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Plany rozbudowy szkoły
w Kaczórkach
3 lipca 2009r. Gmina Krasnobród złożyła wniosek do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Rozbudowa i
modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach”.
Wniosek obejmuje: dobudowanie nowego
skrzydła oraz modernizację poddasza nad
częścią istniejącą, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
wymianę przyłącza sieci energetycznej,
instalację monitoringu wizyjnego, instalację czujników pożarowych, budowę ogrodzenia budynku od strony frontowej wraz
z bramą wjazdową i furtką wejściową. Ponadto projekt obejmuje wyposażenie pracowni informatyczno-multimedialnej (12
nowych komputerów oraz inne wyposażenie), budowę wielofunkcyjnego boiska
z nawierzchnią syntetyczną do mini piłki
nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, instalację kolektorów słonecznych
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
oraz budowę ekologicznej oczyszczalni
przydomowej.
Ogólna wartość projektu to kwota 1
324 242,22 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie - 1 059 393,77 zł, natomiast
wkład własny Gminy Krasnobród wynosi 264 848,45 zł. Planowany termin
rozstrzygnięcia konkursu: 21.09.2009r.
Termin realizacji inwestycji 01.03.201030.09.2011r.
Zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim
W związku z rezygnacją z pracy złożoną przez p. Joannę Tokarską Urząd Miejski
w Krasnobrodzie ogłosił nabór na stano-

wisko pracy ds. funduszy unijnych. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu
22 lipca. Spośród 9 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu
Komisji Konkursowa wybrała p. Pawła
Badowskiego, który wykazał się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do
zatrudnienia na w/w stanowisku. Ważnym
atutem kandydata jest doświadczenie zawodowe na stanowiskach wymagających
wiedzy z ekonomii i informatyki.
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wykonał kierunki i przygotował konar
drzewa, zadaszenie z gontu wykonała
krasnobrodzka firma - Producent Gontów Drewnianych, Pokryciowych Zofia
Kowalik-Potręć, a montażem Zakład
Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie. Stawianie kolejnych planowane jest
na Podklasztorze i na rozjazdach dróg, w
miarę pozyskiwania materiału.

Wyniki konkursów na dyrektorów
„podstawówek”
W dniu 15.07.2009r. rozstrzygnięte
zostały konkursy na dyrektora Zespołu
Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie i
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii
Krajowej w Kaczórkach. W obu konkursach kandydowali jedynie dotychczasowi dyrektorzy tych palcówek. Uzyskując
wszystkie głosy 9-osobowej Komisji Konkursowej dyrektorami zostali wybrani:
Joanna Szykuła w ZSP w Krasnobrodzie i
Krzysztof Szkałuba w SP w Kaczórkach.
Konkurs na dyrektora ZSO
w Krasnobrodzie
17 lipca 2009r. Burmistrz Krasnobrodu ogłosił konkurs na dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła
II w Krasnobrodzie. Oferty należy składać
w terminie do 3 sierpnia 2009 r. do Urzędu
Miejskiego w Krasnobrodzie. Rozstrzygniecie konkursu zaplanowano na dzień
19.08.2009r. Szczegółowe informacje o
konkursie podane są na stronie internetowej www.krasnobrod.pl.
Nowe oznakowanie turystyczne
Powstaje nowe, stylowe, wykonane z
powyginanych konarów drzew oznakowanie turystyczne Krasnobrodu. Pierwszy
kierunkowskaz pojawił się przy rondzie
w centrum miasta. Wykonaniem nowego
oznakowania zajmowali się: Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, który
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Budowa trybun na stadionie
Trwają prace związane z budową
trybun na stadionie sportowym w Krasnobrodzie. W tym roku zamontowanych
zostanie 200 krzesełek plastikowych w
kolorach żółtym i czerwonym. Zakończenie prac prowadzonych systemem gospodarczym planowane jest około 20 sierpnia,
tak aby na rozpoczęcie jesiennego sezonu
piłkarskiego, które odbędzie się 23 sierpnia krzesełka były gotowe. Zamontowanie
kolejnych ponad 200 krzeseł planowane
jest na przyszły rok.
Odnowa Centrum Wsi Majdan Wielki
Złożony przez Gminę Krasnobród
wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
na realizację zadania pod nazwą „Odnowa
Centrum Wsi Majdan Wielki w Gminie
Krasnobród” został pozytywnie rozpatrzony. Projekt obejmuje wykonanie remontu świetlicy w Majdanie Wielkim, m.in.
wykonanie tynków i malowania, ułożenie
glazury, wykonanie nowych podłoży i posadzek, montaż nowej stolarki okiennej i
drzwiowej, glazury, , wykonanie elewacji
z ociepleniem ścian zewnętrznych, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej
wraz z oświetleniem, montaż instalacji
grzewczej komputerowej w istniejącym
budynku świetlicy, wykonanie wewnętrz-
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nej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, przyłącza kanalizacyjnego oraz
zbiornika ścieków sanitarnych. Świetlica zostanie wyposażona w 5 zestawów
komputerowych, meble i inne wyposażenie świetlicowe. Projekt obejmuje także
urządzenie placu zabaw dla dzieci przy
świetlicy wiejskiej, zakup i montaż altany
ogrodowej, budowę chodnika oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.
Koszt całkowity wniosku 539
217,55zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 331 486zł.
Droga gospodarcza w Hutkowie
Na początku sierpnia planowana jest
budowa drogi gospodarczej w Hutkowie
na tzw. Przymiarkach. Wykonaniem drogi
z płyt jomb o długości ponad 100 m. zajmie się Zakład Gospodarki Komunalnej w
Krasnobrodzie.
Sesja Rady Miejskiej
W dniu 31 lipca 2009 roku (tj. piątek)
o godz. 15.00 w budynku byłej szkoły w
Hutkowie odbędzie się XXXII sesja V kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
W porządku obrad planowane jest podjęcie następujących uchwał:
1. ws. wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości,
2. ws. wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę części działki oznaczonej nr
607/12 położonej w Krasnobrodzie,
3. ws. wyrażenia zgody na oddanie w
najem budynku mieszkalnego,
4. ws. zmian w budżecie gminy na
2009 rok.
Informacje zebrała:
Mariola Czapla
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie
i Krasnobrodzki Dom Kultury
ogłaszają kolejną edycję

KONKURSU

FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNEGO

„WSPOMNIENIE LATA”

Tematem konkursu jest:
Krasnobrodzka zabudowa
drewniana”
Do udziału zapraszamy dzieci,
młodzież szkolną, a także dorosłych.
Technika dowolna: fotografia,
rysunek, malarstwo,
akwarele, pastle, olejne.
Format dowolny.
Termin składania prac:
30.10.2009r.
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Krasnobrodzkie dukaty

P

odczas zbliżających się Dni Krasnobrodu, wprowadzony zostanie
do obiegu krasnobrodzki dukat lokalny.
Przypomnijmy, że emisja tej monety nawiązuje do 70 rocznicy szarży 25 Pułku
Ułanów Wielkopolskich pod Krasnobrodem. Odnotowuje także przyznanie naszemu miastu zaszczytego miana „Perły
Lubelszczyzny”. Uroczysta inauguracja
wejścia do obiegu dukata nastąpi w sobotę, 25 lipca 2009r. o godz. 17.00 na
Placu Siekluckiego. Poprzedzona będzie
widowiskiem historycznym, odtwarzającym dwa epizody z walk o Krasnobród
we wrześniu 1939r. tj,. szarżę 25 Pułku
Ułanów Wielkopolskich, rozbicie taborów
i wzięcie do niewoli sztabu niemieckiej
8 Dywizji Piechoty oraz walki 39 Dywizji Piechoty gen. Olbrychta o zajęcie i
utrzymanie wzgórz wokół Krasnobrodu.
Inscenizacja odbędzie się na tzw. Krasnobrodzkich Żuławach” – gruntach za stacją
paliw „Kras-Tank”. Swój udział zapowiedziało ok. 80 piechurów z dziewięciu grup
rekonstrukcyjnych i 25 ułanów z trzech
grup konnych. W walkach wezmą udział
motocykle Sokół, BMW i samochody ciężarowe.
Będą liczne wybuchy, będzie strzelała
broń maszynowa (min. karabiny Mg 34 i
Maxim), granatniki (wz. 36) oraz co będzie dużą atrakcją karabin przeciwpancerny Wz 35, znany także pod nazwa kbUr.
Dukaty krasnobrodzkie i towarzyszące
im materiały informacyjne będą nośnikiem
informacji o Krasnobrodzie i jego urokach
w kraju, a także za granicą Producentem
dukata krasnobrodzkiego jest Mennica
Polska S.A., co zapewnia jego jakość artystyczną i technologiczną, a zatem i wartość
kolekcjonerską. Wyemitowanych zostanie
tylko 15.000 dukatów krasnobrodzkich
o nominale 7 oraz niewielka liczba - 500
sztuk wyprodukowanych ze stopu srebra
Ag 500 dukatów kolekcjonerskich o nominale 70. Srebrne dukaty krasnobrodzkie
wyróżniają się od innych emisji zastosowaną techniką menniczą. Posiadają oksydowaną powierzchnię, nadającą dukatowi
wygląd charakterystyczny dla starych numizmatów. Stanowić to będzie na pewno o
ich dużej kolekcjonerskiej atrakcyjności.
Dukaty będzie można nabywać w budynku Informacji Turystycznej na Podklasztorze, w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej oraz licznych punktach akceptujących (wykaz punktów zamieścimy w
kolejnym numerze Gazety Krasnobrodzkiej).
Obok zamieszczamy fotografie obydwu dukatów.
Zbigniew Michalski
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Do Krasnobrodu Naród cały…
anktuarium Maryjne w Krasnobrodzie, to miejsce gdzie Matka
Boża, pocieszycielka ludu zamojskiego
- przebywająca od 360 lat w swoim obrazie, szczodrze darzy swoimi łaskami swój
wierny pielgrzymujący do Niej lud. Od
momentu objawienia i znalezienia cudownego obrazka kroniki notują bowiem setki
doznawanych łask i cudów. Dlatego nie
dziwi nikogo fakt, że do Sanktuarium Maryjnego wciągu całego roku, a w Jej święto
szczególnie, przybywa tak wielu pątników
i miejscowych czcicieli.

S

Leszczyński, po czym z Cudownym Obrazem Matki Boskiej Krasnobrodzkiej na
ramionach wraz z wielką rzeszą pielgrzymów wyruszyliśmy z procesją różańcową
pod przewodnictwem naszego rodaka J.E
Ks. Bpa dra Mieczysława Cisło. Słynący
łaskami obraz podczas procesji nieśli na
początku kapłani, następnie mieszkańcy
parafii Krasnobród. Przy każdej stacji,
rozważane były tajemnice radosne Różańca, które połączone były z odśpiewaniem
części godzinek i odczytaniem stosownej
Ewangelii. Każdej tajemnicy różańca towarzyszyły krótkie rozważania, których
tematem przewodnim było hasło duszpasterskie: Otoczmy troską życie. W trakcie
procesji, jak również w pierwszym i drugim dniu odpustu homilie głosił Ks. Prałat
Karol Serkis – Kapłan Archidiecezji Lubelskiej. O godz. 23.30 – przy Kaplicy„na

Kustosz Sanktuarium wita przybyłych pątników

centralnym uroczystości była Suma Odpustowa pod przewodnictwem Metropolity
Lubelskiego Abpa Józefa Życińskiego,
który wygłosił również homilię. W koncelebrze wzięli również udział: Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Ks. Bp dr
Wacław Depo oraz Ks. Bp dr Mieczysław
Cisło. Na tę uroczystą eucharystię przybyło również bardzo wielu kapłanów. To oni
również przez 2 dni uroczystości służyli
swoją posługą w konfesjonałach. Oprawę
muzyczną zapewnił chór parafialny z Krasnobrodu jak i Orkiestra Krasnobrodzka.

Metropolita Lubelski Abp Józef Życiński głosi homilię

Pasterka Maryjna - przewodniczy Ks. Bp dr Mieczysław Cisło

Nocna procesja różańcowa

Biskupi i księża koncelebrujący sumę odpustową

Cudowny obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej

Nocna procesja różańcowa

Uroczystości odpustowe rozpoczęły
się 1 lipca Mszą Świętą o godz. 18.00.
Następnie tłumnie zgromadzeni pielgrzymi uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na
Kalwarii Krasnobrodzkiej, gdzie mieliśmy
okazję po raz kolejny pochylać się nad tajemnicą Męki i Śmierci naszego Zbawiciela. O godz. 21.00 – łącząc się z Duchową
Stolicą Naszego Narodu uczestniczyliśmy
w Apelu Jasnogórskim. Rozważania Apelowe poprowadził – Ks. Bp dr Mariusz

wodzie” – gdzie w 1640 roku miało miejsce objawienie się Matki Bożej Jakubowi
Ruszczykowi – odbyła się Pasterka Maryjna, której przewodniczył i Słowo Boże
wygłosił Jego Ekscelencja Ks. Bp dr Mieczysław Cisło. W koncelebrze wzięło również udział wielu kapłanów. Plac wokół
kaplicy został wypełniony po brzegi przez
tysiące czcicieli Pani Roztocza. Samej Komunii Świętej kapłani rozdali ponad 4 tyś.
Po mszy świętej powróciliśmy w procesji
z Cudownym Obrazem do Kościoła gdzie
miało miejsce nocne czuwanie, przed cudownym obliczem Pani Roztocza.
Rano – 2 lipca - już o godz. 6.30 zabrzmiały w Sanktuarium godzinki ku czci
Niepokalanego Poczęcia NMP. A punktem

Wdzięczni Panu Bogu za kolejne radosne świętowanie godów maryjnych w
sanktuarium krasnobrodzkim, wsparci
czułym sercem Naszej Maryi Matki, powróciliśmy do codziennych obowiązków,
ale zapewne duchowo mocniejsi, bo po
spotkaniu z Matką.
Ks. Sławomir Skowroński
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Przez sztukę do gwiazd

II Festiwal Muzyki Organowej i
Kameralnej „Per Artem ad Astra”
Krasnobród 2009 przeszedł już do historii.
A jak przebiegał? Oto relacja z tego, rozpoczynającego kulturalne lato w Krasnobrodzie wydarzenia.
Festiwal organizowany przez Fundację Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej
DIVERTIMENTO i Krasnobrodzki Dom
Kultury przy współpracy z Parafią Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i Parafią
Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie
oraz Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie
odbył się w dniach 21-27 czerwca.
Honorowy patronat nad Festiwalem
objął Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Wacław Depo. Festiwalowi patronowali
również Burmistrz Krasnobrodu Janusz
Oś oraz Katedra Dydaktyki Muzycznej
Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie.
Festiwal zainaugurowany został w
dniu 21 czerwca koncertem organowym
w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie, którego wykonawcami byli Radosław Marzec z Bydgoszczy i Marek Vrabel z Koszyc – jurorzy II Ogólnopolskiego
Konkursu Organowego, który odbył się w
ramach festiwalu. Koncert prowadzili Mariola Czapla – dyrektor Krasnobrodzkiego
Domu Kultury i Michał Maciejewski – aktor Teatru Polskiego w Warszawie, który
prowadził też inne wydarzenia festiwalowe.
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KONCERTY KAMERALNE
W ramach festiwalu odbyły się koncerty
kameralne. Pierwszy z nich miał miejsce
23 czerwca 2009 r. o godz. 20.00 w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie. Był to recital skrzypcowy Katarzyny Bąkowskiej – adiunkta Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy, pedagoga klasy skrzypiec Zespołu Szkół Muzycznych
II stopnia w Warszawie.
Kolejny dzień był nie lada gratką dla miłośników muzyki gitarowej. Wszystko to za
sprawą dwóch młodych artystów: Andrzeja Olewińskiego i Aleksandra Wilgosa,
którzy w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury zaprezentowali się w
koncercie gitar klasycznych.
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS
ORGANOWY
II Ogólnopolski Konkurs Organowy
adresowany jest do młodych organistów
urodzonych po 01.01.1987 roku. Współorganizatorem konkursu było Centrum
Edukacji Artystycznej w Warszawie.
W konkursie wzięli udział: Marek Przy-

warty i Szymon Olszański - Państwowy
Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, Piotr Bukowski
- Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Nr 1 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, Emilia Pycińska - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, Państwowa
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II
ST. i. K. Szymanowskiego w Katowicach, Maria Agnieszka Sokołowska Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
Nr 1 Państwowa Szkoła Muzyczna II st.
im. Józefa Elsnera w Warszawie, Joanna
Szlachta – Zespół Szkół Muzycznych Nr
1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie.
Konkurs składał się z dwóch etapów,
pierwszy odbył się 23 czerwca, a drugi 25
czerwca. Uczestników oceniało jury w
składzie: prof. Józef Serafin, dr hab. Radosław Marzec, Marek Vrabel, dr Jarosław
Wróblewski.
Ogłoszenie wyników odbyło się podczas
popołudniowego spotkania jurorów z
uczestnikami konkursu w Krasnobrodzkim Domu Kultury w dniu 25 czerwca,
natomiast uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród i koncert laureatów
miało miejsce 26 czerwca.
IMPREZY
TOWARZYSZĄCE

III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra” to nie tylko
muzyka organowa i kameralna, ale także
wydarzenia z innych dziedzin sztuki. W
ramach imprez towarzyszących w dniu 22
czerwca 2008 r. w Krasnobrodzkim Domu
Kultury odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Ostatnie pożegnanie – Warszawa 1984”.
Podczas wernisażu, autor zdjęć Grzegorz
Ostrowski z Warszawy opowiedział o
tragicznych wydarzeniach sprzed 25 lat,
których był świadkiem, a które zostały
uwiecznione na kliszach fotograficznych i
zachowane dla kolejnych pokoleń. Kontynuacją tej lekcji historii była projekcja filmu Rafała Wieczyńskiego „Popiełuszko.
Wolność jest w nas”, która miała miejsce
tego samego dnia.
25 czerwca 2009 r. godz. 19.00 również w Krasnobrodzkim Domu Kultury
odbyło się spotkanie autorskie ze Stanisławem Markowskim. Podczas tego letniego
wieczoru odbywającego się pod tytułem
„Bądź wierny, idź! – pieśni wolności”
artysta śpiewał pieśni i piosenki z własną
muzyką i tekstami, a także z tekstami sławnych polskich poetów. Stanisław Markowski opowiedział też o swojej twórczości
fotograficznej oraz wydanych albumach.

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU

Festiwal zakończył się 26 czerwca
2009 r. w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie. O godz. 18.00
została odprawiona uroczysta Msza Święta dziękczynna, której przewodniczył ks.
biskup Wacław Depo. Wspólnie z Pasterzem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
mszę św. koncelebrowali kanclerz Kurii
Diecezjalnej w Zamościu ks. Adam Firosz
i ks. proboszcz Roman Marszalec. Ksiądz
Biskup Wacław Depo wygłosił również
homilię.
Po mszy św. odbył się Koncert Laureatów, który prowadził Michał Maciejewski
– aktor Teatru Polskiego z Warszawy. Podczas koncertu oficjalnie ogłoszono wyniki
II Ogólnopolskiego Konkursu Organowego i wręczono nagrody.
Laureatami konkursu zostali: I miejsce - Szymon Olszański, II miejsce - Piotr
Bukowski, III miejsce - Maria Agnieszka
Sokołowska. Wszyscy otrzymali statuetki
festiwalowe, nagrody finansowe ufundowane przez Burmistrza Krasnobrodu
oraz Pana Andrzeja Willmanna z Firmy
DE SOTO, kopię obrazu Matki Boskiej
Krasnobrodzkiej, kolekcje płyt pt. „Wielcy kompozytorzy”, kupony Firmy TAT
ELEKTRONIK umożliwiające zakup instrumentu tej firmy z 20% rabatem oraz
pamiątkowe dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami oraz kolekcją płyt pt.
„Wielcy kompozytorzy”. Wręczono również nagrodę publiczności. Otrzymała ją
Maria Agnieszka Sokołowska, która otrzymała największą liczbę głosów słuchaczy.
Po wręczeniu nagród, którego dokonali Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś,
Andrzej Willmann, ks. prałat Roman Marszalec oraz Elżbieta Ostrowska - dyrektor
Festiwalu i Jarosław Wróblewski – dyrektora artystyczny Festiwalu przyszedł czas
na wysłuchanie koncertu laureatów.
Podczas koncertu młodzi organiści zaprezentowali utwory wybrane przez Jury
konkursu. Oprócz trojga organistów w
koncercie kończącym tegoroczną edycję
Festiwalu wystąpiła także Młodzieżowa
Orkiestra Kameralna DIVERTIMENTO
pod batutą Elżbiety Ostrowskiej, która
wraz z solistami Krzysztofem Ostrowskim
– organy, Katarzyną Bąkowską – skrzypce,
Katarzyną Czeżyk-Zielińską – skrzypce
wykonała Sonatę in B maggiore i Sonatę
in la minore Arcangelo Corellego.
Kiedy muzyka ucichła głos zabrał Jarosław Wróblewski – dyrektor artystyczny
Festiwalu. W sposób szczególny podziękował ks. bp. Wacławowi Depo za objęcie
Festiwalu patronatem honorowym, duCiąg dalszy na str. 6.
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SUITA KRASNOBRODZKA
uż przed Festiwalem
Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”
ukazała się płyta CD pt. „Suita Krasnobrodzka”. Wydali ją wspólnie
Urząd Miejski w Krasnobrodzie i
Krasnobrodzki Dom Kultury. Na
płycie utrwalono prawykonanie
utworu pt. „Suita Krasnobrodzka”
- koncert na poczwórny flet, organy, skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę smyczkową, skomponowanego przez Alicję Gronau specjalnie
na inaugurację I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per
Artem ad Astra”. Prawykonanie
miało miejsce w dniu 19 sierpnia
2007r. w Sanktuarium Maryjnym
w Krasnobrodzie. Wykonawcami
utworu byli Joanna Krajewska –

T

Przez sztukę
do gwiazd

Ciąg dalszy ze str. 5.

chowe wspieranie działań festiwalowych oraz za odprawioną mszę
św., ks. prałatowi Romanowi Marszalcowi za gościnność i okazaną
pomoc, ks. Romanowi Sawicowi
za współpracę prz organizacji koncertu skrzypcowego, Burmistrzowi
Januszowi Oś za wsparcie, pomoc
finansową i chęć kontynuowania
tego przedsięwzięcia. Były też podziękowania dla pełniącej funkcję
koordynatora Festiwalu, niżej podpisanej oraz wszystkich patronów
medialnych i sponsorów. Do podziękowań dołączone były kwiaty.
Po dczas uroczystego zakończenia Festiwalugłos zabrał również Pasterz Diecezji ZamojskoLubaczowskiej ks. bp. Wacław
Depo, który wyraził swoje uznanie
nie tylko dla inicjatorów i organizatorów Festiwalu, ale także dla
uczestników Konkursu Organowego. Życzył wszystkim, by kolejne
lata były kontynuacją tego wspaniałego dla Krasnobrodu i polskiej
kultury przedsięwzięcia. Ksiądz
Biskup zaprosił wszystkich do
wspólnej modlitwy i zaśpiewania
Apelu Jasnogórskiego.
Tradycyjnie Festiwal zakończył się wspólnym pamiątkowym
zdjęciem.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 10-11

flet, Krzysztof Ostrowski – organy,
Marta Oyrzanowska – skrzypce,
Marcel Markowski – wiolonczela
oraz Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „DIVERTIMENTO” z
Warszawy pod dyrekcją Elżbiety
Ostrowskiej. Nagrania dokonał reżyser dźwięku Andrzej Brzoska.
Sponsorami płyty są: Kredyt
Bank S.A. oraz Ośrodek Wypoczynkowy „Pszczeliniec”. Płyta
ukazała się w nakładzie 1200 egz.,
z czego 200 egz. było dodatkiem
do Informatora Festiwalowego.
Mamy nadzieję że „Suita Krasnobrodzka będzie dobrą formą
promocji zarówno Festiwalu jak
naszego miasta.
M.Czapla

PODZIĘKOWANIA
Organizatorzy III Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
„Per Artem ad Astra” Krasnobród 2009
serdecznie dziękują wszystkim, którzy mają swój udział
w organizacji Festiwalu
DZIĘKUJEMY:
Ks. Biskupowi Wacławowi Depo
Pasterzowi Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej
Ks. Prałatowi Romanowi Marszalcowi
Proboszczowi Parafii NNMP w Krasnobrodzie
Ks. Romanowi Sawicowi
Proboszczowi Parafii Zesłania Ducha Św. w Krasnobrodzie
Panu Januszowi Oś - Burmistrzowi Krasnobrodu
DZIĘKUJEMY PARTNEROM:
• Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
• Urzędowi Miejskiemu w Krasnobrodzie
• Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.
• Katedrze Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii Katolickiego
Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie
• DE SOTO Sp. z o.o. z Warszawy – przedstawicielowi Firm Włoskich
• Firmie Organmistrzowskiej Kamiński z Warszawy
• Firmie Handlowej MAR-TEX z Piaseczna
• Ośrodkowi Wypoczynkowemu „NATURA” w Krasnobrodzie

• TAT electronic – Centrum Organów Kościelnych
• Outdoor Cinema

DZIĘKUJEMY PATRONOM MEDIALNYM:
• TVP 3 Lublin
• Telewizji Internetowej Krasnobrod.tv
• Tygodnikowi Katolickiemu „Niedziela”
• Tygodnikowi Katolickiemu „Idziemy”
• Katolickiemu Radiu Zamość
• Gazecie Kasnobrodzkiej
DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ:
Panu Michałowi Maciejewskiemu
za prowadzenie wszystkich wydarzeń festiwalowych
Panu Krzysztofowi Ostrowskiemu za pomoc registracyjną
Pani Marioli Kaweckiej za dokumentację fotograficzną Festiwalu
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Rozmowa z Moniką Kończewską - Foto Models Poland 2009
były przygotowania do wyjazdu, załatwianie paszportu, wizy i innych spraw, a potem już podróż samolotem.

M.Cz.: Pani Moniko serdecznie gratuluję
zwycięstwa w konkursie FOTO MODELS
POLAND 2009. To wielkie wyróżnienie i
zapewne wielka przygoda. Bardzo proszę,
aby Pani podzieliła się z Czytelnikami
naszej lokalnej gazety wrażeniami z tego
niecodziennego wydarzenia.
Może zacznijmy od początku. Kiedy i dlaczego zdecydowała się Pani na udział w
konkursie? Skąd wiedziała Pani, że taki
konkurs jest organizowany?
M.K. - O konkursie Foto Models Poland
2009, polskiej edycji międzynarodowego
konkursu Foto Models World, organizowanym przez Agencję Maxima Models z
Warszawy dowiedziałam się z Internetu.
Pomysł wzięcia w nim udziału zrodził się
spontanicznie. Sama to chyba bym się nie
zdecydowała, ale dzięki namowom moich
koleżanek oraz rodziny i znajomych zdecydowałam się na wysłanie zgłoszenia
wraz ze zdjęciami.
M.Cz.: Czy marzyła Pani o tym by być
modelką?
M.K. – Chyba każda dziewczyna o tym
marzy, ja też, ale były to tylko ciche marzenia.
M.Cz.: Wróćmy do konkursu. Wysłała
Pani zgłoszenie ze zdjęciami i to był początek, a co było dalej?
M.K. - Dalej…? Okazało się, że zakwalifikowałam się do ćwierć finału. Byłam tym
zaskoczona, ale było to oczywiście miłe
zaskoczenie. Pojechałam do Warszawy,
gdzie wraz z ogromną liczbą dziewcząt z
całej Polski wzięłam udział w ćwierćfinale konkursu. Prezentowałyśmy się tam w
strojach kąpielowych i sukniach wieczorowych. Potem był półfinał w Zegrzu. Do
tego etapu konkursu zakwalifikowało się
już tylko ok. 50 dziewcząt, a wśród nich
również ja. Ćwiczyłyśmy układy choreograficzne przygotowując się do prezentacji konkursowych oraz udziału w gali
półfinałowej.
Podczas półfinału prezentowałyśmy się w
pięciu wyjściach: w strojach kąpielowych,
sportowych, arabskich, sukniach wieczorowych oraz sukniach ślubnych.
Zarówno w ćwierćfinale jak i półfinale
nasze prezentacje oceniało Jury. Komisja
konkursowa zdecydowała, że przeszłam
do kolejnego etapu – do Finału.
M.Cz.: Finał to wyjazd do Dubaju?
M.K. - Tak. Co roku Maxima Models wybiera różne atrakcyjne miejsca na świecie na organizację finału Konkursu Foto
Models Poland. W tym roku był to Dubaj

M.Cz.: Jakie było Pani pierwsze wrażenie
po wylądowaniu w Dubaju?
M.K. - Poczułam się jak w piekarniku –
straszny upał. Przyleciałyśmy około północy, a temperatura wynosiła ok. 40oC.
Drugie wrażenie było bardzo miłe – luksusowy hotel – super warunki, bardzo mili
ludzie.

– piękne miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
M.Cz.: Czy przygotowywała się Pani do
konkursu w jakiś szczególny sposób?
M.K. - W szczególny sposób raczej nie,
oczywiście skorzystałam z wizyty u fryzjera i kosmetyczki.
M.Cz.: To chyba wielka radość znaleźć się
wśród 20 dziewcząt – finalistek konkursu
i móc wyjechać do egzotycznego kraju,
poznać jego atrakcje i ubiegać się o najważniejszy tytuł w konkursie?
M.K. - Kiedy otrzymałam informację o
udziale w finale i wyjeździe do Dubaju
radość rzeczywiście była wielka. Potem

M.Cz.: Jak wyglądał pobyt w Dubaju, zapewne były to nie tylko obowiązki związane z udziałem w konkursie, ale też czas na
zwiedzanie i inne atrakcje?
M.K. - Oprócz ćwiczeń i prób związanych z przygotowaniem do gali finałowej
organizatorzy przygotowali dla nas wiele
atrakcji: zwiedzanie Dubaju, przejażdżki
jeepami po pustyni, codzienne wystawne kolacje z muzyką arabską w różnych
miejscach, na przykład na pustyni, czy nad
oceanem. Podczas całego pobytu było bardzo miło. Zachwycały piękne widoki - palmy, baseny, Ocean Indyjski. Otaczali nas
bardzo mili i życzliwi ludzie. To wszystko
sprawiało, że czas mijał bardzo szybko.
M.Cz.: Co z tych atrakcji najbardziej się
Pani podobało?
M.K. - Najbardziej podobała mi się architektura – dzieła najlepszych architektów.
Warto tu dodać, że Dubaj znany jest na
świecie z nowatorskich budowli. Zachwycałam się też widokiem palm i oceanu.
Ciąg dalszy na str. 8
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Ciąg dalszy ze str. 7
M.Cz.: Jaka atmosfera panowała wśród
uczestniczek konkursu?
M.K. – Atmosfera była dobra, ale odczuwało się rywalizację.
M.Cz.: Przejdźmy teraz do finału konkursu, proszę o nim opowiedzieć?

M.K. – Finał odbył się 20 czerwca 2009r.
w pięknych ogrodach hotelu Rotana Fujairah. Prezentowałyśmy się w 5 wyjściach:
w sukniach ślubnych, strojach sportowych, strojach arabskich, kostiumach kąpielowych oraz sukniach wieczorowych.
Galę umilał zespół muzyczny z Emiratów
Arabskich, a także polscy artyści Izabella
Kopeć i Michał Niemiec. Poszczególne
wejścia oceniało międzynarodowe jury. Po
ostatnim wejściu odczytany był werdykt.
Rozpoczęto od tytułów komplementarnych np. Miss Gracji, Miss Sukien Ślubnych i tak dalej, a potem były Vice Foto
Models i… Foto Models.
M.Cz.: Jaka była Pani pierwsza reakcja,
gdy usłyszała Pani, że to właśnie Pani
zdobyła tytuł Foto Models Poland 2009?

M.K. – Nie sposób tego opisać słowami –
na pewno wielkie i miłe zaskoczenie oraz
ogromna radość. Nie było czasu na zastanawianie się, bo zaraz otrzymałam kwiaty,
gratulacje, potem była parada, wywiady,
nagrania do Telewizji Arabskiej i zdjęcia.
M.Cz.: W jakim języku porozumiewała się
Pani podczas pobytu w Dubaju, udzielała
wywiadów ?
M.K. – W języku angielskim.
M.Cz.: A kiedy Pani najbliżsi
dowiedzieli się o Pani sukcesie?
M.K. – Zaraz po ogłoszeniu
wyników wysłałam sms do
rodziców, którzy z całą rodziną i znajomymi trzymali za
mnie kciuki. Oczywiście wiadomość ta ucieszyła ich bardzo i wywołała radość i łzy.
Potem w ruch poszły telefony i wiadomość
rozeszła się bardzo
szybko.
M.Cz.: Czy zdobycie
tytułu Foto Models
Poland 2009 wpłynęło na Pani plany zawodowe? Czy
chce Pani wiązać
swoją przyszłość z
pracą modelki?
M.K. – Swoje plany
zawodowe wiążę z
kierunkiem moich
studiów. Studiuję
fizjoterapię w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Od
października będę studentką trzeciego

rasnobrodzka

roku. Planuję też w tym roku rozpocząć
naukę w Studium Medycznym w Zamościu na kierunku technik masażysta. Pracę
modelki traktuje jako dodatkowe zajęcie.
Otrzymuję różne propozycje, ale wybieram te które mi odpowiadają. Wyjeżdżam
na sesje zdjęciowe, czasami sesje organizowane są tutaj na miejscu w Krasnobrodzie, biorę udział w reklamie, ale nauka
jest dla mnie najważniejsza.
M.Cz.: O Pani sukcesie pisano w prasie,
informacje pojawiły się w Internecie i
innych mediach. Jest Pani teraz osobą
rozpoznawalną, czy to Pani pomaga, czy
raczej utrudnia życie?
M.K. – Myślę, że pomaga gdyż ludzie są
dla mnie bardzo mili i życzliwi, gratulują
mi.
M.Cz.: Zdobyty przez Panią tytuł Foto
Models Poland 2009 to bardzo dobra forma promocji naszego miasta? Jest Pani
piękną wizytówką Krasnobrodu.
M.K. – Dziękuję, miło mi to słyszeć. Bardzo lubię Krasnobród. Wszędzie gdzie jestem mówię o swoim mieście, zachwalam
jego uroki i zapraszam do przyjazdu tutaj.

M.Cz.: Promocja Krasnobrodu to także
Pani udział w wydarzeniach sportowych i
kulturalnych odbywających się w naszym
mieście. Korzystając z okazji chcę Pani
serdecznie podziękować za wspieranie
naszych działań w tym zakresie.
M.K. – Cieszę się, że mogę promować tak
piękną miejscowość. Z wielką przyjemnością wspieram swoim udziałem te wydarzenia.
M.Cz.: Dziękuję za rozmowę i życzę Pani
realizacji wszystkich planów i zamierzeń.
M.K. – Ja rownież dziękuję.Kończąc naszą rozmowę zachęcam wszystkie dziewczyny do udziału w konkursie, bo warto
przeżyć taką przygodę.
Rozmawiała:
Mariola Czapla
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Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
W

yjazd na wakacyjne rekolekcje
oazowe to świetna inwestycja. Ofiarując Bogu otwarte serce można
otrzymać skarby łask, można uzyskać
odpowiedzi na trudne życiowe pytania,
można po prostu odpocząć. Punktem kulminacyjnym rekolekcji jest zawsze Dzień
Wspólnoty, kiedy to uczestnicy oaz spotykają się w jednym miejscu, aby świętować
i dziękować za wielkie dzieła Pana. Podczas pierwszego turnusu rekolekcji tym
miejscem był kościół pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie.
Dzień Wspólnoty zgromadził Oazę Dzieci
Bożych z Mokrego pod Zamościem, Oazę
Nowego Życia zerowego stopnia z Korchowa oraz Kurs oazowy dla animatorów
(KODA), który odbywał się właśnie w
Krasnobrodzie.
Około godziny 10:00 gospodarze,
czyli świeżo upieczeni animatorzy powitali uczestników wszystkich oaz oraz gości, wśród których znalazły się dyrekcje
krasnobrodzkich szkół. Po zawiązaniu
wspólnoty nastąpiło przedstawienie poszczególnych grup rekolekcyjnych. Każda wspólnota przygotowała małe przedstawienie, znak oazy oraz piosenkę. Jako
pierwsze wystąpiły Dzieci Boże, które czas
rekolekcji spędziły pod opieką ks. Leszka
Boryło i ks. Piotra Grzechnika. Ich bajkowe przedstawienie nosiło tytuł: „Koziołek
Matołek i jamochłony”. Koziołek podróżował po świecie i spotykał przeróżne po-

„Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat”
tekst piosenki roku
stacie, Eskimosów, Japończyków, dzikie
plemiona w Afryce, a nawet zwierzątka.
Wspólnie dotarli do Mokrego, gdzie grupa
grzecznych dzieci przeżywała rekolekcje.
Kluczem w zrozumieniu przedstawienia
było tegoroczne hasło roku: „Czyńcie
uczniów ze wszystkich narodów”. Dzieci
zaprezentowały bardzo wysoki poziom.
Można mówić tu o rozmachu kostiumowym i choreograficznym. Podobnie było
ze znakiem oazy i piosenką. Kolejna grupa to zerowy stopień z Korchowa. Myśl
przewodnia przedstawienia to hasło treści rekolekcyjnych: „Maryjo spraw niech
będę kimś”. Młodzież pokazała jak bardzo
łaska i modlitwa pomagają w przemianie
życia człowieka. Piosence oazy towarzyszył radosny taniec. Uczestnicy KODA w
przedstawieniu pokazali w humorystyczny sposób swój dzień na rekolekcjach. Ich
znak oazy to flaga z napisem KODA oraz
zarysami radosnych postaci.
Po tej plenerowej części spotkania wszyscy zgromadzili się wewnątrz
kościoła, aby wysłuchać przepięknych
świadectw uczestników rekolekcji. Świadectwa są wielkim umocnieniem, ukazują
potężne działanie Pana Boga w życiu tych,
którzy odpowiadają na Jego głos. Około
południa rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, Przewodniczył jej ks. Marek Urban,
moderator Ruchu Światło-Życie diecezji
lubelskiej, a jednocześnie (wraz z ks. Romanem Sawicem) moderator rekolekcji

KODA w Krasnobrodzie. W homilii ks.
Marek opowiadał o swoim doświadczeniu
Ruchu Światło-Życie, które dwadzieścia
kilka lat temu rozpoczęło się właśnie w
Krasnobrodzie. Nie tylko homilia, ale cała
przepiękna Liturgia to znak rozpoznawczy
Oazy. Tego piękna można było zakosztować podczas Dnia Wspólnoty. Przedłużeniem radości Eucharystii okazała się Agapa (wspólny posiłek), na którą zaprosił
Ks. Moderator Roman Sawic. Można było
zjeść ciastka i zupę pomidorową.
Ostatni akcent Dnia Wspólnoty to
nabożeństwo: „Godzina Odpowiedzialności i Misji”, podczas którego składa się
deklaracje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Nabożeństwo przygotowała oaza
zerowego stopnia z Korchowa. Miało ono
szczególny charakter, ponieważ właśnie w
tym roku przypada 30 rocznica utworzenia
Krucjaty. Ks. Grzegorz Bartko mówił o
wyzwaniach trudnego „dziś” i o naszej odpowiedzi. Taką odpowiedzią jest właśnie
Krucjata. Decyzja o abstynencji to akt odważnego zawierzenia się Bogu oraz Matce Najświętszej. Po nabożeństwie Dzień
Wspólnoty dobiegł końca. Śmiało można
stwierdzić, że wszyscy wracali do swoich
domów i ośrodków rekolekcyjnych z „poszerzonym sercem”.
Ks. Grzegorz Bartko
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II Roztoczańska Pielgrzymka Krwiodawców

W

dniu 10.06.2009 r. odbyła się
II Roztoczańska Pielgrzymka
Krwiodawców Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej do sanktuarium NNMP w Krasnobrodzie, zorganizowana przez Kluby
HDK w: Krasnobrodzie, Józefowie, Tomaszowie Lubelskim i Komarowie – Osadzie
oraz Księdza Kapelana Krwiodawców
Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.
Pielgrzymka rozpoczęła się Drogą
Krzyżową po Kalwarii Krasnobrodzkiej,
którą poprowadził Ksiądz Kapelan Krwiodawców Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Ryszard Ostasz, a następnie odprawił uroczystą Mszę świętą. Po Mszy św.
uczestnicy pielgrzymki udali się na stadion
sportowy w Krasnobrodzie, gdzie odbyła
się akcja honorowego oddawania krwi.
Akcje umilał występ zespołu „Sisters”

z Józefowa. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się pokazy sprzętu ratownictwa
techniczno – chemicznego obsługiwanego
przez strażaków z PSP w Zamościu.
Uczestnicy spotkania mogli się posilić
grochówką, przygotowaną przez krwiodawców z Józefowa, a także kiełbaską z
grilla.
Podczas pielgrzymki krwiodawcy oddali 11, 660 mililitrów krwi. Były to następujące osoby: Kość Mieczysław, Lis Tomasz, Kusiak Leon, Kurant Jerzy, Ostasz
Janina, Skubis Roman, Misztal Kazimierz,
Wardach Andrzej, Kryk Piotr, Ożga Dominik, Galardziak Mariusz, Skiba Bartłomiej, Antoniak Zbigniew, Ostasz Ryszard,
Oberkowski Grzegorz, Kapłon Andrzej,
Łubiarz Paweł, Ratyna Grzegorz, Wereski
Sławomir, Dąbrowski Janusz, Nowosad

Katarzyna, Nowosad Małgorzata, Kawecka Mariola, Mickiewicz Marcin, Pol Ryszard, Dziedzic Andrzej.
Pielgrzymka została zorganizowana
dzięki przychylności i pomocy sponsorów
– Piekarni braci Kłyż, masarni Zieliński
– Zubrzycki oraz Witkowski – Wrębiak,
pana Stanisława Borka, państwa Adamczuków, pana Jarosława Rosiaka, pani Janiny
Bryła, Krasnobrodzkiego Domu Kultury,
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Lublinie, którym serdecznie dziękuję za życzliwość i okazane
wsparcie, bez którego realizacja spotkania
nie byłaby możliwa.
Adam Żuk
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WYRUSZYLI, BY ROZPOZNAĆ CZAS
czerwca, w piątkowy wieczór, kilkunastoosobowa grupa obejmująca
młodzież m. in. z Krasnobrodu, Zamościa,
Tomaszowa Lubelskiego, Józefowa, Biłgoraja, Świdnika i Warszawy wyruszyła na
XIII Spotkanie Młodych „Rozpoznaj czas
- Lednica 2009”. Każdy z uczestników

5

wyjazdu pełen był entuzjazmu i nadziei na
umocnienie swojej wiary oraz na poznanie
młodych z kraju i całego świata.
Zanim jednak dotarliśmy na Pole Lednickie, odwiedziliśmy kilka miejsc związanych z początkami państwa polskiego
i chrześcijaństwa na ziemiach polskich,
znajdujących się na trasie Szlaku Piastowskiego. Pierwszym punktem programu
było Gniezno - pierwsza stolica Polski,
miasto o niepowtarzalnym uroku i atmosferze minionych lat, którą niewątpliwie
stwarzało Stare Miasto wybudowane ok.
500 lat temu. Jednak to nie starówka, a

Archikatedra Gnieźnieńska mieszcząca
się na Wzgórzu Lecha wywołała wśród
uczestników wyjazdu największy podziw.
Ten gotycki kościół katedralny Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha, będący
Bazyliką Prymasowską i katedrą koronacyjną królów Polski, jest jakoby osto-
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ją i symbolem potęgi naszego państwa,
mającej swe podłoże w chrześcijaństwie.
Szczególną uwagę zwróciliśmy na Drzwi
Gnieźnieńskie wykonane w ok. 1170 roku
za panowania księcia Mieszka III Starego,
będące unikalnym zabytkiem romańskiej
sztuki odlewniczej, a także na podziemia,
w których można było zobaczyć zachowane tam relikty
wcześniejszych budowli, pozostałości ogniska wiciowego
i groby romańskie. Wizyta w
Gnieźnie zakończyła się wejściem na wieżę widokową, z
której podziwialiśmy przepiękną architekturę jednego z
najstarszych miast polskich.
Następnie udaliśmy się do
Ostrowa Lednickiego, gdzie
zwiedziliśmy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. To
wczesnośredniowieczne stanowisko archeologiczne położone na wyspie
o tej samej nazwie
jest jednym z najważniejszych
miejsc w historii Polski. To tam
właśnie za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego
znajdował się jeden głównych ośrodków obronnych i
administracyjnych Polski. Na
wyspie, w centrum plemienia
Polan, zachowały się pozostałości grodu oraz relikty
najstarszego w Polsce zespołu preromańskiej architektury
pałacowo-sakralnej i wolno
stojącego kościoła cmentarnego.
Obydwa
obiekty wzniesiono tuż przed
966 rokiem. Do muzeum dopłynęliśmy promem, podziwiając przy tym malownicze
Jezioro Lednickie.
Odkrywanie
zabytków
polskiej historii i kultury zakończyliśmy wizytą w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, czyli skansenie wsi
wielkopolskiej w Dziekanowicach położonym nad brzegiem
jeziora Lednica. Prezentuje
się tam kilkadziesiąt zróżnicowanych
chronologicznie
(od XVIII do XX wieku) i
społecznie obiektów budownictwa wiejskiego z historycznej Wielkopolski. Są
to m. in. chałupy mieszkalne, budynki
gospodarcze, drewniany kościół, kaplica
oraz rekonstrukcja szlacheckiego dworu
ze Studzieńca pod Rogoźnem. Ten ostatni wywarł na nas niewątpliwie największe

wrażenie.
Wczesnym sobotnim popołudniem dotarliśmy do punktu kulminacyjnego swojej
wyprawy, mianowicie na Pola Lednickie,
które już od rana zapełniały się przybyszami z najdalszych zakątków Polski i całego
świata. Część z nich przybyła na miejsce
specjalnym pociągiem „Św. Jacek”. Łącznie na spotkanie lednickie przyjechało w
tym roku ponad 75 tys. osób. Organizatorzy na czele z inicjatorem Lednicy, charyzmatycznym o. Janem Górą, zadbali o
dobry nastrój Spotkania, przeplatając co
pewien czas modlitewne skupienie i powagę z radosnym śpiewem i tańcami.
Obok prymasa J. Glempa, jednym z
gości specjalnych tegorocznej Lednicy
był Szewach Weiss. Urodzony w naszym
kraju były ambasador Izraela w Polsce
odmówił pod Bramą Rybą modlitwę w
języku hebrajskim. „Nie jest ważne, jakiego języka się używa. Pamiętajcie, że my
wszyscy, zarówno ja, jak i wy modlimy się

do wspólnego Boga.” - zwrócił się do zebranych na Polach Lednickich.
Kolejnym ważnym gościem Spotkania Lednickiego miał być prezydent Lech
Kaczyński, jednak, ze względu na wybory,
głowa państwa zrezygnowała z przyjazdu.
Do zgromadzonych prezydent wysłał list,
w którym zapewniał, że na kolejnej Lednicy w 2010 roku pojawi się już na pewno.
Tysiące osób zgromadzonych pod
Bramą Rybą wysłuchało również tradycyjnego przesłania papieża. Benedykt XVI
przypominał, że wybór Chrystusa jako
najwyższej wartości w życiu człowieka
powinien być świadomy i jak najczęściej
odnawiany.
Pogoda oszczędzała zebranych na Polach Lednickich aż do punktu kulminacyjnego Spotkania, jakim każdego roku jest
przejście o północy przez Bramę Rybę.
Ciąg dalszy na str. 14
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Czerwcowe wydarzenia

czerwcu przeżyliśmy wiele pięknych chwil, o których
warto napisać. 1 czerwca w Sanktuarium
Nawiedzenia NMP odbyło się Spotkanie
Rodziny Radia Maryja, na którym gościliśmy Radio Maryja, Telewizję Trwam,
Dyrektora Radia Maryja Ojca Tadeusza
Rydzyka oraz Ojca Piotra Andrukiewicza.
O takie spotkanie modliliśmy się wiele lat
i zostaliśmy wysłuchani. Przyniosło nam,
katolikom wiele przeżyć i wzruszeń, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Zaprezentowaliśmy się pięknie, świadczą
o tym liczne podziękowania i gratulacje
płynące z całej Polski i nie tylko. Nasze
cudowne Sanktuarium, w którym króluje
Pani Roztocza oglądał cały świat. Możemy
być dumni i cieszyć się z tego niezwykłego wydarzenia. W tym dniu odbył się także Festyn Ludowy połączony z obchodami
Dnia Dziecka, na którym występowały
różne zespoły artystyczne z najbliższej
okolicy. Zarówno festyn jak i Spotkanie
Rodziny Radia Maryja, zaszczycili swoją
obecnością drodzy nam goście, parlamentarzyści, miejscowe władze samorządowe,
członkowie Biur i Kół Przyjaciół Radia
Maryja z całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i nie tylko. Było to rodzinne
spotkanie u naszej Matki - Królowej Roztocza.
13 czerwca - dzieci z Podwórkowego
Koła Różańcowego przy Sanktuarium Nawiedzenia NMP wyjechały na Jasną Górę,
by 14 czerwca spotkać się ze wszystkimi
PKRD działającymi w Polsce. Była to
bardzo udana pielgrzymka, która wniosła w życie naszych milusińskich wiele
radosnych i niezapomnianych przeżyć.
W organizowaniu i przebiegu tego wydarzenia pomogły mamy, którym w imieniu
własnym, opiekunki Ani Wyszyńskiej oraz
wszystkich małych pielgrzymów, tą drogą
składam serdeczne podziękowania. Pielgrzymka ta była całkowicie sponsorowana przez dobrych ludzi. Chcę pochwalić
dzieci za to, że były grzeczne i pięknie się

modliły. To właśnie „mały Jaś” powinien
uczyć się tego wszystkiego co sprawi, że
wyrośnie na prawdziwego patriotę i dobrego katolika.
20 czerwca na Jasną Górę wyjechała
młodzież z Młodzieżowego Koła PRM
przy Sanktuarium Nawiedzenia NMP, by
spotkać się z młodymi z całej Polski. Pielgrzymka ta była tylko częściowo sponsorowana, gdyż zabrakło nam zebranych
funduszy. Muszę obiektywnie stwierdzić,
że dzieci były bardziej chętne do wyjazdu.
Gdybym zamówiła więcej noclegów, to
grupa byłaby jeszcze większa. Natomiast
ochoty do wyjazdu nie widziałam u młodzieży z naszej Parafii. Wymawiali się różnie: ,,Mam wesele”, ,,W sobotę pracuję”,
,, Dopiero byłam w górach”, ,,Wyjeżdżam
do taty”. Przyznaję, trochę byłam zawiedziona. Zastanawiałam się - jaka jest ta
nasza młodzież? Zakończyła rok szkolny
i nie chce pojechać do Najlepszej Matki, Królowej Polski, by podziękować za
otrzymane łaski. Jednak nie dałam za wygraną i zbierałam młodzież z całej Diecezji. Pomogli w tym Ojcowie z Radia Maryja, którzy naszą pielgrzymkę ogłaszali
na antenie. Młodzi zgłaszali się do mnie
telefonicznie. Dzięki temu nazbierałam
chętnych na dużego busa.
Do Częstochowy przybyła młodzież piękna, szlachetna, jakby wybrana.
Wszystko odbyło się zgodnie z planem.
Młodzi byli kulturalni i zdyscyplinowani. Z wielkim rozmodleniem, na kolanach
obeszli Cudowny Obraz Królowej Polski. Przed Szczytem bawili się wspaniale
razem z zespołem „Lumen”. W skupieniu uczestniczyli w uroczystej Liturgii,
wysłuchali pięknej homilii i ciekawych
świadectw. Na koniec obejrzeli rewelacyjny pokaz sztucznych ogni. Wymienili się
także różańcami, obiecując wzajemną modlitwę za siebie. Radośni, dzieląc się swoimi przeżyciami, wracali do domów. Nie
zabrakło też modlitwy i śpiewu. Wszyscy
postanowili pojechać na taką samą piel-

grzymkę w przyszłym roku, oczywiście
w powiększonym składzie. Ja też byłam
szczęśliwa. Myślałam, warto było zawalczyć o piękną młodzież. Nie czułam nawet
zmęczenia, a przecież pielgrzymowałam
już drugą z kolei sobotę i niedzielę. Nawet
człowiek starszy wśród młodzieży czuje
się młodziej.
Na zakończenie w imieniu dzieci, młodzieży i własnym z całego serca dziękuję
wszystkim sponsorom, dzięki którym mogły odbyć się te pielgrzymki. A oto lista
ofiarodawców:
ks. prof. dr hab. Edward Walewander
ks. Prałat Roman Marszalec
Państwo Agnieszka i Kazimierz
Adamczukowie
Państwo Janina i Janusz Osiowie
Państwo Kinga i Zbigniew Michalscy
Państwo Małgorzata i Mariusz Sawulscy
Państwo Krystyna i Stanisław Borkowie
Pani Marta Radomska
Pani Krystyna Mielnicka
Pan Tadeusz Gontarz
Pan Henryk Gielmuda
Ofiary bezimienne
Państwo Regina i Lucjan Sawulscy
- zakupili materiał na chusty
dla dzieci i młodzieży.
Pani Jadwiga Szpyra - uszyła chusty.
Państwo Barbara i Józef Kłyżowie
- dofinansowali chusty
oraz dostarczyli pieczywo.
Pan Stanisław Kurantowicz
- dostarczył wędlinę.
Pan Tomasz Kurantowicz
- dostarczył pieczywo.
Dzięki tym dobrym ludziom do Królowej Polski na Jasną Górę wybrały się
nasze dzieci i młodzież. Możemy powiedzieć, że w Krasnobrodzie nie ma znieczulicy. Dziękujemy więc za to Panu Bogu i
Naszej Krasnobrodzkiej Pani.
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Ciąg dalszy ze str 13
Kilka minut przed godz. 2400 na pielgrzymów spadł solidny
deszcz, który jednak nie zepsuł dobrych nastrojów uczestników
Lednicy 2009. W efekcie dziesiątki tysięcy młodych w strugach
deszczu przeszły przez Bramę III Tysiąclecia, wybierając w ten
sposób Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela. Mimo, że Spotkanie dobiegło końca w niedzielę nad ranem, atmosfera chrześcijańskiej miłości, przyjaźni i modlitewnego skupienia towarzyszyła nam jeszcze przez długi czas i pozostawiła w nas wspaniałe
wspomnienia radośnie i owocnie spędzonego czasu.
Wracając do rodzinnych stron, zwiedziliśmy jeszcze Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, prowadzone przez księży marianów. Zarówno imponujących rozmiarów
bazylika, jak i Golgota oraz Kaplica św. Krzyża warte były trudów

Józefa Kusz

włożonych w ich budowę i utrzymanie. Sanktuarium Licheńskie
zachwyciło nas swoją monumentalnością i niezwykłym kunsztem
architektonicznym.
Organizatorem wyjazdu młodych z naszego regionu na XIII
Spotkanie Lednickie był Tomasz Pakuła, prowadzący Audycji
Sportowej Ole!, który, podobnie jak pozostali uczestnicy wyjazdu, sądzi, że: „Lednica uczy wiary, stawia na bycie wspólnotą i
daje siły do wytrwałości, a tego potrzeba i w sporcie!”
Wszystkich chętnych do współuczestnictwa w Lednicy 2010,
spotkaniu ludzi niosących pokój i chrześcijański entuzjazm, serdecznie zapraszamy już za rok. Nie bójmy się otworzyć swych
serc Chrystusowi!
Anna Parnicka
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SANATORYJNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
– warsztaty plastyczne w Samodzielnym Publicznym
Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. J. Korczaka w Krasnobrodzie

W

dniu 1 czerwca 2009r w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. J.
Korczaka w Krasnobrodzie rozpoczęła
się druga edycja warsztatów plastycznych
„Sanatoryjne spotkania ze sztuką”. Mają
one na celu wspieranie procesu rehabilitacji dzieci przebywających na leczeniu

wych spotkań. Uczestniczyło w nich 516
dzieci, w wieku 3,5 – 18 lat. Powstało ponad 1000 prac. Każda edycja kończyła się
wystawą i wernisażem.
Efekty ubiegłorocznych spotkań zachęciły organizatorów do ich kontynuowania. Tym razem środki w wysokości 2100
zł otrzymano od Zarządu Powiatu Zamojskiego, w ramach realizacji zadań pożytku publicznego w zakresie kultury i
sztuki w 2009 roku.
Przyznane
środki
wystarczą jedynie na wyżywienie i noclegi osób
prowadzących warsztaty.
Pracują oni społecznie nie otrzymują wynagrodzenia, ani zwrotu kosztów przyjazdu.
Materiały plastyczne

sanatoryjnym terapią przez sztukę, przynosić chorym dzieciom radość i rozluźnienie, wzmacniać w nich poczucie własnej
wartości i zaufanie do siebie, przywracać
wiarę we własne siły.
Pierwsza edycja odbyła się w ubiegłym
roku w ramach „Programu Rozwoju Inicjatyw Lokalnych”, na które Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało dotację w wysokości 11.700 zł.
Warsztaty prowadzili artyści z ca-

łej Polski, twórcy i kontynuatorzy
znanej w świecie polskiej szkoły
ilustracji: J. Stanny, Z. Witwicki,
T. Borowski, K. Michałowska, J.
Marcolla, H. Zakrzewska – Zaleska, H i B Kuźniccy, A. Gołębiowski, M. Sawicka – Woronowicz z Warszawy, A. Sędziwy, E.
Wasiuczyńska z Krakowa, J. Zimowiska – Kwak oraz malarze:
K. Majdowska ze Szczecina i M.
Sołowiej z Zamościa.
Odbyło się 10 jednotygodnio-

ne zadania do wykonania, stosowały różne
metody i techniki.
Przykładowe tematy:
• autoportret z bohaterem – wzajemne
przenikanie świata realnego i świata wyobraźni,
• ulubione zwierzę – dzieci miały wykonać szkic (papier, kredka) oraz realizację

(plastelina),
• malowanie i rysowanie chmury
– na rysunek wykonany kredką
świecową dzieci nakładały farbę,
uzyskując efekt wychodzenia rysunku z tła (rozwój wyobraźni),
• potworek – forma przestrzenna-łączone techniki naturalne
elementy (gałązki , liście, kora),
doklejana plastelina i malowane
elementy na kartonach,
do prowadzenia warsztatów zabezpieczyło Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie.
Pierwsze spotkania
w ramach drugiej edycji
poprowadził Artur Gołębiowski - artysta malarz,
ilustrator, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie.
Zajęcia były bardzo urozmaicone, dzieci miały róż-

• postacie z wyobraźni – różne techniki.
Program warsztatów poszerzono o
zajęcia z zakresu muzyki, prowadzone
pod kierunkiem piosenkarki, animatora
kultury - Małgorzaty Filipowskiej, która
doskonaliła swoje umiejętności wokalne
pod okiem m.in. Elżbiety Zapendowskiej,
znanej z programu telewizyjnego „Jak oni
śpiewają”.
Ciąg dalszy na str. 16
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Ciąg dalszy ze str. 15
Dzieci uczyły się piosenki „Hulali po
polu” – śpiewały solo, w duetach i grupowo. Do zajęć, prowadzonych w formie zabawy, wprowadzono elementy ruchowe,
wyklaskiwanie rytmów, dzieci grały na
Keybordzie - szczególną radość sprawiło
to niepełnosprawnemu chłopcu na wózku
inwalidzkim.
Wcześniej odbyły się ćwiczenia, mające na celu wprowadzenie do emisji głosu - nauka oddechu przeponowego, ćwiczenie dykcji, rozśpiewanie żuchwy.
Dzieci chętnie śpiewały, szczególnie
chłopcy, bardzo szybko opanowywały
tekst i muzykę. Dwóch chłopców wykazywało szczególne uzdolnienia muzyczne
i prowadząca sugerowała naukę w szkole
muzycznej.
Są już pierwsze oceny rodziców, którzy
przebywali razem z dziećmi w tym czasie
w Sanatorium.
Zdaniem rodziców: „to dobry pomysł na
naukę i rozwój dziecięcych talentów”,
„zabawa wraz z nauką technik plastycznych i nauką śpiewu zostawił pozytywny
efekt w rozwoju dziecka”,
„dzięki warsztatom dowiedziałam się, że
moje dzieci są uzdolnione plastycznie,
potrafią z patyczków stworzyć zoo, moja
ocena osobista to celujący z dużym plusem”, „każde warsztaty plastyczne powinny być kontynuowane w sanatoriach”,
„dzieci były zadowolone i ja również, żałuję że zajęcia nie trwały dłużej’.
Autorem projektu warsztatów i kuratorem ich realizacji jest Maria Grażyna
Szpyra – od ponad 25 lat zajmująca się
promocją polskiej ilustracji w kraju i za
granicą. Od kilku lat współpracuje z Sanatorium – była kuratorem warsztatów
ilustratorów organizowanych w 2006r
pod hasłem „Korczak i Jego Dzieło”, jest
autorem i kuratorem wystawy prezentującej ich efekty. Wystawa pokazana już
była w 25 galeriach na terenie całej Polski, m.in. w Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Oświęcimiu, Krakowie, Sopocie,
Wałbrzychu. Planowane są dalsze pokazy.
Wystawie towarzyszy Album, pod tym
samym tytułem. Jest to dobra promocja
Krasnobrodu i Sanatorium.
M. Lizut
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Lipcowe wydarzenia

W

lipcu, w Krasnobrodzie miały miejsce dwie duże imprezy.
Pierwsza z nich to X Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi
- Święto Sportu Powiatu Zamojskiego,
które odbyły się w dniach 18 i 19 lipca
br. na szkolnych obiektach sportowych
Zespołu Szkół Podstawowych i Zespołu
Szkół Ogólnokształcących oraz stadionie
sportowym Miejsko – Gminnego Klubu
Sportowego „IGROS” .
W igrzyskach wzięły udział reprezentacje 15 gmin z powiatu zamojskiego, które rywalizowały w licznych grach zespo-

łowych i konkurencjach rekreacyjnych.
Łącznie w zawodach uczestniczyło 1450
zawodników i zawodniczek.
Druga impreza to „Dni Krasnobrodu”,
które odbyły się tydzień później, tj. 25-26
lipca br. W ramach dni miejscowości odbył się „Piknik militarny” z rekonstrukcją
bitwy pod Krasnobrodem, koncerty zespołów oraz Przegląd Orkiestr Dętych.
Szczegółowe relacje z obu wydarzeń
będą opublikowane w kolejnym wydaniu
GK.
M. Czapla

KWIACIARNIA
MARGET
przy ul. Spokojnej 18 w Krasnobrodzie
tel. 692 579 182, 608 491 441
oferuje kwiaty na różne okazje
kwiaty cięte, kwiaty doniczkowe, wiązanki okolicznościowe,
wieńce,bukiety ślubne, dekorowanie sal, kościołów,
kaplic kwiatami, kompozycje kwiatowe całoroczne, stroiki świąteczne
Prowadzimy również sprzedaż
świec, zniczy, ceramiki-doniczki, wazony, obrazów, upominków,
a także odżywek, nawozów oraz ziemi do kwiatów i krzewów.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
www.sawulski.com.pl

CENTRUM
POGRZEBOWE
Krzysztof Sawulski
Oferuje :
Rok założenia kompleksowe usługi pogrzebowe
1986
sprzedaż trumien, krzyży, tabliczek,
przewozy zwłok, własna chłodnia,
własna kaplica, odzież dla zmarłych,
wieńce i wiązanki z własnej kwiaciarni,
sprzedaż nagrobków i grobowców
załatwiamy wszelkie formalności cywilno-prawne,
zapewniamy kulturalną i godną obsługę,
służymy przez całą dobę
22-440 Krasnobród ul. Spokojna 18
Telefony całodobowe: 084/ 660 77-11, tel. kom. 608 491 441
www.sawulski.com.pl
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UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE

W

KU CZCI ŚW. JANA CHRZCICIELA
W WÓLCE HUSIŃSKIEJ

dniu 21 czerwca b.r. o godz.
12:00 w Kaplicy pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Wólce Husińskiej odbyły się uroczystości odpustowe.
Pomimo złej pogody na uroczystą mszę
odpustową przybyło wielu mieszkańców
Wólki Husińskiej oraz inne osoby w większości krewni i znajomi mieszkańców
miejscowości.
Uroczystą mszę świętą celebrował ks.
Krzysztof Maj, który skierował do zgromadzonych także „słowo boże”. W głoszonym słowie ks. Krzysztof przedstawił
sylwetkę św. Jana Chrzciciela, jego bogobojne i ubogie życie oraz moralne przesłanie które św. Jan Chrzciciel głosił. W ten
sposób ks. Krzysztof nawiązał do czasów
obecnych, potępił związki osób tej samej
płci jako „związki sodomiczne” oraz tzw.
„związki niesakramentalne”. Podkreślił, że
tylko w sakramentalnym związku małżeńskim kobiety i mężczyzny człowiek może
się w pełni realizować opierając równocześnie swój związek na miłości, wierności i zaufaniu małżonkowi wypełniając
także „Boże Przykazania”. Zwrócił uwagę
na bardzo ważną rolę rodziców, którzy nie
powinni żyć dla samych siebie, ale mają
wypełniać misję, jaką jest wychowanie
swoich dzieci dla życia w wierze i miłości
do Boga, życie w prawdzie oraz szacunku dla drugiego człowieka, aby w każdym
domu „mieszkał Bóg”, gdyż w Starym
Testamencie sam Bóg przemówił do Króla Dawida słowami: „Dom, w którym ja
zamieszkam nie upadnie” i św. Paweł nauczał: „Jeśli Bóg z nami, to któż przeciw
nam”. Obecne czasy, mówił ksiądz Krzysztof, niosą zagrożenie dla człowieka, gdyż
na skutek niepowodzeń życiowych może
on popaść w alkoholizm, albo co gorsza w
narkomanię, by zawsze zaufać Bogu przez
modlitwę i trwać w wierze, aby przez
wszechobecną subkulturę oraz nadmierne
gromadzenie dóbr materialnych nie zatracić drogi do zbawienia.
Po zakończonej mszy świętej nastąpiło wystawienie najświętszego Sakramentu
oraz uroczysta procesja wokół Kaplicy, a
później uroczyste błogosławieństwo. Na
zakończenie uroczystości odpustowych
ks. prałat Roman Marszalec podziękował
wszystkim, którzy pomimo deszczu tak
licznie przybyli na uroczystości, młodzieży za oprawę muzyczną, złożył najlepsze
życzenia imieninowe wszystkim Janom i
Janinom oraz zaprosił do wzięcia udziału
w uroczystościach związanych z przyjazdem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
do Krasnobrodu 24 czerwca b.r. Na tym
uroczystości odpustowe zakończyły się.
Podziękowania należą się tu zwłasz-

cza młodzieży, która spontanicznie, z własnej inicjatywy upiększyła uroczystości
śpiewem (Chór w składzie: Górnik Klaudia, Górnik Paulina, Grela Łukasz, Grela
Magdalena, Kawka Natalia, Kozłowska
Agnieszka, Szopa Patrycja oraz Górnik
Fabian; akompaniament na gitarze, chłopcom z OSP Wólka Husińska za wykoszenie trawy wokół kaplicy jak i jej otoczenia,
osobom które przygotowały odświętny
wystrój Kaplicy na uroczystości odpustowe, osobom obsługującym procesję oraz
wszystkim którzy przybyli na modlitewne
uroczystości ku czci św. Jana Chrzciciela.
Niech na koniec będzie mi wolno zwrócić
się do naszego patrona Św. Jana Chrzciciela słowami:
„Święty Janie Chrzcicielu
Patronie trzeźwości
Święty patronie naszej miejscowości
Ucz nas do Boga i ludzi miłości
Ucz nas prawdziwego życia w prawości
Święty Janie Chrzcicielu – Nasz Patronie
Który wiernie trwasz przy Bożym tronie
Proś za nami Pana Jezusa miłosiernego
Byśmy dotrzymali obietnic naszego
Chrztu Świętego
Byśmy byli godni Chrztu Twojego”

W dniu 19 czerwca b.r. o godz. 18:00
odbyło się w naszej miejscowości uroczyste „poświęcenie pól”. Nabożeństwo to
prowadził ks. Franciszek Kościelski. Ze
względu na opady deszczu nabożeństwo
odbyło się w naszej Kaplicy. Ksiądz Franciszek w skierowanym do nas słowie podkreślił, jaką wartość ma praca rolnika; że
Bóg w szczególny sposób pobłogosławił
jego pracy, gdyż z pracy rąk rolnika powstaje chleb i wino, które Pan Jezus przemienił w Ciało i Krew Swoją. Zaznaczył
że rozumie trud i wysiłek pracy rolnika na

roli, gdyż sam pochodzi z tego środowiska; uważa rolników za „świętych ludzi”,
gdyż są oni poddani Woli Bożej i są najbliżej Boga. Skandalem określił to, że rolnik
za swoją ciężką pracę jest źle wynagradzany, żeby wyprodukowanie przez niego
litry mleka były tańsze niż litr wody mineralnej lub puszka Pepsi albo by 100 kg
zboża wyceniono na 40 lub 45 zł, a 100 kg
nawozu 370 zł (od siebie dodam, że dotąd
praca rolnika nie będzie doceniana, póki w
śmietnikach będzie się znajdować chleb).
Ze wzruszeniem mówił, że gdy jadąc samochodem widzi ciężko pracujących w
polu rolników błogosławi im nawet wtedy,
gdy oni tego nie widzą. Prosił abyśmy pomimo złej sytuacji w rolnictwie trwali przy
Chrystusie i Kościele. Podkreślił wartość
modlitwy, a zwłaszcza wspólnej modlitwy
rodzinnej. Niech ojciec rodziny, mówił
dalej ksiądz Franciszek, dba o nią a nie
nadużywa alkoholu, daje dobry przykład
swoim dzieciom, a dzieci kochały swoich
rodziców i zawsze o nich pamiętały, tak w
swoim życiu, jak i w modlitwie.
Po wygłoszonym słowie ksiądz Franciszek otrzymał od nas gromkie brawa na
co odpowiedział: „Wy mi bijecie brawa
a inni będą mi zazdrościć”. Po mszy nastąpiło wystawienie najświętszego Sakramentu. Po zakończeniu adoracji pani Danuta Kozłowska w imieniu mieszkańców
podziękowała odchodzącemu z naszej
parafii ks. Franciszkowi Kościelskiemu
podejmującemu studia za życzliwość jaką
ks. Franciszek okazywał naszej miejscowości, wygłoszone „słowo Boże” oraz
życzyła zdrowia, i wszelkiej pomyślności
po czym wręczyła bukiet kwiatów. Ksiądz
Franciszek dziękując za życzenia oraz
kwiaty powiedział, że nasza miejscowość
stała mu się tak bliska, jak ta jego rodzinna z której pochodzi jak i my wszyscy, a
prowadząc katechezę zauważył, że dzieci
z Wólki Husińskiej są grzeczne i dobrze
wychowane. Na pożegnanie ks. Franciszek prosił o modlitwę w jego intencji oraz
obiecał, że kiedyś na pewno do nas jeszcze
przyjedzie.
Księże Franciszku tak nam drogi,
zapewniamy o naszej życzliwości i
modlitwie.
Życzymy dużo zdrowia, powodzenia i
wytrwałości na studiach,
Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkich łask Bożych.
Wszyscy trzymamy księdza za dane
nam słowo i czekamy. Szczęść Boże
Księże Franciszku.
Mieczysław Dziura
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Powitanie Lata
o prawda początek astronomicznego lata i noc świętojańska już
za nami, ale warto było czekać z powitaniem tej pory roku w Krasnobrodzie, do
niedzieli 28 czerwca, bo pogoda była iście
letnia.
Ale może od początku.
„Powitanie lata” oraz otwarcie sezonu
turystycznego w Krasnobrodzie, to impreza plenerowa, która ma już swoją kilkuletnią tradycję.
W tym roku organizatorzy, czyli Burmistrz miasta i Krasnobrodzki Dom Kultury przygotowali dla mieszkańców i wypoczywających turystów wiele atrakcji.
Tegoroczna impreza rozpoczęła się o
godzinie 16-stej na Placu Siekluckiego w
centrum Krasnobrodu, gdzie wszystkich
powitała prowadząca program Mariola Czapla – Dyrektor KDK. Po krótkim
wstępie, ogłoszony został konkurs na najładniejszy wianek sobótkowy, a tuż po tym
zaczęły się prezentacje na scenie.
Jako pierwsi przed zgromadzoną publicznością zaprezentowali się tancerze
z zespołu tańca nowoczesnego „FART”
działającego przy KDK. Można było podziwiać solistów i duety tańca disco i
hip-hop. Trzeba przyznać, że było na co
popatrzeć.
Po tańcach, nadszedł czas na akcent
ludowy, czyli występ Tarnogrodzkiej Kapeli Ludowej.
Potem na scenie pojawili się najmłodsi uczestnicy niedzielnej imprezy, którzy
prezentowali swoje umiejętności wokalne.

C

Oczywiście występy milusińskich wywołały sympatyczne reakcje publiczności,
która z wielkim entuzjazmem kibicowała
śpiewającym maluchom. Małe gwiazdy
letniej sceny w Krasnobrodzie po swoich
występach otrzymały nagrody ufundowane przez AMC Market Spożywczy w Krasnobrodzie.
Około godziny 18-stej, kiedy do występu przygotowywał się BIG BAND
TOMASZÓW rozstrzygnięto konkurs na
wianek sobótkowy. Jury w składzie: Halina Zając i Roch Maśko z Kapeli Tarnogrodzkiej oraz Krystyna Roczkowska z
Krasnobrodu przyznało: I miejsce Annie
Bełz, II – Dominice Lipskiej, III - Agacie
Tymczuk oraz równorzędne IV miejsce Beacie Ciechańskiej i Annie Kostrubiec.
Po ogłoszeniu werdyktu i wręczeniu nagród ufundowanych przez AMC Market
Spożywczy w Krasnobrodzie, nie pozostawało nic innego jak tylko, te sobótkowe
wianeczki puścić na wodę.
Ale i o tym pomyślano, bowiem Zielony Kulig był kolejną atrakcją tej niedzielnej imprezy.
Kiedy część zgromadzonej publiczności słuchała znakomitego tomaszowskiego
BIG BANDU, inni jechali już furmankami
na nowe, krasnobrodzkie molo, z którego
przy śpiewie tradycyjnej piosenki „wiła
wianki i rzucała je...” rzucono na wodę
przygotowane wianuszki.
Po powrocie na Plac Siekluckiego
uczestnicy tej letniej przejażdżki mogli
wziąć udział w kolejnych punktach przy-

Pan Jan Gębka
Pani Mariola Czapla

Podziękowanie
Uprzejmie proszę o przyjęcie serdecznych podziękowań za cykl
„Kampania wrześniowa w ocenie żołnierzy niemieckich” autorstwa Pana Jana Gębki, publikowany na łamach „Gazety Krasnobrodzkiej”.
Za szczególne wyróżnienie traktuję przypomnienie osoby i pamięci mojego ojca Wincentego Bełza, bezpośredniego uczestnika
wojny obronnej 1939 roku.
Jednocześnie życzę Redakcji kolejnych pięknych i wartościowych wydań „Gazety Krasnobrodzkiej”.
W Imieniu Rodziny
z wyrazami szacunku
Zbigniew Bełz

gotowanego programu, ustępując miejsca
innym chętnym, którzy mieli ochotę na
udział w zielonym kuligu.
Wieczorny program festynu rozpoczął zespół POWER PLAY, który pierwszą część swojego koncertu zakończył tuz
przed godziną 21, bowiem właśnie wtedy
na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru
ANDRZEJ RYBIŃSKI, który przypomniał
wszystkim swoje najsłynniejsze utwory
(bo któż z nas nie pamięta „Za każdą cenę”
albo „Nie liczę godzin i lat”).... Były też
piosenki, których jeszcze nie słyszeliśmy.
Wszyscy bawili się znakomicie.
Nie obyło się bez wspólnego śpiewania i bisów. W fali gromkich braw Andrzej
Rybiński zakończył swój koncert, ale nie
spotkanie z krasnobrodzką publicznością,
bowiem po występie można było otrzymać jego autograf czy zrobić sobie zdjęcie, które niewątpliwie będzie wspaniałą
pamiątką.
Ostatnim punktem niedzielnego programu Powitania Lata była zabawa z zespołem POWER PLAY, który grał do godziny 23 i trzeba przyznać, że zgromadził
ogromne rzesze publiczności.
Cóż, lato w Krasnobrodzie powitano.
Pogoda, mimo że kapryśna była dla nas
łaskawa, nie pozostaje mi nic innego jak
tylko zaprosić wszystkich Państwa na kolejne imprezy w naszym mieście i życzyć
wszystkim samych słonecznych, ciepłych
dni, dużo uśmiechu i czasu na wypoczynek.
M.K.
Fotoreportaż – str. 20

PODZIĘKOWANIA
W imieniu organizatorów
festynu
„Powitanie Lata”
składam serdeczne
podziękowania
Jolancie, Kazimierzowi
i Wacławowi Adamczukom
- Właścicielom AMC Market
Spożywczy w Krasnobrodzie
za ufundowanie nagród
dla dzieci biorących udział
w konkursach prowadzonych
podczas imprezy.
Mariola Czapla
Dyrektor
Krasnobrodzkiego
Domu Kultury
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Piłkarskie rozgrywki w Krasnobrodzie
P

ierwsza połowa lipca, to czas, w
którym w Krasnobrodzie odbywają się rozgrywki w piłce nożnej, których
organizatorem jest Krasnobrodzki Dom
Kultury zaś fundatorem nagród Burmistrz
Krasnobrodu.
W tym roku IX już Gminny Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu miał miejsce w sobotę 11 lipca.
Tegoroczna edycja turnieju rozpoczęła się
o godzinie 9.00 na stadionie sportowym w Krasnobrodzie.
Po zgłoszeniu się wszystkich
drużyn, a było ich 9 (Krasnobród,
Podklasztor, Podzamek, Majdan
Mały, Hucisko, Malewszczyzna,
Stara Huta, Dominikanówka, Zielone) ustalono system rozgrywek.
Wszystkie drużyny zostały podzielone na 3 grupy. W wyniku losowania w poszczególnych grupach znalazły się następujące drużyny:

Oto wyniki poszczególnych meczów:
1. Krasnobród – Majdan Mały 2 : 0
2. Podklasztor - Hucisko 7 : 0
3. Podzamek - Malewszczyzna 0 : 1
4. Majdan Mały – Stara Huta 2 : 1
5. Hucisko - Dominikanówka 0 : 11
6. Malewszczyzna - Zielone 0 : 2
7. Krasnobród - Stara Huta 7 : 0
8. Podklasztor - Dominikanówka 2 : 0
9. Podzamek - Zielone 2 : 0

GRUPA A
A1. Krasnobród
A2. Majdan Mały
A3. Stara Huta
GRUPA B
B1. Podklasztor
B2. Hucisko
B3. Dominikanówka
GRUPA C
C1. Podzamek
C2. Malewszczyzna
C3. Zielone
Mecze, które trwały po 20 minut rozgrywały drużyny 7-osobowe.
Turniej sędziowali sędziowie:
1. Radliński Sławomir
2. Szkałuba Krzysztof
3. Pakuła Tomasz
W każdej z grup mecze rozgrywane
były systemem „każdy z każdym”, a zwycięzcy poszczególnych grup przechodzili
do finału.

Do finału zakwalifikowali się:
Z grupy A - Krasnobród
Z grupy B - Podklasztor
Z grupy C - Malewszczyzna
Mecze finałowe:
1. GR. A1 - B 1
Krasnobród - Podklasztor 7 :1
2. GR. B1 – C1
Podklasztor - Malewszczyzna 5 : 1

3. GR. A1 – C1
Krasnobród - Malewszczyzna 7 : 0
Wyniki końcowe:
I miejsce – Krasnobród
II miejsce – Podklasztor
III miejsce – Malewszczyzna
Zgodnie z wieloletnią tradycją najlepsze trzy drużyny otrzymały okolicznościowe puchary, a wszystkie
drużyny pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i strojów sportowych
ufundowane przez Burmistrza Krasnobrodu. Wręczono także dyplom
i upominek dla króla strzelców, którym w tym roku został Bartłomiej
Gielmuda. Podczas turnieju organizatorzy zapewnili uczestnikom
obsługę medyczną zadbali też o zaplecze gastronomiczne. Były zimne
napoje i kiełbaski z grila dla zawodników. Podsumowując tegoroczne
zmagania piłkarskie można stwierdzić, że Turniej przebiegł sprawnie,
choć nie obyło się bez nerwowych
sytuacji, drobnych urazów i interwencji służby medycznej. Dopisała
też pogoda, która niewątpliwie była
łaskawa dla uczestników piłkarskich
pojedynków.
Kończąc IX edycję Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Krasnobrodu, organizator turnieju i fundator nagród
burmistrz Janusz Oś podziękował
kapitanom drużyn i zawodnikom za
udział w turnieju, a współorganizatorom,
tj. pracownikom Krasnobrodzkiego Domu
Kultury i członkom Miejsko-Gminnego
Klubu Sportowego Igros oraz sędziom za
sprawne przeprowadzenie turnieju. Wszyscy otrzymali zaproszenie do udziału w
turnieju w przyszłym roku.
M.K.

POWITANIE LATA

28.06.2009r.

