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Modernizacja dróg 

w Starej Hucie i Majdanie Wielkim

W miesiącu wrześniu rozpoczną się 
prace związane z wykonaniem dwóch 
odcinków dróg gminnych w miejsco-
wości Stara Huta i Majdan Wielki (so-
łectwo Borki).

Modernizacja drogi gminnej nr 
110873L w Starej Hucie będzie prze-
prowadzona na odcinku 150 m. Na-
wierzchnia drogi wykonana zostanie z 
betonu asfaltowego ułożonego na pod-
budowie z kruszywa łamanego. 

Modernizacja drogi gminnej nr 110 
864L w Majdanie Wielkim (Sołectwo 
Bborki) wykonana zostanie na odcinku 
235m. Droga będzie modernizowana 
od skrzyżowania z drogą powiatową 
Tomaszów Lubelski – Jacnia od km 
0+003,00 do km 0+238,00. Nawierzch-
nia drogi wykonana zostanie z betonu 
asfaltowego ułożonego na podbudowie 
z kruszywa łamanego.   

Wykonawcą robót będzie Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo – Mostowych 
Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim. 
Cena oferty na wykonanie dwóch odcin-
ków dróg wynosi 182.159,88zł. Umowa 
zawarta została w dniu 02.09.2013r. za-
kończenie robót 20.10.2013r. 

Modernizacja świetlicy 
w Dominikanówce

Pod koniec lipca bieżącego roku 
została podpisana umowa z wykonaw-
cą robót - firmą Przedsiębiorstwem 
Handlowo Usługowym Erni Kucharski 

Antoni z Biłgoraja na modernizację bu-
dynku świetlicy wiejskiej w Dominika-
nówce. Będzie ona realizowana w za-
kresie wymiany konstrukcji dachowej 
oraz pokrycia dachu i wymiany instala-
cji elektrycznej. W zakres zamówienia 
wchodzi między innymi niżej wymie-
niony zakres robót: 
- rozbiórka pokrycia dachowego, łace-
nia, konstrukcji dachowej. 
Wykonanie konstrukcji dachu 
- rozbiórka dotychczasowych i muro-
wanie nowych kominów; 
- wykonanie czapek kominowych; 
- obróbka czapek kominowych; 
- montaż kratek wentylacyjnych w ko-
minach;
 - montaż wyłazu dachowego;
 - montaż składanych schodów strycho-
wych na poddaszu przy wyłazie; 
- montaż instalacji odgromowej; 
- w zakres zamówienia nie wchodzi 
wykonanie kominów wentylacyjnych 
z płyty OSB z wyprowadzeniem ponad 
dach; 
- w zakres zamówienia wchodzi wy-
prowadzenie pionów kanalizacyjnych 
ponad dach oraz ich obróbka; 
- wykonanie instalacji elektrycznej w 
zakresie związanym z wykonaniem 
oświetlenia sali głównej, na sali głów-
nej będą zamontowane oprawy świe-
tlówkowe lub oświetlenie punktowe 
ledowe;
- wymiana instalacji elektrycznej w 
obiekcie wg opracowanego projektu; 
- montaż lamp oświetleniowych z na-
pisem wyjście ewakuacyjne przy wyj-
ściach ewakuacyjnych, lampy muszą 
zostać wyposażone w moduł awaryjny;
- wykonanie sufitu podwieszanego mon-
towanego do konstrukcji dachowej; 
- montaż na dachu płotków śniego-
wych; 
- wykonanie podsufitki na zewnątrz bu-

dynku;
- szpoachlowanie oraz malowanie sufi-
tu podwieszanego; 
- ocieplenie sufitu podwieszanego;
Roboty zostaną wykonane w terminie 
do końca października 2013r. Ich koszt 
wynosi 107.140,00zł

Most na rzece Jacynka
 w Kaczórkach

Pod koniec sierpnia 2013r. została 
przydzielona Przedsiębiorstwu Inżynie-
rii Wodnej MELBUD S.A. w Zamościu 
umowa na realizację zamówienia pod 
nazwą: Budowa mostu na rzece Ja-

cynce w Kaczórkach -  Przebudowa 
istniejącej kładki przez rz. Jacynka 
polegająca na wykonaniu przepustu 
wraz z odcinkami dojazdowymi do 
przepustu w miejscowości Kaczórki.

Wartość podpisanej umowy wyno-
si 84.870zł. Termin wykonania robót 
– 20.09.2013r. W zakres zamówienia 
wchodzi: wykonanie przepustu z bla-
chy falistej (karbowanej) o przekroju 
łukowo kołowym 2,10 X1,55m i dłu-
gości 12,0m (dołem). Przepust zostanie 
usytuowany symetrycznie w stosunku 
do istniejącej kładki i dostosowany do 
koryta rzeki. Przy moście zostanie wy-
konany odcinek ciągu pieszo-jezdnego 
o szerokości nawierzchni 4,50m i pobo-
cza o szerokości 1,25m. Nawierzchnię 
ciągu pieszo-jezdnego z kruszywa na-
turalnego wykonana zostanie na odcin-
ku o długości 35m.

W obrębie przecięcia z ciekiem 
wodnym wykonane zostaną obustronne 
bariero-poręcze o długości 8,0m oraz 
na zakończeniach bariery SP-06 o dłu-
gości 4,0m. 

Informacje zebrała:
Mariola Czapla

Ogłoszenie

UBEZPIECZENIA
Szeroki wybór 

firm ubezpieczeniowych: 
Uniqa, Proama, LibertyDirect, 

MTU, LINK4, Generali.
Ubezpieczenia komunikacyjne, 

majątkowe, rolne i na życie.

ul. 3 Maja 42, 
I piętro. pok. 3

22-440 Krasnobród 

Serdecznie zapraszamy!



Gazeta     rasnobrodzka 3Wrzesień 2013

Od niedzieli 18 sierpnia 2013r. 
wszyscy miłośnicy muzyki organowej 
i kameralnej mogli zaspokoić swój głód 
muzyczny biorąc udział 
w VII Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej 
„Per Artem ad Astra”, 
który odbywał się w 
Krasnobrodzie.

Organizatorami tego 
muzycznego przedsię-
wzięcia są: Krasno-
brodzki Dom Kultury, 
Fundacja Młodzieżowej 
Orkiestry Kameralnej 
„Divertimento” z War-
szawy, Urząd Miejski w 
Krasnobrodzie oraz kra-
snobrodzkie parafie: Na-
wiedzenia Najświętszej 
Marii Panny i Zesłania 
Ducha Świętego.

Honorowy Patronat 
nad Festiwalem objął 
Ordynariusz Diecezji Za-
mojsko-Lubaczowskiej 
Jego Ekscelencja Ksiądz 
Biskup Marian Rojek i 
Burmistrz Krasnobrodu 
Wiesław Chmielowiec.

Struktury organiza-
cyjne tego muzyczne-
go projektu, nie uległy 
zmianie i tak od siedmiu 
lat funkcję dyrektora 
Festiwalu sprawuje Elż-
bieta Ostrowska - inicja-
torka tego wydarzenia, 
prezes Fundacji Mło-
dzieżowej Orkiestry Ka-
meralnej „Divertimento” 
z Warszawy, dyrektorem 
artystycznym jest dr Ja-
rosław Wróblewski, zaś 
funkcję koordynatora 
pełni Mariola Czapla - 
dyrektor Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury.

Tegoroczni sponso-
rzy Festiwalu to: DE SOTO 
Sp. z o.o., TAT Elektronik Centrum Or-
ganów Kościelnych, Polskie Towarzy-
stwo Bachowskie, Drukarnia „Zamdruk” 
z Zamościa oraz Ośrodek Wypoczynko-
wy „Natura” w Krasnobrodzie. 

Patronat medialny nad Festiwalem 
objęli: TVP Lublin, Tygodnik Katolic-
ki „Niedziela”, Tygodnik „Idziemy”, 

Katolickie Radio Zamość, Gazeta Kra-
snobrodzka i portal internetowy Zamość 
onLine.

W ramach tegorocz-
nego festiwalu odbył się 
VI Ogólnopolski Kon-
kurs Organowy, recital 
fletowy, wieczór poetyc-
ki z Katarzyną Łaniew-
ską, wieczór poezji w 
wykonaniu uczestników 
warsztatów teatralnych 
prowadzonych przez 
prof. Łucję Rećko-Żar-
necką, koncert zespołu 
„Altri Stromenti”, Warsz-
taty Muzyki Barokowej 
oraz Kurs Interpretacji 
Muzyki Organowej.

Koncert 

Inauguracyjny

W niedzielę 18 sierp-
nia 2013r. koncertem in-
auguracyjnym w wyko-
naniu  dwóch młodych 
organistów Krzysztofa 
Musiała i Krzysztofa 
Ostrowskiego rozpoczął 
się VII Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej 
„Per Artem ad Astra” 
Krasnobród 2013.

Oficjalnego rozpo-
częcia festiwalu doko-
nała Mariola Czapla 
- dyrektor Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury i 
dr Jarosław Wróblewski 
-dyrektor artystyczny fe-
stiwalu.

Wśród zgromadzo-
nej publiczności obec-
ni byli przedstawiciele 
władz samorządowych 
naszego miasta: Bur-
mistrz Wiesław Chmie-
lowiec i Przewodniczący 

Rady Miejskiej Kazimierz 
Misztal.

W świat muzyki wprowadził słucha-
czy dr Jarosław Wróblewski nawiązując 
do historii muzyki organowej. Przedsta-
wił również sylwetki wykonawców.

To pierwsze w tym roku festiwalowe 
spotkanie z muzyką organową na długo 
pozostanie w pamięci jego odbiorców, 

którzy gromkimi brawami podziękowali 
młodym organistom. 

Na zakończenie głos zabrał Bur-
mistrz Krasnobrodu Wiesław Chmie-
lowiec, który dziękując wszystkim za 
przybycie zaprosił na kolejne wydarze-
nia w ramach festiwalu.

Recital fletowy 
na Podzamku

Recital fletowy Agnieszki Kaćmy, 
który odbył się w środę 21 sierpnia 
2013r,  w Kościele p.w. Zesłania Ducha 
Świętego w Krasnobrodzie, był  kolej-
nym wydarzeniem zorganizowanym w 
ramach VII Festiwalu Muzyki Organo-
wej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”. 

Koncert poprowadził dr Jarosław 
Wróblewski – dyrektor artystyczny fe-
stiwalu, który przedstawił sylwetkę Ar-
tystki i opowiedział o przygotowanych 
na ten wieczór utworach  i ich kompo-
zytorach. 

Na koncert przybyli licznie miłośni-
cy muzyki poważnej. W wykonywanych 
utworach wyczuwalna była wielka pasja 
i zaangażowanie. Duże zainteresowanie 
i poruszenie wśród publiczności wzbu-
dziły współczesne kompozycje Stefana 
Kisielewskiego i Thorkella Sigurbjorns-
sona.

Niezwykłe efekty specjalne, a także 
włączenie do wykonania dodatkowych 
źródeł dźwięku (tzw. muzyka konkret-
na) we wnętrzu kościoła, dały nadzwy-
czaj ciekawe efekty sonorystyczne.

 Ciąg dalszy na str. 4

VII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
„Per Artem ad Astra”- Krasnobród 2013
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VII Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej 

„Per Artem ad Astra”
- Krasnobród 2013

Ciąg dalszy ze str. 3

Warsztaty Teatralne

W tym roku w ramach festiwalu od-
były się także Warsztaty Teatralne, które 
prowadziła profesor Akademii Teatralnej 
im. Al. Zelwerowicza w War-
szawie pani Łucja Rećko-Żar-
necka. 

Uczestnikami warsztatów 
była młodzież akademicka 
tworząca grupę pod nazwą 
„Teatr całodobowy”.

Spotkania warsztatowe 
odbywały się w dniach 18-22 
sierpnia 2013r., a ich zakoń-
czeniem był  wieczór poezji, 
podczas którego młodzi wyko-
nawcy zaprezentowali efekty 
swojej pracy.

Warsztaty przebiegały w 
bardzo miłej atmosferze, a 
biorący w niej udział studen-
ci zgodnie stwierdzili, że do-
świadczenie i wskazówki jakie 
otrzymali podczas tych spo-
tkań są bezcenne i na pewno 
zaowocują  w  ich przyszłych 
działaniach aktorskich.

Spotkanie z poezją w KDK

22 sierpnia 2013r. w go-
ścinnych progach Krasno-
brodzkiego Domu Kultury, odbyło się 
spotkanie z poezją.

W pierwszej jego części wybitna ak-
torka Katarzyna Łaniewska wystąpiła w 
wiązance poetyckiej pt. „Porozmawiaj-
my o miłości”. Słowami poetów polskich 
m. in.: A. Mickiewicza, J. Słowackiego, 
K.I. Gałczyńskiego, J. Tuwima, E. Bryl-
la, K. Iłłakowiczówny, W. Szymborskiej, 

opowiadała o miłości młodzieńczej, 
dojrzałej, matczynej, miłości do Boga  
i Ojczyzny.  Do spotkania z tą wyjątko-
wą osobowością polskiego teatru i kina 
wprowadziła zgromadzoną publiczność 
aktorka Teatru Polskiego w Warszawie - 
Ewa Domańska. Godzinny występ został 
gorąco przyjęty oklaskami przez widow-
nię.

W drugiej części spotkania plon 
swojej pracy zaprezentowali uczestnicy 
warsztatów teatralnych, które odbywały 
się pod kierunkiem prof. Łucji Rećko-
Żarneckiej. Młodzi aktorzy przygotowali 

fragment „Pana Tadeusza” Adama Mic-
kiewicza pt. „Umizgi”. Ten występ rów-
nież nagrodzono gromkimi brawami.

Na zakończenie wieczoru wszyscy 
miłośnicy talentu Katarzyny Łaniewskiej 
mieli okazję do chwili rozmowy, zrobie-
nia pamiątkowego zdjęcia i otrzymania 
autografu.

Koncert zespołu „Altri Stromenti”

Koncert Zespołu Instrumentów Daw-
nych „Altri Stromenti” zakończył ciąg 
imprez zorganizowanych w ramach VII 
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameral-
nej „Per Artem ad Astra”. Koncert odbył 
się 23 sierpnia  w Kościele Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny w Krasnobro-
dzie. 

Zarówno rodzaj muzyki jak i instru-
menty, na których zagrali muzycy, ideal-
nie komponowały się z tradycją i historią 
Sanktuarium oraz charakterem festiwalu. 

Zespół wystąpił w cztero-
osobowym składzie: Leszek 
Firek - skrzypce barokowe, 
Maciej Łukaszuk - wiolonczela 
barokowa, Krzysztof Ostrow-
ski – klawesyn i Piotr Troja-
nowski - flet prosty altowy.

W zaprezentowanym re-
pertuarze rozbrzmiewała mu-
zyka XVII wieku oraz szeroko 
pojęta „klasyka baroku”. 
Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że nazwa  „altri stromen-
ti” oznacza inne instrumenty i 
nawiązuje do barokowej prak-
tyki dopuszczającej zmienną 
obsadę głosów w utworach. 
Ma też sugerować specyfikę 
zespołu posługującego się in-
strumentami dawnymi, a więc 
„innymi” niż powszechnie dziś 
używane.

Warsztaty 
Muzyki Barokowej

W ramach festiwalu odby-
wają się także Warsztaty Muzy-

ki Barokowej.
Zajęcia prowadził skrzypek - Leszek 

Firek – kierownik artystyczny zespołu 
„Altri Stromenti”, wieloletni profesor 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 
znawca i pasjonat muzyki dawnej.

Uczestnikami warsztatów były dzieci 
i młodzież z Warszawy, ale także z Za-
mościa, Lublina i po raz pierwszy z Kra-
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snobrodu. 
W warsztatach brali udział przede 

wszystkim instrumentaliści związani z 
grą na instrumentach smyczkowych. Za-
jęcia odbywały się w grupach kameral-
nych i zespole orkiestrowym.

Każdego roku pan Leszek Firek 
przygotowuje niepowtarzalną koncepcję 
repertuarową obejmującą szczegółowe 
dziedziny stylistyczne. 

W tym roku orkiestra pracowała nad 
utworami kompozytorów polskich doby 
renesansu i utworami J-B Lullego, które 
zaprezentowała podczas koncertu finało-
wego na zakończenie festiwalu.

Kurs Interpretacji 
Muzyki Organowej

Festiwal Muzyki Organowej i Kame-
ralnej „Per Artem ad Astra” w Krasno-
brodzie, to wydarzenie wielowarstwowe, 
w którego składa wchodzi m.in. Kurs In-
terpretacji Muzyki Organowej

W tym roku kurs prowadzili: prof. 
Józef Serafin z Akademii Muzycznej w 

Krakowie, dr Jadwiga Kowalska z Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II oraz dr Jarosław Wróblewski 
z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie

Uczestnicy kursu pracowali pod 
okiem pedagogów nad programem obej-
mującym utwory organowe z różnych 
epok. Problematyka kursu obejmowała 
zagadnienia związane ze stylistycznym 
wykonawstwem muzyki organowej. W 
centrum zainteresowania znalazły się za-
gadnienia artykulacji, oraz zagadnienia 
związane z akustyką przestrzeni kościoła 
i registracją. 

W Krasnobrodzkim Domu Kultury 
natomiast odbył się wykład jurora Kon-
kursu - pani Olgi Dmytrenko z Kijowa na 
temat „Ukraińska Kultura Organowa”.

VI Ogólnopolski Konkurs 
Organowy

Po raz szósty odbył się w Krasnobro-
dzie Ogólnopolski Konkurs Organowy w 

ramach Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej „Per Artem ad Astra”.

Podczas dotychczasowych edycji 
konkursu wzięło w nim udział około 70 
uczestników z całej Polski.

Tegoroczna jego edycja zgromadziła 
14 uczestników - uczniów szkół śred-
nich oraz studentów z pięciu znaczących 
ośrodków organowych: Warszawy, Lu-
blina, Krakowa, Gdańska, Suwałk, Tar-
nowa, Rybnika, Raciborza.

Przewodniczącym Jury konkursu był 
prof. Józef Serafin z Akademii Muzycz-
nej w Krakowie. W pracach Jury uczest-
niczyli także: dr Jadwiga Kowalska z 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, dr Jarosław Wróblewski 
z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie oraz Olga Dmy-
trenko z Kijowa (Ukraina), absolwentka 
Narodowej Akademii Muzycznej Ukra-
iny, pedagog i nauczyciel gry na orga-
nach i fortepianie. 

Podczas dwóch dni konkursu (22-
23 sierpnia), który rozgrywany był w 
Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Kra-

snobrodzie na organach fir-
my Kamiński, uczestnicy 
wykonywali przygotowany 
program obejmujący utwory 
Johanna Sebastiana Bacha, 
kompozytorów północno-
niemieckich, utwór kompo-
zytora polskiego oraz utwór 
dowolny. 

Dnia 23 sierpnia 2013r. 
po przesłuchaniach konkur-
sowych odbyło się posiedze-
nie Jury, które wyłoniło lau-
reatów Konkursu. Wyniki 
konkursu jego uczestnicy po-

znali w dniu 24 sierpnia w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury, wówczas otrzymali 
również zaświadczenia o uczestnictwie 
w Kursie Interpretacji Muzyki Organo-
wej.

Wyniki VI Ogólnopolskiego Konkur-
su Organowego przedstawiają się nastę-

pująco:
I miejsce

JAKUB WOSZCZALSKI
PSM II st. im. W. Żeleńskiego 

w Krakowie
nauczyciel: Andrzej Białko

II miejsce
MACIEJ SOMERLA

PSM I i II st. im. K. i A. Szafranków 
w Rybniku
nauczyciel: 

Elżbieta Włosek-Żurawiecka
III miejsce - ex aequo

PATRYK PODWOJSKI
Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w 

Gdańsku-Wrzeszczu
nauczyciel: 

Błażej Musiałczyk 
PAWEŁ PRZYBYŁA 

PSM I i II st. im. K. i A. Szafranków 
w Rybniku
nauczyciel: 

Elżbieta Włosek- Żurawiecka
Wyróżnienie

TOMASZ RÓG 
KUL Jana Pawła II w Lublinie
nauczyciel: Jadwiga Kowalska

 Nagroda za najlepsze wykonanie 
utworów J. S. Bacha

JAKUB WOSZCZALSKI 
PSM II st. im. W. Żeleńskiego 

w Krakowie
nauczyciel: Andrzej Białko

     

Zakończenie Festiwalu

Trwający tydzień festiwal zakończył 
się 24 sierpnia 2013r. uroczystą Mszą św. 
dziękczynną w Sanktuarium Maryjnym 
w Krasnobrodzie  odprawioną w  inten-
cji organizatorów, wykonawców i wszyst-
kich zaangażowanych w organizację tego 
przedsięwzięcia przez ks. prałata dr Eu-
geniusza Derdziuka – proboszcza Parafii 
NNMP w Krasnobrodzie. 

Po mszy św. nastąpiło uroczyste ogło-
szenie wynikówVI Ogólnopolskiego Kon-
kursu Organowego, którego dokonał prze-

Ciąg dalszy na str. 6
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VII Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej 

„Per Artem ad Astra”
- Krasnobród 2013

Ciąg dalszy ze str. 5
wodniczący Jury prof. Józef Serafin oraz 
wręczenie dyplomów i nagród.

Główną nagrodą w konkursie była sta-
tuetka festiwalowa, autorstwa krakowskie-
go rzeźbiarza Marka Stankiewicza wyko-
nana specjalnie na krasnobrodzki festiwal. 
Laureat I nagrody otrzymał także prawo 
udziału w Międzynarodowym Festiwalu 
Organowym  Młodych „Juniores Priores 
Organorum Sejnensis” w Sejnach w 2014 
roku – nagroda ufundowana przez Orga-
nizatora tego festiwalu oraz zaproszenie 
do wykonania recitalu podczas Inaugu-
racji VIII Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej „Per Artem ad Astra” Krasno-
bród 2014.

Ponadto wszyscy laureaci otrzymali 
nagrody finansowe, ufundowane przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury, obrazy Mat-

ki Boskiej Krasnobrodzkiej od ks. Prałata 
Eugeniusza Derdziuka, płyty CD ufundo-
wane przez Polskie Towarzystwo Bachow-
skie. Wśród nagród były również kupony 
dające możliwość zakupu instrumentów 
Firmy TAT Elektronik z 20% rabatem.

Pozostali uczestnicy trzymali dyplomy 
uczestnictwa i płyty CD od Polskiego To-
warzystwa Bachowskiego, a Igor Sikorski 
z Kijowa otrzymał także nagrodę pozare-
gulaminową od Jurorów za najlepsze wy-
konanie utworów kompozytora polskiego.

Po wręczeniu nagród i dyplomów 
odbył się Koncert Laureatów VI Ogólno-
polskiego Konkursu Organowego, który 
prowadzili: Mariola Czapla – dyrektor 
KDK i dr Jarosław Wróblewski – dyrektor 
artystyczny festiwalu.

Po muzyce organowej przed zgroma-
dzoną publicznością zaprezentowali się 
uczestnicy Warsztatów Muzyki Barokowej 
pod kierunkiem Leszka Firka. Warto przy 
tej okazji wspomnieć, że jeden z utworów 
został wykonany z udziałem Magdaleny i 
Katarzyny Cybulskich z Krasnobrodu oraz 
Piotra Trojanowskiego - multiinstrumenta-

listy ze Zwierzyńca. 
Na koniec tego wieczornego spotka-

nia i jednocześnie całego festiwalu były 
podziękowania.  Wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do przygotowania i reali-
zacji tegorocznej edycji tego muzycznego 
projektu dziękowali Burmistrz Krasnobro-
du Wiesław Chmielowiec i Mariola Cza-
pla. Szczególne słowa uznania skierowali 
do inicjatorów i organizatorów Festiwalu  
oraz Jurorów, którzy swoją wiedzą i do-
świadczeniem wspierają to przedsięwzię-
cie.

I tak kolejny  Festiwal Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra” 
przeszedł już do historii. Była to już VII 
odsłona tego wielowymiarowego wyda-
rzenia kulturalnego.

Tradycyjnie uwieńczeniem Festiwalu 
było wspólne pamiątkowe zdjęcie.

M.K. i dr Jarosław Wróblewski

Fotoreportaż – str. 10-11
Fot. M. Kawecka

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy mie-
li swój udział w organizacji i realizacji VII Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra” – Krasnobród 
2013. 

Serdecznie dziękuję Pani Elżbiecie Ostrowskiej – dyrek-

torowi festiwalu i inicjatorce tego wydarzenia oraz Panu dr 
Jarosławowi Wróblewskiemu – dyrektorowi artystycznemu 
za zaangażowanie i trud pracy włożony w przygotowanie festi-
walu oraz jego sprawny przebieg.

Słowa podziękowania kieruję także do:
* J. E. Księdza Biskupa Mariana Rojka – Ordynariusza 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej za objęcie festiwalu Ho-
norowym Patronatem,
* Ks. Prałata dr Eugeniusza Derdziuka – proboszcza Para-

fii NNMP w Krasnobrodzie za współorganizację festiwalu,
* Ks. Romana Sawica– proboszcza Parafii Zesłania Ducha 
Św. w Krasnobrodzie za współpracę przy organizacji recitalu 
fletowego w Kościele św. Ducha

Dziękuję władzom samorządowym:
* Panu Krzysztofowi Hetmanowi Marszałkowi Wojewódz-

twa Lubelskiego za list gratulacyjny skierowny do Organiza-
torów festiwalu,
*Panu Burmistrzowi Krasnobrodu Wiesławowi Chmielow-

cowi za patronat i wspieranie festiwalu na różnych płaszczy-
znach.

Dziękuję także wszystkim wykonawcom i uczestnikom fe-
stiwalu:
* Panom Krzysztofowi Musiałowi i Krzysztofowi Ostrow-

skiemu - młodym organistom inaugurującym festiwal,
* Pani Agnieszce Kaćma za recital fletowy,
* Jurorom VI Ogólnopolskiego Konkursu Organowe-

go: prof. Józefowi Serafinowi – przewodniczącemu Jury,           
dr Jadwidze Kowalskiej, Oldze Dmytrenko, dr Jarosławo-

wi Wróblewskiemu za pracę w Jury oraz prowadzenie Kursu 
Interpretacji Muzyki Organowej,
* Panu Leszkowi Firkowi za piękny koncert Zespołu „Altri 

Stromenti” oraz prowadzenie Warsztatów Muzyki Barokowej,
* Pani prof. Łucji Rećko-Żarneckiej za prowadzenie Warsz-
tatów Teatralnych,
* Pani Katarzynie Łaniewskiej za wzruszające spotkanie z 
poezją i dostarczenie wielu niezapomnianych wrażeń,
* Uczestnikom VI Ogólnopolskiego Konkursu Organowe-

go,

* Panu Michałowi Pyrzyńskiemu i Krzysztofowi Ostrow-

skiemu za registrację podczas konkursu organowego i koncer-
tu laureatów,
* Dzieciom i młodzieży – uczestnikom Warsztatów Muzyki 
Barokowej i Warsztatów Teatralnych za owocną pracę pod-
czas warsztatów oraz prezentację jej efektów podczas wieczoru 
poetyckiego i koncertu.

Serdeczne słowa podziękowania za życzliwość i wszelką 
pomoc przy realizacji wydarzeń festiwalowych kieruję do: 
* Pani Ewy Domańskiej i Pana Piotra Bajora
* Państwa Katarzyny i Piotra Bieńkowskich
* Pana Andrzeja Willmanna
* Pani Urszuli Szyport 

Dziękuję także sponsorom:
* De Soto Sp. z o. o.
* TAT Elektronik Centrum Organów Kościelnych
* Drukarni „Zamdruk”
* Polskiemu Towarzystwu Bachowskiemu, 
* Ośrodkowi Wypoczynkowemu „Natura” 

oraz Patronom medialnym
* TVP Lublin
* Tygodnikowi „Idziemy”
* Katolickiemu Radiu „Zamość”
* Tygodnikowi „Niedziela” Zamojsko-Lubaczowska
* Portalowi internetowemu Zamość onLine

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację Festi-
walu.

Mariola Czapla

dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury

Podziękowania 
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Szanowni Państwo, dzisiejsza 
impreza organizowana jest w 

ramach projektu „Współpraca gminy 
Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w 
zakresie rozwoju kompetencji uzdrowi-
skowych i turystycznych”. Projekt finan-
sowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego po-
przez Program Operacyjny Rozwój Pol-
ski Wschodniej na lata 2007 – 2013”- 
taką zapowiedź regularnie co 45 minut  
mogli usłyszeć  uczestnicy jarmarku 
turystycznego zorganizowanego 4 sierp-
nia 2013 roku przez Urząd Miasta w 
Krasnobrodzie.  

Imprezę zorganizowano w celu pro-
mocji turystyki w gminie Krasnobród.  
Z jednej strony stanowiła ona element 
lokalnego produktu turystycznego po-
zwalając turystom uatrakcyjnić pobyt 
w Krasnobrodzie, z drugiej strony stała 
się ważnym wydarzeniem kulturalnym, 
z którego licznie korzystali także miesz-
kańcy miasta jak i sąsiednich miejsco-
wości. 

Od godz. 16 czynne były stoiska wy-
stawiennicze rzemieślników oraz  twór-
ców rękodzieła ludowego. Osoby zain-
teresowane różnymi wyrobami mogli 

je kupić jak również skorzystać z usług 
licznie reprezentowanej na jarmarku 
branży gastronomicznej. Punktem kul-
minacyjnym były 2 koncerty: Krystyny 
Giżowskiej oraz zespołu Cliver.  Róż-
ne gatunki muzyczne reprezentowane 
przez tych wykonawców zgromadziły 2 
rodzaje widowni. W pierwszym koncer-
cie uczestniczyły głównie osoby starsze, 
pamiętające początki kariery Krysty-
ny Giżowskiej, w drugim zaś przede 
wszystkim młodzież i miłośnicy muzyki 
discopolowej. Zorganizowanie 2 tak róż-
nych koncertów podczas jednej imprezy 
było nie tylko ciekawym, ale także nie-
zwykle udanym przedsięwzięciem.

Ze środków projektu sfinansowano 
organizację 3 jarmarków, obok krasno-
brodzkiego, także w Solcu - Zdroju i w 
Rymanowie. Łącznie na ten cel współ-
pracujące gminy wydały ponad 130 tys. 
zł, 90% tej kwoty sfinansowała Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w 
Warszawie z Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej na lata 2017 
– 2013. 

Kampania promocyjna realizowa-
na w projekcie, obok organizacji jar-
marków, obejmuje m.in. produkcję 

30-sekundowego spotu telewizyjne-
go promującego usługi turystyczno – 
uzdrowiskowe gmin partnerskich oraz 
jego 178 – krotną emisję w telewizji 
regionalnej i 72-krotną w telewizji 
ogólnokrajowej. Spot można obejrzeć 
w TVP1 i TVN. Zaplanowano także 
zamieszczenie 80 ogłoszeń prasowych, 
druk 3-tomowego albumu fotograficz-
nego, druk kilku tysięcy plakatów, ulo-
tek i broszur informacyjnych oraz pro-
dukcję ponad 20 000 gadżetów (m.in. 
piłek, koszulek, długopisów, toreb itp.) 
Produkowane są witacze i tablice infor-
macyjne. Wykonano wizualizację 3D 3 
gmin w tym terenów inwestycyjnych 
oferowanych przez samorządy.  Kam-
pania promocyjna prowadzona jest pod 
hasłem „Malownicze uzdrowiska, bliżej 
niż myślisz”. 

Władysław Molas
koordynator projektu

Fotoreportaż – str. 20
fot. M. Kawecka i M. Mazurek

Malowniczy jarmark
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„Krasnobród nie ma przed nami ta-
jemnic” – tak mogli powiedzieć ucznio-
wie klas II krasnobrodzkiego gimnazjum 
po zrealizowaniu projektu edukacyjne-
go.

Projekt edukacyjny to przedsię-
wzięcie obowiązkowe dla wszystkich 
uczniów gimnazjum, polegające na ze-
braniu i zaprezentowaniu wybranych 
informacji z różnych źródeł i na dowol-
ny temat. Jest to działanie najczęściej 
zespołowe realizowane pod opieką na-
uczyciela, a udział w projekcie jest od-
notowany na świadectwie ukończenia 
szkoły.

W bieżącym roku szkolnym kla-
sy drugie realizowały temat dotyczący 
naszej okolicy pod wspólnym tytułem 
„Świat wokół nas”.  Data 5 czerwca, 
to Światowy Dzień Środowiska, był to 
odpowiedni czas na zaprezentowanie 
projektu przygotowanego przez klasę 
II c pod opieką wychowawczyni, pani 
Anny Gębki. „Ochrona środowiska” to 
temat, który otwierał dzień prezentacji. 
Uczniowie przygotowali prezentację 
multimedialną  dotyczącą zasad dbania 
o środowisko oraz wskazali jakie mogą 
być skutki zanieczyszczenia środowi-
ska. Na zakończenie widzowie mogli 
obejrzeć inscenizację rozprawy sądowej 
wobec osoby nie szanującej środowi-
ska. 

Klasa II d, pod opieką pani Jolanty 
Kurantowicz przygotowała informa-
cje na temat „Patronów naszych ulic”. 
Zostały zaprezentowane takie ulice na-
szego miasta jak: Gietki, Sobieskiego, 
Partyzantów, 3-go Maja, Andersa, Po-
wstańców Styczniowych, Plac Siekluc-
kiego. Uczniowie przeprowadzili wy-
wiady i wyszukali informacje dotyczące 

lokalnych bohaterów. Projekt ten miał 
swój początek już w styczniu. Część do-
tycząca powstania styczniowego została 
przedstawiona na szkolnym apelu, który 
rozpoczął obchody 150 rocznicy wybu-
chu powstania.

Klasa II a pod opieką pani Anny Ko-
ścik przygotowała informacje na temat 
atrakcji turystycznych Krasnobrodu. 
Widzowie obejrzeli dwa filmy przygo-
towane przez uczniów, między innymi 
wywiad z panem Markiem Rzeźnia-
kiem, artystą malarzem z Zamościa, 
który zafascynowany okolicą stworzył 
„Galerię” w miejscowości Szur.

A o tym jak to wszystko w Krasno-
brodzie się zaczęło przedstawiła klasa 
II b pod kierunkiem pani Haliny Gon-
tarz.  Tytuł tego  projektu to „Drogi 
kształtowania się tożsamości kulturowej 
Krasnobrodu, czyli dzieje Krasnobrodu 
w ilustracjach”. Uczniowie wykona-
li prace plastyczne, w których zawarta 
była cała historia naszej miejscowości: 
od nadania nazwy po czasy świetności. 
Szczególnie uwzględniono te wydarze-
nia, które miały znaczący wpływ na losy 
i rozwój miasta, między innymi związa-
ne z Dominikanami, Kultem Maryjnym, 
Królową Marysieńką i Janem III Sobie-
skim oraz uzdrowiskiem i właścicielami 
Krasnobrodu.

Prace plastyczne opatrzone krótkim 
opisem zostały zaprezentowane na wy-
stawie w „Galerii Przystanek” miesz-
czącej się w budynku Informacji Tury-
stycznej, gdzie efekty pracy uczniów 
mogą oglądać zarówno mieszkańcy jak 
i turyści przybywający do naszego mia-
steczka. Wernisaż odbył się 13 czerwca, 
uroczystość otworzył pracownik Infor-
macji Turystycznej pan Wojciech Sa-

chajko, uczniowie przedstawili zebrane 
informacje, następnie głos zabrał wice-
burmistrz Krasnobrodu pan Stanisław 
Jędrusina. Wśród zaproszonych gości 
była także pani Renata Bojarczuk - dy-
rektor ZSO w Krasnobrodzie i pani Mał-
gorzata Sawulska - z-ca dyrektora oraz 
rodzice. 

Wystawa cieszy się zainteresowa-
niem oglądających i motywuje do po-
szerzenia swojej wiedzy na temat dzie-
jów Krasnobrodu. 

Dzięki realizacji projektów ucznio-
wie nie tyko zdobyli wiedzę na temat 
otaczającej nas okolicy, zapoznali się 
z kulturą, historią. Udział w projekcie 
umożliwił uczniom wykazanie się umie-
jętnościami, jakich nie można zdobyć na 
lekcjach. Samodzielne podejmowanie 
decyzji, możliwość wyboru sposobu re-
alizacji zadań oraz odpowiedzialność za 
ich wykonanie powodują, że uczniowie 
w naturalny sposób uczą się planowania 
i organizowania swojej pracy, rozwią-
zywania problemów i współpracy w ze-
spole. Nabywają także umiejętność pre-
zentowania efektów podjętych wspólnie 
działań oraz rozwijają swoje pasje i za-
interesowania.

Serdeczne podziękowania kieruje-
my do osób wspierających realizację 
projektów, a zwłaszcza rodziców, którzy 
zajęli się wypiekami zarówno na pre-
zentację w szkole jak i na wernisaż w 
IT. Pan Wiesław Nizio użyczył piękną 
skrzynię malowaną – przydatną jesz-
cze w gospodarstwie domowym. Takie 
skrzynie były częścią minionej kultury 
krasnobrodzkiej.
    

Autorki Halina Gontarz
 i Jolanta Kurantowicz

Krasnobród nie ma przed nami tajemnic

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość i Nadzieja” w Dominikanówce jest organizatorem dwóch 
wydarzeń dla osób niepełnosprawnych. Są to:  Igrzyska Sportowe organizowane w dniu 30.08.2013r. oraz Festiwal 

piosenki „Disco Dance”, który odbędzie się w dniu 12.09.2013r. 
Udział w/w wymienionych imprezach weźmie 150 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zamojskiego, biłgorajskiego, 

tomaszowskiego i hrubieszowskiego.
Igrzyska sportowe odbyły się na stadionie sportowym w Krasnobrodzie, natomiast Festiwal Piosenki Disco Dance odbędzie 

się w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy na godz. 10:00.
Informujemy, że w/w zadania współfinansowane są przez Województwo Lubelskie w wysokości: Igrzyska Sportowe 

8.048,zł., Festiwal Piosenki – 5.198,zł.
         Zarząd Stowarzyszenia

„Igrzyska Sportowe” 
oraz Festiwal Piosenki ,,Disco Dance” 

dla osób niepełnosprawnych
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WERNISAŻ WYSTAWY W „GALERII PRZYSTANEK”

13.06.2013r.
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W niedzielę 4 sierpnia 2013r. na 
stadionie sportowym w Kra-

snobrodzie odbył się XIII Gminny Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Krasnobrodu.

Organizatorem tego wydarzenia był 
Krasnobrodzki Dom Kultury, zaś nagro-
dy ufundował Burmistrz Krasnobrodu.

Do tegorocznych  rozgrywek zgło-
szono 13 drużyn z miasta i gminy Kra-
snobród (Zielone, Podklasztor, Krasno-
bród, Podzamek, Stara Huta, Hucisko, 
Malewszczyzna, Dominikanówka, Maj-
dan Wielki, Nowa Wieś, Hutków, Maj-
dan Mały i Wólka Husińska). 

Jednak do piłkarskiej walki przystą-
piło 12 zespołów - nie zgłosiła się dru-
żyna z Krasnobrodu. Kiedy drużyny po-
twierdziły swój udział, przystąpiono do 
losowania i ustalono system rozgrywek. 
Drużyny zostały podzielone na 4 grupy:

GRUPA A  
A1. Majdan Mały  

A2. Malewszczyzna 

A3. Dominikanówka 

GRUPA B 

B1. Wólka Husińska 

B2.Hutków 

B3. Nowa Wieś 

GRUPA C 

C1. Majdan Mały  
C2. Stara Huta 

C3. Podklasztor 
GRUPA D 

D1. Zielone 

D2. Majdan Wielki 
D3. Podzamek

O prawidłowy przebieg piłkar-
skich potyczek dbali sędziowie: 
Tomasz Pakuła jako sędzia główny, 
Krzysztof Zub, Sławomir Radliński oraz 
Arkadiusz Okoń.

Opiekę medyczną zapewniła pani 
Barbara Bodys, która udzielała pierw-
szej pomocy przy nielicznych, na szczę-
ście kontuzjach.

Mecze rozgrywane były przez 7-o-

sobowe drużyny, a spotkania trwa-
ły po 20 minut. W każdej z grup 
zespoły grały systemem „każdy z 
każdym”, a zwycięzcy poszczegól-
nych grup przechodzili do finału. 
Po rozegraniu wszystkich meczów wy-
niki końcowe przedstawiały się nastę-
pująco:

I miejsce - PODZAMEK 

II miejsce - DOMINIKANÓWKA 

III miejsce - PODKLASZTOR
Na zakończenie turnieju odbyło 

się wręczenie pucharów dla najlep-
szych drużyn oraz dyplomów i nagród 
rzeczowych dla wszystkich zespo-
łów uczestniczących w rozgrywkach. 
Zanim to jednak nastąpiło głos za-
brał Burmistrz Krasnobrodu Wieslaw 
Chmielowiec, który podziękował piłka-
rzom za udział w zawodach doceniając 
ich kunszt piłkarski i zaangażowanie.  
   

M.K.
Fotoreportaż - str. 13

Walczyli o Puchar Burmistrza

Już po raz dziesiąty w Krasno-
brodzie odbył się Otwarty Tur-

niej Szachowy „KRASNOBRODZKA 
WIEŻA”, którego organizatorem jest 
Burmistrz Krasnobrodu i Krasnobrodzki 
Dom Kultury.

W tegorocznych  zmaganiach, któ-
re odbyły się 11 sierpnia 2013r. 
rywalizowało 25 zawodników 
w różnym wieku. Przybyli oni 
z: Tomaszowa Lubelskiego, 
Ostrowca Świętokrzyskiego, 
Sieniawy, Biłgoraja, Rudnika 
nad Sanem, Ciotuszy Nowej, 
Przemyśla i Nowojaworska na 
Ukrainie.

Nad całością turnieju czuwał 
kierownik i sędzia główny za-
wodów Ryszard Robola.

Rozgrywki rozpoczęły się o 
godzinie 10.00, a zawodnicy w 
miłej atmosferze, zachowując zasady 
sportowej rywalizacji grali przez kilka 
godzin.

Szczególnie cieszy fakt, że w zawo-
dach  wzięło udział wielu młodych sza-
chistów, którzy ambicją i zaangażowa-
niem uzupełniali swoje umiejętności. 

Po rozegraniu 9 partii najlepszymi w 
swoich kategoriach zostali: 

w kategorii do 10 lat:  
I miejsce - Jan Choina, 

MCK Hetman, 
Ostrowiec Świętokrzyski 
II miejsce – Paweł Borek, 

Tomaszów Lub. 
III miejsce - Norbert Bukała 

- UKS Gim. Dwójka, 
Tomaszów Lub. 

w kategorii 11 - 14 lat:  
I miejsce -  Michał Choina

 - MCK Hetman, 
Ostrowiec Świętokrzyski 

II miejsce - Barbara Trybowska 
- MKS Orlik, Rudnik nad Sanem

III miejsce – Michał Babicki, 

Tomaszów Lub.
w kategorii 15 -18 lat: 

I miejsce – Adam Choina 
- MCK Hetman, 

Ostrowiec Świętokrzyski 
II miejsce – Anna Trybowska,  

MKS Orlik, Rudnik nad Sanem
w kategorii OPEN: 

I miejsce – Jerzy Strzałka, 
BCK Biłgoraj 

II miejsce – Adam Choina, 
MCK Hetman, 

Ostrowiec Świętokrzyski 
III miejsce – Michał Choina 

- MCK Hetman, 
Ostrowiec Świętokrzyski
Wszyscy zawodnicy Turnie-

ju z rąk Burmistrza Krasnobrodu 
Wiesława Chmielowca otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, zaś laure-
atom wręczono puchary i nagro-

dy rzeczowe.
Nie zapomniano też o najstarszym i 

najmłodszym zawodniku, którzy otrzy-
mali nagrody specjalne.

Jubileuszowy  Otwarty Turniej Sza-
chowy „Krasnobrodzka Wieża” zakoń-
czył się pamiątkowym zdjęciem.

M.K.
Fotoreportaż - str. 13

Jubileusz „Krasnobrodzkiej Wieży”
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XIII Turniej Piłki Nożnej

Krasnobrodzka Wieża
04.08.2013r.

11.08.2013r.
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Witaj Patryk, od naszej ostatniej 
rozmowy upłynęło sporo czasu. 

Z tego co wiem teraz mieszkasz  i 

studiujesz w Lublinie. Jaki kierunek 
wybrał Mistrz Świata w Tańcu elec-

tric boogie?
Tak to prawda. Mieszkam w Lubli-

nie. Kierunek wybrany przeze mnie to 
informatyka. Większości osób kojarzy się 
to z nudnym siedzeniem przed kompute-
rem jednak to jest coś więcej. Podczas 
pisania jakiegoś projektu trzeba nieźle 
ruszyć głową żeby wszystko wyszło jak 
należy.

To chyba bardzo trudny i wyma-

gający kierunek?
Kierunek jest ciężki i trzeba mieć smy-
kałkę do niego, ale chyba każdy o tym 
wie, że bez włożenia odpowiedniej ilo-
ści czasu i chęci na naukę nie osiągnie 
się zbyt wiele. Bardzo dużo osób zrezy-
gnowało z tego kierunku gdyż okazał się 
zbyt ciężki. Ja również poświęciłem za 
mało czasu na naukę, dlatego teraz sam 
powoli przygotowuję się do wrześnio-
wych poprawek.

A co z tańcem, czy nadal trenu-

jesz? 

Oczywiście, że trenuję :). W Lublinie 
gdzie studiuję mogłem wybrać spośród 
kilku szkół tanecznych. Nie chciałem mi-
grować od jednej do drugiej, aby prze-
konać się co sobą prezentują, dlatego 
postawiłem wszystko na jedną kartę, na 
Studio Tańca UDS w Lublinie.

Przypomnij proszę naszym Czytel-
nikom Swoje największe osiągnięcia.

Z tych najważniejszych osiągnięć 
jeszcze z czasów kiedy trenowałem w 
krasnobrodzkim „Farcie” i przynale-
żałem do federacji IFMD było zdoby-
cie mistrza i v-ce mistrza Polski oraz 
dwukrotnego mistrza świata w Łodzi 
i Veszprem na Węgrzech. W tym roku 
udało mi się zdobyć mistrzostwo Polski 
w największej organizacji tanecznej na 
świecie którą jest IDO.

Od kiedy tańczysz w grupie „UDS” 
i dlaczego?

Do Studia Tańca UDS przyłączyłem 
się w listopadzie minionego roku chcąc 
kontynuować swój rozwój. Uważam to 
za najlepszą  decyzję jaką mogłem pod-
jąć jeśli chodzi o moją pasję.

Osiągnięcie sukcesu w jakiejkolwiek 
dziedzinie, to ciężka systematyczna pra-
ca, wiele wyrzeczeń i wysiłku, jednak za-

wsze jest łatwiej, kiedy ma się wsparcie i 
ludzi, którzy w nas wierzą. Tak jest wła-
śnie w naszej grupie. Jesteśmy jak jedna 
wielka rodzina. Staramy się wspierać 
siebie nawzajem w każdej chwili, atmos-
fery jaka panuje wśród tancerzy UDS  
nic nie przebije…

Dzięki temu niewiele brakowało by 
UDS wygrał 3 edycję Got To Dance.

Jak godzisz obowiązki związane z 
nauką i wymagające wielu godzin tre-

ningi na parkiecie?
Nauka w dzień, a treningi w nocy. 

Często wracając po 23 byłem tak zmę-
czony, że na nic już nie miałem siły i od 
razu kładłem się spać. Wtedy przygo-
towywaliśmy się do Mistrzostw Polski 
więc nacisk był bardzo duży. Oprócz tre-
ningów w Studiu sam muszę dodatkowo 
ćwiczyć, aby stać się jeszcze lepszym. 
Jak to mawiają - trening czyni mistrza.

Czy oprócz turniejów tanecznych, 
w których bierzesz udział robisz coś 
jeszcze związanego z tańcem?  Mam 
tu na myśli jakieś kursy, bądź szko-

lenia, które pozwolą Ci w przyszłości 
przekazywać swoją wiedzę i doświad-

czenie młodszym tancerzom.
W ubiegłym roku ukończyłem kurs 

instruktora tańca. Zajęcia odbywały się 
w weekendy po 6 godzin dziennie. Po 3 
miesiącach czekały mnie 3 egzaminy: 
2 teoretyczne i jeden praktyczny, które 
ukończyłem pomyślnie. Jak na razie nie 
myślałem o założeniu własnej grupy, bo 
wiem, że dużo mi jeszcze brakuje. Jak na 
razie sam chciałbym piąć się do góry i 
pokonywać kolejne wyzwania, a nie pa-
trzeć na sukcesy innych. 

Jeśli chodzi o mój własny dodatkowy 
rozwój to myślałem już o 10 dniowych 
warsztatach organizowanych przez Fair 
Play Crew. Jest to największy Dance 
Camp w Europie i zapraszani są naj-
lepsi choreografowie z całego świata. 
Jednak koszty tych warsztatów znacznie 
przerastają mój budżet. Dlatego będę 
musiał poczekać, aż portfel się zapełni 
co nie będzie łatwe, gdyż w październiku 
szykują się kolejne mistrzostwa świata, 
które odbędą się w Kopenhadze.

Czy oprócz tańca, masz jeszcze ja-

kieś pasje?
Oprócz tańca i rzeczy powiązanych z 

informatyką  jak tworzenie gier czy tech-
nologie mobilne interesuję się fantastyką 
i anime. Chciałbym również jeździć po 
świecie i zwiedzać miejsca opuszczone 

i odległe człowiekowi. Ale na to jeszcze 
będę musiał trochę poczekać.

A jakie plany na  przyszłość, czy są 
one związane z tańcem? 

Jeśli chodzi o moją przyszłość to 
sam nie wiem co los przyniesie. W jed-
nej chwili moje życie może się całkowi-
cie odmienić. Jak na razie myślę o zna-
lezieniu ciekawej i dobrze płatnej pracy. 
Będzie ciężko jeśli chodzi o ten drugi 
warunek, bo wiadomo jakie są realia 
dzisiejszej Polski. Ale jestem dobrej  my-
śli, mam nadzieję, że wszystko pomyśl-
nie się ułoży.  

Jeśli chodzi o taniec to nigdy nie my-
ślałem żeby zakończyć działanie w tym 
kierunku. 

To jest pasja i z tego się nie rezy-
gnuje. Uważam, że będzie mi on towa-
rzyszyć przez całe moje życie i będę się 
starał, aby zawsze chociaż ułamek moje-
go czasu i  pracy poświęcony był takiej 
aktywności.

Jesteś chyba bardzo zabieganym 
młodym człowiekiem, dla którego 
doba ma za mało godzin. Jak między 
zajęciami na uczelni a treningami 
znajdujesz czas dla przyjaciół i naj-
bliższych?

Ze znajomymi spotykam się głównie 
w godzinach wieczornych i nocnych kie-
dy Lublin już śpi. Wtedy jest cicho i spo-
kojnie. Nie ma tego natłoku jaki można 
spotkać na co dzień w większym mieście, 
ale są również takie chwile,  kiedy nie 
mam dla nich czasu lub jestem zbyt zmę-
czony.

Żyjemy teraz szybciej, intensywniej   
i mimo, że chciałoby się zrobić, zrealizo-
wać więcej, doba ma tylko 24 godziny i 
to jest niezmienne.

Ciąg dalszy na str. 15

Co słychać u Krasnobrodzkiego Mistrza?
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Co słychać 
u Krasnobrodzkiego 

Mistrza?

Ciąg dalszy ze str. 14
Co sądzisz o polskiej scenie eletric 

boogie?
Electric był i nadal pozostał stylem 

o małym zainteresowaniu. Nie jestem 
pewny, czy przyczyną jest większa popu-
larność stylów hiphopowych, czy może 
mała ilość specjalistów u których można 
byłoby się szkolić w tańcu tego typu. 
Co prawda jest nas coraz więcej w na-
szym regionie ale pamiętam czasy, kiedy 
liczbę tancerzy electric można było poli-

czyć na palcach.
Uważam, że  mimo wszystko jest 

to niszowy styl w Polsce. Wychodząc 
poza granicę naszego państwa sytuacja 
zmienia się. Przykładem mogą być mi-
strzostwa świata gdzie wśród tancerzy 
electric boogie jest naprawdę duża kon-
kurencja.

A jeśli już mowa o  MŚ, to w tym 
roku będą one dla mnie zupełnie czymś 
nowym. 

Jestem teraz w nowej federacji i nie 
znam ani swoich rywali ani sędziów,  za-
powiada się więc bardzo ciekawie. To 
będzie duże wyzwanie dla mnie.

W takim razie dziękując za roz-

mowę i nie pozostaje mi nic innego, 

tylko życzyć Ci wielu sukcesów za-

równo tych związanych z przyszłym 
zawodem jak i tanecznych, które 
mam nadzieję poprowadzą Cię tam, 
gdzie chcesz dotrzeć… oraz spełnie-

nia wszystkich Twoich planów i za-

mierzeń.
Wraz z redakcją Gazety Krasno-

brodzkiej i Czytelnikami życzymy Ci 
powodzenia w Kopenhadze. 

Trzymamy kciuki za „NASZEGO 
MISTRZA” mając nadzieję, że Twoja 
ciężka praca i niewątpliwy rozwój zo-

staną docenione.
 Powodzenia!    

Z Patrykiem Kawka 
rozmawiała M.K

W   sobotę 17 sierpnia 2013r. już 
po raz piętnasty nad krasno-

brodzkim zalewem odbył się XV Tur-
niej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza 
Krasnobrodu organizowany przez Kra-
snobrodzki Dom Kultury i Urząd Miej-
ski. 

W tegorocznych rozgrywkach wzię-
ło udział 6 dwuosobowych drużyn. Za-
wodnicy reprezentowali: Biłgoraj, Hut-
ki, Rzeczyce, Lubaczów i Ulchówek.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że 
ostatnia z wymienionych drużyn  była 
duetem międzynarodowym, ponieważ 

jeden z zawodników, mieszkaniec Bel-
gii wspierał polskiego siatkarza.

Turniej przebiegał w miłej atmosfe-
rze, pogoda dopisała a sportowa walka 
odbywała się zgodnie z zasadami fair 
play.

Nad rozgrywkami czuwali; sędzia 
główny Radosław Tuszyński i Joanna 
Górnik.

Po rozegraniu wszystkich meczów 
najlepszym duetem okazał się po raz 
kolejny: Tomasz Chorzępa i Łukasz Ku-
rzyna drużyna z Biłgoraja, na drugiej 
pozycji uplasowali się Dawid Sobaszek 

i Arkadiusz Małyszek zaś  trzecie miej-
sce zajęli  Konrad Łoziński i Krzysztof 
Serocki, obie drużyny z Rzeczyc.

Zwycięskie drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy, puchary oraz nagro-
dy rzeczowe. Zanim to jednak nastąpiło 
głos zabrał Burmistrz Krasnobrodu Wie-
sław Chmielowiec, który podziękował 
wszystkim zawodnikom za przybycie i 
sportową rywalizację wyrażając nadzie-
ję na spotkanie w przyszłym roku.
     

   M.K.

XV Turniej Piłki Plażowej
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W dniu 1 września 1939 r. 16 
Korpus z 10 Armii Niemiec-

kiej, 1 i 4 Dywizją Pancerną oraz dwo-
ma dywizjami piechoty uderzył od za-
chodu na polskie pozycje Armii „Łódź”. 
4 Dyw. Panc. korpusu była główną siłą 
uderzeniową 10 Armii.

Wołyńska BK płk. Dypl. Julia-

na Filipowicza w dniu 1 września pod 
Mokrą odparła atak i zmusiła do cha-
otycznego odwrotu kilkakrotnie silniej-
szą 4 Dyw. Panc. gen. Hoepnera, która 
poniosła bardzo duże straty ponad 100 
czołgów i kilkadziesiąt wozów pancer-
nych oraz wielu zabitych i rannych żoł-
nierzy. Straty bohaterskiej polskiej bry-
gady były znacznie mniejsze, ale dość 
poważne. 

Wołyńska BK miała osłaniać połu-
dniowe skrzydło Armii „Łódź”. Jej są-
siadem od lewego skrzydła była 7 DP z 
Armii „Kraków”, która miała za główne 
zadanie bronić przedpola Częstochowy. 
Między lewym skrzydłem Wołyńskiej 
BK, a prawym 7 DP była niezabezpie-
czona luka około 20 km., niewielka, jed-
nak najbliższa przyszłość wykazała, że 
nazbyt duża. W lukę tą weszły dywizje 
pancerne 10 Armii. Front został prze-
rwany pod Częstochową, a niemieckie 
dywizje parły na Radomsko i Piotrków 
Trybunalski. Powstał wymuszony od-
wrót Armii „Kraków”, której groziło 
odcięcie od reszty kraju. 

W myśl doktryny Sztabu Gene-

ralnego, Armia „Kraków” utrzymać 
się miała szczególnie, w oparciu o for-
tyfikacje śląskie, tworząc jednocześnie 
podstawę osi przemieszczania odwro-
towego całości sił polskich w kierunku 
południowo-wschodnim.

Już 2 września, Naczelny Wódz 
wyraził zgodę na odwrót armii ze Ślą-
ska. Będąca tam Grupa Operacyj-
na „Jagmin” dowodzona przez gen. 
bryg. Jana Jagmin Sadowskiego w 
pierwszych dniach września bohatersko 
broniła Centralnego Rejonu Przemysło-
wego Śląsk – odnosząc w wielu bitwach 
obronnych zwycięstwa nad silnie uzbro-
jonymi i wyposażonymi oddziałami nie-
mieckimi z VII Korpusu Armijnego. 

Generał Szylling – d-ca Armii „Kra-
ków”, Wobec załamania się koncepcji 
obrony Śląska rozkazał, aby wycofujące 
się dywizje i grupy operacyjne jego ar-
mii w działaniu odwrotnym przeszły do 
dobrze zorganizowanej obrony w opar-
ciu o Nidę i Dunajec.

Ważne, też było, aby jak najdłużej 
utrzymać tereny na północnym brzegu 

Wisły i nie dać się odciąć od Armii „Ma-
łopolska” gen. Kazimierza Fabrycego. 

Armia „Kraków”, wycofując się, 
staczała liczne walki z ciągle napierają-
cym przeciwnikiem, który dążył, aby za 
wszelką cenę okrążyć i zniszczyć pol-
skie oddziały.

Najważniejsze stoczone bitwy to: 
obrona Nidy, Stopnica, Pacanów, od-
wrót z linii Sanu, bój pod Baranowem i 
Biłgorajem oraz manewr na Tomaszów 
Lubelski.

W dniu 4 września zorganizowano 
obronę środkowej Wisły. Naczelnym 
zadaniem było osłaniać i utrzymać prze-
prawy na Wiśle, przez które miały być 
kierowane wycofujące się armie: „Po-
morze”, „Poznań”, „Łódź”, „Prusy”.

W tych też dniach Naczelny Wódz 
utworzył Armię „Lublin” pod dowódz-
twem gen. dyw. Tadeusza Piskora, 

która miała między innymi w swoich 
zadaniach ściśle określony plan z zakre-
su w/w osłony rzeki, który realizowała, 
angażując swoje oddziały.

16 września w Smólsku, dowódca 
Armii „Lublin” gen. Piskor zawiadomił 
będącego tam gen. Szyllinga, że rozka-
zem Naczelnego Wodza z dnia 13 wrze-
śnia - Armia „Kraków” przechodzi w 
całości pod jego dowództwo. 

W myśl wytycznych powyższego 
rozkazu połączone armie mają przebijać 
się i maszerować w ogólnym kierunku 
na Rawę Ruską. Celem jest osiągnięcie 
rejonu na wschód od Lwowa.

Położenie sił niemieckich, na ob-
szarze połączonych polskich armii, nie 
było jeszcze w całości znane sztabowi 
Armii „Lublin”. Wiadomo tylko było, 
że 4 Dyw. Lekka w dniu 15 września 
wyruszyła spod Włodzimierza i Hrubie-
szowa oraz przeszła na Brody, pozosta-
wiając załogi w Zamościu i Tomaszowie 
Lubelskim – jako potrzebne do obrony 
tych miast.

Natomiast od zachodu nacierały: 28 
DP w kierunku Łukowa – Józefów, a 8 
DP Biłgoraj – Zwierzyniec. Obydwie 
dywizje wchodziły w skład VIII KA.

Nieco na południe w drugim rzucie 
szedł VII KA, którego 27 DP kierowała 
się na Harasiuki – Huta Krzeszowska, a 
68 DP na Janów Lubelski – Zwierzyniec. 
Wymienione tu dywizje niemieckiej ar-
mii odegrały zasadniczą rolę w walce z 
ugrupowaniami polskimi atakującymi w 
rejonie Tomaszowa Lub.

W sztabie gen. Piskora, momentem 
decydującym o wyborze kierunku dzia-
łania była chęć wykorzystania Warszaw-

skiej Brygady Pancerno-Motorowej płk. 
dypl. Stefana Roweckiego. Brygada 
ta ze względu na sprzęt samochodowy 
nie mogła się przemieszczać po bez-
drożach Roztocza, a jedynie traktem na 
Tomaszów Lub. Ponieważ brygada nie 
miała benzyny, zaistniała konieczność 
zniszczenia około 300 pojazdów, aby 
pozyskać paliwo dla wozów bojowych. 
Zebrane paliwo w ilości około 3 tys. li-
trów miało wystarczyć dla wozów bojo-
wych, taboru artylerii zmotoryzowanej i 
nieodzownie potrzebnych pojazdów na 
przejechanie ok. 70 km.

Generał Szylling uwazał, że bryga-
da na kierunku Tomaszów Lub. byłaby 
najlepiej wykorzystana – wiążąc tam 
znaczne siły nieprzyjaciela. 

Większość oddziałów, w tym czasie, 
mogłaby uderzyć na mniej umocnioną 
południowo-zachodnią część miasta i 
przebić się traktem w kierunku Bełzca 
oraz Narola.

Dowódca GO „Jagmin” gen. Sa-

dowski był przeciwnikiem ataku fron-
talnego od strony Krasnobrodu i Tar-
nawatki, jako, że północno-zachodnia 
część Tomaszowa na pewno została 
dobrze umocniona przez Niemców. Ge-
nerał proponował, aby uderzyć jak naj-
szybciej na południowo-zachodni brzeg 
miasta, który jak wynikało z meldunków 
– na razie pozostaje mniej umocniony i 
przebić się w kierunku Narola. Generał 
Piskor – d-ca Armii „Lublin”, po wy-
słuchaniu propozycji i uwag, zdecydo-
wał, że połączone siły będą przebijać się 
przez atakowany frontalnie Tomaszów 
wg niżej podanego planu działania:

Grupa Operacyjna gen. Sadow-

skiego winna jak najszybciej przejść 
pod Tomaszów – Pasieki.

23 DP – do rejonu Podklasztor – 
Zielone, a 55 DP Rez. Wólka Husińska 
– Łuszczacz – Ulów. Wysłać też mar-
szem forsownym 11 pp. Płk. Dypl. Hen-
ryka Gorgonia z dywizjonem artylerii i 
kawalerią dywizyjną w rejon Zielone – 
Tomaszów celem wsparcia ataku przez 
ugrupowanie Warszawskiej BPM na 
Tomaszów, jeszcze 17 września wieczo-
rem, albo w nocy z 17 na 18 września.

Mająca nadejść z kierunku Biłgora-
ja GO „Sandomierz” ppłk. Antoniego 
Sikorskiego, stanowiłaby straż tylnią 
wszystkich ugrupowań Armii „Lublin” 
i powstrzymać ewentualny  atak 8DP z 
VII KA od strony południowo – zachod-
niej.

Ciąg dalszy na str. 17

Pierwsza bitwa tomaszowska 1939r.
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Pierwsza bitwa 
tomaszowska 1939r.

Ciąg dalszy ze str. 16
Grupa Operacyjna gen. Boruty 

Spiechowicza w składzie 6 DP gen. 
Monda i Grupa Forteczna płk. Wacława 
Klaczyńskiego – przysuwając się wol-
no, miała prowadzić obronę przejścio-
wą przegrupowania sił głównych przez 
Krasnobród w kier. Tomaszowa. Rejon 
działania to Józefów, Ciotusza, Łaso-
chy. Zadanie – nie dopuścić do przecię-
cia dróg prowadzących do Tomaszowa 
przez wojska niemieckie.

Krakowska BK gen. Piaseckiego 
miała przyjść do rejonu Majdan Wielki 
– Suchowola i ubezpieczyć od południo-
wego – wschodu przegrupowanie grupy 
gen. Sadowskiego.

Po osiągnięciu przez tę grupę rejonu 
Krasnobród, brygada powinna opano-
wać Tarnawatkę, by osłaniać natarcie 
Warszawskiej BPM na Tomaszów.

Warszawska BPM płk. dypl. Ro-

weckiego otrzymała zadanie, aby po 
przeorganizowaniu się – jak najszyb-
ciej podejść pod Tomaszów  i oczyścić 
przedpole z kierunków: północno- i po-
łudniowo-zachodniego penetrujących 
tam patroli ubezpieczających pozycje  

obronne nieprzyjaciela.
Jeszcze 17 września, tylko słabe za-

łogi z 4 D Lek. broniły Tomaszowa.
Kiedy Niemcy wykryli koncentra-

cję sił polskich w pobliżu granic miasta, 
ściągnęli całą 4 D Lek.,  która w dniu 18 
września zamknęła dojścia  od zachodu 
i północy obsadzając północny skraj la-
sów położonych na północ oraz las koło 
Rogóźna. Jak też dojazdy z kierunku 
Bełżca i Lubyczy Królewskiej.
  

Jan Gębka 
   c.d.n

W związku z tym, że dzieci nie 
zawsze mogą wyjechać na wa-

kacje zostały dla nich zorganizowane w 
gminie Krasnobród półkolonie. 
Głównym organizatorem był 
Związek Młodzieży Wiejskiej z 
Warszawy. Z wypoczynku mo-
gły korzystać dzieci, których 
jedno z rodziców jest ubezpie-
czone w KRUS. 

Półkolonie rozpoczęły się 1 
sierpnia i  trwały do 14 sierpnia. 
Uczestniczyło w nich 46 dzieci, 
które spotykały się w budynku 
ZSP w Krasnobrodzie, gdzie 

wychowawcy prowadzili różne zaję-
cia  (gry, zabawy, konkursy, kąpiel w 
zalewie) w godzinach od 9.00-15.00. 

Dzieci wyjeżdżały także do Zamościa 
na krytą pływalnię, do ZOO, do krainy 
zabaw „Jaś i Małgosia”. Każdego dnia 

miały zapewnione dwa posiłki 
II śniadanie i obiad. Na zakoń-
czenie półkolonii dzieci dostały 
wyprawki szkolne od ZMW. Z 
relacji rodziców i dzieci wynika, 
że taka forma wypoczynku jest  
atrakcyjna  i potrzebna dzie-
ciom.

Kierownik Półkolonii 
mgr Małgorzata Kawałek

Półkolonie w miejscu zamieszkania
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28 lipca br. w Krasnobrodzie odby-
ły się Broadway III Mistrzostwa Polski 
w Piłce Błotnej pod patronatem Szkoły 
Mistrzów Reklamy. Impreza była silnie 
obsadzona, wzięły w niej drużyny z ca-
łej Polski.

Najliczniej reprezentowana była ka-
tegoria męska, w której rywalizowało 
10 drużyn. Zespoły zostały podzielone 
na trzy grupy: dwie po trzy drużyny 
oraz trzecia, która liczyła cztery dru-
żyny. Z grup liczących po trzy zespoły 
do fazy finałowej wychodzili zwycięz-
cy, natomiast z grupy czterozespołowej 
awansowało dwie drużyny, ale każdy 
zespół w tej grupie miał do rozegrania 
jeden mecz więcej od uczestni-
ków pozostałych grup. Najpierw 
zostały rozegrane mecze w gru-
pach trzyzespołowych, w których 
zwyciężyli Torfowy Rycerz Aptel 
Białystok (III miejsce w ubiegłym 
roku) oraz LC Chełm (IV miejsce 
w zeszłorocznych rozgrywkach). 
Niespodziankę sprawił zespół 
Rakovii Rakówka, ubiegłoroczny 
Mistrz Polski, który wystawił aż 
dwie drużyny w rozgrywkach, ale 
żadna nie wyszła z grupy. 

Potem do rywalizacji przystą-
piła grupa C. Tutaj awansowały 
zespoły Żirądin Błoteux Często-
chowa (w zeszłym roku nie wy-
szli z grupy, ale w tym roku zajęli 
3 miejsce w Pucharze Polski w 
Błotnowoli) oraz BKS Roztocze 
Krasnobród (pierwszy oficjalny 
Mistrz Polski, zdobywca Pucha-
ru Polski z zeszłego roku). Na 
uwagę zasługuje wysoka wygrana 
Krasnobrodu z Da Grasso Chełm/
Zamość – 9:0. To najwyższa wygrana w 
historii Mistrzostw Polski w piłce błot-
nej.

Następnie rozegrano kategorię mie-
szaną, w której wystąpiły trzy zespoły. 
Doszło do niespodzianki, bo aktualny 
Mistrz Polski w kategorii mieszanej – 
BKS Roztocze Krasnobród, nie obro-
nił tytułu przegrywając mecz z Krzym 
Team Podlasie Wasilków 3:2 (prowa-
dząc już 2:0) oraz remisując z Ramis 
Białystok 2:2 (prowadząc także 2:0). 
Ostatecznie kategorię mieszaną wygrał 
Krzym Team Podlasie Wasilków, drugi 
był BKS Roztocze Krasnobród, trzeci 
Ramis Białystok (debiutanci).

W półfinałach zmierzyły się drużyny 
LC Chełm i BKS Roztocze Krasnobród 
oraz Torfowy Rycerz Aptel Białystok z 

Żirądin Błoteux Częstochowa. 
Mecz pomiędzy LC Chełm i BKS 

Roztocze Krasnobród był bardzo zacię-
ty. Mimo przewagi zespołu z Roztocza, 
który miał więcej okazji do zdobycia 
goli, mecz w regulaminowym czasie za-
kończył się remisem. Doszło do rzutów 
karnych, w których o jedną bramkę lepsi 
okazali się zawodnicy z Chełma. Trzeba 
mieć na uwadze, że dla BKS-u był to już 
szósty mecz tego upalnego, wyczerpu-
jącego dnia. 

W drugim finale zmierzyły się ze-
społy z Częstochowy i Białegostoku, 
gdzie o jedną bramkę lepsi byli biało-
stocczanie.

W meczu o 3. miejsce drużyna BKS
-u kompletnie opadła z sił i przegrała 
2:1 z drużyną z Częstochowy – mimo, 
że prowadziła już 1:0. To była trzecia 
porażka BKS Roztocze w historii błot-
nych rozgrywek (w regulaminowym 
czasie gry) i trzecia z drużyną z Często-
chowy… 

W finale Chełm walczył z Aptelem 
i w regulaminowym czasie padł remis 
1:1, ale w karnych wygrali białostoccza-
nie.

Nie odbyły się rozgrywki w katego-
rii żeńskiej, rozegrano jedynie mecz po-
kazowy, w którym wystąpiły dziewczy-
ny z trzech drużyn. Przez ostatnie trzy 
lata najliczniejszą sekcję kobiecą posia-
dał BKS – w tym klubie grało ponad 20 
dziewczyn. Teraz jednak BKS ma braki 

kadrowe i nie był w stanie wystawić 
pełnej ekipy. Najwięcej dziewczyn gra-
jących w piłkę błotną ma Ramis Women 
Białystok, który został uznany Mistrzem 
Polski w kat. żeńskiej. Dziewczyny z tej 
drużyny rozgrywały widowiskowe ak-
cje.

Miss Polskiej Piłki Błotnej 2013 zo-
stała wybrana Kamila Wyszyńska – BKS 
Roztocze Krasnobród. Została udekoro-
wana koroną i szarfą. Wyboru dokonał 
Burmistrz Miasta i Gminy Krasnobród 
– Wiesław Chmielowiec. Wicemiss 
Polskiej Piłki Błotnej 2013 burmistrz 
wybrał Angelikę Słomczyńską z Ramis 
Women Białystok. 

Najlepszym bramkarzem wy-
brano Macieja Ranta z Torfowowe-
go Rycerza Aptel Białystok. 

Królem strzelców został Zbi-
gniew Masternak z BKS Roztocze 
Krasnobród, który zdobył 8 goli. 
Warto wiedzieć, że ta sztuka udała 
mu się trzeci raz z rzędu, ponadto 
był także królem strzelców niedaw-
nych rozgrywek o Puchar Polski.

Przez cały dzień zawodów prze-
winęło się ok. 1000 kibiców, którzy 
rekrutowali się spośród turystów 
odwiedzających uzdrowisko i spa-
cerujących wokół zmodernizowa-
nego zalewu, a mecze odbywały się 
na dwóch boiskach w jego sąsiedz-
twie.

Imprezie towarzyszyły warsz-
taty fotograficzne znanej marki, 
dzięki czemu błotne rozgrywki od-
bywały się w blasku fleszy i zostały 
znakomicie udokumentowane. 

Mistrzostwa udowodniły, że z 
roku na rok rośnie poziom sporto-

wy drużyn grających w piłkę błotną w 
Polsce, a często grają w nich piłkarze z 
dużym doświadczeniem z boisk o nor-
malnej nawierzchni. W 2011 roku, w 
pierwszych mistrzostwach, udział wzię-
ło tylko trzy drużyny. Cieszy fakt, że pił-
ka błotna rozszerza swoją popularność 
na coraz to nowe obszary w Polsce – w 
tej chwili w Swamp Soccera w Polsce 
oprócz Lubelszczyzny grają na Podla-
siu, w Częstochowie, w Świętokrzyskim 
oraz w Szczecinie i Opolu. Oby z roku 
na rok przybywało błotnych drużyn i 
powstało coś w rodzaju Polskiej Błotnej 
Ekstraklasy, dla której wzorem mogą 
stać się rozgrywki piłki plażowej w Pol-
sce.

Tomasz Pakuła
Fotoreportaż - str. 19

Tytuł pojechał do Białegostoku
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III Mistrzostwa Polski w Piłce Błotnej
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