 
uczestnicy  Kursu  Smyczkowego  two
rzący  orkiestrę  festiwalową.  Pan  Le
szek  Firek,  specjalista  w  interpretacji 
muzyki  barokowej,  zaproponował  tym 
razem  ambitny  program  muzyki  wło
skiej  z  XVII  i  XVIII  wieku  (Fontana, 
Corelli,  Vivaldi).  To  epoka,  w  której 
narodziły  się  skrzypce,  a  ich  ojczyzną 
były, jak wiadomo, Włochy. 

Wyłonieni  z  zespołu  soliści  jak 
i cała orkiestra zaprezentowali  się bar
dzo  pięknie.  Trzeba  podkreślić  także 
udział w koncercie samych wykładow
ców, pana Leszka Firka na skrzypcach 
barokowych  i  pana  Andrzeja  Zawiszy 
na klawesynie.

IX Ogólnopolski Konkurs Organowy
W  tegorocznej  edycji  Ogólnopol

skiego  Konkursu  Organowego  wzięło 
udział  5  uczestników  reprezentujących 
szkoły muzyczne w  Tarnowie,  Suwał
kach, Wrocławiu, Warszawie  i  Zamo
ściu.  Po  raz  pierwszy  uczestnikiem 
konkursu  był  reprezentant  naszego 
regionu. 

Uczestników  konkursu  oceniało 
Jury  w  składzie:  przewodniczący   
dr  hab.  Jarosław  Wróblewski  z  Uni
wersytetu  Muzycznego  Fryderyka 
Chopina  w  Warszawie  oraz  członko
wie:  prof.  Józef  Serafin  –  z Akademii 
Muzycznej w Krakowie i Uniwersytetu 
Muzycznego  Fryderyka  Chopina 

w  Warszawie  i  dr  Jadwiga  Kowalska 
z  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubel
skiego Jana Pawła II.

Przesłuchania  konkursowe  odbyły 
się w dniu 25.08.2016 roku w Sanktu
arium NNMP w Krasnobrodzie  na  or
ganach  firmy  Kamiński.  O  wynikach 
konkursu  jego uczestnicy  zostali  poin
formowani w tym samym dniu w Kra
snobrodzkim Domu Kultury, natomiast 
oficjalne  ogłoszenie  wyników  połą
czone  z wręczeniem  nagród  i Koncer
tem  Laureatów  odbyło  się  podczas 
koncertu  na  zakończenie  festiwalu 
w dniu 27 sierpnia 2016 r. 

A  oto wyniki:  I Nagroda    SEBA
STIAN  KUCZYŃSKI,  Państwowa 
Szkoła  Muzyczna  I  i  II  st.  w  Suwał
kach,  nauczyciel:  Ewa  Wołczek,  II 
Nagroda   MICHAŁ GRESZTA,  Pań
stwowa Szkoła Muzyczna I  i  II st.  im. 
Karola  Szymanowskiego w Zamościu, 
nauczyciel:  Tomasz  Bębenek,  III  Na
groda    MACIEJ  LEWANDOWICZ, 
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. 
Ryszarda  Bukowskiego  we  Wrocła
wiu,  nauczyciel:  dr  hab.  Piotr  Rojek. 
Ponadto  Jury  przyznało  dwa  równo
rzędne  wyróżnienia,  które  otrzymali: 
JAKUB  GAWEŁEK    Zespół  Szkół 
Muzycznych  w  Tarnowie,  nauczyciel: 
Wiesław Kaczor, ANDRZEJ TUREK  
Zespół  Państwowych  Szkół  Muzycz
nych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 
w  Warszawie,  nauczyciel:  Piotr 
Grinholc.

Laureatom  i wyróżnionym gratulu
jemy.

Kurs Interpretacji 
Muzyki Organowej

Oprócz  udziału  w  konkursie  orga
nowym  młodzi  organiści  mieli 
możliwość poszerzenia wiedzy i umie
jętności poprzez udział w Kursie Inter
pretacji Muzyki Organowej.

Kurs  prowadzili  jurorzy  konkursu, 
doświadczeni  pedagodzy  i  organiści   
dr  Jadwiga  Kowalska  z  Katolickiego 
Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła 
II  oraz  dr  hab.  Jarosław  Wróblewski 
z  Uniwersytetu  Muzycznego  Frydery
ka Chopina w Warszawie.
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W tym roku uczestnicy kursu mieli 

też  niepowtarzalną  okazję  do  udziału 
w  kursie  „Basso  continuo    barokowa 
sztuka  akompaniamentu  improwizo
wanego  na  klawesynie  i  organach”, 
który  prowadził  Andrzej  Zawisza 
z Akademii Muzycznej w Krakowie.

Zakończenie festiwalu
Festiwal  zakończył  się  w  sobotę 

27  sierpnia  2016  r.  w  Sanktuarium 
Nawiedzenia  Najświętszej  Maryi 
Panny w Krasnobrodzie. O godz. 18.00 
odprawiona  została  Msza  Święta 
dziękczynna w  intencji  organizatorów, 
wykonawców  i  wszystkich  zaangażo
wanych  w  organizację  tego  przedsię
wzięcia.  Eucharystii  przewodniczył 
i  homilię  wygłosił  J.E.  ks.  bp 
dr  Mariusz  Leszczyński  –  biskup 
pomocniczy  Diecezji  Zamojsko 
Lubaczowskiej.

O  godz.  20.00  rozpoczął  się  kon
cert  zamykający  jubileuszową  edycję 
festiwalu.  Poprowadził  go  dr  hab.  Ja
rosław  Wróblewski  –  Dyrektor  Arty
styczny  Festiwalu. Koncert  składał  się 
z  dwóch  części  – Koncertu Laureatów 
i  Koncertu  Finałowego  z  udziałem 
Krzesimira Dębskiego. 

Koncert Laureatów
Koncert  Laureatów  rozpoczął  się 

od oficjalnego ogłoszenia wyników IX 
Ogólnopolskiego  Konkursu  Organo
wego,  którego  dokonał  dyrektor  arty
styczny  festiwalu  i  jednocześnie 
przewodniczący  jury  konkursu 
dr  hab.  Jarosław  Wróblewski.  Wraz 
z nim wręczenia nagród dokonali: Elż
bieta  Ostrowska  –  dyrektor  festiwalu, 
dr  Jadwiga  Kowalska  –  jurorka  kon
kursu  i Kazimierz Misztal – Burmistrz 
Krasnobrodu. 

Laureat  I  Nagrody  Sebastian  Ku
czyński otrzymał statuetkę festiwalową 
oraz zaproszenia do udziału w koncer
tach: w ramach cyklu „Koncerty u św. 
Marcina” w Krakowie  – Nagroda Pol
skiego  Towarzystwa  Bachowskiego, 
podczas  Inauguracji XI Festiwalu Mu
zyki Organowej i Kameralnej „Per Ar
tem  ad  Astra”  Krasnobród  2017  – 
Nagroda  Organizatorów  Festiwalu, 
w  Kościele  pw.  Św.  Michała  Archa
nioła  w  Soli  w  dniu  2  października 
2016  roku  –  Nagroda  Parafii  św.  Mi
chała Archanioła w Soli.

Laureat II Nagrody Michał Greszta 
otrzymał  zaproszenie  do  udziału 
w Międzynarodowym Festiwalu Orga
nowym Młodych „Juniores Priores Or
ganorum Sejnensis” w Sejnach w 2017 
roku  –  nagroda  Organizatorów  Festi
walu w Sejnach.

Ponadto  wyżej  wymienieni  laure
aci  oraz  Laureat  III  Nagrody  Maciej 
Lewandowicz  otrzymali  dyplomy  lau

reata,  nagrody  finansowe  od  Burmi
strza Krasnobrodu,  płyty  od  Polskiego 
Towarzystwa Bachowskiego  i  nagrody 
firmy TAT Elektronic.

Po  rozdaniu  nagród  rozbrzmiała 
muzyka.  Jako  pierwszy  zagrał  Maciej 
Lewandowicz  wykonując  utwór  wła
sny Passacaglia hmoll,  następnie wy
stąpił  Michał  Greszta  z  utworem 
Mariana  Sawy   FugaBolero  i  na  za
kończenie  tej  części  koncertu  zagrał 
Sebastian  Kuczyński  –  prezentując 
utwór  Preludium  dmoll  Tadeusza  Je
rzęckiego.

Koncert Finałowy
z Krzesimirem Dębskim

Koncert  finałowy  to  spotkanie 
z Krzesimirem Dębskim i muzyką tego 
wybitnego  polskiego  kompozytora, 
a  także  dyrygenta,  skrzypka  jazzowe
go, aranżera i producenta muzycznego, 
który  za  swoją  działalność  artystyczną 
otrzymał  wiele  prestiżowych  nagród 
i wyróżnień zarówno w kraju jak i po
za jego granicami. 

Wykonanie  koncertu  związane  by
ło  z  zaawansowanymi  i  skomplikowa
nymi  przygotowaniami  logistycznymi 
w kościele. Stworzenie miejsca dla du
żej  grupy  orkiestrowej,  usytuowanie 
mikrofonów  i  kamer  (koncert  został 
zarejestrowany),  a  wreszcie  zapewnie
nie  sprawnej  koordynacji  pomiędzy 
dyrygentem  a  organistą  (w  tej  roli 
Krzysztof  Ostrowski)  były  warunkiem 
realizacji tego przedsięwzięcia.

Podczas  koncertu  Mistrz  wystąpił 
w  poczwórnej  roli:  kompozytora,  dy
rygenta,  skrzypka  i  prowadzącego 
koncert.  Ta  wspaniała  uczta  duchowa 
w  wykonaniu  Krzesimira  Dębskiego 
oraz  Młodzieżowej  Orkiestry  Kame
ralnej  DIVERTIMENTO  przy  aktyw
nej  współpracy  Elżbiety  Ostrowskiej 
jako subdyrygenta i dyrygenta oraz so
listów:  Weroniki  GrozdewKołaciń
skiej  –  sopran, Barbary Kaczyńskiej  – 
alt  i  Rafała  Grozdew  –  tenor,  rozpo
częła  się  od  Benedictus  z  MISSA 
BREVIS (1989). W dalszej części kon
certu  licznie  zgromadzona publiczność 
z  wielkim  zainteresowaniem  wysłu
chała MUZYKI KRESOWEJ  (2016)   
utworu  składającego  się  z  pięciu  czę
ści:  Dom  dzieciństwa  –  Dojrzewanie 
serc – Dzban – Zachwyt – Krasnobród. 
Warto  wspomnieć,  że  to  wyjątkowe 
 prawykonanie  zostało  zrealizowane 
przez Kompozytora  na  specjalną  proś
bę  krasnobrodzkiego  Festiwalu.  Auto
rem  słów  jest  Krzysztof  Kołtun. 
Kolejne  kompozycje,  które  zostały 
wykonane podczas koncertu pod batutą 
twórcy  to  CANTABILE  in  h  (1982) 
i PIEŚŃ SYBERYJSKA (2012).

Każdy  z  zaprezentowanych  utwo
rów  nagradzany  był  gromkimi  brawa

mi, a na koniec były owacje na stojąco. 
Oczywiście nie mogło obyć się bez bi
su.  „Dumka  na  dwa  serca”  z  filmu 
„Ogniem  i  mieczem”  w  porywającym 
wykonaniu  artystów  i  …publiczności 
zamknęła ten wspaniały wieczór.

Podziękowaniem  dla  wszystkich 
wykonawców koncertu były brawa pu
bliczności i kwiaty od organizatorów.
       Oficjalnego zakończenia X Jubile
uszowego  Festiwalu  Muzyki  Organo
wej  i  Kameralnej  „Per  Artem  ad 
Astra”  dokonała  dyrektor  Festiwalu 
Elżbieta Ostrowska.

Podsumowanie
To był wyjątkowy koncert,  tak  jak 

i wyjątkowy był cały  festiwal. Dostar
czył  on  wiele  niezapomnianych  wra
żeń, które na długo pozostaną w naszej 
pamięci. 

Wiele  osób  i  instytucji miało  swój 
udział  w  organizacji  tego  wydarzenia 
i  im  wszystkim  należą  się  serdeczne 
podziękowania. 

Szczególne słowa wdzięczności, za 
ogromny wkład pracy i zaangażowanie 
w organizację festiwalu dla kierownic
twa  festiwalu  –  Dyrektora  Elżbiety 
Ostrowskiej i Dyrektora Artystycznego 
dr hab. Jarosława Wróblewskiego oraz 
dla Marioli Czapla  dyrektora Krasno
brodzkiego  Domu  Kultury  wyraziły 
władze  samorządowe  Krasnobrodu  – 
Burmistrz Kazimierz Misztal i doradca 
burmistrza Janusz Oś. Do słów podzię
kowań  dołączyli  kwiaty  i  okoliczno
ściowe grawertony. 
       Podziękowania należy też skiero
wać do publiczności   zarówno miesz
kańców  miasta  i  sąsiednich 
miejscowości,  jak  i  turystów  oraz  ku
racjuszy  przebywających  w  Krasno
brodzie,  którzy  chętnie  korzystali 
z  oferty  wydarzeń  kulturalnych  ofero
wanych w ramach festiwalu.  

KDK
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Od wielu już lat w drugą niedzie
lę września Krasnobród staje się 

miejscem dziękczynienia za zebrane plo
ny. Tak też i było w tym roku, w dniu 11 
września.  W  związku  z  odbywającymi 
się  uroczystościami  „Diecezjalnego 
Święta  Plonów”  przyjechali  tu  rolnicy 
i  liczne  delegacje  z  pięknymi  wieńcami 
dożynkowymi  z  różnych  miejscowości 
diecezji zamojskolubaczowskiej. 

Wszyscy  zebrali  się  przy  Kaplicy 
Objawień na Wodzie, gdzie odmówili ró
żaniec  w  intencji  rolników  i  potrzebują
cych  chleba.  Modlitwę  prowadzili: 
ksiądz  prałat  Eugeniusz  Derdziuk    ku
stosz krasnobrodzkiego sanktuarium oraz 
wolontariusze  diecezjalnej  Caritas.  Na
stępnie w wielobarwnym korowodzie do
żynkowym,  z  Krasnobrodzką  Orkiestrą 
Dętą,  starostami  dożynek  i  przedstawi
cielami  władz  na  czele,  przeszli  na  plac 
kościelny,  gdzie odbyła  się główna,  reli
gijna część uroczystości. 

Przybyłych  powitał  ks.  prałat  Euge
niusz  Derdziuk.  Następnie  z  koncertem 
pieśni religijnych wystąpił miejscowy ze
spół  folklorystyczny  „Wójtowianie”. 
Podczas koncertu można było podziwiać 
 piękne  wieńce  dożynkowe  i  obejrzeć 
dawne  maszyny  oraz  sprzęty  rolnicze 
i  gospodarstwa  domowego niezbędne  do 
wykonania  prac  na  „drodze”  od  zasiewu 
ziarna do upieczenia chleba. Na ekspozy
cji  pt.  „Od  ziarenka  do  bochenka”  przy
gotowanej  przez  Pana  Grzegorza 
Sachajko z Krasnobrodu można było zo
baczyć  m.in.:  pług,  brony,  cep,  kierat, 
wóz  drabiniasty  do  zwożenia  zboża, 
przetak, żarna,  stępę, dzieżki, niecki, ka
zubki.

Suma dożynkowa
W  samo  południe  rozpoczęła  się  su

mie  dożynkowa  koncelebrowana,  której 
przewodniczył ks. bp. Mariusz Leszczyń
ski    biskup pomocniczy diecezji  zamoj
skolubaczowskiej.  Przed  rozpoczęciem 
eucharystii  Ksiądz  Biskup  jako  gospo
darz dożynek odebrał od starostów doży
nek  piękny  bochen  chleba. W  tym  roku 
tę  zaszczytną  funkcję  pełnili:  Paulina 
Kiesz z Lipowca gm. Tereszpol i Krzysz
tof Sobczuk z Wysokiego gm. Zamość. 

Po  homilii  wygłoszonej  przez  Księ
dza Biskupa przyszedł czas na poświęce
nie  wieńców.  Ksiądz  Biskup  wraz 
z  towarzyszącymi mu księżmi  i  starosta
mi  dożynek  przeszedł  obok  ustawionych 
w  szeregach  delegacji  z  wieńcami  i  do
konał  ich  poświęcenia,  a  ks.  Józef  Bed
narski  –  Diecezjalny  Duszpasterz 
Rolników  wręczył  każdej  delegacji  pa
miątkowy dyplom.
Większość z tych delegacji przygotowała 
też  dary  ołtarza,  które  zostały  złożone 
w uroczystej procesji na ręce Gospodarza 
Dożynek. Były to głównie okazałe boch
ny chleba, kwiaty i owoce. 

Na zakończenie Mszy św. odbyła się 

Procesja Eucharystyczna z wieńcami do
żynkowymi, którą poprzedziły słowa po
dziękowania  i  wdzięczności  skierowane 
przez Diecezjalnego Duszpasterza Rolni
ków  do  wszystkich  zaangażowanych 
w organizację tegorocznego Święta Polo
nów. Ostatnim  punktem  religijnej  części 
święta  plonów  było  dzielenie  chlebem 
złożonym  w  ramach  darów  ołtarza 
wszystkich  uczestników  uroczystości. 
Chlebem  częstowali:  księża,  władze  sa
morządowe,  zespół  „Wójtowianie” 
członkinie  stowarzyszenia  „Ach  Zielo
ne”  z  Zielonego  i  „Uroczy  zakątek” 
z Majdanu Małego.

Oprawę  muzyczną  uroczystości  za
pewnił miejscowy chór parafialny  i Kra
snobrodzka Orkiestra Dęta. 

Wystawy rolnicze
Druga,  wystawienniczoartystyczna 

część  Diecezjalnego  Święta  Plonów  od
była się na placu sąsiadującym z sanktu
arium.  Tam  na  specjalnie 
przygotowanych  stoiskach  na  uczestni
ków uroczystości czekali przedstawiciele 
instytucji  i  zakładów  działających  na 
rzecz  rolnictwa  i  związanych  z  rolnic
twem takich jak: Lubelska Izba Rolnicza 
w Zamościu, Centrala Nasienna O/Z Za
mość,  Zamojskie  Zakłady  Zbożowe, 
Agencja  Restrukturyzacji  i Modernizacji 
Rolnictwa O/Z w Zamościu, Kasa Rolni
czego  Ubezpieczenia  Społecznego  w   
Zamościu (na stoisku odbyły się konkur
sy  z  nagrodami  o  zasadach  bezpieczeń
stwa  w  rolnictwie)  oraz  Zespół 
Doradztwa  Rolniczego  O/Z  w  Sitnie 
z interesującą wystawą rolniczą. Były też 
stoiska Plantacji Matcze i  twórców ludo
wych.

Finał akcji „Kromka Chleba”
Podczas  dożynek  odbył  się  także, 

zorganizowany  przez  CARITAS  Diece
zji  ZamojskoLubaczowskiej,  finał  spo
łecznej akcji „Kromka Chleba”. Akcja 
ta „ma ona na celu nie tylko gromadzenie 
środków pozwalających na zakup żywno
ści  dla  biednych,  ale  przede  wszystkim 
uwrażliwienie  całej  naszej  społeczności 
na  problemy  bezrobotnych,  bezdomnych, 
ubogich”. W związku z  tym obok stoisk 
firm  związanych  z  rolnictwem  było  też 
ogromne  stoisko,  w  którym  wolontariu
sze CARITAS oferowali chleb  i  różnego 
rodzaju  wypieki  przekazane  na  ten  cel 
przez  liczne  piekarnie,  zakłady  cukierni
cze,  sklepy  i  inne  firmy  z  Zamościa 
i okolicznych miejscowości.

Warto  też  dodać,  że  wolontariusze 
Caritas  zapewnili  też  opiekę  medyczną 
podczas uroczystości.

Konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy

Po  wieloletniej  przerwie,  w  ramach 
uroczystości  dożynkowych,  odbył  się 
„Konkurs  na  najpiękniejszy  wieniec  do
żynkowy”. Komisja  konkursowa w  skła
dzie:  Małgorzata  Piróg    Zespół 

Doradztwa  Rolniczego  w  Sitnie  (prze
wodnicząca)  oraz  członkowie: Marzena 
Mazurek  –  Instruktor  ds.  plastyki,  Kra
snobrodzki  Dom  Kultury,  Janusz  Oś  – 
Doradca Burmistrza Krasnobrodu, Urząd 
Miejski  w  Krasnobrodzie  dokonała  oce
ny i wyłoniła laureatów konkursu. 

Pierwsze  miejsce  zajął  okazały  wie
niec  z  Parafii  św.  Piotra  i  Pawła 
w  Tarnawatce,  przedstawiający  m.in. 
postać  św.  Izydora    patrona  rolników. 
Drugie  miejsce  zajął  wieniec  z  Parafii 
Świętej Trójcy w Antoniówce w gminie 
KomarówOsada,  a  trzecie  z  sołectwa 
Lipsko Polesie w gminie Zamość. 

Laureaci  otrzymali  specjalne  statuet
ki, które ufundował Diecezjalny Duszpa
sterz  Rolników  ksiądz  Józef  Bednarski 
oraz  talony  na  materiał  siewny  (I  – 
300  kg,  II  –  200  kg,  III  –  150  kg)  od 
Centrali  Nasiennej  w  Zamościu.  Nato
miast  nagrodą  specjalną  dla  laureata 
I  miejsca  jest  udział  w  ogólnopolskim 
święcie  plonów na  Jasnej Górze w Czę
stochowie  w  roku  2017  i  reprezentowa
nie  tam  Diecezji  Zamojsko 
Lubaczowskiej. Warto też dodać, że każ
da  delegacja  z  wieńcem  dożynkowym 
otrzymała  upominek  w  postaci  mąki  od 
Zamojskich Zakładów Zbożowych.

Nagrody wręczali organizatorzy kon
kursu,  fundatorzy  nagród  i  członkowie 
komisji konkursowej.
Program artystyczny  podsumowanie 

drugiej edycji Roztoczańskiej 
Listy Przebojów Ludowych

Dużym  zainteresowaniem  wśród 
uczestników  dożynek  oprócz  wystaw, 
cieszyły  się  również  występy  artystycz
ne,  które  są  nierozłączną  częścią  tego 
święta.  W  tym  roku,  na  scenie,  której 
użyczył Wójt  Gminy  Susiec    Zbigniew 
Naklicki,  jako  pierwszy  wystąpił,  repre
zentujący  gospodarzy  zespół  folklory
styczny „Wójtowianie”,  a następnie dwa 
zespoły z gminy Trzeszczany – „Stokrot
ki”  z  Nieledwi  i  „Ostrowiacy” 
z Ostrówka. 

W ramach części artystycznej odbyło 
się  też  podsumowanie  drugiej  edycji 
Roztoczańskiej  Listy  Przebojów  Ludo
wych  Katolickiego  Radia  Zamość.  Wy
niki  ogłosił  i  nagrody  oraz  wyróżnienia 
wręczył ks. Krystian Bordzań – dyrektor 
Katolickiego Radia Zamość.

Zdobywcą  pierwszego  miejsca  jest 
wspomniany  już  zespół  „Ostrowiacy” 
z Ostrówka, zaś Zespół „Wójtowianie” – 
zdobywca  I miejsca w  pierwszej  edycji, 
w  tym  roku  znalazł  się w  gronie  zespo
łów wyróżnionych.  

Laureatom  i wyróżnionym gratuluje
my i życzymy kolejnych sukcesów.

Mariola Czapla

Fotoreportaż str. 9

Diecezjalne Święto Plonów 2016
7



Gazeta     rasnobrodzkaWrzesień 2016

W  dniu  2 września  2016  roku 
w  Krasnobrodzie  gościli

śmy  uczestników  czteroetapowego 
XXIX  Biegu  Pokoju  Pamięci  Dzieci 
Zamojszczyzny,  którego  głównym  or
ganizatorem  jest Ośrodek Sportu  i Re
kreacji w Zamościu. 

Blisko  90osobową,  międzynaro
dową grupę uczestników biegu  (biega
czy,  rolkarzy  oraz  zawodników 
niepełnosprawnych  na  wózkach),  na 
mecie  trzeciego  etapu w centrum mia
sta,  jak  co  roku,  witały  władze  samo
rządowe  i  mieszkańcy.  Był  również 
zespół  folklorystyczny  „Wójtowianie”, 
który od  lat wpisuje  się w organizację 
tego  wydarzenia,  muzyką  i  śpiewem 
umilając czas zgromadzonym na mecie 
biegu.

Kiedy  wszyscy  uczestnicy  zawo
dów  przekroczyli  już  linię  mety 
nastąpił  moment  uhonorowania 
najlepszych.

Nagrody  finansowe  oraz  dyplomy 
i kwiaty dla  trzech pierwszych zawod
ników  w  każdej  z  siedmiu  kategorii 
wręczali:  Burmistrz  Krasnobrodu  Ka
zimierz  Misztal,  doradca  burmistrza 
Janusz  Oś  i  dyrektor  biegu    Tadeusz 
Lizut. 

Oprócz  nagród  regulaminowych 
były również nagrody specjalne. Jedną 
z nich otrzymał pochodzący z Krasno
brodu  Artur  Roczkowski  z  Rybnika, 
a drugą Natalia Sobchynska z Doniec
ka. Tradycyjnie była  też słodka nagro
da w postaci tortu ufundowanego przez 
krasnobrodzkiego  cukiernika  Janusza 

Szpyrę.  Nagroda  ta  trafiła  do  pani 
Małgorzaty  Muzyczuk,  która  w  tym 
roku obchodziła srebrny jubileusz  po 
raz 25 pokonywała trasę biegu.

Po  wręczeniu  nagród  i  wykonaniu 
pamiątkowego  zdjęcia,  uczestnicy 
i  organizatorzy  biegu  oraz  gospodarze 
miasta  przemaszerowali  pod  pomnik 
upamiętniający  walki  stoczone  pod 
Krasnobrodem w 1939r., gdzie  złożyli 
wiązanki  i  oddali  cześć  poległym 
w obronie ojczyzny.

Tam  pożegnaliśmy  uczestników 
i  organizatorów  biegu  z  nadzieją  na 
kolejne,  XXX  jubileuszowe  spotkanie 
w przyszłym roku. 

Mariola Czapla
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Serdecznie  dziękujemy  wszyst
kim  za  wszechstronną  pomoc 

w  organizacji  Diecezjalnego  Święta 
Plonów.  Szczególne  słowa  podzięko
wania  kierujemy  do  niżej  wymienio
nych osób i instytucji, którymi są: 
 Pan Piotr Olszówka  poseł na Sejm 
RP 
 Pan Zbigniew Naklicki  wójt Gminy 
Susiec
  Pan  Marek  Skomorowski    prezes 
Zamojskich Zakładów Zbożowych
 Pan Lucjan Cichosz  członek Zarzą
du  Małopolskiej  Hodowli  Roślin 
w Krakowie
  Pan  Stanisław  Stepaniuk    dyrektor 
Centrali Nasiennej w Zamościu 
  Pan  Bogusław  Janociński    członek 
Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej
  Pan  Piotr Kuranc    kierownik Biura 
LIR, Odział Zamiejscowy w Zamościu

XXIX Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

Święto w ZSP

W  dniu  23.09.2016  r.  odbyły 
się  uroczystości  obchodów 

29.  rocznicy  nadania  Zespołowi  Szkół 
Podstawowych  w  Krasnobrodzie  imie
nia 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Relację  z  tych  uroczystości  opubli
kujemy  w  kolejnym  wydaniu  Gazety 
Krasnobrodzkiej.

Mariola Czapla

  Pan  Krzysztof  Gałaszkiewicz  –  dy
rektor Oddziału Regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rol
nictwa w Lublinie
 Pan Henryk Cisak – kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR w Zamościu
  Pan  Stanisław  Bondyra  –  kierownik 
Biura  Powiatowego ARiMR w Toma
szowie Lubelskim
 Pan Paweł Kiryciuk – kierownik Ze
społu Doradztwa Rolniczego w Sitnie
 Pan Janusz Nawój – kierownik Kasy 
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społeczne
go w Zamościu
 Ks. Adam Sobczak  dyrektor Caritas 
Diecezji ZamojskoLubaczowskiej 
 Ks. Krystian Bordzań   dyrektor Ka
tolickiego Radia Zamość
  Pan  Andrzej  Czapla  –  dyrektor  Ze
społu  Szkół  Ogólnokształcących 
w Krasnobrodzie

  Pani  Urszula  Czapla  –  kierownik 
Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  w  Do
minikanówce 
 Krasnobrodzka Orkiestra Dęta
  Zespół  folklorystyczny  „Wójtowia
nie” z Krasnobrodu
  Pan  Grzegorz  Sachajko  z  Kra
snobrodu 
  Piekarnia  Krzysztof  i  Paweł  Kłyż 
z Krasnobrodu 
  Państwo  Zbigniew  i  Bożena  Kiesz 
z Lipowca 
  Państwo  Liliana  i  Kazimierz  Saj 
z Marysina
 Panowie Marian  i Mateusz Baraniuk 
„Plantacja  Matcze”  –  producent  bo
rówki z gm. Horodło 
  Członkinie  Stowarzyszenia  „Uroczy 
zakątek” z Majdanu Małego 
  Członkinie  Stowarzyszenia  „Ach 
Zielone” z Zielonego 

Organizatorzy

Podziękowania
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W  sobotę 17 września 2016  r. 
w Krasnobrodzie  odbyła  się 

uroczystość  z  okazji  jubileuszu  50le
cia  zawarcia  związku  małżeńskiego. 
Na  tę  uroczystość  zaproszone  zostały 
34  pary  z  terenu miasta  i  gminy  Kra
snobród,  którym  Prezydent  Rzeczpo
spolitej  Polskiej  Andrzej  Duda  nadał 
Medale  za  Długoletnie  Pożycie  Mał
żeńskie. Były to następujące pary z po
szczególnych miejscowości:

Dominikanówka
Marianna i Marian Gancarz 
Halina i Władysław Gancarz 
Danuta i Tomasz Mazurek

Hucisko
Teresa i Jan Tadeusz Gałan

Leokadia i Jan Gałka
Janina i Edward Mękal

Stanisława i Wincenty Wiatrzyk

Hutków
Zofia i Kazimierz Galant
Janina i Czesław Wnuk

Kaczórki
Janina i Józef Figuła

Maria i Zdzisław Mikołaj Kozyra

Krasnobród
Czesława i Stanisław Jabłońscy

Barbara i Jan Stefan Kaweccy
Maria i Stanisław Kawka

Halina i Marian Mielniczek
Kazimiera i Tadeusz Olszewscy
Krystyna i Seweryn Ożarowscy 

Jadwiga i Władysław Jan Pawelec 
Krystyna i Jerzy Zawiślak

Majdan Mały
Czesława i Edward Korga
Helena i Jan Magdziak

Cecylia i Stanisław Tytuła

Majdan Wielki
Urszula i Jan Borek
Zofia i Józef Gontarz

Teresa i Edward Zawada

Malewszczyzna 
Irena i Józef Tadra 

PotokSenderki
Józefa i Aleksander Senderek

Stara Huta
Danuta i Antoni Gancarz
Bronisława i Jan Szabat

Kazimiera i Adam Zdybel 

Wólka Husińska  
Danuta i Jan Kula

Zielone
Irena i Jan Mazur

Krystyna i Jan Pakuła
Danuta i Stanisław Skóra

Wyżej  wymienieni  Jubilaci,  to  pa
ry,  które  zawarły  związek  małżeński 
w  latach  19621966,  a  więc  wspólnie 
przeżyły  pół wieku,  ale  też  takie,  któ
rych  staż  małżeński  wynosi  ponad  50 
lat. 

Nie  wszyscy  mogli  skorzystać 
z  zaproszenia,  stąd  też  w  uroczysto
ściach  wzięło  udział  25  par.  Pozosta
łym  medale,  upominki  i  życzenia 
zostaną  przekazane  indywidualnie 
w późniejszym terminie.

Jubileuszowe uroczystości, których 
organizatorem  był  Burmistrz  Krasno
brodu  i  Kierownik  Urzędu  Stanu  Cy
wilnego  w  Krasnobrodzie,  rozpoczęły 
się  o  godzinie  10.00 Mszą  św. w Ko
ściele  Nawiedzenia  Najświętszej 
Maryi  Panny  w  Krasnobrodzie  odpra
wioną  przez  ks.  dr  Eugeniusza  Der
dziuka    proboszcza  krasnobrodzkiej 
parafii  i  ks.  Artura  Sokoła  –  probosz
cza  Parafii  Świętej  Opatrzności  Bożej 
w Bondyrzu.

Msza  św.  miała  piękną  oprawę 
muzyczną  w  wykonaniu  zespołu  folk
lorystycznego „Wójtowianie”  i organi
sty  Pana  Józefa  Baka.  Homilię 
wygłosił  ks.  dr  Eugeniusz  Derdziuk. 
Wzruszającym  momentem  Mszy  św. 
było,  gdy  małżonkowie  trzymając  się 
za  ręce  odnowili  przyrzeczenia  mał
żeńskie.  Na  zakończenie  uroczystości 
w  kościele  pary  obchodzące  Jubileusz 
Złotych  Godów  otrzymały  dyplomy 
z  życzeniami  i  błogosławieństwem  od 
Pasterza  Diecezji  ZamojskoLuba
czowskiej  J.  E.  ks.  Biskupa  Mariana 
Rojka,  które  wręczali  księża  probosz
czowie    ks.  Eugeniusz  Derdziuk  dla 
jubilatów  z  krasnobrodzkiej  parafii, 
a ks. Artur Sokół dla Jubilatów z para
fii w Bondyrzu.

Dalszy  ciąg  obchodów  Jubileuszu 
Złotych  Godów  miał  miejsce  w  Kra
snobrodzkim Domu Kultury.  Pierwsza 
część  odbyła  się w  sali widowiskowej 
KDK,  gdzie  Jubilatów  i  innych  przy
byłych  gości  powitała  Kierownik 
Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Krasno
brodzie  Alicja  Parkitny.  Następnie 
w  krótkim  wystąpieniu  pogratulowała 
małżonkom  tego  jubileuszu  i  złożyła 

życzenia  dużo  zdrowia,  radości 
i  wszelkiej  pomyślności  na  dalsze 
wspólne  lata  życia.  Potem  przyszedł 
czas  na  kolejny  wzruszający  moment 
uroczystości,  w  którym  małżonkowie 
trzymając się za ręce dziękowali sobie 
za wspólnie przeżyte 50 lat. 

Głos  zabrał  również  Burmistrz 
Krasnobrodu Kazimierz Misztal,  który 
złożył  życzenia  dostojnym  Jubilatom, 
a  następnie  przystąpił  do  odznaczania 
ich  Medalami  za  Długoletnie  Pożycie 
Małżeńskie nadanymi przez Prezyden
ta  RP  Andrzeja  Dudę.  Oprócz  medali 
Jubilaci  otrzymali  też  listy  gratulacyj
ne,  kwiaty  i  drobne  upominki,  które 
wraz Burmistrzem wręczała wiceprze
wodnicząca Rady Miejskiej w Krasno
brodzie Maria Mierzwa. 

Po  odznaczeniu medalami  Jubilaci 
i  zebrani  goście  zostali  zaproszeni  do 
wysłuchania  i  obejrzenia  słownomu
zycznego  programu  artystycznego  za
prezentowanego  przez  krasnobrodzką 
młodzież  – wolontariuszy  ze  Szkolne
go  Klubu  Wolontariatu  działającego 
przy  Zespole  Szkół  Ogólnokształcą
cych  w  Krasnobrodzie,  który  został 
przygotowany  pod  kierunkiem  na
uczycielek  –  Celiny  Koisz,  Danuty 
Korzeniowskiej  i  Karoliny  Piotrow
skiej. Były  też piękne kwiaty  z bibuły 
dla  Jubilatów  wykonane  i  wręczone 
przez  uczennice  Zespołu  Szkół  Pod
stawowych w Krasnobrodzie.

Ostatnim punktem obchodów Jubi
leuszu  Złotych  Godów  był  słodki  po
częstunek,  który  rozpoczął  się  od 
toastu wzniesionego  lampką szampana 
przez  Burmistrza  Krasnobrodu  oraz 
wspólnego  odśpiewania  wraz  z  obec
nymi gośćmi i z zespołem „Wójtowia
nie”  tradycyjnego  „Sto  lat”  dla 
Jubilatów.  

Podczas  poczęstunku  była  okazja 
do  rozmów  i  wspomnień.  Muzyką 
i śpiewem czas umilali „Wójtowianie”. 
Skoczne melodie w wykonaniu zespo
łu zachęciły niektóre pary do tańca.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 12

    
Do wszystkich życzeń, które otrzy

mali  Złoci  Jubilaci  dołączamy  rów
nież  nasze  życząc  wszystkim  dużo 
miłości  i  radości  oraz  doczekania 
w  szczęściu  i  zdrowiu  kolejnych  jubi
leuszy. 

Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej”

Złote Gody 2016
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W  dniu  1 września  2016  roku 
o  godz.  18.00  w  Krasno

brodzkim  Domu  Kultury  odbył    się 
wernisaż  wystawy  „Chrzest  Polski 
w ilustracjach”. 

Na  wystawie  zaprezentowano  pra
ce,  które  powstały  po  X  Ogólnopol
skich  Warsztatach  Ilustratorów, 
zorganizowanych  w  Krasnobrodzie 
w  2015  roku  przez  Marię  Grażynę 
Szpyrę    inicjatorkę  środowiskowych 
spotkań  przedstawicieli  tej  dziedziny 
sztuki,  która  od  ponad  30  lat  zajmuje 
się promocją polskiej ilustracji w kraju 
za  granicą  oraz  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury.   Do projektu  dołączyło Miej
skie  Biuro  Wystaw  Artystycznych 
w Lesznie, które wraz Urzędem Miasta 
w  Lesznie  pozyskało  środki  z  Mini
sterstwa  Spraw  Zagranicznych  na 
przygotowanie  wystawy  i  druk  towa
rzyszącego jej katalogu.

Autorami  ilustracji  są wybitni  pol
scy  artyści,  laureaci  wielu  nagród, 
przedstawiciele  różnych  prądów,  kie
runków,  kilku  pokoleń,  twórcy  i  kon
tynuatorzy  znanej  w  świecie  „polskiej 
szkoły  ilustracji”,  którzy  od  ponad 
trzydziestu lat przyjeżdżają do Krasno
brodu  na  środowiskowe  spotkania 
twórcze    Ogólnopolskie  Plenery 
i  Warsztaty  Ilustratorów.  Zestaw  prac 
poszerzono  o  ilustracje  z  wcześniej
szych  edycji  warsztatów,  w  tym 
o  dzieła  zmarłego w  2014  roku  profe
sora  Janusza  Stannego,  wybitnego  ar
tysty,  wychowawcy  kilku  pokoleń 
ilustratorów, który przez wiele  lat ota
czał opieką artystyczną krasnobrodzkie 
spotkania. W sumie na wystawie zgro
madzono ponad 100 prac 30 autorów.

Wernisaż  zgromadził  liczną  grupę 
osób,  które  pozytywnie  odpowiedziały 
na  zaproszenie  organizatorów.  Wśród 
gości, byli  tacy, którzy przybyli z bar
dzo  daleka,  a  wśród  nich Marcin  Ko
chowicz    dyrektor  Miejskiego  Biura 
Wystaw Artystycznych w Lesznie  in
stytucji,  która wraz  z Miastem Leszno 
była partnerem realizowanego projektu 
związanego  z  upamiętnieniem  1050. 
rocznicy chrztu Polski, w której odbyła 
się premiera wystawy. Gościliśmy tak
że dr Marka Maciągowskiego – dyrek
tor  Ośrodka  Myśli  Patriotycznej 
i  Obywatelskiej  w Kielcach,  instytucji 
która  jako  kolejna,  po  Lesznie  i  Kra
snobrodzie,  będzie  prezentowała 
wystawę.

W  wernisażu  uczestniczyli  także 
przedstawiciele  Muzeum  Zamojskiego 
w  Zamościu,  zamojscy  artyściplasty
cy, władze  samorządowe Krasnobrodu 
w  osobach  burmistrza  Krasnobrodu 
Kazimierza  Misztala,  doradcy  burmi
strza  Janusza  Osia  i  sekretarza  gminy 
Kazimierza  Gęśli,  radne  Rady  Miej
skiej  w  Krasnobrodzie,  dyrektorzy  in
stytucji  i  zakładów  pracy  z  terenu 
gminy.

Szczególnymi  gośćmi  wernisażu 
byli  artyści  ilustratorzy    autorzy  prac 
prezentowanych  na  wystawie  oraz 
uczestnicy  XI  Ogólnopolskich  Warsz
tatów  Ilustratorów  odbywających  się 
w tym czasie w Krasnobrodzie.

Wśród  uczestników  spotkania  nie 
mogło  zabraknąć  i  nie  zabrakło Marii 
Grażyny  Szpyry  –  współgospodarza 
tego  spotkania,  autorki  projektu 
„Chrzest  Polski 
w  ilustracjach” 
obejmującego 
warsztaty,  wy
stawę i katalog. 

Wernisaż 
odbył  się 
z  udziałem  me
diów. Była TVP 
3  Lublin  oraz 
Katolickie  Ra
dio Zamość.

Tradycyjnie 
też w wernisażu 
uczestniczył 
krasnobrodzki 
zespół  folklory
styczny „Wójto
wianie”,  który 
towarzyszy  wy
darzeniom 
związanym 
z ilustracją i jest 
zaprzyjaźniony  z  artystami  przyjeż
dżającymi do naszego miasta.

Właśnie  „Wojtowianie”  swoimi 
piosenkami  wprowadzili  zebranych 
w  klimat  spotkania.  Po  krótkim  mu
zycznym  wprowadzeniu  wszystkich 
obecnych  powitała  dyrektor  Krasno
brodzkiego Domu Kultury  autorka tej 
relacji.

Następnie  głos  zabrała Maria  Gra
żyna  Szpyra,  która  opowiedziała  jak 
zrodził  się  pomysł  zorganizowania 
warsztatów,  których  tematem  był 
chrzest  Polski,  jak  powstawała  wysta
wa i towarzysząca jej publikacja.  

Uzupełnieniem informacji na temat 
powstawania wystawy  i  katalogu  była 
wypowiedź Marcina Kochowicza  dy
rektora  Miejskiego  Biura  Wystaw 
Artystycznych  w  Lesznie,  który  przy
bliżył  też  szczegóły  związane  z  ubie
ganiem się MBWA w Lesznie i Miasta 
Leszna  o  środki  finansowe  na  ten  cel. 
Pan Dyrektor wyraził  też  zadowolenie 
ze  współpracy  i  pogratulował  organi
zatorom  realizacji  tego  przedsięwzię
cia. 

Do  podziękowań  dla  organizato
rów  spotkań  twórczych  ilustratorów 
i  wernisażu,  dołączyli  też  artyści, 
w imieniu których wystąpili Katarzyna 
Stanny  i  Artur  Gołębiowski,  do  słów 
dołączając bukiety kwiatów. 

Wśród  grona  osób  wyrażających 
uznanie  był  również  burmistrz  Kra
snobrodu  Kazimierz  Misztal,  który 

wręczając  kwiaty 
pani  Grażynie  Szpy
ra,  podziękował  jej 
i  wszystkim  mają
cym  swój  udział 
w  tym  przedsięwzię
ciu.
Wernisaż  wystawy 

„Chrzest  Polski 
w  ilustracjach”  połą
czony  był  z  promo
cją  publikacji 
wydanej  pod  takim 
samym  tytułem,  któ
ra  towarzyszy  wy
stawie.  Jest  to 
katalog  (z  polsko
angielską  wersją  ję
zykową)  wydany 
w  formie  albumu 
z  barwnymi  repro
dukcjami  opatrzony
mi  fragmentami 

tekstów  średniowiecznych  kronikarzy, 
wybitnych  polskich  pisarzy,  poetów 
i  myślicieli  (format  A4,  objętość  96 
stron, oprawa twarda, szyta nićmi).

Wstęp  do  albumu  napisał 
prof.  Krzysztof  Ożóg  z  Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie  wybitny 
historyk,  specjalista  od  historii  śre
dniowiecza,  autor  książki  „966. 
Chrzest  Polski”,  uznanej  za  książkę 
roku 2015. Prof. K. Ożóg był  również 
konsultantem  tego  przedsięwzięcia. 
Projekt  graficzny  wykonał  Bogusław 
Orliński    ilustrator  uczestnik  krasno
brodzkich  spotkań,  autor  opracowań 

„Chrzest Polski w ilustracjach” 
Wernisaż wystawy w Krasnobrodzkim Domu Kultury
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Dwie drużyny z Zamościa i jedna z Biłgoraja stanęły 
na  podium  tegorocznego  Turnieju  Piłki  Plażowej 

o  Puchar  Burmistrza  Krasnobrodu.  W  organizowanych  po 
raz  osiemnasty  zawodach,  które  odbyły  się  w  sobotę  20 
sierpnia na boisku przy miejscowym zalewie, wzięło udział 
sześć ekip w tym jedna kobieca. Najlepiej spisali się Robert 
Buczyński  i  Artur  Grasza  z  Zamościa.  Na  drugim  stopniu 
podium  stanęła  inna  zamojska  para    Janusz  Stryjewski 
i  Grzegorz  Płatek,  a  trzecie  miejsce  zajęli  Marcin  Grasza 
i Marcin Bryła z Biłgoraja.

      Rywalizacja  odby
wała  się  systemem 
brazylijskim,  przy 
upalnej  pogodzie,  któ
ra  powodowała,  że  za
wodnicy  musieli  się 
wykazać  nie  tylko 
umiejętnościami,  ale 
również  niebywałą 
kondycją.  Wszyscy 
poradzili  sobie  z  tym 
zadaniem  znakomicie, 
a  sędzią  głównym  za
wodów  był  Adam 
Gaca.
   Trzy najlepsze ekipy 
otrzymały  puchary, 

nagrody  rzeczowe  i  dyplomy. Wszyscy  uczestnicy  zmagań 
odebrali wejściówki na krasnobrodzkie baseny, a trofea wrę
czali  burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal,  sędzia 
Adam  Gaca  i  dyrektor  Krasnobrodzkiego  Domu  Kultury 
Mariola Czapla.

ias24.eu

XVIII Turniej Piłki Plażowej

graficznych  publikacji  wydawanych 
przez KDK, wysoko ocenianych przez 
specjalistów.

Jako  pierwsi  publikację  otrzymali 
obecni  na  wernisażu  ilustratorzy    au
torzy  prac:  Artur  Gołębiowski,  Hanna 
GrodzkaNowak,  Donat  Kowalski, 
Aleksandra  MichalskaSzwagierczak, 
Jolanta Marcolla, Krystyna Michałow
ska,  Bogusław  Orliński,  Jowita  Pło
szajska,  Anna  Sędziwy,  Katarzyna 
Stanny, Elżbieta Wasiuczyńska  i Tere
sa  Wilbik  oraz  inni  ilustratorzy   
uczestnicy  warsztatów:  Wanda  Orliń
ska,  Agnieszka  Żelewska  i  Joanna 
Jung,  a  potem  pozostali  uczestnicy 
spotkania.

Dodać  należy,  że  autorami  prac 
prezentowanych  na wystawie  byli  tak

że  nieobecni  na wernisażu  artyści:  Jó
zef  Wilkoń,  Andrzej  Heidrich, 
Mieczysław  Wasilewski,  Marian  No
wiński,  Krystyna  LipkaSztarbałło, 
Aleksandra  KucharskaCybuch,  Le
szek  Ołdak,  Franciszek  Maśluszczak, 
Zuzanna  Orlińska,  Stanisław  Ożóg, 
Zbigniew  Kołaczek,  Dorota  Łoskot
Cichocka,  Halina  Kuźnicka,  Bartło
miej  Kuźnicki,  Mikołaj  Kamler, 
Małgorzata SawickaWoronowicz  oraz 
nieżyjący  ilustratorzy  Janusz  Stanny 
i Hanna ZakrzewskaZaleska.

Po  oficjalnej  części  wernisażu 
i  obejrzeniu  wystawy  jego  uczestnicy 
zostali  zaproszeni  na  poczęstunek, 
podczas  którego  była  okazja  do  roz
mów  i  dzielenia  się  wrażeniami.  Ten 
czas, muzyką i śpiewem piosenek o te

matyce  religijnej,  ludowej  oraz  pro
mujących  Krasnobród  i  Roztocze, 
umilali „Wójtowianie”.

Warto  dodać,  że  po  prezentacji 
w Krasnobrodzie,  a  następnie w Kiel
cach  planowane  są  kolejne  pokazy 
wystawy  w  wielu  galeriach  i  innych 
instytucjach na terenie kraju. 

Natomiast wydawnictwo przygoto
wane w ramach projektu, zgodnie z je
go  założeniami,  trafi  m.in.  do 
wszystkich  ambasad  na  terenie  Polski 
oraz  do  wysokiej  rangi  bibliotek  pu
blicznych  oraz  uniwersyteckich. Łącz
nie będzie to 250 podmiotów.

Mariola Czapla
Fotoreportaż  str. 20
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W  nietypowym  terminie,  bo 
dopiero we wrześniu odbyła 

się  tegoroczna, XVI  edycja Gminnego 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmi
strza Krasnobrodu.  Zawody  połączone 
były z obchodami 50lecia działalności 
Klubu Sportowego „Igros” Krasnobród 
i odbyły się w niedzielę 4 września.

Niezależnie  od  terminu,  rozgrywki 
ciszyły  się  jak  zawsze  dużym  powo
dzeniem. Wzięło w nich udział 12 dru
żyn:  Dominikanówka,  Hucisko, 
HutkiKaczórki,  Hutków,  Krasnobro
duCentrum,  KrasnobródPodklasztor, 
KrasnobródPodzamek,  Majdan  Wiel
ki, Malewszczyzna, Stara Huta i Potok 
Senderki, Wólka Husińska  oraz Zielo
ne. 

Drużyny, w wyniku  losowania  po
dzielone zostały na 4 grupy, w których 
rozgrywały  mecze  systemem  każdy 
z  każdym.  Do  dalszych  rozgrywek 
przeszły po 2 drużyny z każdej grupy. 
W  wyniku  rozegrania  kolejnych  me
czów do finału doszły 4 drużyny. Spo
śród  nich  najlepszą  okazała  się 

reprezentacja  Maj
danu  Wielkiego. 
Pokonała  ona 
wynikiem  2:0 
drużynę  Krasno
bródPodklasztor, 
która zajęła 2 miej
sce.  W  meczu 
o  trzecie  miejsce 
lepszą  okazała  się 
drużyna  Krasno
bródPodzamek, 
która  wynikiem 
1:0 pokonała Huci
ko. 

Nad  prawidło
wym  przebiegiem 
rozgrywek  czuwali 
sędziowie  Okręgo
wego  Kolegium 
Sędziowskiego 
z  Zamościa:  Sła
womir  Radliński, 
Marek  Borowiński,  Krzysztof  Fidor 
i Krzysztof Zub.

Podczas  podsumowania  turnieju 

Burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal  podziękował  drużynom  za 
udział w rozgrywkach i wszystkim za
angażowanym w ich realizację. Zapro
sił  też  na  kolejną  edycję w  przyszłym 
roku. 

Potem przyszedł czas na wręczanie 
dyplomów  i  nagród  rzeczowych  dla 
wszystkich  drużyn  biorących  udział 
w  turnieju.  Natomiast  trzy  najlepsze 
otrzymały  także  puchary. Wraz  z  bur
mistrzem  Krasnobrodu  Kazimierzem 
Misztalem wręczali  je  doradca  burmi
strza  Janusz Oś  i  przewodniczący Ra
dy Miejskiej w Krasnobrodzie Roland 
Wyrostkiewicz.

Mariola Czapla
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XVI Gminny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Krasnobrodu
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W dniu 4 września 2016 roku, 
na  stadionie  sportowym 

w  Krasnobrodzie  odbyła  się  uroczy
stość 50lecia klubu MGKS „IGROS”. 
Rozpoczął  go  XVI  Gminny  Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Kra
snobrodu.  Głównym  organizatorem 
uroczystości  byli  Burmistrz  Krasno
brodu,  MiejskoGminny  Klub  Sporto
wy „IGROS” oraz Krasnobrodzki Dom 
Kultury. 

Po  turnieju  rozpoczęła  się  część 
właściwa. Na początku zaprezentowała 
się  grupa  trampkarzy  prowadzona 
przez  trenera  Pana  magistra  Kazimie
rza Mielniczka. Był to trening pokazo
wy  rocznika  20052006  a  przed 
treningiem  trener  opowiedział  i  przed
stawił proces naboru i szkolenia w klu
bie. Następnie odbyły się gry i zabawy 
sportowe dla dzieci, młodzieży  i doro
słych  z  nagrodami.  Była  żonglerka 
i turniej rzutów karnych. 

Następnie  o  godzinie  16.00  rozpo
czął  się  mecz  piłki  nożnej  oldbojów 
„IGROS”  Krasnobród  –  „COSMOS” 
Józefów. Składy drużyn poniżej. 
COSMOS:  Piotr  Więcławik,  Tadeusz 
Gontarz,  Janusz  Melnyczuk,  Patryk 
Późniak,  Jurek Kudelka, Darek Kudel
ka, Mieczysław Zalewski  (C), Dariusz 
Wojciechowski,  Mariusz  Kusztykie
wicz,  Józef  Marzec,  Krzysztof  Bazan 
i Jan Łepik.
IGROS:  Wojciech  Żurakowski,  Syl
wester  Kłyż  (C), Marcin  Skiba,  Tade
usz  Kawka,  Zbigniew  Kostrubiec, 
Antoni  Kurantowicz,  Rafał  Gradziuk, 
Wojciech  Kurantowicz,  Edmund 
Roczkowski, Jarosław Bucior, Andrzej 
Gałan,  Jarosław Cios, Grzegorz Rocz
kowski i Mariusz Borek.
Mecz  zakończył  się wynikiem 11  (do 
przerwy prowadzili goście 01). Strzel
cy  bramek  COSMOS:  Mariusz  Kusz
tykiewicz,  IGROS:  Wojciech 
Kurantowicz.  Spotkanie  sędziowała 
trójka  sędziowska  z  OKS  Zamość: 
Marek  Borowiński  (sędzia  główny), 
Krzysztof   Fidor  i Krzysztof   Zub (sę
dziowie asystenci).

W  przerwie  spotkania  rozpoczęła 
się główna uroczystość. Obecny prezes 
klubu  Pan  Sylwester  Kłyż  powitał 
przybyłych  gości,  podziękował  wła
dzom  samorządowym  z  Burmistrzem 
Krasnobrodu  Panem  Kazimierzem 
Misztalem  na  czele  i  Pani  Dyrektor 
Krasnobrodzkiego  Domu Kultury Ma

rioli Czapla za pomoc w zorganizowa
niu  w/w  uroczystości  i  przekazał 
prowadzenie uroczystości panu Sławo
mirowi  Radlińskiemu.  W  dalszej  ko
lejności  prowadzący  poprosił 
o  zabranie  głosu  Pana Kazimierza  Pa
kułę,  który  przedstawił  zarys  histo
ryczny powstania i działalności klubu. 

Pan  Kazimierz  Pakuła  przypo
mniał, że w latach 60, powstało pierw
sze  koło  Ludowych  Zespołów 
Sportowych w Krasnobrodzie  i  zareje
strowano  dwie  sekcje:  piłki  nożnej 
i  siatkowej.  Drużyna  piłki  siatkowej 
prowadziła  rozgrywki  do  końca  1960 
roku. W drużynie występowało  12  za
wodników m.in.  Eugeniusz  Gielmuda, 
Jerzy  Kuźma,  Gabriel  Piotrowicz, 
Wiktor  Zawiślak,  Kazimierz  Kuranto
wicz,  Tadeusz  Kuczmaszewki,  Kazi
mierz  Kurantowicz  syn  Jana,  Edmund 
Mazur,  Benon  Mazur,  Stefan  Stań
czyk,  Tadeusz  Nowak,  Stanisław  Da
widziuk.  Wspierającym  drużynę  piłki 
siatkowej był Pan  Józef Barański Kie
rownik  Sanatorium  dla  Dzieci  w  Kra
snobrodzie.  Drużyna  ta  uczestniczyła 
w  rozgrywkach  ligi  powiatowej  Zrze
szenia LZS w Zamościu. 

Dalej  pan  Kazimierz  przypomniał, 
że od 1960 roku zaczęła funkcjonować 
sekcja  piłki  nożnej.  Powołana drużyna 
uczestniczyła  w  rozgrywkach  ligi 
Zrzeszenia LZS, a następnie w ramach 
rozgrywek prowadzonych przez OZPN 
Zamość.  Przypomniał  nazwę  klubu, 
w  latach  1960  1966  był  to  Ludowy 
Zespół  Sportowy  w  Krasnobrodzie. 
Później w latach 1966 – 1980 Ludowy 
Klub  Sportowy  w  Krasnobrodzie, 
a  w  1980r.  Klub  Sportowy  „IGROS” 
Krasnobród.  Klub  w  tamtych  czasach 
zrzeszał  76  zawodników  i  wielu  dzia
łaczy.  Mówca  przypomniał,  że  trady
cją  klubu  była  przynależność 
pokoleniowa,  odnotowano  wiele  przy
padków  gdzie  w  klubie  grali  ojcowie, 
synowie  a  następnie  wnukowie. 
W  swoim  przemówieniu  pan  Kazi
mierz  z  góry  przeprosił  kolegów,  za
wodników  i  działaczy,  że  nie  sposób 
wymienić  wszystkich,  natomiast  po
zwolił  sobie  wymienić  tych  zawodni
ków  i  działaczy,  którzy  pierwsi 
tworzyli podstawy tej drużyny. Byli  to 
panowie:  Marian  Klich,  Wiesław 
Roczkowski,  Kazimierz  Grela,  Tade
usz Drążewski, Kazimierz Pakuła, Eu
geniusz  Kościński,  Ryszard 
Kurantowicz  syn  Leona,  Stanisław 

Swędra,  Czesław  Lalik,  Lech  Konop
ka, Tadeusz Roczkowski, Jerzy Nowo
sad,  Lech  Wyszyński,  Franciszek 
Maciukiewicz,  Tadeusz  Maruszak, 
Grzegorz  Roczkowski,  Lech  Kowal
czuk,  Jerzy Szkołut, Andrzej Gancarz, 
Sławomir Radliński, Marek Pasieczny, 
Mieczysław  Zalewski,  Eugeniusz 
Gielmuda,  Krzysztof  Kowalczuk,  Sta
nisław  Kurantowicz  syn  Jana,  lekarz 
medycyny  Andrzej  Dziuba,  Piotr  Ku
rantowicz,  Bogusław  Pol,  Zbigniew 
Dobek,  Grzegorz  Działa,  Antoni  Ku
rantowicz,  Edmund  Roczkowski, 
Grzegorz Roczkowski, Tadeusz Maru
szak.  Na  tym  zakończył  swoje  wystą
pienie  dziękując  wszystkim,  którzy 
przyczynili  się  do  upowszechnienia 
kultury  fizycznej  na  naszym  terenie. 

Prowadzący  podziękował  za  wy
stąpienie  i  zwrócił  się  do  zebranych 
oraz poprosił o powstanie,  aby minutą 
ciszy  oddać  hołd  nieżyjącym  piłka
rzom, działaczom, prezesom,  trenerom 
i  osobom  zaangażowanym  w  sport, 
działalność  LZSowską  i  piłkarską 
klubu  „IGROS”  wymieniając  ich 
z imienia i nazwiska. W dalszej części 
prowadzący uroczystość odniósł się do 
czasów  współczesnych  wymieniając 
założycieli MGKS” Igros” Krasnobród 
z  zebrania  założycielskiego  w  dniu  7 
marca 1999r. Były  to osoby chronolo
gicznie  wpisane  na  listę:  Jarosław 
Cios, Jerzy Lis, Tomasz Kawecki, Ma
riusz Bodys, Józef Wryszcz, Sławomir 
Radliński,  Marek  Pawluk,  Jarosław 
Bucior,  Grzegorz  Lizut,  Tomasz  Pa
welec,  Jarosław  Ożarowski,  Marcin 
Nowosad,  Kazimierz  Mielniczek,  Jan 
Łepik,  Marek  Pasieczny,  Janusz  Oś, 
Roland  Wyrostkiewicz  i  Jan  Droź
dziel.  Z  tych  osób,  w  jawnych  wybo
rach  do  komitetu  założycielskiego 
wybrano  następujące  osoby:  Pasiecz
ny,  Oś,  Mielniczek,  Wryszcz,  Łepik, 
Radliński, Pawelec i Nowosad. Prowa
dzący uroczystość przypomniał, że ze
brani upoważnili komitet założycielski 
do  dokonania  czynności  związanych 
z  rejestracją  oraz  zwołania  I Walnego 
Zebrania.  To  rozpoczęło  współczesne 
dzieje klubu IGROS. 

Następnie  zostały  wręczone  sym
boliczne  statuetki  dla  piłkarzy,  działa
czy  sportowych,  sponsorów 
i  prezesów.  Z  rąk  obecnego  Prezesa 
MGKS „IGROS” otrzymali je:
Działacze sportowi:
1. Ryszard Bartnik

50lecie Klubu IGROS Krasnobród 
Święto Sportu w Krasnobrodzie 

„Niedziela dla piłki”
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2. Kazimierz Grela 
3. Witold Sokoliński 
4. Jacek Szpyra
5. Tomasz Roczkowski
Trenerzy:
1. Kazimierz Pakuła 
2. Mieczysław Zalewski 
3. Waldemar Wnuk
4. Kazimierz Mielniczek 
5. Wojciech Kurantowicz 
6. Sylwester Kłyż 
7. Marcin Nowosad
8. Piort Gozdek 
9. Zbigniew Ulanowski 
10. Jacek Paszkiewicz 
11. Zbigniew Kuczyński 
12. Obecny: Jacek Szczyrba 
Zawodnicy najstarsi:
1. Grzegorz Działa 
2. Lech Wyszyński 
3. Antoni Kurantowicz 
4. Edmund Roczkowski 
5. Grzegorz Roczkowski 
6. Zbigniew Dobek 
7. Marian Klich 
8. Witold Kwaśniewski 

9. Jerzy Szkołut 
10. Bogusław Pol 
11. Tadeusz Maruszak
12. Andrzej Gancarz
13. Krzysztof Kowalczuk 
Prezesi:
1. Kazimierz Pakuła 
2. Stanisław Kawka 
3. Marek Pasieczny
4. Sławomir Radliński
5. Sylwester Kłyż
Sponsorzy
1. P.R.B. Adam Kustra – Zamość
2.„Morys”  P.W.  Ryszard  Moskal  – 
Krasnobród
3. Usługi Transportowe Zdzisław Ski
ba  i Synowie – Krasnobród43. K.C.B. 
„Waldex” Waldemar Maruszak – Kra
snobród
4. P.P.H.  „Torfex” Zbigniew Piórko – 
Krasnobród
5.  AMC  Market  K.J.W.  Adamczuk  – 
Krasnobród
6. Ekogrups Robert Grząśko – Zamość
7.  Karczma  „Zacisze”  Piotr  Struk  – 
Krasnobród

8.  Zakład  Usługowy Wod.  Kan.  C.O. 
i Gaz Rafał Borek – Zamość
9.  Sklep  Sportowy  Marek  Pawłowski 
– Zamość
10. Handel detaliczny, obwoźny – To
masz Konopka – Krasnobród
11.  „Profal” Zbigniew Buczak – Maj
dan Wielki
12.  Zakład  Instalatorstwa  Sanitarnego 
Mieczysław  Kostek  –  Tomaszów  Lu
belski
13. Jakub Szymański – Hutki
14. Zakład Piekarniczy K.  i P. Kłyż – 
Krasnobród
15. Stacja Paliw „KrasTank” Tadeusz 
GontarzKrasnobród
16.  Stacja  Paliw  „Petsul”  Mirosław 
Peć – Majdan Wielki
17.  Zakład  Tartaczny  Zbigniew  Gon
tarz – Malewszczyzna
18. „Saturn” M.Namroży i J. Chatalski 
– Zamość
19.  Usługi  Budowlane  Wiesław  Wil
czyński – Zamość
20. Handel Obuwiem Artur Leśniak – 
Krasnobród
21.  „ElmotSerwis”  Grzegorz  Piela  – 
Krasnobród
22.  PUB  „Kmieć”  Jolanta  Kmieć  – 
Krasnobród
23. Budprofil Dariusz Węcławik – Za
mość
24. Instal Bud – Majdan Wielki

Następnie prowadzący uroczystość 
poprosił o zabranie głosu przez zapro
szone  osoby.  Jako  pierwszy  głos  za
brał  Burmistrz  Krasnobrodu  Pan 
Kazimierz Misztal,  który w  paru  zda
niach  odniósł  się  do  uroczystości, 
dziękując  wszystkim  działaczom,  za
wodnikom,  trenerom  i  prezesom.  Na
stępnie  głos  zabrał  Pan  Prezes 
Zamojskiego  Okręgowego  Związku 
Piłki  Nożnej  w  Zamościu,  gratulując 
wszystkim  nagrodzonym,  gratulując 
organizatorom za zorganizowanie uro
czystości,  i na  ręce Pana Prezesa Klu
bu  MGKS  IGROS  przekazał 
okolicznościowy grawer. 

Po  tej  części nastąpiła druga poło
wa  towarzyskiego  spotkania  oldbojów 
IGROS  –  COSMOS.  Po  meczu 
i  w  trakcie  można  było  skorzystać 
z  piknikowej  gastronomii,  pamiętano 
o  dzieciach,  dla  których  była  przygo
towana  zjeżdżalnia,  a  dla  wszystkich 
gości,  i  sympatyków  piłki  nożnej  do 
ucha  i  tańca  przygrywała  krasno
brodzka  formacja  Odysseja.  Dopisała 
pogoda,  zawsze  mogła  być  większa 
frekwencja,  a  piszący  ten  artykuł 
i prowadzący uroczystość zaprasza już 
teraz  na  równy  jubileusz  100lecia 
klubu MGKS IGROS Krasnobród. 

Sławomir Radliński
Fotoreportaż – str. 19






