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WIEŚCI
Z

GMINY
Oznakowanie
„czarnego” skrzyżowania
W ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w
Lublinie, Zarządem Dróg Powiatowych w
Zamościu oraz Gminą Krasnobród w miesiącu sierpniu zostało zamontowane oraz
uruchomione tzw. aktywne oznakowanie
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 849 z
drogą powiatową Zwierzyniec – Krasnobród. Nowe oznakowanie składa się z
dwóch masztów z wysięgnikami, na których umieszczono zasilane bateriami słonecznymi pulsujące przez całą dobę znaki
drogowe STOP.

Zmiany w organizacji ruchu
na Osiedlu Podklasztor
Na zlecenie Gminy Krasnobród zostało zamontowane dodatkowe oznakowanie ulicy
Spokojnej na Osiedlu Podklasztor przy wylocie ulicy do drogi powiatowej ciągu Tomaszów Lubelski – Jacnia. Po obu stronach ulicy Spokojnej na odcinku 200m w niedziele i
święta obowiązuje zakaz postoju. Zmiana
ma za zadanie usprawnić przejezdność ulicy
Spokojnej, która zakorkowywana jest przez
parkujące po obu stronach pojazdy. Wielu
kierowców ignoruje obowiązujący zakaz postoju na ulicy, podczas gdy wprowadzona
zmiana została formalnie zatwierdzona decyzją Starosty Zamojskiego na podstawie
opracowanego projektu zmian w organizacji
ruchu.

Remont dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w Wólce Husińskiej
Na wniosek Rady Sołeckiej wsi Wólka Husińska w miesiącu lipcu bieżącego roku zostało przeprowadzone profilowanie gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w tej miejscowości. Ze względu na trudne
kamieniste podłoże do robót tych została
wynajęta spycharka o mocy 170KM marki
LIEBHERR LITRONIC z firmy PRAKTIBUD z Tomaszowa Lubelskiego. Prace
przeprowadzono w ciągu jednego dnia.

Remont parkingu
Jeden z masztów został zakupiony staraniem ZDW w Lublinie, natomiast drugi
maszt sfinansował ZDP w Zamościu i
Gmina Krasnobród. Łączny koszt obu
masztów wyniósł około 58 500 zł. Pomoc
finansowa udzielona przez Gminę Krasnobród Powiatowi Zamojskiemu nastąpiła
na mocy uchwały Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z sierpnia bieżącego roku i wyniosła 14.640 zł co stanowi 50% kosztów
budowy jednego masztu. Użycie najnowocześniejszego oznakowania przy skrzyżowaniu ma znacząco wpłynąć na poprawę
bezpieczeństwa wszystkich uczestników
ruchu korzystających z sieci dróg na terenie Gminy Krasnobród. Oznakowanie wykonała i zamontowała wytwórnia znaków
drogowych CZMUDA S.A. z Olsztyna.

W związku ze zbliżającymi się uroczystościami religijnymi kaplicy św. Rocha, na
zlecenie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie odremontowano ogrodzenie parkingu
przy ul. Kościuszki. Wymieniono części
jezdni oraz daszki nad słupkami, uzupełniono też gruzem wyrwy pobocza drogi. Wykonane prace udogodniły zmotoryzowanym turystom korzystanie z parkingu i poprawiły
jego estetykę.

Opracowywanie nowych
dokumentacji
W miesiącu sierpniu bieżącego roku Burmistrz Krasnobrodu wszczął dwa postępowania na opracowanie dokumentacji budowlanych i wykonawczych dwóch dużych inwestycji związanych z poprawą otoczenia
turystyki na terenie Krasnobrodu to jest na
„Budowę Ośrodka Informacji Turystycznej
w Krasnobrodzie” oraz „Przebudowę ulicy
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Wczasowej w Krasnobrodzie”. Termin
złożenia ostatecznych ofert na budowę
Ośrodka IT upływa 21 sierpnia. Tuż po
tej dacie nastąpi zawarcie ostatecznej
umowy.
Na dzień 22.08.2007r. zaplanowane jest
natomiast zakończenie rokowań z konsorcjum dwóch firm: Doradztwo i Wykonawstwo Robót Budowlanych „AKTEX”
z Tomaszowa Lubelskiego oraz Usługi
Projektowe inż. Franciszek KAWALEC z
Zamościa. Konsorcjum firm jako jedyne z
trzech zaproszonych firm w odpowiedzi
na przesłane zaproszenie złożyło ofertę
na opracowanie dokumentacji kompleksowej rozbudowy ulicy Wczasowej w
Krasnobrodzie wraz z infrastrukturą techniczną służącą budownictwu pensjonatowemu. W zakres przyszłej inwestycji
wejdzie: gruntowna przebudowa konstrukcji ulicy Wczasowej wraz z poszerzeniem jezdni z obecnych 3,5m do 5m.
Obok jezdni zaprojektowany zostanie
chodnik o szerokości 1,5m oraz ścieżka
rowerowa o szerokości 2m umożliwiająca
poruszanie się rowerów w dwóch kierunkach. Łączna długość ścieżki wyniesie
720m. Wczasowa otrzyma nowe oświetlenie uliczne ze słupami typu S95 i
oprawami OUSb150 wyposażonymi w
lampy sodowe mocy 150W, a w pasie
drogowym zlokalizowany zostanie kolektor kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa pensjonatowego z rur z litego
PVC. Przekazanie kompletnej dokumentacji Gminie Krasnobród na przebudowę
ulicy nastąpi około 10.01.2008r. Prace
projektowe realizowane będą przez sześciu inżynierów trzech branż budowlanych.
Informacje przygotował BGKOS
Ankieta dla turystów
Urząd Miejski w Krasnobrodzie przygotował ankietę skierowaną do osób odwiedzających Miasto Krasnobród. Powyższa
ankieta jest anonimowa. Informacje zebrane za jej pomocą będą służyły poprawie jakości wypoczynku na terenie Krasnobrodu oraz pozwolą szerzej spojrzeć
na problematykę turystyki, jak również
posłużą przy ubieganiu się o fundusze
unijne. Druki ankiet przekazano do
wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie z prośbą o jej rozpropagowanie wśród turystów wypoczywających na terenie naszej Gminy. Ogółem przekazano ponad 1000 ankiet. Termin zakończenia badania ankietowego
przewidziano na 10 września br.

Zarząd Osiedla Podzamek
Podczas zebrania, które odbyło się w dniu
12 sierpnia 2007r. w świetlicy Zespołu
Szkół przy Sanatorium w Krasnobrodzie
odbyło się zebranie, podczas którego
mieszkańcy osiedla Podzamek po raz
pierwszy w historii wybrali swój samorząd. W skład zarządu osiedla Podzamek
weszli: Tadeusz Gradziuk, Tadeusz Dąbrowski, Roman Kwika, Anna Dalecka,
Tadeusz Cisek.
Informacje zebrała: M. Czapla
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Per Arte ad Astra
„Per Arte ad Astra” – przez sztukę do
gwiazd – pod takim hasłem w dniach 1926 sierpnia 2007r. odbywać się będzie w
Krasnobrodzie I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.
Pomysłodawczynią organizacji festiwalu i jego dyrektorem jest p. Elżbieta
Ostrowska, dyrektorem artystycznym dr
Jarosław Wróblewski, a organizatorem
Fundacja Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej „DIVERTIMENTO” w Warszawie.
Festiwal organizowany jest przy
współpracy Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie, Krasnobrodzkiego Domu Kultury i Centrum
Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” Sp. z o.
o. w Krasnobrodzie.
I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra” odbywa się pod
honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Marii Kaczyńskiej. Festiwalowi patronują również Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, Marszałek Województwa
Lubelskiego Jarosław Zdrojkowski, Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś oraz Katedra Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Jana
Pawła II w Lublinie.
KONCERT INAUGURACYJNY
Festiwal rozpocznie się Koncertem Inauguracyjnym w dniu 19 sierpnia 2007r. o
godz. 20.30 w Sanktuarium Najświętszej
Marii Panny w Krasnobrodzie. Wykonawcami koncertu będą: Jarosław Wróbleski –
organy oraz Młodzieżowa Orkiestra Kameralna „DIVERTIMENTO” pod dyrekcją
Elżbiety Ostrowskiej wraz z solistami: Joanna Krajewska – flet, Krzysztof Ostrowski – organy, Marta Oyrzanowska –
skrzypce, Marcel Markowski – wiolonczela.
W programie koncertu: Marian Sawa
„Ave maris Stella” (2003), Andrzej Nikodemowicz Toccata na organy, Wariacje
„Ave maris Stella” (2002), Alicja Gronau
Suita Krasnobrodzka (2007) – koncert poczwórny na flet, organy, skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (prawykonanie). „Suita Krasnobrodzka” – utwór
skomponowany specjalnie na Festiwal
składa się z czterech części. Koncert Inauguracyjny poprowadzi Michał Maciejewski, aktor Teatru Polskiego w Warszawie. Koncert będzie nagrywany przez reżysera dźwięku Andrzeja Brzoskę.
I KONKURS ORGANOWY
Program konkursu
W ramach Festiwalu „Per Arte ad
Astra” organizowany jest I Ogólnopolski
Konkurs Organowy. W dniach 21-22
sierpnia odbędzie się pierwszy etap przesłuchań konkursowych, a 24 sierpnia drugi
etap konkursu. W drugim etapie uczestnicy

wykonywać będą utwór W. A. Mozarta:
Kirchensonate in C KV 336, a towarzyszyć
im będą zespoły: Katarzyna Bąkowska –
skrzypce I, Aleksandr Siwik – skrzypce II,
Marcel Markowski – wiolonczela oraz Zuzanna Marczak – skrzypce, Aleksandra
Błachno – skrzypce II, Jakub Pożyczka –
wiolonczela.
Przygotowanie zespołów – Katarzyna
Bąkowska, prowadzenie konkursu – Michał Maciejewski, registrant – Roman
Szlaużys, opieka organmistrzowska –
Zygmunt Kamiński.
Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami konkursu są uczniowie
szkół muzycznych wyłonieni podczas eliminacji wstępnych. Komisja Weryfikacyjna kwalifikowała uczestników do I Konkursu Organowego w Krasnobrodzie na
podstawie nagranych na płycie dwóch
utworów wybranych spośród utworów objętych programem konkursu. Posiedzenia
Komisji Kwalifikacyjnej odbywały się w
miesiącach wiosennych tego roku. Wówczas wyłoniona została 15-osobowa grupa
uczestników, którą przedstawiamy poniżej:
MICHAŁ BADORA
ur. 10. 12.1988
PSM I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, kl. IV
nauczyciel: Jadwiga Kowalska

KAMIL MIKA
ur.8.09.1987
PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie, kl.IV
Nauczyciel: Andrzej Białko
TOMASZ NIESTRÓJ
ur. 14.11. 1990
Studium Muzyki Kościelnej w Opolu
kl. IV
nauczyciel: Lucyna Glezner- Sun
KRZYSZTOF OSTROWSKI
ur. 1. 01. 1993
PSM II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie, kl. II
nauczyciel: Jarosław Wróblewski
RAFAŁ PLUSZCZEWICZ
ur. 6.04.1988
PSM II st. w Białymstoku, kl. IV
nauczyciel: Józef Kotowicz
ŁUKASZ ROMEJKO
ur. 4.02.1991
PSM II st. im Józefa Elsnera w Warszawie,
kl. III
nauczyciel: Roman Szlaużys
JAN SKÓRKA
ur. 24.01.1987
PSM II st. im. W.Żeleńskiego w Krakowie,
kl. II
nauczyciel: Andrzej Białko

PAWEŁ BULEK
ur. 28.06.1988
Salezjańska OSM II st. im. ks. A. Chlondowskiego w Lutomiersku, kl. IV
nauczyciel: Michał Olszewski

ANNA SZLAUŻYS
ur. 7.01.1991
POEZSM w Warszawie, kl. III
nauczyciel: Magdalena Czajka

MARCIN GRZEGANEK
ur. 24.02.1985
PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie, kl. II
nauczyciel: Andrzej Białko

TOMASZ ZEBURA
ur. 9.03.1990
OSM II st. im. Zenona Brzeskiego w Warszawie, kl. IV
nauczyciel: Jarosław Malanowicz

ANDRZEJ KAMISIŃSKI
ur. 14.05.1989
PSM II st. im W. Żeleńskiego w Krakowie,
kl. V
nauczyciel: Andrzej Białko

Jury Konkursu
dr Jarosław Wróblewski – przewodniczący
prof. Magdalena Czajka
dr Wolfgang Kreuzhuber
dr hab. Andrzej Białko
Michał Dąbrowski

JAKUB KURNIK
ur.5.06.1988
PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie, kl. III
nauczyciel: Andrzej Białko
ANNA MAJEWSKA
ur. 7.04.1990
ZPSM-POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, kl. V
nauczyciel: Witold Zaborny
ADAM MART
ur. 7.04.1991
POEZSM w Warszawie, kl. III
nauczyciel: Jarosław Wróblewski

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
W programie I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra”
są też imprezy towarzyszące.
19 sierpnia 2007r. (niedziela) o godz.
17.00 w Sanktuarium Najświętszej Marii
Panny w Krasnobrodzie odbędzie się koncert organowy, którego wykonawcami będą Dariusz Niemirowicz – bas i Marek
Kudlicki – organy. W programie koncertu
Haendel, Carissimi, Caldara, Buxtehude,
Durante, Stradella, Borowski, Bizet, Donizetti. Koncert ten jest ostatnim w tym roku
Ciąg dalszy str. 4.
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Per Arte ad Astra
Ciąg dalszy ze str. 3
koncertem z cyklu Letnich Koncertów Organowych organizowanych od 1975 roku
w Krasnobrodzie przez pana Marka Kudlickiego.
Kolejną imprezą towarzyszącą Festiwalowi jest „Krasnobrodzkie spotkanie z
folklorem”, które odbędzie się w dniu 20
sierpnia 2007r. (poniedziałek) w godz.
14.00 – 18.00 na Palcu Siekluckiego w
Krasnobrodzie. Natomiast o godz. 18.00
również na Palcu Siekluckiego zaplanowano koncert Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej.
22 sierpnia 2007r. o godz. 19.00 w
Krasnobrodzki Domu Kultury odbędzie się
projekcja filmu pt. „Karol – papież, który
pozostał człowiekiem”. Po projekcji filmu
odbędzie się spotkanie z Panem Dariuszem
Kwaśnikiem, odtwórcą roli Jego Eminencji
Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza.
23 sierpnia 2007r. o godz. 19.00 w
Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie odbędą się prelekcje
Jurorów Konkursu Organowego:
- dr hab. Andrzej Białko: „Wybrane aspekty przygotowania utworu muzycznego do
prezentacji publicznej”,

rasnobrodzka

Fundatorzy Nagród

- Michał Dąbrowski: „Polskie pieśni kościelne jako źródło inspiracji do improwizowania małych form muzycznych”,
- dr Wolfgang Kreuzhuber: „Podstawowe
zagadnienia improwizacji organowej”
- prof. Magdalena Czajka: „Co można
wyczytać w nutach”.
24 sierpnia 2007r. o godz. 19.00 w Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w
Krasnobrodzie odbędzie się spotkanie z
prezesem Towarzystwa im. Mariana Sawy
Panią Mariettą Kruzel-Sosnowską „Marian
Sawa in memoriam”.
KONCERT LAUREATÓW
Festiwal zakończy się 25 sierpnia
2007r. o godz. 18.00 w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie uroczystą Mszą
Świętą Dziękczynną. Po Mszy św. o godz.
20.00 rozpocznie się Koncert Laureatów I
Ogólnopolskiego Konkursu Organowego.
Wówczas ogłoszone zostaną wyniki Konkursu oraz nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień. Koncert Laureatów poprowadzą
Mariola Czapla i Michał Maciejewski.

Marszałek Województwa Lubelskiego
Pan Jarosław ZDROJKOWSKI
Burmistrz Krasnobrodu Pan Janusz OŚ
Ksiądz Prałat Roman MARSZALEC
Proboszcz Parafii NNMP w Krasnobrodzie
Ksiądz Prałat Tadeusz SOWA Proboszcz
Kolegiaty Św. Anny w Wilanowie
Prezes Centrum Szkolenia i Rekreacji
„Energetyk” Sp. z o.o. w Krasnobrodzie
Pan Dariusz SZEWC
Polska Żegluga Bałtycka S.A.
POLFERRIES
Krasnobrodzki Dom Kultury
Towarzystwo im. Mariana Sawy
DE SOTO Sp.z o.o
Przedstawiciel firm włoskich
Katedra Dydaktyki Muzycznej Instytutu
Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu
Jana Pawła II w Lublinie
Serdecznie zapraszamy do udziału w I
Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra”.
M. Czapla

Organizatorzy Festiwalu
ELŻBIETA OSTROWSKA - posiada
stopień nauczyciela dyplomowanego, od
1990 roku pedagog w PSM l stopnia im.
Karola Kurpińskiego w Warszawie,
twórca i dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO, od
17 lat związana z Teatrem Polskim w
Warszawie w charakterze muzyka instrumentalisty - skrzypka, fundator i
prezes zarządu, założonej w 1999 roku, Fundacji Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO.
Urodzona w Zamościu, absolwentka PSM l i II stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Zamościu w klasie skrzypiec. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Wydział Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury prof. Wita Zawirskiego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w
Warszawie i Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą na
Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu
Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Autorka opracowań utworów muzyki klasycznej na zespoły kameralne i orkiestrę, programów edukacyjnowychowawczych uwzględniających w szczególności wartości polskiej tradycji patriotyczno-narodowej oraz publikacji
z zakresu projektów w sferze promocji i upowszechniania
kultury.
Organizator licznych koncertów i tournee artystycznych
Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO w
Polsce i poza jej granicami: Włochy - 2001 i 2005 rok,
Szwajcaria - 2002 rok, Lwów - 2005 rok i Kanada - 2006
rok, koncertów charytatywnych, warsztatów muzycznych
dla dzieci i młodzieży oraz nagrań płytowych.
W latach 2000 i 2004 laureatka Nagrody Indywidualnej
Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za wkład w rozwój kultury polskiej. W 2005 roku wyróżniona Dyplomem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pełną oddania pracę pedagogiczną.

Młodzieżowa Orkiestra Kameralna
DIVERTIMENTO
Młodzieżowa Orkiestra Kameralna DIVERTIMENTO istnieje od
1997 roku. Założycielem i dyrygentem Orkiestry jest Elżbieta Ostrowska.
W Orkiestrze grają uczniowie i absolwenci PSM l st. im. K. Kurpińskiego w Warszawie. Orkiestra w swoim dorobku artystycznym ma kilkadziesiąt koncertów w kraju i za granicą, m.in. w Studiu Koncertowym
Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, w Muzeum
Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, w Bazylice Świętego Krzyża w
Warszawie w cyklu MUSICA SACRA, w Sali Koncertowej Katolickiego
Centrum Kultury w Krakowie, na Jasnej Górze w Częstochowie, w Sali
Koncertowej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
w Teatrze Polskim w Warszawie.
W dniach od 16.05. do 23.05.2002 r. Orkiestra brała udział w 7th European Youth Musie Festival Switzerland 02, organizowanym w ramach
światowej wystawy EXPO 2002 w Szwajcarii.
W sierpniu 2001 roku Orkiestra miała zaszczyt wystąpić dla Ojca
Świętego Jana Pawła II, na prywatnej audiencji, w czasie Jego letnich
wakacji w Castel Gandolfo, a w styczniu 2005 roku w Auli Pawła VI w
Watykanie podczas ostatniej Audiencji Generalnej Ojca Świętego Jana
Pawła II.
Od 29 kwietnia do 13 maja 2006 roku, dzięki dofinansowaniu w ramach Programów Operacyjnych „Promocja polskiej kultury za granicą"
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Orkiestra koncertowała w Kanadzie, między innymi w Konsulacie Generalnym RP w Toronto,
w Centrum Kultury Polskiej w Mississauga, w Katedrze St. Catherine of
Alexandria w St. Catharines oraz w Muzeum Cywilizacji w Ottawie.
Dotychczasowy dorobek artystyczny Orkiestry, obejmujący okres od renesansu do muzyki współczesnej, został utrwalony na pięciu płytach CD
nagranych w Studiu S-2 Polskiego Radia w Warszawie. Płyta „Polska
Muzyka Współczesna” zawiera utwory specjalnie skomponowane i dedykowane Orkiestrze przez polskich kompozytorów: Alicję Gronau, Miłosza Bembinowa i Marcina Świderskiego.
Niezależnie od bieżącej działalności artystycznej, Orkiestra organizuje od 1998 roku Warsztaty Muzyczne w najpiękniejszych zakątkach Polski, połączone z programem dydaktyczno-wychowawczym i patriotycznym. W 2005 roku odwiedziliśmy Lwów.
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Jurorzy Festiwalu
dr JAROSŁAW WRÓBLEWSKI
Przewodniczący Jury i Dyrektor Artystyczny Festiwalu
- w latach 1988-1993 studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w
Warszawie, którą ukończył z wynikiem
bardzo dobrym w klasie koncertowej
organów prof. Józefa Serafina.
W latach 1993- 2002 studiował w Hochschule fur Musik
und darstellende Kunst „Mozarteum" w Salzburgu na „Wydziale Koncertowym", w klasie prof. Heriberta Metzgera, który
ukończył z wyróżnieniem i nagrodą Ministra Republiki Austrii,
a od roku 1995 na wydziale „Katolickiej Muzyki Kościelnej"
zamkniętym dyplomem z wyróżnieniem w specjalnościach: organy, dyrygentura chóralna, improwizacja organowa i kompozycja kościelna.
Brał udział w licznych konkursach organowych i został
laureatem następujących z nich:
- Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół Średnich w
Inowrocławiu (I miejsce),
- Międzynarodowy Konkurs Organowy w Kamieniu Pomorskim (IV miejsce),
- Międzynarodowy Konkurs Organowy w Gdańsku (wyróżnienie),
- Konkurs Organowy „Bacha i Buxtehudego" w Szekszard
(Węgry) (III miejsce),
- Konkurs Organowy w San Elpido a Mare (Włochy) (runda finałowa).
Jako solista, dyrygent i muzyk kameralny występuje w Polsce, Austrii i Niemczech, Szwajcarii biorąc udział w licznych
prawykonaniach utworów kompozytorów współczesnych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud).
Od kilku lat współpracuje z Międzynarodowym Towarzystwem im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, dla którego przygotowuje liczne produkcje muzyczne (między innymi wykonanie
wszystkich dzieł organowych Jehana Alaina).
Obecnie jest asystentem w Instytucie Muzykologii KUL i
wykładowcą w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Doktorat w dziedzinie „Instrumentalistyka” uzyskał w
Akademii Muzycznej w Krakowie.
prof. MAGDALENA
CZAJKA
urodziła
się
we
Wrocławiu.
Studia
muzyczne,
uwieńczone
dyplomami
z
wyróżnieniem, odbyła w
Akademii Muzycznej w
Warszawie na Wydziale Reżyserii Dźwięku pod kierunkiem
Antoniego Karużasa oraz na Wydziale Instrumentalnym w klasie organów Andrzeja Chorosińskiego. W ciągu dwóch lat, jako
stypendystka Rządu Francuskiego doskonaliła swe umiejętności w klasie mistrzowskiej Daniela Rotha w Strasbourgu, uzyskując na zakończenie jednogłośnie przyznaną pierwszą nagrodę. Jest laureatką III Szwajcarskiego Konkursu Organowego
im. J.S.Bacha. Brała udział w mistrzowskich kursach interpretacji prowadzonych m.in. przez Guy Boveta, Christiane Jaccottet, Gustava Leonhardta, Michaela Schneidera, Monserrat Torrent. Występowała w większości krajów Europy. Dokonała
przekładu na język polski książek Nicolausa Harnoncourta
(„Muzyka mową dźwięków", „Dialog muzyczny"). Jest profesorem warszawskiej Akademii Muzycznej, kierownikiem Katedry Organów i Klawesynu; prowadzi także klasę organów w
Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

dr WOLFGANG KREUZHUBER
- po ukończeniu nauki w klasie organów Augusta Hummera w Brucknerkonservatorium w
Linzu studiował w klasie koncertowej organów
Antona Heillera i Michaela Radulescu oraz pedagogikę muzyczną w Musikhochschule w
Wiedniu. Studia uzupełniał w dziedzinie muzykologii na Uniwersytecie w Salzburgu, gdzie
uzyskał w roku 1990 tytuł „Doktora Filozofii".
Od roku 1982 piastuje funkcję organisty katedry w Linz, zaś w latach 1984-1995 sprawował urząd referenta d/s organów i muzyki organowej diecezji Linz. Profesury gościnne w dziedzinie improwizacji organowej i wykłady na Uniwersytecie „Mozarteum" w Salzburgu (1990-2003) i Uniwersytecie Graz (1995-1999).
Jest dyrektorem Konserwatorium Muzyki Kościelnej w diecezji Graz.
Od semestru letniego 2003, na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu
jest odpowiedzialny za badania nad organami i dokumentację zabytków organowych. Poza ożywioną działalnością koncertową w kraju i
za granicą zajmuje się on intensywnie problematyką improwizacji organowej i budownictwa organowego. Uczestniczy w licznych nagraniach telewizyjnych, radiowych i produkcjach płytowych.
dr hab. ANDRZEJ BIAŁKO
- urodził się w 1959 r. w Krakowie. Ukończył
Państwowe Liceum Muzyczne w klasie
fortepianu. Kontynuował naukę gry na organach w Akademii Muzycznej w Krakowie w
klasie prof. Joachima Grubicha. W roku 1981
uzyskał l nagrodę na Międzynarodowym
Konkursie Organowym w Rzymie, a w 1985 r.
I
nagrodę
(ex
aequo)
w
ramach
Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w
Bydgoszczy - Gdańsku. W 2006 roku Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego odznaczył go Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis". Brał udział w większości ważniejszych festiwali w Europie i obu Amerykach. Pedagog w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia
im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Współpracuje m.in. z Capellą Cracoviensis, Chórem Polskiego Radia w Krakowie i Filharmonią Krakowską. W sezonie koncertowym 2001/2002 w serii 20 koncertów pod wspólnym tytułem „Ars organi", zaprezentował antologię
muzyki organowej XVI-XX wieku. W repertuarze artysta posiada
komplet organowych dzieł Buxtehudego, Bruhnsa, Mendelssohna,
Francka, Liszta. Ma na swoim koncie 6 CD.

MICHAŁ DĄBROWSKI
ukończył
Wydział
Wychowania
Muzycznego oraz Wydział Instrumentalny w
klasie organów prof. Józefa Serafina PWSM
w
Warszawie.
Uczestniczył
w
międzynarodowych konkursach organowych
w Chartres i Pradze. Od 1979 r. kieruje
Chórem Akademickim SGGW, a od 1983r.
równolegle pełni obowiązki organisty w
Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie,
skąd w każdą niedzielę Polskie Radio
transmituje msze święte.
W latach 1982- 2005 związany był współpracą artystyczną ze znakomitą polską śpiewaczką Stefanią Woytowicz. Jest organizatorem spotkań chórów pod nazwą „Cantate Domino”.
Sprawuje również kierownictwo muzyczne cyklu koncertów „Musica
Sacra" w Bazylice św. Krzyża w Warszawie. Od października 2000 r.
wykłada w Akademii Muzycznej w Warszawie i Białymstoku improwizację organową i grę liturgiczną. Koncertuje w kraju i za granicą.
Jako organista i dyrygent dokonał nagrań płytowych, radiowych, telewizyjnych i filmowych.
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Pedagogia przez duszpasterstwo parafialne
Na przykładzie biografii duszpasterzy krasnobrodzkich
od drugiej połowy XIX w. do czasów współczesnych (cz. 4)
Zapraszamy do lektury 4 części artykułu autorstwa ks. prof. dr
hab. Edwarda Walewandera pt. „Pedagogia przez duszpasterstwo
parafialne”.
Redakcja
Ks. Antoni Gryczyński był proboszczem w Krasnobrodzie od 3
stycznia 1895 do 26 lipca 1907 r.
Urodził się w Radzyniu 3 listopada 1851 r. Po ukończeniu
gimnazjum w Białej Podlaskiej wstąpił w 1871 r. do Seminarium
Duchownego w Lublinie. Wyświęcony na kapłana w styczniu 1876
r., prawdopodobnie w uroczystość Nawrócenia św. Pawła Apostoła, 31 stycznia tego roku został wikariuszem w Ostrowie Lubelskim, a 19 września przeniesiono go na takie samo stanowisko do
Białej Podlaskiej. Tu pracował dłużej, bo do 9 lutego 1882 r. Tego
dnia został wikariuszem w Tomaszowie Lubelskim, skąd 9 października tego samego roku przeszedł na stanowisko proboszcza w
Terespolu na terenie dekanatu bialskopodlaskiego. Na początku
grudnia 1885 r. został proboszczem i dziekanem we Włodawie. Od
16 października 1890 r. pełnił takie samo stanowisko w Hrubieszowie, tym razem w drugiej części rozległej, połączonej przez carat diecezji lubelskiej i podlaskiej. Cztery lata później, 14 maja
1894 r., objął probostwo w Józefowie nad Wisłą. Do Krasnobrodu
został skierowany 3 stycznia 1895 r.
O pracy duszpasterskiej ks. A. Gryczyńskiego na wymienionych wyżej stanowiskach źródła milczą. Znaczący jest fakt, że
prawie wszędzie pracował dość krótko. Na pewno nie da się tego
wytłumaczyć tylko poczynaniami władz zaborczych wobec Kościoła, które często samowolnie wpływały na czynniki kościelne,
domagając się zmian personalnych w diecezji. Kłopoty proboszcza
Gryczyńskiego w Krasnobrodzie dały znać o sobie w zasadzie dopiero po dziesięciu latach jego pracy w sanktuarium.
Parafianie tutejsi zarzucali mu brak gorliwości kapłańskiej oraz
za mało troski o kościół i obiekty parafialne. Dwaj „obywatele kranobrodzcy” (Franciszek Chiczyński i Franciszek Chmiel) oraz
dwaj chłopi (Andrzej Kurantowicz i Piotr Kawka) kilkanaście dni
po zakończeniu uroczystości parafialnych w sanktuarium wysłali
20 lipca 1905 r. pismo do biskupa F. Jaczewskiego, w którym
stwierdzili, iż „dla dobra i pożytku kościoła i parafii krasnobrodzkiej okazuje się konieczna potrzeba zmienienia proboszcza, gdyż
obecny do sprawy parafii i jej potrzeb odnosi się zbyt obojętnie”.
Pismo zostało doręczone do Kurii w Lublinie, ale widocznie
nie otrzymano na nie oczekiwanej odpowiedzi. Dlatego pięć dni
później sporządzono drugie, bardziej obszerne pismo, przedstawiające w złym świetle ks. A. Gryczyńskiego. Tym razem podpisało je
57 osób, nie tylko z Krasnobrodu, ale i z terenu całej parafii. O ile
ton pierwszego był jeszcze dość łagodny, o tyle drugie zawierało
bardzo ostre oskarżeniach: „Namiętność do polowania nie jest niestety jedyną wadą naszego proboszcza, daje on i inne powody do
zgorszenia”; proboszcz swoim postępowaniem „plami suknię duchowną, bo gorszy maluczkich, a ci, co zwracają się do niego jako
kapłana, z ufnością i wiarą, odchodzą z żalem, a nawet z obrzydzeniem”. Prowadzi to do upadku wiary w narodzie, przez co wśród
parafian szerzy się niemoralność i pijaństwo.
Warto tu przytoczyć opis stanu kościoła sprzed stu lat, jaki nakreślili przy okazji parafianie krasnobrodzcy. „Kościół brudny,
odrapany, zakurzony, ołtarze poniszczone, aparatów brak lub
brudne!1. Korytarze kościelne nie myte, nie zmiatane; służą one
przez 6 dni w tygodniu na schronienie dla nierogacizny i ptactwa
domowego, a są tacy, co i w świętą niedzielę trzodę na korytarzach
widzieli, nie mówiąc już o psach, które wiecznie się tu wałęsają,
wszędzie ślady swej bytności zostawiając. Nie lepiej jest na cmentarzu kościelnym, gdzie oprócz nierogacizny chodzą krowy i cielęta, a nieporządek jest tak wielki, że klęknąć bez obawy powalania
ubrania nie można”. Te i inne objawy braku gospodarności – pisali
dalej parafianie krasnobrodzcy – zniechęcają ludzi.

Wykorzystuje to „sprytny pop, który niedbałość naszego proboszcza na swoją korzyść obrócić potrafił”2. Z pewnością niezadowoleni zwiększyli liczbę jego parafian.
Konkluzja pisma była dość przekonywająca. „Proboszcz krasnobrodzki więcej od innych o dobrą opinię u ludzi dbać musi, bo
zna go nie jedna tylko parafia: odpusty nasze, tak bardzo liczne,
ściągają przecie ludzi z dalszych stron, stąd też gorszące wieści daleko się rozszerzają. I tym więcej rozszerzają je ludzie na odpusty
przybywający, że ich potrzeby duchowe nie są przez proboszcza
naszego zaspokajane należycie: spowiedź na przykład odbywa się
niedbale i mała garstka tylko chętnych korzystać z niej może”.
Te i inne zarzuty ks. Abramowicz zbijał w piśmie do Kurii,
dzięki czemu pozostał w Krasnobrodzie jeszcze dwa lata. Dopiero
26 lipca 1907 r. otrzymał nominację na stanowisko proboszczowskie do Wojsławic, a 9 lipca 1909 r. przeszedł do Nabroża. Jako
duszpasterz nabroski zarządzał w latach 1917-1918 parafią tyszowiecką, kiedy jej proboszcz, ks. Stanisław Michelis, przebywał na
leczeniu. Przez pewien okres pełnił też obowiązki wicedziekana tyszowieckiego.
Na nowym stanowisku jako proboszcz w Nabrożu odznaczał
się gorliwością, na co zwrócił uwagę biskup lubelski Marian Leon
Fulman. Najpierw został kanonikiem kolegiaty zamojskiej, a w
1926 r. biskup Fulman zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o mianowanie ks. Abramowicza tajnym szambelanem Ojca Świętego
Piusa XI.
Od 21 lutego 1927 r. ks. Abramowicz był proboszczem w Wożuczynie. Dnia 20 maja 1935 r., zwolniony z obowiązków proboszczowskich, przeszedł w stan spoczynku. Podczas II wojny
światowej od 8 lipca 1940 r. tymczasowo administrował parafią
Tomaszów Lubelski, gdzie niegdyś, jeszcze w czasach zaborów
pełnił obowiązki wikariusza. Zmarł 29 października 1943 r. w wieku 92 lat. Pochowany jest na Starym Cmentarzu w Tomaszowie
Lubelskim.
Ks. Józef Boguszewski na stanowisku proboszcza krasnobrodzkiego pozostawał od 26 lipca 1907 r. aż do swojej śmierci w
dniu 11 sierpnia 1916 r.
Urodził się 23 lutego 1846 r. w Raciborowicach w dekanacie
hrubieszowskim. Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym. Od
15 sierpnia 1859 do 30 czerwca 1868 r. uczęszczał do Szkoły Powiatowej Ogólnej w Hrubieszowie. Następnie uczył się w gimnazjum w Lublinie. Maturę uzyskał w Chełmie.
Seminarium Duchowne ukończył w Lublinie. Po święceniach
kapłańskich został 10 czerwca 1873 r. wikariuszem w Opolu Lubelskim. Trzy lata później biskup lubelski Walenty Baranowski
przeniósł go na takie samo stanowisko w Józefowie Biłgorajskim.
Jako józefowski wikariusz obsługiwał też parafię Górecko po
śmierci tamtejszego proboszcza, ks. Szymona Gałeckiego.
18 czerwca 1879 r. biskup Baranowski mianował go proboszczem
parafii Czułczyce. Od 9 marca 1882 r. na podstawie nominacji wikariusza kapitulnego, ks. Szymona Koziejowskiego, pełnił obowiązki proboszcza w Świerżach. W tej roli ubiegał się o probostwa
w Biłgoraju i Janowie Podlaskim. 8 kwietnia 1896 r. został jednak
proboszczem w Wojsławicach. Biskup F. Jaczewski mianował go
26 lipca 1907 r. proboszczem w Krasnobrodzie. W tym czasie został kanonikiem kapituły kolegiackiej w Zamościu. Zmarł w Krasnobrodzie dnia 11 sierpnia 1916 r. w wieku 70 lat. Był to okres
trudny dla parafii dotkniętej skutkami I wojny światowej. Spoczywa na cmentarzu krasnobrodzkim3.
Po ks. Boguszewskim obowiązki proboszcza pełnił krótko, od
11 sierpnia do 13 listopada 1916 r. ks. Władysław Goliński.
Urodził się 19 czerwca 1888 r. w Urzędowie. Pochodził ze
znanej, m.in. z licznych powołań kapłańskich, rodziny Golińskich.
Był stryjem Zdzisława Golińskiego, najpierw biskupa sufragana
lubelskiego, a później ordynariusza częstochowskiego. Do szkoły
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elementarnej uczęszczał w rodzinnej miejscowości, gimnazjum
ukończył w Sandomierzu, zaś Seminarium Duchowne w Lublinie.
12 lipca 1912 został wyświęcony na kapłana.
Po święceniach pracował w przez rok w Gołębiu, a od początku grudnia 1913 r. w Mokrymlipiu. Wikariuszem w Krasnobrodzie
został 9 marca 1916 r. Po śmierci ks. Boguszewskiego pełnił tu
przejściowo obowiązki proboszcza. Od 23 czerwca 1917 r. pracował na stanowisku wikariusza w Starym Zamościu. 27 lipca 1923 r.
został proboszczem nowo powstałej parafii Wierzchowiska. Wybudował tu kościół i zorganizował od podstaw życie parafialne. W
lipcu 1949 r. został przeniesiony do parafii Potok Wielki. Po kilku
latach pracy duszpasterskiej zmarł tam 26 marca 1954 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Potoku Wielkim4.

ludzkie, a także by „gospodyni przestała rządzić kościołem”. Warto zaznaczyć, że ten ostatni problem był znany wśród kleru diecezji
lubelskiej. Kiedy ks. Marcin Bardel został zaraz po święceniach
wikariuszem w Krasnobrodzie to jego wujek, starszy kapłan, dał
mu radę: „nie wojować z gospodynią – sprawa z góry przegrana;
nie rozpoczynać wojny, gdy nie ma się szans wygrania”8.
Konflikty ks. Wójcikowskiego z parafianami poszły w niepamięć w obliczu nieszczęść jakich w czasie II wojny światowej doznał cały naród 9, jego parafia oraz on sam. Był więziony w Rotundzie zamojskiej. Później zwolniony przeżył całą wojnę w swojej
parafii. Zmarł po zakończeniu działań wojennych 8 października
1945 r.10 Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Krasnobrodzie. Jego portret wisi w zakrystii krasnobrodzkiego kościoła
parafialnego.

Okres Dwudziestolecia
Następnym proboszczem krasnobrodzkim był od 14 listopada
1916 r. do 4 października 1945 r. ks. Antoni Wójcikowski.
Urodził się 8 stycznia 1865 r. w Lasocinie koło Opatowa. W
1882 r. ukończył Męskie Progimnazjum w Sandomierzu, po czym
wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Pięć lat później
otrzymał święcenia kapłańskie. Jako neoprezbiter 5 września 1887
r. został wikariuszem w Suchożebrach dekanacie siedleckim. Później był wikariuszem w Chełmie. 20 listopada 1889 r. został administratorem parafii Wielącza.
Od 20 maja 1894 r. przez 22 lata pełnił obowiązki proboszcza
parafii Pawłów w dekanacie chełmskim. Był to bardzo trudny
okres dla Chełmszczyzny. Mimo tego podjął się tu budowy kościoła. Wtedy to archirej Eulogiusz poruszył w Dumie petersburskiej
wszystkie wrogie Polakom elementy, celem oderwania Chełmszczyzny od Kongresówki. Do tego jeszcze miejscowy pop (a było
ich na terenie pawłowskiej parafii aż ośmiu) rozpisywał przeciwko
budowie świątyni protesty do wszystkich władz administracyjnych
i cerkiewnych. Jednak stanowczość i zabiegi proboszcza katolickiego zwyciężyły i wybudował tu duży murowany kościół w stylu
neogotyckim. Ks. Wójcikowski rozwinął tu dużą pomysłowość.
Brak placu zmuszał do budowy nowej świątyni na tym samym
miejscu, gdzie stał niewielki drewniany kościół. Z inicjatywy proboszcza stary obiekt kościelny, bez rozbierania go, zdjęto z podmurówki na przygotowane wałki i przetoczono kilkadziesiąt metrów
poza cmentarz przykościelny. Zdobyto w ten sposób wolny plac na
budowę nowej świątyni. By ułatwić sfinansowanie budowy nowej
świątyni ks. Wójcikowski założył własną cegielnię.
Biskup F. Jaczewski nagrodził ks. Wójcikowskiego godnością
kanonika kapituły kolegiackiej zamojskiej. Zanim jednak przyszło
zatwierdzenie rządowe tej godności, Rosjanie musieli uchodzić z
ziem polskich. Dopiero następca Jaczewskiego, bp Marian Leon
Fulman, w 1919 r. instalował. ks. Wójcikowskiego w ramach wizytacji biskupiej kolegiaty zamojskiej5.
Ks. Wójcikowski był propagatorem garncarstwa. Wysyłał
pawłowskich garncarzy na kursy doskonalenia zawodowego do
Lwowa. Otaczał ich troskliwą opieką, promował ich wyroby nie
tylko w powiecie chełmskim. Był m.in. współorganizatorem eksportu wyrobów garncarskich do Lublina. Stało się to wtedy dużym
wydarzeniem handlowym. Zachęcał też młodych do kontynuowa
nia rodzimych tradycji. Wszystko to dawało ogromne efekty, skoro
jeszcze dzisiaj istnieje w Pawłowie znaczny ośrodek garncarski.
Kiedy 3 listopada 1916 r. został proboszczem w Krasnobrodzie tu
także wspierał miejscowych garncarzy. Z wdzięcznością wspominali go jeszcze długo garncarze krasnobrodzcy: Teofil Kołtun,
Władysław Lalik, Jan Kowalczuk i inni6
O pracy duszpasterskiej Wójcikowskiego w Krasnobrodzie
wiadomo nie wiele. Głośnym stał się natomiast następujący problem. Kilkuset wiernych z terenu całej parafii podpisało 21 listopada 1934 r. obszerne pismo skierowane do Kurii Biskupiej w Lublinie. Krytykują oni rządy gospodyni na plebani i w kościele oraz
politykę personalną proboszcza „przez którego ani jeden ksiądz nie
mógł długo być u nas. Kto był lubiany musiał odejść, bo nie był na
rękę dla niego i jego gospodyni” – stwierdzają. Protest wywołało
zwolnienie ks. Edwarda Kołszuta z obowiązków wikariusza w
Krasnobrodzie, co nastąpiło 10 listopada 1934 r.7 W rok później
pojawiło się w Kurii inne pismo z 9 sierpnia 1935 r. podpisane tym
razem tylko przez sześciu parafian. Domagają się, by proboszcz
był dobrym kapłanem dbającym o wygląd kościoła i o dusze

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K.
____________________________
1

Starania parafian przyniosły pożądany skutek. Już w lecie następnego roku biskup Jaczewski jadąc do Dzierążni z wizytacji kanonicznej w Józefowie Biłgorajskim wstąpił do Krasnobrodu.
Stwierdził, że kościół był „pełen rusztowań, które przygotowano
dla malarzy”, bowiem „parafianie krasnobrodzcy od proboszcza
domagali się pomalować kościół”. Jaczewski przekonał parafian,
by nie malowano świątyni farbą olejną, i zalecił pomalować kościół „klejowo”. F. Majewski, Wizyta pasterska Jego Excelencji
Ks. Franciszka Jaczewskiego odbyta w 1906 roku od 1 maja do 11
czerwca, Warszawa 1906, s. 41.
2
W Krasnobrodzie już w XVIII w. istniała cerkiew prawosławna,
mimo że było tu mało wyznawców prawosławia. Ich liczba wrosła
w XIX w. W 1870 r. władze zaborcze wybudowały w Krasnobrodzie dużą murowaną cerkiew, która została zburzona podczas I
wojny światowej. M. Kościński, Za bramą ciszy. Na krasnobrodzkich cmentarzach, Lublin 2005, s. 135.
3
AAL, Akta osobiste ks. Józefa Boguszewskiego 60 II b, B 48.
4
AAL, Akta osobiste ks. Władysława Golińskiego, Rep 60 II b, G
65; W. Prężyna, Budowniczy i ojciec parafii. Ksiądz Władysław
Goliński (1888-1954), w: W duchu i prawdzie, s. 213-216.
5
S. Witkowski, Zmarłym z Kapituły Kolegiaty Zamojskiej. Ks. Antoni Wójcikowski, WDL, 1946, nr 5, s. 194.
6

Kościński, Za bramą ciszy, s. 90-91.
Ks. Edward Kołszut był wikariuszem w Krasnobrodzie od 7
grudnia 1933 r.
8
M. Bardel, Z Krasnobrodu przez obozy i obczyznę do rodzinnych stron, opracował, wstępem i przypisami opatrzył oraz podał do druku ks. E. Walewander, Lublin 1994, s. 46-45.
9
Kronikarz lat powojennych na Lubelszczyźnie, ks. Czesław
S. Bartnik, zanotował 20 kwietnia 1954 r.: „Wieś odnosi się do
Kościoła bardzo życzliwie, bez porównania dużo lepiej, niż
przed wojną”. – Tenże, Pamiętnik duchowy z lat 1950-1958,
Lublin 2006, s. 126.
10
AAL, Akta osobiste ks. Antoniego Wójcikowskiego, Rep 60
II b, W 44.
7

O KROK OD PODIUM
Ekipa Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego w
dniach 11-12 sierpnia br. uczestniczyła w VIII Maratonie Wędkarskim zorganizowanym przez Koło Roztocze z Zamościa nad zbiornikiem w Nieliszu. W zawodach, które trwały bez przerwy 24 godziny uczestniczyli: Marek Olszewski, Roman Gradziuk i Janusz
Oś łowiąc ponad 21 kg ryb. Taki wynik pozwolił na zajęcie bardzo
dobrego czwartego miejsca. Dla przypomnienia dodam, że w roku
ubiegłym nasza drużyna w tych zawodach zajęła miejsce piąte. Jak
widać zawodnicy prezentują dobrą formę i należy oczekiwać, że w
przyszłym roku staną na podium. W zawodach tych rywalizują
trzyosobowe drużyny z całej Polski, a w tym roku wystartowało
blisko 25 ekip prezentując bardzo profesjonalne wędkowanie. Nasi
zawodnicy za zajęcie czwartego miejsca zostali uhonorowani okolicznościowym dyplomem oraz atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi w postaci kamizelek wędkarskich.
J. Oś
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Dni Krasnobrodu 2007
Druga dekada lipca to czas, w którym
co roku odbywają się dni naszego miasteczka. I jak co roku program Dni Krasnobrodu to trzy dni, podczas których
każdy może znaleźć coś dla siebie i miło
spędzić czas.
Tegoroczne obchody rozpoczęły się w
piątkowy wieczór 20 lipca nad krasnobrodzkim zalewem koncertem zespołów
rockowych, który już od kilku lat odbywa
się pod nazwą „ROCKOWEJ DOBRANOCKI”.
Kilka minut po dwudziestej jako
pierwszy zaprezentował się zespół
„RAVEN” z Lublina, który gościł już w
Krasnobrodzie. Następnie na scenie pojawił się zespół „Bez Nazwy” z Krasnobrodu. Po wykonaniu przez niego kilku
utworów na niebie pojawiły się błyskawice, zerwał się silny wiatr i zaczęło padać. Wszystko wskazywało na to, że
koncert zostanie przerwany, jednak wierni fani rocka nie poddali się i po fali
deszczu zrobiło się spokojnie i Rockowej
Dobranocki nastąpił ciąg dalszy. Muzycy
mogli dokończyć rozpoczęty występ, a
zgromadzona nad zalewem publiczność
wysłuchać kolejnych rockowych kawałków w wykonaniu krasnobrodzkich młodych muzyków.
Na zakończenie piątkowego koncertu
na plaży zabrzmiała muzyka serwowana
przez zespół „FREEWAY”. Punktualnie
o 23-ciej ucichły rockowe rytmy i pierwszy dzień obchodów dni naszego miasta
został zakończony.
Sobotnie atrakcje Dni Krasnobrodu
rozpoczęły się bardzo wcześnie, bo już o
7 rano, a to za sprawą Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Krasnobrodu, które już po raz kolejny zostały
zorganizowane w ramach obchodów
święta naszego miasta. W tym roku w
potyczkach wędkarskich wzięło udział
dziesięciu wędkarzy, którzy mieli za zadanie złowić jak najwięcej ryb liczonych
w kilogramach.
Najlepszym w tych zawodach okazał
się pan Tomasz Cybulski, na drugiej pozycji uplasował się Tomasz Bucior, zaś
trzecie miejsce przypadło panu Marianowi Oszmańcowi. Puchary zwycięzcom
zawodów wręczył podczas sobotniego
programu na scenie plenerowej usytuowanej na Palcu Siekluckiego Burmistrz
Krasnobrodu Janusz Oś.
Popołudniowy program sobotnich
obchodów określony mianem Festynu
Rodzinnego odbył się w centrum Krasnobrodu, na Placu Siekluckiego. Z przyczyn technicznych rozpoczął się z lekkim
opóźnieniem, ale nie miało to wielkiego
wpływu na zaplanowane punkty programu. Tak, więc po oficjalnym rozpoczęciu
sobotniego programu, którego

tradycyjnie dokonała dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury pani Mariola
Czapla nadszedł czas realizację poszczególnych jego punktów.
Na początek na scenę zaproszono
najmłodszych uczestników sobotniego
festynu, którzy bardzo chętnie brali
udział w proponowanych konkursach.
Były pytania i zagadki, oraz konkurs na
Małą Miss i Mistera Krasnobrodu, bez
którego Dni Krasnobrodu nie mogłyby
się odbyć.
Kiedy pierwszy zagadkowy maraton
dobiegł końca i wszyscy jego mali
uczestnicy z nagrodami zadowoleni powrócili do swoich rodziców na scenie zaprezentował się zespół VOLKSUNSTGROEP DE BOEZEROENEN” z Belgii,
który przyjechał do Krasnobrodu w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego EUROFOLK 2007
odbywającego się w tym czasie w Zamościu. Ponad trzydziestoosobowa grupa artystów zatańczyła i zaśpiewała dla zgromadzonej publiczności przybliżając w
ten sposób swoją kulturę i zwyczaje.
Wszyscy byli pełni podziwu dla Belgijczyków, którzy mimo ponad trzydziestostopniowego upału tańczyli skoczne ludowe tańce prezentując równocześnie
swoje ludowe stroje, które w ten upalny
dzień musiały być bardzo uciążliwe.(Strój belgijskich artystów był wielowarstwowy i wykonany z grubego, ciężkiego materiału).
Po muzyce ludowej na scenę zostały
poproszone małe kandydatki walczące o
tytuł MAŁEJ MISS KRASNOBRODU,
które kolejno zostały przedstawione publiczności zgromadzonej na Placu Siekluckiego. Do konkursu przystąpiło 14
dziewczynek, z których najmłodsza miała
2,5 roku a najstarsze (było ich kilka) 8
lat. Kiedy małe gwiazdeczki odpowiadały na zadawane pytania publiczność miała czas na wytypowanie swojej laureatki,
bowiem to właśnie publiczność zadecydowała o wyniku konkursu.
Kiedy pierwsze wejście kandydatek
do tytułu Małej Miss Krasnobrodu dobiegło końca dla publiczności zaśpiewali
„Wójtowianie”, którzy jak zawsze wypadli znakomicie. Gdy w centrum Krasnobrodu rozbrzmiewała ich muzyka, wszyscy zgromadzeni mieli możliwość zagłosowania na Małą Miss, bowiem organizatorzy zadbali o to, by każdy chętny mógł
na przygotowanych wcześniej karteczkach napisać numer swojej faworytki.
Po kilkunastu minutach głosy zostały
podliczone i już wiadome było, kto zwyciężył. Wcześniej jednak, na scenę po
proszono chłopców, którzy zgłosili się do
konkursu na Małego Mistera Krasnobrodu. W tym przypadku wybór był

prostszy, ponieważ do rywalizacji zgłosiło się tylko trzech małych mężczyzn. Po
krótkim ich przedstawieniu publiczność
znowu przystąpiła do głosowania.
Na wyniki długo nie trzeba było czekać.
Po kilku chwilach na scenę zaproszono
wszystkie dziewczynki biorące udział w
konkursie i nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.
I tak decyzją publiczności tytuł Małej
Miss Krasnobrodu zdobyła trzyletnia
Agatka Gajewska z Hutkowa, I v-ce
Miss z taką samą ilością głosów zdobyły
siostry: Anastazja i Wiktoria Czapla z
Krasnobrodu, zaś II v-ce Miss została
Dagmara Pakuła z Suchowoli.
Potem oczywiście jak to na wyborach
miss był czas na pamiątkowe zdjęcia i
wielkie brawa dla wszystkich uczestniczek konkursu.
Kiedy małe damy zeszły ze sceny
nadszedł czas na uhonorowanie chłopców. Z trzech zgłoszonych kandydatów
największą ilość głosów i tytuł Małego
Mistera Krasnobrodu zdobył Paweł Najda z Krasnobrodu, I v-ce Misterem został
Michał Garbacz z Prószkowa, zaś
Bartkowi Maszadrof z Zebrzydowic
przypadł tytuł II v-ce Mistera. Po gratulacjach i wręczeniu nagród również był
czas na fotki i wielkie brawa.
Następnym punktem sobotniego programu był występ zespołu folklorystycznego z Indii. Ta egzotyczna dla wszystkich grupa pojawiając się na scenie wywołała gromkie brawa i wszyscy z wielkim zainteresowaniem obserwowali ich
koncert. A było na co popatrzeć, kilkunastoosobowa męska grupa miała w swoim
zespole tylko jedną kobietę, która przyciągała wzrok swoją urodą oraz gracją z
jaką wykonywała swoje taneczne popisy.
Było bardzo wesoło i kolorowo, ponieważ stroje artystów miały ciepłe letnie
kolory. Występ gości z Indii zakończył
się po niespełna godzinie, ale nie był to
koniec sobotnich atrakcji.
Tuż po indyjskich rytmach zabrzmiała kubańska salsa. Stało się to za sprawą
pani Joanny Trześniowskiej i Jaromira
Krzyszczaka, którzy najpierw zaprezentowali się przed zgromadzoną publicznością a potem podjęli się niełatwego zadania nauki tego gorącego tańca. Wszyscy
chętni mogli zbliżyć się do sceny, gdzie
można było poznać podstawowe kroki
salsy i spróbować swoich sił w zatańczeniu jej.
I tak w tanecznym nastroju około godziny 18.30 krasnobrodzka publiczność
powitała zespoły Vanila i ONI.
Jako pierwsze zaśpiewały i zatańczyły
dziewczyny z grupy „VANILA”, które
porwały zgromadzoną publiczność do
zabawy. Były tańce i wspólne śpiewanie
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znanych szlagierów. Jednym słowem
wspaniała zabawa.
Kiedy w centrum Krasnobrodu
wszyscy doskonale się bawili, w Krasnobrodzkim Domu Kultury miłośnicy
pióra pana Mieczysława Kościńskiego
spotkali się na promocji jego kolejnej
książki zatytułowanej „Krasnobrodzkie
portrety rodzinne” oraz otwarciu wystawy pod tym samym tytułem.
Spotkanie to poprzedzone było Mszą
świętą w krasnobrodzkim sanktuarium
odprawioną za mieszkańców Krasnobrodu przypomnianych w tejże książce.
Wszyscy miłośnicy twórczości pana
Kościńskiego podczas tego wieczornego
spotkania wzięli udział w krótkiej prelekcji dotyczącej procesu powstawania
tej książki i wspomnień z tym związanych. Była tez chwila na pytania do autora, oraz autograf na świeżo wydanej
książce.
Po części oficjalnej w miłej i sympatycznej atmosferze nastąpiła degustacja
ciast i wspólna wymiana zdań. Szczegółową relację z tego spotkania publikujemy na str. 16.
A na centralnym placu Krasnobrodu
po występie uroczych dziewcząt na scenie pojawił się zespół ONI z liderem
Piotrem Szymańskim, który to równie
gorąco, co poprzedniczki zachęcał do
wspólnego świętowania. Zgromadzona
na Placu Siekluckiego publiczność nie
pozostała bierna i wszyscy doskonale się
bawili aż do godziny 22.00, kiedy to na
niebie rozbłysły sztuczne ognie.
Trzeba przyznać, że tegoroczny pokaz
był przepiękny, świetnie dobrana muzyka i gra świateł na ciemnym niebie dostarczyły niesamowitych wrażeń.
Tym właśnie wybuchowym akcentem
zakończył się drugi dzień obchodów Dni
Krasnobrodu.
Niedziela - trzeci i zarazem ostatni
dzień obchodów Dni Krasnobrodu tradycyjnie poświęcony był orkiestrom. W
tym roku już po raz XVII odbył się w
Krasnobrodzie Przegląd Orkiestr Dętych, w którym wzięło udział 9 orkiestr.
Zanim rozpoczęły się konkursowe prezentacje na scenie umiejscowionej w

Krasnobrodzkie
Centrum
Budownictwa

„WALDEX”
Ul. Handlowa 2/4
22-440 Krasnobród
oraz sklepy przy
ul. Handlowej
i ul. 3 Maja
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centrum Krasnobrodu, orkiestry można
było zobaczyć i usłyszeć podczas przemarszu ulicami naszego miasta.
Gdy wszyscy muzycy dotarli na miejsce, uroczystego otwarcia Przeglądu dokonał Burmistrz Krasnobrodu Pan Janusz Oś, który z nieukrywaną radością
powitał wszystkich miłośników tego gatunku muzycznego zgromadzonych wokół sceny i oficjalnie ogłosił, XVII Przegląd Orkiestr Dętych za otwarty.
Potem nastąpiło wspólne odegranie
utworów przez wszystkich zgromadzonych muzyków, którymi dyrygował
Bogdan Pałczyński. Brzmiało to znakomicie, kiedy około trzystuosobowa grupa
muzyków wspólnie odegrała dwa utwory. Po ich wystąpieniu nastąpił kolejny
punkt programu, czyli konkursowe prezentacje. Każda z orkiestr zaprezentowała piętnastominutowy program, który
oceniali jurorzy w składzie: Andrzej Kufel – Kapelmistrz Orkiestry Garnizonowej w Rzeszowie, Józef Tokarz – muzyk
z Zamościa oraz Janusz Kiecana – muzyk z Tomaszowa Lub.
Kiedy wszyscy już przedstawili przygotowane przez siebie utwory Jury udało
się na obrady.
W tym czasie publiczność zgromadzona
na Placu Siekluckiego została zaproszona na koncert kapeli „KRASNOBRODZKIE ECHO” zatytułowany „Na
ludowo i nie tylko”.
W przerwie występu kapeli nastąpiło
ogłoszenie wyników XVII Przeglądu
Orkiestr Dętych.
Jury po przesłuchaniu 9 orkiestr postanowiło przyznać następujące nagrody:
W kategorii Orkiestr Młodzieżowych:
I miejsce - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy ze Strzyżewic
II miejsce - Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Leśniowic
III miejsce - Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Krasnostawskiego Domu Kultury
W drugiej kategorii orkiestr (otwartej) przyznano:
I miejsce - Orkiestra Dęta OSP w Tomaszowie Lub.

II miejsce - Biłgorajska Orkiestra Dęta
im. Czesława Nizio
III miejsce - Strażacka Orkiestra Dęta
w Tarnogórze
III miejsce - Gminna Orkiestra Dęta w
Rejowcu Osadzie.
Orkiestra Dęta Zaburze oraz Orkiestra Dęta Krasnobrodzkiego Domu
Kultury otrzymały nagrody za udział w
Przeglądzie.
Jury przyznało również wyróżnienie
dla Najlepszego Kapelmistrza Przeglądu
p. Bogdana Pałczyńskiego – Kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP w Tomaszowie Lubelskim. Fundatorem wszystkich
nagród był Burmistrz Krasnobrodu.
Należy też wspomnieć, że oprócz
nagród pieniężnych dla wyżej wymienionych orkiestr i kapelmistrza Burmistrz Krasnobrodu przyznał jeszcze
dwie nagrody specjalne (także finansowe) dla: Orkiestry Dętej Krasnobrodzkiego Domu Kultury oraz Kapelmistrza Orkiestry Dętej Krasnobrodzkiego Domu Kultury p. Marka
Molendy za całoroczny trud i pracę oraz
za uświetnianie uroczystości patriotycznych i religijnych organizowanych na terenie naszego miasta i gminy. Ponadto
wszystkie orkiestry otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Po wręczeniu
pucharów, dyplomów i nagród, były gratulacje i pamiątkowe zdjęcia.
Na zakończenie obchodów Dni Krasnobrodu zgromadzona publiczność wysłuchała jeszcze drugiej części koncertu
w wykonaniu kapeli „Krasnobrodzkie
Echo”, która swoją muzyką porwała do
tańca uczestników niedzielnego świętowania.
I tak oto w wesołym i tanecznym nastroju zakończyły się kolejne Dni Krasnobrodu.
Pozostaje mieć tylko nadzieje, że za
rok także dopisze pogoda i tak wspaniała
publiczność.

Podziękowania
Krasnobrodzki Dom Kultury serdecznie dziękuje
wymienionym Firmom, które finansowo
i rzeczowo wsparły organizację „Dni Krasnobrodu”

Stacja Paliw

Stacja Paliw

„PETSUL”

„KRAS TANK”

Majdan Wielki
22-440 Krasnobród

Ul. 3 Maja 65
22-440 Krasnobród

M.K.
Fotoreportaż – str. 10-11

Krasnobrodzkie
Centrum
Handlowo-UsługowoPrzemysłowe

AMC MARKET
SPOŻYWCZY
w Krasnobrodzie
ul. 3 Maja 42
22-440 Krasnobród
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Nasz „ROCH” w Miączynie
W dniu 22 lipca w Miączynie odbyły się VIII Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskich Wsi i Miasteczek. Piękna pogoda i tłumy uczestników towarzyszyły świętu sportu powiatu zamojskiego. Udział wzięło ok. 1000 osób, a co warto
podkreślić, do Miączyna przyjechały reprezentacje wszystkich piętnastu gmin powiatu.
Igrzyska odbyły się na nowych szkolnych obiektach sportowych. Ich otwarcia dokonał Henryk Krawczuk, wójt Miączyna, poświęcił je miejscowy proboszcz ks. Piotr
Szeptuch, duszpasterz sportowców diecezji zamojsko – lubaczowskiej.
W klasyfikacji gmin zwyciężyło Sitno przed Miączynem i Zwierzyńcem.
Wyjazd zorganizował zarząd MKS „ROCH” – M. Mielniczek, J. Górnik, K.
Mielniczek. Reprezentacja gminy Krasnobrod choć nieliczna (w porównaniu do innych gmin) całkiem dobrze dawała sobie radę. Oto nasi uczestnicy: z-ca burmistrza
Zbigniew Michalski, z-ca przewodniczącego Rady Gminy Antoni Gancarz, Marek
Olszewski, Tomek Olszewski, Marcin Adamowicz, Marta Mielniczek, Anna Piechowiak, Paweł Piechowiak, Iwona Kurantowicz, Rafał Najda, Krzysztof Górnik, Kazimierz Mielniczek, Joanna Górnik, Małgorzata Kurantowicz, Marcin Kurantowicz, Zofia Kurantowicz, Basia Kukiełka, Mikołaj Olchowski.

W trójboju sprawnościowym dla
przewodniczących rad gmin zwyciężył
Antoni Gancarz.

Konkurencji było bardzo dużo niestety nie we wszystkich mogliśmy wziąć
udział ze względu na małą liczebność
grupy, ale już myślimy o Igrzyskach w
przyszłym roku i na pewno zarówno
burmistrz, jak i tegoroczni uczestnicy
postarają się o liczniejszy udział i jeszcze lepsze wyniki.

Nasz burmistrz brał udział w trójboju sprawnościowym dla wójtów i burmistrzów.
Wzięliśmy udział w przeciąganiu liny, piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, w skoku w
dal – II miejsca zajęli Małgorzata Kurantowicz i Marcin Adamowicz,

w rzutach lotką również II miejsce Paweł Piechowiak,

w rzutach do kosza II miejsce Kazimierz Mielniczek

Zdjęcia i tekst Joanna Górnik – sekretarz
zarządu MKS „ROCH”
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Krasnobród w Krásnym Brodzie
W dniach 3-5 sierpnia 2007 roku delegacja Krasnobrodu przebywała w Krásnym
Brodzie na Słowacji. Wyjazd został zorganizowany w odpowiedzi na zaproszenie
starosty Krásnego Brodu Vladimira Bajaja
oraz władz samorządowych naszej partnerskiej miejscowości. W skład 41-osobowej
delegacji wchodzili: Zespół Folklorystyczny „Wójtowanie”, Kapela „Krasnobrodzkie
Echo”, drużyna piłkarska MiejskoGminnego Klubu Sportowego „Igros”,
władze samorządowe Krasnobrodu: burmistrz Janusz Oś, z-ca burmistrza Zbigniew Michalski, przewodniczący Rady
Miejskiej Adam Kałuża oraz Agnieszka
Adamczuk inspektor ds. promocji UM, a
także pracownicy Krasnobrodzkiego Domu
Kultury i dyrektorzy krasnobrodzkich
szkół: Marek Pawluk - dyrektor ZSO i Dorota Umińska – z-ca dyrektora ZSP oraz
Krzysztof Nowak.
Nasz wyprawa na Słowację rozpoczęła
się w piątek przed godz. 8.00 zbiórką
uczestników na parkingu przy Urzędzie
Miejskim w Krasnobrodzie. Po zapakowaniu bagaży osobistych oraz instrumentów
obu zespołów, sprawdzeniu listy uczestników mogliśmy wyruszyć w trasę.
Podróż trwała około 6 godzin. Nieco
po godz. 14.00 nasz autokar zajechał na
parking przed Domem Kultury w Krásnym
Brodzie, gdzie czekali już na nas gospodarze. Powitanie, jak na dobrych znajomych
przystało, było bardzo serdeczne. Witali
nas: starosta Vladimir Bajaj wraz z radnymi, przedstawiciele zespołu „Krasnobrodčanka”, pani Helena Jacosowa oraz
mieszkańcy Krasnego Brodu. Kiedy indywidualne powitania dobiegały końca nasza
delegacja zaśpiewała piosenkę, specjalnie
napisaną na tę okazję przez p. Mariannę
Olszewską (uczyliśmy się tej piosenki w
autokarze podczas podróży na Słowację).
Oto słowa tej piosnki:
Hej, dziś od Krasnobrodu,
hej, droga nas prowadzi!
witajcie kochani, witajcie kochani
i bądźcie nam tu radzi.
Z Polski przyjechaliśmy
do Waszej pięknej ziemi,
szczere pozdrowienia i przyjaźń gorącą,
dziś w darze Wam wieziemy.
Niech nasze pieśni będą
jak most przez wielką wodę,
niechaj zawsze żyją w serdecznej
przyjaźni
Krasnobród z Krasnym Brodem.
Potem zostaliśmy zaproszeni na obiad,
a w dalszej części piątkowego programu
pobytu na Słowacji była wizyta w Muzeum
Sztuki Nowoczesnej Andy’ego Warhola w
Miedzilaborcach. Odwiedziliśmy je już po
godzinach jego otwarcia, ale mimo to czekała na nas pani dyrektor wraz

pracownikami, aby zaprezentować nam
prace wszechstronnego artysty, znanego
przedstawiciela pop-artu, twórcy m.in.
puszki coca-coli. Oprócz oglądania twórczości Andy’ego Warhol’a był też czas na
krótkie rozmowy dotyczące ewentualnej
współpracy kulturalnej pomiędzy Muzeum
w Medzilaborcach a Krasnobrodem.
Po wizycie w Muzeum udaliśmy się do
ośrodka wypoczynkowego Danova, gdzie
zostaliśmy zakwaterowani. Wieczorem było spotkanie przy ognisku, podczas którego
przygrywała kapela „Kamjana”.
Następnego dnia, z ośrodka Danova
udaliśmy się do Medzilaborec. Tam zwiedziliśmy cerkiew prawosławną Św. Ducha,
a potem był czas wolny. Jedni szukali
upominków dla najbliższych i robili zakupy, inni jak na przykład kapela „Krasnobrodzkie Echo” prezentowała polską muzykę ludową podczas spaceru ulicami Medzilaborec.
Najważniejsze wydarzenia drugiego
dnia wizyty na Słowacji były jednak przed
nami. Emocje były duże. Zawodnicy myśleli o meczu, który mieli rozegrać, zaś zespoły o czekających ich koncertach. Wszyscy chcieli jak najlepiej się zaprezentować.
Zgodnie z programem przygotowanym
przez gospodarzy popołudniowe spotkanie
nazwane zostało „Krasnobród w Krásnym
Brodzie”, a w nim: mecz piłki nożnej na
stadionie w Krásnym Brodzie i program
kulturalny w miejscowym Domu Kultury.
Mecz rozpoczął się o godz. 14.00. Był bardzo emocjonujący dla obu stron. Pomimo
dosyć chłodnej pogody i chwilowych opadów deszczu atmosfera na stadionie była
gorąca. Choć na początku wydawało się, że
nasza drużyna ma przewagę - jako pierwsza zdobyła gole, to w dalszej części meczu
gospodarze zaczęli odrabiać straty. Były
kolejne bramki. Gole dla naszej drużyny
strzelili: Mateusz Kurantowicz, Tomasz
Roczkowski i Mateusz Kołtun. Mecz zakończył się remisem 3:3. Myślę, że można
stwierdzić, iż jest to dobry wynik. Mecz
dostarczył wiele wrażeń, ale nie było zwycięzców i pokonanych.
Na zakończenie tego sportowego spotkania były pamiątkowe zdjęcia i puchary,
które obu drużynom wręczył starosta Vladimir Bajaj oraz gratulacje od Burmistrza
Krasnobrodu Janusza Osia. Warto tu dodać, że oprócz uczestników wyjazdu, naszą
drużynę zagrzewali do sportowej rywalizacji kibice, którzy przybyli z Krasnobrodu
specjalnie na ten mecz. Mecz rewanżowy
prawdopodobnie w maju przyszłego roku.
Po emocjach sportowych przyszedł
czas na ucztę kulturalną. Na scenie jako
pierwszy pojawił się reprezentujący gospodarzy zespół „Krasnobrodčanka”. Po wykonaniu jednej piosenki członkowie zespołu oddali głos staroście Vladimirowi Bajajowi, który bardzo serdecznie powitał
uczestników koncertu i zaproszonych gości, szczególnie ciepłe słowa powitania kierując do przybyłych z polskiego

Krasnobrodu. Następnie Pan starosta zaprosił na scenę panią Helenę Jacosovą i
burmistrza Krasnobrodu Janusza Osia. Pani
Jacosova krótko opowiedziała o początkach znajomości Krásnego Brodu i Krasnobrodu. Odpowiadając na serdeczność i
miłe słowa padające z ust gospodarzy burmistrz Janusz Oś podziękowała za gościnność i miłe przyjęcie. Nie obyło się oczywiście bez wymiany upominków. Kontynuując swoje wystąpienie Burmistrz Krasnobrodu oficjalnie zaprosił naszych słowackich przyjaciół do odwiedzenia Krasnobrodu w maju 2008 roku.
Kiedy oficjalne powitania i podziękowania dobiegły końca swój występ mógł
już kontynuować zespół „Krasnobrodčanka”. Po pięknych śpiewach w ich wykonaniu przyszedł czas na śpiewy i tańce w
wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Kamjana” z Medzilaborec. Żywiołowe tańce,
zbliżone nieco swoim charakterem do tańców góralskich, pięknie brzmiące głosy
członków zespołu bardzo nam się podobały. Po „Kamjanie” na scenie ponownie pojawił się zespół „Krasnobrodčanka”, który
przedstawił inscenizację przedstawiającą
obrzęd związany z zamążpójściem.
Po występach zespołów słowackich
przyszedł czas na prezentacje polskich zespołów. Jako pierwszy na scenie pojawił
się zespół „Wójtowianie”. Witany dużymi
brawami. rozpoczął swój występ piosenką
powitalną, której słowa przedstawiliśmy
powyżej. Potem „Wójtowianie” zaprezentowali jeszcze kilka piosenek ze swojego
bogatego repertuaru, a na zakończenie zaśpiewali 3 piosenki w języku słowackim.
Po „Wójtowianach” na scenie pojawili się
członkowie kapeli „Krasnobrodzkie Echo”,
którzy podobnie jak ich poprzednicy śpiewem i muzyką zabawiali zebraną na sali
publiczność. Na zakończenie koncertu
wszystkie zespoły zostały zaproszone na
scenę.
Pan starosta Vladimir Bajaj podziękował wszystkim uczestnikom koncertu i
wręczył kwiaty przedstawicielkom naszych
zespołów. Nagrodą od publiczności były
gromkie brawa, którymi podziękowano
wszystkim artystom za dostarczenie niezapomnianych wrażeń.
Po zakończonym koncercie emocje
związane z występami opadły i przyszedł
czas na kolację i wspólną zabawę. Zabawa,
której oprawę muzyczną zapewniła kapela
„Krasnobrodzkie Echo” trwała do północy.
Podczas tego wieczornego spotkania częstowaliśmy naszych słowackich przyjaciół
specjałami polskiej kuchni, tj. smalcem ze
skwarkami oraz kiszonymi ogórkami. Były
też pierożki z kaszą, kapustą i soczewicą
oraz polskie domowe ciasto.
W ostatnim dniu pobytu na Słowacji
ponownie odwiedziliśmy Medzilaborce.
Jedni spacerowali po mieście inni wypoczywali, a burmistrzowie wraz z
Ciąg dalszy na str. 14
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Krasnobrodzka Wieża
W niedzielę 12 sierpnia 2007r. w Krasnobrodzie odbył się V Otwarty Turniej Szachowy „Krasnobrodzka Wieża” organizowany przez Krasnobrodzki Dom Kultury. Turniej ten z założenia jest turniejem plenerowym, tzn. jego organizacja zaplanowana była
na terenie Kamieniołomu, w sąsiedztwie
punktu widokowego w kształcie wieży. Niestety ze względu na pogodę tylko dwa turnieje odbyły się właśnie w tym miejscu, a dwa
w sali Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Na miejsce tegorocznego turnieju wybrano
Plac Siekluckiego w centrum Krasnobrodu.
Choć prognozy nie były wystarczająco
optymistyczne na placu przygotowano miejsce rozgrywek i tam też zostały przeprowadzone. Chwilowe przelotne opady deszczu
nie przeszkodziły sympatykom szachów w
rozgrywaniu kolejnych partii.
W V Turnieju Szachowym „Krasnobrodzka Wieża” wzięła udział rekordowa
liczba uczestników – 47 osób. Byli to zawodnicy z: Tomaszowa Lubelskiego, Biłgoraja, Opola Lubelskiego, Lublina, Krasnystawu, Zamościa, Zwierzyńca oraz Krasnobrodu.
Cieszymy się, że nasz turniej staje się coraz bardziej popularny.
Po rozegraniu ostatniej 7 rundy, kiedy było
już wiadomo, kto zwyciężył odbyło się podsumowanie turnieju. Wszyscy uczestnicy, z
rąk zastępcy burmistrza Krasnobrodu p. Piotra Michalskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy także puchary i nagrody
rzeczowe.
Oto najlepsi zawodnicy turnieju:
Kat. Juniorzy:
I miejsce - Bartłomiej Jarosz (Tomaszów

Lubelski)
II miejsce - Dawid Dzido – Biłgoraj
III miejsce - Michał Bartoszek – Tomaszów
Lubelski
Kat. Seniorzy:
I miejsce – Bartosz Probola – Tomaszów Lubelski
II miejsce – Jerzy Strzałka – Biłgoraj
III miejsce – Albin Jaworski – Tomaszów
Lubelski
Wręczono również drobne upominki dla
najstarszego zawodnika turnieju p. Albina
Jaworskiego i najmłodszego zawodnika Arnolda Kijka (ur. w 2000 roku).
Upominki otrzymali także rówieśnicy Arnolda - bliźniacy Jan i Michał Skwarek z Zamościa.
Po wręczeniu wszystkich nagród przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Na zakończenie uczestnicy turnieju zostali
zaproszeni na mały poczęstunek, który przygotowano w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
V Otwarty Turniej Szachowy „Krasnobrodzka Wieża” przeszedł już do historii.
Dziękuję wszystkim, którzy wnieśli swój
wkład w jego organizację. Dziękuję p. Andrzejowi Czochra – kierownikowi turnieju, p.
Józefowi Rybakowi – sędziemu głównemu
oraz p. Ryszardowi Żądło prowadzącemu obsługę komputerową turnieju.
Bardzo dziękuję także wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju i już
teraz zapraszam wszystkich do Krasnobrodu
na kolejną edycję „Krasnobrodzkiej Wieży”.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 20

Krasnobród
w Krasnym Brodzie
Ciąg dalszy ze str. 13
dyrektorami szkół i pracownikami Krasnobrodzkiego Domu Kultury odwiedzili miejscową
szkołę podstawową. Podczas spotkania z dyrektorem szkoły Milanem Bajajem porównywano
zasady funkcjonowania szkół w Polsce i na Słowacji. Poruszane były też tematy dotyczące nawiązania współpracy między szkołami.
Z Medzilaborec udaliśmy się do Krásnego Brodu i tam zwiedziliśmy ruiny monastyru. O
tym szczególnym dla Krásnego Brodu miejscu i historii z nim związanej opowiadał nam p. Michal Šmajda. Potem zobaczyliśmy jeszcze pomnik żołnierzy z pierwszej wojny światowej oraz
cerkiew greko-katolicką z kopią cudownego obrazu „Matki Boskiej Krasnobrodčkiej”. Gdy
zwiedziliśmy już te miejsca, spacerkiem udaliśmy się do Domu Kultury, gdzie przygotowano
dla nas pożegnany obiad. Jedzenie smakowało, atmosfera była serdeczna, ale czas rozstania
zbliżał się dużymi krokami. A rozstania i pożegnania są bardzo trudne. W imieniu nas wszystkich, za gościnność i serdeczne przyjęcie, staroście Vladimirowi Bajajowi i jego współpracownikom podziękował p. Adam Kałuża - przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie i
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś. Podczas pożegnania zarówno gospodarzom, jak i wielu z
nas łza zakręciła się w oku. Na koniec jeszcze wspólne pamiątkowe zdjęcie przy autokarze i
wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Droga przebiegła dosyć szybko. Do Krasnobrodu dojechaliśmy około godz. 22.30. Po wizycie pozostały nam miłe wspomnienia - gościnność i serdeczność przyjmujących nas ludzi
oraz perspektywa kontynuacji partnerskich kontaktów Krásnego Brodu i Krasnobrodu.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. 20
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Bieg Pamięci
Dzieci
Zamojszczyzny
W dniach 30.08. – 02.09.2007r. odbędzie
się kolejna, XXI edycja Czteroetapowego
Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu.
W piątek 31 sierpnia będziemy witali
zawodników w Krasnobrodzie, na mecie
drugiego etapu biegu prowadzącego ze Zwierzyńca. Pierwszy zawodnik spodziewany jest
na mecie około godz. 15.15. Tradycyjnie
uczestników biegu witać będą w centrum
Krasnobrodu władze samorządowe, mieszkańcy oraz zespół folklorystyczny „Wójtowianie”. Po raz drugi z organizatorami i
uczestnikami biegu spotkamy się w sobotę 1
września. Wówczas uczestnicy biegu wystartują z Krasnobrodu do III etapu prowadzącego do Zamościa. Uroczyste pożegnanie z
udziałem Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej
odbędzie o godz. 14.30 w centrum Krasnobrodu.
Prawdopodobnie w tegorocznym biegu
weźmie udział dwóch reprezentantów Krasnobrodu: Kazimierz Mielniczek - uczestnik
dwóch poprzedni biegów oraz Zbigniew Olszewski, który wystartuje po raz pierwszy.
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki. Wszystkich zapraszamy do kibicowania
zawodnikom.
M. Czapla

Pożegnanie
wakacji
W tym roku imprezę pod nazwą „Pożegnanie wakacji” zaplanowano w weekend na
przełomie sierpnia i września.
W piątek 31 sierpnia 2007r. w godzinach
przedpołudniowych odbędą się IX Zawody
Rowerowe, a od godz. 15.00 w centrum Krasnobrodu będziemy witali uczestników XXI
Wieloetapowego Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.
31 sierpnia odbędzie się też Piknik „Podarujmy dzieciom wiedzę” Zorganizowany
przez Towarzystwo Regionalne Miasta i
Gminy Krasnobród.
Natomiast w sobotę 1 września o godz.
11.00 na krasnobrodzkiej plaży rozpocznie
się IX Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Krasnobrodu. Około godz. 14.30 w
centrum Krasnobrodu pożegnamy uczestników Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny,
którzy wystartują do III etapu tego biegu.
Potem ponownie zapraszamy na krasnobrodzką plażę, na której od godz. 16.30 rozpocznie się dalsza część „Pożegnania wakacji”.
Szczegółowy program imprezy zostanie
podany na plakatach. Zapraszamy.
M. Czapla
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Radość nasza była krótka
Serce moje przepojone było ogromną
radością, kiedy 7 lipca po Wieczornej
Mszy Świętej razem z 50 osobową grupą
wyjeżdżałam na Jasną Górę, by spotkać się
z Rodziną Radia Maryja. Tym razem wzięliśmy udział w procesji z Darami Ołtarza.
Ofiarowaliśmy olejny obraz Matki Bożej
Krasnobrodzkiej i dary serca, które złożyli
dobrzy krasnobrodzcy parafianie. Za złożone dary otrzymaliśmy serdeczne podziękowanie zarówno od Ojców z Radia Maryja, jak i księży biskupów celebrujących
Mszę Świętą. Księża biskupi prosili także o
wstawienniczą modlitwę do Matki Bożej
Krasnobrodzkiej.
Wielogodzinną uroczystość przeżywałam na Szczycie Jasnej Góry. Wspaniałe
występy muzyczne, przepiękna homilia
księdza biskupa Andrzeja Dzięgi, słowa
Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka skierowane do zgromadzonej Rodziny Radia Maryja, radowały i ubogacały moją duszę.
Wzruszyły mnie także słowa pana premiera
Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział:
„Tutaj jest Polska”. Patrzyłam ze Szczytu
na kilkuset tysięczną rzeszę uczestników
pielgrzymki. Ta wielka Rodzina Radia Maryja z niezwykłą umiejętnością i godnością
dawała wyraz uwielbienia Boga i Ojczyzny. Patrzyłam, słuchałam i nabierałam coraz większego przekonania, że właśnie z
tych ludzi powinni brać przykład nie tylko
Polacy, ale i inne Narody.
Do domu wracaliśmy z modlitwą i pieśnią
na ustach oraz wielką radością w sercu.
Przed godziną 24 dotarłam do swojego
mieszkania, włączyłam Radio Maryja i
skończyła się moja radość. Usłyszałam jak
Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk zmęczonym i zatroskanym głosem tłumaczył, że
„nie jest wielbłądem”. Stałam w osłupieniu, poziom mojej adrenaliny sięgnął zenitu. Myślałam: Mój Boże, dlaczego tak
krótko pozwoliłeś nam się radować. I wtedy zrozumiałam, że potrzebne jest dalsze
nasze cierpienie i modlitwa, która pozwoli
zwyciężyć zło.

OGŁOSZENIE
W związku z coraz częstszymi interwencjami służb porządkowych oczyszczających kontenery do zbiórki opakowań
szklanych i tworzyw sztucznych, informujemy o rodzajach odpadów, które mogą
być tam oddawane:
• Pojemniki koloru białego- butelki ze
szkła przezroczystego po produktach
spożywczych (Nie wrzucamy szyb samochodowych, okien, butelek z rozpuszczalników)
• Pojemniki koloru zielonego - butelki
szklane kolorowe po produktach spożywczych np zielone, brązowe, żółte
(Nie wrzucamy innych odpadów)
• Pojemniki siatkowe-wrzucamy opakowania w miarę czyste butelki (tzw. PET
koniecznie zgniatamy), reklamówki z

W następnym dniu rozpoczął się potężny
jazgot. Lewicowo-liberalna prasa, komercyjne media elektroniczne, a także telewizja publiczna, którą przecież utrzymujemy,
przepuściły atak na Ojca Tadeusza Rydzyka. Za pomocą, zmanipulowanych taśm
snuły oszczerstwa, prowokacje i insynuacje. Siły zła mniej atakowały Radio Maryja, ponieważ już wcześniej mogły się przekonać, że nie pokonają Maryi i Ona obroni
swoje Radio. Jadowite media, które przez
cały czas napastują Ojca Tadeusza Rydzyka i Radio Maryja, a także ośmieszają Rodzinę Radia Maryja, nie otrzymały akredytacji na Jasną Górę.
Nie mogły szydzić i napastować pielgrzymów. Podglądały, więc pielgrzymkę, a
kiedy zrozumiały jaj wielkość i siłę, przepuściły ataki. W odpowiedzi Rodzina Radia Maryja uczyniła modlitewny szturm do
Nieba. Mocniej przytuliliśmy Różańce, organizowaliśmy błagalne Nabożeństwa w
Kościołach i tak trwamy zjednoczeni w bólu i cierpieniu. Do nas przyłączyli się ludzie, którzy dotąd słuchali Radia Maryja.
Zrozumieli, że musi być bardzo dobre, skoro jest tak atakowane. W modlitwie łączyli
się także ludzie chorzy, cierpiący, różne
zakony i zgromadzenia. Mamy nadzieję w
Bogu, że zło zostanie zdemaskowane i
zwycięży prawda.
Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden
bardzo bolesny fakt. Otóż gazeta „Wprost”
w przygotowanej prowokacji zastosowała
metody ubeckie rodem z PRL. W swojej
nieczystej grze wykorzystała młodość i naiwność studenta (być może za pewnym
wynagrodzeniem), który zdradził swojego
wykładowcę i nagrał jego wykład. Nagrania te wykorzystali najemnicy gazety i
zmanipulowali oszczerczy tekst. Żal mi tego studenta, który okazał się konfidentem.
Pewnym może być fakt, że na jego psychice powstała rysa, która może wpłynąć na
dalsze życie i postępowanie. W ten sposób
wykorzystywani byli ludzie w okresie

komunizmu, a dzisiaj ich teczki zalegają w
archiwach IPN. Obecnie żyjemy już w
wolnej Ojczyźnie. Nie jest ona jednak jeszcze oczyszczona z dawnych błędów, wad i
niebezpiecznych przyzwyczajeń. Dlatego
nadal cierpimy znosząc ataki i poniżenie.
Często zadaję sobie pytanie: Kiedy nadejdzie ten czas, że nasza Polska będzie prawdziwie wolna i oczyszczona, a ja będę mogła oddychać w niej całą piersią i cieszyć
się życiem? Myślę, że nadejdzie ten czas,
choć ja mogę go już nie doczekać. Zadbają
o to młodzi ludzie, pokolenie Jana Pawła
II. My, ludzie starsi, którzy tak wiele przeżyliśmy i widzieliśmy, wskazujemy młodym właściwą drogę życia w miłości do
Boga, Ojczyzny i bliźniego. Nauczmy ich
także słuchać i kochać Radio Maryja, które
jest wielkim skarbem na obecne czasy.
Powtarzajmy często za Ojcem Świętym Janem Pawłem II słowa modlitwy: „Maryjo,
Gwiazdo Ewangelizacji prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką”.
Kochani Czytelnicy, sądzę, że będę
wyrazicielką myśli i uczuć Rodziny Radia
Maryja w Krasnobrodzkiej Parafii i nie tylko, jeśli z całego serca podziękuję ks. prof.
dr hab. Edwardowi Walewandrowi – kanonikowi honorowemu Kapituły Archikatedralnej Lubelskiej, Kapelanowi Jego Świątobliwości – za przepiękną homilię wygłoszoną w czasie Mszy Świętej sprawowanej
na miejscowym cmentarzu w dniu
29.07.2007 r. Ksiądz Profesor Edward Walewander jest jedną ze wspaniałych osobliwości wywodzących się z Krasnobrodzkiej Parafii. Dlatego Jego odczucia są nam
szczególnie bliskie i drogie. Niech Bóg zapłaci Księdzu Profesorowi za troskę o radio
Maryja i Dzieła utworzone przez charyzmatycznego Ojca Tadeusza Rydzyka. Bóg
zapłać także za cykl wspaniałych artykułów pt. „ Pedagogia przez duszpasterstwo
parafialne. Na przykładzie biografii duszpasterzy krasnobrodzkich od drugiej połowy XIX w. do czasów współczesnych”,
zamieszczanych w naszej „Gazecie Krasnobrodzkiej”.
Józefa Kusz

tworzyw sztucznych, woreczki, folie spożywcze wrzucamy bez innych zanieczyszczeń np. resztek jedzenia.
Nie wolno wrzucać opakowań po oleju do silników
samochodowych, ośrodkach ochrony roślin, farbach,
rozpuszczalnikach, opakowań wielomateriałowych, foli
budowlanych zanieczyszczonych cementem, farbami.
Pozostałe odpady jak: makulatura, puszki aluminiowe możemy oddać w punktach skupu (zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny). Zużyte baterie możemy
oddać w Domu Kultury, w każdej szkole podstawowej
na terenie naszej gminy, ZGK lub budynku Urzędu
Miejskiego pok. nr 3.
Jednocześnie informujemy, że wyselekcjonowane
odpady odbierane są bezpłatnie przez firmy świadczące
usługi w zakresie odp śmieci. Warunkiem odbioru wyselekcjonowanych odpadów jest podpisanie umowy na
odbiór odpadów komunalnych i oddawanie tych odpadów przynajmniej raz w miesiącu.
BGKOS

OGŁOSZENIE
W związku z przygotowanym planem usuwania odpadów zawierających azbest dla
gminy Krasnobród, zwracamy się z prośba o informowanie Burmistrza Krasnobrodu o zmianach pokrycia
dachowego dokonanych w
okresie 31 marca 2006 roku
do 31 lipca 2007 roku.
Szczegółowa informacja
jest niezbędna do sporządzenia aktualnej ewidencji pokryć dachowych na terenie
naszej gminy.
BGKOS
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Krasnobrodzkie portrety rodzinne
promocja książki Mieczysława Kościńskiego
W ramach obchodów Dni Krasnobrodu
ważnym wydarzeniem dn. 21. 07. 2007 r. dla
wielu mieszkańców Krasnobrodu była promocja książki p. Mieczysława Kościńskiego
pt. „Krasnobrodzkie portrety rodzinne”. W
tym dniu o godz. 18. 00 w kościele parafialnym została odprawiana msza św. przez ks.
S. Skowrońskiego za mieszkańców Krasnobrodu przypomnianych w tej książce, na którą licznie przybyły rodziny bohaterów
wspomnianej publikacji.
Po mszy św. wszyscy zainteresowani
udali się do Krasnobrodzkiego Domu Kultury na promocję książki p. Mieczysława Kościńskiego pt. „Krasnobrodzkie portrety rodzinne”. O godz. 19. 00 świetlica w KDK
wypełniła się do ostatniego miejsca. Tuż po
19.00 głos zabrał autor książki Mieczysław
Kościński, który gorąco powitał gości, a w
szczególności: Dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury w Lublinie p. Janinę Biegalską, animatora Towarzystwa Regionu Lubelszczyzny p. Kazimierza Spaleńca, przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg.
Mirosława Wesołowskiego, władze miasta
Krasnobród: burmistrza p. Janusz Osia, z-cę
burmistrza p. Zbigniewa Michalskiego, sekretarza Urzędu Miejskiego p. Kazimierza
Gęślę, członków Rady Miejskiej, rodziny
wielopokoleniowe przybyłe na tą uroczystość

oraz ks. proboszcza Romana Marszalca oraz
ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego. Promocji
Książki towarzyszyła wystawa blisko 50 portretów rodzinnych, którą autor książki zaczął
prezentować. Potem p. Kościński zaczął prezentować kolejne rozdziały książki i jej bohaterów.
Oto one:
Strażacka rodzina Bodysów (wspomnienie o
rodzinie Bodysów)
Nauczyciele pasjonaci (rodzina Ćmilów)
Prekursorka agroturystyki (rodzina Drozdów)
Pokolenia na pokolenie (rodzina Gielmudów)
O moim domu (rodzina Guzowskich)
Muzyka piękna sama w sobie(rodzina Korniewskich)
Moje ścieżki rodzinne (rodzina Kościńskich)
Lenino – Berlin – Krasnobród (rodzina Olszewskich)
Ciernista droga sybiraka (rodzina Olszewskich)
Droga pod górę (rodzina Saków)
Profesor Maria Sieklucka – Dziuba
Witebsk – Górny Śląsk – Krasnobród (rodzina Szkultinów)
Golono, strzyżono (rodzina Szpyrów)
Z Kostopola do Krasnobrodu (rodzina Żurakowskich)
Stulatkowie
Z rodzinnego albumu
Wiersze o rodzinie, przemijaniu.

Pan M. Kościński książkę pt. „Krasnobrodzkie portrety rodzinne” zadedykował swojej
żonie Marii. Autor opatrzył ją licznymi zdjęciami z albumów rodzinnych. Książkę nakładem własnym autora wydało Wydawnictwo
POLIHYMNIA Sp. z. o. o. W ramach promocji książki miała miejsce degustacja krasnobrodzkich ciast p. Szpyry i sesja zdjęciowa.
Mieczysław Kościński – autor tej książki, pochodzi z Krasnobrodu, obecnie mieszka
w Lublinie. Jest dziennikarzem i publicystą.
Pasjonuje się historią Krasnobrodu. Jest prezesem Krasnobrodzkiego Towarzystwa Regionalnego od 1999r. Otrzymał w 2004 r.
Krzyż Kawalerii Order Odrodzenia Polski za
swą działalność. Jest autorem ośmiu książek,
w których utrwalił historię Krasnobrodu.
Książka pt.
„Krasnobrodzkie portrety rodzinne” autorstwa Mieczysława Kościńskiego jest jedyną w swoim
rodzaju trwałą
opowieścią o
środowisku, w
którym kiedyś
przyszło
im
żyć. Na uwagę
zasługują umieszczone w tej książce wycinki
z gazet, artykuły, wywiady, notatki, listy i
przejmujące wspomnienia utrwalone przez
autora. I to jest największa zasługa Mieczysława Kościńskiego. To dzięki niemu historia
Krasnobrodu staje się bliska dla czytelników
i stanowi swoisty dokument archiwalny.
Członkowie KTR i mieszkańcy Krasnobrodu
dziękują za 8 książkę o Krasnobrodzie i życzą zdrowia i sił w nogach oraz proszą o następne książki.

A. Słota

Wakacyjne sukcesy „Wójtowian”
Zespół folklorystyczny „Wójtowianie” działający przy Krasnobrodzkim Domu Kultury swoimi koncertami od wielu lat
uświetnia różnego rodzaju uroczystości odbywające się w Krasnobrodzie.
Udział w imprezach kulturalnych i uroczystościach religijnych i patriotycznych nie jest jedyną formą działalności zespołu. „Wójtowianie”. Biorą oni także czynny udział w przeglądach, konkursach i festiwalach organizowanych przez inne
ośrodki kultury. Uczestnicząc w nich prezentują swój dorobek
artystyczny, a poprzez to promują krasnobrodzką kulturę i sam
Krasnobród.
Promocja ta jest w jak najlepszym wydaniu, czego dowodem są prezentowane obok dyplomy. Pierwszy z nich informuje
nas o zajęciu przez „Wójtowian” I miejsca w I Regionalnym
Przeglądzie Zespołów Ludowych w Ożannie, który odbył się w
dniu 15 lipca 2007r., drugi zaś to dyplom za zajęcie II miejsca
w VI Transgranicznym Festiwalu Piosenki o Roztoczu, który
odbył się w dniu 29 lipca w Suścu.
Gratuluję Zespołowi dotychczasowych sukcesów artystycznych i życzę kolejnych. Tak trzymać!

M. Czapla
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ZAPROSZENIE
Burmistrz Krasnobrodu serdecznie zaprasza do udziału w
Seminarium informacyjnym nt. „Możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013”, które odbędzie
się w dniu 23 sierpnia 2007 r. sali Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Program seminarium:
• godz. 10.00- 10.10 Otwarcie seminarium oraz powitanie gości
– Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś
• godz. 10.10 – 10.20 Wystąpienie Członka Zarządu Województwa Lubelskiego – Mariusza Grada
Część I
• Andrzej Mróz – Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
• godz. 10.20- 10.30 Główne kierunki wsparcia samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
• godz. 10.30-10.45 Pomoc finansowa dla MŚP w ramach RPO WL 2007-2013 – zasady i poziom pomocy
• godz. 10.45 – 11.00 Dotacje w zakresie turystyki w ramach
RPO WL 2007-2013 – kierunki i poziom pomocy
11.00 – 11.15 przerwa na kawę
Część II
• godz. 11.15 -11.30 Magdalena Tomczyk – Kierownik Oddziału
Lubelskiej Fundacji Rozwoju - Agencji Rozwoju Regionalnego
w Tomaszowie Lubelskim „Bezpłatne usługi doradcze i informacyjne dla przedsiębiorców w ramach Punktu Konsultacyjnego”
• godz. 11.30 – 11.45 Anna Michalczyk – Doradca Klienta Lubelskiego Funduszu Przedsiębiorczości sp. z o. w Lublinie „Instrumenty finansowe Lubelskiej Fundacji Rozwoju – Agencji
Rozwoju Regionalnego w Lublinie dla przedsiębiorców”.

DIECEZJALNE
ŚWIĘTO PLONÓW
w Krasnobrodzie
9 września 2007r.
Program uroczystości
godz. 10.00 - Zbiórka delegacji z wieńcami przy Kaplicy Objawień na Wodzie.
godz. 10.15 - Przejście na cmentarz kościelny i powitanie poszczególnych delegacji z wieńcami.
godz. 11.00 - Koncert zespołu „Wójtowanie" i chóru z Parafii
Krasnobród.
godz. 11.45 - Hejnał Maryjny - Orkiestra Krasnobrodzka
- Powitanie uczestników Dożynek - Kustosz
Sanktuarium.
- Przekazanie chleba Gospodarzowi Dożynek.
godz. 12.00 - Msza Święta - Biskup Zamojsko-Lubaczowski Wacław Depo
Po modlitwie post communionem - pozdrowienie Księdza Biskupa i poświęcenie wieńców
PO MSZY ŚWIĘTEJ:
godz. 14.00 - ogłoszenia Księdza Prałata - Kustosza
Sanktuarium
- podziękowanie - Diecezjalny Duszpasterz
Rolników
- Procesja Eucharystyczna z wieńcami dożynkowymi
PO PROCESJI EUCHARYSTYCZNEJ:
Przy dawnym UG - występy zespołów i kapel ludowych, wystawy rolnicze i sztuki ludowej.

Mieczysław Sieklucki
Zasłużony dla Krasnobrodu
17 czerwca 2007r. rozpoczął działalność Komitet Organizacyjny powołany dla upamiętnienia pracy społecznej wieloletniego naczelnika Ochotniczej
Straży Pożarnej w Krasnobrodzie, farmaceuty i oddanego krasnobrodzkiej społeczności społecznika Pana magistra Mieczysława Siekluckiego.
Komitet ma za zadanie wypracowanie odpowiedniej formy upamiętnienia
zasłużonej dla Krasnobrodu osoby, gromadzenie informacji o Mieczysławie
Siekluckim oraz wspomnień z nim związanych, w celu przygotowania specjalnego wydania „Gazety Krasnobrodzkiej” oraz promowanie tej idei w społeczeństwie. Do zadań komitetu należy także zgromadzenie środków finansowych niezbędnych do realizacji tego zadania. W tym celu założone zostało
konto bankowe, na które można wpłacać pieniądze. Dla tych, którzy chcieliby
finansowo wesprzeć działania Komitetu podajemy nr konta:
KREDYT BANK S.A. O/Zamość 74 1500 1807 1218 0004 0765 0000.
Konto funkcjonuje od miesiąca i są już pierwsi darczyńcy, którzy dokonali
wpłat. Serdecznie im dziękujemy.
Ponawiamy naszą prośbę o udostępnienie pamiątek, wspomnień i innych
materiałów związanych z osobą mgr Mieczysława Siekluckiego, które pomogłyby nam w opracowaniu specjalnego wydania „Gazety Krasnobrodzkiej”.
Zapewniamy zwrot udostępnionych materiałów.
O dalszych działaniach Komitetu Organizacyjnego związanych z upamiętnieniem pracy społecznej wieloletniego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie Pana magistra Mieczysława Siekluckiego będziemy informowali w kolejnych wydaniach „Gazety Krasnobrodzkiej”. Wszystkich
chętnych zapraszamy do współpracy przy realizacji tego zadania.
M. Czapla

Ilustratorzy w Krasnobrodzie
W czerwcu 2006 roku odbyły się w Krasnobrodzie warsztaty plastyczne,
w których uczestniczyli wybitni polscy ilustratorzy. Ich efektem była wystawa
ilustracji pod nazwą „Korczak i jego dzieło”. Jako pierwsi wystawę mogli
obejrzeć mieszkańcy Krasnobrodu - uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 17
lutego 2007r. w auli Zespołu Szkół przy Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Potem prace powędrowały dalej do Zamościa, Olsztyna, i Częstochowy, a od
czerwca są w Krakowie - w związku z dużym zainteresowaniem wystawą na
prośbę organizatorów przedłużono jej czas trwania do końca wakacji. W sumie
„krasnobrodzka” wystawa będzie prezentowana w ponad 20 galeriach na terenie całego kraju, w tym tak atrakcyjnych jak Zamek w Krasiczynie, Zamek
Książ, czy Galeria Sztuki w Sopocie.
Wystawie towarzyszy album pt. „Korczak i jego dzieło” oraz informacja o
Krasnobrodzie. Jest to więc nie tylko dobra forma promocji sztuki w jej najlepszym wydaniu, ale także doskonała promocja Krasnobrodu.
O wystawie i organizatorach warsztatów pisze wiele gazet w Polsce. Oto
przykład Częstochowy: „A kto słyszał o Samodzielnym Publicznym Sanatorium
Rehabilitacyjny im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie? Częstochowian pewnie niewielu. Usłyszymy więc teraz, przy okazji otwarcia w Miejskiej Galerii
Sztuki wystawy ilustracji pod nazwą „Korczak i jego dzieło”. Prezentuje ona
plon warsztatów zorganizowanych w krasnobrodzkiej placówce w czerwcu
2006r. Ich inicjatorką, komisarzem wystawy i współredaktorem towarzyszącego jej albumu jest Maria Grażyna Szpyra, która od ponad 20 lat zajmuje się
upowszechnianiem polskiej ilustracji w kraju i za granicą”.
W olsztyńskiej prasie czytamy: „Miejsce spotkania nie jest przypadkowe.
Najlepsi polscy ilustratorzy do Krasnobrodu przyjeżdżają po inspiracje do dalszych działań. Właśnie tam omówiono prace m.in. do „Ballad i Romansów, Biblii czy „Pana Tadeusza”.
Biorąc pod uwagę wieloletnią tradycję oraz dostrzegając ważność tej formy działalności kulturalnej, Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś zdecydował o
potrzebie kontynuacji organizacji spotkań ilustratorów w Krasnobrodzie.
W tym roku plener odbędzie się w dniach 13-26 września. Jego organizatorem będzie Krasnobrodzki Dom Kultury. Funkcję kuratora pleneru powierzono p. Marii Grażynie Szpyra – osobie znanej nam od wielu lat i mającej
ogromne doświadczanie w realizacji tego typu przedsięwzięć. Bazą noclegową
i żywieniową dla uczestników pleneru będzie, podobnie jak w roku ubiegłym,
Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Więcej szczegółów na temat wrześniowego spotkania ilustratorów przekażemy w kolejnym wydaniu G.K.
M. Czapla

18

Sierpień 2007

Gazeta

rasnobrodzka

Oj, gdyby nie te dziury
w dachu!

Zabytkowe
pojazdy

Żyło by się jak w bajce – paniom po medycznym fachu.

Już po raz drugi w okresie tego lata w
Krasnobrodzie mieliśmy okazję podziwiać
zabytkowe pojazdy. Pierwsze spotkanie z
zabytkami motoryzacji odbyło się w
czerwcu (pisaliśmy o tym w czerwcowym
wydaniu G.K.), a kolejne lipcu. W lipcu
bowiem odbył się Międzynarodowy Rajd
Pojazdów Zabytkowych CAAR Mielec
Zamość 2007 zorganizowany przez Klub
Antycznych Automobili i Rajdów. Rajd
był powiązany z obchodami 50-lecia produkcji pierwszych w Polsce Samochodów
małolitrażowych MR-300 MIKRUS.
Podczas zamojskiej części rajdu (w
dniach 25-29 lipca) bazą dla jego uczestników był Ośrodek Wypoczynkowy „Jolanta” w Krasnobrodzie. Dzięki temu
mieszkańcy Krasnobrodu i przebywający
tu turyści mieli wiele okazji do oglądania
zabytkowych samochodów przejeżdżających ulicami naszego miasta. Stąd bowiem uczestnicy rajdu codziennie wyruszali na wcześniej ustalone trasy rajdu i
zwiedzali Zwierzyniec, Guciów, Zamość i
Krasnobród. Oprócz tych chwilowych
okazji do oglądania samochodów, dzięki
przychylności komandora rajdu pana Andrzeja Knyziaka zorganizowana została
także prezentacja samochodów na Placu
Siekluckiego w centrum Krasnobrodu.
Podczas ponad dwugodzinnej prezentacji,
która odbyła się w dniu 27 lipca 2007r.
przez Plac Siekluckiego przewinęło się
wiele osób, które z dużym zainteresowaniem oglądały stojące tam samochody. A
było co oglądać. Były zabytkowe pojazdy
reprezentujące takie marki jak: citroen,
opel, triumph, jaguar, fiat, porche, renoult,
warszawa, mercedes, austin healey, DKW,
AWZ, MG. Najstarszym prezentowanym
samochodem było DKW F5 z 1935 roku.
Podczas prezentacji oglądano samochody i
fotografowano je. Zdjęcia wówczas wykonane będą zapewne dla wielu pamiątką i
miłym wspomnieniem z wakacji w Krasnobrodzie.
Dziękuję organizatorom rajdu, z komandorem rajdu p. Andrzejem Knyziakiem na czele, za zorganizowanie nam tego interesującego spotkania z historią motoryzacji.
M. Czapla

Mi tam dachem dziurawym strugi wody do chaty nie ciekną,
w objęciach samotności, każdej nocy, stare kości krzepną.
Mi tylko? – jej nie potrzeba?: marchewki, pietruszki, fasolki, ziemniaków?
Za to dokucza mi chroniczny brak czasu na wymianę starych chodaków.
A przydałyby się jeszcze – mi? – nie, dla młodej turkaweczki:
poziomki, truskawki, pory, selery i ekologiczne ogóreczki.
Mi już nie przystoją: problemy, żale, złości i smutki,
a jednak byłem – be, bo nie dałem truskawek dla zapaśnej Łachutki.
Bo osiemnastolatek miał się lada dzień na horyzoncie pojawić,
musiałem więc plany nieco zlustrować, dla następcy łakocie zostawić.
Zbiesiła się za to nadobna, przefarbowana, pokwaśniała J....ka
i przez tydzień nie leciała na złamanie karku do naszego ogródka.
A ja nie muszę zaś lecieć na złamanie karku, po schodach do góry,
gdy byle jaka chmura zaczerni postrachem spoza „księżej” góry,
by podstawiać: rondelki, garnuchy, miednice, patelnie pod ukryte w dachu dziury,
bo podczas pięknej ulewy, świat piękny wokoło, nagle dla lokatorek, staje się ponury.
A maminy pieszczoszek zamiast matuli pomóc czule łapać cenne kropelki,
znika na tą okoliczność z chaty. Może zagląda do piwnej butelki?
A tu jeszcze na dokładkę seniorina codziennie córę przez telefon strofuje,
za mezalians, kazania, zamiast wuja duchownego redaguje.
Siostrzyczka wścibskonosa z „Krużewnik” co godzinę tarabani
i jak matki ni ma doma, to do wychowania siostrzeńca zawsze się przychrzani.
Zamyśla udręczona – oj, chyba zaraz na chybił, trafił do wody się rzucę,
której, jak diabeł – święconej bardzo się boję. Żywot marny skrócę.
Już sił brakuje, tyle problemów, w tym trójkącie bermudzkim dwoję się i troję.
Z tej opresji niecnej, na pewno – chyba się jednak powieszę,
ale jeszcze choć parę razy, niby do ogródka podyrdam
i leciwego ogrodnika, jednym drugim mrugnięciem pocieszę.
A później za niańkę do makaroniarzy gwoli euro pofyrgam.
Bo trudno w tym medycznym fachu, koniec z końcem związać,
a dzieciątka dwudziestoletniego nie będę pracą obciążać.
Gdyby to tylko te szparki w stropodachu, a tu jeszcze dziury w budżecie rodzinnym,
a rodzinka wszak wymaga rozczuleń nad „męczyzną” dziecinnym.
A wsyćko bez to, że od lat, przekrój starostów wielu,
w powiecie zapomniał, o jednym dziurawym dachu z epoki PRL-u.
Złorzeczą Baśki, Jadźki, Kaśki, gdy podczas ulewy i śniego-topów,
na szafy, dywany, krzesła, wyrka i piernaty „niewidzialny” siusia ze stropów.
Klną wściekle, jak onegdaj szewcy, czym świat teraźni stroi,
jeżdżą z listą żalów do starostwa, ale im, do dziurawego interesu, sentyment nie stoi.
Radzą przykryć dziurki czarną płachtą, lub listkiem figowym,
kamieniem, lub cegłą przycisnąć, na zadku usiąść spokojnie,
zalecają niczym pigularze wytrwałość w czekaniu. Może duchy dach zmienią w życiu
pozagrobowym?
A wsyćko znów, jak dawniej będzie – cacy. Tak będzie przystojnie.
Ważne wszak, że wkrótce pod bokiem wyrośnie następna zazdrosna apteka.
A kto by się tam za demokracji liberalnej rozczulał dziurkami nad chatą maluczkiego
człowieka?
Jakież to szczęście dopadnie lud miasteczka pięknego?
Tyle pigułek, maści, driakwi i medykamentów rodzaju różnego,
dla słabowitych – w czterech apteczkach nagromadzonych.
Do kupna – tylko w tej – zmyślnymi nagrodami kuszonych.
Nikt, kto przy zdrowym rozumie, długo nie będzie chorował,
zdrowie nieustające będzie tu kwitło, jak kwiatki w ogródkach,
raj istny tu będzie, naród zdrowy zapomni o śmierci smutkach.
Ludzie tylu driakwiami obłożeni, nie będą jak teraz – umierać,

Ciąg dalszy na str. 19
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Krasnobrodu ogłasza drugi przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Krasnobród położonych
w miejscowości Majdan Mały:
- nieruchomość przeznaczona pod uprawy rolne
oznaczona nr 881 o pow. 2,1394 ha. Cena wywoławcza - 6 880,00zł.,
- nieruchomość przeznaczona pod uprawy rolne
oznaczona nr 977 o pow. 1,5601ha. Cena wywoławcza – 5010,00zł.
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi
prawami, długami i roszczeniami osób trzecich
oraz hipotekami przymusowymi.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia
2007r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, ul.3-go Maja 36.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest
wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 28 sierpnia 2007r. na konto Gminy Krasnobród nr 08 1500 1807 1218 0001 6744
0000 w Kredyt Bank O/Zamość.
Osobie, która przetarg wygrała i nie stawi się
bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie
do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w UM w
Krasnobrodzie pokój nr 9, tel.0-84 6607691.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
Krasnobród 26.07.2007r.

„LAZURKI”
na Placu Siekluckiego
W dniu 12 sierpnia 2007r. o godz. 17.00 na
Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie odbył się
Koncert Zespołu Folklorystycznego "LAZURKI"
z Warszawy. Był to koncert zorganizowany w ramach letnich koncertów na Palcu Siekluckiego. Po
raz pierwszy wykonawcą koncertu był zespół pieśni i tańca.
„LAZURKI” to dziecięco-młodzieżowy zespół z Warszawy, który przebywając na wakacyjnych warsztatach tanecznych włączył się w życie
kulturalne naszego miasta. Podczas niedzielnego
koncertu zaprezentował piosenki i tańce krakowskie, rzeszowskie i śląskie oraz folklor Starej
Warszawy. Członkowie zespołu stworzyli też
możliwość do nauki tańca nazywanego „klapok”.
Dorosła publiczność nie zdecydowała się, aby
uczestniczyć w tej zabawie, ale dzieciaki chętnie
wdzieli w niej udział. Warto było, bo oprócz dobrej zabawy, nauczenia się podstawowych kroków
tego tańca były też małe upominki dla początkujących tancerzy.
Koncert „LAZURKÓW” zgromadził bardzo
liczną publiczność, która z wielkim zainteresowaniem oglądała prezentowany przez nich program.
Bardzo serdecznie dziękuję p. Zofii Marcinek
- kierownikowi artystycznemu zespołu i choreografowi oraz Zespołowi „LAZURKI” za dostarczenie niezapomnianych wrażeń mieszkańcom
Krasnobrodu i wypoczywającym w naszym mieście turystom. Podziękowania składam także p.
Krystynie Kowalskiej za przygotowanie wokalne
oraz p. Marzenie Korzyckiej za organizację koncertu.
M. Czapla
Fotoreportaż – str. - ...
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Krasnobrodu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy Krasnobród:
- nieruchomość przeznaczona pod budownictwo zagrodowe oznaczona nr 921 o
pow. 0,82ha położona w miejscowości Wólka Husińska. Cena wywoławcza 28 260,00zł.,
- nieruchomość przeznaczona pod uprawy rolne /łąka/ oznaczona nr 315 o pow.
0,21ha położona w miejscowości Hutki Namule. Cena wywoławcza 700,00zł.,
- nieruchomość przeznaczona pod uprawy rolne oznaczona nr 173 o pow.0,6254ha
położona w miejscowości Majdan Mały. Cena wywoławcza – 2630,00zł.,
- nieruchomość przeznaczona pod uprawy rolne oznaczona nr 851 o pow. 1,8706ha
położona w miejscowości Majdan Mały. Cena wywoławcza - 6370,00zł.
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami, długami i roszczeniami
osób trzecich oraz hipotekami przymusowymi.
Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 2007r. o godz.1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 36.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej do dnia 27 sierpnia 2007r. na konto Gminy Krasnobród 08
1500 1807 1218 0001 6744 0000 w Kredyt Bank O/Zamość.
Osobie, która przetarg wygrała i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w UM w Krasnobrodzie pokój nr 9,
tel. 0-84 6607691.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
Krasnobród 26.07.2007r.

Jesienna runda rozgrywek
ZARZĄD MGKS „IGROS” KRASNOBRÓD informuje, że mecze naszej drużyny o mistrzostwo klasy „A” w sezonie 2007/2008 /runda jesienna/ odbędą się na
stadionie sportowym w Krasnobrodzie przy ul. Wczasowej w następujących terminach i godzinach:
1. 18.08.2007 (sobota) juniorzy godz. 15:00, seniorzy godz. 17:00
„IGROS” – KS „POGOŃ 96” ŁASZCZÓWKA
2. 02.09.2007 (niedziela) juniorzy godz. 14:00, seniorzy godz. 16:00
„IGROS” – LKS „OLIMPIA WOJAN” MIĄCZYN
3. 16.09.2007 (niedziela) juniorzy godz. 14:00, seniorzy godz. 16:00
„IGROS”- SKS „RUCH” MACHNÓW NOWY
4. 23.09.2007 (niedziela) juniorzy godz. 14:00, seniorzy godz. 16:00
„IGROS”- GKS „PERŁA” TELATYN
5. 07.10.2007 (niedziela) juniorzy godz. 13:00, seniorzy godz. 15:00
„IGROS” – KS „LEGION” KOMARÓW
6. 21.10.2007 (niedziela) juniorzy 12:00, seniorzy godz. 14:00
„IGROS”- LKS „SZUMY” SUSIEC
Serdecznie zapraszamy do kibicowania.
Zarząd MGKS „IGROS”

Oj, gdyby nie te dziury w dachu!
Ciąg dalszy ze str. 18
zaś pleban, grabarz, dom pogrzebowy-pogrzebów pozbawion – będzie musiał
splajtować.
Naród szczęśliwy, jak kiedyś w komunie, wiecznie się będzie radował.
Tyko złotówek strumień wezbrany maściarzy będzie wspierał,
każdy rad ze złotego byznesu, rączki będzie zacierał.
Nikt, czy młody, chromy, czy stary z miasteczka nie postąpi, choćby na wiorstę,
raju pozostawić?!
Tylko mieszkanki dziurawego gmachu, po każdym laniu, nadal starostę
będą błogosławić!
I pomyśleć, że akcja tej bajeczki pod okiem Mera Miasteczka się toczy.

Krasnobród, 2007.06.17

Komisarczuk Mieczysław
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