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Nowe podręczniki dla licealistów
W  związku  z  utworzeniem  I  kla 

 sy  Liceum  Ogólnokształcącego  przy 
Zespole  Szkół  w  Krasnobrodzie, 
Burmistrz  Krasnobrodu  ufundował 
uczniom  I  klasy  podręczniki  szkolne. 
Każdy  z  uczniów  otrzymał  komplet 
podręczników  zakupionych  według 
wykazu  przygotowanego  przez  na
uczycieli  uczących  w  liceum.  Jedno
cześnie  informujemy,  że  są  jeszcze 
wolne miejsca  i  zachęcamy  do  konty
nuowania nauki w naszej szkole.

Nominacja na wicedyrektora
Z  dniem  1  września  2017r.,  po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pe
dagogicznej  i  organu  prowadzącego, 
dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Krasnobro
dzie  powierzyła  pełnienie  funkcji  wi
cedyrektora  Zespołu  Szkół  Pani 
Krystynie Czapla. 

Pani  Krystyna  Czapla  jest  nauczy
cielem  dyplomowanym,  ukończyła 
studia  wyższe  zawodowe  z  edukacji 
wczesnoszkolnej,  studia  magisterskie 
z zakresu pedagogiki szkolnoopiekuń
czej,  studia  podyplomowe  z  oligofre
nopedagogiki  oraz  kurs  z  zarządzania 
oświatą.  Dotychczas  pełniła  funkcję 
kierownika  Szkoły  Filialnej  w  Zielo
nem,  a  potem  dyrektora  Publicznej 
Szkoły  Podstawowej w Zielonem  pro
wadzonej  przez  Stowarzyszenie  ,,Ach 
Zielone”.  Była  także  konsultantem  do 
spraw  edukacji  w  Punktach  Przed
szkolnych  w  Hutkowie  i  w  Zielonem 
podczas  realizacji Programu Operacyj
nego  Kapitał  Ludzki  „Wsparcie  na 
stracie”.  Uczestniczyła  przy  realizacji 
projektów:  ,,Radosna  Szkoła”  polega

jącego  na  wyposażeniu  sali  zabaw, 
,,Nie  tylko  szkoła”, w  ramach  którego 
odbywały  się  dodatkowe  zajęcia  roz
wijające  uzdolnienia  dzieci  oraz  ,,Ko
bieta  zmienną  jest,  więc  czas  na 
zmiany”, którego celem była integracja 
wiejskich  kobiet  w  ramach  projektu 
,,Wspólnie na Zamojszczyźnie”. W ro
ku  szkolnym  2016/2017  była  nauczy
cielem  wychowania  przedszkolnego, 
świetlicy  i  rewalidacji  indywidualnej 
w  Zespole  Szkół  Podstawowych 
w Krasnobrodzie.

Pani  Krystyna  Czapla  pochodzi  ze 
Stanisławowa,  jest  mężatką,  ma  dwie 
córki, od 16 lat mieszka w Krasnobro
dzie. 

Wnioski na dofinansowanie
budowy infrastruktury turystycznej 

w Krasnobrodzie
20  września  2017  roku  Burmistrz 

Krasnobrodu  złożył  do  Rybackiej  Lo
kalnej  Grupy  Działania  „Roztocze” 
z  siedzibą  w  Narolu,  wniosek  o  dofi
nansowanie  planowanego  przedsię
wzięcia  pn.  Podniesienie  atrakcyjności 
turystycznej  Krasnobrodu  poprzez  bu
dowę miejsca obsługi turystyki wodnej 
w  rejonie  zbiornika wodnego  „Zalew” 
–  I Etap. Gmina Krasnobród w swoim 
zamierzeniu  zaplanowała  zagospoda
rowanie  terenu  rekreacyjnego,  oczka 
wodnego  oraz  brzeg  rzeki  Wieprz 
z  przeznaczeniem  na  utworzenie 
miejsca  obsługi  turystyki  wodnej. 
W  pierwszym  etapie  zaplanowano  bu
dowę  deptaka  jako  dojścia  do  oczka 
wodnego  oraz  ciągów  pieszych wokół 
oczka wodnego  i  elementów małej  ar
chitektury  w  postaci  tablic  i  ławek. 
Natomiast w drugim etapie planowane 
do budowy są dwa pomosty oraz punkt 
zatrzymania  i  obsługi  kajaków,  zloka
lizowanych  przy  rzece  Wieprz  oraz 
wykonanie  linii  kablowych  i  oświetle
nia.  Środki  na  realizację  drugiego  eta
pu  Gmina  Krasnobród  zamierza 
pozyskać  w  ramach  Lokalnej  Grupy 
Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą 

w  Zamościu.  Nabór  wniosków  plano
wany  jest  w  miesiącu  październiku. 
W  przypadku  pozytywnego  rozstrzy
gnięcia  obu  wniosków  termin  realiza
cji zamknąłby się do końca 2018 roku. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym
Gmina  Krasnobród  we  wrześniu 

br.  złożyła  wymagane  dokumenty  do 
Ministerstwa Środowiska  i Narodowe
go  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie, 
 w  postaci  ,,Koncepcji  wdrażania  go
spodarki  o  obiegu  zamkniętym” 
(GOZ)  oraz  ,,Zestawienia  przedsię
wzięć planowanych do realizacji na te
renie  gminy”,  ze  wskazaniem  wnio 
skowanych  do  dofinansowania  ze 
środków  NFOŚiGW,  w  celu  podpisa
nia stosownych porozumień. Dla przy
pomnienia  informujemy,  że  gmina 
Krasnobród  w  roku  2016  została  wy
typowana  przez  Ministerstwo  Środo
wiska  jako  jedna  z  pięciu  gmin 
w Polsce do udziału w Programie pilo
tażowym  GOZ.  Należy  podkreślić,  że 
gospodarka  o  obiegu  zamkniętym  jest 
koncepcją  gospodarczą,  w  której  pro
dukty,  materiały  oraz  surowce  powin
ny  pozostawać  w  gospodarce  tak 
długo,  jak  jest  to  możliwe,  a  wytwa
rzanie  odpadów  powinno  być  jak  naj
bardziej  zminimalizowane.  Model  ten 
wdrożony  w  pełni  będzie  generował 
nowe miejsca  pracy,  a  także  stymulo
wał  innowacje  oraz  dawał możliwości 
budowy  społeczeństwa  recyklingu. 
Szczegóły  z  zakresu  działań  zostaną 
przedstawione  mieszkańcom,  w  tym 
 również  czytelnikom  Gazety  Krasno
brodzkiej  niezwłocznie  po  podpisaniu 
wspomnianych porozumień

Turniej Piłki Nożnej
Burmistrz  Krasnobrodu  i  Krasno

brodzki  Dom  Kultury  serdecznie  za
praszają  miłośników  piłki  nożnej  na 
XVII  Gminny  Turniej  Piłki  Nożnej 
o  Puchar  Burmistrza  Krasnobrodu, 
który  odbędzie  się  w  niedzielę  1  paź
dziernika 2017 roku na stadionie spor
towym  w  Krasnobrodzie.  Początek 
zmagań piłkarskich, godz. 9.00.

Wcześniejszy    termin  zawodów 
zaplanowany był na 3 września b.r. ale 
z    powodu  złych  warunków  atmosfe
rycznych turniej nie odbył się.

Do  piłkarskiej  rywalizacji  zgłosiło 
się  13  drużyn  reprezentujących  miej
scowości  z  terenu  gminy  Krasnobród. 
Drużyny w drodze losowania będą po
dzielone  na  4  grupy,  w  których  roze
grają  mecze  systemem  ,,każdy 
z  każdym”.  Zwycięzcy  grup  będą  ry
walizować o miejsca na podium.
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XI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
„Per Artem ad Astra”

W  dniach  20  do  26  sierpnia 
2017  roku  odbył  się  w  Kra

snobrodzie XI Festiwal Muzyki Organo
wej  i  Kameralnej  „Per  Artem  ad  Astra” 
organizowany przez Krasnobrodzki Dom 
Kultury  i Fundację Młodzieżowej Orkie
stry  Kameralnej  „Divertimento”  z  War
szawy  przy  współpracy  z  Burmistrzem 
Krasnobrodu oraz krasnobrodzkimi para
fiami:  Nawiedzenia  Najświętszej  Marii 
Panny i Zesłania Ducha Świętego.

Patronat  honorowy  nad  festiwalem 
objął  Prezydent  Rzeczypospolitej  Pol
skiej  Andrzej  Duda  oraz  małżonka  Pre
zydenta Agata KornhauserDuda.  
Koncert inauguracyjny – 20.08.2017
„XI Festiwal ogłaszam za otwarty”   

tymi  słowami  ks.  Prałat  dr  Eugeniusz 
Derdziuk  rozpoczął  koncert  inauguracyj
ny  w  Sanktuarium  Nawiedzenia  Naj
świętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie, 
tym samym otwierając drugie dziesięcio
lecie  istnienia  i  owocnego  działania  Fe
stiwalu Muzyki Organowej  i Kameralnej 
„Per  Artem  ad  Astra”.  Licznie  zgroma
dzoną  publiczność  z  Burmistrzem  Kra
snobrodu  Kazimierzem  Misztalem  na 
czele  powitała Mariola  Czapla,  dyrektor 
Krasnobrodzkiego  Domu  Kultury,  zaś 
koncert  poprowadził  dyrektor  artystycz
ny dr hab. Jarosław Wróblewski.

Ugruntowaną  tradycją  koncertów  in
auguracyjnych  krasnobrodzkiego  festi
walu  jest  dobór  wykonawców.  Festiwal 
w  Krasnobrodzie  poprzez  organizowany 
od  dziesięciu  lat  konkurs  organowy  stał 
się  miejscem  efektywnego  promowania 
wybitnie  uzdolnionych  młodych  organi
stów. Tak więc do wykonania półrecitalu 
organowego  zaproszono  laureata  ubie
głorocznej  edycji  X  Ogólnopolskiego 
Konkursu  Organowego  w  Kra  snobro
dzie – pana Sebastiana Kuczyńskiego. 

Ten  młody,  dwudziestoletni  artysta, 
obecnie  student  prestiżowego  Uniwersy
tetu Muzycznego Fryderyka Chopina ma 
już  na  swoim  koncie  szereg  sukcesów 
konkursowych  i  stypendiów  będących 
wyrazem  uznania  dla  wysokiego  pozio
mu  wykonawstwa  i  aktywności  arty
stycznej.  Sebastian  Kuczyński  zapre 
zentował  krasnobrodzkiej  publiczności 
trzy  znaczące  dzieła  literatury  organo
wej:  Introdukcję  i Allegro z Sonaty nr 1 
dmoll  op.45  Alexandre’a  Guilmanta, 
Preludium i fugę Gdur BWV 541 Johan
na  Sebastiana Bach  i VI  Sonatę  organo
wą op. 65 Felixa Mendelssohna. (…).

Dalszą część koncertu wypełniła mu
zyka klarnetowa. Zaproszenie do udziału 
w Festiwalu  przyjął  pan  Jerzy Bojanow
ski,  artysta  przebywający  i  działający na 

stałe  w  Niemczech,  ale  poprzez  miejsce 
swego urodzenia, a w szczególności mu
zycznego  kształcenia  związany  z  Zamo
ściem. Jeszcze w  trakcie swoich studiów 
w  Akademii  Muzycznej  im.  Fryderyka 
Chopina  w  Warszawie,  w  roku  1990 
otrzymał  posadę  pierwszego  klarnecisty 
w  orkiestrze  Mitteldeutsche  Kammer
philharmonie  Schönebeck w Niemczech. 
Od  roku  2000  jest  wykładowcą  w  Kon
serwatorium  Telemanna  w  Ma  gdebur
gu, gdzie prowadzi klasę klarnetu.

W  jego  wykonaniu  usłyszeliśmy 
nadzwyczaj  interesujący  program  obej
mujący  utwory  solowe  i  kameralne  J.S. 
Bacha, G. Donizettiego, C. Debussy’ego, 
I.  Strawińskiego,  A.  Piazzoli  i  innych. 
W  niezwykle  przekrojowym  repertuarze 
artysta  w  mistrzowski  sposób  zaprezen
tował możliwości  brzmieniowe  klarnetu, 
a  nade wszystko  udało mu  się wzbudzić 
nadzwyczajne  skupienie  zgromadzonych 
melomanów. W  sposób  wręcz  niewiary
godny,  klarnetowy  jednogłos  układał  się 
raz  w  malowniczy  muzyczny  krajobraz 
impresjonizmu  francuskiego,  raz 
w  „energetykę”  nowej  muzyki  Strawiń
skiego,  tanecznochoreograficzne  figury 
argentyńskiego tanga, operową uwerturę, 
czy  wreszcie  prowadził  w  introwertycz
ny  świat  bachowskiej  wrażliwości. 
Czterdzieści  minut  mistrzowskiej  narra
cji.

Muzyka w poezji. Wieczór
słownomuzyczny – 22.08.2017r.
Wieczór  słownomuzyczny  w  Ko

ściele  Zesłania  Ducha  Świętego  w  Kra
snobrodzie  zgromadził  rzesze  słuchaczy 
i  melomanów,  wśród  których  nie  zabra
kło  przedstawicieli  władz miasta w  oso
bach  Burmistrza  Krasnobrodu   
Kazimierza  Misztala  i  Doradcy  Burmi
strza  Janusza Osia. 

Osoby  wybitnych  warszawskich  ak
torów  Ewy Domańskiej  i Piotra Bajora 
krasnobrodzka publiczność zna i ceni już 
od  lat,  stało  się  bowiem  tradycją  Festi
walu,  że  na  kolejne  jego  edycje  przygo
towują  oni  specjalne  autorskie  programy 
poetyckie.  Tym  razem  odkrywali  przed 
nami muzykę w  poezji.  Temat  wdzięcz
ny, pasjonujący i bardzo szeroki, jak mó
wił  prowadzący  koncert  Jarosław 
Wróblewski.  W  swoim  wprowadzeniu 
wspomniał  o  wzajemnym  przenikaniu 
sztuki słowa i dźwięku, o  ich zanurzeniu 
w  czasie,  o  apollińskich  muzach  poezji 
i  muzyki  oraz  zaprezentował  wykonaw
ców. Po stronie poezji stanęli więc wspo
mniani Ewa Domańska i Piotr Bajor, zaś 
żywioł  muzyczny  reprezentował  duet 
skrzypcowy w  osobach  dr  hab. Katarzy
ny  Bąkowskiej  z  Akademii  Muzycznej 

im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgosz
czy  i  Ewy  Pomianowskiej,  studentki  ro
ku  dyplomowego  w  klasie  profesor 
Bąkowskiej. 

Poetycka  opowieść  o  niezliczonych 
aspektach, kształtach i przejawach muzy
ki  oparta  została  na wyborze  poetyckich 
tekstów z  twórczości Antoniego Słonim
skiego,  Leszka  Długosza,  Julii  Hartwig, 
Bolesława Taborskiego, czy prozy Piotra 
Wierzbickiego,  zaś  muzyczny  dyskurs 
i  dopełnienie  słowa  stanowiły  kompozy
cje  na  dwoje  skrzypiec  JeanMarie  Lec
laira, Augusta Gerke i Beli Bartoka.

Wspaniale  dobrane  słowo,  doskona
le,  i  co  najważniejsze  z  wewnętrznym 
przekonaniem podane publi czności, po
ruszająca muzyka  –  to wszystko  złożyło 
się na wieczór, który uwrażliwiał nas na 
piękno muzyki – tej sztuki, która aby do 
nas  dotrzeć  potrzebuje  skupienia,  otwar
tości,  poświęcenia  jej  czasu.  Może  stać 
się prawdziwym przyjacielem, może po
cieszać, inspirować, stać się towarzyszką 
dobrych  i  tych  mniej  dobrych  chwil 
w  naszym  życiu.  Dostępna  jest  dla 
wszystkich, nie tylko znawców i konese
rów. Warto więc  ją poznawać  i otwierać 
się na subtelną siłę jej oddziaływania. 

Nadzwyczajne  skupienie  publiczno
ści  i  wyczuwalne  wnikliwe  chłonięcie 
każdego dźwięku, treści słów i treści mu
zycznej  zdawały  się  potwierdzać,  że 
przesłanie  i  zachęta płynąca od artystów 
głęboko wniknęła w umysły i serca zgro
madzonych.
Koncert harfowej muzyki solowej
i kameralnej – 23.08.2017r.

Zasadniczą  osią  działania  Festiwalu 
są działania skierowane na rozwój  i pro
mocję  uzdolnionych  muzycznie  dzieci 
i  młodzieży.  W  ten  profil  wpisuje  się 
szereg  działań  takich  jak  Ogólnopolski 
Konkurs Organowy, warsztaty muzyczne 
połączone z kursem  interpretacji muzyki 
solowej  i kameralnej, projekty orkiestro
we, czy warsztaty pamięci muzycznej.

Koncert  harfowej  muzyki  solowej 
i kameralnej w Kościele Zesłania Ducha 
Świętego  w  Krasnobrodzie  należał  do 
młodych  uczestników  warsztatów  mu
zycznych  prowadzonych  przez  wybitną 
polską  harfistkę  Annę  PiechuręGabryś. 
Intensywna  praca  artystyczna,  występy 
jako  solistka  i  kameralistka,  współpraca 
z wieloma instytucjami kultury nigdy nie 
stały się dla niej przeszkodą w realizacji 
chyba  najistotniejszego  powołania  jakim 
jest praca pedagogiczna z dziećmi i mło
dzieżą. 

Efektami  kilkudniowej  warsztatowej 
pracy podzieliło się ze słuchaczami, któ
rzy  jak  zwykle  nie  zawiedli  i  licznie 
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przybyli  do  świątyni,  dziesięcioro  mło
dych  harfistów  –  uczestników  warszta
tów.  A  byli  to:  Weronika  Kuszewska, 
Weronika  Gwiazdecka,  Klemens  Mły
narczyk, Maria Łepkowska, Michał Maj
kowski,  Alicja  Kurek,  Klaudia  Kobus, 
Weronika  Moroz,  Dominika  Głowacka 
i Barbara Ożarowska.

Niewiarygodne,  jak  profesjonalnie 
młodzi muzycy  potrafili  odnaleźć  się  na 
scenie, z jakim skupieniem i kontrolą po
trafili  wykonać  najtrudniejsze  przebiegi, 
pasaże  i  figury  muzyczne,  jak  suweren
nie muzykowali,  pokazując  głęboką mu
zykalność  i  niejednokrotnie  dojrzałość 
muzyczną  wykraczającą  poza  odczuwa
nie dziecka, a będące  już domeną pogłę
bionego  uwrażliwienia  na  piękno 
muzyki.

 Najwyższą chyba miarą  jakości wy
konania  muzycznego  jest  skupienie, 
a potem aplauz odbiorców. Rezonans pu
bliczności  był  w  tym  wypadku  uskrzy
dlający.  Dało  się  wyczuć  wspaniałą 
atmosferę pełnej akceptacji, wręcz dumy 
i wewnętrznej satysfakcji płynącej z mu
zycznych  poczynań  wykonawców.  Mło
dzi  artyści  przy  długim  niesłabnącym 
aplauzie otrzymali kwiaty  i  podziękowa
nia od Burmistrza Krasnobrodu Kazimie
rza Misztala. 

Projekcja filmu „Wołyń”
 24.09.2017 r.

W ramach  festiwalu w Krasnobrodz
kim Domu Kultury  odbyła  się  projekcja 
filmu  „WOŁYŃ” w  reżyserii Wojciecha 
Smarzowskiego.  Polski  dramat  wojenny 
z  2016  roku,  którego  scenariusz  powstał 
na  kanwie  opowiadań  Stanisława  Sro
kowskiego  oraz  wspomnień  świadków 
rzezi  wołyńskiej  w  latach  19431944 
z  poruszeniem  i  wzruszeniem  obejrzeli 
nie  tylko mieszkańcy Krasnobrodu. Film 
w  bardzo  realistyczny  sposób  pokazał 
brutalność  oprawców  mordujących  na 
szych  rodaków  oraz  bezmiar  cierpienia, 
z którym spotykały się ich ofiary, wywo
łując widzów bardzo silne emocje. 

Koncert nadzwyczajny
Andrzeja Białki – 25.08.2017r.
Nadzwyczajny  recital  organowy me

lomani  zgromadzeni w Sanktuarium Na
wiedzenia NMP jeszcze długo będą nosić 
w swej pamięci. Po raz pierwszy w Kra
snobrodzie  wystąpił  znakomity  polski 
wirtuoz  gry  organowej  –  profesor  An
drzej  Białko  z  Akademii  Muzycznej 
w Krakowie, gdzie sprawuje funkcję pro
rektora  ds. współpracy  zagranicznej  i  od 
wielu lat prowadzi klasę organów.

W  historii  polskiej  organistyki  zapi
sał  się  unikatowymi,  również  w  skali 
światowej,  działaniami  artystycznymi, 
jakimi  niewątpliwie  było  wykonanie 
wszystkich dzieł organowych Jana Seba
stiana Bacha w roku 2000 oraz zaprezen
towany  w  Krakowie  cykl  pod  nazwą 

„Ars organi” prezentujący antologię mu
zyki  organowej  XVI  –  XX  wieku. 
W rozległym i stale wzbogacanym reper
tuarze artysta posiada komplety dzieł or
ganowych  Buxtehudego,  Bruhnsa, 
Mendelssohna, Francka i Liszta.

W  wykonaniu  prof.  Andrzeja  Białki 
krasnobrodzka  publiczność  usłyszała 
„Salve Regina”  z  Tabulatury  Jana  z  Lu
blina,  Te  Deum  laudamus  BuxWV  218 
Dietricha  Buxtehudego  i  Fantazje  i  fugę 
na  temat  „Ad  nos,  ad  salutarem  undam” 
Franza Liszta, a zatem dzieła reprezentu
jące  trzy  odmienne  historyczne  estetyki: 
Renesans, Barok i Romantyzm.

Znakomite wyczucie  stylu, wirtuoze
ria  i  ogromna  muzykalność  Artysty, 
znawstwo  sztuki  registracyjnej,  umiejęt
na  artykulacja  i  agogika  pozwoliły  za
brzmieć tym utworom w całej ich krasie, 
zaś  33głosowy,  uniwersalny  instrument 
organowy  Firmy  Kamiński  z  roku  1974 
oddał  bardzo  dobrze  intencje  kompozy
torów i wykonawcy.

Publiczność zgromadzona na koncer
cie,  a  wśród  niej  uczestnicy  X  Ogólno
polskiego  Konkursu  Organowego  mieli 
okazję usłyszeć dzieła wybitne,  choć  jak 
w  przypadku  „Salve  Regina”,  czy  „Te 
Deum”  rzadko  wykonywane.  Nie  często 
słychać też na koncertach największy or
ganowy  utwór  Franciszka  Liszta  „Ad 
nos, ad salutarem undam”, a to z racji na 
zaawansowane  problematykę  techniczną 
dzieła  i  niełatwy  proces  realizacji  kon
cepcji brzmieniowej. 

Koncert przyjęty został przez słucha
czy z wielkim entuzjazmem, zaś gratula
cje  i  rozmowy  z  Artystą  trwały  jeszcze 
długo po nim.

Spotkanie autorskie
z Krzesimirem Dębskim  25.08.2017r.
Kolejnym  wydarzeniem  festiwalo

wym  było  spotkanie  autorskie  z  Krzesi
mirem  Dębskim    autorem  książki  „Nic 
nie  jest  w  porządku.  Wołyń  –  moja  ro
dzinna historia”, które odbyło się w Kra
snobrodzkim  Domu  Kultury.  To 
szczególne  spotkanie  z  wybitnym  pol
skim  kompozytorem,  dyrygentem  i  mu
zykiem,  który  tym  razem  wystąpił 
w zupełnie  innej roli, zgromadziło  tłumy 
ludzi.  Zainteresowanie  wzbu
dził  zapewne  sam  Krzesimir 
Dębski,  ale  również  temat 
spotkania  –  tragiczne  dla  Po
laków wydarzenia wołyńskie. 
Licznie  zebrani  uczestnicy 
spotkania  z  wielkim  zacieka
wieniem wysłuchali wypowie
dzi  autora  książki,  która 
nawiązywała  do  wołyńskich 
losów  jego  rodziny,  ale  rów
nież do obecnej  sytuacji poli
tycznej.  Była  też  okazja  do 
zadania pytań autorowi, a tak
że  nabycia  książki  z  jego  au

tografem  oraz  zrobienia  pamiątkowego 
zdjęcia.
Koncert plenerowy – 25.08.2017r.
Po  raz  pierwszy w  historii  festiwalu 

zorganizowany  został  koncert  plenero
wy,  który  odbył  się  na  placu w  sąsiedz
twie  krasnobrodzkiego  zalewu.  Program 
koncertu był bogaty i zróżnicowany.

Jako  pierwsza  wystąpiła  „Bomba 
Kaloryczna” z Warszawy – zespół z du
żym  potencjałem,  który  tworzą  młodzi, 
profesjonalni i utalentowani muzycy. Ze
spół wystąpił własnym repertuarem, któ
ry  jest  bardzo  różnorodny  jeśli  chodzi 
o  gatunki  i  style  muzyczne,  począwszy 
od muzyki  rockowej,  przez  pop,  reggae, 
hip  hop,  brit  pop,  funk,  disco,  latino,  aż 
po  jazz. Wraz z Bombą Kaloryczną wy
stąpił  gościnnie  wybitny  saksofonista, 
a jednocześnie kompozytor, aranżer i pe
dagog Paweł Zielak. 

Oprócz  młodych  utalentowanych 
wykonawców podczas koncertu wystąpi
li  też  światowej  sławy  artyści  z  dużym 
doświadczeniem  i  bogatym  dorobkiem 
artystycznym   Krzesimir Dębski  (piani
no, skrzypce)  i Krzysztof Ścierański  (gi
tara  basowa).    Muzycy  z  ogromnym 
poczuciem  humoru  i  swobodą,  a  jedno
cześnie  ogromną  sceniczną  kulturą  mi
strzowsko  wykonywali  własne  kom 
pozycje.  Podczas  koncertu  dominowała 
muzyka jazzowa.

Listę  wykonawców  koncertu  plene
rowego  zamknęła  Grupa  VOX.  Męskie 
trio  wykonało  znane  szlagiery  i  mniej 
znane  utwory  ze  swojego  repertuaru. 
Wiele  piosenek,  m.in.  „O  Magdaleno” 
wraz  z  zespołem  śpiewała  zgromadzona 
na placu publiczność.
X Ogólnopolski Konkurs Organowy

2526.08.2017r.
Sądząc  po  ilości  i  reprezentacji 

uczestników  X  Ogólnopolskiego  Kon
kursu  Organowego  w  Krasnobrodzie 
można z dużą dozą pewności stwierdzić, 
że polska  scena organowa ma  się  zupeł
nie  dobrze.  Do  tegorocznego  konkursu 
zgłosiło  się  bowiem  dwunastu  uczestni
ków  reprezentujących  dziewięć  polskich 
ośrodków organowych, a były to: Gliwi
ce, Rybnik, Poznań, Gniezno, Warszawa, 
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Katowice, Kraków, Tarnów i Lublin. 

Młodzi  organiści,  uczniowie  szkół 
muzycznych  II  stopnia,  diecezjalnych 
szkół  organistowskich,  czy  studium mu
zyki  kościelnej  stanęli  do  konkursu, 
w  programie  którego  znalazło  się  pięć 
obowiązkowych  punktów  programo
wych.  Należało  wykonać  utwór  kompo
zytora  szkoły  północnoniemieckiej  lub 
toccatę G. Muffata,  skrajną  część  sonaty 
triowej J.S Bacha, chorał z kolorowanym 
sopranem,  tegoż  kompozytora,  utwór 
kompozytora  polskiego  i  utwór  dowolny 
–  program  obszerny,  ponad  półgodzinny 
recital  organowy.  Młodych  organistów 
oceniało  jury  w  składzie:  prof.  Andrzej 
Białko z Akademii Muzycznej w Krako
wie, dr Jadwiga Kowalska z Katolickiego 
Uniwersytetu  Jana  Pawła  II  w  Lublinie 
i dr hab. Jarosław Wróblewski z Uniwer
sytetu  Muzycznego  Fryderyka  Chopina 
w Warszawie.

Po  dwóch  dniach  przesłuchań,  które 
odbyły  się  na  33głosowych  organach 
firmy  „Kamiński”  jury  wyłoniło  laure
atów,  którymi  zostali:  I miejsce  – Mate
usz  Goniowski  z  Diecezjalnej  Szkoły 
Organistowskiej  II  st.  w  Gliwicach  pra
cujący  pod  kierunkiem  Pani  dr  Marioli 
Brzoski,  II  miejsce  –  Szymon  Jarzyna 
z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 
im  Karola  i  Antoniego  Szafranków 
w Rybniku prasujący pod kierunkiem Pa
ni  Elżbiety  WłosekŻurawieckiej,  III 
miejsce  – Mariusz  Kozieł  z  Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. 
Karola  Szymanowskiego  w  Katowicach 
pracujący po kierunkiem dr hab. Witolda 
Zabornego.

Dwa  równorzędne  wyróżnienia 
otrzymali:  Kinga  Szalecka  z  Ogólno
kształcącej  Szkoły  Muzycznej  II  st.  im 
Ignacego  Jana  Paderewskiego  w  Tarno
wie pracująca pod kierunkiem Pana Wie
sława  Kaczora  i  Adam  Widziński  ze 
Szkoły Muzcznej  I  i  II  st.  im.  Tadeusza 
Szeligowskiego  w  Lublinie  pracujący 
pod  kierunkiem  Pani  dr  Jadwigi  Kowal
skiej.

Uczestnicy  konkursu  mieli  również 
możliwość  uczestnictwa  w  kilkugodzin
nym kursie prowadzonym przez jurorów.

Laureatom, uczestnikom, ich nauczy
cielom  i  rodzicom  serdecznie  gratuluje
my.

Warsztaty muzyczne
Oprócz  koncertów,  spotkań  i  projek

cji  filmu w  ramach  festiwalu  odbyły  się 
też warsztaty muzyczne połączone z kur
sem interpretacji muzyki solowej i kame
ralnej.  Wykładowcami  tych  warsztatów 
byli wybitni muzycy  i  pedagodzy: Anna 
PiechuraGabryś  –  harfa,  dr  hab.  Kata
rzyna Bąkowska – skrzypce i dr Grażyna 
Draus,  która  prowadziła  warsztaty  pa
mięci muzycznej.

Młodzi  adepci  sztuki  harfowej 

z  wielkim  zapałem  zdobywali  wiedzę 
z zakresu techniki wykonawczej, zgłębia
li  i  poznawali  zagadnienia  dotyczące  in
terpretacji  formy muzycznej  oraz  stylów 
muzycznych różnych epok utworów, nad 
którymi  pracowali.  Poznawali  tajniki 
i  sposoby  samodzielnego  ćwiczenia  oraz 
pamięciowego  opanowywania  utworów, 
a  także  samodzielnego  ich  opracowywa
nia – mówi Anna PiechuraGabryś.

Podsumowując  warsztaty  muzyczne 
i  cały  festiwal  Anna  PiechuraGabryś 
stwierdziła: „Dla dzieci i młodzieży było 
to nie tylko wzruszające i niezapomniane 
przeżycie  artystyczne,  ale  także  możli
wość  nawiązania  nowych  kontaktów. 
Kursanci poprzez poznawanie swoich ró
wieśników,  mieli  okazję  nawiązywać 
przyjacielskie relacje i znajomości, ucząc 
się  współpracy  w  grupie.  Poznawanie 
wielkich  artystów  oraz  pedagogów  in
nych  specjalności  instrumentalnych  za
proszonych  do  wzięcia  udziału  w  fe 
stiwalu oraz odkrywanie uroków jednego 
z  najpiękniejszych  regionów  w  Polsce 
jest  niezwykle  cenne  i  rozwijające  dla 
młodego pokolenia”.

Zakończenie festiwalu 
26 sierpnia 2017 r.

Festiwal  zakończył  się  w  sobotę, 
 w  Sanktuarium  Nawiedzenia  Najświęt
szej  Maryi  Panny  w  Krasnobrodzie. 
Wśród wielu uczestników  tego wydarze
nia byli zaproszeni goście, m.in. poseł na 
sejm RP Agata Borowiec.

O  godz.  18.00  odprawiona  została 
Msza  Święta  dziękczynna w  intencji  or
ganizatorów,  wykonawców  i  wszystkich 
zaangażowanych  w  organizację  tego 
przedsięwzięcia.  Mszę  św.  odprawił 
ks.  dr  Eugeniusz  Derdziuk  –  proboszcz 
miejscowej parafii.

Natomiast  o  godz.  19.00  rozpoczął 
się  Koncert  Laureatów.    Na  początku 
 oficjalnego ogłoszenia wyników X Ogól
nopolskiego  Konkursu  Organowego  do
konał  dyrektor  artystyczny  festiwalu 
i  jednocześnie przewodniczący  jury kon
kursu  dr  hab.  Jarosław  Wróblewski. 
Wraz  z  nim wręczenia  nagród  dokonali: 
Elżbieta Ostrowska – dyrektor  festiwalu, 
prof. dr hab. Andrzej Białko i dr Jadwiga 
Kowalska –  jurorzy konkursu oraz Kazi
mierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu.

Laureat  I Nagrody Mateusz Goniow
ski  otrzymał  statuetkę  festiwalową  oraz 
zaproszenia  do  udziału  w  koncertach: 
w  ramach cyklu „Koncerty u  św. Marci
na”  w  Krakowie  –  Nagroda  Polskiego 
Towarzystwa Bachowskiego, podczas In
auguracji XII Festiwalu Muzyki Organo
wej  i  Kameralnej  „Per  Artem  ad  Astra” 
Krasnobród 2018 – Nagroda Organizato
rów Festiwalu oraz zaproszenie do udzia
łu  w  Międzynarodowym  Festiwalu 
Organowym  Młodych  „Juniores  Priores 
Organorum Sejnensis” w Sejnach w 2018 

roku – nagroda Organizatorów Festiwalu 
w Sejnach.

Ponadto Laureat  I Nagrody oraz  lau
reaci  II Nagrody    Szymon  Jarzyna  oraz 
III  Nagrody    Mariusz  Kozieł  otrzymali 
dyplomy  laureata, nagrody finansowe od 
Burmistrza  Krasnobrodu,  płyty  CD  od 
Polskiego  Towarzystwa  Bachowskiego 
i nagrody firmy TAT Elektronic oraz za
proszenie do wykonania koncertu w Ko
ściele  pw.  Św.  Michała  Archanioła 
w  Soli  w  dniu  27  sierpnia  2017  roku  – 
Nagroda  Parafii  św. Michała Archanioła 
w  Soli.  Natomiast  wyróżnieni:  Kinga 
Szalecka  i  Adam  Widziński  otrzymali 
dyplomy, nagrody finansowe i płyty CD.

Po  rozdaniu nagród  rozbrzmiała mu
zyka.  Na  początku  wystąpili  uczestnicy 
warsztatów muzycznych  (skrzypcowych) 
wraz z Dominikiem Kaczmarkiem (orga
ny),  którzy  pod  batutą  Elżbiety  Ostrow
skiej  wykonali  „Canon  in  D”  Johanna 
Pachelbela.  Następnie  zaprezentował  się 
zespół  harfowy,  składający  się  również 
z  uczestników  warsztatów  muzycznych, 
który wykonał motyw muzyczny z filmu 
„Jasminum”, napisany przez krakowskie
go kompozytora Zygmunta Koniecznego 
w opracowaniu na sześć harf. Na zakoń
czenie koncertu zagrali  laureaci X Ogól
nopolskiego Konkursu Organowego.

Podziękowaniem dla wszystkich wy
konawców koncertu były brawa publicz
ności i kwiaty od organizatorów.

Były  też  kwiaty  i  podziękowania  od 
Burmistrza  Krasnobrodu  Kazimierza 
Misztala  dla  kierownictwa  festiwalu 
z  Panią  dyrektor  Elżbietą  Ostrowską  na 
czele,  a  także  dla  jurorów,  księży  pro
boszczów  krasnobrodzkich  parafii,  wy
konawców  koncertów  i  innych  osób 
zaangażowanych  w  organizację  festiwa
lu.

Słowa  podziękowania  skierowano 
również  do  sponsorów,  którymi  byli: 
Ośrodek  Wypoczynkowy  „Natura” 
w  Krasnobrodzie,  Drukarnia  „Zamdruk” 
w  Skokówce,  TAT  Elektronik  Centrum 
Organów Kościelnych, Polskie Towarzy
stwo  Bachowskie  i  Biuro  Współpracy 
z Ukrainą Stanisław Paluch z Kolonii Sól 
oraz do patronów medialnych  festiwalu, 
którymi byli: TVP 3 Lublin, Polskie Ra
dio  Lublin,  Portal  Internetowy  Zamość 
onLine, Katolickie Radio Zamość, Tygo
dnik Katolicki  „Idziemy”, Tygodnik Ka
tolicki  „Niedziela”,  Informacyjna 
Agencja  Samorządowa  oraz  „Gazeta 
Krasnobrodzka”.

Oficjalnego zakończenia XI Festiwa
lu Muzyki Organowej  i Kameralnej „Per 
Artem  ad  Astra”  dokonał  ks.  proboszcz 
Eugeniusz Derdziuk.

Jarosław Wróblewski i Mariola Czapla

Fotoreportaż – str. 1011



Gazeta     rasnobrodzkaWrzesień 20176

XII Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów
w Krasnobrodzie

W  dniach  28  sierpnia  –  3 
września  2017.  odbywały 

się  w  Krasnobrodzie  XII  Ogólnopol
skie Warsztaty  Ilustratorów zorganizo
wane  przez  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury  przy  współpracy  z  autorką 
projektu  i  jego kuratorem   Marią Gra
żyną Szpyra, która od ponad 30 lat zaj
muje  się  promocją  i  popularyzacją 
polskiej ilustracji w kraju za granicą.

W  warsztatach  uczestniczyli  znani 
i  doceniani  ilustratorzy  z  całej  Polski, 
laureaci  Nagrody  Prezesa  Rady  Mini
strów  za  twórczość  dla  dzieci  i  mło
dzieży,  laureaci  Nagrody  Polskiej 
Sekcji  IBBY oraz nagród na  liczących 
się w  Polsce  i  na  świecie  przeglądach 
tej  dziedziny  sztuki,  takich  jak:  Bien
nale  Ilustracji  w  Bratysławie  BIB, 
Międzynarodowa  Wystawa  Sztuki 
Edytorskiej  IBA  w  Lipsku,    Biennale 
Ilustracji Aki Town w Japonii, Bienna
le Sztuki dla Dzieci w Poznaniu, Kon
kurs    PTWK  na  najlepiej  wydaną 
książkę roku i wielu innych. Wśród ar
tystów, którzy w tym roku  przyjechali 
do  Krasnobrodu  znaleźli  się:  Maria 
Ekier,  Artur  Gołębiowski,  Hanna 
GrodzkaNowak,  Jolanta  Marcolla, 
Krystyna  Michałowska,  Aleksandra 
MichalskaSzwagierczak,  Bogusław 
Orliński,  Zuzanna  Orlińska,  Stanisław 
Ożóg,  Katarzyna  Stanny,  Anna  Sędzi
wy,  Elżbieta  Wasiuczyńska,  Teresa 
Wilbik.

Ogólnopolskie    Warsztaty  Ilustra
torów  organizowane  są  od  2006  roku. 
Nawiązują    one  do  plenerów,  które 
wspólnie  ze  Zbigniewem  Rychlickim 
zainicjowała  w  1984  roku Maria  Gra
żyna  Szpyra,  ówczesna  dyrektor  Za
mojskiego  BWA.  W  plenerach 
uczestniczyli wybitni artyści, przedsta
wiciele  różnych  prądów,  kierunków, 
kilku  pokoleń,  twórcy  i  kontynuatorzy 
„polskiej szkoły ilustracji” oraz młodzi 
wyróżniający się graficy, którzy dopie

ro  rozpoczynali  swoją  drogę  twór
czą,  m.in.:  Waldemar  Andrzejewski, 
Julian  Bohdanowicz,  Tomasz  Borow
ski,  Jerzy  Flisak,  Elżbieta  Gaudasiń
ska,  Mateusz  Gawryś,  Andrzej 
Heidrich,  Jerzy Heintze, Maciej  Jędry
sik, Maria Mackiewicz, Wiesław Maj
chrzak,  Grzegorz  Marszałek,  Fra 
nciszek  Maśluszczak,  Marian  Nowiń
ski,  Ewa  KozyraPawlak,  Paweł  Paw
lak,  Mirosław  Pokora,  Zbigniew 
Rychlicki,  Olga  Siemaszko,  Mirosław 
Tokarczyk,  Bożena  Truchanowska, 
Mieczysław  Wasilewski,  Józef  Wil
koń,  Zdzisław  Witwicki,  Halina  Za
krzewskaZeleska. 

Dwunasta  edycja  Ogólnopolskich 
Warsztatów  Ilustratorów  jest  kontynu
acją rozpoczętego w 2006 roku projek
tu  autorstwa  Marii  Grażyny  Szpyra 
i  prof.  Janusza  Stannego,  pod  którego 
artystycznym  kierownictwem  i  aktyw
nym  udziałem warsztaty  odbywały  się 
do  roku  2014,  w  którym  to  roku  od
szedł od nas Profesor.

Środowiskowe  spotkania  ilustrato
rów w Krasnobrodzie    są  dla  artystów 
miejscem  inspiracji  i  międzypokole
niowej  wymiany  doświadczeń.    Wy
miernym  efektem    warsztatów  są 
wystawy,  które  wraz  z  ze  starannie 
przygotowanymi   wydawnictwami  bu
dzą  zainteresowanie  wielu  galerii 
w  kraju  i  za  granicą.  Wystawy  tema
tyczne  takie  jak  „Korczak  i  jego  dzie
ło”,    M.  Konopnicka    „O  krasno 
ludkach  i  o  sierotce  Marysi”,  „Pieśń 
ujdzie  cało    polskie pieśni  patriotycz
ne”,  „Tam  za  dworem,  za  jeziorem   
pieśni  i  piosenki  ludowe”,  „Chrzest 
Polski  w  ilustracjach”  czy  aktualna 
wystawa  „Wisła  w  ilustracjach”,  cie
szyły  się  i  nadal  cieszą  dużym  zainte
resowaniem odbiorców. 

Tematem tegorocznych warsztatów 
były  kołysanki.  Najstarsze  polskie 
przekazy  tekstów  kołysanek  pochodzą 

dopiero  z  XIX  wieku.  Zachowały  się 
świadectwa  mówiące  o  tym,  że  koły
sanka  jako wyodrębniony  gatunek  ist
niał  dużo  wcześniej.  Podstawowym 
celem kołysanki  jest  uśpienie  dziecka, 
o czym każdy wie, jednak nie wszyscy 
zdają sobie sprawę z  tego, że kołysan
ka może pełnić też inne funkcje. Bada
nia  naukowe  potwierdzają,  że  poza 
wzmocnieniem  więzi  między  rodzica
mi a dzieckiem śpiewanie dziecku ko
łysanek  pobudza  w  jego  mózgu 
ośrodek  percepcji,  rozbudza  wyobraź
nię dziecka i przyczynia się do rozwo
ju  mowy.  Kołysanki  mogą  tez 
przekazywać wiedzę o otaczającej rze
czywistości  oraz  wpływać  na  przeka
zywanie  wartości  i  realizację  celów 
wychowawczych. 

Artyści  biorący  udział  w  warszta
tach  uczestniczyli   w  dniu  31  sierpnia 
w wernisażu wystawy otwartej w Kra
snobrodzkim Domu Kultury pt. „Wisła 
w ilustracjach”. W związku z ogłosze
niem  przez  Sejm  RP  roku  2017  Ro
kiem  Rzeki  Wisły,  królowa  rzek 
polskich  stała  się  tematem  ubiegło
rocznych warsztatów. 

Mariola Czapla

SPRZEDAM
3 działki budowlane
o pow. 1000 m2 każda
w Krasnobrodzie
przy ul. Wiśniowej

Kontakt: 

tel.667 575 929

Po  wakacyjnej  przerwie  Kra
snobrodzki  Dom  Kultury 

wznawia działalność kół zainterowań.
Serdecznie  zapraszamy  dzieci,  mło
dzież  i  dorosłych  do  udziału  w  nastę
pujących zajęciach:

* Taniec nowoczesny – zajęcia zespołu 
„Stap  Dance”  –  poniedziałki  i  środy 
w godz. 18.0020.00
* Klub Szachowo  Warcabowy – piąt

ki, godz. 16.30
*  Zumba  –  wtorki,  godz.18.00  dzieci, 
19.00 dorośli
* Nauka gry na gitarze – poniedziałki, 
wtorki  i  piątki w  terminach  uzgodnio
nych z prowadzącym
* Nauka gry na instrumentach dętych – 
piątki w godz. 15.0018.00
* Zajęcia plastyczne –  środy   w godz. 
14.00  15.00.
* Zajęcia Koła Teatralnego „Babiniec” 

– środy w godz. 15.30  17.00.
*  Klub Malucha „Bawiarenka” piątki 
w godz. 14.3015.30
*  Zajęcia  wokalne  –  od  poniedziałku 
do  środy  w  godzinach  uzgodnionych 
z instruktorem.

Szczegółowe  informacje  i  zapisy 
w  Krasnobrodzkim  Domu  Kultury, 
tel. 84 660 71 17.

Zaproszenie na zajęcia w KDK
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Ogólnopolska  wystawa  pt. 
„Wisła w ilustracjach” została 

przygotowana  w  związku  obchodzo
nym w roku 2017  Rokiem Rzeki Wi
sły. 

Na  wystawie  zaprezentowano  80 
prac  24  wybitnych  artystów  z  całej 
Polski.  Autorzy  prac  to  laureaci wielu 
nagród,  przedstawiciele  różnych  prą
dów, kierunków, kilku pokoleń, wśród 
nich  twórcy  i  kontynuatorzy  znanej 
w  świecie  „polskiej  szkoły  ilustracji”: 
J. Wilkoń,  A.  Heidrich,  T. Wilbik,  K. 
Michałowska,  B.  Orliński,  M.  Wasi
lewski,  E.  Gaudasińska,  T.  Borowski, 
H.  GrodzkaNowak,  J.  Marcolla,  E. 
Wasiuczyńska,  L.  Ołdak,  K.  Stanny, 
A.  Sędziwy,  J.  Jung,  A.  Żelewska,  A. 
MichalskaSzwagierczak,  A.  Gołę
biowski,  S.  Ożóg,  D.  Kowalski,  W. 
Kołyszko, Z. Kołaczek, A. Kucharska
Cybuch, F. Maśluszczak. 

Wystawa  powstała  po  XI  Ogólno
polskich Warsztatach  Ilustratorów zor
ganizowanych  w  2016  roku  w  Kra 
snobrodzie.

Do udziału w wystawie zaproszono 
również  artystów,  którzy  nie  uczestni
czyli  w  tej  edycji  warsztatów,  co 
zwiększyło  możliwości  interpretacji 
i  wzbogaciło  paletę  dokonań  formal
nych.

Źródłem  inspiracji  dla  twórców 
były  teksty  znanych  poetów  i  pisarzy, 
podania,  klechdy,  legendy,  średnio
wieczne  kroniki,  ważne  wydarzenia 
z  historii  najnowszej  oraz  własne  do
świadczenia i przeżycia, często bardzo, 
bardzo osobiste...

Wśród  prac  zgromadzonych  na 
wystawie  można  więc  znaleźć  ilustra
cje  do  wierszy  m.  in.  Cz.  Miłosza,  J. 
Tuwima,  K.K.  Baczyńskiego,  J.  Fi
cowskiego, J. Kiersta, T. Kubiaka, Cz. 
Janczarskiego,  prozy M.  Kuncewiczo
wej,  znanych  piosenek  o Wiśle.  Obok 
legend  o  początkach Wisły  są  ilustra
cje  pokazujące  zwyczaje  i  obrzędy 
(wianki,  topienie  Marzanny),  florę 
i  faunę  terenów  nadwiślańskich,  czy 
skarby  Wisły.  Niektóre  ilustracje  na
wiązują do  tematu ekologii. Na wysta
wie  nie  zabrakło  Kazimierza  Ja 
giellończyka,  za  panowania  którego 
Polska  uzyskała  dostęp  do  Bałtyku 
oraz J. Długosza, który w swoich Kro
nikach wiele miejsca poświęcił opisom 
Wisły i nadwiślańskim grodom.

Wisła  była  świadkiem  wielu  dra
matycznych  wydarzeń,  związanych 
z uzyskaniem i utrzymaniem niepodle
głości,  stąd  też  z  afirmacją  piękna,  le

gendami  kontrastują  obrazy  z  naj 
nowszej  historii  Polski,  np.  tama  na 
Wiśle we Włocławku.

Wystawa  w  Krasnobrodzkim  Do
mu  Kultury  będzie  czynna  do  końca 
września  br.  Zapraszamy  od  ponie
działku  do  piątku  w  godz.  8.00  – 
18.00.

Po  pokazie  w  Krasnobrodzie  wy
stawa  będzie  prezentowana  w  innych 
placówkach  na  terenie  Polski,  w  tym 
również  w  galeriach  leżących  wzdłuż 
Wisły,  m.in.  w  Muzeum  Nadwiślań
skim w Kazimierzu Dolnym.

Wernisaż wystawy
w Krasnobrodzkim Domu Kultury
Królowa  rzek  polskich  była  tema

tem  wystawy,  której  wernisaż  odbył 
się  w  dniu  31  sierpnia  br.  w  Krasno
brodzkim  Domu  Kultury.  Ogólnopol
ska wystawa pt. „Wisła w ilustracjach” 
została przygotowana w związku ogło
szeniem  przez  sejm  RP  roku  2017   
Rokiem Rzeki Wisły.

Wernisaż  rozpoczął  się  piosenką 
„Wisło  moja,  Wisło  stara”,  którą  za
śpiewały  panie  z  zespołu  folklory
stycznego  „Wójtowianie”.  Potem  było 
powitanie  wszystkich  uczestników 
spotkania,  którego  dokonała  dyrektor 
KDK. Wśród  nich  były  władze  samo
rządowe Krasnobrodu    burmistrz  Ka
zimierz  Misztal,  doradca  burmistrza 
Janusz Oś i radna Rady Miejskiej Ber
nadeta Borek, a także goście spoza na
szego miasta  –  dr  Piotr  Kondraciuk  – 
zca  dyrektora  Muzeum  Zamojskiego, 
Elżbieta  Gnyp    prezes  Zamojskiego 
Towarzystwa „Renesans” wraz z  inny
mi  członkiniami  towarzystwa    sekre
tarzem  Małgorzatą  Trojanowską 
i  Teresą  Bodys.  Podczas  wernisażu 

środowisko  artystów plastyków nasze
go regionu reprezentowali także Bogu
sław  Bodes  i  Maria  Krenz.  Byli  też 
goście  z  Warszawy,  Lublina  i  innych 
miejscowości  oraz  mieszkańcy  Kra
snobrodu  i  wspomniany  już  zespół 
„Wójtowianie”.

Szczególnymi  gośćmi,  a  jednocze
śnie  współtwórcami  tego  spotkania 
byli  ilustratorzy  –  uczestnicy  XII 
Ogól  nopolskich  Warsztatów  Ilustra
torów, które odbywały  się w  tym cza
sie  w  Krasnobrodzie,  a  wśród  nich 
autorzy  prezentowanych  na  wystawie 
prac oraz Maria Grażyna Szpyra    ini
cjatorka  i  organizatorka  ogólnopol
skich  plenerów  i  warsztatów  ilustra 
torów,  autorka  i  kurator wielu  projek
tów,  od  wielu  lat  współpracująca 
z  KDK  w  zakresie  popularyzacji  pol
skiej ilustracji i jej twórców. 

Po  powitaniu  głos  zabrała  Maria 
Grażyna Szpyra – autorka i kurator re
alizacji  projektu  obejmującego  warsz
taty  i  wystawę  na  temat  Wisły,  która 
opowiedziała o tym,  realizowanym od 
ponad  roku,  przedsięwzięciu.  Poinfor
mowała  też,  że  krasnobrodzka  wysta
wa  jest  wydarzeniem,  które  zostało 
włączone  do  ogólnopolskiego  progra
mu obchodów Roku Rzeki Wisły.

W  dalszej  części  spotkania  była 
kolejna  piosenka  o  Wiśle,  tym  razem 
była to znana wszystkim „Płynie Wisła 
płynie”,  którą wraz  z  zespołem  „Wój
towianie”  nucili  także  uczestnicy wer
nisażu.

Następnie  głos  zabrał  gospodarz 
miasta – burmistrz Kazimierz Misztal, 
który  wręczając  kwiaty  podziękował 
Marii  Grażynie  Szpyra  oraz  artystom 
ilustratorom  za  piękną  wystawę  oraz 
przyjazd do naszego miasta, a także za 
ich  działalność  artystyczną,  która  po
przez  wystawy  promuje  Krasnobród 
w całym kraju. 

W  imieniu  autorów  prac  głos  za
brała  Elżbieta  Wasiuczyńska,  która 
podziękowała    gospodarzom  miasta 
i organizatorom warsztatów za gościn
ność  i  miłą,  rodzinną  atmosferę  pod
czas pobytu w Krasnobrodzie.

Po  oficjalnej  części  wernisażu  był 
czas  na  podziwiane  prac,  rozmowy 
z  ilustratorami  i  innymi  uczestnikami 
spotkania  oraz  na  słodki  poczęstunek. 
W  tym  czasie  rozbrzmiewały  piękne 
piosenki w wykonaniu „Wójtowian”. 

Mariola Czapla
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Trzydziesta,  jubileuszowa  edy
cja  Czteroetapowego  Biegu 

Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 
już za nami. 

To  wyjątkowe  sportowe  wydarze
nie niezmiennie  od trzech dekad orga
nizowane  jest  przez  Ośrodek  Sportu 
i Rekreacji w Zamościu. 

Honorowy patronat nad  tegoroczną 
imprezą  objął  Prezydent  Miasta  Za
mość  Andrzej  Wnuk  oraz  Marszałek 
Województwa  Lubelskiego  Sławomir 
Sosnowski. 

Jak  co  roku  zawodnicy  startujący 
w całych zawodach pokonywali cztery 
etapy  (jeden  etap  dziennie)  o  łącznym 
dystansie 100 km.

W  sportowej  rywalizacji  brały 
udział  kobiety i mężczyźni, zawodow
cy  i amatorzy. Wszyscy, a szczególnie 
niepełnosprawni  walczyli  o  najlepsze 
wyniki,  ale  również  pokonywali  wła
sne  słabości  i  osiągali  postawione 
przed sobą cele.

Dodatkowo  w  Biegu  prowadzona 
była  klasyfikacja  dla  zawodników  ze 
służb mundurowych.

Bieg,  rozpoczął  się  uroczystym 
otwarciem,  które  miało  miejsce 
w  czwartek  31  sierpnia  w  Zamościu. 
Był  to  jednocześnie  pierwszy  z  czte
rech  etapów  trasy,  która  przedstawiała 
się następująco: 
I ETAP – 31.08 czwartek
Zamość – Zwierzyniec 35 km
II ETAP –01.09 piątek
Zamość – Krasnobród 28,9025 km
III ETAP – 02.09 sobota
Zamość – Skierbieszów 21,9705 km
IV ETAP – 03.09 niedziela
Kryterium  Uliczne  im.  Lucjana  Ksy
kiewicza 15 km.  

Krasnobród ponownie  gościł ucze 
stników  Biegu  w  piątek  1  września 
2017  roku,  gdzie  w  centrum  naszego 
miasta  była  meta  II  etapu,  który  pro
wadził  z  Zamościa  poprzez  Wólkę 
Wieprzecką,  Kosobudy,  Obrocz,  Gu
ciów, Bondyrz, Kaczórki.

I  jak  co  roku  sportowców  witali 
organizatorzy,  władze  samorządowe, 
mieszkańcy  naszego  miasta  i  zespół 
folklorystyczny  „Wójtowianie",  który 
od  lat  wpisuje  się  w  organizację  tego 
wydarzenia.

Po zakończeniu   zawodów  najlep
szych  zawodników  z  każdej  kategorii 
uhonorowano.  Nagrody  finansowe 
oraz dyplomy wręczali: burmistrz Kra
snobrodu  Kazimierz  Misztal,  doradca 
burmistrza  Janusz Oś  i  dyrektor  biegu 
  Tadeusz  Lizut,  dyrektor  OSiR  Za
mość  Mateusz  Ferens,  pomysłodawca 
wydarzenia  Janusz  Kawałko  oraz 
współinicjator Biegu Ryszard Łepik.

Oprócz  nagród  regulaminowych 
była  również  nagroda  specjalna,  która 
trafiła  do  pochodzącego  z  Krasnobro
du  Artura  Roczkowskiego  mieszkają
cego w Rybniku.

 Ponadto słodką nagrodę w postaci 
tortu,  bez  której  nie  może  odbyć  się 
żaden  krasnobrodzki  etap  Biegu    tra
dycyjnie  wręczył  jej  fundator  Janusz 
Szpyra. Otrzymał  ją najstarszy zawod
nik zawodów.

 Kiedy wszystkie  nagrody  i  dyplo
my  zostały  wręczone  głos  zabrał  dy
rektor  biegu  Tadeusz  Lizut,  który 
w  imieniu  organizatorów  złożył  ser
deczne  podziękowania  władzom  mia
sta  za  wieloletnią  współpracę. W  tym 
miejscu  należy  dodać,  że  podczas  in
auguracji  Biegu  w  Zamościu  na  ręce 
Burmistrza  Krasnobrodu  zostało  wrę
czone  odznaczenie  dla  miasta  i  władz 
za wieloletnie wsparcie. 

Takie same odznaczenia z ra
cji  jubileuszu  wręczono  także 
w  Krasnobrodzie.  Otrzymali 
je:  Dyrektor  Krasnobrodzkie
go  Domu  Kultury    Mariola 
Czapla,  zespół  folklorystycz
ny  „Wójtowianie",  wspo
mniany  wyżej  Janusz  Szpyra 
oraz  Krasnobrodzka  Orkiestra 
Dęta.

Krasnobrodzkie  spotkanie  z  ucze 
stnikami  XXX  Biegu  Pamięci  Dzieci 
Zamojszczyzny  zakończyło  się  pod 
pomnikiem  upamiętniającym  walki 
stoczone pod Krasnobrodem w 1939r., 
gdzie złożono wiązanki.

Poniżej  lista  zwycięzców  II  etapu 
w poszczególnych kategoriach:
KATEGORIA:
MĘŻCZYŹNI
I MIEJSCE  Siergiej Ukraintes
II MIEJSCE – Przemysław Basa
III MIEJSCE – Andrzej Piechna 
KATEGORIA:
KOBIETY
I MIEJSCE  Iryna Masnyk
II MIEJSCE – Joanna Tereszkiewicz
III MIEJSCE – Sylwia Sikora
KATEGORIA:
WÓZKI MĘŻCZYŹNI
I MIEJSCE – Tomasz Łyko
II  MIEJSCE    Zbigniew  Wandacho
wicz
III MIEJSCE – Mateusz Witkowski
KATEGORIA:
WÓZKI KOBIETY
I MIEJSCE  Monika Pudlis 
II MIEJSCE –  Joanna BaranCzarnec
ka
III MIEJSCE  Natali Sowchynska
KATEGORIA:
NIEWIDOMI
I MIEJSCE  Tomasz Chmurzyński
II MIEJSCE  Jacek Ziółkowski
III MIEJSCE – Krzysztof Badowski
KATEGORIA:
ROLKI KOBIETY
I MIEJSCE  Magdalena Czusz
II MIEJSCE  Wioletta Zaczkowska
KATEGORIA:
ROLKI MĘŻCZYŹNI
I MIEJSCE  Konrad Tatarata
II MIEJSCE  Sebastian Mazurek
III MIEJSCE – Gabriel Dziura

M.K.
Fotorelacja  

www.kultura.krasnobrod.pl
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Dzieci Zamojszczyzny
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Na  początku  sierpnia  święto
waliśmy  niecodzienną  rocz

nicę urodzin – mamy, babci,  prababci, 
praprababci  i  cioci  –  Heleny  Pałygi. 
Dane  nam  było  się  spotkać  na  jej  set
nych  urodzinach.  Cała  zgromadzona 
rodzina  udała  się  do  parafialnego  ko
ścioła  pw.  NNMP  w  Krasnobrodzie, 
by  wraz  z  celebrującym  mszę  św. 
wnukiem  ks.  Markiem  Gmyzem,  mo
dlić  się  i  dziekować  za  dar  jej  życia. 
Jako wotum za otrzymane łaski i życie 
złożono  pod  ołtarzem  bukiet  ze  100 
róż.

Podczas  tej  uroczystości  niejedno
krotnie  mogliśmy  usłyszeć  o  jej  ży
ciu...  Helena  Pałyga  z  domu  Hucik 
urodziła  się  1917  r.  w  Hutkowie, 
w wielodzietnej rodzinie, w której było 
7  rodzeństwa. Kiedy była małą dziew
czynką zmarł  jej ojciec –  Józef,  ranio
ny  w  I  wojnie  światowej.  Wy 
chowaniem  osieroconych  dzieci  zajęła 
się  matka  Marianna.  Babci  nie  było 
dane  skończyć  szkoły,  jak  to  po
wszechnie było przyjęte wysłano  ją na 
służbę  do  bogatszych  gospodarzy. 
Łącznie przepracowała 6 lat w różnych 
domach. W  1941  roku wyszła  za mąż 
za  Jana  Pałygę  z  Dominikanówki. 
Mieli  pięcioro  dzieci.  To  obfitujące 
w  różne  tragiczne  i  radosne  wydarze
nia  życie,  nauczyło  dziadków  ufności 
Bogu,  modlitwy  i  tego,  że  trzeba  się 
dzielić  z  innymi  tym,  co  się  ma. 
Wspólnie  z  mężem  po  tragicznej 
śmierci syna – przekazali plac pod bu
dowę  kaplicy  w  Dominikanówce. 
Przeżyli razem 65 lat. Helena doczeka
ła się 11 wnuków, 21 prawnuków i 11 

praprawnuków.
Po  mszy  św. 

i  rodzinnej  kola
cji,  na  której  spo
tkało się blisko 50 
osób  odśpiewano 
„200 lat...” Babcia 
w  radosnym  na
stroju  wszystkich 
witała  i  cieszyła 
się  z  przybycia 
tak licznego grona 
rodziny. 

O  uczczeniu 
tej doniosłej chwi
li  pamiętała  nie 
tylko  rodzina  so
lenizantki,  już  na
stępnego dnia zja 
wiły  się  delegacje 
z  Urzędu  Gminy 
Krasnobród  na 
czele  z  Panem 
Burmistrzem Kra
snobrodu Kazime
rzem  Misztalem 
i Panią Alicją Par
kitny,  która  od
czytała  list  gra 
tulacyjny  od  Pani 
premier  Beaty  Szydło;  KRUSu  na 
czele  z  Panem  Januszem  Nawojem 
i Krasnobrodzkiego Domu Kultury  re
prezentowanym  przez  Panią  dyrektor 
Mariolę Czaplę. 

Te  sierpniowe,  gorące  dni  wpisały 
się  w  pamięci  rodziny  na  długo.  Głos 
ręcznie  wykonanego  przez  bratanka 
(Tadeusza Hucika) na  tę okazję bawo
lego  rogu, wszystkim utkwił w pamię

ci.  Niejednokrotnie  wszyscy  pod 
kreślali,  że  takie  rodzinne  spokania  są 
bardzo  potrzebne,  że  jest  bardzo waż
ne, by w tych czasach rodzina się spo
tykała.

Solenizantka  składa  podziękowa
nia  wszystkim  przybyłym  na  uroczy
stość jej setnych urodzin gościom.

Monika Zawiślak
wnuczka
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Dwieście lat... niech żyje, żyje nam!
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Stowarzyszenie  Klub  50  Plus 
zrealizowało  projekt  pn.  „Se

nior na walizkach”.
Głównym celem projektu było zin

tegrowanie  członków  stowarzyszenia, 
przełamanie  ich  ograniczeń  związa
nych  z  dostępem  do  kultury,  wypo
czynku  i  turystyki,  nabycie  nowych 
umiejętności oraz przyczynienie się do 
rozwoju organizacji. Projekt polegał na 
zorganizowaniu  wyjazdu  edukacyjne
go  do wioski  tematycznej  pn.  ,,Kraina 
Rumianku”  w  miejscowości  Hołowno 
w powiecie parczewskim.

Na etapie  realizacji  projektu  zosta
ły  przeprowadzone  liczne  działania. 
Przede  wszystkich  wyznaczono  osoby 
odpowiedzialne  za  organizację  wyjaz
du  plenerowego,  w  tym  rozdzielono 
obowiązki:  organizacja  transportu, 
uzgodnienie  pobytu  grupy,  rekrutacja 
uczestników,  promocja  projektu,  wy
konanie  gadżetów.  W  zaplanowanym 
terminie  tj. do 31  lipca 2017r. przygo

towano  plakat  promocyjny,  który  za
mieszczono  na  stronach  internetowych 
Urzędu  Miejskiego  w  Krasnobrodzie 
i  Krasnobrodzkiego  Domu  Kultury. 
W  powyższych  instytucjach  umiesz
czono  także  ulotki  informujące  o  wy
jeździe.  Na  łamach  Gazety  Kra 
snobrodzkiej podano  informację o pla
nowanym  przedsięwzięciu.  W  lipcu 
2017r.  wykonano  także  gadżety  pro
mujące projekt,  były  to  identyfikatory, 
które  otrzymali  wszyscy  uczestnicy 
wyjazdu. 

12  sierpnia  2017r.  odbył  się  wy
jazd  seniorów  do  wioski  tematycznej 
,,Kraina Rumianku”

Po przybyciu do miejscowości Ho
łowno,  po  krótkim  odpoczynku, 
uczestnicy  udali  się w  plener,  aby  od
być grę  tematyczną. Zostali podzieleni 
na 4 grupy po 10 osób, każda musiała 
ustalić  swoją  nazwę,  wyznaczyć  kie
rownika  i  skarbnika.  Po  otrzymaniu 
map,  udali  się  w  teren,  gdzie  na  każ

dym  etapie  gry  były  zagadki,  konku
rencje  i  ciekawostki.  Należało  wy 
kazać  się  wieloma  umiejętnościami 
i  wiedzą.  Po  zakończeniu  gry  było 
podsumowanie  zabawy  oraz  ogłosze
nie,  która  z  grup  zdobyła  najwięcej 
punktów.  Następnie  po  odpoczynku 
połączonym  z  obiadem  wydzielone 
grupy wzięły  udział w warsztatach  te
matycznych  m.in.  zielarskich,  polega
jących na wykonaniu mydła.

W  dalszej  części  pobytu  grupa 
,,Rumenok”  z  Hołowna wystawiła  dla 
uczestników piękną sztukę, nawiązują
cą  do  tradycji  zielarskich,  dawnych 
strojów oraz gwary  związanej  z poby
tem Unitów na tamtych terenach.

Sztuka  spotkała  się  u  odbiorców 
z ogromnym zachwytem, wszyscy wy
rażali  się  bardzo  pozytywnie  o  przed
stawieniu.  Chcąc  odwdzięczyć  się  tak 
miłym  gospodarzom,  Krasnobrodzia
nie  przy  mocnym  wsparciu  kilku 
członkiń  z  zespołu,  wykonali  pieśni 

z  repertuaru  Zespołu  Folklo
rystycznego  ,,Wójtowianie”. 
Droga  powrotna  do  domu 
przebiegała  w  radosnej  at
mosferze. 
  Dziękujemy  wszystkim, 
którzy  przyczynili  się  do  or
ganizacji  wyjazdu.  Mamy 
nadzieję,  że  nie  było  to 
pierwsze  i  ostatnie  przedsię
wzięcie  realizowane  przez 
stowarzyszenie Klub 50 Plus. 
O następnych będziemy Pań
stwa informować. 

Organizatorzy
Zarząd Stowarzyszenia 

„Senior na walizkach”
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W  dniach 67 września w Cen
trum Spotkania Kultur w Lu

blinie  odbył  się  I  Kongres  Kultury 
Województwa  Lubelskiego  pod  hasłem 
„Kultura  i  Gospodarka”.  W  imieniu 
Marszałka  Województwa  Lubelskiego 
Sławomira  Sosnowskiego  do  udziału 
w kongresie  zapraszali  jego organizato
rzy:  Wojewódzki  Ośrodek  Kultury 
w  Lublinie,  Centrum  Spotkania  Kultur 
w Lublinie oraz Wojewódzka Rada To
warzystw Re gionalnych w Lublinie.

W Kongresie wzięło udział ponad 800 osób, byli to pra
cownicy  sektora  kultury,  animatorzy,  naukowcy,  artyści, 
dziennikarze i samorządowcy.

Program  kongresu  był  bogaty.  Obejmował  m.in. 
wykłady  autorytetów  z  Polski  i  zagranicy. Wykład  in
auguracyjny  pt.  „Przyszłość  kultury”  wygłosił  Paweł 
Potoczyn (wieloletni dyrektor Instytutu Adama Mickie
wicza,  dyrektor  generalny SWPS Uniwersytetu Huma
nistycznospołecznego). O niematerialnym dziedzictwie 
Lubelszczyzny  mówił  prof.  dr  hab.  Jan  Adamowski 
z UMCS. Kolejne wykłady wygłosili: prof.dr hab. Piotr 
Dahling  (Uniwersytet  Warszawski)    „Pieśń  Nowa 
a pieśń ludowa. O transcendentnych źródłach kultury”, 
Agnieszka KolasaNowak  (UMCS, Młodzi Lubią Kul
turę – projekt NCK)   „Diagnoza stanu edukacji kultu
ralnej  województwa  lubelskiego”,  sir  John  Tusa   
członek zarządu Młodzieżowej Orkiestry Unii Europej
skiej,  Dyrektor Generalny BBC World  Service  (1986
1992),  Dyrektor  Barbican  Centre  w  Londynie  (1995
2007)  „Wspieranie oddolnych inicjatyw artystycznych 
fundamentem rozwoju branży kreatywnej”, oraz Robert 
Firmhofer  (Dyrektor Centrum Nauki Kopernik)    „Na
uka jest kulturą”.

Uczestnicy kongresu mieli też okazję do zwiedzania 
instytucji  kultury  województwa  lubelskiego  działają
cych  w  Lublinie  takich  jak:  Filharmonia  im.  Henryka 
Wieniawskiego,  Teatr  im.  Juliusza  Osterwy,  Muzeum 
Wsi Lubelskiej, Teatr Muzyczny i Wojewódzka Biblio
teka Publiczna im. Hieronima Ło pacińskiego. 

Zwieńczeniem pierwszego dnia kongresu był Wiel
ki Koncert Galowy pt. „Gościniec Lubelski”, który od
był  się w  sali  operowej CSK,  jednej  z  trzech najlepiej 
wyposażonych sal w Europie, mieszczącej tysiąc osób. 
Było to spotkanie muzyczne wokół tradycji i współcze
sności. Koncert składał się z trzech części: pierwsza to 
muzyka  źródeł,  druga  –  muzyka  inspirowana  innymi 
kulturami,  natomiast  trzecia  –  to  muzyka  tradycyjna 
w przekazie muzycznym zespołów współczesnych.

Jego wykonawcami byli: Zespół Śpiewaczy „Jarzę
bina”  z Kocudzy, Kapela  rodzinna Bu  drynów  kulty
wująca  tra  dycje  regionu  janowskobiłgorajskiego 
i Roztocza Zachodniego, Boygn trio, Orkiestra św. Mi
kołaja z UMCS oraz Kapela ze Wsi Warszawa. Podczas 
finału  wszyscy  wykonawcy  wystąpili  razem.  Koncert 
prowadzili Ewa Grochowska i Maciej Szajkowski, któ
rzy ubogacili  prezentacje muzyczne wieloma ciekawy
mi informacjami zarówno o wykonawcach koncertu jak 
i o wykonywanych przez nich utworach.

Drugi  kongresowy  dzień  to  spotkania  panelo
we m.in. na takie tematy jak: amatorski ruch artystycz
ny,  edukacja  kulturalna,  kultura  w  cyberprzestrzeni, 

kultura  tradycyjna,  współpraca  transgra
niczna,  kultura  studencka,  organizacje 
samorządowe czy przyszłość kultury. Pa
nele dyskusyjne prowadzili moderatorzy, 
którymi  byli  wykładowcy  akademiccy, 
przedstawiciele  organizacji  i  pracownicy 
lubelskiego  Centrum  Spotkania  Kultur. 
Do  dyskusji włączały  się  również  osoby 
z widowni.
      Podczas  I  Kongresu  Kultury  Woje
wództwa  Lubelskiego  w  CSK  odbywała 
się  również  prezentacja  działalności  kul

turalnej  powiatów  województwa  lubelskiego.  Swój  udział 
w tym wydarzeniu miał także Powiat Zamojski. Prezentacja 
przygotowana  przez  Krasnobrodzki  Dom  Kultury  przy 

Powiat Zamojski na I Kongresie Kultury 
Województwa Lubelskiego
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Letnie  Koncerty  na  Placu  Sie
kluckiego w Krasnobrodzie, to 

już  wakacyjna  tradycja,  wydarzenie, 
które  na  stałe wpisało  się w kalendarz 
letnich  imprez  organizowanych  przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury.

Muzyczne  prezentacje  na  placu 
w  centrum  naszego  miasta,  przygoto
wywane  są    nie  tylko  dla  krasnobro
dzian,  ale  i  dla  turystów  przeby 
wających w naszym regionie.

Odbiorcy mogą  posłuchać  różnych 
gatunków muzyki począwszy od  ludo
wej, biesiadnej  a  skończywszy na  sze
roko pojętej muzyce rozrywkowej. 

Podczas  tegorocznych  spotkań  pod 
gołym niebem wystąpiły zespoły z na
szego  regionu,  dla  których  koncert 
w  Krasnobrodzie  jest  swego  rodzaju 
 formą promocji. 

W sezonie letnim 2017 w niedziel
ne, muzyczne wieczory  zaprezentowa

ły  się  kolejno:  Toma 
szowska Kapela  50 Plus 
oraz  zespoły  „Limit” 
z  Tomaszowa  Lubel 
skiego    i  ,,Fermata” 
z Telatyna.

Natomiast  ostatni 
koncert  tegorocznego 
cyklu  był  niewątpliwie 
wielką  niespodzianką 
dla  wszystkich  miłośni
ków  niedzielnych  spo
tkań z muzyką. 

3 sierpnia w Krasno
brodzkim Domu Kultury odbył się nie
powtarzalny  koncert  w  wykonaniu 
znanego  aktora  i wokalisty  Jacka Bor
kowskiego.  Podczas  krasnobrodzkiego 
koncertu artysta wykonał m.in. piosen
ki z re pertuaru Franka Sinatry, przed
stawił  także  zabawne  monologi 
kabaretowe oraz piękną autorską balla

dę  poświęconą  pamięci 
swojej żony.
      Artysta  od  samego 
początku  wytworzył 
niepowtarzalny  klimat 
braku dystansu, a nawet 
wręcz  bliskości  z  wi
downią,  która  doskona
le  się  bawiła  śpiewając 
wraz z nim refreny nie
których  piosenek.  Po 
koncercie  można  było 
nabyć  płyty  z  dedyka
cją i autografem.

W Krasnobrodzkim Domu Kultury 
gościło wielu znanych artystów, z któ
rymi  spotkania  na  długo  zapadają 
w  pamięć.  Spotkanie  z  Jackiem  Bor
kowskim  z  pewnością  będzie  jednym 
z nich.

Organizatorzy
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współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zamościu, Miej
skim Domem Kultury w Szczebrzeszynie, Centrum Kultury 
i Biblioteką Publiczną w Zwierzyńcu oraz Gminnym Ośrod
kiem Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem odbywała się 
poprzez plakat i stoisko informacyjne.

Na  plakacie  były  informacje  o  znaczących  dla  Powiatu 
Zamojskiego  wydarzeniach  kulturalnych  (Festiwal  Języka 
Polskiego  w  Szczebrzeszynie,  Letnia  Akademia  Filmowa 
w  Zwierzyńcu,  Festiwal  Muzyki  Organowej  i  Kameralnej 
„Per Artem  ad Astra w Krasnobrodzie  oraz Zamojskie Dni 
Folkloru  i  Dożynki  Powiatowe)  oraz  o  ludziach  kultury 
(Władysław  Sitkowski  ze  Zwierzyńca,  Leokadia  Kasiura 
z Udrycz,  Elżbieta Dudek  z Gminy  Sitno  oraz  zespół  „Ale 
Cantare” z Gminy Zamość). 

Natomiast  na  stoisku  były  prezentowane  zdjęcia  twór
ców  kultury,  zespołów  i  wydarzeń  kulturalnych,  wytwory 
rękodzieła  (rzeźby Mieczysława Portki  z Majdanu Wielkie
go, garncarstwo Mirosława Lipskiego z Krasnobrodu,  ręko
dzieło  Elżbiety  Dudek)  oraz  twórczość  literacka 
Władysława  Sitkowskiego,  a  także  wydawnictwa  związane 
z  kulturą  i  re  gionem.  Ponadto  prezentowany  był  folklor 
poprzez  muzykę  ludową,  która  rozbrzmiewała  na  stoisku 
oraz udział przedstawicielek krasnobrodzkiego zespołu folk
lorystycznego  „Wójtowianie”  – Alicji  Parkitny  (kierownika 
zespołu)  oraz  Alicji  Olszewskiej  w  regionalnych  strojach 
zamojskich. Panie miały  też okazję udzielić, krótkiej wypo
wiedzi dla TVP 3 i zaśpiewać fragment piosenki ze swojego 
bogatego repertuaru. 

Obsługę  stoiska  zapewnili  pracownicy  Krasnobrodzkie
go Domu Kultury – Marzena Mazurek,  Jarosław Monastyr
ski  i  Mariola  Kawecka  przy  wsparciu  Pani  Dyrektor 
i  pracowników  Centrum  Kultury  i  Biblioteki  Publicznej 
w Zwierzyńcu. 

Promocję  Powiatu  Zamojskiego  wspierała  swoją  obec
nością  także  Pani  Barbara  Zarębska  –  kierownik Wydziału 
Infrastruktury Społecznej.
  I Kongres Kultury Województwa Lubelskiego przeszedł 
do historii. To było ważne wydarzenie dla osób tworzących 
kulturę i z nią związanych. Pozostaje mieć nadzieję, że będą 
kolejne  edycje  kongresu  i  będzie  okazja  do  kolejnych  spo

tkań,  wymiany  poglądów  i  doświadczeń  oraz  poznawania 
kultury  innych  regionów  naszego  województwa  i  kontynu
owania promocji wyda rzeń, twórców i animatorów kultury 
powiatu zamojskiego.

Mariola Czapla
Fotorelacja:

www.kultura.krasnobrod.pl

Koncerty na Placu Siekluckiego
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Dnia 19 sierpnia 2017r. na tere
nie Ośrodka Wypoczynkowe

go  Jolanta  w  Krasnobrodzie  odbył  się 
  „Roztoczański  piknik  sołtysów”  zor
ganizowany  przez  Lokalną  Grupę 
Działania  „Nasze Roztocze”. W  festy
nie wzięli udział licznie przybyli sołty
si  oraz  przedstawiciele  gmin 
członkowskich LGD. Piknik  rozpoczął 
się  prezentacją  na  temat  dziedzictwa 
kulturowego,  historycznego  i  tradycji 
lokalnych  Powiatu  Zamojskiego.  Ko
lejnym punktem, cieszącym się dużym 
zainteresowaniem,  był  pokaz  kulinar
ny,  który  przygotował  i  przeprowadził 
Pan  Adam  Kot  –  kucharz  z  wielolet
nim  doświadczeniem  i  znawca  kuchni 
roztoczańskiej.

Pokaz zakończył się degustacją za
palanki kartoflanej na boczku. Podczas 
pikniku  można  było  także  spróbować 
innych  przysmaków  regionalnych  – 
pieroga gryczanego ze śmietaną, cebu
larzy,  ciasta  drożdżowego  z  owocami 
oraz wspaniałego bigosu. Dużo emocji 
dostarczył  uczestnikom  udział  w  kon
kurencjach  –  niespodziankach  nawią

zujących do dawnego życia  i  pracy na 
zamojskiej wsi: „Bieg z kapustą na ło
pacie”,  „Wyścig  w  workach”,  „Wy
kopki”  czy  „Kalambury”,  a  z  pozoru 
trudny  konkurs wiedzy  o  regionie  cie
szył  się  największą  popularnością 
wśród  sołtysów.  W  programie  znalazł 
się  także  występ  Zespołu  „Wójtowia
nie” z Krasnobrodu, który swoją  twór
czością  od  ponad  20  lat  promuje 
dziedzictwo kulturowe Roztocza.

Na  zakończenie  pikniku  wybrano 
Roztoczańską  Sołtyskę  i  Roztoczań
skiego  Sołtysa  2017  roku. W  konkur
sie  składającym się  z 3  etapów wzięło 
udział  5  sołtysek  i  5  sołtysów. 
W  pierwszym  etapie  panie  sołtyski 
sprawdzały  swoje  umiejętności  w  ty
powo  męskich  zawodach  a  panowie 
sołtysi w  typowo  kobiecych. W kolej
nych  etapach  sołtysi  mieli  za  zadanie 
dokończyć  powiedzenia  lub  przysło
wia ludowe oraz rozwiązać test spraw
dzający    wiedzę  o  regionie.  Tytuł 
Roztoczańskiej  Sołtyski  2017  roku 
zdobyła Pani Katarzyna Lalik z Hutek, 
a  tytuł  Roztoczańskiego  Sołtysa  2017 
roku  otrzymał  Pan  Gabriel  Kutrzepa. 

Gratulujemy  zwycięzcom  i  życzymy 
wielu  sukcesów  w  pełnieniu  funkcji 
sołtysa.

Roztoczański  Piknik  Sołtysów  zo
stał  zorganizowany  przy  wsparciu  fi
nansowym  udzielonym  przez  Powiat 
Zamojski.

www.lgdnaszeroztocze.pl
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Roztoczański Piknik Sołtysów

ciąg dalszy ze str. 2
Kolektory słoneczne

Mieszkańcy  naszej  gminy  biorący 
udział  w  projekcie  na  montaż  odna
wialnych  źródeł  energii  w  tym:  budo
wy  kolektorów  słonecznych  kole 
ktorów  fotowoltaicznych  czy  pomp 
ciepła  są  celowo wprowadzani w  błąd 
przez  osoby  nieodpowiedzialne  lub 
wręcz  złośliwe,  które  rozpowszechnia
ją nieprawdziwe  informacje, że gmina 
wycofała się ze wspomnianego projek
tu.

Otóż,  fakty  są  takie,  że  Gmina 
Krasnobród w dalszym ciągu jest na li
ście  rezerwowej  i  czeka  na  rozstrzy
gnięcia  procedur  przetargowych  gmin, 
które  już  uzyskały  dofinansowanie 
(opóźnienia związane były z zamiesza
niem  w    zastosowaniu  odpowiedniej 
stawki  VAT)  oraz  decyzji  Urzędu 
Marszałkowskiego  o  ewentualnym 
zwiększeniu  alokacji  (środków  finan
sowych  na  potrzeby  tego  działania). 
Dotychczas  z  projektu  wycofało  się 
tylko kilkanaście  osób,  które  zdecydo
wały  się budować  instalacje za własne 
pieniądze  lub  zmieniła  się  liczba  osób 
zamieszkałych  w  danym  budynku,  co 
w  tej  sytuacji  prowadzi  do  dużego 
zmniejszenia  efektów  ekonomicznych 
stosowania  tych  rozwiązań.  Miejmy 

nadzieję,  że  ta  niepewność  nie  potrwa 
już  zbyt  długo  i  niebawem  będziemy 
mogli  poinformować  o  decyzjach  ko
rzystnych dla Gminy Krasnobród

Remont świetlicy w ramach
funduszu sołeckiego 
w Dominikanówce

Trwa  kolejny  etap  prac  remonto
wych  świetlicy  w  budynku  remizy 
OSP  w  Dominikanówce.  Zamontowa
ne  zostały  parapety  a  obecnie  trwają 
prace polegające na wykonaniu lampe
rii  z  tynków  żywicznych   w  pomiesz
czeniu świetlicy i na klatce schodowej. 
Poziom  zaawansowania  robót  wynosi 
60%. W  tym roku w  ramach  funduszu 
sołeckiego  wykonane  zostaną  także 
prace  związane  z  remontem  schodów 
i  podłogi  w  korytarzu.  Dzięki  wyod
rębnionemu  z  budżetu  gminy  fundu
szowi  realizowane  są  zadania,  które 
w  założeniu  mają  poprawić  komfort 
życia mieszkańców i przywrócić  funk
cje obiektom przez wiele  lat zaniedba
nym.
Porozumienie Gminy Krasnobród
z Instytutem Medycyny Wsi
Na  początku  września  Burmistrz 

Krasnobrodu  podpisał  porozumienie 
z Instytutem Medycyny Wsi dotyczące 
edukacyjnych  spotkań  na  temat  biolo
gicznych  czynników  występujących 

w  środowisku  połączonych  z  badania
mi  diagnostycznymi  u  chętnych  osób 
(rolnicy,  leśnicy,  weterynarze,  osoby 
zamieszkałe  w  środowisku  wiejskim, 
które  nie  są  ubezpieczone  w  KRUS). 
Szkolenia jak i badania prowadzone są 
w  ramach  Narodowego  Programu 
Zdrowia a dotyczą:
 boreliozy,  pęcherzykowego  zapa
lenia  płuc  (alergie w  kierunku wybra
nych  bakterii,  grzybów  i  białek 
zwierzęcych); 
 alergie na kurz siana, pióra drobiu, 
naskórek  zwierząt  hodowlanych;    ba
dania próbek gleby na obecność jaj pa
sożytów;
 badania kleszczy zdjętych ze skóry 
lub po wkłuciu się.

Choroby  związane  z  kleszczami 
i  pasożytami  oraz  alergie  są  poważ
nym problemem, szczególnie w środo
wisku  wiejskim,  gdzie  mieszkańcy 
codziennie  narażeni  są  na  kontakt 
z owadami i pasożytami.

Często  przez  wiele  lat  żyją  bez 
świadomości,  że  są  chorzy  i  dopiero 
wystąpienie  poważnych  objawów 
skłania do szczegółowych badań. 

Termin  rozpoczęcia  szkoleń  i  ba
dań  planowany  jest  na  listopad  2017 
roku  o  czym  będziemy  informować 
mieszkańców Gminy Krasnobród.

Informacje zebrała:
 Mariola Kawecka

Wieści z Gminy
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Walki  żołnierzy  Batalionów 
Chłopskich  wywarły  na 

Niemcach ogromne wrażenie. Okupant 
nie  spodziewał  się  tak dużego  i zorga
nizowanego  ruchu  oporu,  który  wy
zwolił  się  w  maltretowanym  społe 
czeństwie  zamojskim. Ten  czyn  zbroj
ny  spowodował,  że  niemieckie władze 
okupacyjne nie zdołały zniszczyć  pol
skiego  ruchu  oporu  i  tym  samym  na 
pewien okres zmuszone zostały do za
niechania  akcji  wysiedleńczej  – mimo 
że  spacyfikowali  jeszcze  kilka  miej
scowości,  zabijając  283 osoby  i  aresz
tując 952.

Bitwa pod Zaborecznem, to znako
mity  sukces  militarny  i  moralny  dla 
ludności  okupowanej  Zamojszczyzny. 
Było  to  wielkie  zwycięstwo  chłopów, 
którzy  swoim  bohaterstwem  i  bez 
granicznym  męstwem  zdecydowali 
o  zwycięskim  dla  nich  przebiegu  bi
twy.  Wśród  206  żołnierzy  biorących 
udział  w  bezpośredniej  walce  było  aż 
192 chłopów. Sukces  ten  jest  tym bar
dziej  wymierny  iż  przeważająca  część 
w  szeregach  partyzanckich  to  ludzie 
młodzi  nie  przekraczający  trzydzieste
go  roku  życia.  Dla  większości  z  nich 
była  to  pierwsza  bitwa  z  wrogiem. 
Niemieckie  władze  oceniły  tę  walkę 
jako  początek  Powstania  Zamojskiego 
i rozpoczęły się przygotowania do tzw. 
akcji  specjalnej  (Sonderaktion). Kolej
ny  etap  Powstania Zamojskiego,  trwa
jący do końca  czerwca 1943  roku, był 
jednym z najtrudniejszych okresów dla 
ludności  Zamojszczyzny.  Okupant 
prowadził  bezwzględną  akcję  pacyfi
kacyjną,  obejmującą  swoim  zasięgiem 
nie tylko miejscowości, gdzie odbywa
ły  się  walki,  ale  i  inne  położone  na 
uboczu  działań. W odpowiedzi  na  ter
ror Niemców, partyzanci zorganizowa
ni  szczególnie  w  Oddziałach  Spe 
cjalnych BCh, atakowali nieprzyjaciela 
w miejscowościach,  gdzie  się  ich  naj
mniej  spodziewano.  Niemcy,  stosując 
działania  represyjnoterrorystyczne, 
starali  się  ściągnąć  jak najwięcej  żyw
ności. Nałożono kontyngent  niemal  na 
wszystkie  rodzaje  produktów  rolno
spożywczych.  W  wielu  wypadkach 
przewyższało  to  możliwości  produk
cyjne rolników. Nie wykonanie groziło 
aresztowaniami,  wywózką  do  obozu 
pracy,  obozów  koncentracyjnych, 
a nawet śmiercią. Dlatego też nakazem 
chwili  stała  się  walka  z  powszechnie 
stosowaną  eksploatacja  ekonomiczną 
wsi.  Ludowcy  starali  się  zapobiec  za
łamaniu gospodarstw chłopskich, które 
często  były  jedynym  żywicielem  gło

dujących miast. 
Główna  rola,  w  walce  ekonomicz

nej  z  okupantem,  przypadała  oddzia
łom Specjalnym BCh. 

Niezależnie od powyższego  rozkaz 
Komendanta  Głównego  BCh  z  maja 
1943  roku  nakładał  na  ww.  oddziały 
znacznie szersze zadania o charakterze 
dywersyjnym.  Zgodnie  z  zaleceniami 
wzmożono  działalność  sabotażową  na 
ośrodki  gospodarczoprzemysłowe,  ta
kie jak: cukrownie, browary, gorzelnie, 
młyny i inne. 

Czwarty rok hitlerowskiej okupacji 
był  dla  Batalionów  Chłopskich  okre
sem  ostatecznego  kształtowania  się 
koncepcji  walki  zbrojnej  z  znienawi
dzonym  wrogiem.  Brano  pod  uwagę 
sytuację,  jaka wytworzyła  się w kraju, 
na emigracji oraz na frontach wojny. 

W  tym  czasie  powstały  też  nowe 
struktury  Armii  Krajowej  przeznaczo
ne do bieżącej walki    i kierowania dy
wersją    pod  nazwą  Kedywu.  Orga 
nizatorem  i  dowódcą  tych  struktur  był 
generał  August  Emil  Fieldorf    skaza
ny  niewinnie  przez  Sąd  Najwyższy, 
wyrokiem z dnia 20 października 1952 
roku  na  karę  śmierci. Wyrok wykona
no  24  lutego  1953  roku  przez  powie
szenie w  podziemiach mokotowskiego 
więzienia.  

Dnia 30 kwietnia 1943 roku ukazał 
się  też  okólnik  Centralnej  Komendy 
Ruchu  Ludowego  i  rozkaz  Komendy 
Głównej  Armii  Krajowej  o  scalenie 
BCh  i AK. Wydanie  powyższych  roz
kazów,  nie  przesądzało  o  zaprzestaniu 
wykonywania  samodzielnej  działalno
ści zbrojnej przez BCh przeciwko oku
pantowi.

Kierownictwo  ludowców  uważało, 
że tylko podejmowanie zbrojnej kontr
akcji  może  dać  pozytywne  efekty  na 
odcinku  wyhamowania  działalności 
represyjno    wysiedleńczej  wykony
wanej przez okupanta. 

Jednak  pod  wpływem  krytyki  ze 
strony  oddziałów  AK  i  zaleceń  rządu 
na  uchodźstwie  Komenda  Główna 
BCH  postanowiła  ograniczyć  zakres 
walki.  Podjęto  działania,  które  zmie
rzały  do  organizowania  pomocy  lud
ności  wysiedlonej i ukrywającej się po 
lasach,  których  sytuacja,  szczególnie 
w  okresie  zimy,  była  ciężka,  często 
wręcz  tragiczna.  Do  „lasu”  szli  męż
czyźni  w  różnym  wieku,  aby  uniknąć 
aresztowania.  Niejednokrotnie  ucieka
no z całymi rodzinami, a nawet dobyt
kiem.  To  w  lasach  tworzyły  się 
oddziały  partyzanckie.  Życie  na  wol
ności,  w  lesie,    w  oczach  młodzieży 

nabierało  uroków,  dodawało  otuchy 
i chęci do działania, organizowania się 
oraz  nauki  z  zakresu  wiedzy  wojsko
wej i cywilnej.

Niejeden  z  byłych  wojskowych 
wolał  znosić  pewne  niewygody  życia 
obozowego nawet podczas zimy,    ani
żeli  ginąć w męczarniach  i  poniewier
ce  w  niemieckich  więzieniach  czy 
obozach  koncentracyjnych.  Bataliony 
Chłopskie,  to  nie  tylko  walka  zbrojna 
i  działalność  sabotażowodywersyjna. 
Kluczową  rolą  jednocześnie  było  wy
chowywanie  oraz  kształtowanie  cha
rakterów  ludności wiejskiej,  a  szczeg 
ólnie młodego  pokolenia.  Prowadzono 
tajne  nauczanie,  a  w  tym  szkolenie 
wojskowe,  własnej  kadry  oficerskiej 
i żołnierzy. 

Aktywnie współdziałano z Kościo
łem. W działalność było też zaangażo
wanych  wielu  księży,  którzy 
niejednokrotnie  byli  kapelanami  po
szczególnych  oddziałów.  Bez  nich 
wiele działań było by niemożliwe. 

Organizowano komplety nauczania 
na  poziomie  podstawowym,  średnim, 
a nawet wyższym.

Bataliony  Chłopskie  były  organi
zacją  demokratyczną,  ideowo  głęboko 
zakorzenioną  w  środowiskach  wiej
skich i wysoce zaangażowaną w walkę 
o  niepodległą  Polskę.  Struktury  jej 
działały  na  terenie  całego  kraju,  rów
nież  na  Kresach  Wschodnich,  pod 
okupacją niemiecką i rosyjską. W roku 
1944  zorganizowanych  było  ponad 
157  tys.  żołnierzy  wyszkolonych 
i w miarę dobrze uzbrojonych. Bieżącą 
i ciągle nieustającą walkę z okupantem 
prowadziło  70  oddziałów  partyzanc
kich  i  około  400  Oddziałów  Specjal
nych,  które  aktywnie  uczestniczyły 
w obronie polskiej ludności przed ban
dami banderowców.

Jednym  z  głównych  celów  ludo
wców było organizowanie pomocy dla 
 mieszkańców wypędzonych miast, aby 
ludności  tej  zapewnić  chociażby  naj
skromniejsze  przetrwanie  końcowego 
okresu wojny. Nie było  to  łatwe, gdyż 
kontyngenty  ciągle  był  przez  Niem
ców podwyższane.

Ludowcy  swoim  zaangażowaniem 
dawali przykład i podrywali do działa
nia  innych.  Bataliony  Chłopskie 
pierwsze przystąpiły do otwartej walki 
zbrojnej  z  okupantem  w  obronie  wy
siedlanej  ludności  z  terenu  Zamojsz
czyzny  i  stoczyły  na  przełomie  1942 
i 43 roku bitwy  pod Wojdą, Zaborecz
nem  i  Różą.  Inne  oddziały  biły 
się  m.in.  w  Puszczy  Solskiej,  Gołę

 Ludowcy i ich zbrojne ramię
Bataliony Chłopskie w obronie Zamojszczyzny cz. 8
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biem, Korczynie, Brzesku Nowym.
Uwalniano  Polaków  z  więzień 

i  katowni  niemieckich  w  Krasnymsta
wie, Pińczowie, Opolu Lubelskim oraz 
innych miejscach. W walkach  poległo 
ponad 7 tys. żołnierzy BCh. W okresie 
okupacji,  formacje  bechowców  prze
prowadziły  około  6  tys.  różnorodnych 
akcji  bojowych,  co  stawiało  BCh 
w czołówce organizacji zbrojnych pol
skiego  ruchu  oporu.  W  walce  z  oku
pantem  ruch  ludowy  poniósł  wielką 
daninę  krwi.  Zginęło  lub  zostało  za
mordowanych ponad 10 tys. jego dzia
łaczy i żołnierzy.

Franciszek Kamiński – Komendant 
Główny  Batalionów Chłopskich w  ro
ku 1946 na Kongresie PSL powiedział: 
„Pracą  w  pocie  czoła  i  krwią  obficie 
przelaną w walce  zdobył  chłop  prawo 
do  ziemi,  prawo  do  współrządzenia 
państwem, prawo do Polski. I ta ziemia 
polska  przesiąknięta  potem  i  krwią 
chłopa, stała się dla niego tym droższa. 
Do walki poszli najlepsi  i najdzielniej
si  żołnierze.  Wielu  z  nich  nie  żyje. 
Groby ich wyznaczają granice państwa 
i kryją ciche bezimienne bohaterstwo”.

Czyn  zbrojny  BCh  na  Zamojsz
czyźnie pokrzyżował niemieckie plany 
kolonizacji  ziem  wschodnich  i  bronił 
 polskiego stanu posiadania.

Na  zakończenie  tematu  o  Batalio
nach  Chłopskich,  pragnę  przytoczyć 
wypowiedziane  słowa  Wielkiego  Pry
masa Stefana Wyszyńskiego, na jednej 
z  uroczystości  rocznicowych  powsta
nia Ruch Ludowego. „Polska odzyska
ła  niepodległość  dzięki  chłopom, 
którzy z wielką determinacją i odwagą 
bronili  ojczystej  ziemi  –  nie  oddając 
jej  w  obce  ręce,  a  jak  zachodziła  po
trzeba  nie  szczędzili  krwi  w  jej  obro
nie.  Tak  było  w    1920  roku  w  czasie 
najazdu  Bolszewików  na  Polskę.  Kie
dy to, w dramatycznej dla Polski sytu
acji,  chłopi,  którzy  stanowili  80% 
stanu  osobowego  Wojska  Polskiego, 
zadecydowali o  losach kraju. Do zwy
cięstwa w  tej, w wielkiej mierze przy
czynił  się Rząd Ocalenia Narodowego 
pod  przewodnictwem  premiera  Win
centego  Witosa.  Była  to  przede 
wszystkim  zasługa  polskiej  wsi,  która 
żywiła  i  broniła.  Podobnie  w  czasie 
wojny 1939 roku i w okresie okupacji. 
Cały  ciężar  skutków  spadł  na  barki 
mieszkańców wsi. Po klęsce wrześnio
wej,  chłopi  polscy  zasilali  wszystkie 
organizacje  wojskowe  podziemia  na 
terenie okupowanego kraju”.

Oby  te  „święte”  słowa  Prymasa 
Polski dotarły do świadomości tych, co 
starali  się  w  przeszłości  i  tych,  co 

obecnie starają się, tak tragiczną histo
rię  Polski  podporządkować  własnym 
partykularnym interesom.

Do  napisania  artykułów  o ww.  te
matyce  wykorzystałem  relacje  wielu 
mieszkańców  tutejszych  okolic  oraz 
książki:  Powstanie  Zamojskie  Janusza 
Gmitruka i Ruch Ludowy na Zamojsz
czyźnie Jana Jachymka.

Lek. wet. Jan Gębka

Diecezjalne Święto Plonów
Przedstawiciele  kilkudziesięciu 

parafii  z  Diecezji  Zamojsko
Lubaczowskiej  przybyło  w  niedzielę 
10  września  do  Krasnobrodu  na  Die
zjalne Święto Plonów. 

Organizatorami  uroczystości  byli 
Biskup  ZamojskoLubaczowski  Ma
rian  Rojek,  Diecezjalny  Duszpasterz 
Rolników    ksiądz  Józef  Bednarski, 
Proboszcz  Krasnobrodzkiego  Sanktu
arium Maryjnego  ks.  prałat  Eugeniusz 
Derdziuk  i  Kazimierz  Misztal    bur
mistrz Krasnobrodu.

Zbiórka delegacji  z wieńcami mia
ła  miejsce  przy  Kaplicy  Objawień  na 
Wodzie,  gdzie  pod  przewodnictwem 
przedstawicielek  Legionu  Maryi  od
mówiono różaniec w intencji rolników.

Następnie wszyscy przybyli, w ko
rowodzie  dożynkowym,  z  Krasno
brodzką  Orkiestrą  Dętą,  starostami 
dożynek  i  przedstawicielami  władz, 
przeszli na plac kościelny, gdzie odby
ła się główna część uroczystości. 

Tam,  po  powitaniu  przez  kustosza 
sanktuarium,  ks.  Eugeniusza  Derdziu
ka  odbył  się  koncert miejscowego Ze
społu  Folklorystycznego  ,,Wójto 
wianie”. 

W  południe  Krasnobrodzka  Orkie
stra Dęta zagrała hejnał maryjny, który 
był wstępem do uroczystej mszy świę
tej.  Przed  rozpoczęciem  eucharystii 
Ksiądz Biskup Marian Rojek,  jako go
spodarz  uroczystości  przyjął  od  staro
stów dożynek bochen chleba.
  W tym roku funkcję starostów peł
nili: Halina Kwik z Korchowa w gmi
nie  Księżpol,  która  wraz  z  mężem 
prowadzi  ekologiczne  gospodarstwo 
o powierzchni  9  hektarów,  nastawione 
na  uprawę  malin,  truskawek  i  porze
czek  i  Jacek  Adamczuk  z  gminy  Za
mość  mieszkający  w  Sitańcu  Wolicy, 
który  prowadzi wraz  z  żoną  20hekta
rowe gospodarstwo, zajmując się upra
wą  zbóż  i warzyw.  Poza  pracą  na  roli 
jest  przewodniczącym  zarządu  gmin
nego NSZZ Rolników Indywidualnych 
Solidarność  i  przewodniczącym  rady 
powiatowej tej organizacji.

Po  uroczystym  przekazaniu  chleba 
rozpoczęła  się  msza  święta  podczas 
której słowo boże wygłosił Ks. Biskup. 

O  oprawę  muzyczną  eucharystii 
zadbali: Krasnobrodzka Orkiestra Dęta 
i  chór  parafialny. Następnie  dokonano 
poświęcenia  wieńców  i  złożono  dary 

ołtarza  przez  delegacje  z  poszczegól
nych  parafii.  Potem  słowa  podzięko
wania  do  delegacji  parafialnych 
skierował  Diecezjalny  Duszpasterz 
Rolników. 

Mszę świętą zakończyła tradycyjna 
procesja eucharystyczna z wieńcami. 

Ostatnim punktem  religijnej  części 
dożynek  było  częstowanie  chlebem 
złożonym  w  ramach  darów  ołtarza 
wszystkich uczestników uroczystości. 

Podobnie  jak w  rok  temu, podczas 
dożynek można było obejrzeć okolicz
nościową  wystawę  przygotowaną 
przez Pana Grzegorza Sachajko z Kra
snobrodu  i  jego  rodzinę. W  tym  roku 
nosiła ona tytuł „Polska chlebem, mle
kiem, miodem  płynąca”. Na wystawie 
można  było  zobaczyć  dawne  sprzęty 
rolnicze  i  gospodarstwa  domowe
go, m.in.  brony,  pługi,  sprzęty  do  ob
róbki  lnu,  ul,  maselniczkę,  naczynia 
drewniane,  a  także  snopy  zbóż,  lnu 
i  prosa.  Można  też  było  posmakować 
miodu, różnego rodzaju chleba, czy też 
produktów mlecznych. 

Dalsza  część  obchodów  Święta 
Plonów odbyła się na placu przy Infor
macji  Turystycznej,  gdzie  na  scenie 
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Dnia 2 września 2017 r., już po 
raz czwarty w Krasnobrodzie, 

odbyło  się  Narodowe  Czytanie.  Przy 
ogromnym  zaangażowaniu  nauczycieli 
i uczniów Zespołu Szkół w Krasnobro
dzie,  przedstawicieli  władz  samorzą
dowych    i  duchowieństwa,  a  także 
mieszkańców  naszego  miasta,  mieli
śmy  szansę  uczestniczyć  w  niezwykle 
pięknym  i  pouczającym  wydarzeniu. 
Czytaliśmy  „Wesele”  Stanisława  Wy
spiańskiego. 

„Weselnikom”  przygrywał  zespół 

folklorystyczny Wójtowianie,  a  klima
tu  weselnego  dopełniał  poczęstunek 
przygotowany  przez  Krasnobrodzkie 
Stowarzyszenie Turystyczne.

Dziękujemy  wszystkim  czytają
cym,  których  w  tym  roku  było  liczne 
grono bo aż 26 osób.:) Szczególne po
dziękowania należą się Paniom Halinie 
Gontarz  i Marzannie  Tarłowskiej  oraz 
Panu Pawłowi Murdzkowi. Bez nich to 
wydarzenie  nie  odbyłoby  się  z  takim 
rozmachem.  Dziękujemy  i  mamy  na
dzieję, do zobaczenia za rok.:) 

Na stronie:
https://www.youtbe.com/watch?v=fH7
swf0wl5o  dostępna  jest  filmowa  rela
cja  z  całego  wydarzenia,  której  auto
rem jest także Pan Józef Zdybel.

Bernadeta Włodarczyk
Dyrektor MiejskoGminnej

Biblioteki Publicznej
w Krasnobrodzie

Fotoreportaż – str. 20
fot. Józef Zdybel
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zaprezentował  się  zespół  ludowy 
„Grabowiczanki”  oraz  wspomniany 
wcześniej  zespół  folklorystyczny 
„Wójtowianie”. Miało  tam  też miejsce 
podsumowanie  trzeciej  edycji  Rozto
czańskiej  Listy  Przebojów  Ludowych 
Katolickiego  Radia  Zamość,  którego 
dokonał  Dyrektor  tej  rozgłośni 
ks.  Krystian  Bordzań,  oraz  rozstrzy
gnięcie  konkursu  na    najpiękniejszy 
wieniec  dożynkowy.  Na  placu  można 
też  było  obejrzeć  wystawy  rolnicze 
oraz sztuki ludowej.

Poniżej  prezentujemy  wyniki 
Konkursu  na  najpiękniejszy  wieniec 
dożynkowy. 

Komisja  konkursowa  w  składzie: 
przewodnicząca  Marzena Maziarczyk 
– Zespół Doradztwa Rolniczego w Sit
nie,  członkowie:  Halina  Gontarz  – 
nauczyciel  sztuki  Zespołu  Szkół 
w  Krasnobrodzie,  Marzena Mazurek 
–  instruktor ds. plastyki, Krasnobrodz
ki Dom Kultury, Janusz Oś – Doradca 
Burmistrza  Krasnobrodu,  Urząd  Miej
ski w Krasnobrodzie, Janusz Nawój – 
Kierownik KRUS Zamość, po obejrze
niu 62 wieńców dożynkowych wyłoni
ła  zwycięzców  konkursu  którymi 
zostali:
I Miejsce  – Sołectwo Mokre, Gmina 
Zamość
II Miejsce – Sołectwo Lipsko Polesie, 
 Gmina Zamość
III  Miejsce  –  Oleszyce,  Gmina  Lu
baczów

Laureaci konkursu otrzymali nastę
pujące nagrody: 1. Statuetki – fundator 
Ks.  Józef  Bednarski,  Diecezjalny 
Duszpasterz Rolników, 2. Vouchery na 
materiał  siewny  (pszenica  ozima)  – 
fundator  Małopolska  Hodowla  Roślin 
Sp.  z  o.  o.  (nagrody  do  odebrania 
w Centrali Nasiennej w Zamościu),  3. 
Mąka  (za  I  miejsce  –  30  kg,  za  II  – 
20  kg,  III  miejsce    10  kg)    nagrody 
ufundowane  przez  Zamojskie  Zakłady 

Zbożowe.  Ponadto  każda  delegacja 
z  wieńcem  dożynkowym  otrzymała 
upominek  w  postaci  5  kg  mąki  rów
nież  ufundowany  przez  ZZZ.  Zwy
cięzcy  konkursu  otrzymali  też 
pamiątkowe  dyplomy.  Natomiast  lau
reat  I miejsca konkursu w nagrodę bę
dzie  reprezentował  Diecezję 
ZamojskoLubaczowską  na  Ogólno
polskich  Dożynkach  w  Częstochowie 
w 2018 roku.

Wręczenia nagród  i  dyplomów do
konali:  Senator  Jerzy  Chróścikowski, 
Ks.  Józef    Bednarski    Diecezjalny 
Duszpasterz  Rolników,  Kazimierz 
Misztal   Burmistrz Krasnobrodu, Ma
rek Skomorowski   Prezes Zamojskich 
Zakładów  Zbożowych,  Starostowie 
dożynek:  Halina  Kwik  i  Jacek  Adam
czuk  oraz  członkowie  komisji  konkur
sowej.

M.K
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fot. M. Kawecka, M. Mazurek

Podziękowania

Organizatorzy  Diecezjalnego 
Święta  Plonów  składają  serdeczne 
podziękowania:
 Starostom  dożynek  Halinie  Kwik 
i Jackowi Adamczukowi,
 Mariuszowi  Zającowi  –  Burmi
strzowi Tyszowiec,
 Zamojskim    Zakładom  Zbożo
wym,
 Dyrektorowi  Centrali  Nasiennej 
w  Zamościu  Stanisławowi  Stepaniu
kowi,
 Piotrowi  Kurancowi    Kierowni
kowi Biura LIR o/Z w Zamościu,
 Kasie  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego  –  Placówka  terenowa w   
Zamościu,
 Powiatowemu  Zespołowi  Do
radztwa  Rolniczego  w  Zamościu 

z siedzibą w Sitnie, 
 Wojewódzkiemu  Inspektoratowi 
Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa Od
dział w Zamościu, 
 Państwowej  Inspekcji  Ochrony 
Roślin w Zamościu,
 Polskiej Grupie Energetycznej,
 Elżbiecie  Dudek    twórczyni    lu
dowej,
 Lilianie  i  Kazimierzowi  Saj   
właścicielom  Gospodarstwa  Rolnego 
w  Marysinie gmina Tyszowce,
 Właścicielom  Zakładu  Przetwór
stwa Mięsnego  ,,Agrozam” ze Żdano
wa,
 Adamowi Kurantowiczowi   wła
ścicielowi Masarni w Hrubieszowie,
 Kazimierze  Łepik    właścicielce 
Piekarni w Zamościu,
 Krzysztofowi i Pawłowi Kłyżom  
właścicielom  Piekarni    w  Krasnobro
dzi,
 Grzegorzowi  Sachajko z Krasno
brodu i jego Rodzinie,
 Warsztatom  Terapii  Zajęciowej 
w Dominikanówce,
 Krasnobrodzkiej  Orkiestrze  Dę
tej, 
 Zespołowi  folklorystycznemu 
„Wójtowianie”, 
 Paniom  ze  Stowarzyszenia  „Uro
czy zakątek” z Majdanu Małego,
 Paniom  ze  Stowarzyszenia  „Ach 
Zielone” z Zielonego,
 Zespołowi  Szkół  w  Krasnobro
dzie, 
 ks.  dyrektorowi  Krystianowi 
Bordzaniowi  z  Katolickiego  Radia 
Zamość,
 Pracownikom  Urzędu  Miejskie
go w Krasnobrodzie,
 Pracownikom  Zakładu  Gospo
darki Komunalnej w Krasnobrodzie
 Pracownikom  Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury.

Oganizatorzy

Narodowe Czytanie w Krasnobrodzie
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