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Rozbudowa budynku szkoły 
podstawowej w Kaczórkach

Rozstrzygnięty został przetarg nie-
ograniczony ogłoszony przez Burmistrza 
Krasnobrodu dotyczący pierwszego etapu 
rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej 
w Kaczórkach. W odpowiedzi na ogłoszo-
ny przetarg nieograniczony zostały złożone 
dwie oferty. W wyniku przeprowadzonego 
badania ofert komisja przetargowa powo-
łana przez Burmistrza Krasnobrodu doko-
nała wyboru jako najkorzystniejszej oferty 
firmy INSTALBUD E. Gałek i partnerzy 
Spółka Jawna z Lubyczy Królewskiej. 
Wartość robót pierwszego etapu wyniesie 
308 tysięcy złotych. Firma ta wykonywa-
ła w latach 2008/2009 na zlecenie Gminy 
Krasnobród budowę punktu informacji tu-
rystycznej na osiedlu Podklasztor w Kra-
snobrodzie. Warunki przetargu określone 
przez Burmistrza Krasnobrodu  zakładają, 
że Wykonawca robót zobowiązany będzie 
do wykonania w 2010 roku stanu suro-
wego zadaszonego nowego skrzydła bu-
dynku szkoły w Kaczórkach, w którym 
zlokalizowane będą nowe sale lekcyjne. 
W ramach pierwszego etapu rozbudowy 
nie będą wykonywane roboty budowlane 
związane z adaptacją nowych pomiesz-
czeń na poddaszu obiektu wraz dobudową 
klatki schodowej od strony południowej 
obiektu. Realizacja robót budowlanych 
prowadzona będzie z częściowym po-
wierzeniem materiałów, które przekazane 
będą wykonawcy robót przez Inwestora 
– Gminę Krasnobród w postaci drewna na 
wykonanie więźby dachowej. Planuje się 
również, że przy obiekcie szkoły podsta-
wowej w Kaczórkach wykonana zostanie 

nowa oczyszczalnia przydomowa ście-
ków.  Trwają obecnie czynności związane 
z poszukiwaniem dostawcy odpowiedniej 
oczyszczalni. Termin zakończenia pierw-
szego etapu rozbudowy to 24.12.2010r.  

Poprawa bezpieczeństwa drogowego na 
osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie

Jeszcze jesienią bieżącego roku planu-
je się wykonanie projektu odcinka chod-
nika przy ulicy Sanatoryjnej na osiedlu 
Podzamek w Krasnobrodzie. Założenia 
projektowe dla firmy opracowującej pro-
jekt chodnika określają, że wraz z projek-
tem chodnika przeprojektowana zostanie 
istniejąca wymagająca remontu zatoka 
autobusowa od strony Sanatorium Reha-
bilitacyjnego w Krasnobrodzie. Zatoka 
autobusowa połączona zostanie nowym 
chodnikiem z drogą dojazdową do sanato-
rium,  zaś  chodnik od jezdni oddzielony 
zostanie pasem zieleni. W ramach tego 
samego opracowania zaprojektowana zo-
stanie zatoka autobusowa dla autobusów 
przy kościele pod wezwaniem Św. Ducha 
na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie  
wraz ze zjazdami publicznymi  na teren 
przykościelny. Realizacja w/w zamierze-
nia inwestycyjnego zostanie rozpoczęta po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę przez 
gminę Krasnobród. Prace projektowe 
wykonywane są przez firmę KAWDROG 
– inż. Franciszek Kawalec z Zamościa. 
Wdrożenie zadania poprawi estetykę 
Krasnobrodu przy wjeździe do miasta od 
strony Zamościa jak również przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa pieszych, w 
tym kuracjuszy miejscowego sanatorium 
korzystających ze środków komunikacji  
publicznej.     

Odbudowę czas zacząć
Z początkiem września bieżącego 

roku Burmistrz Krasnobrodu zaplanował 
wejście ekipy budowanej na teren drogi 
gminnej łączącej wieś Zielone z drogą 
powiatową ciągu Tomaszów- Krasnobród. 
W miesiącach wiosennych i letnich nagłe 

spływy wody uszkodziły korpus drogi 
niszcząc pobocze na znacznym odcinku 
drogi. Gwałtowne ulewy w miesiącach let-
nich i utrzymujący się cią gły spływ wód 
uniemożliwiały odbudowę poboczy przy 
drodze. Wraz z  końcem sierpnia działa-
jący na zlecenie Burmistrza Krasnobrodu 
Zakład Produkcyjno-Usługowy zakończył 
wykonywanie prefabrykatów z przezna-
czeniem na umocnienie skarp nasypu drogi 
w postaci 1230 sztuk korytek betonowych 
i 120 płyt jomb. Krasnobrodzkie Centrum 
Budownictwa dostarczy Gminie Krasno-
bród na teren budowy płyty otworowe do 
umocnienia skarp typu meba. Roboty bu-
dowlane związane z odtworzeniem korony 
drogi przeprowadzi Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Krasnobrodzie. Sprawne 
przeprowadzeni robót budowlanych bę-
dzie możliwe o ile w okresie wrześnio-
wym utrzymają się dobre warunki pogo-
dowe dla prowadzenia tych robót.

Certyfikat na kanalizację
W sierpniu br. Urząd Marszałkowski w 

Lublinie pozytywnie zaopiniował Gminie 
Krasnobród przekazaną dokumentację z 
przeprowadzonej procedury przetargowej 
dotyczącej wyłonienia wykonawcy zada-
nia „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji 
sanitarnej w Krasnobrodzie”. 

Wydanie tego ważnego certyfikatu 
umożliwiło wprowadzenie wykonawcy ro-
bót na plac budowy oraz podjecie działań 
zmierzających do uruchomienia realizacji 
inwestycji dofinansowywanej ze środków 
unijnych. Inwestycja ta realizowana będzie 
w etapach. W chwili obecnej wykonaw-
ca robót Zakład Remontowo Budowlany 
w Zamościu – Adam KUSTRA gromadzi 
materiały konieczne do budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej przy ulicy Zamojskiej 
w Krasnobrodzie. Dla tej ulicy zamonto-
wana zostanie duża pompownia ścieków, 
która będzie miała za zadanie przetłoczyć 
nieczystości pod dnem rzeki Wieprz do 
studni rozprężnej w ulicy Nadrzecznej. 

W celu ułatwienia wykonawcy zada-
nia przeprowadzenia robót instalacyjnych  
przy obecnie utrzymującym sie bardzo 
wysokim poziomie wód gruntowych Bur-
mistrz Krasnobrodu uzyskał zgodę na 
maksymalne obniżenie poziomu wody w 
rzece Wieprz. Poziom wody zostanie ob-
niżony poprzez opuszczenie zastaw jazu 
przy ul. Młyńskiej. Proces opuszczania 
monitorowany będzie przez upoważ-
nionych do tego celu urzędników UM w 
Krasnobrodzie.  Jeśli warunki pogodowe 
będą korzystne prace związane z budową 
kanalizacji będą prowadzone na terenie 
Krasnobrodu również w sezonie zimo-
wym. Wartość inwestycji wyniesie prawie 
4,5 mln zł. z czego dofinansowanie z UE 
prawie 3 mln zł.

Ciąg dalszy na str. 17
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Witaj Rochu, mężu święty,
Tyś z wielkiego rodu wzięty!

Krzyżem świętym naznaczony,
Z lewej boku Twego strony.

Gdy miejsca święte obchodzisz,
Zapowietrzonych przywodzisz

Do zdrowia samem dotknieniem,
Z wielkiem wszystkich podziwieniem.

Pozdrowienie ponawiamy,
Zachowaj nas - upraszamy - 

Od wrzodów, moc nad któremi
Wziąłeś słowy anielskiemi.
  (Hymn do św. Rocha)

Ważnym wydarzeniem reli-
gijnym, na które przyby-

wają do Krasnobrodu liczne rzesze 
pielgrzymów jest  odpust ku czci św. 
Rocha, który odbywa się zawsze w 
pierwszą niedzielę po 15 sierpnia. 
Każdego roku w tym czasie, w Kapli-
cy św. Rocha odprawiana jest uroczy-
sta suma odpustowa ku czci świętego 
Patrona tego miejsca. 

W tym roku uroczystości odpustowe 
miały miejsce w niedzielę 21 sierpnia. 
Sumę odpustową odprawił oraz homilię 
wygłosił Rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej Ks. Prałat dr Franciszek Niec-
karz.

Kaplica położona jest w niezwykle 
urokliwym miejscu Doliny św. Rocha, 
otoczonej wzgórzami pokrytymi bukowo-
jodłowym lasem. Niesamowite wrażenie 
sprawiał widok tych wzgórz,  podczas od-
pustu, na których po same szczyty zgro-
madziły się ogromne rzesze pielgrzymów, 
którzy przybyli na uroczystości odpustowe 
z różnych zakątków Polski. 

Obecna kaplica zbudowana została w 
1943 roku na miejscu starej, która uległa 

zniszczeniu w 1935 r. przez przewracający 
się potężny buk. Jest to kaplica drewnia-
na, kryta gontem, wybudowana w stylu 
zakopiańskim. Początki kultu św. Rocha 
sięgają XVII w., kiedy to według prze-
kazów, podczas panującej zarazy dżumy 
Marysieńka Sobieska ufundowała nad źró-
dełkami kaplicę i kazała umieścić w niej 
obraz św. Rocha - patrona ludzi chorych 
na choroby zakaźne.

W kaplicy znajduje się niewielkie źró-
dełko, którego wody według miejscowej 
legendy mają właściwości uzdrawiające. 
Jest tu również opis bitwy z okresu po-
wstania styczniowego sporządzony przez 
naocznego świadka tych wydarzeń. Tutaj, 
bowiem dnia 24 marca 1863r. miała miej-
sce krwawa bitwa powstańców z oddziału 

Marcina „Lelewela” Borelowskiego z 
wojskami carskimi.

Kult św. Rocha cieszy się w Kra-
snobrodzie niezwykłą popularnością. 
Z roku na rok rośnie liczba pielgrzy-
mów do tego miejsca. Niezwykły kli-
mat tego miejsca sprawia, iż odczuwa 
się tam tę Bożą obecność i szczegól-
ne wstawiennictwo św. Patrona. 

     

 Ks. Sławomir Skowroński

Odpust Św. Rocha
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W dniach 23-25 lipca odbyły się 
Dni Krasnobrodu. Trzydniowe 

święto miasta rozpoczęło się w piątek o 
godz. 18.00 koncertem zespołu folklory-
stycznego  „PITH OF AFRICA” z Kenii.

24 lipca, w sobotę w godz. 6.00 – 10.00 
odbyły się zawody wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Krasnobrodu. Zwycięzcami 
zawodów zostali: I miejsce – Mieczysław 
Śliwiński z Hrubieszowa, II Miejsce – Ry-

szard Marczak z Krasnobrodu i III miej-

sce – Roman Gradziuk z Krasnobrodu
Najlepsi wędkarze zostali uhonorowa-

ni pucharami i pamiątkowymi dyplomami, 
które podczas popołudniowego pikniku 
na Placu Siekluckiego wręczył Burmistrz 
Krasnobrodu Janusz Oś.

Piknik rozpoczął się o godz. 16.00. W 
programie było dużo muzyki w wykona-
niu zespołu „Retro”, różnego rodzaju kon-
kursy z nagrodami przygotowane i prowa-
dzone przez Krasnobrodzki Dom Kultury 
oraz pracowników Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Zamościu. 
Oprócz konkursów w czasie trwania pro-
gramu funkcjonowało również „Stoisko 
promocji zdrowia”, w którym panie PSSE 
przekazywały informacje dotyczące zasad 
zdrowego trybu życia i rozdawały materia-
ły wydane w ramach kampanii „Daj szan-
sę dziecku”, „Płeć a tytoń”, „Bezpieczne 

i zdrowe wakacje”, można było też zmie-
rzyć ciśnienie. Podczas pikniku wystąpiły 
też dzieci i młodzież z kółka muzycznego 
działającego w KDK.

W wieczornym programie wystąpiła 
Larysa Tsoy – laureatka programu  „Dro-
ga do gwiazd”, która śpiewając światowe 
przeboje zachęciła zebranych do wspól-
nej zabawy. Potem przyszedł czas, aby na 
scenie mogli zaprezentować się odważni 
przedstawiciele publiczności - rozpoczę-
ło się karaoke. Chętnych do udziału w tej 
części było bardzo wielu. Na zakończenie 
sobotniego programu odbył się koncert 
piosenki włoskiej w wykonaniu Roberto 
Zucaro.

W niedzielę 25 lipca odbył się XX Ju-
bileuszowy Przegląd Orkiestr Dętych, w 
którym wzięło udział 8 orkiestr. Przegląd 
rozpoczął się przemarszem orkiestr spod 
budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultu-
ry ulicami Krasnobrodu na Plac Siekluc-
kiego. Tam wszystkie orkiestry  wspólnie 
odegrały dwa utwory. Tą ogromną, liczącą 
ok. 200 muzyków orkiestrą dyrygował p. 
Bogdan Pałczyński – kapelmistrz Orkie-
stry Dętej OSP w Tomaszowie Lub. Potem 
rozpoczęły się prezentacje konkursowe 
orkiestr oceniane przez Jury w składzie: 
Tadeusz Dobrowolski z Przemyśla, Stefan 
Żuk z Nowego Sącza i Janusz Kiecana z 

Zamościa. 
 Wyniki przeglądu
Kategoria Orkiestr Młodzieżowych:
I miejsce - Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Krasnostawskiego Domu Kultury
II miejsce - Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP w Polichnie
III miejsce - Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
w Leśniowicach

Kategoria otwarta (inne orkiestry)
I miejsce - Orkiestra Dęta Cementowni 
Chełm
II miejsce - Orkiestra Dęta OSP w Toma-
szowie Lub.
III miejsce - Gminna Orkiestra Dęta w 
Rejowcu
IV miejsce - Orkiestra Dęta Zaburze

Krasnobrodzka Orkiestra Dęta wystą-
piła w przeglądzie poza konkursem.

Wszystkie orkiestry otrzymały pa-
miątkowe puchary, jubileuszowe dyplomy 
i nagrody finansowe. Były też dyplomy i 
nagrody finansowe dla kapelmistrzów.
Niedzielny program  zakończył koncert 
Kapeli Krasnobrodzkiej.

Pomimo dosyć chłodnej, jak na tę porę 
roku pogody oraz przelotnych opadów 
deszczu „Dni Krasnobrodu” przebiegły 
zgodnie z wcześniej ustalonym progra-
mem.     
   M. Czapla

Fotoreportaż- str. 10-11
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W czerwcowym wydaniu GK pisa-
liśmy o sukcesach Krasnobro-

dzianki Izabeli Bełz, uczennicy klasy ma-
turalnej Zespołu Szkół 
Leśnych w Biłgoraju, 
w odbywających się w 
dniach 28-30 maja br. w 
Nadleśnictwie Jabłonna 
XII Mistrzostwa Polski 
w Biegu na Orientację 
Leśników. 

Przypomnę, że Iza 
startowała w biegu 
sprinterskim, w którym 
miała do pokonania 2 
km i odnalezienia 11 
punktów oraz w biegu 
mistrzowskim, w któ-
rym trasa wynosiła 6,5 
km i zawierała aż 19 
punktów. W obu tych 
biegach uplasowała się na drugim miejscu 
podium.

Zajęte lokaty pozwoliły Izie na wej-
ście w skład reprezentacji Polski i udział 
w XVII Mistrzostwach Europy Leśników 

w Biegu na Orientację, które odbyły się 
w dniach 10- 14 sierpnia 2010r. w Da-
nii. Oprócz Polaków w zawodach wzięli 

udział zawodnicy z 17 
państw Europy. 

Cała reprezentacja 
Polski była zakwatero-
wana w miejscowości 
Nymindegab nad Mo-
rzem Północnym. Nasza 
zawodniczka startowała 
w biegach indywidual-
nych oraz w sztafecie i 
w tym ostatnim biegu 
wraz z innym Polkami 
zajęła II miejsce, I miej-
sce zajęły zawodniczki z 
Estonii. To bardzo dobry 
wynik reprezentantek 
Polski. Warto dodać, że 
w biegach tych liczy się 

nie tylko kondycja, ale także dobre czyta-
nie mapy, obsługa kompasu no i oczywi-
ście dobra orientacja w terenie. Gratuluje-
my i życzymy kolejnych sukcesów.

M. Czapla 

Kolejny sukces Izy Bełz 
w biegu na orientację

DIECEZJALNE 

ŚWIĘTO PLONÓW  
 Krasnobród 

Niedziela, 12 września 2010 r. 

Program uroczystości 
godz. 10.00 - Zbiórka delegacji z wieńcami 
przy Kaplicy Objawień na Wodzie 
godz. 10.15 - Przejście na plac kościelny i po-
witanie poszczególnych delegacji z wieńcami 
godz. 11 00 - koncert zespołu “Wójtowianie” 
z Krasnobrodu 
godz. 12.00 - Hejnał Maryjny - orkiestra z Kra-
snobrodu
- powitanie uczestników Dożynek - Kustosz 
Sanktuarium 
- przekazanie chleba Gospodarzowi Dożynek 
- Msza Święta - Biskup Pomocniczy Diecezji 
Zamojsko - Lubaczowskiej
ks. dr Mariusz Leszczynski 
- poświęcenie wieńców dożynkowych 
- złożenie darów ołtarza 
- podziękowanie - Diecezjalny Duszpasterz 
Rolników 
- Procesja Eucharystyczna z wieńcami dożyn-
kowymi 

Po Mszy Świetej  
Na placu położonym obok Sanktuarium:
- występy zespołów i kapel ludowych
- wystawy rolnicze i sztuki ludowej 
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W dniach 22-28 sierpnia 2010r. 
w Krasnobrodzie odbył się IV 

Festiwal Muzyki Organowej i Kameral-
nej „Per Artem Ad Astra”. Festiwal zor-
ganizowany został przez Krasnobrodzki 
Dom Kultury i Fundację Młodzieżowej 
Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO. 
Inicjatorką organizacji tego wydarze-
nia i Dyrektorem Festiwalu jest Elżbieta 
Ostrowska, Dyrektorem Artystycznym dr 
Jarosław Wróblewski, a koordynatorem 
Festiwalu Mariola Czapla. 

Jury III Ogólnopolskiego Konkursu 
Organowego

prof. JÓZEF SERAFIN 
- Przewodniczący Jury

Ukończył z odznaczeniem studia w 
krakowskiej Państwowej Wyższej Szko-
le Muzycznej w klasie organów prof. 
Bronisława Rutkowskiego i prof. Jana 
Jargonia. W latach 1970-72 studiował w 
Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst w Wiedniu w klasie prof. Antona 
Heillera, uzyskując dyplom z odznacze-

niem i nagrodę specjalną. Jest laureatem 
pierwszych nagród otrzymanych w Ogól-
nopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w 
Łodzi (1964), Ogólnopolskim Konkursie 
Organowym w Warszawie (1967) i Mię-
dzynarodowym Konkursie Organowym w 
Norymberdze (1972). Występował niemal 
we wszystkich krajach Europy, a także w 
Japonii, Kanadzie i USA. Dokonał licz-
nych nagrań radiowych, telewizyjnych i 
płytowych (Polskie Nagrania, Veri-ton, 
EMI-Electrola, Motette, Aulos, Dux). Brał 
udział w pracach Jury wielu międzynaro-
dowych konkursów organowych, m.in. w 
Norymberdze, Pradze, Manchester, Beau-
vais i Gdańsku. Jest profesorem Akademii 
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a 
także profesorem i kierownikiem Katedry 
Organów Akademii Muzycznej w Krako-
wie. Był również wykładowcą uniwersy-
tetów w Japonii, Kanadzie i USA. W roku 

1996 prowadził klasę mistrzowską w Seu-
lu (Korea Płd.). Pełni funkcję kierownika 
artystycznego Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Organowej i Kameralnej w 
Kamieniu Pomorskim oraz Leżajsku. 

INA SHPILEUSKAYA 
Jest absolwentką Białoruskiej Aka-

demii Muzycznej w Mińsku klasy for-
tepianowej (docent L. Matukouskaya) i 
klasy organowej (docent U. Neudach). 
W 2005 roku ukończyła również studia 
magisterskie. Wielokrotnie brała udział w 
„Akademiach Organowych” prowadzo-
nych w Akademii Muzycznej w Mińsku i 
w „Akademii Organowej” w Grazu (Au-
stria). Uczestniczyła w licznych warszta-
tach organowych prowadzonych przez J. 
Trummera, M. Zandera, G. Rosta, Ch. H. 

Hammera, Olivera Baumont’a. Od 1992 
roku pracuje w Szkole Sztuk w Połocku 
(Białoruś). Wśród jej uczniów są laureaci 
wojewódzkich, ogólnobiałoruskich i mię-
dzynarodowych konkursów, stypendyści 
Specjalnego Funduszu Prezydenta Repu-
bliki Białoruś, przeznaczonego dla wspar-
cia utalentowanej młodzieży. Kilkakrotnie 
wyróżniona za osiągnięcia pedagogiczne 
listami pochwalnymi przez Urząd Miasta 
i Urząd Wojewódzki. Jako akompaniator 
jest laureatką licznych ogólnobiałoruskich 
i międzynarodowych konkursów. Kon-
certowała na Białorusi i w Niemczech. 
Uczniowie Iny Shpileuskaya są laureatami 
1 i 2 stopnia na Międzynarodowym Kon-
kursie w Sankt-Petersburgu w latach 2003, 
2005, 2007, 2010 na konkursie na Mo-
skiewskim Festiwalu im. Bidłou w 2007 
r., na Konkursie w Lublanie na Słowenii. 

MAREK VRÁBEL 
Urodził się w 1973 roku w Koszycach. 

Należy do czołówki reprezentantów mło-
dej generacji słowackich interpretatorów 
muzyki organowej. Jest absolwentem ko-
szyckiego konserwatorium, gdzie w latach 
1987-1993 równolegle uczył się na dwóch 
kierunkach - gry na organach w klasie 
Emilii Dzemianowej i gry na fortepianie 
w klasie Petera Kaśćaka. Studia organo-
we u Jana Vladimira Michalka na VŚMU 
w Bratysławie ukończył w 1998 roku. W 
ramach mistrzowskich kursów interpreta-
cyjnych uczył się u Jeana Guillou, Susan 
Landale i Reitze Smitsa. Podczas doktora-
tu prowadził go prof. lvan Sokół.

Otrzymał wiele nagród i dyplomów 
uczestnicząc w krajowych i międzynaro-
dowych przeglądach i konkursach. Jako 
solista i członek orkiestry występował z 
Filharmonią Państwową w Koszycach pod 
batutą Bystrika Reżuchy, Petera Macury 
i Mariana Vacha, z Państwową Orkiest-

Kameralną w Zlinie z Duszanem Stanko-
vskym, ze Słowacką Filharmonią pod dy-
rekcją Ondreja Lenarda i Miroslava Valka. 
Wystąpił w ponad 100 recitalach słowac-
kich i zagranicznych, odbył 38 zagranicz-
ne tourne koncertowe w 14 państwach 
europejskich, brał udział w różnych presti-
żowych festiwalach i przeglądach muzyki 
organowej (Monachium, Wiedeń, Praga, 
Budapeszt, Bukareszt, Lublana, Lublin, 
Katowice, Kiszyniów, Sztokholm...). 
Nagrał 3 płyty CD, np. dla Gratex Inter-
national własne kompozycje organowe i 
improwizacje. Niektóre dzieła autorów 
współczesnych zostały mu dedykowane. 
Nagrywa dla telewizji i radia słowackiego 
i czeskiego. 

Ciąg dalszy na str. 6

„PER ARTEM AD ASTRA” 
Organizatorzy i wykonawcy 

IV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 
oraz jurorzy III Ogólnopolskiego Konkursu Organowego
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Ciąg dalszy ze str. 5
Równolegle z działalnością koncertową 
uczy gry na organach w Konserwatorium 
Muzyki Kościelnej w Bratysławie, gdzie 
od 2000 roku jest kierownikiem Katedry 
Muzyki Kościelnej i Organowej.

dr JAROSŁAW WRÓBLEWSKI
W latach 1988-1993 studiował w Aka-

demii Muzycznej im. F. Chopina w War-
szawie, którą ukończył z wynikiem bardzo 
dobrym w klasie koncertowej organów 

prof. Józefa Serafina.
W latach 1993-2002 studiował w Hoch-

schule für 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 Mu-
zyki Kościelnej” zamkniętym dyplomem z 
wyróżnieniem w specjalnościach: organy, 
dyrygentura chóralna, improwizacja orga-
nowa i kompozycja kościelna.

Brał udział w licznych konkursach 
organowych i został laureatem następują-
cych z nich: Ogólnopolskie Przesłuchania 
Uczniów Szkół Średnich w Inowrocławiu 
(l miejsce), Międzynarodowy Konkurs 
Organowy w Kamieniu Pomorskim (IV 
miejsce), Międzynarodowy Konkurs Or-
ganowy w Gdańsku (wyróżnienie), Kon-
kurs Organowy „Bacha i Buxtehudego” w 
Szekszard (Węgry) (III miejsce), Konkurs 
Organowy w San Elpido a Mare (Włochy) 
(runda finałowa).

Jako solista, dyrygent i muzyk kame-
ralny występuje w Polsce, Austrii i Niem-
czech, Szwajcarii biorąc udział w licznych 
prawykonaniach utworów kompozytorów 
współczesnych (Seierl, Raditschnig, Mah-
moud).

Od kilku lat współpracuje z Między-
narodowym Towarzystwem im. Paula 
Hofhaymera w Salzburgu, dla którego 
przygotowuje liczne produkcje muzyczne 
(między innymi wykonanie wszystkich 
dzieł organowych Jehana Alaina).

Obecnie jest adiunktem w Instytucie 
Muzykologii KUL i wykładowcą w Aka-

demii Muzycznej im. F. Chopina w War-
szawie.

Doktorat w dziedzinie „Instrumentali-
styka” uzyskał w Akademii Muzycznej w 
Krakowie.

Wykonawcy:

MARTA OYRZANOWSKA
Jest absolwentką Ogólnokształcącej 

Szkoły Muzycznej im. Zenona Brzewskie-
go w Warszawie (klasa prof. Magdaleny 
Szczepanowskiej). Obecnie jest student-
ką  III roku Warszawskiego Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina, w klasie 
prof. Jana Staniendy. Jest laureatką wielu 
konkursów skrzypcowych i kameralnych. 
Pierwszym sukcesem było zdobycie I 
nagrody na Ogólnopolskim Konkursie 
Skrzypcowym im. J. Garści w Stalowej 
Woli. Kolejne osiągnięcia to: IV nagroda 

na Ogólnopolskim Konkursie Skrzypco-
wym pamięci A. Januszajtis w Gdańsku, 
II nagroda (I nie przyznano), oraz nagroda 
na Ogólnopolskim Konkursie Interpreta-
cji Muzyki Skrzypcowej im. I. Dubiskiej 
w Łodzi, II nagroda na Międzynarodo-
wym Konkursie Skrzypcowym im. G. 
Ph. Telemanna w Poznaniu, IV nagroda 
na Ogólnopolskim Konkursie Młodych 
Skrzypków  im. S. Serwaczyńskiego w 
Lublinie, II nagroda na Ogólnopolskim 
Festiwalu Muzyki Kameralne w Sierpcu. 
Koncertowała m.in. w Filharmonii Naro-
dowej, Filharmonii im. A. Rubinsteina w 
Łodzi, Studio Koncertowym im. W. Luto-
sławskiego, Zamku Królewskim w War-
szawie jako solista, oraz brała udział w 
koncertach i nagraniach płytowych Mło-
dzieżowej Orkiestry Kameralnej DIVER-
TIMENTO. Współpracowała z takimi 
zespołami jak Concerto Avenna, Camerata 
Vistula, , Sinfonia Viva, Sinfonia Artis. W 
2007 roku wystąpiła w Austriackim Forum 
Kultury w ramach festiwalu Warszawska 

Jesień.Swoje umiejętności doskonaliła na 
kursach mistrzowskich m. in. w Nowym 
Sączu, Jadwisinie (w klasie prof. Wandy 
Wiłkomirskiej), Żaganiu, Waterloo (Bel-
gia) i Bad Leonfelden (Austria). Była sty-
pendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki, 
Krajowego Funduszu  na Rzecz Dzieci i 
Austriackiego Forum Kultury w ramach 
programu Forum Młodych.

LESZEK  FIREK 
Ukończył studia skrzypcowe we wro-

cławskiej Akademii Muzycznej w klasie 
doc. Stefana Czermaka, a następnie dwu-
letnie studia podyplomowe o specjalności 
skrzypce barokowe w Akademii Muzycz-
nej w Krakowie u Zygmunta Kaczmar-
skiego i trzyletnie w Dresdner Akademie 
für Alte Musik u Simona Standage’a. 
Uczestniczył w wielu kursach mistrzow-
skich. Ma w swej biografii liczne koncer-
ty z czołowymi polskimi i zagranicznymi 
zespołami muzyki dawnej m.in.Concerto 
Polacco, Orkiestra Barokowa Filharmo-
nii Wrocławskiej,  Arte dei Suonatori, z 
zespołem kameralnym i orkiestrą baro-
kową Ganz Europa pod kierownictwem 
Simona Standage’a, Berlin Baroque, L’ar-

pa festante i in. Jest członkiem Dresdner 
Barockorchester, z którą wykonywał cały 
szereg wielkich dzieł oratoryjno-kantato-
wych . Dużym uznaniem cieszą się dwie 
płyty z muzyką skrzypcową siedemnaste-
go wieku wydane przez amerykańską fir-
mę MAGNATUNE, które L.Firek nagrał z 
kierowanym przez siebie zespołem ALTRI  
STROMENTI. Jest współtwórcą Ekspery-
mentalnego Wydziału Muzyki Dawnej w 
Szkole Muzycznej II st. we Wrocławiu, 
gdzie od 1994 roku prowadził klasę skrzy-
piec barokowych i zespołów kameralnych. 
Był także wykładowcą Akademii Muzycz-
nej we Wrocławiu. Gra na oryginalnych 
skrzypcach: francuskiego lutnika Pierre 
Delaunay, Paris 1763 oraz Franz Placht 
1783 i na altówce barokowej. Zajmuje 
się plastyką, wykonuje również recitale 
skrzypcowe połączone z wystawą swoich 
prac.
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ALTRI  STROMENTI 
- zespół instrumentów barokowych 

utworzony przez skrzypka Leszka Firka 
działa od 1992 roku. Dwa główne nurty  
repertuarowe zespołu to muzyka XVII 
wieku oraz szeroko pojęta „klasyka baro-
ku”. Nazwa altri stromenti oznacza inne 
instrumenty i nawiązuje do barokowej 
praktyki dopuszczającej zmienną obsadę 

głosów w utworach, ma też sugerować 
specyfikę zespołu posługującego się in-
strumentami dawnymi, a więc „innymi” 
niż powszechnie dziś używane. Skład 
zespołu jest otwarty i zależy od potrzeb 
wykonywanego repertuaru i określonej 
stylistyki. Podczas krasnobrodzkiego fe-
stiwalu wystąpił w składzie: Leszek Firek 
- skrzypce barokowe, Maciej Łukaszuk - 
wiolonczela barokowa, Andrzej Zawisza 
– klawesyn. 

CARMELO COGLITORE 
- saksofonista, klarnecista, kompozy-

tor, dyrygent. 

Ukończył z wyróżnieniem studia w 
klasie klarnetu (po niespełna 2 latach na-
uki) oraz saksofonu w Konserwatorium 
Muzycznym F. Cilea w Reggio Calabria 
oraz studia II stopnia na wydziale jaz-
zu w Konserwatorium Muzycznym F. A. 
Bonporti w Trento. Grę na instrumentach 
doskonalił pod okiem najwybitniejszych 
włoskich muzyków, uczestniczył w licz-
nych kursach międzynarodowych, jedno-
cześnie stale zgłębiając wiedzę w zakresie 

kompozycji i aranżacji w poszukiwaniu 
nowych form brzmienia. Współpracuje 
z licznymi orkiestrami oraz zespołami, 
m. in. „Blubossa”, „Jazz Travels Group”, 
„Mahanada”, „Far Fly Music Comunità”. 
W 2002 roku został laureatem Drugiej 
Nagrody w „VII Narodowym Konkursie 
Muzyki Klasycznej i Jazzu Premio Città 
Di Colleferro” otrzymując stypendium 

pozwalające mu na uczestnic-
two w Seminariach Jazzowych 
w Sienie, gdzie występował 
grając na klarnecie basowym 
w orkiestrze legendy włoskie-
go jazzu Bruna Tommaso oraz 
kwintecie z wybitnym wło-
skim pianistą jazzowym Franco 
d’Andrea. W roku 2003 wraz z 
zespołem Mahanada uczestni-
czy jako reprezentant Włoch w 
“XI BIENNALE MŁODYCH 
ARTYSTÓW Z EUROPY I 
ŚRÓDZIEMNOMORZA” w 
Atenach. W sezonie koncerto-
wym 2003/2004 występuje na 

scenie Filharmonii Laudamo w Messynie 
wraz z wybitnym pianistą Luciano Troja. 
W czerwcu 2004 roku z kolei występuje 
z grupą „Mahanada” na Festiwalu Jazzo-
wym w miejscowości Klaipeda na Litwie 
oraz we wszystkich ważnych klubach jaz-
zowych w Kanas i Vilnius. W roku 2006 
zostaje zaproszony przez New York Uni-
versity aby zaprezentować projekt stwo-
rzony wraz z grupą Mahanada „Taranta’s 
Circles”(płyta wydana w 2005 roku przez 
Splasc(H) Records). Występują w Casa 
Italiana Zerilli-Marimò oraz w najbardziej 
znanych klubach awangardowych Nowe-
go Jorku. W roku 2006 zapoznaje się też 
ze szkołą improwizacji autorstwa Waltera 
Thompsona i rozpoczyna współpracę z 
Sound Painting Italian Orchestra. W tym 
czasie również Carmelo Coglitore wraz 
z muzykami Massimo Minardi i Stefano 
Solani tworzy autorski projekt opierający 
się na Dyrygenturze Kreatywnej  i impro-
wizacji. Owocuje to nagraniem płyty „Did 
You Sea” dla Music Center wydanej w  
2008 roku. Poza aktywnością koncertową 
Carmelo Coglitore zajmuje się także kom-
pozycją, aranżacją oraz działalnością dy-
daktyczną na prowadzonych przez siebie 
licznych kursach i seminariach. W Reggio 
Calabria, gdzie obecnie mieszka założył 
Museum Workshop przy Muzeum Instru-
mentów Muzycznych, gdzie prowadzi 
kursy improwizacji, kompozycji i aranża-
cji. Obecnie prowadzi także klasę saksofo-
nu w Music Academy w Reggio Calabria.

MAŁGORZATA LIPMANN 
Absolwentka Akademii Teatralnej w 

Warszawie i Instytutu Lee Strasberga w 
Nowym Jorku.  

Zadebiutowała jako nastolatka w seria-
lu „Janka” w reżyserii  Janusza Łęskiego. 

Ma na swoim koncie role m. in. w filmach 
„Odjazd” Magdaleny i Piotra Łazarkiewi-
czów, „Wyspa RO” Jana Lenicy, „Czarno 
to widzę” Wawrzyńca Stuoki - Gucewicza 
oraz serialach „Samo życie”, „Pensjonat 
pod różą”, „Tango z Aniołem”, ”Wiedź-
min”, „Sąsiedzi” a ostatnio  „Faceci do 

wzięcia” , „Plebania” i „Barwy szczęścia”. 
Na stałe  związana z Teatrem Polskim w 
Warszawie, gdzie można ją zobaczyć w 
takich spektaklach jak ”Wujaszek Wania”, 
„Sen nocy letniej”, „Jak wam się podoba”, 
„Przygody Sindbada żeglarza”, zagrała też 
w „Burzy” Shakespeare’a, „Eurocity” Fre-
dry, „Odyseji” Homera, „Mewie” Czecho-
wa i wielu innych. Można ją też zobaczyć 
w spektaklu „Mężczyźni na skraju załama-
nia nerwowego.” w Teatrze Bajka w War-
szawie. Jest Członkiem Zarządu Fundacji 
„Moc Sztuki”. W ramach tej działalności 
organizuje i bierze udział w Otwartych 
Próbach Czytanych i innych niezależnych 
projektach Sceny Teatralnej Jadłodajni Fi-
lozoficznej.

MICHAŁ MACIEJEWSKI 
W roku 1988 ukończył warszawską 

Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Za-
debiutował w roli Łukasza w „Adwokacie 
i różach” Szaniawskiego, reż J. Bratkow-
ski. Aktor, związany od ponad dwudziestu 
lat z Teatrem Polskim w Warszawie. Grał 
w sztukach Szekspira, Słowackiego, Wy-

spiańskiego, Fredry, Zapolskiej, Bałuckie-
go, Żeromskiego, Szaniawskiego i innych. 
Występował również w Teatrze Telewizji. 

Ciąg dalszy na str. 8
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KATARZYNA ZDYBEL 
Pochodzi z Krasnobrodu. Edukację 

muzyczną rozpoczęła w 1995 r. w Szkole 
Muzycznej l stopnia w Tomaszowie Lu-
belskim. W 1998 r. rozpoczęła naukę gry 
na fagocie w Państwowej Szkole Muzycz-
nej l st. w Zamościu pod kierownictwem 
Jerzego Lisaka. W czerwcu 2007 r. z wyni-
kiem celującym ukończyła Akademię Mu-

zyczną w Warszawie w klasie fagotu prof. 
Zbigniewa Płużka. Obecnie studiuje w 
Hochschule fur Musik w Stuttgarcie w kl. 
prof. Marca Engelhardta oraz odbywa stu-
dia doktoranckie w Akademii Muzycznej 
im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie 
prof. Czesława Klonowskiego. Doskonali-
ła grę na warsztatach, kursach i lekcjach 
indywidualnych u Sergio Azzoliniego, Mi-
lana Turkovica, Tomasza Frantisa, Franti-
sa Hermanna, Richarda Gallera, Franka 
Morelliego, Klausa Thunemanna. 
Laureatka l nagrody na XXX Ogólno-
polskim Konkursie Młodego Muzyka w 
Szczecinku (2001), a rok później l nagro-
dy na Ogólnopolskich Przesłuchaniach 
Uczniów Klas Instrumentów Dętych 
Drewnianych Szkół Muzycznych II Stop-
nia.

W 2005 r. zdobyła l nagrodę na VII 
Ogólnopolskim Konkursie Zespołów In-
strumentów Dętych w Warszawie w ka-
tegorii kwintet drewniany, l nagrodę oraz 
Grand Prix - nagrodę Polskiego Radia PR 
2 w kategorii trio stroikowe. Również w 
2005 r. zdobyła III nagrodę na Międzyna-
rodowym Akademickim Konkursie Fago-
cistów i Oboistów w Łodzi.

W 2006 r. zdobyła l nagrodę oraz na-
grodę specjalną na II Ogólnopolskim Kon-
kursie Fagotowym we Wrocławiu.

W 2007 r. zdobyła III nagrodę na I 
Międzynarodowym Konkursie im. Micha-
ła Spisaka w Dąbrowie Górniczej. W 2009 
r. zdobyła II nagrodę (l nie przyznano) oraz 
nagrodę za najlepsze wykonanie utwo-
ru konkursowego na Międzynarodowym 
Konkursie Instru¬mentów Dętych i Per-

kusyjnych w Moskwie. Dwukrotna laure-
atka cyklu koncertów „Kameralistyka XX 
Wieku” organizowanych przez Austriac-
kie Forum Kultury w Warszawie (2005, 
2006). Ponadto uczestniczka konkursów 
w Markneukirchen, „Huelsta Woodwinds” 
w Muenster, ARD w Monachium. W 2006 
r. otrzymała stypendium Ministra Kultury 
i Sztuki „Młoda Polska”.

Jako solistka występowała z towarzy-
szeniem Orkiestry Symfonicznej Akade-
mii Muzycznej w Warszawie, Orkiestry 
Symfonicznej Akademii Muzycznej w 
Łodzi, Orkiestry Symfonicznej im. K. 
Namysłowskiego w Zamościu. Od 2007 r. 
solistka Filharmonii Wrocławskiej.

KRZYSZTOF OSTROWSKI 
Urodzony 1 stycznia 1993 roku w War-

szawie, uczeń V klasy Państwowej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w 
Warszawie, w klasie organów dr Jarosława 
Wróblewskiego. Podczas l Ogólnopolskie-

go Konkursu Organowego l Festiwalu Mu-
zyki Organowej i Kameralnej „Per Artem 
ad Astra” Krasnobród 2007 otrzymał Na-
grodę Specjalną za prawykonanie solowej 
partii organowej w utworze Alicji Gronau 
„Suita Krasnobrodzka”, Nagrodę za naj-
lepsze wykonanie utworu Mariana Sawy i 
Nagrodę Publiczności. Laureat III Nagro-
dy II Krakowskiego Konkursu Młodych 
Organistów w 2009 roku w Krakowie. 
Koncertował w Bazylice Świętego Krzyża 
w Warszawie, w Auli im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego Ka-
tolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła 
II w Lublinie, w Blagards 
Kirke w Noerrebro w 
Kopenhadze, w Kościele 
Świętego Stanisława w 
Rzymie.

23 maja 2010 roku 
w Kościele Św. Andrzeja 
Boboli w Warszawie brał 
udział w Koncercie „Ar-
chitektura wiary - mło-
dzieńcze poezje Karola 

Wojtyły”, organizowanym przez Impresa-
riat Artystyczny Sursum Artes.

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. Ka-
rola Kurpińskiego w Warszawie. W swoim 
dorobku artystycznym Orkiestra ma kil-
kadziesiąt koncertów w kraju i za granicą, 
m.in. w Studiu Koncertowym Polskiego 
Radia im. Witolda Lutosławskiego w War-
szawie, w Muzeum Kolekcji im. Jana Paw-
ła 11 w Warszawie, w Bazylice św. Krzyża 
w Warszawie w cyklu MUSICA SACRA, 
w Sali Koncertowej Katolickiego Centrum 
Kultury w Krakowie, na Jasnej Górze w 
Częstochowie, w Sali Koncertowej Aka-
demii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie, w Teatrze Polskim w War-
szawie. W dniach od 16.05. do 23.05.2002 
r. Orkiestra brała udział w 7th European 
Youth Musie Festival Switzerland 02, or-
ganizowanym w ramach światowej wysta-
wy EXPO 2002 w Szwajcarii. W sierpniu 
2001 roku Orkiestra miała zaszczyt wy-
stąpić dla Ojca Świętego Jana Pawła II na 
prywatnej audiencji w Castel Gandolfo, 
a w styczniu 2005 roku w Auli Pawła VI 
w Watykanie. Od 29 kwietnia do 13 maja 
2006 roku Orkiestra koncertowała w Ka-
nadzie, między innymi w Konsulacie Ge-
neralnym RP w Toronto, w Centrum Kul-
tury Polskiej w Mississauga, w Katedrze w 
St. Catharines oraz w Muzeum Cywilizacji 
w Ottawie. W dniach od 27 do 30 kwietnia 
2008 roku Orkiestra koncertowała w ra-
mach obchodów rocznicy Konstytucji 3 
Maja w Ambasadzie RP w Kopenhadze i 
w Blaagaards Kirke w Noerrebro w Ko-
penhadze. We wrześniu 2009 roku Orkie-
stra miała zaszczyt zaprezentować się pod-
czas Audiencji Generalnej Ojca Świętego 
Benedykta XVI w Watykanie oraz w XV 
wiecznym Kościele Świętego Stanisława 
w Rzymie. Dotychczasowy dorobek ar-
tystyczny Orkiestry, obejmujący okres od 
renesansu do muzyki współczesnej, został 
utrwalony na sześciu płytach CD.
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Od wielu lat w okresie wakacji, 
w centrum naszego miasta od-

bywają się letnie niedzielne koncerty. 
Kontynuując tę tradycję i w tym roku 
Krasnobrodzki Dom Kultury zaprosił ze-
społy, które wystąpiły na Placu Siekluc-
kiego i swoją muzyką i śpiewem 
umiliły niedzielne popołudnia za-
równo mieszkańcom Krasnobrodu 
jak i wypoczywającym w naszym 
mieście turystom.

Cykl koncertów rozpoczął się 
11 lipca, wystąpił zespół „Sami 
Swoi” z Józefowa. Młodzi wy-
konawcy zaprezentowali utwory, 
które z przyjemnością słuchali 
wszyscy, niezależnie od wieku. W 
kolejną niedzielę 18 lipca wystąpi-
ła miejscowa kapela „Echo Rozto-
cza” prezentując repertuar ludowy 
i biesiadny. Natomiast 1 sierpnia 
gościliśmy Ludową Grupę Arty-
styczną „Wilga” z Telatyna. Zespół 

zaprezentował się w dwóch częściach, w 
pierwszej z repertuarem ludowo-biesiad-
nym, a w drugiej śpiewając piosenki cy-
gańskie. Ostatni koncert na Placu Siekluc-
kiego w tym roku odbył się 15 sierpnia 
– wystąpił Zespół Folklorystyczny „Wój-

towianie” z Krasnobrodu. Z racji przy-
padającego w tym dniu Święta Wojska 
Polskiego, Rocznicy Cudu nad Wisłą oraz 
święta religijnego Matki Boskiej Zielnej 
zespół rozpoczął swój koncert utworami 
patriotycznymi oraz wierszem. Dalsza 

część koncertu była już na wesoło 
z piosenkami ludowymi i biesiad-
nymi.

Wszystkie koncerty cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, wiele 
osób przychodziło, aby posłuchać 
muzyki. Byli też tacy, którzy nie 
tylko słuchali, ale śpiewali razem z 
zespołami i tańczyli na placu.

Kolejne koncerty już za nie-
spełna rok. Już teraz serdecznie 
zapraszam.

M. Czapla

Letnie niedzielne koncerty na Placu Siekluckiego
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27 lipca 2010 roku w kościele pw. Ze-
słania Ducha św. odbył się dzień wspólno-
ty, czyli spotkanie młodych ludzi, którzy 
uczestniczyli w oazach rekolekcyjnych 
podczas wakacji. Jest to stały punkt takich 
rekolekcji – trzynastego dnia uczestnicy 
zjeżdżają się w jedno miejsce, by wspól-
nie dzielić się radością z przeżywania 
Pana Boga i wielbić Go podczas modlitwy 
i spotkania z drugim człowiekiem. Piętna-
ście dni rekolekcji nawiązuje do piętnastu 
tajemnic różańcowych: radosnych, bole-
snych i chwalebnych. Właśnie trzynastego 
dnia rozważana jest tajemnica Zesłania 
Ducha św. Jakby korespondując z tym 
faktem, moderatorzy zorganizowali zjazd 
młodzieży w naszej parafii – niejako „pod 
skrzydłami” Ducha św.

Około godziny 10.00 nastąpiło powita-
nie uczestników wszystkich oaz oraz przy-
byłych gości. Dzień wspólnoty rozpoczął 
się prezentacją grup oazowych z: Sulowa, 
Hulczy, Różańca, Starego Lublińca. Każda 
wspólnota przygotowała przedstawienie, 
totem oazy oraz piosenkę. Tegorocznym 
motywem przewodnim były słowa: „Słu-
chać Pana”, na postawie których młodzież 
miała przygotować scenki wyrażające 
główne treści swoich rekolekcji.

Po tej części spotkania wszyscy zgro-
madzili się wewnątrz kościoła, aby wysłu-
chać świadectw uczestników rekolekcji. 
Świadectwa są wielkim umocnieniem, 
ukazując potężne działanie Pana Boga w 
życiu tych, którzy odpowiadają na Jego 
głos. Centralnym punktem dnia była Eu-
charystia, która dla każdego oazowicza 
powinna być źródłem i szczytem życia. 

Tegorocznej Eucharystii przewodniczył 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wacław 
Depo, a koncelebrowali ją wszyscy mo-
deratorzy oaz rekolekcyjnych. Podczas 
homilii padło wiele istotnych słów, przy-
pominających o miłości braterskiej i nie-
sieniu światła Chrystusowego do swoich 
środowisk. Na zakończenie Mszy św. – 
podczas podziękowania – Ksiądz Biskup 
skierował do młodych niezapomniane 
słowa: „Pamiętajcie, że nie tylko Papież 
Was kochał. Ja też Was kocham!”. W od-
powiedzi rozległy się w kościele gromkie i 
długie brawa dla Księdza Biskupa.

Przedłużeniem radości Eucharystii 
okazał się pokarm dla ciała. Na agapę 
(wspólny posiłek) zaprosił wszystkich 
moderator – ks. proboszcz Roman Sawic. 
Na terenie obok kościoła można było po-
krzepić się bigosem i zjeść pyszne ciastko, 
przygotowane przez mieszkańców osiedla 
Podzamek.

O godzinie 14.30 odbył się ostatni 
akcent dnia wspólnoty, czyli „godzina 
odpowiedzialności i misji”, podczas któ-
rej zostały złożone deklaracje Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka. Decyzja o absty-
nencji, którą można było wtedy złożyć, to 
akt odważnego zawierzenia się Bogu oraz 
Matce Najświętszej.

Po nabożeństwie dzień wspólnoty do-
biegł końca. Ta jedność w dniu przeżywa-
nia tajemnicy Zesłania Ducha Świętego 
ma wyrazić naszą jedność w Kościele i 
Ducha, który ten młody Kościół jednoczy 
i inspiruje.

maleńka
Fotoreportaż str.10-11

dzień wspólnoty oazowej
„Radujmy się bracia w Panu, 

powiadam, radujmy się!” W niedzielę 08.08.2010r. w Kra-
snobrodzie odbył się VII Otwar-

ty Turniej Szachowy „Krasnobrodzka 
Wieża” organizowany przez Burmistrza 
Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom Kul-
tury. 

Pogoda dopisała, więc tak jak plano-
wano rozgrywki odbyły się  w plenerze 
- na Placu Siekluckiego w centrum Kra-
snobrodu. 

W turnieju wzięła udział jak dotąd 
rekordowa liczba 58 osób. Byli to za-
wodnicy z: Tomaszowa Lubelskiego, Bił-
goraja, Lublina, Nałęczowa, Zamościa, 
Leśniowic, Hrubieszowa, Leżajska, Stare-
go Miasta, Gdańska, Wrocławia, Mircza, 
Chełma, Rzeszowa, Józefówki i Krasno-
brodu. 

Rywalizacja szachowa rozpoczęła się 
o godzinie 10.00 i trwała do godzin popo-
łudniowych. Zawodnicy rozgrywali partie 
szachowe w miłej atmosferze zachowując 
zasady sportowej rywalizacji. Nad cało-
ścią czuwał Kierownik i Sędzia Głów-
ny Turnieju Ryszard Probola, który był 
także jego kierownikiem. Po rozegraniu 
ostatnich partii nastąpiło podsumowanie i 
ogłoszenie wyników.

Tradycyjnie wszyscy jego uczestnicy, 
z rąk zastępcy burmistrza Krasnobrodu p. 
Zbigniewa Michalskiego otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, a zwycięzcy puchary 
i nagrody rzeczowe. 

W kategorii do lat 18 zwyciężyli:

I miejsce – Marcin Bartoszek 
– Tomaszów Lub.

II miejsce – Rafał Sikora 
- Tomaszów Lub.

III miejsce - Michał Bartoszek
 - Tomaszów Lub. 

W kategorii powyżej 18 lat zwyciężyli:

I miejsce – Michał Mirosław - Lublin 

II miejsce - Bartosz Probola
 - Tomaszów Lubelski

III miejsce – Zbigniew Pyda - Lublin

Ponadto wręczono symboliczne upo-
minki dla najstarszego zawodnika turnieju 
p. Albina Jaworskiego, najmłodszego za-
wodnika Maurycego Żerebca i najmłod-
szej zawodniczki Karoliny Nakoniecznej 
oraz najlepszego zawodnika gospodarzy 
Krzysztofa Umińskiego

Po uhonorowaniu zwycięzców i wrę-
czeniu  nagród był czas na wspólne pa-
miątkowe zdjęcie.
     

  M.K.
Fotoreportaż  str. 20

Krasnobrodzka 

Wieża

Druga połowa sierpnia i początek 
września to czas, w którym za-

planowano wiele wydarzeń w Krasnobro-
dzie:

21 sierpnia 

„Pożegnanie wakacji” z udziałem zespołu 
„Czerwone Gitary” oraz XII Turniej Piłki 
Plażowej o Puchar Burmistrza Krasnobro-
du, 

22-28 sierpnia 

IV Festiwal Muzyki Organowej i Kame-
ralnej „Per Artem ad Astra” z wieloma 
różnorodnymi koncertami i  III Ogólno-
polskim Konkursem Organowym, 

27-28 sierpnia 

XXIV Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczy-
zny, 

30 sierpnia – 12 września
V Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów, 

2 września 
otwarcie wystawy ilustracji do książki M. 
Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce 
Marysi”, 

12 września 
Diecezjalne Święto Plonów.

Niektóre z nich mamy już za sobą, 
inne są jeszcze przed nami. Relacje z tych 
wydarzeń będą publikowane w kolejnych 
wydaniach „Gazety Krasnobrodzkiej”.

M. Czapla

O tym co było i o tym co będzie
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I. I etap budowy
 Zakładu Przyrodoleczniczego
z  basenem rehabilitacyjnym

Wzniesiony został już obiekt, w ra-
mach I etapu budowy Zakładu Przyro-
doleczniczego. Jest to jednokondygna-
cyjny budynek w poziomie podziemia, 
zadaszony, połączony z budynkiem pa-
wilonu łącznikiem. Do obiektu prowa-
dzi też odrębne wejście zewnętrzne od 
strony północnej. Obecnie trwają jesz-
cze prace wykończeniowe wewnątrz 
budynku. Wykonawcą jest Lubaczow-
skie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. 
z o.o., wyłonione w drodze przetargu, 
które rozpoczęło roboty na tym zadaniu 

w październiku 2009r.  Wykonawca zade-
klarował zakończenie robót  we wrześniu 
tego roku.

Już wkrótce oddanych zostanie do 
użytku 5 gabinetów borowinowych, z 
kuchnią borowinową oraz częścią gabi-
netów do hydroterapii (w tym katedra 
biczy szkockich), wraz z pomieszczenia-
mi socjalnymi dla tych zabiegów. Łączna 
powierzchnia pomieszczeń podziemia I 
etapu wynosi 157,26 m2.

W wyniku realizacji tej inwestycji 
świadczenia leczniczo rehabilitacyjne tut. 
Sanatorium zostaną poszerzone o zabiegi 
borowinowe, a także rozszerzy się gama 

zabiegów wodnych. 
Na realizację I etapu środki 

finansowe zabezpieczył Organ Za-
łożycielski Sanatorium tj. Powiat 
Zamojski.

Zdaniem autora projektu Pana 
Janusza Malinowskiego z chełm-
skiej firmy MEGAM, II etap wi-
nien obejmować wykonanie pozo-
stałej części tego przedsięwzięcia 
tj. budowę obiektu kubaturowego o 
łącznej długości 42,63m, szeroko-

ści 14,89m i wysokości 11,04m, trzykon-
dygnacyjnego, połączonego za pomocą 
łączników kondygnacyjnych z budynkiem 
pawilonu. Wewnątrz budynku usytuowa-
ny będzie basen o wymiarach 15,96m x 
8,05m oraz brodzik dla dzieci z grzybkiem 
i zjeżdżalnią. Powstaną także pozostałe 
gabinety zabiegowe w ramach Zakładu 
Przyrodoleczniczego ( w tym m.in. hydro-
terapia, masaże) oraz komunikacja w bu-
dynku i połączenie z budynkiem pawilonu 

windą.
Na dzień dzisiejszy dalszy etap nie ma 

jednak zabezpieczenia finansowego (brak 
środków uniemożliwi więc najprawdopo-
dobniej jego bezzwłoczną realizację po 
zakończeniu I etapu). Zadanie to jest uję-
te w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 
Powiatu Zamojskiego na lata 2007-2015. 
W myśl założeń planu, realizacja tej inwe-
stycji miała nastąpić z dofinansowaniem 
środków unijnych. Okazało się to niemoż-
liwe – Sanatorium nie zostało ujęte w krę-

gu beneficjentów funduszy unijnych.

II. Budynek gospodarczy z przezna-

czeniem dla hipoterapii konnej

Budowany jest od 2009r na terenie 
Sanatorium, w kompleksie budynków 
gospodarstwa. Jest to obiekt kubatu-
rowy o wymiarach: 9,51 x 21,50m, 
wyposażony w ring, 4 boksy dla koni, 
siodlarnię, zasieki na zboże, pomiesz-
czenie gospodarcze. W 2009r wyko-
nano fundamenty. Od wiosny prowa-
dzone są dalsze prace przy wznoszeniu 

ścian - systemem gospodarczym (przez 
pracowników Sanatorium oraz pracow-
ników zatrudnionych za pośrednictwem 
Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu), 
z wykorzystaniem darowizn w postaci ma-
teriałów budowlanych.

W tym roku Organ Założycielski przy-
znał dotację na wykonanie więźby dacho-
wej i pokrycia dachu na tym budynku. 
Wykonawcą tego zadania jest Lubaczow-
skie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z 
o.o., wyłonione w drodze przetargu. Cena 
ofertowa za wykonanie dachu i dostawę 
materiałów na pokrycie dachu, wyniosła 
80.806.71 zł brutto.  Prace rozpoczęte zo-
stały w lipcu 2010r, mają być zakończone 
we wrześniu br.

Wg. kosztorysu inwestorskiego war-
tość całego zadania szacuje się na kwotę 
433.321,65 zł brutto.
     

    

M. Lizut

Inwestycje 2010
w Samodzielnym Publicznym 

Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci 

im. J. Korczaka w Krasnobrodzie

Jak się okazuje przełom sierpnia i 
września w tym roku do doskonały 

czas na  grzybobranie. Ci, którzy znajdą 
czas na wędrówkę po naszych pięknych 
roztoczańskich lasach zapewne będą mie-
li okazję spotkać na trasie swej wędrówki 
okazałe… borowiki. 

Dowodem na to, że niektóre są bardzo 
dorodne niech będą zdjęcia, na których 
ks. Paweł Słonopas prezentuje grzyby ze-
brane przez siebie w okolicach Bondyrza. 
Jeden z nich ma 21 cm średnicy i waży 55 
dkg, drugi natomiast jest trochę większy 
bo waży 80 dkg.

Zapraszam na grzybobranie i życzę 
obfitych zbiorów.

M. Czapla

Czas na grzyby
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W drugiej połowie maja 1920 
roku, zwiad polski ustalił, że z 

południowego wschodu od strony Huma-
nia, wzdłuż rzeki Dniepr, nadciągały licz-
ne oddziały Konnej Armii Budionnego.

Armia ta była złożona z trzynastu dwu 
pułkowych brygad, uzbrojonych w 284 ce-
kaemy na taczankach, wspieranych przez 
silną artylerię konna (48 oddział), samo-
chody pancerne, piechotę, pięć pociągów 
pancernych oraz dwadzieścia samoloty.
Naziemny i lotniczy zwiad polski bacznie 
cały czas śledził ruchy wojsk nieprzyja-
cielskich oraz wysyłał meldunki do Na-
czelnego Sztabu.

Na przełomie maja i czerwca doszło 
już do licznych i niekiedy krwawych walk 
z sotniami sowieckimi.

Tak było pod Włodarką, Rohoźnem, 
Hajworon, czy Żytnimi Górami, gdzie 
walczyła polska piechota.

Bitwy te oraz wiele innych, odebrały 
Budionnemu pewność i swobodę opera-
cyjnego działania, przynajmniej na pewien 
okres.

Mocno nadszarpnięty, ale jeszcze nie 
podbity wycofał się z bitwy, odpoczywał 
w lasach na wschód od Samhorodka, mia-
steczka położonego kilka kilometrów na 
południe od Skwiry. 

5 czerwca o świcie Budionny uderzył 
w miejsce styku III i IV Armii polskiej. 
Zajął słabo obsadzony przez polskie od-
działy  Samorodek i ruszył szeroką ławą 
na zachód.

Jak stwierdza w późniejszym czasie 
gen. Kutrzeba, wówczas szef sztabu III 
Armii w stopniu podpułkownika: „front 
polski został przerwany definitywnie, w 
miejscu przerwania znajdowało się tylko 
sześć kompanii z 7 Dyw. Piechoty oraz 
niepełna III Brygada Jazdy.

Konarmia natarła dwoma dywizjami 
wspartymi przez samochody pancerne 
(były to wozy angielskie lub francuskie, 
dostarczone przez aliantów do armii De-
nykina, zdobyte przez bolszewików) oraz 
dużą ilością artylerii.

Oddziały piechoty stawiały zacięty 
opór. Mimo bohaterskich wysiłków ze 
strony polskiej, wróg przełamał obronę.”
Dalej gen. Kutrzeba pisze: „Po trupach 
polskiej piechoty wlewa się ława jazdy 
sowieckiej, rozrywając front polski na 
przestrzeni 10 km. i wbijając się klinem w 
ugrupowania polskie, wtargnąwszy na 15 
km. w głąb.”

Armia Budionnego przerywa zupeł-
nie łączność operacyjną między III i IV 
Armią oraz 7 czerwca rozpoczyna marsz 
szerokim frontem, zajmując Żytomierz i 
Berdyczów. 
Niszczy podstawy zaopatrzenia materiało-

wego, zrywa łączność dowodzenia frontu 
ukraińskiego, wprowadzając w ten sposób 
chaos w rozkazodawstwie i paraliżując 
możliwości wydawania szybkich rozka-
zów.

Wszystko to spowodowało czasowa 
panikę na tyłach frontu polskiego.

Dowództwo polskie, początkowo z 
powodu uszkodzenia łączności, nie mo-
gło trafnie ocenić położenia sił własnych 
i nieprzyjaciela oraz przedsięwziąć szybko 
odpowiednich środków zaradczych.

W ten sposób zostaje zachwiany cały 
front polski na Ukrainie.

Naczelne Dowództwo natychmiast 
przystąpiło do określenia stanu faktycz-
nego, oceny sytuacji i opracowania roz-
kazów planowego wycofania wszystkich 
zagrożonych jednostek wojskowych.

Szczególną uwagę zwrócono na nale-
żyte współdziałanie kawalerii z piechotą 
oraz osłonę przed zaskakującymi atakami 
ze strony Konarmii.

Ósmego czerwca, Dywizja Jazdy (IV i 
V Brygada) uderza na lewe skrzydło wojsk 
sowieckich pod Wernyhorodkiem oraz Ra-
dziwiłłówką i stacza krwawą bitwę z 6 i 11 
Dyw. Konarmii.

Straty były duże po obydwu stronach, 
bitwy nie zostały rozstrzygnięte. Oddziały 
polskie i wroga wycofały się w nakaza-
nych przez swoje sztaby kierunkach.

Dnia 10 czerwca wojsko polskie oba-
wiając się okrążenia i realizując rozkaz 
Naczelnego Wodza, rozpoczęło odwrót 
spod Kijowa. Do wieczora tego dnia, ugru-
powanie III Armii dowodzonej przez gen. 
Rydza Śmigłego, było ukończone.

Pod osłoną straży tylnych, zostawio-
nych na Dnieprze armia rozpoczęła wy-
marsz „z domniemanej przez nieprzyjacie-
la pułapki” – wspomina gen. Kutrzeba. 

Dwa dni przed tym gen. Romer opusz-
cza Winnicę przesuwając swoje oddziały 
bardziej na zachód.

Ataman Petlura wszelkimi siłami 
opierał się odwrotowi wojsk, a Ukraińcy 
przez niego dowodzeni reprezentowali 
element bardzo optymistyczny.

Piechota, która poniosła najwięcej strat 
w walkach z armia bolszewicką, w sposób 
zorganizowany, wycofywała się łącznie z 
taborem, artyleria i cekaemami. 

Były duże trudności w zaopatrzeniu 
żywności, amunicji i umundurowania.

Szczególnie dawał się we znaki okres 
ulewnych deszczów i długie uciążliwe 
marsze po wyboistych oraz rozmokłych 
drogach.

Mimo tych trudności, ogólna atmosfe-
ra i duch do walki nie opuszczał żołnie-
rzy.

Jak opisuje gen. Jan Sawicki: „odwrót 
nie był tylko zwyczajnym wycofywaniem 
się, uchodzeniem przed nacierającym nie-
przyjacielem z tylną strażą ostrzeliwującą 
się jego forpocztom.

Były to walki, w których jazda polska 
nie traciła inicjatywy. Nie uchodziła przed 
wrogiem, szukała go by stoczyć bitwę”.

Budionny, też znacznie nadszarpnię-
ty walkami unikał bezpośrednich starć z 
polską jazdą, czując się pewny, gdy miał 
przeciw sobie piechotę.

W starciach z kawalerią polska ponosił 
przeważnie porażki.

Kawaleria polska otrzymała zadanie 
opóźniać marsz Budionnego, osłaniać wol-
niej wycofującą się piechotę, ubezpieczać 
styki między poszczególnymi oddziałami 
oraz umożliwić dla wszystkich wojsk pla-
nowe i w miarę bezpieczne wycofywanie 
się.

Poszczególne baterie artyleryjskie w 
większości wyposażono w karabiny ma-
szynowe do obrony przed nagłym atakiem 
z boku lub z tyłu.

Na początku trzeciej dekady czerwca 
grupa gen. Jana Romera, powiększona o 
Dywizję gen. Jana Sawickiego oraz 3 DP-
Leg i 6 DP stoczyła bitwę z Konarmią nad 
Uszą lub pod Zwiahlem, zadając jej duże 
straty i zmuszając do panicznej ucieczki 
w kierunku Żytomierza. Główny ciężar 
bitwy spoczywał na piechocie, dobrze 
współdziałającej z kawalerią. Jednak, gdy 
na całym odcinku frontu toczyła się wal-
ka, przechodząca właściwie już w pościg 
za cofającymi się dywizjami sowieckimi, 
gen. Romer otrzymuje rozkaz radiowy aby 
podległa mu piechota wycofała się z walki 
i rozpoczęła natychmiastowy odwrót za rz. 
Słucz.

Prawdopodobnie przyczyną było po-
gorszenie się sytuacji na froncie III Armii.
Pochód Konarmii został na kilka dni za-
hamowany. 

Po przekroczeniu rz. Słucz przez pol-
skie oddziały: piechotę i kawalerię, popra-
wiły się warunki dalszego marszu. Wyszło 
się z obszaru lesistego, biednego, pozba-
wionego bogatych wsi.

Poprawiła się możliwość znacznie 
lepszego zaopatrzenia, a ludność była bar-
dziej przyjaźnie nastawiona do Polaków.
Urządzenia tyłowe poszczególnych od-
działów i pododdziałów miały większą 
możliwość operatywnego działania na 
odcinku zabezpieczenia żywności, broni, 
odzieży, a przede wszystkim właściwej 
opieki medycznej nad rannymi żołnierza-
mi oraz weterynaryjnej w zakresie rato-
wania zdolności użytkowej rannych koni, 
których było bardzo dużo, a które były 
nieodzownie potrzebne dla uzupełnień w 
kawalerii, artylerii i wzmocnienia taboru.
Wojska Budionnego 27 czerwca sforsowa-
ły Słucz, co zmusiło będące już tam od-
działy polskie do odwrotu za rzekę Horyń 
na Ostróg i Równe, a następnie za rzekę 
Styr do Łucka, gdzie znalazły się 6 lipca. 
Po kilku dniach linię Styru obsadziła II Ar-
mia polska.

Ciąg dalszy na str. 16

OdwrOty
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Ciąg dalszy ze str. 15
Polacy, bijąc się z dnia na dzień, zmu-

szeni byli pod silnym naciskiem wojsk 
sowieckich opuszczać poprzednio zajęte 
tereny.

Bardzo często nie mieli z nikim łącz-
ności bojowej i nie otrzymywali ani rozka-
zów ani zaopatrzenia.

Topniały szeregi w kawalerii i piecho-
cie. Poległych było wprawdzie niewielu, 
ale dużo było żołnierzy rannych i cho-
rych.

Od 14 lipca, zostały na froncie już tyl-
ko zbiorcze szwadrony ze wszystkich puł-
ków kawalerii, a szczególnie Dywizji jaz-
dy, która przeszła do odwodu i otrzymała 
zadanie strzeżenia przepraw na rz. Styr.

Większość oficerów i podoficerów od-
syłano na tyły do ośrodków zapasowych 
dla przyspieszonego formowania nowych 
szwadronów i pododdziałów piechoty.

Rekrutów i ochotników szkolono w 
alarmowym tempie, a doświadczenia na-
bywali już w czasie walk pod dobrą opie-
ką bezpośrednich dowódców, stając się w 
krótkim czasie pełnowartościowymi żoł-
nierzami.

W tych dniach gorących, kiedy front 
coraz bardziej zbliżał się do rdzennych 
złem, polskich, ze wszystkich jego odcin-
ków, ze sztabów i dowództw związków 
taktycznych, dopominano się o kawalerię.
Istniejących dotąd pułków było zbyt mało. 
Nie wystarczało ich do uzupełnienia kawa-
lerii dywizyjnej, dla zatykania luk pomię-
dzy ugrupowaniami piechoty, dla działań 
rozpoznawczych i osłonowych. Zaczęto 
usilnie tworzyć nowe jednostki.

Gen. Haller – generalny inspektor Ar-
mii Ochotniczej w dniu 6 lipca wydał ode-
zwę wzywającą do wstępowania w szeregi 
ochotniczych formacji.

Organizowano pospiesznie nowe od-
działy w kawalerii i piechocie, uzupełnia-
jące stany na froncie oraz szykujące się 
do planowanej już bitwy obronnej na linii 
Wisły.

Piechota podejmowała walkę z od-
działami Konarmii, gdyż była przekonana, 
że lepsza jest walka niż odwrót połączony 
z paniką. Najgorzej było, kiedy oddziały 
polskie zostały zaskoczone nagłymi ata-
kami kozaków budionnowców, których 
cechowało okrucieństwo i straszna niena-
wiść do Polaków – jako ludności cywilnej 

i żołnierzy.
Mordowali jeńców – zdzierano półży-

wym żołnierzom polskim lampasy ze skó-
ry, gwałcono po wsiach kobiety, koszono 
głowy zasypanych żywcem w ziemi itp.

Na przełomie lipca i sierpnia stoczo-
no wiele bitew: Beresteczkiem, Mikołajo-
wem, Radziechowem i Kulikowem.

Były to walki opóźniające. Cofano się 
powoli, ale stale – w chwilach silniejsze-
go naporu Armii Czerwonej, a szczególnie 
konnych oddziałów Budionnego, toczono 
walki i kontratakowano nieprzyjaciela.

I Dywizja Jazdy szła cały czas w po-
ścig za Budionnym, staczając z jego woj-
skami liczne boje i potyczki.

Od 24 sierpnia weszła w skład Grupy 
Pościgowej dowodzonej przez gen. Stani-
sława Hallera, złożonej z pułków Rómmla 
i 13 DP.

Płk Juliusz Rómmel w dniu 24 sierp-
nia otrzymał rozkaz, by jego Dywizja 
maszerowała na tyłach Konnej Armii w 
kierunku Tyszowiec i Komarowa, jedno-
cześnie 13 DP miała ruszyć na Łaszczów 
i Wożuczyn – na południe.

I Dywizja Jazdy szła pod Komarów. 
szła ku bitwie.

Dowództwo Konarmii zamierzało, po 
zajęciu Zamościa, iść dalej na Krasnystaw 

i Lublin, co mogło pokrzyżować plany 
polskim dywizjom nacierającym od stro-
ny Wieprza na południowe skrzydło wojsk 
Tuchaczewskiego.

Wojska polskie weszły na tyły Konar-
mii i w dniu 31 sierpnia 1920r. stoczyły z 
nią krwawą bitwę pod Komarowem, która 
została uznana jako największa bitwa ka-
waleryjska XX wieku.

Bitwa ta została przez polaków wy-
grana. Konarmii jednak nie rozbito tyl-
ko przepędzono ze znacznymi stratami. 
Trzy dywizje polskiej piechoty, które z 
trzech stron otaczały Armię Budionnego, 
nie wzięły aktywnego udziału w walkach 
dnia 31 sierpnia, co pozwoliło wojskom 
sowieckim wymknąć się z okrążenia i wy-
cofać na wschód.

Kiedy w czasie ofensywy kwietnio-
wej – wojska polskie zdobyły Żytomierz i 
podchodziły pod Kijów, w Rosji ogłoszo-
no powszechną mobilizację wzywając pod 
broń wszystkich zdolnych fizycznie oraz 
ściągano liczne oddziały wojskowe z da-
lekich tyłów – ze wschodu.

Wydano odezwę przeciwko Polakom 
jako największym wrogom.

Byłym carskim oficerom przyrzeczo-
no przebaczenie win i pochodzenia – zgła-
dzono ich później po wykonaniu zadania.
Na czele Rady Wojennej stanął gen. Bru-

siłow, były głównodowodzący carskiej 
armii.

Po zajęciu przez wojska polskie Kijo-
wa, komuniści w świecie agitowali prze-
ciwko „polskiemu imperializmowi”. Agi-
towano i płacono złotymi rublami.

Wojska polskie, po załamaniu się fron-
tu na Ukrainie, w połowie czerwca wróciły 
do linii wyjściowej, sprzed ofensywy.

Nie zmarnowano sił, wszystkie dywi-
zje wróciły na Zbrucz, po czym biły się 
dalej – zadając wojskom sowieckim duże 
straty i opóźniając marsz na zachód.

Utrzymanie tak dużego frontu wschod-
niego nie było możliwe przez zmęczone 
ciągłymi walkami armie polskie. Front 
wynosił ponad 500 km, a dywizje miały 
do obrony po 60 km.

Naczelny Wódz – Józef Piłsudski wraz 
ze sztabem generalnym podejmuje decyzje 
zorganizowania natychmiastowej obrony 
w oparciu o linię Wisły.

                                                       c.d.n.
Jan Gębka

 płk Juliusz Rómmel

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie
we współpracy z Krasnobrodzkim Domem Kultury

ogłasza kolejną edycję

KONKURSU 
FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNEGO

 „WSPOMNIENIE LATA”
Temat konkursu:

 „Pamiątki Historii”

Do udziału zapraszamy dzieci i mło-
dzież szkolną, a także dorosłych.

Technika dowolna: fotografia, rysunek, 
malarstwo; akwarele, pastele, olejne.

Format dowolny. 
Termin składania prac:  

30.10.2010r.
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Lećże pszczółko pracowita śpiesznie 
ku pożytkom: pyłkom i nektarom obfitym:
rzepakom, lipom, faceliom, grykom smakowitym,
Bujaj się w ogrodach, ogórkach, kwiatkach uciesznie.
Omijaj deszcze, wichury, grady, burze,
przynieś do pasieki, garnce miodu duże.

Odwiedź – wiosną wierzby, mlecze, akacje, kruszynę
i żółtego wonnego miodku przynieś ociupinę.
Sady kwitnące obleć, kwiatki pozapylaj,
rosę poranną z firletek na łąkach pospijaj,
późnowiosenne leśne, polne, ogrodowe grzędy malinowe.
Nawiedź koniecznie latem leśne ostępy jodłowe,
zgarniaj chciwie do garnca obfite potoki spadziowe.

Przynieś płyn bursztynowy dla całej rodziny,
nie poskąp i bartnikowi słodkiej gościny.
We wrześniu leć na słoneczne polany wrzosowe,
ugory krwawnikiem i nawłocią złocone,
ciężkostrawne miody wrzosowe przytargaj do ula, 
za to bartnik do snu zimowego cukrem cię ulula.

Byś z głodu i chłodu zimą nie zginęła, 
byś, skoro tylko śniegi zaczną topnieć, z ula wyfrunęła 
po świeże pyłki leszczynowe, wierzbowe,
popieść też drobnymi odnóżami żółte kotki iwowe,
wszyściutkie złote pyłki do sakiewek pozbieraj,
odnowę rodziny z matką – królową wiosną rozpoczynaj.

Wszak bartnik pasjonat ciągle przy ulach się krząta,
wspomaga, przegląda, pracę ustawia, nadmiar trutni sprząta, 
wiosną, latem, jesienią, zimą pasiekę dogląda.
Roje weselne do przetaka i do worka kapie,
upalnym latem pot perlisty z czoła i nosa mu kapie,
ociera pot dłonią, od duchoty ledwo ziapie.  

Ramki miodem ciężarne z ula z trudem targa,
miodowe słodkie patoki z plastrów wiruje,
kiedyś do lipowych, dziś do stalowych kadzi pakuje.
A kiedy lata chude, w ulach pustych aż piszczy,
z żalu nie opada mu grymasem warga.
Za brak miodu pszczółek kochanych głodem nie morzy, 
Zaskórniaki ostatnie z pończochy wysupła, jadła przysporzy.

Bo w pszczelarskim teraz biznesie, nie rządzi ekonomia twarda, 
ale sentyment, pasja bartnicza i miłość – więcej złota warta.
A kiedy czasem nierzadkim młódź jeszcze nieporadna
bartnikowi z plastra na ziemie opada,
on opiekuńczą, ojcowską rękę podkłada,
do dłoni przyjaznej i ciepłej malucha zaprosi
i jak własne nieporadne dziecko, czule na oczko zanosi.

By żadna nie zginęła, żadna nie przepadła, 
by bezpiecznie wróciła do pszczelego stadła.
Bo za dni kilka będą z nich pracowite robotnice,
i kiedy przed nią szpicą na zwiad polecą i nektary odkryją,
z radosna wieścią powrócą – na oczkach zatańczą niczym baletnice.
Wieści smakowite koleżankom zbieraczkom będą podawały,
piruety tajemnicze, jeno pszczołom znane, będą wywijały.

Piastunka mała w ulu jajeczka maciupeńkie mleczkiem pszczelim syci,
młody czerw skrzydełkami ciepłymi ogrzewa i pieści,
kiedy zaś armia zbieraczek ochoczo miody będzie znosiła
woszczarka, woskowe komórki na miód, śpiesznie będzie lepiła.
Kiedy awansuje w rodzinie na robotnicę, 
żywot swój zamieni na dozgonną pracowitą niewolnicę.

Ochoczo po słodki nektar, nawet daleko poleci,
namęczy się, natyra – szybko pracowite krótkie życie zleci.
Nawet bartnik zasłużonego pogrzebu jej nie sprawi,
bo nie wie, gdzie ona swoja truchełkę zostawi.
Ale kiedy po całogodzinnej krzątaninie te mocarne rodziny,
upalnego lata wieczorem, utrudzone pracy mozołem,
wylegną stadnie gęstymi „brodami” pod oczkiem 
i oczko wokoło zwartą, brzęczącą masą ulepią,
zahuczą Bogu hymn pochwalny, zabzyczą społem,
serce bartnika na ten widok i woń miodu, raduje się i rośnie,
silne i zdrowe pszczele stadła jego ducha krzepią.

A kiedy niejedna złośnica czasem żądłem bartnika zahaczy,
zaklnie jeno siarczyście, ale nie czyni z tego rozpaczy.
Ten wspólny trud rodziny pszczelej z matka – królową
i bartnika pasjonata z jego umną pracą fachową,
takie cuda niebywałe w przyrodzie społem czynią,
że dopóki pszczółki pracowite na tym świecie żyją,
ludzkie plemiona: białe, czarne, żółte na pewno nie zginą.

Dziś nie te czasy, kiedy obfitością miodów wszelakich,
słynęły barcie polskie w cudne, upalne i bogate lata,
a do beczki lipowej w obfitości, miód wirował tata.
Na twój miodek pszczółko – pożywny, leczniczy i słodki
czeka: babcia chroma, dziadek kaszlący, mama, 
córka, żona i synek malutki.

I koneserzy, co miody nade wszystko jadło przekładają
z masełkiem pachnącym od baby, na chlebie razowym zajadają.
Można jego smak boski degustować na chałce świeżej, 
kiedy gruba i puszysta pajda,
a smakosze wytrawni z ogórkiem małosolnym podniebienie łechcą
- niebywała uczta, niebywała frajda!

                                                Smacznego!

Krasnobród, 2010.08.06        
 Komisarczuk Mieczysław

Pszczeli trud

Wieści z Gminy
Ciąg dalszy ze str. 2

Powiat przekazał a Burmistrz wbuduje
Burmistrz Krasnobrodu zawarł porozumienie z Zarządem 

Dróg Powiatowych w Zamościu dotyczące wspólnej realiza-
cji zadań drogowych na terenie Gminy Krasnobród w 2010r. 
Na mocy zawartego porozumienia Powiat Zamojski powierzył 
celem wbudowania przez Gminę Krasnobród w chodniki przy 
drogach powiatowych kostkę brukową w ilości 600 metrów 
kwadratowych. W ramach tego porozumienia gmina zobowią-
zana jest do poniesienia 2/3 kosztów inwestycji przeznaczonych 
na zakup materiałów budowlanych w postaci krawężników, 
obrzeży, cementu oraz sfinansowanie robocizny. Planuje się 
że nową nawierzchnię otrzyma chodnik przy ulicy 3 Maja w 
Krasnobrodzie w kierunku od skrzyżowania ul. 3 Maja z ulicą 
Szkolną do stacji benzynowej Kras-Tank. 

Informacje zebrała M. Czapla
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Chciałabym podzielić się informa-
cjami o  Krasnobrodzkiej Rodzi-

nie Radia Maryja, o naszych osiągnięciach 
i troskach. W dalszym ciągu pracujemy w 
trzech kołach:  Podwórkowym Kole Ró-
żańcowym Dzieci, Młodzieżowym Kole 
Przyjaciół Radia Maryja oraz w Kole 
Przyjaciół Radia Maryja osób dorosłych. 
Podwórkowe Koło Różańcowe działa 
już od kilku lat. Dzieci urosły, niektóre 
poszły do gimnazjum i  przeszły do koła 
młodzieżowego. Dlatego koło dziecięce 
stale uzupełniamy, zapraszając do udzia-
łu chętnych,  już od drugiej klasy szkoły 
podstawowej. Gdy  przedstawiamy pracę 
koła i mówimy o ciekawych spotkaniach, 
pielgrzymowaniu - dzieci są zainteresowa-
ne. Jednak kiedy usłyszą, że warunkiem 
przynależności jest także codzienne odma-
wianie przynajmniej jednej tajemnicy Ró-
żańca Świętego w intencji całego świata, 
stają się mniej chętne. Wówczas musimy  
współpracować z rodzicami, którzy najle-
piej orientują się, czy ich dzieci będą się 
modliły. Początkowo modlą się razem ze 
swoimi pociechami. Dotychczas mieliśmy 
szczęście współpracować z dobrymi, wy-
rozumiałymi, głęboko wierzącymi ludźmi. 
Jak będzie dalej, czas pokaże. Nigdy nie 
stawiamy na ilość, ale na dzieci, które chcą 
systematycznie modlić się.

W bieżącym roku wzięliśmy udział  w 
następujących pielgrzymkach do Często-
chowy: 12 i 13 czerwca w XII Pielgrzym-
ce Podwórkowych Kół Różańcowych 
Dzieci, 19 czerwca w XII Pielgrzymce 
Młodych Słuchaczy Radia Maryja oraz 10 
i 11 lipca w XVIII Pielgrzymce Rodziny 
Radia Maryja. Wyjazd dzieci był częścio-
wo sponsorowany przez dobrych ludzi z 
Krasnobrodu i okolicy. Muszę przyznać, 
że z tym sponsorowaniem jest coraz trud-
niej, dlatego młodzież wyjechała na Jasną 
Górę za własne fundusze. Pragnę jeszcze 
dodać, że każdego roku podczas  Spotka-
nia Opłatkowego Rodziny Radia Maryja, 

do dzieci i młodzieży przychodzi Święty 
Mikołaj. W przygotowaniu podarunków, 
pomagają nam właściciele niektórych pla-
cówek handlowych z Krasnobrodu.

Kiedy w tym roku byłam na Jasnej 
Górze, miałam okazję obserwować prze-
życia członków poszczególnych grup 
wiekowych. Muszę przyznać, że wszyscy 
uczestnicy reagowali podobnie. Cieszy-
li się na swój wyjazd, w czasie podróży 
chętnie włączali się do modlitwy i śpiewu. 
Dzieci zaśpiewały prawie wszystkie pio-
senki z płyty ks. bp Antoniego Długosza, 
które poznały na naszych spotkaniach. 
Przed Szczytem Jasnogórskiej Pani, kra-
snobrodzcy pielgrzymi razem ze wszystki-
mi uwielbiali Boga w Trójcy Przenajświęt-
szej i oddawali cześć Królowej Polski. 
Zarówno dzieci jak i młodzież, chętnie 
obchodzili na kolanach Ołtarz Czarnej 
Madonny. Niektórzy czynili to kilkakrot-
nie, w czasie kiedy odpoczywaliśmy na 
ławeczkach. Zapytałam chłopca, który już 
trzeci raz chciał obejść Ołtarz, dlaczego to 
robi. Odpowiedział, że idąc na kolanach 
uprasza łaski u Jasnogórskiej Królowej za-
równo dla siebie, swoich najbliższych oraz 
dla tych, którzy go o to prosili. Słuchałam 
tego z podziwem i myślałam: Polska nie 
zginie, jeśli mamy takie dzieci i młodzież

Byłam także pełna uznania dla naszej 
młodzieży. Pielgrzymowała przez cały 
dzień i całą noc. Od godziny 18 do 24 przed 
Szczytem Jasnej Góry - tańcem, śpiewem 
i gorącą modlitwą wielbiła Boga. Wzięła 
udział we wspólnym odmawianiu Różań-
ca Świętego, Apelu Jasnogórskim i Eucha-
rystii. Na koniec wymieniła się różańcami 
i obejrzała przepiękny pokaz sztucznych 
ogni, czym także uwielbiała Boga. Zaraz 
po zakończeniu uroczystości wracaliśmy 
do domu. Pomimo dużego zmęczenia 
młodzi modlili się, śpiewali, wspominali. 
Wróciliśmy o godzinie 6 rano. 

Cudownych przeżyć dostarczyła nam 
także XVIII Pielgrzymka Rodziny RM na 

Jasną Górę. Chociaż żar z nieba wylewał 
się na nas, uroczystości przeżywaliśmy ra-
dośnie. Nie uroniliśmy nic, z tego co dzia-
ło się przed Szczytem. Braliśmy czynny 
udział w modlitwie, przeżywaniu Słowa 
Bożego oraz słuchaliśmy przepięknych 
utworów muzycznych. W sobotę 10 lipca 
podczas Eucharystii, Modlitwę Wiernych 
czytał nasz rodak pan Jerzy Dąbrowski. 
Teraz z utęsknieniem czekamy na piel-
grzymkę w przyszłym roku. Jeśli Pan Je-
zus będzie dla nas łaskawy, uczynimy to 
z wielką ochotą. Mamy nadzieję, że tak 
jak zawsze,  znajdą się chętni na wspólny 
wyjazd.

Dużo dobrego mogliśmy dokonać 
dzięki życzliwym ludziom. Poniżej pra-
gnę wymienić sponsorów, którzy pomogli 
dzieciom z Podwórkowego Koła Różań-
cowego wyjechać na pielgrzymkę do Czę-
stochowy. Należą do nich: 

*Państwo Agnieszka i Kazimierz 
Adamczukowie,

*Państwo Janina i Janusz Osiowie, 
*Państwo Kinga i Zbigniew Michalscy, 

*Pan Mariusz Sawulski, 
*Pani Marta Radomska, 

*Państwo Alina i Zbigniew Piórowie, 
*Pan Waldemar Maruszak, 

*Pan Roland Wyrostkiewicz, 
*Pan Henryk Korga 

– stacja paliw w Majdanie Wielkim, 
*Właściciele Ośrodka 

Rekreacyjno-Wypoczynkowego 
,,Natura”,

*Pani Krystyna Mielnicka, 
*Pan Wiesław Kolano 

– placówka handlowa w Majdanie 
Wielkim, 

*ofiara bezimienna. 

Wędlinę dla dzieci dostarczył pan Sta-
nisław Kurantowicz – masarnia Hrubie-
szów.

Pani Jolanta Adamczuk – dar pienięż-
ny i napoje. 

Państwo Barbara i Józef Kłyżowie 

podarowali pieczywo. 
Właściciele piekarni ,,Aston” w Krasno-
brodzie podarowali dzieciom bułki i droż-
dżówki. 

Wszystkim darczyńcom serdeczne 
podziękowania składają dzieci i opiekuno-
wie Podwórkowego Koła Różańcowego. 
Obiecujemy pamięć w modlitwie.
                                                                    

 Józefa Kusz                                   

W  Krasnobrodzkiej 
Rodzinie  Radia  Maryja
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W dniu 13 sierpnia 2010 roku w 
„Galerii Przystanek” miało 

miejsce otwarcie wystawy Marka Rzeź-
niaka „Wokół Księżej Góry – Pejzaż kra-
snobrodzki”. Na wernisaż przybyli między 
innymi: burmistrz Krasnobrodu Janusz 
Oś, sekretarz Gminy Krasnobród Kazi-
mierz Gęśla, proboszcz Parafii NNMP w 
Krasnobrodzie  ks. Prałat Roman Mar-
szalec, dyrektor Krasnobrodzkiego Domu 
Kultury Mariola Czapla, prezes Stowa-
rzyszenia Kulturalno – Naukowego „Do 
Źródeł”  Pani Agnieszka Adamczuk, pre-
zes stowarzyszenia „Klub 50 Plus” Pani 
Zofia Kleniewska, rodzina, przyjaciele i 
znajomi Artysty, organizatorzy wystawy 
pracownicy Miejsko – Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Krasnobrodzie oraz Autor 
prezentowanych prac. 

Po oficjalnym powitaniu gości i przed-
stawieniu sylwetki Artysty był czas na 
przemówienia uczestników wernisażu. 
Ksiądz Prałat przypomniał, że to właśnie 
Marek Rzeźniak malował obrazy Matki 
Bożej Krasnobrodzkiej znajdujące się na 
elewacji kościoła. W dalszej części spo-
tkania głos zabrał sam autor, który opo-
wiedział o inspiracjach do swojej twórczo-
ści,  a także o technikach prac (akwarela, 
pastel, akryl i olej) prezentowanych na 
wystawie. Każdy uczestnik wernisażu 
otrzymał folder wystawowy.

Wystawę można oglądać w „Galerii 
Przystanek” codziennie w godzinach pra-
cy Informacji  Turystycznej, od godz.  9:00 
do 17:00.

Marek Rzeźniak (1944), absolwent 
krakowskiej ASP dyplom w 1969 roku, 
w pracowni Wacława Taranczewskiego. 
Członek ZPAP i Stowarzyszenia Pasteli-
stów Polskich. Wieloletni nauczyciel PLSP 
w Zamościu. Trzykrotny stypendysta Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki, aktywnie dzia-
ła na zamojskim rynku sztuki już wiele lat, 
począwszy od pierwszej wystawy indywi-
dualnej, zorganizowanej w miejscowym 
BWA w 1970 roku. W historii twórczości 
artysty odnotować można ponad 20 wy-
staw indywidualnych, a także kilkanaście 

wystaw zbiorowych. Ponadto brał udział 
w wystawach środowiska zamojskiego 
oraz w ogólnopolskich plenerach malar-
skich i wystawach poplenerowych. Prace 
artysty znajdują się w zbiorach Muzeum 
Okręgowego i BWA w Zamościu oraz w 
kolekcjach prywatnych w kraju i zagrani-
cą.

„Pejzaże artysty, to nieduże płótna, 
ale za to malowane szeroko i z rozmachem 
dosyć mroczne w kolorze (z wyraźną do-
minantą ukochanych zieleni i błękitów) o 
zmonumentalizowanych, ujętych w foto-
graficznym kadrze kępach drzew, rosocha-
tych krzewach, pochyłych stokach wzgórz i 
szemrzących radośnie strumieniach. Arty-
sta wędrując po Roztoczu chętnie fotogra-
fuje interesujące go zakątki, rejestruje ulot-
ną chwilę, a następnie przenosi jej zapis ze 

światłoczułego negatywu na płaszczyznę 
płótna. Chętnie i często maluje te frag-
menty natury gdzie w tafli gładkiej wody 
odbijają się zarówno korony stojących nad 
nią drzew, szybujące po niebie obłoki jak i 
szczyty zabytkowych kaplic i kościołów. W 
efekcie obrazy tego typu dzielą się na dwie 
strefy w układzie horyzontalnym. To co re-

alne, istniejące w rzeczywistości wypełnia 
górną część płócien, a to co ulotne, zano-
towane tylko w naszej wyobraźni, w dolnej 
partii. Obie strefy łączy, integruje kolor, 
pozbawiony podmuchów wiatru i błysków 
słońca, kolor wykoncypowany, podporząd-
kowany kompozycji, nie mający odniesień 
do ściśle określonej sytuacji, pory dnia czy 
roku. Naturalnie, nie oznacza to wcale, ze 
malarstwo Marka Rzeźniaka nie jest czu-
łe na zmiany zachodzące  w przyrodzie. 
Wręcz przeciwnie. artysta świetnie je wy-
chwytuje, zauważa i odnotowuje, głównie 
w oszałamiająco w kolorowych akware-
lach, które łatwiej zobaczyć w jego pra-
cowni niż na wystawach…”  
 

Lechosław Lameński
       

Artysta „uciekł” z renesansowego 
Zamościa poza miasto. W oddalonym kil-
kadziesiąt kilometrów od Zamościa wiej-
skim domku pośród lasów, niopodal Księ-
żej Góry, szuka natchnienia do kolejnych 
swoich prac. To piękne uroczysko daje 
artyście natchnienie do nowych kompo-
zycji malarskich. Księża Góra stała się w 

ostatnim czasie motywem kilkudziesięciu 
obrazów Rzeźniaka. Uroczyskiem tym 
jest miejscowość Szur oddalona 4 km od 
Krasnobrodu. Tu właśnie autor stworzył 
„Galerię Szur”, w której zobaczyć można 
najnowsze, a także nigdzie dotąd nie pre-
zentowane obrazy. 

Wojciech Sachajko

Wokół Księżej Góry - Pejzaż krasnobrodzki
wystawa prac MARKA RZEŹNIAKA
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