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W  październiku  2022  roku 
w  Grabniku  odbyła  się  nie‐

codzienna  uroczystość  100lecia  uro‐
dzin  mieszkanki  tej  miejscowości 
Heleny Hejzner.

Helena Hejzner, z domu Skóra, cór‐
ka  Jana  i  Rozalii  urodziła  się 
16.10.1922  r.  w miejscowości  Potoczek. 
Ojciec p. Heleny był weteranem I wojny 
światowej. Stracił w niej prawą rękę.

Jubilatka  ukończyła  siedem  klas 
szkoły  powszechnej,  w  której  uczyła  się 
przed II wojną światową. W lutym 1942 
roku  wyszła  za mąż  za  Stanisława Hej‐
znera.  Przez  całe  życie  zajmowała  się 
pracą  na  roli  i  wychowywaniem  dzieci. 
Wraz  z mężem  pracowała  na  ok.  10  ha 
gospodarstwie  rolnym.  Jest  matką  pię‐
ciorga dzieci – dwóch córek (Marii i Zo‐
fii)  i  trzech  synów  (Kazimierza,  Jana 

i  Stanisława).  W  roku  1993  zmarł  jej 
mąż.  Pani  Helena  przeżyła  też  śmierć 
dwojga  swoich  dzieci    Kazimierza 
i  Marii.  Doczekała  się  11  wnuków,  14 
prawnuków i 2 praprawnucząt. 

Choć Pani Helena  obchodziła  swoje 
setne  urodziny  16  października,  to  już 
dwa dni wcześniej Jubilatkę i jej najbliż‐
szych  –  syna  Stanisława  i  jego  rodzinę, 
odwiedzili  przedstawiciele  władz  samo‐
rządowych  Krasnobrodu    burmistrz 
Kazimierz  Misztal,  kierownik  Urzędu 
Stanu Cywilnego Agnieszka Adamczuk, 
skarbnik  gminy  Elżbieta  Nowak  oraz 
dyrektor  Krasnobrodzkiego  Domu  Kul‐
tury Mariola Czapla. 

Pan  Burmistrz  złożył  życzenia  sza‐
nownej  Jubilatce oraz wręczył  listy gra‐
tulacyjne  od  Prezesa  Rady  Ministrów 
Mateusza Morawickiego  i  od władz  sa‐

morządowych  Krasnobrodu  wraz  z  bu‐
kietem kwiatów. Życzenia złożyły  także 
towarzyszące  burmistrzowi  panie  dołą‐
czając do nich upominki i tort .

Zamiast  tradycyjnego  „Sto  lat”  go‐
ście  i  najbliższa  rodzina  odśpiewali 
wspólnie  „200  lat…”,  życząc  Jubilatce 
kolejnych lat życia w zdrowiu i radości.

W  dalszej  części  tego  wyjątkowego 
spotkania  był  czas  na  degustację  słod‐
kich smakołyków oraz na rozmowy. Pa‐
ni Helena chętnie odpowiadała na pyta‐
nia gości, dzieląc się informacjami i do‐
świadczeniami  ze  swojego  życia.  Spo‐
tkanie  przebiegło  w  miłej  i  serdecznej 
atmosferze.  Na  jego  zakończenie  Jubi‐
latka  zaprosiła  gości  do  kolejnych  od‐
wiedzin.

Mariola Czapla

100 urodziny Heleny Hejzner
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Malowanie dachu na budynku
Punktu Informacji Turystycznej
28  września  2022  roku  Gmina  Kra‐

snobród  podpisała  umowę  z  firmą  Ralf
Bud Rafał Zaśko z Józefowa na wykona‐
nie  prac  polegających  na malowaniu  da‐
chu na budynku Punktu Informacji Tury‐
stycznej.  Zakres  prac  obejmuje  również 
wykonanie  nowych  rynien. Wartość  prac 
objętych umową  21 700 zł. Termin wy‐
konania – koniec października 2022 r.
Wyłoniono wykonawcę modernizacji
drogi gminnej w Wólce Husińskiej
W wyniku  przeprowadzonego  postę‐

powania Gmina Krasnobród w paździer‐
niku  br.  wyłoniła  wykonawcę  zamówie‐
nia publicznego pn. „Modernizacja istnie‐
jącej drogi gminnej nr 112311L w miej‐
scowości  Wólka  Husińska”,  którym  zo‐
stała firma STRABAG Sp. z o. o. z Prusz‐
kowa. 

Wkrótce  zostanie  podpisana  umowa 
na wykonanie zadania, które obejmuje: 
modernizację  istniejącej  drogi  gminnej 
nr  112311L w miejscowości Wólka Hu‐
sińska, o łącznej długości 2684,53 m. Po‐
czątek  opracowania  zaczyna  się  w  km 
0+000,00,  koniec  opracowania  w  km 
2+684,53. Na całości zaprojektowano na‐
wierzchnię  asfaltową  z  włączeniem  do 
drogi  powiatowej  nr  2949L. Na  odcinku 
od km 0+000,00 do km 2+517,18 zapro‐
jektowano jezdnię o szerokości 5,0m, na‐
tomiast od km 2+517,18 do km 2+684,53 
o szerokości 3,5m, 
• wykonanie obustronnych poboczy ulep‐
szonych  kruszywem  o  stałej  szerokości 
0,75m, 
• wykonanie oznakowania drogowego.

Termin  realizacji  robót  –  9  miesięcy 
od dnia podpisania umowy. 

Zadanie  dofinansowane  jest  ze  środ‐
ków  Rządowego  Funduszu  Polski  Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.
Modernizacja WTZ w Dominikanówce

Dobiegają końca prace związane z re‐
alizacją  zadania  pn.  „Modernizacja  po‐
mieszczeń  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej 
w  Dominikanówce”.  Wykonawcą  robót 
jest firma TRANSBUD Łukasz Matkow‐
ski z Wierszczycy. 

Zakres  prac  obejmuje:  przebudowę 
pomieszczeń  sanitarnych  na  parterze  bu‐
dynku  (tj.  wyburzenie  i  budowa  ścian 
wewnętrznych,  remont  tynków  i wykoń‐
czenia  wnętrz,  wymiana  wewnętrznej 
stolarki  drzwiowej  wraz  z  modernizacją 
instalacji wod. – kan. oraz instalacją elek‐
tryczną)  oraz wymianę wykończenia  po‐
sadzek, a  także remont  tynków i wykoń‐
czenia wnętrz w wybranych pomieszcze‐
niach na parterze i piętrze budynku.

Wartość  umowy  zawartej  w  dniu  31 
sierpnia 2022 r. to 194 999,19 zł brutto. 

Zadanie  dofinansowane  jest  ze  środ‐
ków  PFRON  w  ramach  programu  pn. 
„Program  wyrównywania  różnic  między 
regionami III” w wysokości 160 000,00 zł.

Odbiór oświetlenia ulicznego
w ul. Tomaszowskiej
w Majdanie Wielkim

28 października  2022  r. w obecności 
Burmistrza  Krasnobrodu,  Kazimierza 
Misztala,  przy  współudziale  inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  Mateusza  Bli‐
charza  odebrano  prace  związane  z  reali‐
zacją inwestycji pn. „Budowa oświetlenia 
ulicznego w ul. Tomaszowskiej w Majda‐
nie Wielkim”. 

Wykonawcą  robót  była  firma  Tom
Net s.c. Dariusz Koper, Radosław Koper. 
W ramach zadania wykonano prace pole‐
gające na budowie oświetlenia ulicznego 
na słupach metalowych, na fundamentach 
żelbetowych  z  oprawami  LED  w  ilości 
21 szt. wraz z robotami towarzyszącymi. 

Wartość  odebranych  robót  budowla‐
nych wynosi 138 000,00 zł brutto.
Budowa ulic Słonecznej i Łąkowej
Trwają prace związane z  realizacją 

projektu  pn.  „Budowa  i  modernizacja 
infrastruktury  drogowej  w  Gminie 
Krasnobród”,  których wykonawcą  jest 
„Przedsiębiorstwo    Robót  Drogowych 
Sp. z o.o.” z siedzibą w Zamościu.

Projekt obejmuje dwa zadania:
Zadanie  1:  „Budowa  drogi  gminnej 
nr  112305L  (ul.  Słoneczna)  i  odcinka 
drogi  nr  112304L  (ul.  Łąkowa) w miej‐
scowości  Krasnobród”,  której  zakres  ro‐
bót  obejmuje  wykonanie:  jezdni  o  na‐
wierzchni  asfaltowej  ulicy  Słonecznej 
i  Łąkowej,  zjazdów  indywidualnych 
i  dojść  do  furtek  o  nawierzchni  z  kostki 
brukowej  betonowej,  poboczy  ulepszo‐
nych  kruszywem,  sieci  kanalizacji  desz‐
czowej, przebudowę sieci gazowej.
Zadanie  2:  „Przebudowa  odcinka  drogi 
gminnej nr 112304L (ul. Łąkowa) od km 
0+006.50 do km 0+204.90”, której zakres 
robót obejmuje w szczególności wykona‐
nie  jezdni  i  zjazdów  o  nawierzchni 
z kostki betonowej brukowej.

Zadanie  dofinansowane  jest  ze  środ‐
ków  Rządowego  Funduszu  Polski  Ład: 
„Program Inwestycji Strategicznych”.

Wartość  podpisanej  umowy    1  944 
625,66 zł brutto, w tym dofinansowanie  
1  800  000,00  zł,  wkład  własny    144 
625,66 zł.

Zgodnie  z  zawartą  umową  roboty 
zostaną  wykonane  w  terminie  8  mie‐
sięcy od podpisania umowy tj. do dnia 
23.11.2022 r. 
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Gmina Krasnobród realizuje projekt pn. ,,Budowa ścieżki edukacyjno
kulturowej  na  450lecie  istnienia  Krasnobrodu”.  Zadanie  obejmuje 

wytyczenie  ścieżki,  wykonanie  i  umocowanie  elementów  konstrukcyjnych, 
opracowanie  przewodnika  z  mapą  ścieżki  oraz  zorganizowanie  uroczystego 
otwarcia.

Ścieżka  będzie miała  swój  początek  na  ulicy Młyńskiej  (od  strony  ulicy 
Zamojskiej). Informowała będzie o tym tablica „witacz” z mapą ścieżki. Ko‐
lejne  tablice  promujące  lokalne  dziedzictwo  kulturowe,  w  tym  dziedzictwo 
sektora rybackiego oraz figury roślinne będą rozmieszczone wzdłuż ul. Młyń‐
skiej pełniącej funkcję deptaka spacerowego oraz w okolicy zalewu. 

Dalsza  część  ścieżki  będzie  prowadziła  po  najciekawszych  miejscach 
w Krasnobrodzie. Jej przebieg  będzie można poznać z przewodnika, który zo‐
stanie wydany w ramach projektu. Publikacja będzie miała format kieszonko‐
wy (A6) i min. 52 strony. Ukaże się w nakładzie 1500 egz.,  będzie rozprowa‐
dzana nieodpłatnie.  

Uroczyste otwarcie  ścieżki  zaplanowano na 11  listopada podczas obcho‐
dów Narodowego Święta Niepodległości.

Łączna wartość  projektu    59  000,00  zł,  dofinansowanie    50  000,00  zł, 
wkład własny Gminy Krasnobród  9 000,00 zł.

M. Czapla

Projekt na 450lecie Krasnobrodu

Projekt pn. „Budowa ścieżki edukacyjnokulturowej na 450lecie istnienia Krasnobrodu” współfinansowany w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”. Wniosek o dofinansowanie 

w ramach działania III.2.2. Realizacja działań na rzecz zachowania tradycji lokalnych: „Realizacja lokalnych strategii 
rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, 

objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 20142022”, z wyłączeniem projektów grantowych.
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Najważniejszym  świętem  szko‐
ły  podstawowej  jest  obcho‐

dzony  zawsze  we  wrześniu  Dzień 
Patrona.  W  obecnym  roku  szkolnym 
nie  obowiązują  już  nas,  tak  jak wcze‐
śniej,  nakładane  wszelakie  ogranicze‐
nia  pandemiczne.  Po  2  latach  przerwy 
– 22  i  23 września 2022  roku   wszy‐
scy  mogliśmy  się  spotkać  w  jednym 
miejscu i uczcić pamięć 25 Pułku Uła‐
nów Wielkopolskich  –  patrona  Szkoły 
Podstawowej w Krasnobrodzie. W na‐
szym  szkolnym  święcie  wzięło  udział 
wielu  znamienitych  gości,  którzy  pod‐
nieśli rangę tego świętowania.

Pierwszego  dnia    22  września   
miało  miejsce  uroczyste  ślubowanie 
pierwszoklasistów oraz pasowanie ich na 
pełnoprawnych  uczniów  szkoły  podsta‐
wowej.  Tradycją  naszej  placówki  jest 
obecność ułanów z Roztoczańskiej Kon‐
nej  Straży  Ochrony  Przyrody  im.  25 
Pułku  Ułanów  Wielkopolskich,  którzy 
pomogli Dyrekcji  pasować  ułańską  sza‐
blą  naszych  najmłodszych  wychowan‐
ków w  obecności  ich  rodziców,  koleża‐
nek i kolegów z klas starszych. 

23 września  tradycyjnie  nasze  świę‐

towanie  rozpoczęliśmy  Eucharystią 
w  Sanktuarium  Nawiedzenia  Najświęt‐
szej  Maryi  Panny  w  Krasnobrodzie. 
Wszystkich  uczniów,  pracowników,  na‐
uczycieli, zebranych gości oraz Dyrekcję 
w  uroczystym  przemarszu  na  Mszę 
Świętą  poprowadzili  ułani  z Roztoczań‐
skiej  Konnej  Straży  Ochrony  Przyrody. 
Złożyliśmy  również  kwiaty  i  wieńce 
przy  pomniku  żołnierzy  poległych 
w  walkach  obronnych  we  wrześniu 
1939 roku.

Po  powrocie  do  szkoły  odbyła  się 
uroczysta  i  podniosła  akademia  dla 
wszystkich  uczniów  szkoły  podstawo‐
wej oraz naszego  liceum. Montaż  słow‐
nomuzyczny  opowiadał  o  25  Pułku 
Ułanów  Wielkopolskich,  bitwie  pod 
Krasnobrodem  oraz  o  tragizmie  wojny 
widzianym  oczami  kobiet,  które  pozo‐
stały  same w domu, gdyż  ich mężowie, 
synowie  i  ojcowie  poszli  na  front  wal‐
czyć  w  obronie  ojczyzny.  Akademia 
uczyła także, iż patriotyzm współcześnie 
można  pielęgnować  w  różny  sposób  – 
od  właściwej  postawy,  ubioru  podczas 
patriotycznych wspomnień, dbanie o na‐
szą  krasnobrodzką  Małą  Ojczyznę  oraz 

poprzez  pomoc  drugiemu  człowiekowi, 
najbliższemu  sąsiadowi.  Patrząc  na wy‐
darzenia zza wschodniej granicy, powin‐
niśmy doceniać możliwość życia w wol‐
nej,  niepodległej  ojczyźnie,  cieszyć  się 
każdą chwilą spędzoną z bliskimi, moż‐
liwością  kształcenia  się  i  snucia  planów 
na przyszłość. „Nasza teraźniejszość jest 
zasługą  tych,  którzy  poświęcili  swoją 
przeszłość”.

Obchody  święta  patrona  szkoły 
uświetnił  również  konkurs  plastyczny 
„Piękno konia”. Uczestnicy wykazali się 
wspaniałymi  zdolnościami plastycznymi 
oraz  fotograficznymi.  Podsumowaniem 
konkursu  była wystawa  najciekawszych 
i  najpiękniejszych  prac  uczniów  na  ko‐
rytarzu szkolnym.

Święto  Patrona  szkoły  to  radosne 
wydarzenie dla wszystkich, którzy na co 
dzień przebywają w  jej murach,  zdoby‐
wają wiedzę, kształtują swoje osobowo‐
ści i wyrastają na wspaniałych Polaków.

Ewa Szokało

Fotoreportaż – str. 19
fot. Halina Gontarz

Święto Patrona Szkoły Podstawowej 
w Krasnobrodzie

„Umieliście służyć Ojczyźnie kochanej. Dziś wasze zasługi nie będą zapomniane.”

„PIĘKNO KONIA”  to  temat  szkol‐
nego  konkursu  plastycznofotograficz‐
nego,  zorganizowanego  z  okazji  święta 
patrona szkoły podstawowej. 

Dlaczego taki temat? 

Nasza  szkoła  nosi  zaszczytne  imię 
25  Pułku  Ułanów  Wielkopolskich, 
a ułan bez konia być nie może. Z końmi 
Roztoczańskiej  Straży  Konnej  jesteśmy 
już zaprzyjaźnieni, od zawsze uświetnia‐

ją nasze patronalne uroczystości. 
Do  konkursu  przystąpiły  wszystkie 

klasy  Zespołu  Szkół  w  Krasnobrodzie 
łącznie z grupami przedszkolnymi i lice‐
alistami. Konkurs odbywał się w dwóch 
kategoriach  –  plastycznej  i  fotograficz‐
nej.  Do  wystawy  zakwalifikowało  się 
ponad 130 prac. Finał i rozdanie nagród 
odbyły  się  podczas  uroczystości  święta 
szkoły,  ze  względów  organizacyjnych 
rozdano  tylko  nagrody  dla  laureatów. 
Wyróżnienia  uczniowie  otrzymali 
w  swoich  klasach.  Były  też  dyplomy 
oraz  drobne  upominki  za  udział w wy‐
stawie, bo temat był piękny, ale i trudny, 
jednak uczestnicy doskonale sobie pora‐
dzili. 

Wyniki konkursu:
Kategoria prace plastyczne

Kategoria przedszkole:
I miejsce  Miłosz Brenkacz gr. 0b
Wyróżnienia:  Katarzyna  Gancarz, Anna 
Mielnicka i Hanna Piela z gr. „Pszczółki”,

„PIĘKNO KONIA”
Szkolny konkurs plastycznofotograficzny
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Dawid Margol i Ada Bukała gr. 0b

Kategoria kl. IIII:
I miejsce  Wiktoria Machlarz kl. IIb
II  miejsce    Vanessa  Gontarz  i  Alicja 
Gontarz kl. Ib
III miejsce  Jakub Rajtak kl. III i Zuzan‐
na Zgnilec kl. IIa
Wyróżnienia:  Kacper  Kurzempa  kl.  Ia, 
Lena Kucaj kl. IIa, 

Kategoria kl. IVVIII:
I  miejsce   Aleksandra  Bączyk  kl.  VIa 
i Maria Mazur kl. IV

II  miejsce    Martyna  Bucior  kl.  VIa 
i Anna Piela kl. Va
III miejsce  Bartosz Bucior kl. Vb i Ka‐
rolina Cito kl. IV c
Wyróżnienia:  Emilia  Oremus  kl.  IV  a, 
Dominika Piela, Weronika Tyrka, Jagoda 
Kłyż,  Marta  Cisek  kl.  IVb,  Kacper 
Drożdż,  Gabriela  Gielmuda,  Lena  Ko‐
strubiec kl. IV c, 
Antonina Działa kl. Vb, Hanna Dziduch 
kl. VIa, Zofia Piela kl. VIb, Martyna Te‐
terycz, Kamil Piela, Weronika Rzepecka, 
Jakub Bławat kl. VIIb, 

Kategoria Liceum:
I miejsce – Magdalena Burda kl. I LO
Kategoria fotografia:
I miejsce  Oliwia Gielmuda kl. VIb
Wyróżnienie: Kacper Greszta kl. I LO

Zwycięzcom gratulujemy  i  zachęca‐
my do udziału w kolejnych konkursach.

Halina Gontarz 

W  niedzielę  11  września 
2022  roku  w  Sanktu‐

arium Maryjnym w Krasnobrodzie 
odbyło  się  DiecezjalnoGminne 
Święto Plonów. Organizatorami te‐
go  wydarzenia  byli:  Diecezja  Za‐
mojskoLubaczowska,  Parafia  pw. 
Nawiedzenia  Najświętszej  Maryi 
Panny  w  Krasnobrodzie,  Urząd 
Miejski w Krasnobrodzie, Krasno‐
brodzki  Dom Kultury  oraz  Lubel‐
ska Izba Rolnicza.

57 delegacji z wieńcami, boch‐
nami chleba wypieczonymi z tego‐
rocznych  zbóż  i  koszami  obfitości 
przybyło  na  krasnobrodzkie  uro‐
czystości dożynkowe, by podziękować za 
plony.

Niestety,  ze  względu  na  złe  warunki 
atmosferyczne,  zaplanowany  program 
święta  uległ  zmianie.  Zrezygnowano 
z  tradycyjnego  korowodu  dożynkowego, 
który  prowadził  z  Kaplicy  Objawień  na 
Wodzie  do  Sanktuarium. Delegacje,  któ‐
rym  towarzyszyło  hasło  „Posłani  w  po‐
koju Chrystusa” zgromadziły  się z wień‐
cani dożynkowymi na korytarzach klasz‐
toru  bezpośrednio  przed  sumą  dożynko‐
wą.

Główna  część  obchodów  rozpoczęła 
się  koncertem  zespołu  folklorystycznego 
„Wójtowianie”.  Tuż  po  nim  Krasno‐

brodzka  Orkiestra  Dęta  zagrała  Hejnał 
Maryjny, a po nim odbyła się msza święta 
sprawowana  pod  przewodnictwem  Bi‐
skupa Pomocniczego Diecezji Zamojsko
Lubaczowskiej  ks.  dra  hab.  Mariusza 
Leszczyńskiego  w  asyście  m.in.  Diece‐
zjalnego  Duszpasterza  Rolników  księdza 
Józefa Bednarskiego  i  proboszcza parafii 
NNMP w Krasnobrodzie  księdza  prałata 
Eugeniusza Derdziuka.

Na jej początku, starostowie dożynek 
 Aleksandra Pękała z Łukowej  i Łukasz 
Pryciuk  z  Dutrowa  przekazali  gospoda‐
rzowi dożynek ks. bp. Mariuszowi Lesz‐
czyńskiemu bochen chleba i kwiaty.  

Podczas eucharystii było poświęcenie 
wieńców oraz  przekazanie  darów ołtarza 

(m.  in.:  bochny  chleba,  owoce, 
kwiaty)  gospodarzowi  uroczysto‐
ści przez starostów i zgromadzone 
delegacje, wśród  których  była  re‐
prezentacja Krasnobrodu z burmi‐
strzem  Kazimierzem  Misztalem 
na czele. Kosz z darami przekaza‐
ła  również  delegacja  Polskiego 
Związku  Łowieckiego  –  Zarząd 
Okręgowy w Zamościu.
Przywiezione  do  Krasnobrodu 

wieńce wzięły udział w konkursie 
na  najpiękniejszy  wieniec  dożyn‐
kowy,  który  odbył  się    w  dwóch 
kategoriach:  wieniec  tradycyjny   
i wieniec współczesny. Konkurso‐

we  propozycje  oceniała  komisja w  skła‐
dzie:  przewodnicząca:  Halina  Gontarz  – 
nauczyciel  plastyki  z  Zespołu  Szkół 
w Krasnobrodzie  i  członkowie: Marzena 
Kuniec  –  nauczyciel  plastyki  z  Zespołu 
Szkół w Krasnobrodzie oraz Aneta Krupa 
– instruktor KDK, Pracownia Dekorator‐
skoArtystyczna „Biały Latawiec”.

W  pierwszej  kategorii  najpiękniejszy 
okazał się wieniec z Sołectwa Lipsko Po‐
lesie    Parafia  Św.  Jana  Chrzciciela 
w Lipsku, tuż za nim uplasowało się So‐
łectwo Mokre – Parafia Zmartwychwsta‐
nia  Pańskiego  i  św. Tomasza Apostoła   
Katedra w Zamościu a miejsce trzecie za‐
jęła  Klocówka    Parafia  Nawiedzenie 

7 7 

DiecezjalnoGminne Święto Plonów 2022
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NMP  w  Krasnobrodzie. W  kategorii  na 
wieniec  współczesny  nagrody  kolejno 
otrzymali:  I  miejsce    Sołectwo  Wólka 
Wieprzecka,  Parafia  pw.    Św. Andrzeja 
Boboli w Kosobudach, II miejsce – Bró‐
dek,  Parafia  pw.  Matki  Boskiej  Szka‐
plerznej  i  Św.  Dominika  w  Łabuniach 
i III miejsce  Majdan Wielki, Parafia Na‐
wiedzenie NMP w Krasnobrodzie.

Uroczystości  dożynkowe  zaszczyciło 
swoją  obecnością  wielu  gości.  Wśród 
nich  byli:  poseł  na  Sejm  RP  Sławomir 
Zawiślak,  Starosta  Zamojski  Stanisław 
Grześko,  Radny  Sejmiku  Województwa 
Lubelskiego  Krzysztof  Gałaszkiewicz, 
który  pełni  także  funkcję  Dyrektora  Lu‐
belskiego  Oddziału  Regionalnego 
w Agencja Restrukturyzacji  i Moderniza‐

cji Rolnictwa oraz przedstawiciele samo‐
rządów powiatowych  i gminnych,  repre‐
zentanci  instytucji  związanych  z  rolnic‐
twem i sponsorzy.

M. K.
Fotoreportaż – str. 40
fot. Mariola Kawecka
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W dniach 1618 września 2022 r. 
w  Krasnobrodzie,  po  raz 

pierwszy w historii LZS odbyły się Ogól‐
nopolskie  Igrzyska  Aktywnych  Wsi. 
Uczestniczyło  w  nich  ponad  500  osób 
z  całego  kraju  –  zwycięzców  eliminacji 
wojewódzkich. 

Igrzyska odbyły się pod Honorowym 
Patronatem  Wicepremierów:  Henryka 
Kowalczyka,  Ministra  Rolnictwa  i  Roz‐
woju Wsi  i  Jacka Sasina, Ministra Akty‐
wów  Państwowych.  Podczas  ceremonii 
otwarcia list od Wicepremiera Jacka Sasi‐
na odczytał Piotr Błażewicz – Przewodni‐
czący  Rady  Miasta  Zamość,  po  nim 
w  imieniu Marszałka Województwa  Lu‐
belskiego  Jarosława  Stawiarskiego  wy‐
stąpił  Dyrektor  Departamentu  Promocji 
Sportu  i  Turystyki  Artur  Domański, 
wszystkich uczestników przywitał gospo‐
darz  imprezy  Burmistrz  Miasta  Krasno‐
bród  –  Kazimierz  Misztal.  Otwarcia 
Igrzysk dokonał Prezes Krajowego Zrze‐
szenia  LZS  w  Warszawie  Mieczysław 
Kazimierz Baszko wraz  z Wiceprezesem 
KZ  LZS  i  Przewodniczącym  WZ  LZS 
w Lublinie  Józefem  Poteruchą. W Cere‐
monii udział wzięli – radni Sejmiku Wo‐
jewództwa  Lubelskiego Arkadiusz  Brat‐
kowski  i Grzegorz Kapusta, Starosta Za‐
mojski  Stanisław  Grześko,  przedstawi‐
cielki  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki   
Grażyna Felczak i Bożena Potentas.

Uczestnicy igrzysk rywalizowali w 10 
konkurencjach drużynowych.

W konkurencji  nazwanej  przez  orga‐
nizatorów  „Od  sadzeniaka  do  kop‐
ca”  (konkurencja  zaczynała  się  od biegu 
z  koszyczkiem  ziemniaków,  następnie 
odbywa się zbiór ziemniaków,  ich zwóz‐
ka,  na końcu ułożenie w kopcu) najlepsi 
okazali  się  przedstawiciele województwa 
podlaskiego  –  Krzysztof  Jaroszewicz, 
Martyna Miluska, Kacper Głódź  (Powiat 
Mońki,  Sołectwo  Bobrówka),  drugie 
miejsce zajęło woj. pomorskie – Wioletta 
Kos,  Mariusz  Jeka,  Mariusz  Topór  (Po‐
wiat Puck, Sołectwo Łebcz),  trzecie woj. 
lubelskie  –  Irena  Jędrych,  Ryszard  Pio‐
trowski,  Jacek  Niebrzydowski  (Powiat 

Ryki, Sołectwo Nowodwór).
W dojeniu sztucznej krowy (niektó‐

rzy pieszczotliwie nazywają ją Grażynką) 
pierwsze  miejsce  zajęło  woj.  lubelskie   
Izabela  Pyska  i  Katarzyna  Saba  (Powiat 
Opole  Lubelskie,  Sołectwo  Wilków), 
drugie  woj.  podlaskie  –  Bożena  Pogo‐
rzelska  i  Irena  Gołębiewska  (Powiat 
Mońki,  Sołectwo  Skorce),  trzecie  woj. 
warmińskomazurskie    Emilia  Skunow‐
ska i Renata Trzcińska (Powiat Iława, So‐
łectwo Laseczno).
W  slalomie  taczką  z  kostką  słomy 

najlepsze okazało się woj. podkarpackie  
Ewa  Mycek,  Małgorzata  Dziewit,  To‐
masz  Mycek,  Robert  Przeniczny,  Grze‐
gorz  Janeczko  (Powiat Kolbuszowa,  So‐
łectwo  Hucina),  drugie  miejsce  zajęło 
woj. podlaskie – Ewa Czernyńska, Izabe‐
la Nazaruk, Adam Nowicki, Kamil Rod‐
kiewicz, Paweł Purwin (Powiat Boniecki, 
Sołectwo  Bobrówka),  trzecie  woj.  lubel‐
skie – Krystyna Kostrzewa, Marzena Za‐
jąc, Norbert Zając, Patryk Stańczyk, Mar‐
cin Wieniarczyk (Powiat Świdnik, Sołec‐
two Piaski).
Rzut podkową do celu wygrało woj. 

wielkopolskie – Jan Haremza, Mirosława 
Rejent,  Jan Bochiński  (Powiat Wolsztyn, 
Sołectwo  Popowo  Stare),  drugie miejsce 
zajęli gospodarze woj.  lubelskie – Marek 
Turski, Jagoda Krupa, Andrzej Kostrzewa 

(Powiat Świdnik, Sołectwo Gardzienice), 
trzecie  drużyna  woj.  warmińskomazur‐
skiego – Barbara Ostrowska, Jerzy Olek, 
Jan  Zieliński  (Powiat  Iława,  Sołectwo 
Nowa Wieś).
Strzelanie  rzutów karnych wygrało 

woj.  opolskie  –  Paulina  Orzechowska, 
Józef  Olejarka,  Bogdan  Pępek  i  Marcin 
Hamadyk  (Powiat  Prudnik,  Sołectwo 
Dobrzeń  Mały),  drugie  miejsce  zajęło 
woj.  podkarpackie –  Janusz Depa, Mag‐
dalena  Strzębka,  Mirosław  Kasza 
i Krzysztof Bujak (Powiat Kolbuszowski, 
Sołectwo  Hucina),  trzecie  woj.  święto‐
krzyskie  – Henryk  i  Stanisław Szczyku‐
towicz,  Witold  Bęben,  Milena  Szczerek 
(Powiat Kielce, Sołectwo Lechów).
Corn  hole  to  nic  innego  jak  rzuty 

woreczkiem wypełnionym kukurydzą do 
celu. W tej konkurencji najlepsze okazało 
się  woj.  lubelskie  –  Ryszard  Piotrowski, 
Andrzej  Kostrzewa,  Jadwiga  Krupa 
i Małgorzata Zając  (Powiat Ryki,  Sołec‐
two  Nowodwór),  drugie  miejsce  zajęło 
woj. kujawskopomorskie – Halina i Ka‐
zimierz Pejs, Barbara  i Andrzej Rutkow‐
scy  (Powiat  Radziejów),  trzecie  woj. 
łódzkie – Maria Świątek, Dariusz Zakon‐
nik, Krzysztof  Janeczek, Kamila Zgądek 
(Powiat Rawa).

W  konkurencji  narty  integracyjne 
do  przejścia  było  40 metrów na  specjal‐

I Ogólnopolskie Igrzyska Aktywnych Wsi
Krasnobród 2022
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nych 3osobowych nartach. Najlepiej po‐
radziła  sobie  z  tym  zadaniem  ekipa woj. 
małopolskiego  –  Lidia,  Dorota  i  Michał 
Ścibor  (Powiat  Myślenice),  drugie  miej‐
sce zajęła trójka z woj. mazowieckiego – 
Adam  Krzemiński, Agnieszka  Kowalska 
i Aneta  Jarzyńska  (Powiat Sierpc,  Sołec‐
two  Borkowo),  trzecie  miejsce  dla  woj. 
podkarpackiego  –  Agnieszka  Kasza, 
Agnieszka  Bujak  i  Tomasz  Krzywonos 
(Powiat Kolbuszowa).
Rodeo,  polegało  na  jak  najdłuższym 

utrzymaniu  sie  na  poruszającym  się 
sztucznym  byku.  Każde  województwo 
wystawiło  po  dwóch  zawodników.  Naj‐
lepszymi kowbojami okazali się przedsta‐
wiciele woj. mazowieckiego Jarosław Ja‐
rzyński i Marek Rożański (Powiat Sierpc, 
Sołectwo Borkowo), drugie miejsce woj. 
podlaskiego  –  Krzysztof  Jaroszewicz, 
Adam Nowicki (Powiat Mońki, Sołectwo 
Bobrówka),  trzecie  woj.  małopolskie  – 
Krzysztof Urbanik, Paweł Ścibor (Powiat 

Myślenice, Sołectwo Wiśniowa).
W  konkurencji  „Jak Wojtek  został 

strażakiem”  należało  wykonać  trzy  za‐
dnia: ubrać strój strażaka, w biegu poko‐
nać różne przeszkody i oddać strzał z hy‐
dronetki. Wygrało woj. podlaskie – Paweł 
Urwin, Damian  Piekarski  (Sołectwo Bo‐
brówka),  drugie  miejsce  zajęło  woj.  po‐
morskie  –  Krystian  Blok,  Czesław Witt‐
brodt (Sołectwo Łebcz),  trzecie woj. ma‐
łopolski  –  Paweł  Ćibor,  Michał  Ścibor 
(Sołectwo Maciejowice).

W  trakcie  igrzysk  odbył  się  pokaz 
sportów  ludowych,  występy  artystyczne, 
promocja regionów, pojawiły się również 
stoiska  z wyrobami  produktów  regional‐
nych:  żywności,  rzemiosła  i  rękodzieła. 
Dekoracja  zwycięzców  odbyła  się  pod‐
czas  popołudniowego  pikniku,  a  po  niej 
zabawa,  która  trwała  do  północy. Wszy‐
scy świetnie się bawili, wzajemnie dopin‐
gowali  i  twierdzili,  że  na  takich  impre‐
zach powinni spędzać weekendy.

Organizatorami igrzysk byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS  i Wojewódzkie Zrzesze‐
nie LZS w Lublinie. Partnerami i sponso‐
rami:  Lubelski  Urząd  Wojewódzki,  Sa‐
morząd Województwa  Lubelskiego,  Po‐
wiat Zamojski, Miasto Krasnobród, Kra‐
snobrodzki Dom Kultury, PZU S.A., To‐
talizator  Sportowy  Sp.  z  o.o,  Mentor 
S.A.,  Rady  Sołeckie,  Koła  Gospodyń 
Wiejskich, Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych,  Stowarzyszenie  Wespół 
(sporty ludowe).

Tekst: https://lzs.pl
Fotoreportaż – str. 22

fot. M. Czapla

Impreza dofinansowana przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Tegoroczny  XXXIII  Czteroeta‐
powy  Bieg  Pokoju  Pamięci 

Dzieci Zamojszczyzny,  który  powrócił 
do  lubelskiego  kalendarza  imprez 
sportowych po blisko dwuletniej prze‐
rwie już za nami. Do zawodów zgłosi‐
ło  się  58  zawodników.  Oprócz  biega‐
czy  o  zwycięstwo  walczyli  również 
rolkarze i wózkowicze. 
Głównym  organizatorem  tego  wyjątko‐
wego sportowego wydarzenia było Mia‐
sto  Zamość  oraz  zamojski  Ośrodek 
Sportu  i  Rekreacji,  natomiast  Gmina 
Krasnobród  była  jednym  z  jego  współ‐
organizatorów. 

Bieg  odbył  się    w  dniach    31.08.  – 
03.09.2022  r.,  tuż  przed  80.  rocznicą 
wysiedleń  mieszkańców  naszego  regio‐
nu, a jego idea od samego początku jest 
bardzo  szczytna,  ponieważ  jego  uczest‐
nicy  poprzez  swój  udział  oddają  cześć 
pamięci  Dzieci  Zamojszczyzny,  które 
zginęły  i  zaginęły  w  czasie  II  wojny 
światowej.  To  jedyne  takie  wydarzenie 
organizowane w naszym kraju.

Cztery  dni,  to  cztery  etapy  stukilo‐
metrowej trasy, którą mieli do pokonania 
zawodnicy i którzy jak co roku, pokonu‐
jąc  drugi  etap  biegu,  przekraczają  metę 
w Krasnobrodzie. Trasa  Zamość  Kra‐
snobród biegła przez: Mokre   – Hubale 
–  Wychody  –  Wieprzec  –  Zarzecze  – 
Wierzchowiny  – Wólkę Wieprzecką    – 
Kosobudy  –  Obrocz  –  Guciów  –  Bon‐
dyrz – Kaczórki – Hutki.

W  tym  roku,  1 września nasze mia‐
sto  stało  się miejscem, które gościło nie 
tylko  zawodników,  ale  również  organi‐
zatorów  i  pomysłodawców  tego  wyda‐
rzenia. 

Na sportowców czekali także miesz‐
kańcy  Krasnobrodu,  turyści,  władze  sa‐
morządowe miasta oraz zespół  folklory‐
styczny  „Wójtowianie”,  który  od  wielu 
już  lat  występami  umila  czas  uczestni‐
kom tego wydarzenia.

Wszystkich  przekraczających  linię 
mety nagradzano brawami, zaś zwycięz‐
cy  poszczególnych  kategorii  tradycyjnie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz na‐
grody finansowe. Po ich wręczeniu dele‐
gacja  uczestników,  organizatorzy  biegu 
oraz gospodarze miasta przemaszerowali 
pod  pomnik  upamiętniający  walki  sto‐
czone  pod  Krasnobrodem  w  1939  r., 
gdzie złożyli wiązanki i oddali cześć po‐
ległym w obronie Ojczyzny. Tam nastą‐
piło pożegnanie wszystkich obecnych.

Poniżej  przedstawiamy  wyniki  II 
etapu XXXIII Biegu Pamięci Dzieci Za‐
mojszczyzny z metą w Krasnobrodzie:

Kategoria Mężczyźni
I miejsce – Grzegorz Pawlak  3 Zamoj‐
ski Batalion Zmechanizowany
II miejsce – Sylwester Mynarski  High‐
landers, BielskoBiała
III miejsce – Grzegorz Weremko  Mul‐
timedia Runners Puławy

Kategoria Kobiety:
I  miejsce  – Aleksandra  Jakubczak    3 

Zamojski Batalion Zmechanizowany
II  miejsce  –  Wioleta  Brychcy  AKMB 
Pędziwiatr Gliwice 
III miejsce – Ligia Mynarska JustTeam, 
BielskoBiała 

Kategoria Wózki Mężczyźni
I miejsce – Krzysztof Plewa  VeloAktiv 
Kraków, Sromowce Niżne
II miejsce – Rafał Wilk  Fundacja Rafa‐
ła  Wilka  SPORT  JEST  JEDEN,  Rze‐
szów
III miejsce – Marek Wiśniewski   Velo‐
Aktiv Kraków, Namysłów

Kategoria Wózki Kobiety
I miejsce – Anna Oroszová  Kosice
II miejsce – Kristína Madajová  Sila rûk 
Východu, Nitra

Kategoria Rolki Kobiety
I miejsce – Magdalena Czusz  Zico Ra‐
cing Speen Team, Tomaszów Lubelski
II miejsce  – Wioletta Zaczkowska   TR 
STARBLADE, Przecław
III miejsce – Karolina Kubisiak  Toruń

Kategoria Rolki Mężczyźni
I  miejsce  –  Jakub  Umer    Tomaszów 
Lubelski
II miejsce – Grzegorz Kabza  Skate2Ci‐
ty, Nowy Tomyśl
III miejsce – Jan Kopyt  Konstancin Je‐
ziorna

M. K.
Fotoreportaż – str. 2

fot. M. Kawecka

XXXIII Czteroetapowy Bieg Pokoju 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

9 
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XIV Ogólnopolski Konkurs Organowy 
w Krasnobrodzie

W dniach 2527 sierpnia 2022 r. 
odbył  się  XIV  Ogólnopolski 

Konkurs Organowy w Sanktuarium Na‐
wiedzenia NMP w Krasnobrodzie. 

Konkurs  organizowany  był  przez 
Krasnobrodzki  Dom  Kultury  w  ramach 
zadania pn. „XIV Ogólnopolski Konkurs 
Organowy  w  Sanktuarium  NNMP 
w  Krasnobrodzie”  dofinansowanego 
z programu Ministra Kultury i Dziedzic‐
twa  Narodowego  „Edukacja  artystycz‐
na”. 

Swój  udział  w  konkursie  zgłosili 
uczniowie ze szkół muzycznych w Miel‐
cu, Warszawie, Olsztynie i Tarnowie.

Jurorami  konkursu  byli:  dr  hab.  Ja‐
rosław Wróblewski, prof. UMFC – prze‐
wodniczący, prof. dr hab. Andrzej Białko 
  Kierownik  Katedry  Organów AM  im. 
Krzysztofa  Pendereckiego  w  Krakowie, 
dr  hab.  Jadwiga  Kowalska    Katolicki 
Uniwersytet  Lubelski  w  Lublinie 
i dr Wojciech Bednarski (UMFC, ZPSM 
nr 1 w Warszawie)

A  oto  wyniki  konkursu  oraz  przy‐
znane nagrody:

KATEGORIA I (kl. IIII)
I Miejsce (ex aequo)
Krzysztof  Rzeszutek

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

nauczyciel: Agnieszka Kramarz
Andrzej Szyndler

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. 
Józefa Elsnera w Warszawie

nauczyciel: Jarosław Wróblewski
II Miejsce

Olga Jabłońska
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. Fryderyka Chopina w Olsztynie
nauczyciel: Jarosław Ciecierski
Laureaci  tej  kategorii  otrzymali:  dy‐

plomy oraz nagrody rzeczowe – power‐
banki  ufundowane  przez  firmę  Elektra 
Aneta  Chabros    Sklep  z  artykułami 
elektrycznymi  w  Krasnobrodzie  oraz 
płyty CD  nagrody Polskiego Towarzy‐
stwa Bachowskiego  i Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury.

KATEGORIA II kl. (IVVI)
I Nagroda

Dominik Kapinos
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

nauczyciel: Agnieszka Kramarz
1. Dyplom.
2.  Statuetka  festiwalowa    autorstwa 
Marka Stankiewicza.

3.  Nagroda  finansowa  Ministerstwa 
Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego 
w wysokości 5.000 zł.
4. Recital podczas Inauguracji XVII Fe‐
stiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 
„Per Artem ad Astra” Krasnobród 2023  
Nagroda organizatorów Festiwalu.
5.  Zaproszenie  do  udziału  w  koncercie 
w Kościele pw. Św. Michała Archanioła 
w  Soli  w  dniu  28  sierpnia  2022  roku   
Nagroda Parafii  św. Michała Archanioła 
w Soli.
6.  Zaproszenie  do  udziału  w  koncercie 
w ramach cyklu „Koncerty u św. Marci‐
na”  w  Krakowie    Nagroda  Polskiego 
Towarzystwa Bachowskiego.
7. Możliwość zakupu  instrumentów Fir‐
my TAT Elektronik z 20% rabatem  na‐
groda firmy TAT Elektronik z Torunia.
8. Płyty CD  nagroda Polskiego Towa‐
rzystwa  Bachowskiego  i  Krasnobrodz‐
kiego Domu Kultury.

II Nagroda
Milosz Gemzała

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II 
st. im. Mariana Sawy w ZPSM nr 1 

w Warszawie 
nauczyciel: Jarosław Wróblewski

1. Dyplom.
2.  Nagroda  finansowa  Ministerstwa 
Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego 
w wysokości 3.000 zł. 
3.  Zaproszenie  do  udziału  w  koncercie 
w Kościele  pw.  św. Michała Archanioła 
w  Soli  w  dniu  28  sierpnia  2022  roku   
Nagroda Parafii  św. Michała Archanioła 
w Soli.
4. Możliwość zakupu  instrumentów Fir‐
my TAT Elektronik  z 20%  rabatem, na‐
groda firmy TAT Elektronik z Torunia.

III Nagroda
Anna Rąpała

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Tarnowie
nauczyciel: Wiesław Kaczor

1. Dyplom.
2.  Nagroda  finansowa  Ministerstwa 
Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego 
w wysokości 1.000 zł.
3.  Zaproszenie  do  udziału  w  koncercie 
w Kościele pw. Św. Michała Archanioła 
w  Soli w  dniu  28  sierpnia  2022  roku   
Nagroda Parafii  św. Michała Archanioła 
w Soli.
4. Płyty CD  nagroda Polskiego Towa‐
rzystwa  Bachowskiego  i  Krasnobrodz‐
kiego Domu Kultury.
5. Możliwość zakupu instrumentów Fir‐
my TAT Elektronik z 20% rabatem  na‐
groda firmy TAT Elektronik z Torunia.

Wyróżnienie
Borys Tomaszewski

Państwowa Szkoła Muzyczna II St. im. 
Józefa Elsnera w Warszawie
nauczyciel: Marcin Zieliński

1. Dyplom
2.  Pendrive    nagroda  Elektra  Aneta 
Chabros  Sklep z artykułami elektrycz‐
nymi w Krasnobrodzie.
3.  Płyty  CD  nagroda  Polskiego  Towa‐
rzystwa  Bachowskiego  i  Krasnobrodz‐
kiego Domu Kultury.

Oficjalne  ogłoszenie  wyników 
i wręczenie nagród odbyło się 27 sierp‐
nia  2022  roku  w  Sanktuarium  Maryj‐
nym w Krasnobrodzie podczas Koncertu 
Laureatów.  Nagrody  wręczali  jurorzy 
konkursu  oraz  dyrektor  Festiwalu  Mu‐
zyki  Organowej  i  Kameralnej  „Per Ar‐
tem ad Astra” Elżbieta Ostrowska. Były 
też  gratulacje  dla  młodych  organistów 
od Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza 
Misztala,  proboszcza miejscowej  parafii 
ks. prałata Eugeniusza Derdziuka i niżej 
podpisanej  dyrektor  Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury.

Mariola Czapla
Fotoreportaż  str. 20

fot. M. Kawecka

Zadanie pn. „XIV Ogólnopolski Kon‐
kurs Organowy w Sanktuarium NNMP
 w Krasnobrodzie” dofinansowano ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury
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W  dniach  1527  sierpnia  2022 
roku  pod  Honorowym  Patro‐

natem  Burmistrza  Krasnobrodu  Kazi‐
mierza Misztala odbył się w Krasnobro‐
dzie  XVI  Festiwal  Muzyki  Organowej 
i  Kameralnej  „Per  Artem  ad  Astra”. 
W jego programie odbyły się:

Koncert Inauguracyjny
Po  raz  szesnasty wybrzmiały  słowa: 

Festiwal Muzyki Organowej  i  Kameral‐
nej  „Per Artem  ad Astra”  ogłaszam  za 
otwarty.

Miało  to  miejsce  podczas  koncertu 
inauguracyjnego w niedzielę 21 sierpnia 
2022r.  w  Sanktuarium  Maryjnym 
w  Krasnobrodzie.  Kolejny  raz  z  pasjo‐
natami  muzyki  organowej  i  kameralnej 
spotkali  się  muzycy,  którzy  dzielili  się 
swoimi talentami 

Tradycyjnie już koncert inauguracyj‐
ny,  który  poprowadziła  dyrektor  Kra‐
snobrodzkiego  Domu  Kultury  Mariola 
Czapla składał się z dwóch części. 

W  pierwszej  wystąpił Michał  Drab‐
kowski    laureat  XIII  Ogólnopolskiego 
Konkursu  Organowego  –  Krasnobród 
2021.  Młody  organista  swoją  przygodę 
z  muzyką  rozpoczął  w  Państwowej 
Szkole Muzycznej  I  st. Nr 4  im. Karola 
Kurpińskiego  w  Warszawie.  Ukończył 
klasę organów u dra Wojciecha Bednar‐
skiego  w  Zespole  Szkół  Muzycznych 
nr  1 w Warszawie. Koncertował w ma‐
cierzystej szkole, gościnnie w kościołach 
i  salach  koncertowych.  Brał  udział 
w Białostockim Festiwalu Młodych Or‐
ganistów, gdzie  zajął  III miejsce w gru‐
pie młodszej. Uczestnik kursu mistrzow‐
skiego  improwizacji  organowej  prowa‐
dzonego  przez  prof.  T.A.  Nowaka.  Od 
2021  roku  studiuje  na  wydziale  instru‐
mentalnym  w  klasie  organów  dra 
hab.  Jarosława Wróblewskiego  oraz  dra 
Wojciecha  Bednarskiego  w  UMFC 
w Warszawie.

W  jego  wykonaniu  wysłuchaliśmy 
utwory  J.S.  Bacha  –  Toccata  i  fuga  d
moll BWV 538 „Dorycka” oraz F. Men‐
delssohna – I Sonata organowa fmoll op.
65.

W drugiej części wystąpił duet: Emi 
UenoStopa – skrzypce i Michał Stopa – 
wiolonczela. 

Muzycy  są  absolwentami Akademii 
Muzycznej  im.  St. Moniuszki  w  Gdań‐
sku.  Od  2009  roku  prowadzą  szeroką 
działalność  koncertową  jako  duet  oraz 
współtworzą  zespół  Trio  Beethovenow‐
skie. Mają  na  swoim  koncie  liczne wy‐

stępy  na  polskich  i  zagranicznych  sce‐
nach muzycznych. Regularnie pojawiają 
się na popularnych w regionie wydarze‐
niach  kulturalnych  i  festiwalach  takich 
jak  Gloria  Vitea  czy  Dwa  Teatry  oraz 
w  zamojskiej  Alei  Sław.  Współpracu‐
ją  m.in.  z  takimi  artystami  jak  Anna 
Dymna,  Anna  Polony,  Konstanty  An‐
drzej  Kulka,  Jacek Wójcicki,  Jerzy  Ze‐
lnik,  Stefan  Szmidt,  Marek  Bukowski. 
Na  co  dzień  są  członkami  najstarszej 
w Polsce Orkiestry Symfonicznej im. K. 
Namysłowskiego  w  Zamościu,  a  Emi 
UenoStopa pełni w niej rolę koncertmi‐
strza.

W wykonaniu artystów usłyszeliśmy 
barokowe  sonaty  i  partity  na  skrzypce 
i basso continuo (G. Ph. Telemann, G. F. 
Händel,  J.S. Bach)  oraz  utwory muzyki 
filmowej.
Recital organowy Jadwigi Kowalskiej

W  środowy  wieczór  24  sierpnia 
w  Sanktuarium  Maryjnym  znów  roz‐
brzmiały organy. Tego bowiem dnia od‐
był się recital organowy Jadwigi Kowal‐
skiej.
Jadwiga  Kowalska  jest  absolwent‐

ką Akademii  Muzycznej  im.  Fryderyka 
Chopina  w  Warszawie.  Studiowała 
w klasie organów prof. Joachima Grubi‐
cha.  W  latach  19941998  doskonaliła 
swoje  umiejętności  w  Konserwatorium 
w  Lozannie  (Szwajcaria)  pod  kierun‐
kiem  prof. Kei Koito.  Studia  ukończyła 
otrzymując  najwyższą  ocenę    „premier 
prix”  z  wyróżnieniem    jednogłośnie 
przyznaną przez jury.

W  latach  19941998  piastowała  sta‐

nowisko głównego organisty w kościele 
ewangelickoreformowanym  Saint  Luc 
w  Lozannie.  Była  również  organistką 
w  kościele  ewangelickoaugsburskim 
Świętej Trójcy w Lublinie.

Obecnie  pracuje  jako  adiunkt w  In‐
stytucie Muzykologii  Katolickiego Uni‐
wersytetu  Lubelskiego.  Prowadzi  rów‐
nież  zajęcia  z  zakresu  gry  na  organach 
w Szkole Muzycznej  im. Tadeusza Sze‐
ligowskiego w Lublinie.

W roku 2016 nagrała na najstarszych 
polskich  organach  w  Kazimierzu  Dol‐
nym  płytę  z  utworami  liturgicznymi 
z Tabulatury  Jana  z  Lublina,  a  w  2017 
w  Uniwersytecie  Muzycznym  Frydery‐
ka  Chopina w Warszawie  uzyskała  sto‐
pień  doktora  habilitowanego.  Prowadzi 
działalność artystyczną obejmującą kon‐
certy w kraju i za granicą Dokonała na‐
grań dla Radio Suisse Romande i Radio 
Chablais.  Jest  członkiem  zespołu  „Col‐
legium Zieleński”. 

W  programie  recitalu  tej  wybitnej 
organistki  znalazły  się  między  innymi 
utwory z  tabulatury Jana z Lublina, Ch. 
Tournemire'a oraz M. Dupre,

Koncert  był  niewątpliwie  ucztą  dla 
miłośników  organów,  którzy  gromkimi 
brawami  nagrodzili  jego  wykonawczy‐
nię.

Krzesimir Dębski – plenerowy
koncert muzyki filmowej

Kolejnym  i  największym  wydarze‐
niem muzycznym tegorocznego festiwa‐
lu był koncert muzyki  filmowej Krzesi‐
mira  Dębskiego  organizowany  w  roku 
jubileuszu  50lecia  pracy  artystycznej, 
wybitnego  kompozytora,  skrzypka  jaz‐
zowego,  dyrygenta,  aranżera  i  produ‐
centa muzycznego.

Artysta  nagrał  ponad  30  płyt  ze 
swoimi  kompozycjami  dla wielu  presti‐
żowych  wytwórni  płytowych.  Skompo‐
nował  ponad  50  utworów  symfonicz‐
nych i kameralnych. Jest autorem muzy‐
ki do ponad 50 filmów fabularnych i do‐
kumentalnych,  między  innym  do 
„Ogniem i Mieczem”, za którą otrzymał 
nagrodę  Międzynarodowej  Akademii 
Filmowej  Philip  Award.  W  latach  90
tych  podjął  działalność  dyrygencką, 
a  jego dyskografia  jako dyrygenta obej‐
muje  kilkanaście  tytułów,  między  inny‐
mi  z muzyką  filmową  dla  Sony Classi‐
cal.
   Koncert odbył się 25 sierpnia na placu 
Siekluckiego  w  centrum  Krasnobrodu. 
Maestro  Krzesimirowi  Dębskiemu  pod‐

XVI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
„Per Artem ad Astra”
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czas koncertu towarzyszyli soliści Orkie‐
stry Kameralnej  „Divertimento”  działają‐
cej pod kierownictwem Elżbiety Ostrow‐
skiej, w składzie: Katarzyna Misiek – flet, 
Katarzyna Sylla – skrzypce I, Barbara To‐
maszewska – skrzypce II, Barbara Rogala 
– altówka, Julia PtasznikGrygutis – wio‐
lonczela, Radek Łukaszewicz – kontrabas/
bas,  Michał  Szeligowski  –  instrumenty 
perkusyjne, Krzysztof Ostrowski –  forte‐
pian oraz zespół „Krasnobrodzki Gospel” 
z  Grzegorzem  Głuchem  na  czele,  który 
grał również na gitarze akustycznej. 

W  programie  koncertu  można  było 
usłyszeć największe przeboje muzyki  fil‐
mowej,  zarówno  te,  które  przywołują 
wspomnienia  z  kadrów  widzianych  na 
dużym  ekranie  jak  również  te,  które 
wzruszają i przenoszą odbiorcę w piękny 
świat dźwięków. 

Oprócz  znanych  suit  filmowych  ta‐
kich jak: „W pustyni i w puszczy”, „Stara 
Baśń”  czy  „Ojciec  Chrzestny”,  publicz‐
ność wysłuchała również „Dumki na dwa 
serca”,  którą  Krzesimir  Dębski  skompo‐
nował  do  adaptacji  powieści  Henryka 
Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”.

Niektóre  z  utworów  wybrzmiały 
w znakomitych interpretacjach solistów – 
członków  zespołu  „Krasnobrodzki  Go‐
spel”.  I  tak wykonaniu Mai Rębisz usły‐
szeliśmy „Czas nas uczy pogody”, Karo‐
lina  Piotrowska  zaprezentowała  się 
w  utworze  „Mama  Africa”,  „Rzekę 
wspomnień  z  filmu”  „W  pustyni 
i w puszczy” zaśpiewała Gabriela Dobek, 
zaś utwór „Przyszli o zmroku” (Cantabile 
in  h)  wykonany  został  przez  Grzegorza 
Głucha.

Koncert był niezapomnianą ucztą za‐
równo dla wszystkich miłośników muzy‐
ki, jak i dla sympatyków samego Krzesi‐
mira  Dębskiego,  który  jest  niewątpliwie 
artystą  nieszablonowym.  Jego  koncerty 
nigdy nie  są  zwyczajne,  a  ich uczestnicy 
oczarowani są nie tylko muzyką, ale rów‐
nież osobowością artysty, który zaskakuje 
publiczność  zachwycając  talentem  i  po‐

czuciem humoru.
A jeśli o zaskoczeniu mowa, to orga‐

nizatorzy krasnobrodzkiego koncertu tak‐
że  postanowili  zaskoczyć  szanownego 
Jubilata. Pierwszą niespodziankę przygo‐
tował  zespół  folklorystyczny  „Wójtowia‐
nie”, który zaśpiewał dla Mistrza piosen‐
kę napisaną sprzez Mariannę Oszewską  
dawnego  kieronika  zespołu,  specjalnie 
z okazji jubileuszu 50lecia pracy artysty.
Oto treść tej piosenki wraz z dedykacją:

Z okazji 50lecia pracy artystycznej
Pana Krzesimira Dębskiego

wyrazy hołdu Wielkiemu Artyście
składa Zespół folklorystyczny
„Wójtowianie” z Krasnobrodu

Z Gwiazd najjaśniejszych i światowych sław
Pan Krzesimir Dębski
(nie skąpcie Mu braw!)

dziś u nas zagościł, zaszczycił tym nas,
więc cały Krasnobród kłania Mu się w pas.
I my  Wójtowianie, kłaniając się w pas,
sto lat Mu śpiewamy ze wszystkimi wraz:

Sto lat, sto lat, sto lat , sto lat,
sto lat,  sto lat, sto lat,  sto lat !

Pół wieku twórczości to czas jest niemały !
Ze swoją muzyką okrążył świat cały.

Artysta wspaniały, muzyczny czarodziej
i okaz niezwykły w sztuk pięknych ogrodzie.
Więc my  Wójtowianie, kłaniając się w pas,
Sto lat ! znów śpiewamy ze wszystkimi wraz:

Sto lat, sto lat, sto lat , sto lat,
sto lat, sto lat, sto lat, sto lat!

Na szczyty Parnasu bez trudu się wspiął,
wśród grona największych godne miejsce 

wziął,
a gdy już muzyką swą zachwycił świat,
to nagród, zaszczytów posypał się grad.

Więc my  Wójtowianie, kłaniając się w pas,
sto lat znów śpiewamy ze wszystkimi wraz :

Sto lat, sto lat, sto lat , sto lat,
sto, lat, sto lat, sto lat, sto lat !

Wielka to radość, że Pan jest wśród nas,
że swoją muzyką umila nam czas.

Długich lat życia życzymy i zdrowia,
niech Pańska muzyka świat uduchowia.

Więc dzisiaj śpiewamy a pieśń leci w świat :
Pan Krzesimir Dębski niech żyje sto lat !

Sto lat, sto lat, sto lat , sto lat,
sto, lat, sto lat, sto lat, sto lat.!

Więc dzisiaj śpiewamy a pieśń leci w świat:
Pan Krzesimir Dębski... niech żyje sto lat !

Pióra Marianny Olszewskiej
Krasnobród, dnia 26 sierpnia 2022r.

Obecna  na  widowni  autorka  została
zaproszona przez K. Dębskiego na scenę 
i osobiście wręczyła  tekst utworu Jubila‐
towi, który dziękując zaznaczył, że nigdy 
jeszcze nie dostał takiego prezentu.

Na  zakończenie  tego  szczególnego 
koncertu  burmistrz  Krasnobrodu  Kazi‐
mierz Misztal  wraz  z  głównymi  organi‐
zatorami  festiwalu   dyrektorem Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury Mariolą Cza‐
plą oraz dyrektorem i pomysłodawczynią 
festiwalu  Elżbieta  Ostrowską,  dziękując 
za  spotkanie, złożyli  życzenia  i dołączyli 
do  nich  kwiaty  i  kosz  produktów  regio‐
nalnych. To jednak nie był koniec niespo‐
dzianek,  bowiem  dla  Maestro  przygoto‐
wano  tort  jubileuszowy, którego krojenie 



Wrzesień  Październik 2022Gazeta     rasnobrodzka 13 

i  dzielenie  wśród  publiczności  rozpoczął 
Jubilat.  Nie  zabrakła  też  tradycyjnego 
„Sto  lat”  odśpiewanego  przez  zebranych 
na palcu Siekluckiego. 

Zakończenie festiwalu
Zakończenie  festiwalu  odbyło  się 

w sobotę 27 sierpnia w Sanktuarium Ma‐
ryjnym w Krasnobrodzie. O godz. 18.00 
odprawiona  została  Msza  Święta  dzięk‐
czynna  za  organizatorów,  wykonawców 
festiwalu  i  wszystkich  zaangażowanych 
w  jego  organizację.  Po  jej  zakończeniu 
odbyło się podsumowanie XIV Ogólno‐
polskiego  Konkursu  Organowego.  Na 
początku  wszystkich  zebranych  powia‐
tała dyrektor KDK Mariola Czapla, a na‐
stępnie  zostały  ogłoszone  wyniki  i  roz‐
dane  nagrody  oraz  wyróżnienia  (szcze‐
góły wyników – czytaj na str. 10). Wrę‐
czali  je  jurorzy  konkursu:  prof.  UMFC, 
dr  hab.  Jarosław  Wróblewski,  –  prze‐
wodniczący, prof. dr hab. Andrzej Białko 
  Kierownik  Katedry  Organów AM  im. 
Krzysztofa  Pendereckiego  w  Krakowie 
i  dr  hab.  Jadwiga Kowalska   Katolicki 
Uniwersytet  Lubelski  w  Lublinie  oraz 
dyrektor  Festiwalu  Muzyki  Organowej 
i Kameralnej  „Per Artem ad Astra” Elż‐
bieta Ostrowska.

Następnie  odbył  się  Koncert  Laure‐
atów.  Poprowadził  go  przewodniczący 
jury  i  dyrektor  artystyczny  festiwalu 
prof. UMFC, dr hab. Jarosław Wróblew‐
ski,  który  przedstawił  laureatów  – mło‐
dych  organistów  i  przybliżył  sylwetki 
kompozytorów  utworów  wykonywa‐
nych podczas koncertu. 

Po  wysłuchaniu  koncertu  przyszedł 
czas  na  podziękowania  dla  wszystkich 
zaangażowanych w organizację Festiwa‐
lu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per 
Artem ad Astra” i XIV Ogólnopolskiego 
Konkursu  Organowego.    Podzięko‐
wania  przekazał  burmistrz  Krasnobrodu 
Kazimierz  Misztal  dołączając  do  nich 
bukiety kwiatów. Otrzymali  je:  dyrektor 
festiwalu  Elżbieta  Ostrowska,  dyrektor 

artystyczny  Jarosław Wróblewski,  juro‐
rzy  konkursu  organowego,  dyrektor 
KDK Mariola Czapla oraz kustosz miej‐
scowego sanktuarium ks. prałat dr Euge‐
niusz  Derdziuk,  który  dokonał  też  ofi‐
cjalnego zamknięcia festiwalu.
Koncert w Kościele pw. Świętego
Michała Archanioła w Soli

Od  kilku  lat  krasnobrodzki  festiwal 
„Per Artem  ad Astra”  ma  swoją  konty‐
nuację  w  miejscowości  Sól  położonej 
koło  Biłgoraja.  Dzieje  się  tak  dzięki 
współpracy  nawiązanej  pomiędzy  orga‐
nizatorami  festiwalu  a  Parafią  Świętego 
Michała Archanioła  w  Soli  i  jej  przed‐
stawicielem  Stanisławem  Paluchem. 
Efektem  tej  współpracy  jest  koncert, 
który odbywa  się w następnym dniu po 
zakończeniu festiwalu w Krasnobrodzie.

W  ramach  ostatniej  edycji  festiwalu 
koncert  odbył  się  28  sierpnia. Wystąpił 
w nim duet Emi UemoStopa (skrzypce) 
i Michał Stopa (wiolonczela) oraz laure‐
aci konkursu organowego.
Organizatorzy, partnerzy, patroni
Festiwal  odbył  się  pod  patronatem 

honorowym  Burmistrza  Krasnobrodu 

Kazimierza  Misztala.  Jego  organizato‐
rem  jest  Krasnobrodzki  Dom  Kultury, 
a  partnerami:  Fundacja  Młodzieżowej 
Orkiestry Kameralnej Divertimento, Pa‐
rafia  Nawiedzenia  Najświętszej  Maryi 
Panny  w  Krasnobrodzie  i  Rodowita 
z Roztocza Sp. z. o. o. 

Dyrektorem  i  inicjatorem  festiwalu 
jest  Elżbieta  Ostrowska,  a  dyrektorem 
artystycznym prof. UMCF dr hab. Jaro‐
sław Wróblewski.

Patronat  medialny  nad  festiwalem 
objęli: TVP 3 Lublin, Radio Lublin, Ka‐
tolickie Radio  Zamość, Tygodnik Kato‐
licki  Niedziela, Tygodnik  Idziemy,  Por‐
tal Presto, Zamość onLine, Kronika Ty‐
godnia, Gazeta Krasnobrodzka.

Organizację  festiwalu wsparli  także: 
Nadleśnictwo  Zwierzyniec,  Nadleśnic‐
two  Józefów  oraz  Stanisław  Paluch, 
przedstawiciel  Parafii  Św.  Michała Ar‐
chanioła w Soli.

M. Kawecka, M. Czapla
Fotoreportaż – str. 20  21

fot. M. Kawecka, M. Mazurek

Podziękowania
Składamy  serdeczne  podzięko‐

wania  wszystkim  zaangażowanym 
w organizację XVI Festiwalu Muzy‐
ki Organowej  i Kameralnej  „Per Ar‐
tem ad Astra” 2022.

Dziękujemy  kierownictwu  festi‐
walu oraz  jego wykonawcom, a  tak‐
że partnerom, sponsorom i patronom 
medialnym.

Burmistrz Krasnobrodu
Kazimierz Misztal

Dyrektor KDK Mariola Czapla
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Koncert Katarzyny ZdybelNam w Zamościu
W  niedzielę  2  października  2022  roku 

w Zamościu zagrała wybitna polska  fa‐
gocistka  młodego  pokolenia  Katarzyna  Zybel
Nam.  Koncert  odbył  się  w  ramach  42.  Zamoj‐
skich  Dni  Muzyki  organizowanych  przez 
Orkiestrę  Symfoniczną  im.  Karola  Namysłow‐
skiego w Zamościu i był  zwieńczeniem tego wy‐
darzenia. 

Katarzynie ZdybelNam, która wystąpiła w  sie‐
dzibie  „Namysłowiaków”  przy  ul.  Partyzantów  to‐
warzyszył zespół kameralny składający się z muzy‐
ków  zamojskiej  orkiestry  w  składzie:  Emi  Ueno
Stopa (l skrzypce), Dariusz Słota (II skrzypce), Bar‐
bara Papierz  (altówka), Michał Stopa  (wiolonczela) 
i Sebastian Słupski (kontrabas). 

Do wysłuchania koncertu zaprosiła prof. Małgo‐
rzata Dybowska przedstawiając najważniejsze infor‐
macje  z  życia  i  szerokiej  działalności  fagocistki, 
a  także  program koncertu,  na  który  złożyły  się  na‐
stępujące utwory: G. Ph. Telemann – Fantazja nr 3 
emoll na fagot solo TWV 40:4 arr Nikolaus Maler, 
J.  S. Bach  – Arioso BWV 1056  na  fagot  i  kwartet 
smyczkowy,  arr Adam Męczywór, Anton  Rejcha  – 
Wariacje  na  fagot  i  kwartet  smyczkowy,  Edouard 
Du Puy – Kwintet amoll na fagot i kwartet smycz‐
kowy, Alexis  Ciesla  –  Dança  de  Lisboa  na  fagot 
i kwintet smyczkowy.

Po  wysłuchaniu  tego  pięknego  koncertu  pu‐
bliczność  podziękowała  muzykom  brawami  i  po‐
prosiła o bis, a oni pozytywnie odpowiedzieli na  tę 
prośbę. 

Jak podkreśliła fagocistka, był to dla niej koncert 
szczególny,  gdyż  wystąpiła  z  muzykami,  spośród 
których część zna jeszcze z czasów szkolnych. Tutaj 
bowiem,  w  Zamościu,  uczyła  się  w  Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II stopnia pod kierownictwem 
Jerzego Lisaka, do której dojeżdżała z Krasnobrodu, 
z którego pochodzi.

To było też szczególne wydarzenie dla obecnych 
na  koncercie  Krasnobrodzian,  wśród  których  byli 
rodzice pani Katarzyny. Oni podziwiali utalentowa‐
ną córkę, a pozostali utalentowaną rodaczkę.

Pani  Katarzynie  ZdybelNam  życzymy  kolej‐
nych koncertów i sukcesów artystycznych.  

Mariola Czapla
fot. Józef Zdybel

Jedna  z  najbardziej  utytułowanych fagocistek  młodego  pokolenia 
i  laureatka  wielu  prestiżowych  konkur‐
sów, m. in. w Moskwie, Bostonie, Oxfor‐
dzie  (USA),  Pesaro,  Chieri.  Występuje 
z  wieloma  renomowanymi  zespołami 
przyczyniając się do popularyzacji fagotu 
jako instrumentu solowego. Swoją grą in‐
spiruje współczesnych kompozytorów do 
pisania  specjalnie dla niej nowych utwo‐
rów. Prowadzi szeroką działalność peda‐
gogiczną,  od  2014  roku  wykłada 

w Akademii  Muzycznej  im.  Karola  Li‐
pińskiego we Wrocławiu.

Naukę  gry  na  instrumencie  rozpo‐
częła  w  1998  roku  w  zamojskiej  Pań‐
stwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia 
pod  kierownictwem  Jerzego  Lisaka. 
W  latach  20022007,  pod  kierunkiem 
prof.  Zbigniewa  Płużka,  studiowała 
w  Akademii  Muzycznej  (obecnie  Uni‐
wersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) 
w Warszawie, a w 2010 roku ukończyła 
z  wyróżnieniem  studia  podyplomowe 

(Solistenklasse)  w  Hochschule  für  Mu‐
sik  w  Stuttgarcie  w  klasie  prof.  Marca 
Engelhardta.  Naukę  kontynuowała 
w Akademii Muzycznej  im.  Karola  Li‐
pińskiego  we  Wrocławiu  w  klasie 
prof. Czesława Klonowskiego uzyskując 
doktorat  w  2015  roku,  a  w  2019  roku 
uzyskała stopień doktor habilitowanej.

Artystka  jest  laureatką  wielu  mię‐
dzynarodowych konkursów. W 2012 ro‐
ku zdobyła trzy ważne nagrody: w lipcu 
I  nagrodę  w  Międzynarodowym  Kon‐

dr hab. Katarzyna ZdybelNam
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kursie IDRS Ferdinand GilletHugo Fox 
w Oxfordzie w stanie Ohio (USA), a we 
wrześniu  II  nagrodę  oraz  nagrodę  spe‐
cjalną  na  VI  Międzynarodowym  Kon‐
kursie  im. Michała Spisaka w Dąbrowie 
Górniczej.  Dwa  lata  wcześniej  triumfo‐
wała we Włoszech,  zdobywając  główne 
nagrody  –  najpierw  w  Międzynarodo‐
wym Konkursie Fagotowym  im. Gioac‐
china  Rossiniego  w  Pesaro,  a  potem 
podczas  Międzynarodowego  Konkursu 
Młodych  Wykonawców  w  Chieri. 
W 2009 roku została laureatką II nagro‐
dy  (I  nie  przyznano)  oraz  nagrody  za 
najlepsze  wykonanie  utworu  konkurso‐
wego  w  Międzynarodowym  Konkursie 
Instrumentów  Dętych  i  Perkusyjnych 
w  Moskwie.  W  2016  roku  artystka 
otrzymała główną nagrodę na I Między‐
narodowym  Konkursie  Instrumentów 
Dętych im. Matthew Ruggiero w Bosto‐
nie. W  2019  roku  artystka  została  fina‐
listką konkursu Kaleidoscope w Los An‐
geles.

Koncertuje  jako  solistka  i  kamera‐
listka. Jako solistka wystąpiła z towarzy‐
szeniem  wielu  znakomitych  zespołów: 
Stuttgarter  Kammerorchester,  Orchestra 
Filarmonica  di  Torino,  Orchestra  Filar‐
monica  Marchigiana,  Polska  Orkiestra 
Radiowa,  Sinfonia  Varsovia,  Wrocław‐
ska  Orkiestra  Kameralna  Leopoldinum, 
Orkiestra  Symfoniczna  Filharmonii 
Wrocławskiej,  Polska  Filharmonia  Ka‐
meralna w  Sopocie, Orkiestra Kameral‐
na  Miasta  Tychy  AUKSO,  Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej, Or‐
kiestra  Symfoniczna  im.  Karola  Namy‐
słowskiego w Zamościu, Orkiestra Sym‐

foniczna  Konserwatorium  Moskiew‐
skiego,  Orkiestra  Symfoniczna  Filhar‐
monii  Zielonogórskiej.  Jako  muzyk  or‐
kiestrowy  koncertowała  z  wieloma 
renomowanymi orkiestrami  tj. Orchestre 
Chambre  de  Lausanne  (Szwajcaria), 
Royal Danish Orchestra, Orkiestra Sym‐
foniczna w Göteborgu (Szwecja), Opera 
w  Göteborgu,  Orkiestra  Symfoniczna 
w  Malmö  (Szwecja),  Orkiestra  Symfo‐
niczna  w  Kristiansand  (Norwegia).  Od 
2007 roku jest solistką NFM Filharmonii 
Wrocławskiej.

Katarzyna  ZdybelNam  prowadzi 
szeroką  działalność  pedagogiczną.  Od 
2014  roku  wykłada  w  Akademii  Mu‐
zycznej im. Karola Lipińskiego we Wro‐
cławiu. W 2018 roku objęła klasę fagotu 
na Kursach Interpretacji w Zakresie Gry 
na Instrumentach Dętych w Dusznikach
Zdroju. Do tej pory przeprowadziła kur‐
sy mistrzowskie oraz konsultacje w wie‐
lu  szkołach  oraz  akademiach  muzycz‐
nych w całej Polsce. W 2017  roku  jako 

gość  specjalny  została  zaproszona  do 
poprowadzenia  kursu  oraz  wykonania 
recitalu  w  ramach  Dnia  Instrumentów 
Podwójnostroikowych w Bostonie. Była 
także  zapraszana  do  prowadzenia  kur‐
sów  mistrzowskich  w  amerykańskich 
uczelniach  tj. Berklee, Boston Universi‐
ty, New England Conservatory.

W 2014  roku  ukazała  się  jej  pierw‐
sza płyta Portrait (CD Accord) oraz płyta 
Poezja dźwięków (TV Zamość). W 2019 
roku  wspólnie  z  pianistką  Katarzyną 
Kluczewską  wydała  płytę  Romantic 
works (Orphee Classics).
Katarzyna ZdybelNam jako koncertują‐
ca  solistka  przyczynia  się  do  populary‐
zacji  fagotu  jako  instrumentu  solowego, 
a co za tym idzie – do powstawania no‐
wych utworów na fagot. Swoje dzieła na 
fagot  dedykują  jej  współcześni  kompo‐
zytorzy  –  m.in.  Paweł  Mykietyn,  Da‐
riusz  Przybylski,  Marcin  Markowicz, 
Gerard  Drozd,  Łukasz  Woś  czy  Piotr 
Radko.

Katarzyna  ZdybelNam  jest  pomy‐
słodawczynią stworzenia katalogu utwo‐
rów fagotowych napisanych przez kom‐
pozytorów  polskich  XX  wieku:  Nieod‐
kryty  potencjał  największego  indywidu‐
alisty w orkiestrze, czyli rzecz o polskiej 
twórczości  na  fagot w XX wieku. Kie‐
runki, style oraz problemy wykonawcze: 
szkic  muzykologiczny.  Przedsięwzięcie 
to  zostało  zrealizowane  wspólnie 
z dr Ramoną Słobodzian w ramach pro‐
gramu  Białe  Plamy  – Muzyka  i Taniec 
Instytutu Muzyki i Tańca.

https://zdybelnam.pl/

W  dniu  14  października 
2022  r.  w  Józefowie  od‐

było  się  „XV  Józefowskie  Spotka‐
nie  z  Poezją  Papieską  i  Piosenką 
Religijną”.  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury  reprezentowała  Iga  Pio‐
trowska  (przygotowana  przez  in‐
struktora  wokalu  KDK  Anetę 
Krupę),  która  zaśpiewała  piosenkę 
pt.  „Tak mówił  Papież”  Ivana Ko‐
marenko. Komisja w składzie: Bar‐
bara  Rabiega  oraz  Michał 
Dudziński przyznała Idze 2 miejsce 
w kategorii klas I – III.

Serdecznie  gratulujemy  młodej 
wokalistce i życzymy dalszych suk‐
cesów.

M. K.

Sukces wokalny Igi PiotrowskiejZajęcia 
w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury

Po wakacyjnej przerwie Krasnobrodzki 
Dom Kultury wznawia  działalność  kół  za‐
interesowań.  Wszystkich  chętnych  ser‐
decznie zapraszamy do udziału w następu‐
jących  zajęciach:  nauka  gry  na  instrumen‐
tach  dętych,  nauka  gry  na  gitarze,  zajęcia 
woklane,  plastyczne,  teatralne,  klub  „Ba‐
wiarenka”, zumba.

    Osoby  zaintereso‐
wane prosimy o  kon‐
takt  z  KDK  tel. 
84 660 7117.

 Mariola Czapla 
dyrektor KDK
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Zarząd  Krasnobrodzkiego  Towa‐
rzystwa Wędkarskiego  zorgani‐

zował dla wszystkich chętnych zawody 
wędkarskie,  które  odbyły  się  w  sobotę 
24  września  2022  r.  O  godz.  6.30 
uczestnicy  zawodów  (30  osób)  zebrali 
się  na  grobli  przy  parkingu  za  stadio‐
nem  miejskim.  Natomiast  rywalizacja 
w  wędkowaniu  przebiegała  od  godz. 
7.00 do godz. 14.00. Łowić można było 
na dwie wędki techniką dowolną: grun‐

tową lub spławikową. Na koniec zawo‐
dów ryby (oprócz leszczy) po zważeniu 
zostały wypuszczone do wody. 

Po  zakończeniu  zawodów  dla 
wszystkich  zawodników  i  organizato‐
rów  zaplanowane  było  integracyjne 
ognisko.  Po  podsumowaniu  wyników 
najlepszymi zawodnikami okazali się:

I miejsce
Marcin Bender (złowił 19.40 kg ryb)

II miejsce
 Paweł Nabrdalik (5,69 kg ryb)

III miejsce
Marek Olszewski (4,20 kg ryb)
Dla  najlepszych  wędkarzy  przewi‐

dziano  puchary,  dyplomy  i  nagrody 
rzeczowe. Natomiast wszystkim, którzy 
ukończyli  zawody  ze  złowioną  rybą  – 
gratulujemy!

https://ktw.krasnobrod.pl/

Mini maraton wędkarski
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Kolejna  edycja Narodowego Czytania  za  nami. To  była 
11 już odsłona tego wyjątkowego ogólnopolskiego wy‐

darzenia. 
Celem  przedsięwzięcia  jest  popularyzacja  czytelnictwa, 

zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej  literatury, potrzebę dba‐
łości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia narodowej  toż‐
samości. Akcja udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, 
aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych wartości.

Narodowe  Czytanie  przebiega  pod  patronatem  Prezydenta 
RP od 2012 r. Zostało zainicjowane wspólną lekturą „Pana Tade‐
usza” Adama Mickiewicza. W  kolejnych  latach w  całej  Polsce 
czytano  największe  dzieła  literatury  polskiej.  Były  to:  dzieła 
Aleksandra  Fredry,  „Trylogia”  Henryka  Sienkiewicza,  „Lalka” 
Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” 
Stanisława Wyspiańskiego,  „Przedwiośnie”  Stefana  Żeromskie‐
go. W  2019  roku  lekturą Narodowego Czytania  były  „Nowele 
polskie” – zbiór 8 utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii 
Konopnickiej,  Bolesława  Prusa,  Brunona  Schulza, Władysława 
Stanisława  Reymonta,  Stefana  Żeromskiego,  Henryka  Sienkie‐
wicza i Henryka Rzewuskiego. Kolejnymi lekturami były „Bal‐
ladyna”  Juliusza  Słowackiego  oraz  „Moralność  pani  Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej.

W tegorocznej edycji, która miała miejsce 3 września, odby‐
ło się wspólne czytanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza 
–  w  dwusetną  rocznicę  pierwszej  ich  publikacji.  Te  niezwykłe 
teksty wydane w 1822  roku stały  się manifestem polskiego  ro‐
mantyzmu.  Tomik  ballad  dzisiaj  uznany  za  klasykę  literatury, 
200  lat  temu  był  przewrotem w myśleniu  i w  oświeceniowym 
postrzeganiu  świata. Utwory  pełne  grozy  i  humoru  zostały  za‐
adresowane do wszystkich, całego społeczeństwa. Dzieło odnosi 
się do wrażliwości  i  sentymentów odbiorcy,  a  jednocześnie na‐
wiązuje do ludowej wyobraźni.

Narodowe Czytanie prawie od samego początku  jego  trwa‐
nia wpisało się również i w nasz krasnobrodzki krajobraz. Każ‐
dego roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Krasnobro‐
dzie oraz  przedstawiciele społeczności lokalnej z wielkim zaan‐
gażowanie włączają się do współpracy przy organizacji tego wy‐
jątkowego  wydarzenia.  W  tym  roku  Ballady  i  romanse  wy‐
brzmiały w scenerii krasnobrodzkiego zalewu. Było pięknie i ro‐
mantycznie.  W  tle  przygrywał  Zespół  folklorystyczny 
„Wójtowianie”  a  utwory  przez  nich wykonane  były  niezwykle 
cennym uzupełnieniem całości.

Serdecznie  dziękujemy  za  współpracę  wszystkim,  którzy 
włączyli się w tegoroczna akcję Narodowego Czytania. Dyrekcji, 
nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, przed‐
stawicielom  krasnobrodzkiego  duchowieństwa  oraz  lokalnej 
społeczności.  Szczególne  podziękowania  kierujemy  do  Pana 
Pawła Murdzka,  Pani Haliny Gontarz  i  Pani Marioli Czekirdy, 
dobrych  duchów  całego  przedsięwzięcia.  Mamy  nadzieję,  że 
spotykamy  się  za  rok  przy  lekturze  „Nad  Niemnem”  Elizy 
Orzeszkowej.

Bernadeta Włodarczyk         
Dyrektor MGBP w Krasnobrodzie

fot. Katarzyna Lipska

Narodowe czytanie 2022
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W dniach 28 sierpnia – 4 wrze‐
śnia  2022  roku  gościliśmy 

w  Krasnobrodzie  14  wybitnych  pol‐
skich  ilustratorów    uczestników  szes‐
nastej  edycji  Ogólnopolskiego  Pleneru 
Ilustratorów  zorganizowanego  przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury i inicjator‐
kę  tych  twórczych  spotkań Marię Gra‐
żynę Szpyrę.

W  plenerze  udział  wzięli:  Zosia 
Dzierżawska,  Piotr  Fąfrowicz, Artur Go‐
łębiowski, Hanna GrodzkaNowak, Kata‐
rzyna  Kołodziej,  Magdalena  KoziełNo‐
wak,  Halina  Kuźnicka,  Edyta  Karaban, 
Krystyna  LipkaSztarbałło,  Jolanta  Mar‐
colla,  Krystyna  Michałowska,  Zuzanna 
Orlińska,  Jola  RichterMagnuszewska 
i  Małgorzata  SawickaWoronowicz. 
Wśród nich są ilustratorzy od lat przyjeż‐
dżający do Krasnobrodu oraz grupa mło‐
dych, którzy po raz pierwszy przyjęli za‐
proszenie  do  udziału  w  tej  tak  cenionej 
przez środowisko formie spotkań.

Tematem pleneru była twórczość Wi‐
sławy  Szymborskiej,  w  związku  z  przy‐
padającą w tym roku 10. rocznicą śmierci 
i  100.  rocznicą urodzin poetki,  która ob‐
chodzona będzie w roku przyszłym.

I kurator pleneru,  i  ilustratorzy zgod‐
nie  uważają,  że  Szymborska  to  poważ‐
nych  i  trudny  temat  wymagający  dużo 
pracy i zaangażowania, zarówno podczas 
pleneru,  jak  i  potem w zaciszu pracowni 
artystów.  To  stwierdzenie  oficjalnie  po‐
twierdził  jeden  z  uczestników  pleneru 
Piotr  Fąfrowicz  w  rozmowie  z  redakto‐
rem TVP 3 Lublin. Powiedział  też,  że  to 
ciekawe  doświadczenie  dla  artystów  na 
co  dzień  zajmujących  się  ilustrowaniem 
książek dla dzieci.

Efektem  spotkania  uczestników  ple‐
neru z redaktorem TVP 3 Lublin Bogda‐
nem Jędruszko była informacja o krasno‐
brodzkim  plenerze  wyemitowana  na  an‐
tenie  Panoramy  Lubelskiej  w  dniu  3 

września 2022 roku.  
Podczas  swojego  pobytu  w  Krasno‐

brodzie artyści wzięli udział w wernisażu 
wystawy  pt.  „Brzechwa  w  ilustracji” 
w KDK, prezentującej prace powstałe po 
plenerze  w  2019  roku  wzbogaconej 
o dzieła artystów, którzy nie uczestniczyli 
w  tej  edycji  spotkań,  w  tym  twórców 
z naszego regionu – Elżbiety Gnyp 

i Agnieszki Rzeźniak.
Efekty  tegorocznego pleneru  –  prace 

inspirowane  twórczością  noblistki Wisła‐
wy  Szymborskiej  będziemy  mogli  obej‐
rzeć  na  wystawie  w  Krasnobrodzkim 
Domu Kultury w 2023 roku, na którą już 
teraz serdecznie zapraszam.

Mariola Czapla

Ilustratorzy na XVI ogólnopolskim plenerze 
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Moje opowieści o Krasnobrodzie. 
Wrześniowe drogi prezydenta Mościckiego
Wczesną wiosną  1939  r.  w  sfe‐

rach rządowych zaczęto zasta‐
nawiać się nad wyborem miejsca dla sie‐
dziby  głowy  państwa  i  rządu  na  wypa‐
dek  wojny  i  konieczności  ewakuacji 
z Warszawy. Po konsultacjach i wizji lo‐
kalnej wybrano województwo  lubelskie; 
poszczególne  ministerstwa  miały  trafić 
do  Lublina,  Nałęczowa  i  Kazimierza, 
natomiast  archiwa  i  biura  o  pomniej‐
szym  znaczeniu  do  Zamościa  i  Toma‐
szowa Lubelskiego. Miejscem ewentual‐
nego  pobytu  prezydenta  miał  być  Kra‐
snobród,  a  ściślej  mówiąc  Podzamek, 
który doskonale nadawał się do tego ce‐
lu.  Majątek  ukryty  wśród  wzgórz  i  la‐
sów,  nieco  na  uboczu,  a  jednocześnie 
w pobliżu większych traktów komunika‐
cyjnych zapewniał bezpieczeństwo i po‐
siadał, co wówczas wcale nie było  takie 
oczywiste, światło elektryczne (z własnej 
elektrowni),  telefon  i  radio.  Kazimierz 
Fudakowski,  gospodarz  tego  miejsca, 
był  człowiekiem  gruntownie  wykształ‐
conym,  senatorem  i  członkiem  wielu 
ważnych  dla  kraju  instytucji,  cieszył  się 
też zaufaniem sfer rządowych. Nie moż‐
na wykluczyć, że w podjęciu ostatecznej 
decyzji miał udział sam prezydent, który 
znał  Kazimierza  Fudakowskiego, 
a w lipcu 1934 roku przy okazji otwarcia 
dziecięcego  sanatorium  i  szkoły w Kra‐
snobrodzie przez dwa dni gościł w  jego 
domu w Podzamku i miał okazję osobi‐
ście  poznać  zarówno  mieszkańców  jak 
i zalety tego miejsca.

W maju przekazano Fudakowskiemu 
oficjalną  decyzję,  prosząc  go  jednocze‐
śnie o zachowanie ścisłej tajemnicy i nie 
zapraszanie  w  związku  z  tym  żadnych 
gości na  lato. Czas płynął, napięcie wo‐
jenne  rosło,  a  senator  nie  otrzymywał 
żadnych wytycznych co do ewentualne‐
go pobytu prezydenta RP w jego domu, 
nie  robiono  też  żadnych  przygotowań. 
Kiedy przy okazji bytności w Warszawie 
zapytał  o  to,  odpowiedziano  mu,  że 
wszystko  jest  gotowe.  Okazało  się  jed‐
nak,  że  tajne  rozkazy  i  plany  nie 
uwzględniają  aktualnego  stanu  rzeczy 
w majątku i byłyby niemożliwe do reali‐
zacji.  Pod  koniec  sierpnia  naniesiono 
odpowiednie  poprawki.  Kilka  dni  póź‐
niej  nowa,  wojenna  rzeczywistość  sku‐
tecznie zweryfikowała wartość  tych pla‐
nów.

****
Wybuch  wojny  1  września  1939  r. 

zastał  Ignacego  Mościckiego  w  Spale, 

letniej  rezydencji  oddalonej  od Warsza‐
wy  o  niecałe  dwie  godziny  drogi,  ulu‐
bionym  miejscu  odpoczynku  i  pracy 
głowy  państwa.  Towarzyszyła  mu  żona 
i  najbliżsi  współpracownicy.  Pakowanie 
dokumentacji  i  rzeczy  osobistych  oraz 
przejazd do stolicy odbyły się w zawrot‐
nym tempie. Ponieważ Niemcy bombar‐
dowali  już Warszawę,  a  budynki  rządo‐
we z powodu braku schronów nie gwa‐
rantowały  bezpieczeństwa,  postanowio‐
no,  że  prezydent  zatrzyma  się  w  willi 
swojego  znajomego,  senatora  Tadeusza 
KarszoSiedlewskiego  w  podwarszaw‐
skiej wsi Zatrzebie  Błota i tu będzie je‐
go tymczasowa siedziba.
Właśnie  tutaj  Ignacy Mościcki  odbywał 
narady  z  członkami  rządu  i  armii  oraz 
podejmował  pierwsze  w  czasie  wojny 
decyzje. Sytuacja  zmieniała  się  z godzi‐
ny  na  godzinę;  żadne  plany  nie 
uwzględniały  takiej  szybkości  i  brutal‐
ności niemieckiej armii, z jaką stykali się 
zarówno  polscy  żołnierze  jak  i  ludność 
cywilna. Polskie oddziały, mimo niewy‐
obrażalnego wręcz  bohaterstwa  nie wy‐
trzymywały naporu wroga, sięgające da‐
leko  w  głąb  kraju,  nieustanne  bombar‐
dowania  strategicznych  obiektów  woj‐
skowych  i  cywilnych,  zwyczajnych 
miast  i  wsi,  a  także  bezprzykładne 
w  swym  okrucieństwie  ataki  na  całko‐
wicie bezbronną ludność cywilną budzi‐
ły grozę  i wzmagały panujący wszędzie 
chaos  (2  września  Niemcy  zbombardo‐
wali  Lublin,  dzień  później    Zamość). 
Nieprzeliczone  rzesze  uciekinierów  kłę‐
biły się na dworcach i  tarasowały drogi, 

skutecznie  uniemożliwiając  wojsku 
sprawne przemieszczanie ludzi i sprzętu.

W  tej  sytuacji,  wobec  niemożności 
właściwego  spełniania  swoich  funkcji, 
dnia 4 września podjęto decyzję o stop‐
niowej  ewakuacji  rządu  na  Lubelszczy‐
znę, w tym, zgodnie z planami, w rejon 
Krasnobrodu.  Pierwsze  pociągi wiozące 
pracowników  poszczególnych  mini‐
sterstw i skrzynie z dokumentami miały 
odjechać  z Warszawy  nocą  4  września; 
odjechały wiele godzin później. Ewaku‐
owano  nie  tylko  ludzi  i  ważne  doku‐
menty, ale także skarby polskiej kultury. 
W  podziemiach  zamojskiej  kolegiaty 
ukryto zbiory katedry w Pelplinie  i pry‐
watne  zbiory  Habsburgów  z  Żywca, 
znalezione  niestety  i  zabrane  przez 
Niemców. W kościele św. Katarzyny od 
2  września  do  połowy  listopada  prze‐
chowywany był „Hołd pruski” Jana Ma‐
tejki. Obraz szczęśliwie przetrwał wojnę 
i obecnie znajduje się w Muzeum Naro‐
dowym w Krakowie

5  września,  późnym  popołudniem 
do Zatrzebia przyjechali premier Sławoj 
Składkowski  i  wicepremier  Kwiatkow‐
ski, aby zapoznać prezydenta z aktualną 
sytuacją  i działaniami  rządu,  sugerowali 
również  opuszczenie  willi  w  związku 
z informacjami o pojawieniu się okolicy 
niemieckich spadochroniarzy.
Składkowski zanotował w swoim dzien‐
niku,  że  pan  prezydent  „jest  pełen  otu‐
chy  i  wiary  w  zwycięstwo  naszej  spra‐
wy,  mimo  ciężkich  okoliczności  w  ja‐
kich  się  znajdujemy  i  będziemy  jeszcze 
się znajdować”.

Jeszcze  tego  samego  dnia  wieczo‐
rem I. Mościcki z żoną i gronem najbliż‐
szych  współpracowników  wyruszył  do 
Krasnobrodu. Nikt oficjalnie nie powia‐
domił  o  tym  senatora  Fudakowskiego, 
tylko  jakiś kierowca, który kilka godzin 
wcześniej  przywiózł  „zamkowe”  kufry 
mówił, że podąża za nim prezydent z ca‐
łym  orszakiem.  Starosta  zamojski,  Ma‐
rian  Sochański,  do  którego  kilkakrotnie 
dzwonił  w  tej  sprawie  Fudakowski,  nic 
na  ten  temat nie wiedział,  uznano więc, 
że  szofer  się myli. Zresztą  starosta miał 
inne  kłopoty;  musiał  zająć  się  przyby‐
łym  z Warszawy pociągiem  ewakuacyj‐
nym. Był to – pisał w swoim pamiętniku 
–  „pociąg  wiozący  około  800  urzędni‐
ków  i  funkcjonariuszy  niższych  wraz 
z  rodzinami.  Dyrektor  kancelarii  cywil‐
nej  p.  Skowroński,  stał  na  czele  trans‐
portu  złożonego  z  urzędników,  lokai, 
woźnych,  zamiataczy  ogrodu  belweder‐

Ignacy Mościcki
(źródło: wikipedia)
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skiego.  Po  co,  na  miły  Bóg    po  co?! 
Niektóre  rodzinki  liczyły  sobie  po  sze‐
ścioro drobnych dzieci. Całe to towarzy‐
stwo  musiałem  odwozić  zarekwirowa‐
nymi autobusami na teren gminy sucho‐
wolskiej. (...) Trudno się dziwić lokajowi 
zamkowemu,  bo  czyż  jego  żona  gorsza 
od żony ministra,  obie zapewne jedna‐
kowo bały się bomb niemieckich”.

Tymczasem…  około  północy,  przed 
dwór  w  Podzamku  zajechała  kancelaria 
wojskowa i straż zamkowa z gen. Schal‐
ly  na  czele,  kapelan  prezydenta 
ks.  Humpola,  majordomus  Michalski, 
służba i kufry. „Cały dom tonął w ciem‐
nościach,  służba  cała  spała.    opowiadał 
później  Kazimierz  Fudakowski    Wsz‐
czął  się  zgiełk,  improwizowanie  nocle‐
gów,  roznoszenie  kufrów.  Lecz  nikt 
z  domowników  głowy  nie  stracił,  prze‐
ciwnie, wszyscy prześcigali się w dobrej 
woli  tak,  że  po  godzinie  motory  [przy‐
domowa  elektrownia    przyp.  autorki] 
były  z  powrotem w  ruchu,  dom  oświe‐
tlony, a kuchnia gotowa do przyjęcia go‐
ści”.  O  godz.  2,30,  już  6  września,  do 
Krasnobrodu  zjechał  prezydent  z  rodzi‐
ną.  Maria  Mościcka  zapisała  w  swoich 
notatkach, że po drodze spotykali cięża‐
rówki  pełne  uciekinierów,  widzieli  łuny 
pożarów i słyszeli  ryk przerażonego by‐
dła. Noc była jasna i gwiaździsta.

Gospodarze  oczekiwali,  że  przyby‐
sze  przywiozą  ze  sobą  najświeższe  in‐
formacje o sytuacji w kraju, jednak oka‐
zało  się,  że:  „zarówno  p.  prezydent,  jak 
i  całe  jego  otoczenie  wojskowe  nic  nie 
wie,  ponieważ nie ma połączenia  z  rzą‐
dem  i  dowództwem  naczelnym.  Skwa‐
pliwie  słuchaliśmy  naszego  radia  i  wia‐
domości  nadawanych  z  Warszawy, 
a prezydent przysiadał się do nas i razem 
z  nami  dowiadywał  się  o  tym,  co  się 
działo  w  kraju”    wspominał  senator. 
W Krasnobrodzie było spokojnie. Na ra‐
zie…

Jeszcze  tego  samego  dnia  nastąpiło 
bombardowanie. Chwile  nalotu Mościc‐
ki  przetrwał  w  dworskim  parku,  ukryty 
z  braku  innego,  lepszego  miejsca 
w  klombach  świerkowych.  Cała  sytu‐
acja,  nie  pierwsza  zresztą  i  nie  ostatnia, 
wyglądała  tak,  jakby  Niemcy  byli  do‐
skonale zorientowani w działaniach naj‐
wyższych  władz  cywilnych  i  wojsko‐
wych    był  to  efekt  działania  szpiegów 
niemieckich,  którzy  wyposażeni  w  ra‐
diostacje  działali  na  głębokim  zapleczu 
i  naprowadzali  eskadry  hitlerowskie  na 
co ważniejsze cele.

7  września  w  południe,  prezydent 
i  jego  otoczenie  opuścili  Podzamek. 
Jeszcze  przed  samym  wyjazdem  jeden 
z  adiutantów  przypomniał  sobie,  że 

w  gościnnym  pokoju  zostało  zabrane 
z  Zamku  berło  Stanisława  Augusta 
i zwinięty obraz. Wyskoczył z samocho‐
du i zabrał je ze sobą. Kierowano się do 
Ołyki koło Łucka (obecnie Ukraina), do 
siedziby  ks.  Janusza  Radziwiłła.  Tego 
samego dnia późnym popołudniem Mo‐
ściccy rozlokowali się w oddanym im do 
użytku  prawym  skrzydle  radziwiłłow‐
skiego  zamku.  Prezydentowi,  prócz  żo‐
ny  Marii,  towarzyszyli  córka  Helena 
Bobkowska z synem, dwaj adiutanci Jó‐
zef Hartman i Stefan Kryński, szef kan‐
celarii  cywilnej  Stanisław  Łepkowski, 
szef  kancelarii  wojskowej  gen.  Schally, 
szef  administracji  Zamku  i majordomus 
Kacper Michalski.

W pobliże Łucka, z Lublina i okolic, 
pod  bombami,  ewakuował  się  również 
rząd; poszczególne biura, na skutek bły‐
skawicznie  zmieniającej  się  sytuacji,  nie 
zdążyły  należycie  rozmieścić  się  i  roz‐
począć pracy w wyznaczonych miejsco‐
wościach. Wszystkim  wydawało  się,  że 
w  leżącej  na  uboczu  Ołyce  będą  mieli 
chwilę wytchnienia, jednak już 12 wrze‐
śnia  pod  Lwów  dotarli  Niemcy,  trwały 
bombardowania  Łucka  i  Krzemieńca. 
W  obliczu  tak  silnego  naporu  wroga 
podjęto  decyzję  o  przeniesieniu  się  do 
Załucza, a stamtąd do leżącej przy samej 
granicy  z Rumunią  niewielkiej miejsco‐
wości Kuty.

17 września do Polski wkroczyli So‐
wieci.  Sławoj  Składkowski  zapisał 
w  swoim  dzienniku:  „Sytuacja  ogólna 
Polski pogorszyła się gwałtownie z wej‐
ściem do wojny  z  nami Sowietów. Ma‐
my przeciw sobie obecnie, nacierających 
koncentrycznie ze wszystkich stron Pol‐
ski  około  200  dywizji. W  tych  warun‐
kach  trudno  zorganizować  skuteczny 
i długotrwały opór.”

Tego samego dnia najwyższe władze 
Polski  przekroczyły  granicę  z  Rumunią 
w  nadziei,  że  po  przedostaniu  się  do 

Francji,  będą  mogły  prowadzić  walkę 
z  Niemcami  i  zachować  jednocześnie 
ciągłość  państwa  polskiego.  „Decyduje‐
my się na to  pisał dalej Składkowski  
gdyż  zadaniem Rządu  i Wodza Naczel‐
nego  nie  jest  wygranie  czy  przegranie 
poszczególnej  bitwy  oraz  wykazanie 
męstwa  osobistego.  Zadaniem  i  celem 
naszym  jest  dalsze  prowadzenie  i  wy‐
granie  wojny.  Gdy  to  wygranie  wojny 
w Polsce  (...) Decyzja  przykra  i  upoka‐
rzająca,  ale  jedyna,  umożliwiająca  dal‐
szą, skuteczną walkę.”1

Jednak władze rumuńskie, pod naci‐
skiem  Niemców  zmieniły  zdanie  i  od‐
mówiły Polakom tzw. „droit de passage” 
  prawa  przejazdu  oraz  internowały 
członków rządu i armii w różnych miej‐
scach, co skutecznie uniemożliwiało po‐
dejmowanie  jakichkolwiek  działań.  30 
września  Ignacy  Mościcki  zrzekł  się 
prezydentury  i wyznaczył na swego na‐
stępcę  Władysława  Raczkiewicza.  Pod 
koniec grudnia, po odzyskaniu wolności, 
wyjechał  do  Szwajcarii,  gdzie  zmarł  2 
października 1946 r.

W  1993  r.  prochy  Ignacego  i Marii 
Mościckich  sprowadzono  do  Polski; 
prezydenta  pochowano  w  krypcie  pre‐
zydenckiej  w  kościele  św.  Jana  Chrzci‐
ciela w Warszawie,  jego żonę   w sym‐
bolicznym  do  tego  momentu  grobie 
Mościckich na Powązkach.

Joanna Cios
Źródła:
Archiwum Marii  i  Ignacego Mościckich 
na Jasnej Górze – informacje przekaza‐
ne  przez  o.  dr  Jarosława  Łuniewskiego 
OSPPE,
Derecki  Mirosław  „Ostatnia  podróż 
prezydenta  Mościckiego”,  biblioteka.te‐
atrnn.pl/dlibra/doccontent?id=89389
Janicki Kamil „Pierwsze damy II Rzecz‐
pospolitej”, Kraków 2012,
Jadczak  Stanisław  „Dywersja  antypol‐
ska  na  Lubelszczyźnie  w  1939  r.” 
w „Kamena” nr 19, 1981,
Jaruzelski  Jerzy  „Książę  Janusz  1880 
1967.  Szkice  &  Wspomnienia  Janusza 
Radziwiłła”,
Mańkowski  Zygmunt  „Między  Wisłą 
a  Bugiem.  Wrzesień  1939”  w  „Kame‐
na” nr 18, 1977,
M.S.  „Pamiętnik  starosty  pow.  zamoj‐
skiego”  w  „Zamojszczyzna  w  walce 
z Niemcami 19391944”, Zamość 1946,
Sławoj  Składkowski  Felicjan  „Prace 
i  czynności  Rządu  Polskiego  we  wrze‐
śniu 1939” w „Kultura” nr 5, 6, 1948,
Zeszyt  z  przepisanymi  notatkami 
mjr.  Hartmana”,  archiwa.pilsudski.org/
dokument.php?nonau.

Kazimierz Fudakowski
(źródło: wikipedia)
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Dominikanie w ołtarzu
krasnobrodzkiego sanktuarium

I. 
Krasnobród,  piękne  uzdrowiskowe 

miasto  nad  Wieprzem,  ma  swoją  dość 
długą  historię,  w  dużej mierze  kształto‐
waną dzięki dominikanom, którzy przez 
dwa stulecia budowali  tu  silną duchową 
więźbę  nie  tylko  w  obrębie  tejże  miej‐
scowości,  ale  także  w  całym  regionie, 
a  to  dzięki  pobożności  maryjnej,  pro‐
mieniującej  z  tamtejszego  sanktuarium. 
Kasata  zakonu  w  1864  r.,  będąca  hara‐
czem  płaconym  samodzierżawiu  car‐
skiemu  za  patriotyzm  zakonników 
w  czasie  Powstania  Styczniowego,  nic 
pod  tym  względem  nie  zmieniła,  gdyż 
parafia,  kierowana  już  przez  kapłanów 
diecezjalnych,  kontynuowała  w  tym 
względzie pobożność dominikańską i tak 
jest bez mała do dzisiaj. 

Trwałym  śladem  tej  pobożności  są 
między  innymi  rzeźby  w  ołtarzu  głów‐
nym  sanktuarium,  przedstawiające  czte‐
rech dominikańskich świętych. 

II.
Początki kultu maryjnego w Krasno‐

brodzie  sięgają  połowy  XVII  wieku. 
W 1664 r. ówcześni właściciele Krasno‐
brodu sprowadzili z Janowa Lubelskiego 
dominikanów,  którzy  przyczynili  się  do 
rozwoju  kultu  Matki  Boskiej.  Znani 
z  gorliwego  kaznodziejstwa  dominika‐
nie,  byli  przeważnie  lokowani wszędzie 
tam,  gdzie  trzeba  było  podejmować 
gruntowną  działalność  apostolską  lub 
gdzie  Kościół  był  zagrożony  ze  strony 
innowierców. Taka właśnie sytuacja była 

wtedy w Krasnobrodzie.
Parafia  krasnobrodzka  została  ery‐

gowana w  1679  r.,  czyli  kilkanaście  lat 
po  przybyciu  dominikanów. Do  1772  r. 
należała  do  diecezji  chełmskiej,  a  po 
I rozbiorze Polski – do diecezji przemy‐
skiej. W 1805  r. Krasnobród  znalazł  się 
w  nowo  powstałej  diecezji  lubelskiej. 
Stan taki trwał do 1992 r., kiedy włączo‐
no  go  do  utworzonej  wówczas  diecezji 
zamojskolubaczowskiej.

Kres  działalności  dominikanów  na 
Roztoczu  położyły  rządy  cara Aleksan‐
dra  II.  Duża  część  ziem  polskich, 
zwłaszcza  tych  na  wschodzie,  była 
wówczas  pod  zaborem  rosyjskim.  Car 
ten  w  ramach  represji  po  Powstaniu 
Styczniowym ukazem z 27 października 
1864  r.  zniósł  większość  klasztorów 
w  Królestwie  Polskim,  w  tym  także 
konwent  krasnobrodzki.  Kasata  klaszto‐
rów była ogromnym ciosem dla duszpa‐
sterstwa.  Od  kasaty  duszpasterstwo 
w  Krasnobrodzie  prowadzą  księża  die‐
cezjalni. 

Carat  rosyjski  na  różne  sposoby 
ograniczał  działalność  Kościoła  katolic‐
kiego,  propagował  natomiast  prawosła‐
wie.  Na  osłabienie  religijności  Polaków 
najbardziej  wpływał  dotkliwy  brak  ka‐
płanów. 

Po  upadku  Powstania  Styczniowego 
na  fali  wspomnianego  propagowania 
prawosławia  również  w  Krasnobrodzie 
wybudowano  cerkiew,  która  miała  być 
znakiem  nowego  rosyjskiego  porządku. 
Jej uposażeniem był  folwark Ruskie we 

wsi  Dominikanówka,  który  wcześniej, 
od  końca  XVII  w.,  należał  do  krasno‐
brodzkich dominikanów. Nazwa wsi po‐
chodzi  oczywiście  od  św.  Dominika. 
W świadomości mieszkańców  tkwi  jed‐
nak  jeszcze  dzisiaj  dawna  jej  nazwa  – 
Ruskie, pewnie dlatego, że od lat sześć‐
dziesiątych  XIX  wieku  wspomniany 
folwark był uposażeniem cerkwi prawo‐
sławnej.

Czyż  jednak  można  skasować  spu‐
ściznę ducha przez zlikwidowanie klasz‐
toru? Czy podobizny św. Jacka, św. Do‐
minika,  św. Wincentego Ferreriusza  (al‐
bo  Ferrariusza),  św. Tomasza  z Akwinu 
i wielu  innych  świętych,  których  domi‐
nikański  wzorzec  świętości  ukształto‐
wał,  a  którzy  go  potem  przy Bożej  po‐
mocy  zasiali w  chłopskich  duszach,  nie 
towarzyszyły wiernemu ludowi od koły‐
ski  aż  po  trumnę?  Czyż  oczy  dziecka 
wpatrzone w czasie  sumy w  te  tajemni‐
cze  postaci  na  ołtarzach  nie  utrwalały 
w  duszy  prawd  ledwo  może  wówczas 
rozumianych,  czerpiących  jednak  ze 
skarbnicy  dominikańskiego  ducha? 
Wartości,  jakie  przekazywał  nie  tylko 
kościół,  świątynia,  tradycję  wypędzo‐
nych  białych  ojców  przekazywano 
w  domach. Mówiły  o  nich  Boże Męki, 
święci  w  poszczególnych  miejscowo‐
ściach i na rozstajach dróg, nazwy mija‐
nych  wsi,  takich  jak  Dominikanówka 
czy Jacnia. Tak wielkie bogactwo, z któ‐
rego  trudno  nie  czerpać. To  prawda,  że 
ten  „nawyk  dominikański”  wchodził 
przez  pokolenia  niejako  w  krew.  Już 

Figury dominikanów w ołtarzu w sanktuarium w Krasnobrodzie. Za: https://www.google.com/maps
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niekiedy nie wiedziano po domach, skąd 
wzięły  się  niektóre  zwyczaje, modlitwy, 
patronowie. Wiedziano tylko, że są swoi, 
swojscy  nawet.  I  chyba  brano  od  nich 
coś dla życia, jakąś cząstkę ich świętości, 
nieudolnie zapewne odzwierciedlaną, ale 
żywo obecną. I to jest ważne. Autor tych 
słów  czuł  to wszystko,  a  pełna  świado‐
mość  wartości  owego  źródła  przyszła 
doń  nieco  później  poprzez  studium  teo‐
logii.

III.
Przyjrzyjmy się bliżej czterem posta‐

ciom  świętych  dominikanów  z  główne‐
go  ołtarza  krasnobrodzkiego  sanktu‐
arium,  chyba mało  znanym  przez  para‐
fian,  a  bodaj  w  ogóle  nieobecnym 
w  świadomości  pątników,  tym  bardziej 
zaś  turystów.  Poznajmy  te  postacie  ko‐
lejno, patrząc od lewej do prawej strony 
ołtarza. Nad nimi widnieje cudowny ob‐
raz  Matki  Boskiej  Krasnobrodzkiej, 
a  jeszcze  wyżej  obraz  Nawiedzenia  św. 
Elżbiety  przez  Matkę  Najświętszą.  Jest 
to główny patronat świątyni.

Pierwszy  z  lewej  to  święty  Jacek 
(łac. Hyacinthus, z gr. ὑάκινθος [hyakin‐
thos], oznaczajacego kwiat hiacynt, któ‐
ry  według  mitologii  greckiej  wyrósł 
z krwi pięknego królewicza spartańskie‐
go o takim imieniu, zranionego śmiertel‐
nie przez Apollina za sprawą Zefira), ze 
szlacheckiego rodu Odrowążów. Urodził 
się  ok.  1200  r.  w  Kamieniu  Śląskim. 
W  młodości  wyjechał  do Włoch,  gdzie 
w latach 12201221 poznał św. Domini‐
ka  i  jego nowo powstały  zakon. Po po‐
wrocie  do  Polski  osiadł  w  Krakowie 
przy  kościele  Świętej  Trójcy.  Stamtąd 
wyruszył  na  misje  do  Kijowa  (1228
1232),  a  później  do  Prus.  Z  jego  poby‐
tem  w  Kijowie  jest  związana  legenda, 
opowiadająca,  że  kiedy  uchodził  z  za‐
grożonego  miasta,  ratował  z  kościoła 
Najświętszy  Sakrament.  Gdy  to  czynił, 
miała przemówić do niego figurka Matki 
Bożej:  „Zabierasz  Syna,  a  mnie  zosta‐
wiasz?”.  Jacek  więc  w  prawą  rękę 
chwycił  wtedy  figurkę  Maryi,  ratując 
również i ten święty znak. Fakt ten spra‐
wił,  że  atrybutem  (znakiem  rozpoznaw‐
czym)  tego  świętego  jest  monstrancja 
i figurka Matki Najświętszej.

Z  inicjatywy  św.  Jacka  powstawały 
liczne  klasztory,  a  jego  kaznodziejstwo 
budziło  tak  wówczas  potrzebne  nowe 
powołania  kapłańskie.  Nie  dziwi,  że 
w  okresie  prężnej  działalności  krasno‐
brodzkich dominikanów powstała na  te‐
renie  ich  parafii  wieś  otrzymała  nazwę 
Jacnia, upamiętniająca w ten sposób św. 
Jacka. Pierwsza wzmianka o niej pocho‐
dzi z 1722 r. 

Święty  Jacek  zmarł  15  sierpnia 

1257  r.  w  Krakowie.  Nazywany  jest 
Światłem ze Śląska (łac. Lux ex Silesia), 
Apostołem  Słowian,  a  także Apostołem 
Północy i Różańca.

Dalej  na  prawo  w  krasnobrodzkim 
ołtarzu jest święty Dominik (łac. Domi‐
nicus,  czyli  „Pański”,  od  Dominus). 
Urodził  się  ok.  1175  r.  w miejscowości 
Calaruega  w  Hiszpaniii  jako  Domingo 
Nuñez  de Guzmán.  Studiował w Palen‐
cji.  Dzięki  biskupowi  swojej  diecezji 
Osma poznał niemal całą ówczesną Eu‐
ropę z  jej problemami  społecznoreligij‐
nymi.  Na  południu  Francji  szerzyła  się 
wówczas  groźna  herezja  albigensów, 
atakująca  między  innymi  zbyt  świecki 
styl  życia  wyższego  duchowieństwa. 
W  celu  przeciwdziałania  szerzeniu  się 
herezji  Dominik  podjął  się  organizowa‐
nia wędrownych misji. Misjonarze mieli 
prowadzić  styl  życia  w  ewangelicznym 
ubóstwie  i  prostocie.  Tak  więc  wokół 
Dominika  zaczęła  gromadzić  się  coraz 
większa  grupa  podobnych  zapaleńców, 
z  czego  z  czasem powstała myśl  powo‐
łania  nowego  zgromadzenia  zakonnego. 
Jego  celem  miało  być  katechizowanie 
jak  najliczniejszych  rzesz  wiernych. 
W  1215  r.  Dominik  i  jego  towarzysze 
złożyli  śluby  zakonne  i  nazwali  się  Za‐
konem Kaznodziejskim  (łac. Ordo Pra‐
edicatorum,  z  czego  pochodzi  siglum 
zakonne  OP,  jaki  stawiają  przy  swoich 
nazwiskach  jego  członkowie).  Popular‐
nie  nazywani  są  od  imienia  założyciela 
dominikanami (łac. Dominicani), tak jak 
franciszkanie (Franciscani) od Francisz‐
ka  (wewnętrzna  cząstka  an,  tzw.  infiks, 
oznacza  pochodzenie  od  kogoś  lub 
skądś).  Trzy  lata  później  papież  Hono‐
riusz III zatwierdził zakon.

Łacińska nazwa Dominicani jest nie‐
kiedy oryginalnie modyfikowana do po‐
staci Domini canes, co oznacza „Pańskie 
psy”  i  nawiązuje  do  jednego  z  domini‐
kańskich  herbów  –  psa  trzymającego 
w  pysku  płonącą  pochodnię,  co  miało 
znaczyć,  że  dominikanie  są  wierni  jak 
psy Kościołowi  i wierze oraz  jej  propa‐
gowaniu jako praedicatores. 

Bardzo  szybko  zaczęły  powstawać 
klasztory.  W  wielu  krajach  zakonnicy 
rozpoczęli  głoszenie  misji  ludowych. 
Zakon  ma  też  wielkie  zasługi  na  polu 
naukowym,  dominikanie  bowiem  ak‐
tywnie  uczestniczyli  w  inicjowaniu 
i  prowadzeniu  uniwersytetów  i  innego 
rodzaju  szkół.  Jeszcze za życia Domini‐
ka  do  zakonu wstąpili  pierwsi  Polacy  – 
znany  już nam św.  Jacek oraz błogosła‐
wiony Czesław Odrowążowie. 

Cała  charyzma  św.  Dominika  oraz 
duchowość  dominikańska  streszcza  się 
w  znanej  łacińskiej  dewizie,  przypisy‐

wanej  właśnie  św.  Dominikowi:  „Con‐
templare  et  contemplata  aliis  trade‐
re” (kontemplować, w domyśle oczywi‐
ście  Boga,  i  owoce  tej  kontemplacji 
przekazywać  innym).  Dominik  i  domi‐
nikanie  stali  się  także  najgorliwszymi 
apostołami  modlitwy  różańcowej.  Nie 
dziwi zatem, że atrybutem św. Dominika 
(jego  łacińskie  imię  Dominicus  znaczy 
„należący do Pana”) jest między innymi 
trzymany przezeń w ręku różaniec. 

Dominik  zmarł  6  sierpnia  1221  r. 
w Bolonii. Kiedy pod koniec XVII wie‐
ku  hrabia Aleksander Tarnowski  ofiaro‐
wał  dominikanom  krasnobrodzkim  fol‐
wark Ruskie,  zakonnicy  zmienili  nazwę 
miejscowości  na  Dominikanówka,  na‐
dając tym samym świętemu założycielo‐
wi zakonu patronat nad miejscowością.

Kolejna  figura  w  krasnobrodzkim 
ołtarzu przedstawia świętego Wincente‐
go  Ferreriusza  (lac.  Vincentius  Ferre‐
rius).  Przydomek  Ferreriusz  pochodzi 
od jego nazwiska rodowego Ferrer, cho‐
ciaż  w  jakiś  sposób  łączy  z  łacińskimi 
słowami  ferrum,  czyli  „żelazo”,  i  fer‐
reus, czyli „żelazny”, ale  i „mocny, nie‐
ugięty”. Urodził się w 1350 r. w Walen‐
cji w Hiszpanii. W wieku 17  lat wstąpił 
do dominikanów, gdzie rozpoczął długie 
i gruntowne studia. W 1399 r. ciężko za‐
chorował. Będąc bliski śmierci, miał wi‐
dzenie  św.  Dominika  i  św.  Franciszka, 
którzy zlecili mu po wyzwoleniu z cho‐
roby głosić Ewangelię na całym świecie. 
Wincenty stał się zatem wędrownym ka‐
znodzieją. Nie szczędząc sił, przemierzył 
Hiszpanię,  Francję,  Szwajcarię  i  Wło‐
chy.  Prowadził  życie  bardzo  surowe 
i pełne umartwień. Wszędzie nawoływał 
do pokuty. Należał do największych ka‐
znodziejów  późnego  średniowiecza. 
Zwyczajem pobożności tego czasu wielu 
podejmowało  pokutę  publiczną,  na 
przykład biczowanie. Częstym skutkiem 
jego przepowiadania były gromadne na‐
wrócenia.

Styl  przepowiadania,  jaki  reprezen‐
tował św. Wincenty Ferreriusz, jak i jego 
osobowość  najwidoczniej  bardzo  odpo‐
wiadały  zapotrzebowaniom  duszpaster‐
skim  krasnobrodzkich  dominikanów. 
Zaraz  na  początku  swojej  działalności 
w Krasnobrodzie zakonnicy wybudowa‐
li obok pierwszego drewnianego kościo‐
ła pokaźną  figurę  tego świętego z krzy‐
żem w ręku, która w centrum miasta stoi 
do dzisiaj. Później figurę tego wielkiego 
misjonarza umieszczono w ołtarzu sank‐
tuarium.

Święty  Wincenty  (z  łac.  vincens, 
vincentis,  co  oznacza  „odnoszący  zwy‐
cięstwo”)  Ferreriusz  zmarł  w  1419  r. 
w Vannes we Francji. Piękną po nim pa‐
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miątką może  być  na  co  dzień  jego mo‐
dlitwa:  „Aniele  Boży,  stróżu  mój,  mnie 
Tobie  z  dobroci  Boskiej  poleconego 
strzeż, rządź i kieruj. Amen”. 

Czwartym  świętym  dominikaninem 
w  krasnobrodzkim  ołtarzu  jest  święty 
Tomasz z Akwinu (zwany dlatego skró‐
towo Akwinatą,  łac. Thomas de Aquino, 
Aquinatus; samo zaś imię Tomasz (Tho‐
ma)  jest  biblijne,  pochodzenia  aramej‐
skiego,  i  znaczy  „biźniak”).  Urodził  się 
około  1227  r.  w  Roccasecca  koło  Ne‐
apolu.  W  młodym  wieku  podjął  studia 
na  uniwersytecie  w  Neapolu.  W  tym 
czasie ogromną popularnością cieszył się 
Zakon Kaznodziejski założony przez św. 
Dominika.  Tomasz  w  wieku  20  lat, 
wbrew woli rodziny, wstąpił do jego za‐
konu.  Przełożeni  zakonni  wysłali  go  na 
dalsze studia filozoficznoteologiczne do 
Kolonii,  gdzie  słuchał  wykładów  słyn‐
nego  uczonego,  św. Alberta  Wielkiego. 
Po ukończeniu  studiów prowadził  przez 
siedem  lat wykłady na  paryskiej Sorbo‐
nie. W 1260 r. został generalnym kazno‐
dzieją swojego zakonu. Nie porzucił jed‐
nak  pracy  naukowej.  W  1274  r.  został 
wezwany  jako  doradca  na  sobór 
w  Lyonie.  Niestety,  7  marca  1274  r. 
zmarł  w  drodze  w  klasztorze  Fossanu‐
ova.

Pozostawił  po  sobie  ogromną  spu‐
ściznę naukową.  Jak nikt  przed nim ani 
nikt  po  nim  spisał  dziesiątki  tomów, 

w  których  zawarł  całą  syntezę  filozofii 
i teologii katolickiej. Jego zwarty system 
naukowy nazwano tomizmem i obowią‐
zuje  on  na  uczelniach  katolickich  aż  do 
dzisiaj. Do najważniejszych dzieł Toma‐
sza  należą  Summa  contra  Gentiles 
(Obrona  prawd  wiary  przeciw  poga‐
nom)  i  Summa  theologiae  (Summa  teo‐
logiczna)  oraz  komentarze  do  ksiąg  Pi‐
sma  Świętego.  Ten  niezwykły  geniusz 
intelektu był zakonnikiem niespotykanej 
pobożności  i  pokory.  Miał  kiedyś  wy‐
znać, że więcej nauczył się w kościele na 
kolanach aniżeli  z mądrych ksiąg.  Jemu 
także zawdzięcza Kościół najpiękniejsze 
pieśni  i  hymny  ku  czci  Najświętszego 
Sakramentu,  takich  jak  na  przykład 
Przed  tak  wielkim  Sakramentem  (łac. 
Tantum  ergo  sacramentum,  śpiew  po‐
chodzący  z  obszernego  hymnu  Pange, 
lingua,  gloriosi,  czyli  Sław,  języku,  ta‐
jemnicę,  na  Mszę  Wieczerzy  Pańskiej 
w  Wielki  Czwartek).  Kościół  nadał  św. 
Tomaszowi  tytuł  doktora  anielskiego. 
Jest patronem szkół i uniwersytetów ka‐
tolickich1. Nie dziwi zatem, że ten świę‐
ty  często  przedstawiany  jest  z  księgą 
w ręku, tak jak na posągu ołtarza w Kra‐
snobrodzie.

Doprawdy wiele wyjątkowych treści 
przemawia  z  postaci  św.  Tomasza 
z Akwinu  obecnego  w  ołtarzu  krasno‐
brodzkiego sanktuarium.

IV.
Do  historii  życia  i  obecności  świę‐

tych  dominikanów  w  krasnobrodzkiej 
rzeczywistości warto jeszcze dodać inny, 
bardzo ciekawy szczegół. W XVII stule‐
ciu,  kiedy  powstawał  obecny  krasno‐
brodzki kościół pod wezwaniem Nawie‐
dzenia  Najświętszej  Maryi  Panny,  jego 
projektanci  wpadli  na  oryginalny  po‐
mysł,  ażeby  jego  ambona  miała  kształt 
filiżanki do kawy. Przepowiadanie słowa 
Bożego ma być  tak  radosne  jak  spotka‐
nie  przy  kawie.  Budowniczowie  chcieli 
pewnie,  byśmy  zawsze  mieli  czas  na 
spotkanie,  na  wymianę  myśli,  byśmy 
umieli ze sobą rozmawiać i spotykali się 
tak  po  prostu  przy  filiżance  kawy  czy 
herbaty.

W Biblii  często pojawia  się wezwa‐
nie  „Przyjdź”  z  domyślnym  „i  zo‐
bacz” (por. Ap 6). Miejmy zatem czas na 
gruntowne,  nie  powierzchowne  spotka‐
nie  z  Bogiem  oraz  z  drugim  człowie‐
kiem.  Mocno  zachęca  do  tego  bardzo 
inspirująca  duchowość  dominikańska2, 
żywo obecna do dzisiaj także w Krasno‐
brodzie i okolicy. 

Ks. Edward Walewander
Przypisy
1. A. Gorzandt, Mój święty patron, Lublin 1988, 
passim.
2.  E.  Walewander,  Życie  w  obronie  wartości. 
Siostra  Gabriela  Jaworska  OP  19502012,  Lu‐
blin 2015, s. 1322.
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Z  inicjatywy Haliny Caban – pre‐
zesa  Stowarzyszenia  Zamojski 

Uniwersytet  Trzeciego Wieku  w  dniu  9 
września  2022  roku  w  Krasnobrodzkim 
Domu  Kultury  odbyło  się  spotkanie 
członków  tego  stowarzyszenia  z  seniora‐
mi  zrzeszonymi w  Stowarzyszeniu  Klub 
50 Plus w Krasnobrodzie. Wzięło w nim 
udział ponad 50 osób.

Spotkanie  miało  na  celu  nawiązanie 
bliższych  kontaktów  społecznych.  Było 
też  okazją  do  wymiany  wiedzy  i  do‐
świadczeń między osobami w wieku 50+, 

budowania  dobrych  relacji  i  chęci  do 
wspólnych działań społecznych. 

Realizując te cele szefowe obu stowa‐
rzyszeń  przedstawiły  informacje  o  dzia‐
łalności  swoich  organizacji.  Jako  pierw‐
sza  głos  zabrała  prezes  Halina  Caban 
z  Uniwersytetu  Trzeciego Wieku  w  Za‐
mościu,  a  następnie  gospodyni  spotkania 
–  przewodnicząca  zarządu  miejscowego 
Klubu 50 Plus Grażyna Popczak.

W dalszej części wizyty goście zapre‐
zentowali swoje umiejętności artystyczne, 
wykonując  skecz  oraz  piosenki.  Potem 

był  czas na  indywidualne  rozmowy pro‐
wadzone przy kawie i herbacie oraz słod‐
kim  poczęstunku  przygotowanym  przez 
członków Klubu 50 Plus. Był też wspól‐
ny obiad, o który zadbali członkowie za‐
mojskiego stowarzyszenia.

Nie zabrakło też czasu na tańce i inne 
formy integracji członków obu stowarzy‐
szeń. Spotkanie przebiegło w miłej  i ser‐
decznej atmosferze.

Mariola Czapla

Wymiana doświadczeń i integracja seniorów
Spotkanie Klubu 50 Plus  z  członkami Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
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Gmina Krasnobród  realizuje  projekt    pn.  „Nowe możli‐
wości dla seniorów z gminy Krasnobród.  współfinan‐

sowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Fun‐
duszu  Społecznego  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa  Lubelskiego  na  lata  20142020,  Oś  prioryteto‐
wa:  11 Włączenie  społeczne, Działanie  11.2 Usługi  społeczne 
i zdrowotne. 

Celem projektu  jest zwiększenie dostępności  i  jakości usług 
społecznych  dla  60  os.  niesamodzielnych  ze względu  na  pode‐
szły wiek z terenu Gminy Krasnobród poprzez rozwój środowi‐
skowych form pomocy i samopomocy oraz tworzenie warunków 
do  opieki  domowej  poprzez  funkcjonowanie  wypożyczalni 
sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.
Projekt  jest  realizowany  w  okresie  od  01.03.2022  r.  do 
30.06.2023 r.

W  czasie  jego  trwania  seniorzy  mają  okazję  skorzystać 
z wielu form spędzania wolnego czasu, mających na celu rozwi‐
janie  swoich  zainteresowań,  poszerzanie  wiedzy  i  umiejętności 
oraz poprawę stanu zdrowia.
Oferta jest bardzo bogata i obejmuje:

• Zajęcia rozwijające zainteresowania kulturalnoartystyczne:
• Zajęcia muzycznoteatralne
• Zajęcia garncarstwa
• Zajęcia malarskie
• Zajęcia stolarstwa artystycznego
• Wyjazd grupowy do teatru (Lublin): 2 wyjazdy
• Wyjazd do kina (Zamość): 5 wjazdów.
Zapewnione  zostaną  m.in.  ubezpiecz.,  transport,  bilety  wstępu, 
koszty wyżywienia podczas wyjazdów
Zajęcia prozdrowotne:
• Zajęcia z dietetykiem
• Zajęcia z rehabilitantem
• Zajęcia indywidualne z rehabilitantem
• Zajęcia aqua aerobiku w Tomaszowie Lubelskim
• Zajęcia kulinarne
Zajęcia w zakresie bezpieczeństwa i poradnictwa:
• Poradnictwo prawne
• Poradnictwo w zakresie bezpieczeństwa
Wypożyczalnia  sprzętu  pielęgnacyjnego,  rehabilitacyjnego 
i wspomagającego

Zajęcia  z  malarstwa,  garncarstwa,  stolarstwa  artystycznego 
prowadzą Magdalena Drożdż i Mirosław Lipski z Roztoczańskiej 
Spółdzielni Socjalnej  „Warto”,  zajęcia prawne oraz bezpieczeń‐
stwa i poradnictwa prawnego – Ewa PiwkoWitkowska, zajęcia 
muzycznoteatralne  – Aneta  Krupa,  a  zajęcia  rehabilitacyjne  – 
Małgorzata Dobrut. Wszystkie odbywają się w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury.

W  kolejnych  miesiącach  realizacji  projektu  seniorzy  będą 
mogli też korzystać z innych wyżej wymienionych zajęć. 

Całkowita wartość projektu: 533 723,54 zł,  w tym dofinan‐
sowanie projektu z UE: 453 665,00 zł.

Małgorzata Miecznik  koordynator projektu
Projekt pn. „Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasno‐

bród” jest  współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
20142020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne,

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Nowe możliwości dla seniorów z gminy Krasnobród
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Międzynarodowy Dzień Kropki

Międzynarodowy  Dzień  Kropki  na  dobre  już 
zagościł  w  kalendarzu  imprez  i  uroczystości 

szkolnych  Zespołu  Szkół  w  Krasnobrodzie.  I  chociaż 
przypada na początek roku szkolnego, w czasie organi‐
zowania  i  planowania  działań,  to  chętnie  bierzemy 
w nim udział.

Skąd ten pomysł?
Kropka  to  tylko pretekst do wyzwalania kreatywności, 

tak więc w naszej szkole  jest  to „Tydzień Odkrywania Ta‐
lentów”, który rozpoczął się 15 września. W tym dniu przy 
wejściu głównym wyrosło „Szkolne drzewo talentów”, któ‐
re  bardzo  szybko  pokryło  się  talentami.  Na  przygotowa‐
nych kropkach, wszyscy uczniowie mogli zawiesić naryso‐
wany lub opisany swój talent. Można było podziwiać zdol‐
ności  plastyczne  i  kreatywność  w  odkrywaniu  swoich  ta‐
lentów, a było ich dużo 

Kropkowi  wolontariusze  w  tym  roku  prezentowali 
młodszym  klasom  i  przedszkolakom  historię  małej Vashti 
z  podziałem na  role    to  bohaterka  książki  Petera H. Rej‐
noldsa pt. „Kropka”, która była powodem powstania Świa‐
towego Dnia Kropki.

Kropkowa  Rewia  Mody  to  już  tradycja  i  były  klasy, 
które stawiły się w tym dniu przebrane na 100 %. Był kon‐
kurs na najlepsze kropkowe przebranie i komisja miała na‐
prawdę  trudne  zadanie.  Najlepiej  bawiły  się  zapewne 
przedszkolaki,  tam  czas  płynie  inaczej,  a  nauka  to  przede 
wszystkim zabawa. Panie dostarczyły dzieciom wiele atrak‐
cji z kropką w roli głównej.

Przed  nami  jeszcze  rozstrzygnięcie  konkursu  plastycz‐
nego pt. „Świat kropkami malowany” i podsumowanie ty‐
godnia działań. 

SP. Dziękujemy wolontariuszom i  tym liczącym i czy‐
tającym i za robienie zdjęć w kropkowej fotobudce.

Koordynator Halina Gontarz

ZS w Krasnobrodzie
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SP w Kaczórkach
Międzynarodowy Dzień Kropki  to coraz bar‐

dziej  popularne  święto  kreatywności,  od‐
wagi i zabawy, które obchodziliśmy w Szkole Podsta‐
wowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach w dniu 15 
września 2022 roku.

Tego  dnia  przedszkolaki  z  oddziału  ,,Pszczółki” 
i ,,Sówki” przybyły do przedszkola ubrane w zakrop‐
kowane ubranka. Wraz z nauczycielami zorganizowa‐
ły wiele  ciekawych  zabaw  i  gier,  które pomogły od‐
krywać  talenty,  poznawać  swoje  mocne  strony  oraz 
pobudzać  wyobraźnię.  Dzieci  wykonały  rysunki 
drzew, na których zamiast  listków królowały koloro‐
we  kropki,  stworzyły  kolorową  stonogę,  ułożyły  gi‐
gantyczną  kropkę  z  nakrętek,  a  także  zagrały  w  za‐
kropkowane memory.

Wspólne  święto  przebiegło  w  szalonej,  radosnej 
i zakropkowanej atmosferze.

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych:
K. Nowosad, D.Pryciuk, B. Gelmuda
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25  października  2022  roku w  sali wystawowej Krasno‐
brodzkiego Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy 

florografów Albiny Róg, w czasie  którego gościliśmy autorkę 
prac. Przybyłych gości powitała dyrektor KDK Mariola Czapla 
przybliżając zebranym postać pani Albiny i jej twórczość. 

Następnie  głos  zabrała  autorka,  która m.  in.  opowiedziała 
o swej przygodzie z florografami oraz radości życia i fascynacji 
przyrodą. Na  spotkaniu obecny był  również mąż pani Albiny, 
który jest dla niej ogromnym wsparciem w pracy twórczej i or‐
ganizacji wystaw. 

Na  zakończenie  tego  wydarzenia  organizatorzy  przygoto‐
wali  słodki  poczęstunek,  który  był  okazją  do miłej  rozmowy 
nie tylko o sztuce.

 Tekst i foto
M. Mazurek

Albina Róg to miłośniczka przyrody o niecodziennej pasji 
„florografii”.  Pochodzi  ze  środowiska wiejskiego,  urodziła  się 
w 1955 r. w Suchorzowie, a obecnie mieszka i tworzy w Bara‐
nowie  Sandomierskim.  Od  najmłodszych  lat  fascynowała  ją 
przyroda.  Znosiła  latem  do  domu  naręcza  polnych  kwiatów, 
traw  i  ziół,  z  których  tworzyła  piękne  bukiety  i  zdobiła  nimi 
wnętrza. Nadchodząca  jesień  i kolorowe liście dostarczały no‐
wych materiałów do dalszych dekoracji, ale to dla pani Albiny 
było za mało. 

W  2001  roku  rozpoczyna  twórczą  przygodę  z  roślinami. 
Powstają pierwsze kompozycje z suszonych liści,  traw i kwia‐
tów, tworzące obrazy umieszczane za szkłem w antyramach; to 
rodzaj kolażu z różnych części roślin. Jest to jej własna techni‐
ka i nazwa prac, ponieważ nazywa je „florografami”. 

Inspiracji  szuka  w  obserwowanych  krajobrazach,  we 
wspomnieniach  z  dzieciństwa,  czerpie  z  wyjazdów,  wycie‐
czek  i własnych  przeżyć;  dlatego  też  odzwierciedlają  jej  du‐
szę. Florografy przedstawiają najczęściej pejzaże, motywy re‐
ligijne i baśniowe, bukiety kwiatowe, zwierzęta, postaci ludz‐
kie, nierzadko  także budowle, w oryginalny sposób malowa‐
ne  nie  pędzlem  i  farbami,  lecz  nazbieranymi  i  zasuszonymi 
wcześniej roślinami. 

Artystka nie posiada wykształcenia plastycznego, mimo  to 
odnalazła  własną  drogę  do  ukazywania  sztuki.  Jak  mówi: 
„Przystępując do tworzenia swych prac nie wzoruję się na żad‐
nym kierunku czy  stylu  artystycznym,  lecz  tworzę  z potrzeby 
serca  i  duszy.  Chcę  pokazać  piękno  przyrody,  przez  które 
Stwórca  do  nas  przemawia,  dając  ulgę  sercu  i  radość  oczom. 
Florografy  układam  najczęściej  późną    jesienią  i  zimą,  aby 
przypomnieć uroki każdej pory roku. Jest  to moja osobista  te‐
rapia  na  stres,  zwątpienia  i  kłopoty,  jakich  nikomu  w  naszej 
rzeczywistości  nie  brakuje.  Prosta  kompozycja  powstaje  za‐
zwyczaj w kilka godzin, ale na prace o ciekawszej tematyce np. 
jakiś pejzaż  trzeba poświęcić kilka dni lub dłużej.” 

To twórczość niecodzienna zamknięta w obrazach pełnych 
dynamiki  i  emocji,  a odbiorcom dająca możliwość obcowania 
ze sztuką piękną i niezwykłą. Florografia jest to ogromna pasja 
pani Albiny,  którą  może  realizować  i  prezentować  zarówno 
przed  najbliższymi  przyjaciółmi,  jak  i  przed  resztą  społeczeń‐
stwa. W każdą swoją pracę wkłada wiele serca i poświęca dużo 
czasu, ale robi to z ogromną radością. Jest często zapraszana do 
szkół,  przedszkoli  i  domów  opieki,  bierze  udział  w  aukcjach 
charytatywnych  i  prowadzi  warsztaty  układania  florografów 
w różnych placówkach kultury. Pani Albina ma na swoim kon‐
cie ponad 500 prac i wiele wystaw indywidualnych.

Wernisaż wystawy  florografów Albiny Róg
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Środa  31  sierpnia  2022  roku  była 
w Krasnobrodzkim Domu Kultu‐

ry  dniem  poświęconym  ilustracji  i  jej 
twórcom. W tym terminie bowiem odbył 
się  wernisaż  ogólnopolskiej  wystawy 
prezentującej ilustracje, których tematem 
była twórczość wybitnego polskiego po‐
ety, autora bajek i wierszy dla dzieci Jana 
Brzechwy.

Wydarzenie to zgromadziło wielu go‐
ści,  wśród  których  byli:  uczestnicy  XVI 
Ogólnopolskiego  Pleneru  Ilustratorów 
odbywającego  się  w  tym  czasie  w  Kra‐
snobrodzie,  w  tym  autorzy  części  prac 
prezentowanych  na  wystawie,  kurator 
wystawy  i pleneru Maria Grażyna Szpy‐
ra, przedstawiciele władz samorządowych 
Krasnobrodu  zastępca burmistrza Janusz 
Oś  i  sekretarz  gminy  Kazimierz  Gęśla, 
miłośnicy sztuki z Zamościa i okolic oraz 
przedstawiciele  lokalnej  społeczności. 
Zaproszenie na wernisaż przyjął też miej‐
scowy  zespół  folklorystyczny  „Wójto‐
wianie”, który tradycyjnie już od wielu lat 
uświetnia  swoją  muzyką  krasnobrodzkie 
wernisaże.

Wszystkich  zebranych powitała  dy‐
rektor  Krasnobrodzkiego  Domu Kultu‐
ry Mariola Czapla, a następnie „Wójto‐
wanie”,  nietypowym  dla  zespołu  folk‐
lorystycznego  utworem  ze  słowami  Ja‐
na  Brzechwy  pt.  „Witajcie  w  naszej 
bajce” muzyką i śpiewem przywitali się 
z zebranymi. To była miła niespodzian‐
ka  dla  uczestników  wernisażu,  która 
wywołała uśmiech na nie jednej twarzy, 
a niektórzy włączyli się do śpiewania.

W dalszej części spotkania o zabra‐
nie  głosu  została  poproszona  kurator 
wystawy  i  pleneru    Maria  Grażyna 
Szpyra.  W  swoim  wystąpieniu  przed‐
stawiła  informacje o wystawie  i  jej  au‐
torach.  Natomiast  zastępca  burmistrza 
Janusz Oś, w  imieniu  burmistrza Kazi‐
mierza  Misztala  i  własnym,  podzięko‐
wał  kuratorce  oraz  ilustratorom  za 
owocną  współpracę  i  zaangażowanie, 
których  efektem  są  coroczne  wystawy 
i plenery. W sposób szczególny podzię‐
kował  za  wystawę,  której  inauguracja 
odbywał się podczas tego spotkania. Do 
podziękowań dołączył kwiaty.

Potem  był  czas  na  oglądanie,  roz‐
mowy oraz integrację przy słodkim po‐
częstunku, podczas którego czas umilał 
zespół  „Wójtowianie”.  Wystawa  była 
czynna do 20 października.

O wystawie 
Wystawa  „Brzechwa  w  ilustra‐

cjach”  prezentuje  prace  powstałe  po 
ogólnopolskim  plenerze  ilustratorów, 
zorganizowanym w  2019  roku w Kra‐
snobrodzie,  którego  tematem  była 
twórczość  poety.  Zestaw  wzbogacono 
o  najciekawsze  ilustracje  do  utworów 
Brzechwy, które znamy z książek i cza‐
sopism dla dzieci.

W sumie na wystawie zgromadzono 
ponad  100  prac  autorstwa  22  artystów, 
wśród których znaleźli się laureaci wie‐
lu nagród,  twórcy  i kontynuatorzy zna‐
nej  w  świecie  „polskiej  szkoły  ilustra‐
cji”  oraz młodzi,  wyróżniający  się  ilu‐
stratorzy: Maria Ekier, Piotr Fąfrowicz, 
Elżbieta  Gnyp,  Artur  Gołębiowski, 
Hanna  GrodzkaNowak,  Magdalena 
KoziełNowak,  Halina  Kuźnicka,  Jo‐

Wernisaż wystawy „Brzechwa w ilustracjach

Słowa mają moc … 
Szkolenie w ramach II Edycji Akademii Maestrii
Stowarzyszenie  Maestria    Edukacja  i  Rozwój  oraz 

Burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz  Misztal  są  orga‐
nizatorami  szkoleń  w  ramach  II  edycji Akademii  Maestrii. 
Szkolenia  odbywają  się w Krasnobrodzkim Domu Kultury. 
Tak  jak  w  poprzedniej  edycji  prowadzi  je  dr  Małgorzata 
Misztal    coach  akredytowany  przez  ICF  na  najwyższym 
poziomie kompetencyjnym  Master Certified Coach  (MCC 
ICF).

Pierwsze szkolenie odbyło się 21 października 2022 r. Jego 
temat to: „SŁOWA mają moc  czyli jak narzekanie wpływa na 
nasze życie?”

Podczas szkolenia prowadząca pomogła m. in. znaleźć od‐
powiedzi na takie pytania jak:

1.  Czym  „karmisz  swój  mózg”    jakimi  słowami  wypełniasz 
swoje życie?
2. Jak reagujesz w sytuacji stresu i złości?
3.  W  jaki  sposób  to,  że  narzekasz  wpływa  na  życie  Twoje 
i Twoich bliskich?
4. Jak postrzegają Cię inni w sytuacji, gdy ciągle narzekasz? 

Szkolenie było też pomocne w poszukaniu alternatywy do 
narzekania.

Dziękujemy organizatorom: Małgorzacie Miecznik  preze‐
sowi  zarządu  Stowarzyszenia  Maestria  –  Edukacja  i  Rozwój 
oraz  burmistrzowi  Krasnobrodu  Kazimierzowi  Misztalowi  za 
kontynuowanie  tej  cennej  inicjatywy,  dr Małgorzacie Misztal 
za  kolejny  wspaniały  warsztat,  a  uczestnikom  za  przybycie 
i aktywny udział.

Już teraz zapraszamy na kolejne szkolenia.  
Mariola Czapla
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Dzięki  głosom  naszych  miesz‐
kańców  gmina  Krasnobród 

otrzymała  maszt  z  flagą  RP  w  ramach 
projektu  „Pod  białoczerwoną”.  Maszt 
został  zamontowany  przy  budynku 
Urzędu Miejskiego.

Jest to maszt z flagą Rzeczpospolitej 
Polskiej,  upamiętniający  zwycięstwo 
wojsk  Rzeczypospolitej  nad  armią  bol‐
szewicką  w  Bitwie  Warszawskiej  1920 
roku.  Umieszczenie  flagi  na  maszcie 
w wyjątkowym miejscu  to dowód na  to 
jak ważne są symbole narodowe w życiu 
Polaków.

Dziękujemy  wszystkim  mieszkań‐
com, którzy zabiegali o pozyskanie dofi‐
nansowania  w  ramach  tego  ogólnopol‐

skiego projektu.
Zakup  oraz  montaż  masztu  z  flagą 

RP został sfinansowany w ramach reali‐
zacji projektu „Pod białoczerwoną” pod 
honorowym  patronatem  Prezesa  Rady 
Ministrów  Mateusza  Morawieckiego. 

Celem  głównym  projektu  #PodBia‐
łoCzerwoną  jest  zjednoczenie  naszego 
kraju i jego mieszkańców. Honorowanie 
poległych  za  wolność  i  niepodległość 
naszej Ojczyzny, ale także zachęcanie do 
patriotycznych  postaw  i  dumy  z  bycia 
Polakami.

Małgorzata Brodziak

Maszt pod białoczerwoną

lanta  Marcolla,  Franciszek  Maślusz‐
czak,  Aleksandra  MichalskaSzwagier‐
czak, Krystyna Michałowska, Marianna 
Oklejak, Leszek Ołdak, Zuzanna Orliń‐
ska,  Bogusław  Orliński,  Jola  Richter
Magnuszewska,  Piotr  Rychel, Agniesz‐
ka  Rzeźniak,  Małgorzata  SawickaWo‐
ronowicz, Elżbieta Wasiuczyńska, Józef 
Wilkoń i Magdalena Wosik. 

Ilustratorów  inspirowały  różne 
utwory  poety,  zarówno    znane,  jak 
i mniej  popularne, m.  in.: Na wyspach 
Bergamutach,  Tańcowała  igła  z  nitką, 
Szelmostwa lisa Witalisa, Kaczka – dzi‐
waczka,  Akademia  pana  Kleksa,  Żuk 

i  biedronka,  Psie  smutki,  Słoń,  Pająk 
i muchy, Renifer, Niedźwiedź.

Jan Brzechwa  (18981966), właści‐
wie  Jan Wiktor  Lesman,  był  wnukiem 
warszawskiego  księgarza  i  wydawcy 
Bernarda Lesmana, stryjecznym bratem 
poety  Bolesława  Leśmiana,  który  wy‐
myślił  dla  niego  pseudonim  artystycz‐
ny: Brzechwa. Jest on jednym z najbar‐
dziej  znanych  autorów  bajek  i  wierszy 
dla dzieci, który na trwałe znalazł miej‐
sce w  polskiej  literaturze,  jednak  język 
utworów z połowy ubiegłego wieku na‐
stręcza  już  sporo  problemów  ze  zrozu‐
mieniem sytuacji, które opisuje.

Współczesne  ilustracje  pomogą 
zrozumieć trudny niekiedy dla młodego 
czytelnika  język,  a  przez  różnorodność 
rozwiązań  plastycznych  będą  mogły 
rozwijać  wrażliwość  estetyczną  i  wy‐
obraźnię  oraz  zachęcać  do  poznawania 
twórczości Brzechwy.

Wystawę  zorganizował  Krasno‐
brodzki Dom Kultury  i Maria Grażyna 
Szpyra   kurator pleneru i wystawy. 

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 39
fot. Mariola Kawecka

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Kaczórkach
29  i  30  września  2022  roku  – 

Święto  Patrona  Szkoły    to  bar‐
dzo  ważne  dni  dla  społeczności  Szkoły 
Podstawowej im. Armii Krajowej w Ka‐
czórkach. 

29  września  przyjęliśmy  uczniów 
klasy  I  do naszego,  uczniowskiego gro‐
na. Dzieci  krokiem poloneza  przywitały 
rodziców,  dziadków,  uczniów  i  nauczy‐
cieli  następnie  zaprezentowały  cześć  ar‐
tystyczną  i  złożyły  uroczyste  ślubowa‐
nie. Do tej podniosłej uroczystości przy‐
gotowała  pierwszaków wycho‐
wawczyni,  pani  Monika  Pa‐
sieczna.

30  września  już  wszyscy 
uczniowie  brali  udział  w  uro‐
czystości,  która  miała  następu‐
jący przebieg:
  Zbiórka  pocztów  sztandaro‐
wych,
 Msza święta,
 Złożenie wiązanek,
 Ceremoniał Szkolny,
 Powitanie gości,
 Uroczysta akademia,
 Wystąpienia okolicznościowe,

 Rozstrzygnięcie konkursu ”80 rocznica 
powstania  zamojskiego, Armia  Krajowa 
oczami dziecka”.

Udział  w  uroczystości  to  wyraz 
wdzięczności  dla  Polskiego  Państwa 
Podziemnego, wyraz  pamięci  o  tym,  że 
z  ofiary  przeszłych  pokoleń  powstało 
niepodległe  państwo,  w  którym  nasi 
uczniowie mogą uczyć się i bawić.

Podczas  święta  oddaliśmy  cześć 
tym,  którzy  swoje  życie  poświęcili  za 
wolność, tym którzy tej wolności nie do‐

czekali  i  tym,  którzy  wciąż  żyją  wśród 
nas. Naszą uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością: Agnieszka Pachla   Wizyta‐
torka  Delegatury  w  Zamościu  Kurato‐
rium Oświaty w Lublinie  nasz wizyta‐
tor  rejonowy,  gospodarz  tego  terenu, 
bardzo  cieszyliśmy  się  z  obecności Ka‐
zimierza Misztala    Burmistrza Krasno‐
brodu  oraz  zastępcy  burmistrza    Janu‐
sza  Osia,  jak  zawsze  był  z  nami  nasz 
duszpasterz, ksiądz proboszcz Artur So‐
kół.

Wśród  gości  były  także 
współpracujące z nami szkoły, re‐
prezentowane  przez  Elżbietę 
Działę    dyrektor  Zespołu  Szkół 
w  Krasnobrodzie  oraz  Krystynę 
Czaplę    wicedyrektor  i  Małgo‐
rzatę  Kawałek    dyrektor  Szkoły 
Podstawowej  im.  Kardynała  Ste‐
fana  Wyszyńskiego  w  Majdanie 
Wielkim.
  Obecność  gości  w  Szkole 

Podstawowej  im. Armii Krajowej 
w  Kaczórkach,  udział  w  obcho‐
dach  święta patrona  są dowodem 
tego co dla Polaka jest ważne.
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„Jestem  Polakiem  więc  mam  obo‐
wiązki  polskie” –  ta myśl  jednego  z oj‐
ców  naszej  niepodległości  Romana 
Dmowskiego  realizowana  była  przez 
pokolenia nie  tylko dorosłych,  ale  także 
dzieci. To one broniły mowy polskiej we 
Wrześni,  to one walczyły o Lwów, wal‐
czyły w Szarych Szeregach. A dzisiaj na 
uczniów naszej szkoły spada szczególny 
obowiązek  szerzenia etosu Armii Krajo‐
wej,  nie  walki,  ale  życia  dla  wartości, 

które wypisane były na sztandarach .
Już  dziś  uczniowie  naszej  szkoły   

noszą  sztandar  w  zastępstwie  żołnierzy, 
którzy odchodzą.

W drugi dzień świętowania, wszyscy 
śpiewając  o  walce  i  Ojczyźnie  daliśmy 
wyraz  naszemu  patriotyzmowi.  Kochać 
Ojczyznę, to tak łatwo powiedzieć. Pod‐
czas uroczystości kolejny raz chcieliśmy 
pokazać,  że  kochamy  Polskę  a  patron 
naszej szkoły Armia Krajowa jest dla nas 

wzorem jak żyć dla Ojczyzny.
Po uroczystości na uczniów i zapro‐

szonych gości czekał poczęstunek.
Przygotowanie  święta  to  praca  ze‐

społowa,  dlatego  chcę  podziękować na‐
uczycielom,  pracownikom  obsługi,  ro‐
dzicom,  uczniom  za  zaangażowanie 
w prace nad zorganizowaniem i uświet‐
nieniem święta patrona szkoły.

Elżbieta Zub
Dyrektor SP w Kaczórkach
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W  niedzielę  25  września  2022 
roku  odbyła  się  XII  Diece‐

zjalna  Pielgrzymka  Strażaków  do 
Sanktuarium Maryjnego w Krasnobro‐
dzie,  w  której  wzięli  udział  druhowie 
zarówno  z    Państwowej  Straży  Pożar‐
nej  w  Zamościu  jak  i  z  jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z tere‐
nu  powiatu  zamojskiego.  Pielgrzymka 
powróciła  do  kalendarza wydarzeń  re‐
ligijnych  po  dwuletniej  przerwie  spo‐
wodowanej  ograniczeniami  związany‐
mi z pandemią koronawirusa. Jej orga‐
nizatorami  byli:  ksiądz  kan.  Andrzej 
Jan Chmaj  kapelan  strażaków powiatu 
zamojskiego,  druh  Stanisław  Grześko 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Zamościu,  st. bryg.  Jacek 
Sobczyński  komendant  miejski  PSP 

w  Zamościu  oraz  Kazimierz  Misztal 
burmistrz Krasnobrodu.

Program  pielgrzymki  był  tradycyjny. 
Jej  uczestnicy  zebrali  się  przy  Kaplicy 
Objawień na Wodzie, a po ich powitaniu, 
w  uporządkowanym  szyku  udali  się  do 
sanktuarium.  Na  jego  czele,  przygrywa‐
jąc,  maszerowała  Krasnobrodzka  Orkie‐
stra  Dęta,  za  nią  były  strażackie  poczty 
sztandarowe,  zaproszeni  goście,  organi‐
zatorzy  oraz  pozostali  druhowie.  Wśród 
gości  byli:  wiceminister  sprawiedliwości 
Marcin  Romanowski,  prezes  Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Zamościu, Starosta Zamojski Stanisław 
Grześko,  vce  prezes  Zarządu  Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Zamo‐
ściu dh Sławomir Bartnik, przewodniczą‐
cy Rady Powiatu Zamojskiego Krzysztof 

Rusztyn,  burmistrzowie  i  wójtowie  po‐
wiatu  zamojskiego  oraz  druh  Kazimierz 
Mielnicki  i płk w stanie spoczynku Mie‐
czysław  Skiba. W  sumie w  pielgrzymce 
wzięło  udział  ok.  300  strażaków, w  tym 
30 pocztów sztandarowych. 

Głównym  punktem  programu  piel‐
grzymki  była  msza  święta  dziękczynna 
w  intencji  strażaków  i  ich  rodzin,  którą 
koncelebrowali:  kapelan  strażaków 
ks.  kan. Andrzej  Chmaj  i  ks.  Grzegorz 
Chabros  proboszcz parafii pw. Świętego 
Józefa w Tomaszowie Lubelskim.

Po mszy uczestnicy pielgrzymki udali 
się do kaplicy św. Rocha.

M. Czapla
fot. bryg. Andrzej Szozda
(http://straz.zamosc.pl)

XII Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków 
do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie
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W dniu 25 września 2022 r. druhowie z Ochotniczej Straży Po‐
żarnej w Majdanie Wielkim reprezentowali Powiat Zamojski 

na Wojewódzkich Zawodach SportowoPożarniczych, które odbyły się 
na stadionie miejskim w Krasnymstawie. 

W zawodach udział wzięło 40 drużyn, w  tym 22 drużyny męskie 
i 18 kobiecych. Zawody rozgrywano w trzech konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza, musztra oraz ćwiczenie bojowe.

Druhowie  z  OSP Majdan Wielki  wywalczyli  9  miejsce,  na  które 
złożyły  się wyniki  poszczególnych  konkurencji. W  sztafecie  pożarni‐
czej  zajęli  6 miejsce  uzyskując  czas  59,98  (najlepsza  drużyna  z Woli 
Przybysławskiej    57,37)  oraz  13  miejsce  w  ćwiczeniach  bojowych 
z czasem 39,15 (najlepsza drużyna z miejscowości Krzywe  31,86).

To były już trzecie zawody z naszym udziałem i drugie z rzędu.
Serdecznie dziękujemy przybyłym kibicom za gorący doping. Do‐

pisała pogoda,  zawody przebiegły we wspaniałej  atmosferze  i  zostały 
rozegrane na bardzo wysokim poziomie. Dziękujemy wszystkim dru‐
żynom  za  rywalizację,  dziękujemy  sędziom,  organizatorom  a  także 
sponsorom. 

Mamy nadzieję że za 4 lata znów będziemy mieli zaszczyt uczest‐
niczyć w zawodach na  szczeblu wojewódzkim, a za 2  lata postaramy 
się zawalczyć o podium na szczeblu powiatu.

Skład  naszej  drużyny: Wiesław  Najda    dowódca,  Paweł  Staroń, 
Daniel Kozłowski, Marek Margol, Rafał Kramarz, Marcin Kostrubiec, 
Szymon Kostrubiec, Tomasz Kostrubiec, Rafał Kozłowski.

Facebook OSP Majdan Wielki

OSP Majdan Wielki na Wojewódzkich 
Zawodach w Krasnymstawie 2022
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Spotkanie zespołów „Sami Swoi” i „Wójtowianie”
W  niedzielę  11  września  2022 

roku  w  Krasnobrodzkim  Do‐
mu Kultury  odbyło  się  spotkanie  dwóch 
zespołów  folklorystycznych.  Gościem 
miejscowego  zespołu  „Wójtowianie”  był 
zespół  „Sami  Swoi”  z  Markowej  (woj. 
podkarpackie, powiat łańcucki).

„Sami  Swoi”  to  zespół  śpiewaczy, 
który powstał z inicjatywy Koła Gospodyń 
Wiejskich w 1985 r., to jest  w roku 45le‐
cia  KGW  oraz  600lecia  wsi  Markowa. 
Od  początku  działalności  jego  instrukto‐

rem  i  akompaniatorem  jest  Jan  Kilian. 
Koncerty  kolęd  i  pieśni  wielkanocnych, 
święta  państwowe,  spotkania  środowi‐
skowe –  to okazje kiedy zespół występuje 
w  swojej miejscowości  oraz  na wyjazdo‐
wych  koncertach  i  przeglądach.  Zespół 
brał  również udział w prezentacjach pie‐
śni  pasyjnych  w  „Misterium  Paschal‐
nym”  w  Krakowie  i  Warszawie.  W  jego 
repertuarze  znajdują  się  utwory  muzyki 
klasycznej, pieśni  religijne, ballady  i pio‐
senki ludowe, regionalne przyśpiewki we‐

selne oraz utwory inscenizowane.
Spotkanie  było  okazją  do  poznania 

się,  wspólnego  śpiewania  oraz wymiany 
doświadczeń  i  repertuaru.  Choć  zespoły 
widziały się po raz pierwszy,  to wszyscy 
czuli się tak jakby znali się od dawna. Na 
koniec wizyty „Wójtowianie” obdarowali 
gości  swoją  ostatnią  płytą    i materiałami 
promującymi  Krasnobród.  „Sami  swoi” 
natomiast zaprosili nasz zespół do odwie‐
dzenia ich miejscowości.

M. Czapla

37
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W  sobotę,  22  października 
2022  r.  gościliśmy  na  scenie 

Krasnobrodzkiego  Domu  Kultury  Ze‐
spół  Pieśni  i  Tańca  „Ziemia  Leżajska” 
działający przy Zespole Szkół Technicz‐
nych w Leżajsku. Zespół  zaprezentował 
bogaty  program  muzycznotaneczny 
składający  się  z  tańców  i  pieśni  ludo‐
wych.

Podczas koncertu młodzi artyści za‐
prezentowali  m.  in.:  krakowiaka,  tańce 
rzeszowskie,  polkę  i  tańce  lubelskie. 
Występy taneczne przeplatane były pie‐
śniami  ludowymi  w  wykonaniu  soli‐
stów. 

Koncert  prowadzili  członkowie  ze‐
społu, którzy między występami przed‐
stawiali publiczności bogatą, bo już 40
letnią historię  zespołu oraz wykonywa‐
ne tańce i pieśni.

Serdecznie  dziękujemy  kierownic‐

twu  zespołu  i  członkom  za  piękny 
koncert.

Tekst i foto: M. Mazurek
Zespół  Pieśni  i  Tańca  „Ziemia

Leżajska”  –  działa  nieprzerwanie  od 
1980r przy Zespole Szkół Technicznych 
im.  T.  Kościuszki  w  Leżajsku.  Zespół 
zrzesza młodzież z Leżajskich szkół po‐
nad  gimnazjalnych  w  szczególności 
z ZST. Skład zespołu  to grupy  taneczne 
oraz  grupa  wokalna  i  instrumentalna  – 
kapela. 

W czasie swojej wieloletniej działal‐
ności  zespół  z  powodzeniem  i  wieloma 
sukcesami występował na terenie Polski, 
a także w Hiszpanii, Włoszech, Rumuni, 
Ukrainie i Grecji. 

Do najważniejszych nagród i wyróż‐
nień  zespół  zalicza  specjalne  wyróżnie‐
nie  na  Festiwalu  Szkolnych  Zespołów 

Artystycznych „O Laur Rzecha”, pierw‐
szą  nagrodę  na  Festiwalu  Karpackim 
w  Iwoniczu  Zdroju,  Główną  nagrodę 
Festiwalu  „O  Gęsie  Pióro”  w  Stalowej 
Woli,  czwarte  miejsce  na  Festiwalu  ze‐
społów  folklorystycznych  w  Rumuni 
oraz  dwukrotne  wyróżnienie  na  Festi‐
walu  Zespołów  Folklorystycznych 
w Łańcucie  „Garniec”,  odznaczenie ho‐
norowe  od  Ministra  Kultury  i  Sztuki 
oraz wiele innych. 

ZPiT  „Ziemia  Leżajska”  kultywuje 
tradycje  polskiego  folkloru  narodowego 
i  regionalnego,  a  zwłaszcza Rzeszowsz‐
czyzny. W repertuarze ma tańce narodo‐
we,  suity  tańców  rzeszowskich,  lubel‐
skich,  śląskich  oraz  tańce  estradowe. 
Kierownikiem  zespołu  jest Artur  Pęcak, 
opiekunem Agata  Zygmunt,  choreogra‐
fem  Paulina  Szczęch,  a  kierownikiem 
muzycznym Tomasz Kycia. 

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”






