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Współpraca gmin
W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków do programów europejskich gmina Krasnobród wspólnie z
innymi samorządami podejmuje szereg
działań mających na celu spełnienie wymogów postawionych przez instytucje
wdrażające.
Podstawowym dokumentem niezbędnym do ubiegania się o fundusze
będą strategie obejmujące wspólne cele
oraz zakres przedsięwzięć na terytorium
członków grup.
Gmina Krasnobród zamierza współpracować w ramach następujących inicjatyw:
- Lokalna Grupa Działania „Nasze
Roztocze” – jest to kontynuacja prowadzonej działalności członków z terenu 5
gmin: Zamość, Adamów, Zwierzyniec,
Józefów i Krasnobród. W nowej perspektywie zaproszono do współpracy
gminę Szczebrzeszyn, aby wzmocnić
potencjał grupy i zwiększyć szanse na
pozyskanie środków.
- Lokalna Grupa Rybacka „Roztocze”, która ma swoją siedzibę w Narolu
i skupia podmioty z terytorium kilkunastu gmin z terenu dwóch województw
podkarpackiego i lubelskiego: Narol,
Cieszanów, Stary Dzików, Lubaczów,
Wiązownica, Laszki, Radymno, Stubno, Medyka, Bełżec, Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski, Krasnobród,
Adamów. Oprócz dokumentu w postaci
strategii grupa musi wykazać się odpowiednią liczbą mieszkańców, w tym

przypadku pow. 70 tysięcy oraz współczynnikiem tzw. rybackości, czyli osób
pracujących przy hodowli ryb. Poza tym
obszar, na którego terenie działa grupa
musi być spójny przestrzennie.
Grupy te będą mogły ubiegać się o
wsparcie ﬁnansowe w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym w odpowiednich proporcjach zostaną zaplanowane środki na ﬁnansowanie
zadań z zakresu sektora publicznego,
społecznego i gospodarczego.
Kolejnymi inicjatywami, w których
Gmina Krasnobród zamierza uczestniczyć w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego są:
- Aktywne Roztocze – Od matury do
kultury i Od kultury matury. W inicjatywie tej uczestniczy 35 samorządów z terenu naszego województwa od Kraśnika
do Lubyczy Królewskiej, której liderem
jest Miasto Tomaszów Lubelski. Celem
głównym przedsięwzięcia jest pobudzenie gospodarcze oraz wzrost ilości turystów poprzez rozwój specjalizacji turystycznej Roztoczańsko-puszczańskiego
obszaru funkcjonalnego w oparciu o wewnętrzne potencjały związane z kulturą
i naturą. Propozycje poszczególnych
samorządów zostaną opracowane w formie planu wykonawczego oraz strategii
do przedsięwzięć priorytetowych wspomnianego programu. W przypadku akceptacji tej inicjatywy przez samorząd
województwa pozwoli zdobycie dodatkowych punktów dla poszczególnych
podmiotów ubiegających się o doﬁnansowanie swoich projektów.
- Kolejną inicjatywą jest udział
gminy Krasnobród w grupie dziesięciu
samorządów ubiegających się o pozyskanie doﬁnansowania na efektywność
energetyczną i gospodarkę niskoemisyjną w ramach zadań priorytetowych, któ-
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rą tworzyć zamierza dziesięć samorządów z Gminą Tyszowce jako liderem.
Głównym zadaniem powyższego
przedsięwzięcia będzie możliwość sﬁnansowania termomodernizacji oraz
budowy urządzeń wykorzystujących
OZE, także wymianę oświetlenia wewnątrz obiektów publicznych.
Nowe władze Wspólnoty Gruntowej
wsi Majdan Wielki
W dniu 20 września 2015 roku
podczas Ogólnego Zebrania Członków
Wspólnoty Gruntowej wsi Majdan Wielki dokonano wyboru nowych władz.
W skład Zarządu Wsólnoty Gruntowej weszli:
Justyna Buczak – przewodniczący
Bogdan Gałan – sekretarz
Stanisław Kawalec – skarbnik
Natomiast nowo wybraną Komisję
Rewizyjną tworzą:
Wiesław Nizio – przewodniczący
Edward Rębisz – sekretarz
Krzysztof Piwko – członek
Informacje zebrała:
Mariola Czapla

ZAPROSZENIE
Społeczność Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Kaczórkach
oraz
Światowy Związek Żołnienrzy
Armii Krajowej Okręg Zamość
mają zaszczyt zaprosić na
Uroczyste obchody
Święta Patrona Szkoły
które odbędą się
w dniu 4 października 2015 r.
na boisku szkolnym
Program uroczystości:

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie
Wydawca: Krasnobrodzki Dom Kultury
Redakcja: Mariola Czapla (red. nacz.), Radosław Cios-Mairot (red. graf.)
Mariola Kawecka, Marzena Mazurek

Nakład: 300 egz.

10.15 – Zbiórka Pocztów Sztandarowych
10.20 – Ceremoniał szkolny
10.25 – Prezentacja pierwszaków
10.30 – Akademia
11.00 – Msza święta
12.00 – Wystąpienia okolicznościowe
12.20 – Złożenie wiązanek
12.30 – Poczęstunek
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„Per Artem ad Astra”– przez sztukę do gwiazd czyli
IX Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
Krasnobród 2015
egoroczny IX już Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per
Artem ad Astra” odbył się w Krasnobrodzie w dniach 16- 22 sierpnia.
Niezmiennie organizatorami tego
muzycznego przedsięwzięcia byli: Krasnobrodzki Dom Kultury, Fundacja
Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej
„Divertimento” z Warszawy zaś współorganizatorami: Urząd Miejski w Krasnobrodzie oraz krasnobrodzkie paraﬁe:
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i
Zesłania Ducha Świętego.
Patronat honorowy nad tym wielowymiarowym wydarzeniem kulturalnym
objął Jego Ekscelencja Ks. Biskup Marian
Rojek – Ordynariusz Diecezji Zamojsko –
Lubaczowskiej, patronował mu także Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal.
Od samego początku funkcję dyrektora Festiwalu sprawuje Elżbieta Ostrowska
- inicjatorka tego wydarzenia, prezes Fundacji Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej
„Divertimento”, dyrektorem artystycznym
jest dr Jarosław Wróblewski. Również od
pierwszej edycji tego projektu wiele działań koordynuje Mariola Czapla - dyrektor
Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Patronat medialny nad Festiwalem
objęli: TVP Lublin, Tygodnik Katolicki
„Niedziela zamojsko-lubaczowska”, Warszawski Tygodnik „Idziemy”, Katolickie
Radio Zamość, Radio Lublin, zamosconline.pl. oraz Gazeta Krasnobrodzka.
Sponsorzy Festiwalu to: Ośrodek Wypoczynkowy „NATURA” w Krasnobrodzie, Drukarnia „Zamdruk” z Zamościa ,
Polskie Towarzystwo Bachowskie orazTAT Elektronik Centrum Organów Kościelnych.

T

Koncert inauguracyjny
Pierwsze dźwięki organów wybrzmiały i był to znak, że rozpoczął się IX Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „ Per
Artem ad Astra”, który na stałe wpisał się
już w kalendarz wydarzeń wakacyjnych w
Krasnobrodzie.
Tradycyjnie Festiwal zainicjował
koncert inauguracyjny w Sanktuarium
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
który odbył się 16.08.2015r.
Bardzo licznie zgromadzoną publiczność powitała Mariola Czapla - dyrektor
Krasnobrodzkiego Domu Kultury przybliżając nie tylko ideę Festiwalu i jego historię ale także w kilku słowach przedstawiła
organizatorów, patronów i sponsorów tego
wydarzenia.
Następnie głos zabrał kustosz Sanktu-

arium ks. prałat Eugeniusz Derdziuk, który dokonał oﬁcjalnego otwarcia Festiwalu,
powitał wszystkich przybyłych i zaprosił
do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach festiwalowych.
Wśród zgromadzonej publiczności
obecni byli przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta: Burmistrz
Kazimierz Misztal, jego Doradca Janusz
Oś oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Roland Wyrostkiewicz.
Wieczorny koncert rozpoczął Marcin
Knura – ubiegłoroczny laureat Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Krasnobrodzie. Ten młody organista pochodzący
z Raciborza już wielokrotnie koncertował
w wielu miejscowościach województwa
śląskiego oraz brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wykładowców polskich i zagranicznych szlifując
swój kunszt muzyczny. W Krasnobrodzie
zaprezentował następujący program:
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Preludium i Fuga d-moll BWV 539, Preludium chorałowe „Ich ruf zu dir, Herr Jesu
Christ” BWV 639 Mieczysława Surzyńskiego (1866 – 1924) oraz Capriccio op.36
Max Reger (1873 – 1916) Toccata op.59.
Po występie nagrodzonym gromkimi
brawami młody organista przyjął podziękowania od Dyrektora Festiwalu Elżbiety
Ostrowskiej, która w imieniu zgromadzonej publiczności pogratulowała wykonawcy wspaniałej prezentacji.
Następnie miłośnicy muzyki mogli
wysłuchać koncertu chóru żeńskiego Puellae Cantates z Litomeric w Czechach
pod dyrygenturą kompozytora i pianisty
Romana Pallasa.
Część utworów wykonana była przy
akompaniamencie organów, na których
grała Sasha Pallasova, nauczyciel emisji
głosu młodych chórzystek.
Repertuar koncertu obejmował utwory różnych epok i gatunków muzycznych
a perfekcyjne ich wykonanie sprawiło, że
na długo pozostaną w pamięci słuchaczy,
którzy owacjami na stojąco dziękowali artystom za niezapomniane wrażenia.
Wieczorne spotkanie z muzyką zakończyło się pamiątkowym zdjęciem i zaproszeniem na kolejne wydarzenia przygotowane w ramach tegorocznego Festiwalu.
Wernisaż wystawy
„Pułkownik Ryszard Kukliński
– polska samotna misja”
W poniedziałek 17 sierpnia 2015r. w
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył się
wernisaż wystawy „Pułkownik Ryszard

Kukliński – polska samotna misja” ze
zbiorów Izby Pamięci Ryszarda Kuklińskiego, połączony z prezentacją multimedialną Filipa Frąckowiaka – dyrektora tej
instytucji.
Zaplanowany na godz. 18 wernisaż
zgromadził wielopokoleniową publiczność, która z wielkim zaciekawieniem
oglądała prezentowane plansze wczytując
się uważnie w informacje na nich zawarte. Ale z jeszcze większą uwagą uczestnicy wernisażu słuchali opowieści gościa
z Warszawy – Filipa Frąckowiaka syna –
piosenkarki Haliny Frąckowiak i dziennikarza Józefa Szaniawskiego opozycjonisty
PRL, prywatnie przyjaciela Kuklińskiego,
który niewątpliwie zna dogłębnie temat i z
wielką pasją o nim opowiada podkreślając,
że wiedza o bohaterach naszego kraju powinna docierać zwłaszcza do najmłodszego pokolenia. Podczas krasnobrodzkiego
spotkania ten wyjątkowy człowiek stojący
na straży prawdy historycznej również
często zwracał się do najmłodszych. Opowiadał nie tylko o tym co było ale również
o tym co należy robić, jak działać, żeby
przyszłe pokolenia mogły uczyć się prawdziwej historii opartej na faktach. Misja,
której stał się kontynuatorem ma przede
wszystkim edukować a chcąc dotrzeć do
jak największej liczby odbiorców stworzono wystawę mającą na celu edukować
Polaków nie tylko w kraju ale też poza
jego granicami.
Wystawa składa się 20 plansz prezentujących życiorys Ryszarda Kuklińskiego
oraz jego bohaterską misję powstrzymania
wraz ze Stanami Zjednoczonymi wojennych planów Związku Sowieckiego w latach 70 i 80 XX w. Na ekspozycji można
obejrzeć ponad sto fotograﬁi i kopii dokumentów, mapy sztabowe planów ataku
Układu Warszawskiego na zachód Europy,
dokumenty prezentujące uzależnienie Polski od Związku Sowieckiego i Armii Czerwonej. Wystawa prezentuje także tradycje
wspólnej walki o wolność Polski i Stanów
Zjednoczonych.
Przygotowano ją wspólnie z Archiwum Akt Nowych. Opisy zdjęć wydrukowane są w języku polskim i angielskim.
Doskonałym uzupełnieniem tego festiwalowego spotkania był kolejny punkt programu – projekcja ﬁlmu JACK STRONG
opowiadającego o bohaterze wieczoru
Pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim.
W tym miejscu należy dodać, że wystawę „Pułkownik Ryszard Kukliński –
polska samotna misja” można było oglądać w Krasnobrodzkim Domu Kultury w
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dniach 17-22 sierpnia 2015r.
Finisaż wystawy również z udziałem
Dyrektora Izby Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego odbył się w sobotę
22 sierpnia 2015r.
DROGA ŻYCIA
„Droga życia”, to głęboko reﬂeksyjny i jakże bogaty we wspomnienia
koncert słowno-muzyczny poświęcony
ks. Prymasowi kardynałowi Stefanowi
Wyszyńskiemu.
Wspomnienia tego wielkiego Polaka zostały zaprezentowane podczas kolejnego spotkania festiwalowego, które
miało miejsce w Sanktuarium Maryjnym
18 sierpnia 2015r.
Teksty prezentowali aktorzy Teatru
Polskiego- Ewa Domańska i Piotr Bajor,
prywatnie osoby bardzo blisko związane
z krasnobrodzkim Festiwalem. Oprawę
muzyczną tego wyjątkowego spotkania
zapewniła młoda, utalentowana harﬁstka
Agata Galik.
Ten niecodzienny koncert dał możliwość zgromadzonej publiczności poznania wielu interesujących i mało znanych
faktów z życia Prymasa Tysiąclecia.
Wątek biograﬁczny przedstawianych
tekstów został ubogacony fragmentami
dokumentów, prywatnych listów i notatek kardynała. Zawierał także cytaty Jego
nauczania i lirycznych wypowiedzi.
Doskonała prezentacja i profesjonalizm małżeńskiego duetu aktorów oraz
wspaniała muzyka sprawiły, że wieczorne spotkanie w murach barokowego
kościoła skłoniło do reﬂeksji i zadumy
nad osobą wielkiego Polaka ale również
pozwoliło spojrzeć na Niego w inny, bardziej subiektywny sposób.
Koncertowi towarzyszyła także wystawa ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie prezentowana w Sanktuarium do zakończenia festiwalu.
XVIII WARSZTATY MUZYKI
BAROKOWEJ
„MUZYKA ANIOŁÓW”
BAROK EPOKĄ
MUZYKI ANIOŁÓW
Podczas
trwania
tegorocznych
XVIII Warsztatów Muzyki Barokowej
w Krasnobrodzie podjęta została próba
przybliżenia się do tajemnicy muzyki
aniołów. Zajęcia odbywały się w ramach
festiwalu „Per Artem ad Astra” równolegle z Kursem i Konkursem Organowym.
W epoce baroku wyobrażenia muzykujących aniołów często przedstawiane
były przez artystów malarzy i rzeźbiarzy.
Wspaniałe dawne organy kościelne są

tego przykładem. Prospekty organowe
zdobią niekiedy przepięknie rzeźbione
orkiestry anielskie n.p. w Oliwie, Leżajsku, Krzeszowie, Świętej Lipce czy
Bardzie Śląskim. Nasze krasnobrodzkie
organy, choć słynne i też pięknie brzmiące, pozbawione są całkowicie dekoracji. Puszczamy więc wodze wyobraźni
i staramy się dojrzeć i usłyszeć jak pod
sklepieniem kościoła, wokół organów aż
po ołtarz główny, kłębią się grupki aniołków unoszących rozmaite instrumenty
muzyczne: skrzypce, wiole, harfy, ﬂety,
fagoty i inne. Pomocą służą nam w tym
kompozycje mistrzów baroku i jednej,
całkiem współczesnej kompozytorki
mieszkającej w USA. Przy okazji poświęcamy wiele uwagi stylowej grze na
instrumentach smyczkowych, doskonaleniu techniki, sposobom wydobywania
dźwięku itd. W przyjemny i bezstresowy
sposób, w atmosferze przyjacielskiego
spotkania, staramy się powolutku wychodzić z powakacyjnego impasu graniowego zanim we wrześniu zacznie się
kolejny rok szkolny. Uroki Krasnobrodu
są z pewnością dodatkowym magnesem
przyciągającym na Warsztaty młodych
wykonawców z Warszawy, Lublina, Zamościa, Tomaszowa. Część uczestników
wraca tu po raz kolejny inni dopiero zapoznają się z muzyką barokową.
L. Firek - prowadzący warsztaty
Kurs Interpretacji
Muzyki Organowej
Tradycją stało się już, że podczas
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra” oprócz wielu wydarzeń z różnych dziedzin kultury
obejmujących koncerty muzyki organowej i kameralnej, spektakle teatralne,
projekcje ﬁlmowe, warsztaty muzyki
barokowej odbywa się także kurs interpretacji muzyki organowej.
Od wielu już lat prowadzony on jest
przez wybitnych docentów tej dziedziny,
którymi są: prof. Józef Seraﬁn z Akademii Muzycznej w Krakowie i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie, dr Jadwiga Kowalska z
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II oraz dr Jarosław Wróblewski z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Rokrocznie młodzi uczestnicy tych
zajęć pracują pod czujnym okiem pedagogów - wirtuozów organowych. W ramach tychże zajęć czerpią z zasobów ich
doświadczeń i wiedzy.
Jest to jedna z najważniejszych form
wspomagania podstawowego procesu
kształcenia profesjonalnego organisty
pozwalająca nie tylko na poznanie no-
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wych sposobów postrzegania muzyki
organowej ale również jej interpretacji.
Recital skrzypcowy na Podzamku
19 sierpnia 2015r w Kościele pw.
Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie odbył się recital skrzypcowy w
wykonaniu Karola Lipińskiego – Brańki. Koncert rozpoczął dr Jarosław Wróblewski - dyrektor artystyczny festiwalu,
który przedstawiając młodego muzyka,
opowiedział o jego pracy artystycznej,
licznych sukcesach i projektach w których bierze udział oraz przybliżył publiczności program koncertu.
Po takim wstępie nie pozostawało
nic innego jak tylko dać się ponieść muzyce.
A było czego posłuchać, przepiękne
brzmienie skrzypiec zachwyciło zgromadzoną publiczność, która nagrodziła
muzyka gromkimi brawami. Wspaniała
gra skrzypka sprawiła, że owacjami na
stojąco został poproszony o utwór na
bis.
Wieczorny koncert zakończył się
gratulacjami i wspólnym pamiątkowym
zdjęciem.
VIII Ogólnopolski
Konkurs Organowy
Już po raz ósmy w ramach Festiwalu
odbył się w Krasnobrodzie Ogólnopolski
Konkurs Organowy.
Przewodniczącym konkursu był prof.
Józef Seraﬁn z Akademii Muzycznej
w Krakowie i z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
w pracach Jury uczestniczyli także: dr
Jadwiga Kowalska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz dr Jarosław Wróblewski z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie. Konkurs odbywał się w
Sanktuarium NNMP na organach ﬁrmy
Kamiński.
Przesłuchania konkursowe odbyły
się w dniu 22.08.2015r. natomiast werdykt został ogłoszony w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury
dnia następnego.
W tegorocznym konkursie udział
wzięło sześciu młodych organistów z
różnych stron Polski.
Oﬁcjale wręczenie nagród odbyło się
w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie, podczas koncertu ﬁnałowego wieńczącego tegoroczny Festiwal.
Zakończenie Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej
„Per Artem ad Astra”
Trwający tydzień 9. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem
ad Astra” przeszedł już do historii. Tra-
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dycyjnie ﬁnał tego wielowymiarowego wydarzenia kulturalnego
stanowiła msza święta oraz koncert ﬁnałowy.
Wieczorne uroczystości w Sanktuarium Maryjnym rozpoczęły się o godzinie osiemnastej. Eucharystii dziękczynnej w
intencji organizatorów, wykonawców i wszystkich zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej J.E.
ks. biskup dr Marian Rojek.
Po mszy św. nastąpiła muzyczna część spotkania. Wszystkich
przybyłych powitała dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury
Mariola Czapla, która na wstępie przekazała ogólne informacje
o Festiwalu. Potem odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników
VIII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego, którego dokonał
dyrektor artystyczny Festiwalu i członek jury dr Jarosław Wróblewski. Warto w tym miejscu dodać, że Przewodniczącym konkursu był prof. Józef Seraﬁn z Akademii Muzycznej w Krakowie
i UMFCH w Warszawie, a w pracach Jury uczestniczyli także:
dr Jadwiga Kowalska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II oraz wspomniany wyżej dr Jarosław Wróblewski z
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Laureatką I Nagrody została Magdalena Lewoc uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Zenona
Brzeskiego w Warszawie.
II nagrodę otrzymał najmłodszy uczestnik konkursu Mariusz Wycisk z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. Im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku natomiast odbiorcą III
nagrody został Sebastian Kuczyński kształcący swój kunszt
muzyczny w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Suwałkach.
Wręczenia nagród dokonali jurorzy oraz Dyrektor Festiwalu
Elżbieta Ostrowska.
Potem rozbrzmiały organy, bowiem nadszedł czas na prezentacje muzyczne laureatów.
Po muzyce organowej przed zgromadzoną publicznością zaprezentowali się uczestnicy Warsztatów Muzyki Barokowej pod
kierunkiem Leszka Firka, którzy w tym roku poruszali się w bardzo wdzięcznym temacie - barokowej muzyki aniołów.
Koncert młodych organistów i muzyków kameralnych niewątpliwie na długo pozostanie w pamięci publiczności, która tę
muzyczną ucztę nagrodziła owacjami na stojąco.
Ostatnim punktem sobotniego wieczoru były podziękowania. Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, który nie szczędził słów uznania i wdzięczności
dla organizatorów i wszystkich osób w jakikolwiek sposób zaangażowanych w to wydarzenie. Podziękowania złożył również
wszystkim wykonawcom koncertu, mówiąc, że dzięki ich muzyce człowiek staje się lepszy.
Następnie głos zabrał wicestarosta zamojski - Kazimierz
Mielnicki, który w imieniu władz powiatowych pogratulował i
wręczył upominki laureatom Konkursu Organowego oraz kierownictwu Festiwalu. Kolejną osobą, która złożyła podziękowania za tygodniową ucztę dla ducha był Stanisław Misztal - radny
województwa lubelskiego.
Jako ostatni gratulacje i podziękowania złożył senator RP
Jerzy Chróścikowski, który wyraził także wdzięczność, że wydarzenie takiej rangi na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny
Ziemi Zamojskiej.
Oﬁcjalnego zakończenia Festiwalu Muzyki Organowej i kameralnej „Per Artem ad Astra” dokonał gospodarz Sanktuarium
ks. prałat Eugeniusz Derdziuk.
Zwieńczeniem wieczoru było zaproszenie na kolejny - jubileuszowy Festiwal oraz pamiątkowe zdjęcie.
M.K.
Fotoreportaż: str. 10-11
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Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, ﬁrmom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i realizację IX Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”.
Serdecznie dziękujemy:
* Kierownictwu festiwalu: Elżbiecie Ostrowskiej – inicjatorce i dyrektorowi festiwalu, oraz dr. Jarosławowi
Wróblewskiemu – dyrektorowi artystycznemu festiwalu
* J.E. ks. bp. Marianowi Rojkowi – Biskupowi Zamojsko-Lubaczowskiemu
* Ks. prałatowi dr. Eugeniuszowi Derdziukowi – proboszczowi Paraﬁi NNMP w Krasnobrodzie
* Ks. Romanowi Sawicowi – proboszczowi Paraﬁi Zesłania Ducha Św. w Krasnobrodzie
* Panu Wojciechowi Wilkowi - Wojewodzie Lubelskiemu
* Panu wicestaroście zamojskiemu Kazimierzowi
Mielnickiemu
* Panu burmistrzowi Kazimierzowi Misztalowi
* Jurorom VIII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego: prof. Józefowi Seraﬁnowi – przewodniczącemu
Jury, dr Jadwidze Kowalskiej i dr. Jarosławowi Wróblewskiemu
* Panu Leszkowi Firkowi
* Wykonawcom koncertów i wydarzeń festiwalowych:
Marcinowi Knura, Chórowi „Puealle Cantantes” z
Czech, Karolowi Lipińskiemu-Brańce, Filipowi Frąckowiakowi, Ewie Domańskiej, Piotrowi Bajorowi i
Agacie Galik,
* Laureatom i wszystkim Uczestnikom VIII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego
* Uczestnikom Warsztatów Muzyki Barokowej
* Registrantom - Krzysztofowi Ostrowskiemu i Michałowi Pyrzyńskiemu
Dziękujemy także Sponsorom i Partnerom, którymi
są:
* Ośrodek Wypoczynkowy „Natura” w Krasnobrodzie
* Drukarnia „Zamdruk” w Skokówce
* TAT Elektronik Centrum Organów Kościelnych
* Polskie Towarzystwo Bachowskie
oraz sprawującym patronat medialny nad festiwalem:
* TVP Lublin
* Radio Lublin
* Portal Internetowy Zamość onLine
* Katolickie Radio Zamość
* Tygodnik Katolicki „Idziemy”
* Tygodnik Katolicki „Niedziela Zamojsko-Lubaczowska”
* Gazeta Krasnobrodzka
Słowa podziękowania kierujemy także do:
* Państwa Katarzyny i Piotra Bieńkowskich
* Państwa Małgorzaty i Marka Zebura
Organizatorzy
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
„Per Artem ad Astra”
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Sukces „Wójtowian”

w pierwszej edycji Roztoczańskiej Listy Przebojów Ludowych
Katolickiego Radia Zamość
dniu 13 września 2015 roku,
podczas obchodów Święta
Plonów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej organizowanego w Krasnobrodzie
odbyło się podsumowanie pierwszej
edycji Roztoczańskiej Listy Przebojów
Ludowych Katolickiego Radia Zamość.
Werdykt ogłosił dyrektor Katolickiego Radia Zamość ks. Krystian Bordzań.
Ogłoszenie wyników poprzedzone było
krótką informacją Księdza Dyrektora o
tej audycji oraz wręczeniem wyróżnień
dla zespołów znjadującyh się na liście.
Potem przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Były one bardzo miłe dla gospodarzy uroczystości dożynkowych, gdyż
pierwsze miejsce zajęła piosenka pt.
,,Krasnobrodzkie lato” w wykonaniu zespołu Folklorystycznego ,,Wójtowianie”
z Krasnobrodu. Drugie miejsce zajęły
,,Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej,
a trzecie Zespół Śpiewaczy z Łukowej
Pierwszej.
Nagrody i wyróżnienia wręczali
wraz z ks. dyrektorem Krystianem Bordzaniem, ks. prałat Eudeniusz Derdziuk
– proboszcz Paraﬁi Nawiedzenia NMP

W

w Krasnorodzie, ks.
kan. Józef Bednarski –
diecezjalny duszpasterz
rolników oraz starostowie dożynek Lucyna
Kaznowska i Mariusz
Samulak.
Potem przyszedł czas
na muzykę – wystąpił
laureat Roztoczańskiej
Listy Przebojów Ludowych – „Wójtowianie”.
Chociaż zespół wystąpił

w niepełnym składzie (śpiewały same
panie, bez kapeli i muzyki na żywo) to
zaprezentował się bardzo dobrze i koncert był bardzo ciepło przyjęty przez publiczność.
Kierownik zespołu pani Alicja Parkitny podziękowała wszystkim radio-

słuchaczom za życzliwość, ciepłe słowa
kierowane pod adresem zespołu, a także
za oddane głosy, dzięki którym zespół
został laureatem.
Słowa podziękowania skierowała
również do pani Marianny Olszewskiej
– byłego wieloletniego kierownika zespołu „Wójtowianie” za poetycki tekst
zwycięskiej piosenki „Krasnobrodzkie
lato”, których pani Marianna jest autorką.
Roztoczańska Lista Przebojów
Ludowych to audycja, której można posłuchać na antenie Katolickiego Radia
Zamość w każdą sobotę o godz. 20:00, a
powtórka jest o 6:30 w niedzielę. Pomysłodawcą tej audycji jest dyrektor radia
ks. Krystian Bordzań.
Jak powiedział Ksiądz Dyrektor pomysł zrodził się z tęsknoty, doświadczenia i obserwacji, że istnieje wiele
zespołów na terenie diecezji zamojskolubaczowskiej, które mają swoje teksty,
swoją muzykę, a takze swoje płyty i
koncertują często tylko w swojej miejscowości, czasami gminie, niektóre szerzej - w powiecie. Audycja ma na celu
promocję tych zespołów oraz pieśni i
piosenek wykonywanych przez nie.
Reprertuar tych zespołów jest bardzo
duży i zróżnicowany – są tam zarówno
piosenki ludowe, ukazujace tradycje i
zwyczaje, np. weselne, pieśni i piosenki
religijne, patriotyczne, mówiące o codzienności, a także piosenki prezentujace uroki poszczególnych miejscowości i
regionu np. Roztocza.
O wynikach, tj. o pozycji poszczególnych piosenek i zespołów na liście
decydują słuchacze oddając swoje głosy
w głosowaniu internetowym lub wysyłając sms na wybrany utwór. Zasady
głosowania podane są na stronie internetowej KRZ. Zapraszam do aktywnego
udziału w tej audycji.
Laureatom i wyróznionym w pierwszej
edycji Roztoczańskiej
Listy Przebojów Ludowych serdecznie gratuluję, a zespołom, które
wezmą udział w kolejnej
edycji życzę powodzenia
i czołowych miejsc na
liście.
Mariola Czapla
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Dożynki Diecezjalne w Krasnobrodzie
W

niedzielę 13 września do
Krasnobrodu na Diecezjalne
Święto Plonów przybyło ponad sześćdziesiąt delegacji - przedstawicieli paraﬁi
z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Organizatorami uroczystości byli
Biskup Zamojsko-Lubaczowski, Diecezjalny Duszpasterz Rolników, Proboszcz
Krasnobrodzkiego Sanktuarium Maryjnego i Burmistrz Miasta.
Zbiórka delegacji z wieńcami miała
miejsce przy Kaplicy Objawień na Wodzie, skąd o godz. 10.45 przy akompaniamencie Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej
wyruszył barwny korowód na plac przy
sanktuarium. Kilkanaście minut po godz.
11 rozpoczęła się modlitwa różańcowa w
intencji rolników, którą poprowadził ks.
prałat Eugeniusz Derdziuk i Zespół Folklorystyczny „Wójtowanie” z Krasnobrodu, a w samo południe Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta z Krasnobrodzkiego
Domu Kultury zagrała Hejnał Maryjny
rozpoczynający uroczystą sumę dożynkową.
Na początku głos zabrał ks. prałat
Eugeniusz Derdziuk, który powitał ks.
biskupa Mariusza Leszczyńskiego, oraz
wszystkich przybyłych. Następnie rozpoczął się obrzęd przekazania chleba.
Starostowie dożynek Mariusz Samulak
i Lucyna Kaznowska skierowali swoje
słowa do Gospodarza uroczystości składając na jego ręce bochen wypieczony z
tegorocznych zbóż. Po uroczystym prze-

kazaniu chleba rozpoczęła się msza święta, podczas której słowo boże wygłosił
ks. biskup.
O oprawę muzyczną eucharystii zadbali: orkiestra Krasnobrodzkiego Domu
Kultury i chór paraﬁalny.
Następnie dokonano poświęcenia
wieńców, a kolejnym punktem uroczystości było złożenie darów ołtarza przez
delegacje z poszczególnych paraﬁi.
Na zakończenie odbyła się Procesja
Eucharystyczna z wieńcami dożynkowymi. Potem podziękowania za udział
w dożynkach i pomoc w ich organizacji
złożył Duszpasterz Rolników Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Józef Bednarski.
Po mszy świętej, na placu w sąsiedztwie Kościoła, oprócz wystaw przygotowanych przez Ośrodek Szkoleniowo-Wystawienniczy w Sitnie, LODR w
Końskowoli, Zamojskie Zakłady Zbożowe oraz Lubelską Izbę Rolniczą odbyły
się prezentacje artystyczne i podsumowanie pierwszej edycji Roztoczańskiej
Listy Przebojów Ludowych Katolickiego
Radia Zamość.
Na scenie kolejno zaprezentowały
się zespoły: „Ogrodniczki” z Łabuniek
Pierwszych, „Więź” z Soli i „Złote kłosy” z Łubcza.
Potem głos zabrał dyrektor Katolickiego Radia Zamość ks. Krystian
Bordzań, który jako pomysłodawca
stworzenia listy przebojów ludowych

Koncerty na Placu Siekluckiego
radycją stało się już, że w Krasnobrodzie w okresie wakacyjnym odbywają się Letnie Koncerty na
Placu Siekluckiego. Jest to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez organizowanych przez
Krasnobrodzki Dom Kultury.
Na placu w centrum naszego miasta krasnobrodzianie i turyści mogli
posłuchać zespołów i kapel, które
skorzystały z zaproszenia i prezentowały muzykę rozrywkową umilając
niedzielne wieczory.
Podczas takich spotkań występu-

T

ją zespoły z naszego regionu, dla których
koncert w naszym miasteczku jest także

opowiedział o tym przedsięwzięciu i
przedstawił wyniki głosowania.
Na scenę zostali zaproszeni reprezentanci wyróżnionych zespołów, którym dyplomy okolicznościowe wraz z
ks. Bordzaniem wręczali Diecezjalny
Pasterz Rolników ks. kan. Józef Bednarki, starostowie dożynek i ks. prałat Eugeniusz Derdziuk. Po wręczeniu wyróżnień
nastąpił czas na gratulacje dla zwycięzców.
III miejsce w pierwszej edycji Roztoczańskiej Listy Przebojów zajął Zespół
Śpiewaczy z Łukowej Pierwszej, na drugiej pozycji uplasowały się „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej a laureatem
okazał się Zespół folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu.
Nagrodę dla krasnobrodzkiego zespołu odebrała pani Alicja Parkitny kierownik zespołu, która podziękowała
wszystkim za oddane głosy, życzliwość
i wiele ciepłych słów kierowanych pod
adresem członków grupy.
Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć
znowu nadszedł czas na muzykę. Dla
zgromadzonej publiczności zaśpiewali
zwycięzcy, którzy ze swego bogatego repertuaru zaprezentowali 10 utworów.
I tak ludowym akcentem zakończyły się
tegoroczne obchody święta plonów.
M.K.
Fotoreportaż – str. 20

formą promocji.
W tym sezonie można było posłuchać
czterech wykonawców: Silver Band” z
Lubyczy Królewskiej, „4 Heven”, „Albatros” z Tomaszowa Lubelskiego i zespołu folklorystycznego „Wójtowianie z
Krasnobrodu.
Różnorodna muzyka i piękna słoneczna pogoda sprawiły, że tegoroczne koncerty w centrum Krasnobrodu
cieszyły się sporym powodzeniem.
Mamy nadzieję, że za rok grono
sympatyków tego rodzaju rozrywki
jeszcze bardziej się powiększy.

M.K.
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Wiersze, powiastki i rymowanki
z przedwojennej czytanki
dniu 3 września 2015 roku o
godz. 17.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbył się wernisaż
wystawy ilustracji pt. „Wiersze, powiastki i rymowanki z przedwojennej
czytanki”.
Wystawa, która prezentuje efekty
pracy uczestników ubiegłorocznych
Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów składa się z 50 prac 15 autorów.
Są nimi wybitni polscy artyści, laureaci
wielu nagród i wyróżnień, którzy swoją twórczością nawiązują do dorobku
i tradycji „polskiej szkoły ilustracji”:
Artur Gołębiowski, Hanna GrodzkaNowak, Zbigniew Kołaczek, Halina
Kuźnicka, Jolanta Marcolla, Franciszek
Maśluszczak, Aleksandra MichalskaSzwagierczak, Krystyna Michałowska,
Leszek Ołdak, Wanda Orlińska, Bogusław Orliński, Stanisław Ożóg, Jowita
Płoszajska, Małgorzata Sawicka-Woronowicz i Katarzyna Stanny.
Inspiracją do powstania ilustracji
składających się na wystawę były zapomniane wiersze, bajki i opowiadania
z przedwojennych czytanek, z których
uczyły się nasze babcie tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jednym
z podstawowych źródeł ilustrowanych
tekstów był podręcznik szkolny Zoﬁi
Pfauówny i Stanisława Rossowskiego
„Pierwsze czytania dla szkół powszechnych” Część druga dla oddziału trzeciego. Wydanie 6., Lwów 1928.
Wystawa ilustracji wzbogacona została o teksty w oryginalnym brzmieniu.
Wernisaż rozpoczął się od powitania
zebranych, którego dokonała Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Wśród osób biorących udział w spotkaniu było liczne grono ilustratorów - autorów prac prezentowanych na wystawie oraz uczestnicy odbywających się
w tym czasie X Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów, a wśród nich Teresa
Wilbik z Warszawy oraz Anna Sędziwy
i Elżbieta Wasiuczyńska z Krakowa.
Były też władze samorządowe Krasnobrodu w osobach burmistrza Kazimierza Misztala i doradcy burmistrza Janusza Osia, mieszkańcy Krasnobrodu i
innych miejscowości oraz reprezentacja
miejscowego zespołu folklorystycznego „Wójtowianie”.
Na wernisażu nie mogło zabraknąć

W

autorki projektu i kuratora wystawy
Marii Grażyny Szpyra, która swoim
wystąpieniem wprowadziła w tematykę wystawy i przybliżyła ideę krasnobrodzkich spotkań twórczych ilustratorów. Nawiązując do przypadającego
w tym roku jubileuszu 10. warsztatów
przypomniała poprzednie ich edycje,
wymieniając efekty tych spotkań w postaci licznych wystaw oraz publikacji
książkowych. Podziękowała też osobom, dzięki którym tradycja krasnobrodzkich warsztatów się rozpoczęła i
była kontynuowana, tj. zamojskim lekarzom - Jolancie Pielach i Jackowi Szpindzie, którzy również swoją obecnością
zaszczycili uroczystość, ówczesnemu
burmistrzowi Krasnobrodu Januszowi
Osiowi oraz dyrekcji i pracownikom
Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Wspomniała też o bieżących, jubileuszowych warsztatach, których tematem jest przypadająca w przyszłym roku
1050 rocznica chrztu Polski.
Następnie głos zabrał burmistrz
Krasnobrodu Kazimierz Misztal, który
podziękował Pani Grażynie Szpyra oraz
ilustratorom za ich działalność twórczą
i artystyczną oraz promocję naszego
miasta poprzez ilustracje, wystawy i
publikacje książkowe. Do podziękowań
dołączone były kwiaty, które Burmistrz
wręczał wraz ze swym Doradcą Januszem Osiem. Burmistrz podziękował
również dyrekcji i pracownikom Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Ponadto
wyraził nadzieję na kontynuację tych
spotkań i zadeklarował pomoc w ich
realizacji.
W imieniu ilustratorów głos zabrała Elżbieta Wasiuczyńska dziękując za
możliwość spotkań twórczych, podkreśliła również szczególny charakter
Krasnobrodu, w którym artyści dobrze
się czują oraz ciepło i życzliwość jego
mieszkańców.
Wzruszający moment, dla wszystkich znających Profesora Janusza Stannego, a szczególnie dla pani Teresy
Wilbik – żony i pani Katarzyny Stanny
– córki, nastąpił, gdy pani Marianna Olszewska – krasnobrodzka poetka, były
wieloletni kierownik zespołu „Wójtowianie” przeczytała swój wiersz pt. „Do
Profesora S.”, który przywołał wspomnienia o zmarłym niedawno profesorze Januszu Stannym - wybitnym arty-

ście, pedagogu warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych, laureacie wielu nagród
i wyróżnień, współtwórcy „polskiej
szkoły ilustracji”, który od początku
sprawował opiekę artystyczną nad krasnobrodzkimi warsztatami, a poza tym
bywał tutaj wielokrotnie, dużo, dużo
wcześniej jako uczestnik plenerów ilustratorów organizowanych przez BWA
w Zamościu i szczególnie upodobał sobie nasze miasteczko.
Po oﬁcjalnej części wernisażu oraz
obejrzeniu wystawy jego uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek,
podczas którego był czas na dzielnie się
wrażeniami o wystawie i wspomnienia
z wcześniejszych edycji warsztatów.
Rozmowy i degustację umilały swoim
śpiewem panie z zespołu „Wójtowianie”. Warto tu dodać, że zespół od wielu
lat towarzyszy ilustratorom podczas ich
pobytów w Krasnobrodzie oraz wydarzeniom związanym z prezentacją ich
twórczości zarówno w naszym mieście,
jak i poza nim.
Poniżej wiersz, który został odczytany podczas wernisażu.
M. Czapla

Do Profesora S.
Tak nam Pana brak Profesorze
a Krasnobród kolory jakby stracił
na widok Twej osoby tak skromnej
czuliśmy się niezmiernie bogaci
Pański uśmiech przemieniał jesień w lato
czasem kpiący – humoru dodawał
gdyś przyjeżdżał do naszego miasteczka
bliżej nas wtedy była Warszawa
chaty roztoczańskie zgrzybiałe
ze starości jutra niepewne
dla pamięci potomnych zachowałeś
jak wspomnienie czułe i rzewne
czuliśmy się z Panem tak swojsko
czas wydał się dla nas łaskawszy
dziś zostały obrazy na płótnach
i Twa postać w naszych sercach na zawsze

Marianna Olszewska
13.02.2015r.
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Wiersze, powiastki i rymowanki
z przedwojennej czytanki - wernisaż
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Wernisaż pod chmurką w Dominikanówce

K

to powiedział, że ciekawe i
wartościowe wydarzenia kulturalne nie mogą powstawać w małych
miejscowościach...? Kultura dociera
wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy
jej potrzebują i pragną ją tworzyć. Tym
razem autorami prac były dzieci i młodzież z niewielkiej miejscowości położonej na Roztoczu.

sji. Efektem tych działań była wystawa
prac, które powstały podczas warsztatów plastycznych oraz fotograﬁi zrobionych przez uczestników projektu.
Zaproszenie na wernisaż skierowane
było do wszystkich mieszkańców Dominikanówki i odpowiedziało na nie wiele
osób. Na otwarcie wystawy przybyli
także burmistrz Krasnobrodu Kazimierz

Misztal, dyrektor Krasnobrodzkiego
Domu Kultury Mariola Czapla, sołtys
wsi Dominikanówka - Radosław Kawka oraz reprezentant Rady Miejskiej w
Krasnobrodzie Mirosław Gancarz.
Po powitaniu wszystkich przybyłych
przekazano podstawowe informacje dotyczące projektu, jego poszczególnych
etapów i realizacji. Następnie głos zabrał
Burmistrz Krasnobrodu, który oprócz
gratulacji młodym artystom skierował
słowa uznania i podziękowania do realizatorów zadania doceniając ich trud
i zaangażowanie w to przedsięwzięcie.
Nie zapomniał także o rodzicach dzieci biorących udział w projekcie, którym
przekazał wiele ciepłych słów dotyczących ich jakże zdolnych pociech. Do
gratulacji, podziękowań i słów uznania
dołączyła się również Dyrektor KDK,
która zabierając głos zwróciła także
uwagę na to, że wielkim sukcesem jest
nie tylko napisanie projektu, ale przede
wszystkim takie jego przeprowadzenie,
aby znalazł on swoich odbiorców, którzy angażując się w często nowe działa-

To właśnie ONI - jako uczestnicy projektu Spotkania ze sztuką, bo...
„Świat bez sztuki jest jak dom bez
okien”, stali się głównymi bohaterami
wernisażu, który odbył się w niedzielę
30 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Dominikanówce.
A jeśli o projekcie mowa, to trzeba
zaznaczyć, że jego głównym celem było
zapoznanie 15-osobowej grupy dzieci i
młodzieży z różnego rodzaju sztuką poprzez aktywny ich udział m.in. w spotkaniach teatralnych, muzycznych, plastyczno-technicznych i ﬁlmowych oraz
stworzenie im odpowiednich warunków
do odkrywania przez nich własnych pania odkryli własny potencjał i nauczyli
się go wykorzystywać.
Niewątpliwie wystawa, która została
zaprezentowana jest dowodem na to, że
cel został osiągnięty.
Prace plastyczne wykonane metodą Powertex a prowadzone przez panią
Marzenę Mazurek - instruktora ds. plastyki w Krasnobrodzkim Domu Kultury,
kulturoznawcę, pedagoga, nauczyciela
mianowanego z zakresu plastyki i sztuki
są piękne i oryginalne można by rzec, że
nie powstydziłaby się ich niejedna galeria. To właśnie te dzieła wzbudziły największy zachwyt wśród oglądających.
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Docenione zostały także zdjęcia, które
prezentowane były „pod chmurką” przed
budynkiem świetlicy. Wiele tematów i
różne spojrzenie młodych mieszkańców
Dominikanówki sprawiły, że prezentowane fotograﬁe oglądano z prawdziwą
przyjemnością.

Wrzesień 2015
I tak oto w bardzo sympatycznej
atmosferze, w towarzystwie promieni
słońca i życzliwości przybyłych odbył
się pierwszy wernisaż w Dominikanówce. Czy jedyny? Mamy nadzieję, że sami
młodzi artyści nie pozwolą na to, by o
nich zapomnieć i będą rozwijać swoje
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talenty w różnych dziedzinach sztuki.
A okazji do tego na pewno nie zabraknie. Należy mieć nadzieję, że tak
udany debiut będzie doskonałą motywacją do dalszej pracy.
A jeśli chodzi o sam projekt, to w
planach na wrzesień jest jeszcze wyjazd
do teatru i udział w koncercie Orkiestry
Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu oraz zajęcia muzyczne. Kto wie, może podczas tych
spotkań odkryjemy talenty muzyczne
Na koniec należy dodać, że realizacja tych wszystkich działań możliwa jest
dzięki środkom, które grupa nieformalna
„Chcieć to móc”, skupiona wokół KDK
i Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe
„Do źródeł”, pozyskały w ramach projektu „Lubelskie Lokalne Mikrodotacje
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, realizowanego przez Fundację Fundusz
Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
M.K.
Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje
FIO” doﬁnansowany ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach
Rządowego Programu
- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

INFORMACJA
nformacja nt. doﬁnansowania na
usuwanie wyrobów zawierających
azbest w roku 2016 w ramach projektu
pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie
województwa lubelskiego wzmocniony
sprawnym monitoringiem ilości oraz
kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.
Osoby zainteresowane pozyskaniem
doﬁnansowania na usuwanie wyrobów
zawierających azbest w 2016 roku w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie
województwa lubelskiego wzmocniony
sprawnym monitoringiem ilości oraz
kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego przez samorząd Województwa Lubelskiego we współpracy z
samorządami lokalnymi województwa
lubelskiego, w ramach Obszaru Priorytetowego: 2. Środowisko i infrastruktura, Obszaru Tematycznego: Odbudowa,
remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa
stanu środowiska Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy” prosimy o składanie wniosków w terminie od 2 listopada 2015 do 27 listopada 2015 roku.
Wnioski mogą składać osoby ﬁzyczne

I

do tut. Urzędu. Przed złożeniem wniosku
prosimy o zapoznanie się z regulaminem
(dostępnym na stronie www.azbest.lubelskie.pl w zakładce „do pobrania”). Do
wniosku (załącznik nr 2 do regulaminu)
należy dołączyć :
1) wypełniony wniosek (w części I )
(do pobrania w tut. Urzędzie lub na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl
2) Kserokopię poświadczenia zgłoszenia robót budowlanych ze Starostwa
Powiatowego w Zamościu lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu
(budynku) z mapką – potwierdzoną za
zgodność z oryginałem
3) Informację o wyrobach zawierających azbest i ich miejscu wykorzystania
4) Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku
5) Właściciele nieruchomości, którzy
maja zdemontowany eternit w terminie
po 6 maja 2004 r. – oświadczenie o wykonanych pracach związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest
Burmistrz Krasnobrodu
Kazimierz Misztal

Zaproszenie
na zajęcia w KDK

P

o wakacyjnej przerwie Krasnobrodzki Dom Kultury wznawia
działalność kół zainterowań.
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w następujących zajęciach:
* Taniec nowoczesny – zajęcia zespołu „Fart” – soboty, godz. 15.15
* Klub Szachowy – piątki, godz. 16.30
* Zumba – wtorki, godz. 17.00 i 18.00
dzieci, godz. 19.00 dorośli
* Nauka gry na gitarze – w terminach
uzgodnionych z prowadzącym
* Nauka gry na instrumentach dętych
– piątki w godz. 15.00-18.00
* Zajęcia plastyczne – środy i piątki w
godz. 14.00 - 15.00
* Zajęcia teatralne – środy godz. 15.30
- 17.00
Szczegółowe informacje i zapisy w
Krasnobrodzkim Domu Kltury, tel. 84
660 71 17.
Mariola Czapla
Dyrektor KDK
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XLV Jubileuszowy CZAK
„KRASNOBRÓD – 2015”

O

ddział Wojskowy PTTK w
Chełmie, był organizatorem
XLV Jubileuszowego Centralnego Zlotu Krajoznawców PTTK , który odbył
się w dniach 19 – 23.08. 2015 r. w Krasnobrodzie na Roztoczu Środkowym, z
bazą w Ośrodku Economy Class „Elbest”w Krasnobrodzie. W CZAK-u wzięło
udział 89 osób, w tym: 7 Zasłużonych
Instruktorów Krajoznawstwa Polski, 16
Instruktorów Polski i 14 Instruktorów
Regionu, 8 Przodowników Turystyki
Kwaliﬁkowanej, 9 Przewodników oraz
7 sympatyków PTTK.
Dni 17-18.08.2015r. były dniami
wycieczek przedzlotowych w kierunku Hrubieszowa i Biłgoraja. Region
Hrubieszowa, mimo że jest bardzo ciekawy krajoznawczo, jest mało odwiedzany przez turystów ze względu na
brak infrastruktury turystycznej oraz
dogodnych połączeń komunikacyjnych.
Ten zakątek Polski, słynie z ciekawych
drewnianych cerkiewek (najmniejsza
na Zamojszczyźnie w Jarczowie i największa w Dłużniowie), miejsc pamięci narodowej oraz grodzisk Grodów
Czerwieńskich. Na Grzędzie Sokalskiej
zwiedzano miejsca związanie z Powstaniem Styczniowym, pałace, ruiny zamku w Kryłowie, wioskę Gotów w Masłomęczu. W Hrubieszowie odwiedzono

Browar Sulowskiego oraz z zewnątrz
(remont elewacji) oglądano cerkiew ,
która posiada 13 wieżyczek. Na trasie
do Biłgoraja, zwiedzano obiekty kultu
religijnego w Turobinie, Goraju, Frampolu Biłgoraju (Zagroda Sitarska), Tarnogrodzie, Józefowie oraz grodzisko w
Sąsiadce i Szczebrzeszynie. Łącznie na
tych trasach, wzięło udział 74 uczestników CZAK.
W dniu 18.08.2015r. 16 uczestników CZAK, wyjechało do Lwowa. W
programie wycieczki było zwiedzanie
Cmentarza Orląt Lwowskich, opery
oraz zabytków w centrum miasta.
Dzień 19.08.2015 r. był dniem zwiedzania zabytków Krasnobrodu oraz
dniem uroczystego otwarcia CZAK. W
Krasnobrodzie zwiedzano zabytki położone w Podklasztorze oraz w Podzamku. W Podklasztorze zwiedzono zespół
klasztorny: kościół, klasztor, muzeum
etnograﬁczne, Kalwarię Krasnobrodzką, kapliczkę na wodzie oraz pomnik
powstańców styczniowych na cmentarzu paraﬁalnym. W Podzamku: sanatorium z wieżą ciśnień, kamieniołom wraz
z wieżą widokową, rynek oraz zalew.
Indywidualne uczestnicy zwiedzali kapliczkę św. Rocha, Park Jurajski oraz
rezerwat przyrody św. Roch.
W godzinach popołudniowych w

obecności władz samorządowych Krasnobrodu oraz Prezesów Zarządów
Oddziałów PTTK, funkcjonujących w
regionie organizacji CZAK, dokonano
uroczystego otwarcia CZAK. Otwarciu towarzyszyła prezentacja zbiorów
znaczków pocztowych, dotycząca Tatr.
Zbiory prezentował znany kolekcjonier
z Rzeszowa Kol. Zygmunt Kałuża. Następnie wykonano wspólną fotograﬁę
uczestników CZAK wraz zaproszonymi
gośćmi, która znalazła swoje miejsce w
Certyﬁkacie Uczestnictwa w CZAK.
W następnych dniach zwiedzano miejscowości Roztocza, zwracając
szczególną uwagę na obiekty krajoznawcze wymienione w Kanonie Krajoznawczym Odznaki Krajoznawczej
Polski. W Hamerni zwiedzano Rezerwat
Przyrody „Czartowe Pole”, w Hrebennem – drewnianą cerkiew św. Mikołaja, w Radrużu – Zespół cerkiewny, w
Tomaszowie Lubelskim – drewniany
kościół, w Zamościu - rynki i ich zabudowę, katedrę i Rotundę, w Zwierzyńcu
– kościół na wodzie. W ostatnim dniu
CZAK, nieliczna grupa uczestników
zwiedzała m.in. zagrodę Guciów, podczas zwiedzania gospodarz zagrody,
częstował uczestników nalewką,
Ciąg dalszy na str. 15
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X Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów
w Krasnobrodzie
dniach od 29 sierpnia do 6
września 2015 roku odbywały
się w Krasnobrodzie X Ogólnopolskie
Warsztaty Ilustratorów.
Tematem pracy twórczej artystów
była przypadająca w przyszłym roku
1050 rocznica Chrztu Polski.
W warsztatach uczestniczyli polscy
artyści, laureaci wielu nagród i wyróżnień, którzy z powodzeniem nawiązują
do dorobku i tradycji „polskiej szkoły
ilustracji”: Teresa Wilbik, Krystyna Michałowska, Wanda Orlińska, Bogusław
Orliński, Hanna Grodzka-Nowak, Jolanta Marcolla, Anna Sędziwy, Elżbieta
Wasiuczyńska, Aleksandra MichalskaSzwagierczak, Katarzyna Stanny, Stanisław Ożóg, Artur Gołębiowski.
Tradycja organizacji warsztatów sięga roku 2006, kiedy to dzięki inicjatywie
i zaangażowaniu zamojskich lekarzy
Jolanty Pielach i Jacka Szpindy odbyły
się pierwsze warsztaty. Ich kontynuacja
możliwa była dzięki życzliwości ówczesnego burmistrza Krasnobrodu Janusza
Osia oraz osobistego zaangażowania i
intensywnej pracy Marioli Czapla - dyrektora i pracowników Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Opiekę artystyczną nad warsztatami
sprawował przez wiele lat zmarły nie-

W

dawno profesor Janusz Stanny – wybitny artysta, współtwórca „polskiej szkoły
ilustracji”, graﬁk, plakacista, rysownik,
pedagog warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych, laureat wielu prestiżowych
nagród.
Efekty spotkań twórczych są trudne
do przecenienia. Są to przede wszystkim tematyczne kolekcje ilustracji m.
in.: „Korczak i jego dzieło”, „Pieśń ujdzie cało. Polskie pieśni patriotyczne”,
„Juliusz Słowacki”, „Żywoty świętych”,
„O krasnoludkach i o sierotce Marysi”,
„Tam za dworem, za jeziorem. Polskie
pieśni ludowe”, „Wiersze, powiastki i
rymowanki z przedwojennej czytanki”.
Kolekcje te w formie wystaw prezentowane były w Krasnobrodzkim
Domu Kultury, a potem w wielu rożnych
placówkach kultury takich jak: galerie,
domy i centra kultury, muzea, biblioteki na terenie całej Polski, ale także poza
granicami kraju - w Instytutach Polskich
w Pradze i Bratysławie.
Podczas warsztatów były też organizowane indywidualne wystawy wybitnych polskich ilustratorów: prof. Janusza Stannego, Zdzisława Witwickiego
oraz Olgi Siemaszko.
Często wystawom towarzyszyły
katalogi – publikacje albumowe, które

XLV Jubileuszowy CZAK
„KRASNOBRÓD – 2015”
Ciąg dalszy ze str. 14
która jest lokalnym produktem regionalnym jak również sprzedawał ekologiczne wyroby wędliniarskie, własnej
produkcji.
Podczas CZAK, zorganizowano
Konkurs wiedzy krajoznawczej o regionie. Pytania Konkursu pobrało 16
uczestników, 6 uczestników zdało wypełnione karty konkursu. Odpowiedzi
na pytania w Konkursie, były dostępnie
w materiałach krajoznawczych, które
otrzymał każdy z uczestników CZAK,
w wypowiedziach przewodników na
trasach wycieczek, oraz innych źródłach
krajoznawczych. Najwięcej prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania w
konkursie odpowiedzieli uczestnicy,
którym przyznano: pierwsze w miejsca Kol. Zygmunt Kałuża z Rzeszowa

i rodzina Łebzuchów – Anna, Bożena i
Marek z Psar oraz drugie miejsce Janusz
Milewski z Opola. Dyplomy i upominki
wręczył Burmistrz Krasnobrodu i jego
Doradca.
Zorganizowano również cztery prelekcje krajoznawcze, dotyczące: Ordynacji Zamojskiej, Powstania Zamojskiego, Kamieniarstwa brusnieńskiego oraz
susła perełkowanego.
Również podczas CZAK, można
było zdobyć 17 odznak krajoznawczych
w najniższych stopniach. Zweryﬁkowano i przyznano 123 odznak krajoznawczych.
Podczas CZAK, zaprezentował się
Zespół Folklorystyczny „Wójtowianie”
z Krasnobrodu. Wesołe przyśpiewki
oraz regionalne dowcipy urozmaiciły
jeden z wieczorów CZAK. Na pamiątkę,

mogą funkcjonować jako samodzielne
wydawnictwa.
Warto wspomnieć też o „Sanatoryjnych spotkaniach ze sztuką” – warsztatach plastycznych dla dzieci, podczas
których artyści dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z kuracjuszami
krasnobrodzkiego sanatorium. Były też
spotkania ilustratorów z uczniami szkół
z terenu gminy Krasnobród podczas prezentacji wystaw w KDK.
Autorką projektu i kuratorem warsztatów jest Maria Grażyna Szpyra, która
od ponad 30 lat zajmuje się promocją
polskiej ilustracji w Polsce i za granicą
(plenery, warsztaty, wystawy i towarzyszące im wydawnictwa), inicjatorka
organizacji Ogólnopolskich Plenerów
Ilustratorów organizowanych od 1984
przez BWA w Zamościu, którego była
dyrektorem latach 1978-2000, laureatka
Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a ostatnio odznaczona Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Obie nagrody otrzymała na
wniosek artystów ilustratorów.
Uczestnicy X Ogólnopolskich
Warsztatów Ilustratorów
w Krasnobrodzie

każdy z uczestników od zespołu otrzymał płytę z jego nagraniami.
Dobre warunki zakwaterowania
oraz wyżywienie, zapewnił uczestnikom CZAK, personel Ośrodka Economy Class „Elbest” wraz jego Dyrekcją,
za co serdecznie dziękujemy.
Podziękowania w imieniu uczestników i organizatorów, za pomoc w organizacji oraz przebiegu CZAK otrzymali:
Burmistrz Krasnobrodu – Kazimierz
Misztal, Doradca Burmistrza – Janusz
Oś, Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu
Kultury – Mariola Czapla, Dyrektor
Muzeum Zamojskiego – Andrzej Urbański, Dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica – Bartłomiej Bartecki oraz
Zdzisław Skiba, który świadczył Usługi
Transportowe na trasach CZAK.
Komandor
XLV CZAK
„SKRASNOBRÓD – 2015”
Witold Kliza
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Odnajdźmy „złotą jabłoń”

S

eweryn Krajewski w jednej ze
swoich piosenek śpiewa o „złotej
jabłoni”, która chroni przed nagłą głupotą oraz studzi rozgrzane skronie ludzi.
Myślę, że wiele osób potrzebuje takiej
jabłoni. Obecnie nastały czasy, w których
głupota ludzka sięga zenitu. W czeskim
ﬁlmie jeden z bohaterów powiedział:
„Gdyby głupota miała skrzydła, to by pani
latała jak gołębica”. Współcześnie daje
się zauważyć, iż głupotę popełniają ludzie
nawet z najwyższymi tytułami naukowymi. Niestety postępowaniania takiego nie
nazywają głupotą, lecz w stu procentach

są przeświadczeni o swojej racji. Głupotę
czynią także politycy, nawet z najwyższych
szczebli. Często są w tym tak zatwardziali, że ich skronie są „rozgrzane niemal do
czerwoności”. Smutne jest, że nie potraﬁą
przyznać się do swojej głupoty i elegancko
wycofać, lecz brną dalej w swoim obłudnym uporze. Wiadomo, człowiek jest tylko
słabym stworzeniem, może błądzić i poddawać się głupocie. Nie powinien jednak
w tym tkwić, ale jak najszybciej wracać na
prostą drogę.
Zastanawiałam się nad tym, co może
uwolnić takiego człowieka od głupoty.

W naszej małej Ojczyźnie

D

o Krasnobrodu przyjeżdżają turyści, pielgrzymi, wczasowicze. W
związku z tym organizowane są spotkania,
które dostarczają wielu przeżyć.
W dniach od 16 do 22 sierpnia odbył
się IX Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej ,,Per Artem ad Astra” Krasnobród
2015 pod honorowym patronatem Jego
Ekscelencji ks. bp. Mariana Rojka, ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej
oraz burmistrza Krasnobrodu Kazimierza
Misztala.
Oprócz koncertów muzyki organowej
i kameralnej 18 sierpnia o godzinie 19.00
w Sanktuarium Maryjnym odbył się przepiękny program słowno-muzyczny ,,Dro-

ga Życia”. Były to wspomnienia Księdza
Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czytali je Ewa Domańska i Piotr Bajor – aktorzy scen warszawskich. Oprawę
muzyczną wykonała na harﬁe Agata Galik. Koncertowi towarzyszyła wystawa
ze zbiorów Instytutu Prymasa Kardynała
Wyszyńskiego w Warszawie, która była
prezentowana w Sanktuarium do końca
festiwalu.
Program słowno-muzyczny o Prymasie Tysiąclecia nie tylko dostarczył mi wielu przeżyć, ale także poszerzył wiadomości o życiu wielkiego kapłana – patrioty.
Dużo wydarzeń z jego życia przeżywałam
bezpośrednio. Pamiętam rok 1956 – wiel-

III Igrzyska
Sportowe Osób Niepełnosprawnych

D

nia 27 sierpnia 2015r., na Stadionie Miejskim w Krasnobrodzie
odbyły się III Igrzyska Sportowe Osób
Niepełnosprawnych.
Spotkanie zorganizowane zostało
przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Radość i Nadzieja”.
Partnerami Imprezy byli: Warsztat Terapii
Zajęciowej w Dominikanówce oraz Miejsko – Gminny Klub Sportowy „IGROS”
Krasnobród.
Zadanie doﬁnansowane zostało przez
Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 8 624 zł.
Celem Igrzysk była popularyzacja
sportu wśród osób niepełnosprawnych,
rehabilitacja i podnoszenie sprawności
ﬁzycznej uczestników, integracja środowiska ze społeczeństwem pełnosprawnym
oraz nawiązywanie kontaktów interpersonalnych wewnątrz środowiska.

W spotkaniu wzięły udział osoby z
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową z czterech powiatów: Tomaszów
Lubelski, Biłgoraj, Hrubieszów i Zamość,
łącznie 150 osób.
W rywalizacji brały udział: Warsztat Terapii Zajęciowej z Dominikanówki,
Turkowic, Muratyna, Rozłop, Grabowicy,
Lipiny Starej, Zwierzyńca, Wolicy Brzozowej, Józefowa oraz Powiatowego Ośrodka
Wsparcia z Krasnobrodu.
W trakcie zawodów rozegrane zostały
następujące konkurencje:
1. Rower rehabilitacyjny - jazda na czas
2. Sztafeta 4 x 100
3. Strzał piłką nożną do bramki
4. Rzut piłką lekarską
5. Tor przeszkód,
6. Przeciąganie liny
Poszczególne konkurencje odbywały
się według ściśle określonej kolejności i
miały charakter drużynowy.
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Piosenka mówi o „złotej jabłoni”. Według
mnie, skoro jesteśmy dziećmi Pana Boga,
powinniśmy u Niego szukać ratunku. Właściwą drogę ku wieczności wskazują nam
Dary Ducha Świętego. Idąc tą drogą spotkamy miłość prawdziwą, która nas nigdy
nie zdradzi i nie opuści. To miłość Boga
w Trójcy Jedynego i Jego Najświętszej
Matki.
Życie na ziemi to jedna chwilka bardzo krótka i ulotna. Czy warto poświęcić
ją głupocie i obłudzie? Czy warto dla niej
utracić życie wieczne? Odnajdźmy więc
„złotą jabłoń”, którą jest miłość Boga.
Tylko dla niej warto żyć, gdyż tylko ona
zapewni nam wieczne szczęście.
Józefa Kusz
ki przewrót. Polacy powstali przeciwko
ciemiężycielom, było gorąco. Komuniści
sami nie potraﬁli uspokoić Narodu. Wypuścili więc z więzienia kardynała Stefana
Wyszyńskiego, który zapobiegł wielkiemu rozlewowi krwi. Wrogowie Kościoła
i Ojczyzny systematycznie prześladowali
wielkiego Prymasa. Nigdy nie zapomnę,
jak przeżywaliśmy pielgrzymowanie po
Polsce pustej ramki, kiedy Cudowny Obraz Królowej Polski był w areszcie.
Już dziewąty raz uczestniczyłam w
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w moim kochanym miasteczku. W tym
roku dane mi było jeszcze lepiej poznać
drogę życia Prymasa Tysiąclecia.
Józefa Kusz

Zawodnicy walczyli z pełnym zaangażowaniem, przestrzegając zasad „fair
play”.
Po wyczerpujących konkurencjach
uczestnikom Igrzysk zapewniono ciepły
posiłek, napoje i drożdżówki.
Wszystkim uczestnikom wręczono
dyplomy i nagrody. Spotkanie przebiegło
w miłej atmosferze. Humoru zawodnikom
zapewniła też słoneczna pogoda.
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Radość i Nadzieja” serdecznie dziękuje Sponsorom,
którzy pomogli w organizacji III Igrzysk
Sportowych Osób Niepełnosprawnych
przekazując nam pieczywo. Byli to:
Państwo Tyrka – Piekarnia „Aston”
w Krasnobrodzie.
Zarząd Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Radość i Nadzieja”
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Moja przygoda z bieganiem
Rozmowa z Arturem Roczkowskim – pochodzącym z Krasnobrodu uczestnikiem
XXVIII Czteroetapowego Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny
Uczestniczył Pan w tegorocznym,
XXVIII Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyny. Czy był to Pana pierwszy udział
w tej imprezie?
Artur Roczkowski: Nie. Jest to
mój drugi bieg. W roku ubiegłym uczestniczyłem w nim
po raz pierwszy.
Wśród prawie setki osób
biorących udział w biegu
był Pan jednym z dwóch
uczestników pochodzących
z Krasnobrodu. Ma Pan
krasnobrodzkie korzenie,
ale nie mieszka Pan tutaj.
Kiedy wyjechał Pan z Krasnobrodu?
A.R.: Z Krasnobrodu
wyjechałem w 1980 roku.
Od 35 lat mieszkam w Rybniku, tam się uczyłem w
szkole górniczej, pracowałem, a teraz jestem na emeryturze. Takie
życie - mieszkam w Rybniku i podczas
biegu reprezentowałem Rybnik, ale sercem jestem z Krasnobrodu i tego się nie
wyprę. Jestem dumny, że pochodzę z
Krasnobrodu, tu się uczyłem, znam każdy pagórek, ścieżkę, a najważniejsza to
jest rodzina.
Czy często powraca Pan do Krasnobrodu?
A.R.: Przyjeżdżam tutaj raz lub dwa
razy w roku.
Skąd się wzięła pasja do biegania i od
kiedy Pan biega? Czy uczestniczył Pan
w innych podobnych do Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny wydarzeniach
sportowych?
A.R.: Od najmłodszych lat kocham sport.
W szkole podstawowej
lubiłem lekkoatletykę,
pchnięcie kulą, biegałem
na zawodach sprinterskie
odcinki 60, 100, 200,
400 metrów. Nie chwaląc się, w tamtych latach
byłem jednym z lepszych
zawodników w szkole i
okolicy. Warto też wspomnieć jeszcze o biegach
narciarskich, które też
uprawiałem pod okiem

nauczyciela WF Pana Komorka. A potem, kiedy wyjechałem do Rybnika, tam
przez 3 lata w Szkole Górniczej trenowałem Judo. Teraz od sześciu lat jestem
na emeryturze górniczej i sześć lat temu

zaczęło się moje bieganie. Pierwsze 4
km, zapisałem się na pierwsze zawody.
Spodobała mi się panująca tam atmosfera. I tak zaczęła się moja przygoda z
bieganiem. Były krótkie tystanse, które
z czasem się powiększyły do 10
km, potem półmaraton, maraton i biegi ultramaratońskie, czyli 100 km w górach.
Nie brałem udziału w podobnym biegu. Bieg jest super,
choć wiąże się ze smutną
historią z czasów wojny i
poświęcony jest jej najmłodszym oﬁarom - dzieciom.
Jakie odczucia towarzyszyły
Panu, gdy przekraczał Pan
metę III etapu biegu w swojej rodzinnej miejscowości
– Krasnobrodzie? O kondycję nie pytam, bo chyba była
bardzo dobra - metę przekroczył Pan na rękach.
A.R.: Przekraczając metę w swojej
rodzinnej miejscowości na rękach odczuwałem wielką radość, wręcz euforię,
bo przecież tu wyrastałem, przeżyłem
dzieciństwo. Poza tym, przecież też jestem dzieckiem Zamojszczyzny, tylko
tyle że ja nie doświadczyłem tej tragedii i cierpienia. A co do kondycji, to nie
narzekam, jak na 50 lat jest bardzo dobrze.
Życzę więc Panu, aby kondycja dalej
dopisywała i aby mógł Pan uczestniczyć
w wielu kolejnych sportowych imprezach i odnosić tam sukcesy.
A.R.: Dziękuję. Dziękuję wszystkim przedstawicielom Krasnobrodu za
miłe przyjęcie nas biegaczy i Paniom z
zespołu ludowego „Wójtowianie”. Dla mnie na
drugim planie są gadżety, nagrody, ważna jest
pamięć o oﬁarach tamtych lat i warto dla nich
się napocić. Pozdrawiam
wszystkich i do spotkania
w przyszłym roku.
Rozmawiała:
Mariola Czapla
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Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny
w Krasnobrodzie
piątkowe, upalne południe 28
sierpnia 2015 roku w centrum
Krasnobrodu witaliśmy organizatorów i
uczestników XXVIII Czteroetapowego
Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.
W naszym mieście była bowiem meta
trzeciego etapu tego biegu. Wśród witających były władze samorządowe naszego miasta w osobach burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala, doradcy
burmistrza Janusza Osia, a
także mieszkańcy Krasnobrodu i goście przebywający tutaj na wypoczynku
oraz zespół folklorystyczny „Wójtowianie”, który
niezmiennie od wielu lat
gra i śpiewa dla zawodników kończących ten etap.
Bieg, to impreza organizowana od wielu lat
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu łącząca
aktywność ruchową i sportową rywalizację z upamiętnieniem tragicznych
wydarzeń naszego regionu
z okresu II wojny światowej. To także wydarzenie
integracyjne, w którym obok biegaczy,
rolkarzy biorą udział również osoby niepełnosprawne na wózkach oraz osoby
niewidome i niedowidzące.
W tym roku w biegu, którego łączny
dystans wynosi 100 km ( I etap: Zamość
- Zwierzyniec - 35 km, II etap: Zamość Skierbieszów - 20 km, III etap: Zamość
– Krasnobród – 35 km, IV etap: Zamość
- kryterium uliczne im. Lucjana Ksykiewicza - 15 km) wzięło udział ponad
90 uczestników z Polski i z zagranicy.
Po dotarciu na metę trzeciego, przedostatniego już etapu biegu, najlepsi zawodnicy w każdej kategorii otrzymali
dyplomy, nagrody i kwiaty, które wręczali: burmistrz Krasnobrodu Kazimierz
Misztal, doradca burmistrza Janusz Oś i
dyrektor biegu Tadeusz Lizut.
Wyniki III etapu XXVIII Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny z metą w
Krasnobrodzie przedstawiają się następująco:

W

Kategoria: Mężczyźni
I miejsce – Siergiej Ukrainets
II miejsce – Dariusz Kustra
III miejsce – Krzysztof Pachuta

Kategoria: Kobiety:
I miejsce – Sylwia Bondyra
II miejsce – Aldona Uszyńska
III miejsce – Monika Wdowicz
Kategoria: Wózki Mężczyźni
I miejsce – Zbigniew Wandachowicz
II miejsce – Daniel Kukla
III miejsce – Robert Nowicki

Kategoria: Wózki Kobiety
I miejsce – Anna Orszowa
II miejsce – Monika Pudlis
III miejsce – Katarzyna Zubowicz
Kategoria: Niewidomi
I miejsce – Tomasz Chmurzyński
II miejsce – Jacek Ziółkowski

III miejsce – Krzysztof Badowski
Kategoria: Rolki Mężczyźni
I miejsce – Jakub Umer
II miejsce – Andrzej Parkot
III miejsce – Sebastian Mazurek
Kategoria: Rolki Kobiety
I miejsce – Wioletta Zaczłowska
II miejsce – Anita Parkot
Oprócz nagród regulaminowych, które traﬁły do
trzech pierwszych zawodników w poszczególnych
kategoriach, były również
nagrody specjalne. Jedną z
nich była nagroda dla najstarszego biegacza – Bronisława Mączki. Natomiast
„słodka” nagroda w postaci tortu, która tradycyjnie
już od wielu lat wręczana
jest przez fundatora Janusza Szpyrę - cukiernika z
Krasnobrodu powędrowała
tym razem do najstarszego
uczestnika biegu na rolkach, którym był Jan Kopyt.
Nagrodę od Burmistrza Krasnobrodu
otrzymał również Zbigniew Olszewski
– jedyny zawodnik pochodzący z Krasnobrodu i będący jego mieszkańcem.
Warto tu bowiem dodać, że w tegorocznym biegu uczestniczył jeszcze jeden
zawodnik pochodzący z Krasnobrodu
– Artur Roczkowski, ale od około 35
lat mieszkający na Śląsku, który w biegu reprezentował klub SBD Energetyk
Rybnik.
Kiedy wszystkie nagrody zostały
rozdane, uczestnicy i organizatorzy biegu wraz z władzami samorzadowymi
Krasnobrodu przemaszerowali pod pomnik upamiętniający obrońców Ojczyzny z 1939 roku, gdzie delegacja władz
miasta i delegacja uczestników biegu
złożyły wiązanki.
Tym patriotycznym akcentem załończyło się tegorczne spotkanie z
uczestnikami i organizatorami XXVIII
Czteroetapowego Biegu Pamięci Dzieci
Zamojszczyzny. Wszyscy rozstali się z
nadzieją na kolejne spotkanie w przyszłym roku.
Mariola Czapla
Fotoreportaż - str. 19
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