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SzanowniPa�stwo!

ZanamimałyjubileuszFestiwaluMuzyki
OrganowejiKameralnej„PerArtemadAstra”.
Wtymrokuju�porazszóstyb�dziemymieli
okazj�go�ci�artystówiuczestnikówfestiwa-
lu, bowiem w dniach 19-25 sierpnia 2012r.
odb�dziesi�kolejnaedycjategomuzycznego
wydarzenia.

Podczas Festiwalu odb�d� si� recitale
organowe oraz Kurs Interpretacji Muzyki Organowej i Ogólnopolski Konkurs
Organowy przeznaczony dla młodych organistów. Uczestników konkursu b�dzie
oceniałoJurypodprzewodnictwemprof.�JózefaSerafina.

Podczas trwania festiwalu zaplanowano równie� imprezy towarzysz�ce:
wKrasnobrodzkim Domu Kultury odb�dzie si� recital Michała Bajora, spektakl
Teatru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, koncert zespołu „Blues
Royce”. Natomiast w Ko�ciele pw. ZesłaniaDucha�wi�tego odb�dzie si� recital
wiolonczelowyMichałaZieli�skiego.

Festiwalzako�czysi�25sierpniawSanktuariumMaryjnymwKrasnobrodzie
uroczyst� Msz� �w. dzi�kczynn� oraz Koncertem Laureatów Ogólnopolskiego
KonkursuOrganowegoiOrkiestryFestiwalowej.

Krasnobrodzkie �wi�to muzyki organowej i kameralnej zainicjowane przez
El�biet� Ostrowsk� – Prezesa Fundacji Młodzie�owej Orkiestry Kameralnej
DIVERTIMENTOzWarszawyiorganizowanepodjejdyrekcj�nastałewpisałosi�
wkalendarzwydarze�kulturalnychnaszegomiastainawi�zujedoponad35-letniej
tradycjikrasnobrodzkichmi�dzynarodowychkoncertóworganowych.

Zwielk�przyjemno�ci�zapraszamPa�stwanaVIFestiwalMuzykiOrganowej
i Kameralnej „Per Artem ad Astra”. Zapraszaj�c na Festiwal zach�cam do
odwiedzeniaciekawychmiejscwKrasnobrodzie,doobcowaniaznatur�,spacerów
iwycieczekpookolicy,abypodziwia�pi�knoibogactworoztocza�skiejprzyrody.

Organizatorom, Wykonawcom oraz uczestnicz�cej w nim młodzie�y �ycz�
pi�knych i owocnych festiwalowych dni, za� odbiorcom wielu niezapomnianych
dozna�iwzrusze�.

WiesławChmielowiec
BurmistrzKrasnobrodu
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EL�BIETAOSTROWSKA

Posiada stopie� nauczyciela dyplomowanego;
od 1990 roku pedagog w PSM I stopnia im. Karola
Kurpi�skiego w Warszawie; twórca i dyrygent Mło-
dzie�owejOrkiestryKameralnejDIVERTIMENTO;od
kilkunastu lat zwi�zanaTeatremPolskimwWarsza-
wiewcharakterzemuzyka instrumentalisty–skrzyp-
ka; fundator iprezeszarz�duzało�onejw1999roku
FundacjiMłodzie�owejOrkiestryKameralnejDIVER-
TIMENTO.

Urodzona w Zamo�ciu, absolwentka PSM I i II stopnia im. Karola
Szymanowskiego w Zamo�ciu w klasie skrzypiec. Uko�czyła z wynikiem bardzo
dobrym Wydział Wychowania Muzycznego w klasie dyrygentury prof. Wita
Zawirskiego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie i
PodyplomoweStudiaZarz�dzaniaKultur�naWydzialeZarz�dzania iKomunikacji
SpołecznejInstytutuSprawPublicznychUniwersytetuJagiello�skiegowKrakowie.

Autorka opracowa� utworów muzyki klasycznej na zespoły kameralne i
orkiestr�, a tak�e programów edukacyjno-wychowawczych, uwzgl�dniaj�cych w
szczególno�ci warto�ci polskiej tradycji patriotyczno-narodowej. Inicjator i
współorganizator koncertów poł�czonych z akcjami charytatywnymi: Pomocy
dzieciomAfryki,KoncertunarzeczWarszawskiegoSzpitaladlaDzieci,Koncertuw
duchuodbudowyOłtarzaOjczyznywBazylice�wi�tegoKrzy�awWarszawie.

Autorka publikacji z zakresu realizacji projektów w sferze promocji i
upowszechniania kultury, opublikowanych w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu
Jagiello�skiegowKrakowie.

Organizator licznych koncertów i tournee artystycznych Młodzie�owej
Orkiestry Kameralnej DIVERTIMENTO w Polsce i poza jej granicami:Włochy –
2001,2005,2009i2010rok,Szwajcaria–2002,Ukraina–2005,Kanada–2006,
Dania–2008iCzechy–2012;koncertówcharytatywnych,warsztatówmuzycznych
dladzieciimłodzie�y,oraznagra�płytowych.

Dwukrotnie laureatka Nagrody Indywidualnej Dyrektora Centrum Edukacji
Artystycznej za wkład w rozwój kultury polskiej. W 2005 roku wyró�niona
Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pełn� oddania prac�
pedagogiczn�. Od Kapituły FundacjiWokulski otrzymaławyró�nieniePozytywista
Roku 2010 wkategorii Kultura i Sztuka za „działalno�� promuj�c� iwspieraj�c�
młodetalentywmuzyce”.

W 2010 roku El�bieta Ostrowska za całokształt pracy pedagogicznej i
artystycznejzostałauhonorowanaprzezMinistraKulturyiDziedzictwaNarodowego
odznak� Zasłu�onydlaKulturyPolskiej



������

drJAROSŁAWWRÓBLEWSKI

Wlatach1988-1993studiowałwAkademiiMuzycz-
nej im.F.ChopinawWarszawie,któr�uko�czyłzwy-
nikiem bardzo dobrym w klasie koncertowej organów
prof.JózefaSerafina.
W latach 1993- 2002 studiował w Hochschule für

MusikunddarstellendeKunst „Mozarteum”wSalzbur-
guna„WydzialeKoncertowym”,wklasieprof.Heriberta
Metzgera, który uko�czył z wyró�nieniem i nagrod�
MinistraRepublikiAustrii, aod roku1995nawydziale

„Katolickiej Muzyki Ko�cielnej” zamkni�tym dyplomem z wyró�nieniem w
specjalno�ciach: organy, dyrygentura chóralna, improwizacja organowa i
kompozycjako�cielna.

Brałudziałwlicznychkonkursachorganowychizostałlaureatemnast�puj�cych
znich:
–OgólnopolskiePrzesłuchaniaUczniówSzkół�rednichwInowrocławiu(Imiejsce),
–Mi�dzynarodowyKonkursOrganowywKamieniuPomorskim(IVmiejsce),
–Mi�dzynarodowyKonkursOrganowywGda�sku(wyró�nienie),
–KonkursOrganowy„BachaiBuxtehudego”wSzekszard(W�gry)(IIImiejsce),
–KonkursOrganowywSanElpidoaMare(Włochy)(rundafinałowa).

Jako solista, dyrygent i muzyk kameralny wyst�puje w Polsce, Austrii i
Niemczech, Szwajcarii bior�c udział w licznych prawykonaniach utworów
kompozytorówwspółczesnych(Seierl,Raditschnig,Mahmoud).
Od kilku lat współpracuje z Mi�dzynarodowym Towarzystwem im. Paula

Hofhaymera w Salzburgu, dla którego przygotowuje liczne produkcje muzyczne
(mi�dzyinnymiwykonaniewszystkichdziełorganowychJehanaAlaina).
ObecniejestadiunktemwInstytucieMuzykologiiKULiwykładowc�wAkademii

Muzycznejim.F.ChopinawWarszawie.
Doktorat w dziedzinie „Instrumentalistyka” uzyskał w Akademii Muzycznej

wKrakowie.
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MARIOLACZAPLA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury, redaktor
naczelnyMiesi�cznika Samorz�duGminnego „Gazeta
Krasnobrodzka”.
Od pocz�tku swojej pracy zawodowej zwi�zana

zinstytucjami kultury. Pierwsza praca – bibliotekarz
wMiejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasno-
brodzie. Od 1992 roku instruktor w Centrum

UpowszechnianiaKultury,wówczas rozpoczyna równie�prac�w redakcji „Gazety
Krasnobrodzkiej”.

Odsierpnia1999r.koordynatords.kulturywCentrumO�wiatyKulturyiSportu
w Krasnobrodzie. W pa�dzierniku tego� roku zostaje powołana na stanowisko
redaktoranaczelnego„GazetyKrasnobrodzkiej”.
Od 1 wrze�nia 2002 r. pełni funkcj� dyrektora Centrum Kultury i Sportu w

Krasnobrodzie,aod1stycznia2006r.dyrektoraKrasnobrodzkiegoDomuKultury.
JakodyrektorKDKjestorganizatoremiwspółorganizatoremró�nychformpracy

zdzie�mi imłodzie��,a tak�ewielu imprezkulturalnych i rekreacyjno-sportowych
orazuroczysto�cireligijnychipatriotycznych.
Niektóre z nich np. Festiwal Kol�d i Pastorałek, Festiwal Muzyki Organowej

iKameralnej „Per Artem ad Astra”, czy Amatorskie Mistrzostwa Polski w
NarciarstwieAlpejskimiSnowboardzie„FamilyCup”maj�zasi�gogólnopolski.
Ponadtojestkoordynatoremtwórczychspotka�wybitnychpolskichilustratorów.

Efektem tej działalno�ci s� wystawy ilustracji prezentowanew wielu galeriach na
tereniePolski,atak�epozajejgranizacmiorazalbumowepublikacjetowarzysz�ce
wystawom.Projektypromuj�cepolsk�ilustracj�iliteratur�zyskałyuznanieMinistra
KulturyiDziedzictwaNarodowego.
Pełni�c funkcj� redaktoranaczelnego,ukazuj�cejsi�odponad20 lat „Gazety

Krasnobrodzkiej” – pismab�d�cego kronik�Miasta iGminyKrasnobród, zajmuje
si�gromadzeniemiarchiwizowanieminformacjiz�yciaspołeczno�cilokalnej.



��	���

19sierpnia2012r.godz.19.00
SanktuariumNawiedzeniaNaj�wi�tszejMariiPannywKrasnobrodzie

KONCERTINAUGURACYJNY

JarosławWróblewski–organy

program

DariuszPRZYBYLSKI(ur.1984)-SchüblerChorälefürOrgel(2009)

-Wachetauf,ruftunsdieStimme
-Wosollichfliehenhin

-WernurdenliebenGottlässtwalten
-MeineSeeleerhebtdenHerren

-Achbleibbeiuns,HerrJesuChrist
-Kommstdunun,Jesu,vomHimmelherunter

CésarFRANCK(1822-1890)-Chorala-moll

MarianSAWA(1937-2005)-HommageaCésarFranck(1990)

18–25sierpnia2012r.
KrasnobrodzkiDomKultury

XVWarsztatyMuzykiBarokowej

prowadzoneprzez
LeszkaFirka-kierownikaartystycznegozespołu

AltriStromenti

LeszekFirek

Uko�czyłstudiaskrzypcowewewrocławskiej
Akademii Muzycznej w klasie doc. Stefana
Czermaka,anast�pniedwuletniestudiapody-
plomowe o specjalno�ci skrzypce barokowe
w Akademii Muzycznej w Krakowie
u Zygmunta Kaczmarskiego i trzyletnie
wDresdnerAkademiefürAlteMusikuSimona
Standage'a. Uczestniczył w wielu kursach
mistrzowskich. Ma w swej biografii liczne

koncerty z czołowymi polskimi i zagranicznymi zespołami muzyki dawnej (tak�e
jakosolistaikoncertmistrz)m.in.ConcertoPolacco,OrkiestraBarokowaFilharmonii
Wrocławskiej,  Arte dei Suonatori, z zespołem kameralnym i orkiestr� barokow�
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Ganz Europa pod kierownictwem Simona Standage'a jako koncertmistrz II
skrzypiec,BerlinBaroque,L'arpafestanteiin.Grałubokutakichartystówjak:m.in.
SimonStandage,ReinhardGoebel,WielandiBartholdKuijkenowie,LucyvanDael,
Ryo Terakado, John Holloway, Andrea Marcon i in.. Jest członkiem Dresdner
Barockorchester, z któr� wykonywał cały szereg wielkich dzieł oratoryjno-
kantatowychm.in.J.S.Bacha:pasje,Msz�h-moll,Magnificat,wielekantat,atak�e
innychkompozytorów:Haendla,Heinichena,Zelenki itd..Brałudziałwnagraniach
kilkunastu płyt CD dla ró�nych wytwórni (m.in. Channel Classics, Naxos, BIS,
KOCH, DUX). Płyta AdS z koncertami Vivaldiego "La Stravaganza" z solistk�
Rachel Podger zdobyła najwy�sze uznanie i szereg presti�owych nagród jak:
Diapasond'Or,GramophoneEditor'sChoice,ChocdelaMusique,ClassicsToday.
Du�ymuznaniemciesz�si�dwiepłytyzmuzyk�skrzypcow�siedemnastegowieku
wydaneprzezameryka�sk�firm�MAGNATUNE,któreL.Fireknagrałzkierowanym
przezsiebiezespołemALTRISTROMENTI.

Leszek Firek jest współtwórc� Eksperymentalnego Wydziału Muzyki
Dawnej w Szkole Muzycznej II st. weWrocławiu, gdzie od 1994 roku prowadził
klas� skrzypiec barokowych i zespołów kameralnych. Był tak�e wykładowc�
AkademiiMuzycznejweWrocławiu.Granaoryginalnychskrzypcach:francuskiego
lutnikaPierreDelaunay,Paris1763orazFranzPlacht1783inaaltówcebarokowej.
Zajmuje si� te� plastyk�. Jego prace wystawiane były m.in. podczas
Mi�dzynarodowego Festiwalu "Wratislavia Cantans" Muzyka i Sztuki Pi�kne,
FestiwaluChopinowskiegowDusznikach,FestiwaluMoniuszkowskiegowKudowie,
Wieniawskiego wSzczawnie, Klubie Filmu, Muzyki i Literatury we Wrocławiu,
wNysie,Zamo�ciuiwGaleriiFilharmoniiweWrocławiu.Wykonujerównie�recitale
skrzypcowepoł�czonezwystaw�swoichpracplastycznych.

20sierpnia2012r.godz.17.30
KrasnobrodzkiDomKultury

„OdPiafdoGarou”

Recital

MichałaBAJORA

„OdPiafdoGarou”tokolejnyrecitalMichałaBajorapromuj�cyjednocze�nie
nowy podwójny album z piosenkami francuskimi (17-ta płyta w karierze
fonograficznej).Odwielu latpubliczno��MichałaBajoraprosiłao tak�płyt� i taki
koncert. Michał wychował si� na piosenkach z nad Sekwany. W roku 1984
Wojciech Młynarski rozwin�ł te zainteresowania i postawił kropk� nad „i” drogi
estradowej artysty. Zaprosił aktora do spektaklu muzycznego pt.: ”Brel” w
warszawskim Teatrze Ateneum. Spektakl stał si� wielkim wydarzeniem, a Bajor
zostałokrzykni�ty(przezpubliczno��ikrytyk�),nast�pc�takichbardówfrancuskich
jak Charles Aznavour, czy Gilbert Becaud. Od tegomomentu aktor i piosenkarz
po�wi�ciłsi�prawiecałkowiciekarierzezwi�zanejzmuzyk�.Stworzyłswójwłasny
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teatrpiosenkipodró�uj�cpokrajui�wieciezwielomarecitalami.Od25latpisz�dla
niego najlepsi polscy kompozytorzy i autorzy tekstów, a piosenek tych jest ju�
kilkaset.

Artysta za�piewa piosenki z repertuaru takich znakomito�cimuzycznych jak
min. Edith Piaf, Charles Aznavour, Yves Montand, Gilbert Becaud, czy Garou.
Wszystkie w tłumaczeniach mistrza Wojciecha Młynarskiego i stylowych
aran�acjach Wojciecha Borkowskiego. Opowie równie� historie zwi�zane z
wykonawcamii�piewanymipiosenkami.

Arty�cietowarzyszyTomaszKrezymon–fortepian.

MichałBajor

Urodził si� 13 czerwca 1957 roku.
OdnajmłodszychlatmieszkałwOpolu,
dorastałwatmosferzefestiwali i teatru.
Jegoojciecbyłaktoremwteatrzelalek
ikilkuletni Michał cz�sto obserwował
jego prac�. Jako mały chłopiec zagrał
sw� pierwsz� w �yciu rol�: został
wilkiem w adaptacji Czerwonego
Katurka. W  dzieci�stwie  uczył  si�

tak�eta�ca
igrynafortepianie.

Debiutujew1970rokuweliminacjachdoFestiwaluPiosenkiPolskiejwOpolu.
Miał wówczas trzyna�cie lat. Trzy lata pó�niej, po wygranym Festiwalu Piosenki
Radzieckiej w Zielonej Górze, zaproszony został do udziału w XIII
Mi�dzynarodowymFestiwaluPiosenkiwSopocie.W latach1975–76koncertujez
orkiestramiStefanaRachoniaiHenrykaDebicha.
Zauwa�onyprzezdebiutuj�c�Agnieszk�HollandsiedemnastoletniBajorzagrał

wfilmieWieczóruAbdonaubokugwiazdypolskiegokina–BeatyTyszkiewicz.Po
uko�czeniu szkoły�redniej dostaje si� nastudiawwarszawskiejPWST.Jeszcze
na studiach, w 1979 roku, wyst�pił w znakomitej sztuce P. Schaffera pt. Equus

wwarszawskim Teatrze Ateneum. Wielokrotnie stawał przed kamer�,
współpracuj�c z najlepszymi polskimi re�yserami: Kie�lowskim, Sass, Bajonem,
	ebrowskim, Falkiem, Koprowiczem i wieloma innymi. Był jazz,W biały dzie�,
Limuzyna Daimler–Benz, Medium, Przeznaczenie, Ucieczka z kina „Wolno��” to
tylkoniektóreobrazyzudziałemaktora.Nale�yrównie�pami�ta�onominowanym
doOscarafilmieHanussenIstvanaSabo,wktórymMichałwyst�piłubokuKlausa-
MariiBrandauera(1988).
PosukcesachnaFestiwalachPiosenkiAktorskiejweWrocławiu (1984,1986)

za�piewałBajor–tymrazemju�jakogwiazda–nafestiwalusopockim,zdobywaj�c
nagrod�dziennikarzydlanajlepszegowykonawcy.W1987rokuartystanagrałsw�
pierwsz� płyt� –Michał Bajor Live, na której znale��mo�emy takie przeboje jak
Ogrzej mnie czyWalc na tysi�c pas. Ten ostatni utwór ze słowami i muzyk�
JacquesaBrela stał si� jednymznajwa�niejszychw repertuarzeartysty.W1989
roku pojawiła si� w sklepach kolejna kaseta – Michał Bajor Nowe Piosenki z
utworami Korcza, Stokłosy (muzyka), Rogalskiego, Młynarskiego, Kofty,

��������	
�����������
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Sosnowskiego(słowa)iinnychrównieznakomitychtwórców.Niecopó�niejprzyszła
kolej na kol�dy (1991) i utwory dla dzieci (1992) oraz kaset� Michał Bajor 6 lat
pó�niej(1992).

Michał Bajor Stworzył swój własny charakterystyczny styl, którym do dzi�
zachwycaswychwielbicielinacałym�wiecie.Jegonazwiskopojawiałosi�m.in.na
afiszach Essen, Los Angeles czy Madrytu. Owocem poszukiwa� zagranicznych
�cie�ek jestwydanawiosn�1994 rokupłyta i kasetaangielskoj�zycznapt.Kings
&Queens.
W1993rokuBajornagrywadwana�cienowychutworów,wydajenow�płyt�.
Rozpoczyna równie� przygotowania do premiery spektaklu Bajor w Buffo w
re�yseriiJanuszaJózefowicza.Spektakltenstajesi�wkrótcekolejnymogromnym
sukcesem artysty. Rok 1994 to teatralny „come back” Bajora. Otrzymuje on rol�
ChewmusicaluEvitawchorzowskimTeatrzeRozrywki.Premieramiałamiejsce11
grudnia. O artyst� upomniała si� równie� scena dramatyczna. Zagrał wi�c wraz
zEw�Serw�w znakomitej sztuceTomaKempi�skiegopt.Odchodzi�w re�yserii
AndrzejaRozhinaorazwspektakluGłosyumarłychwTeatrzeTelewizji.

Piosenkajednakaninamomentniezostałaodsuni�tanadalszyplan.W1995
rokupojawiasi�narynkupłytaCDorazdwiekasetyMichałaBajora.Piosenki,które
si� na nich znajduj�, s� w wi�kszo�ci rezultatem współpracy artysty z Piotrem
Rubikiem i Andrzejem Ozg�. W mi�dzyczasie maj� miejsce kolejne sukcesy
teatralne. Bajor gra bowiem w sztuce pt. Ewa Hitler pali Camele autorstwa i w
re�yseriiJackaKoprowiczaprzygotowan�przezgda�skiTeatrWybrze�e.

W 1997 roku wygrywa telewizyjny plebiscyt na najlepszego rozmówc�
programuGodzina szczero�ci. Po trzyletniej przerwie artysta wydaje cztery płyty
b�d�ce antologi� jego twórczo�ci. Nagrywa dziesi�t�, jubileuszow� płyt� pt.
Uczucia – Michał Bajor 1998, a jednocze�nie promujeAntologi�.W „magicznym”
2000rokuukazujesi�nowysrebrnykr��ek:Kochamjutro.Sporoturefleksji,alei
miło�nicyMichała „pogodnego” znajd� co� dla siebie, jak cho�byNie znajd� nas
autorstwaAndrzejaOzgi zmuzyk�PiotraRubika.W tymsamym rokuRMFFM i
Pomaton EMI wydaj� w serii Złota kolekcja płyt� Michał Bajor – Bł�dny Rycerz.
Równie� wroku 2000 wciela si� Michał Bajor w rol� Cezara Nerona w filmie
JerzegoKawalerowiczaQuovadis?

21sierpnia2012r.godz.19.00
KrasnobrodzkiDomKultury

„MyzXXwieku”
TeatrAkademickiUniwersytetuWarszawskiego

KrzysztofOstrowski- fortepian
Nagitarzeakompaniujego�cinnieWojciechHoffmann

Spektakl oparty jest na twórczo�ci Krzysztofa Klenczona - genialnego
kompozytora najwi�kszych polskich przebojów muzyki rozrywkowej lat 60. i 70.,
idola ówczesnej młodzie�y. Krzysztof Klenczon �piewał w zespołach: Niebiesko
Czarni,Pi�ciolinie,CzerwoneGitary,TrzyKoronyisamodzielnie.

Spektaklobj�łapatronatemPaniAlicjaKlenczon-Korona.
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TeatrAkademicki
UniwersytetuWarszawskiego

 Powstał jesieni�1988r.dzi�-
ki pomocy ówczesnego rektora
profesora Grzegorza Białkow-
skiego i zarejestrowany został
naUczelni1 lutego1989r. jako
Koło Artystyczne. Twórc� i kie-
rownikiem artystycznym Teatru
jest Ryszard Adamski – absol-
went Wydziału Polonistyki Uni-
wersytetuWarszawskiegoiaktor.
W pracach Teatru bior� udział studenci ró�nych wydziałów Uniwersytetu

Warszawskiego i innych uczelni warszawskich, pochodz�cy z całej Polski i z
zagranicy, a tak�e liceali�ci, wybrani podczas eliminacji. Od pocz�tku istnienia
TeatrAkademickiUWorganizujeprogramyedukacyjnewzakresieteatru,kultury i
sztuki, spotkania z wybitnymi przedstawicielami �wiata kultury, nauki, polityki i
biznesu,promujetwórczeosi�gni�cialudzimłodych.
Teatr zrealizował dziesi�tki premier, zagrał kilkasetspektakli.Swoje spektakle

prezentuje najcz��ciej na terenie Uczelni w Pałacu Kazimierzowskim, Pałacu
Tyszkiewiczów-Potockich,StarymBUW-ieiwPiwnicypodHarend�orazwinnych
atrakcyjnych miejscach w Warszawie. Grał równie� w Gda�sku, Kołobrzegu,
Krakowie (w Piwnicy pod Baranami, na Uniwersytecie Jagiello�skim), Olsztynie
(m.in.nami�dzynarodowymfestiwalu teatralnym)orazzagranic�:wCasablance,
Edmonton, Los Angeles, Niagara-on-the-Lake, Montrealu, Pary�u, Portland,
Salzburgu,Seattle,Sztokholmie,Toronto,VancouveriWiedniu.
Wczerwcu1998r.decyzj�SenatuUczelniTeatrAkademickiUWzostałwpisany

doStatutuUniwersytetujakoJednostkaOgólnouczelniana.

22sierpnia2012r.godz.19.00
Ko�ciółZesłaniaDucha�wi�tegowKrasnobrodzie

MichałZieli�ski–wiolonczela

program

JohannSebastianBACH(1685-1750)
Suitano6

KrzysztofPENDERECKI(1933-)
Divertimentonawiolonczel�solo

ZoltanKODALY(1882–1967)
Sonatanawiolonczel�solocz1i3
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MichałZieli�ski

Uko�czył Liceumw ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego
wWarszawiew klasie prof. KazimierzaMichalika. Jest dwukrot-
nym stypendyst� Ministra Kultury.W 2004r. zaj�ł II miejsce na
OgólnopolskichPrzesłuchaniachWiolonczelowychwŁodzi izdo-
był II nagrod� na Mi�dzynarodowym Konkursie im. Kazimierza
Wiłkomirskiego w Poznaniu. Wyst�pił jako solista w sali
koncertowej Filharmonii Narodowej w ramach Koncertu

LaureatówKonkursów.W2005 r.wygrywaj�c przesłuchaniawPolsce zostałwybrany
uczestnikiem programu Morningside Music Bridge w Kanadzie gdzie otrzymał
stypendium.Miałokazj� pracowa�podkierunkiem takichpedagogów jak:T.Strahl,S.
Rolston, H. Jensen, A.Orkisz, A. Parisot, R. Jabło�ski. Aktywnie uczestniczył w
wykonaniach muzyki współczesnej, mi�dzy innymi na Festiwalu Laboratorium Muzyki
Współczesnej, gdzie jako solista wraz z kwartetem Kwartludium wzi�ł udział w
prawykonaniu utworuAleksandraKo�ciowa.W lutym2006 r. został zaproszony przez
San Diego State University, aby da� cykl koncertów, prezentuj�c głównie utwory
AleksandraKo�ciowa.Od2008rokutworzywrazzpianistk�Yuk�Hattoriduetonazwie
2in1, w którym wyst�puje w Polsce i za granic�. Duet w 2011 roku otrzymał trzeci�
nagrod� na 18th International BrahmsCompetitionwPoertschach (Austria).Wmarcu
2012 r. Michał Zieli�ski zdobył I nagrod� oraz Nagrod� Specjaln� za Wybitn�
Osobowo��Artystyczn�naIIOgólnopolskimTurniejuWiolonczelowymwWarszawie.

Obecnie kontynuuje nauk� we Włoszech u jednego z najwybitniejszych
wiolonczelistów�wiata–maestroEnricoDindo.

24sierpnia2012r.godz.19.00
KrasnobrodzkiDomKultury

„BluesRoyce”

KrzysztofOstrowski–fortepian
FranciszekPospieszalski–kontrabas

MichałSzeligowski-perkusja

ZespółBluesRoycerozpocz�łdziałalno��w2010rokuna
IVFestiwaluMuzykiOrganowejiKameralnej„PerArtemadAstra”
wKrasnobrodzie.

Zało�ycielem zespołu jest Krzysztof Ostrowski, a w jego
skład wchodz� muzycy, którzy oprócz muzyki klasycznej
zafascynowanis�bluesemijazzem.

BluesRoyce koncertowałm.in. wO�rodkuAzzunOrient
wBarczewie, w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie,
podczasUroczysto�ci40-leciazako�czeniastudiówabsolwentów
wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) w Warszawie,
wCentrum Konferencyjnym Wojska Polskiego z okazji 10-lecia
Fundacji Młodzie�owej Orkiestry Kameralnej Divertimento
wWarszawie, podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Racjonalna antybiotykoterapia” pod patronatem Polskiej
AkademiiNaukwZamkuwRynie.
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21i22sierpnia2012r.
SanktuariumNawiedzeniaNaj�wi�tszejMariiPannywKrasnobrodzie

KursInterpretacjiMuzykiOrganowej
prowadzonyprzezJurorówOgólnopolskiegoKonkursuOrganowego.

VOgólnopolskiKonkursOrganowy
Krasnobród2012

SanktuariumNawiedzeniaNaj�wi�tszejMariiPannywKrasnobrodzie

IETAPKONKURSU
23sierpnia2012r.:godz.13.00–17.00

IIETAPKONKURSU
24sierpnia2012r.:godz.13.00–17.00

registrant–KrzysztofOstrowski
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JURY

Prof.JózefSerafin-Przewodnicz�cyJury

Urodził si� w 1944 roku w Krakowie. Uko�czył
zodznaczeniem studia w krakowskiej Pa�stwowej
Wy�szej Szkole Muzycznej w klasie organów prof.
Bronisława Rutkowskiego i prof. Jana Jargonia.
Wlatach1970-72studiowałwHochschule fürMusik
UndDarstellendeKunstwWiedniuwklasieprof.AntonaHeillera,uzyskuj�cdyplom
z odznaczeniem i nagrod� specjaln�. Jest laureatem pierwszych nagród
otrzymanych wOgólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi (1964),
Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Warszawie (1967) i Mi�dzynarodowym
KonkursieOrganowymwNorymberdze(1972).Wyst�powałniemalwewszystkich
krajach Europy, atak�e w Japonii, Kanadzie i USA. Dokonał licznych nagra�
radiowych, telewizyjnych i płytowych (Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola,
Motette, Aulos, Dux). Brał udział w pracach Jury wielu mi�dzynarodowych
konkursów organowych, m.in. w orymberdze, Pradze, Manchester, Beauvais i
Gda�sku. Jest profesorem Akademii Muzycznej im. F. Chopina wWarszawie, a
tak�e profesorem i kierownikiem Katedry Organów Akademii Muzycznej w
Krakowie. Był równie� wykładowc� uniwersytetóww Japonii, Kanadzie i USA.W
roku 1996 prowadził klas� mistrzowsk� wSeulu (Korea Płd.). Pełni funkcj�
kierownika artystycznego Mi�dzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i
KameralnejwKamieniuPomorskimorazLe�ajsku.

drJadwigaKowalska   

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
wWarszawie. Studiowała w klasie organów prof. Joachima
Grubicha.W latach 1994-1998 doskonaliła swoje umiej�tno�ci
w Konserwatorium w Lozannie (Szwajcaria) pod kierunkiem
prof.KeiKoito.Studiauko�czyłaotrzymuj�cnajwy�sz�ocen�–
„premierprix” zwyró�nieniem– jednogło�nieprzyznan� przez
jury.W roku 2003wAkademiiMuzycznej im.G. i K. Bacewi-
czówwŁodziuzyskałastopie�doktorasztuki.ObecniejestadiunktemwInstytucie
Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi równie� zaj�cia
zzakresugrynaorganachwSzkoleMuzycznej im.T.SzeligowskiegowLublinie.
W latach 1994-1998 piastowała stanowisko głównego organisty w ko�ciele
ewangelicko-reformowanym Saint Luc w Lozannie. Była równie� organistk� w
ko�cieleewangelicko-augsburskim�wi�tejTrójcywLublinie.Prowadzidziałalno��
artystyczn�obejmuj�c�koncertywkraju izagranic�.Dokonałanagra�dlaRadio
SuisseRomande iRadioChablais. Jest członkiemzespołu „CollegiumZiele�ski”.
Wzwi�zku z przypadaj�c�w 2011 roku 400. rocznic�wydaniawWenecji zbioru
„Offertoria et communiones totius anni” Mikołaja Ziele�skiego bierze udział w
projekcie nagrania dzieł wszystkich tego kompozytora pod dyrekcj� Stanisława
Gało�skiego.

drJarosławWróblewski
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ZAKO�CZENIEFESTIWALU

25sierpnia2012r.
SanktuariumNawiedzeniaNaj�wi�tszejMariiPanny

wKrasnobrodzie

godz.18.00

UroczystaMsza�wi�taDzi�kczynna

godz.19.00

KONCERTLAUREATÓW

VOGÓLNOPOLSKIEGOKONKURSUORGANOWEGO

(ogłoszeniewynikówKonkursu,wr�czenienagródiwyró�nie�)

program

utworyorganowewybraneprzezJury

wwykonaniuLaureatówKonkursu

oraz

LeszekFirek–skrzypce


KrzysztofOstrowski–organy

OrkiestraFestiwalowa

Młodzie�owaOrkiestraKameralnaDIVERTIMENTO

prowadzeniekoncertu–MariolaCzapla
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KrzysztofOstrowski

Urodzony 1 stycznia 1993 roku w Warszawie,
absolwent Pa�stwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
im. Józefa Elsnera wWarszawie, w klasie organów
drJarosławaWróblewskiego, student I roku na Wy-
dzialeFortepianu,KlawesynuiOrganówUniwersytetu
MuzycznegoFryderykaChopinawWarszawiewkla-
sieorganówprof.JózefaSerafina.
Jest laureatem Nagrody Specjalnej za prawyko-
naniesolowejpartiiorganowejwutworzeAlicjiGronau
Suita Krasnobrodzka podczas I Festiwalu Muzyki
OrganowejiKameralnejPerArtemadAstraw2007r.

wKrasnobrodzie,laureatemnagrodyzanajlepszewykonanieutworuMarianaSawy
i Nagrody Publiczno�ci w I Ogólnopolskim Konkursie Organowym Krasnobród
2007. Był uczestnikiem rundy finałowej IKrakowskiego Konkursu Młodych
Organistóww2008r.Jest tak�e laureatemIIINagrody IIKrakowskiegoKonkursu
MłodychOrganistóww2009r.wKrakowie.

Koncertował m.in.: w Bazylice �wi�tego Krzy�a w Warszawie, w Auli im.
Kardynała Stefana Wyszy�skiego Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w
Lublinie, w Ko�ciele �w. Wincentego a’Paulo w Otwocku, w Blagards Kirke w
Noerrebro wKopenhadze, w Ko�ciele �wi�tego Stanisława w Rzymie. 23 maja
2010 rokuwKo�ciele�w.AndrzejaBoboliwWarszawie brał udziałwKoncercie
Architektura wiary – młodzie�cze poezje Karola Wojtyły, organizowanym przez
ImpresariatArtystycznySursumArtes.

W2010rokuzało�yłzespółBluesRoyce.Odwrze�nia2011rokupełnifunkcj�
kierownikamuzycznegoTeatruAkademickiegoUniwersytetuWarszawskiego.

Młodzie�owaOrkiestraKameralna
DIVERTIMENTO

Młodzie�owa Orkiestra Kameralna Divertimento istnieje od 1997 roku.
Zało�ycielem i dyrygentemOrkiestry jest El�bieta Ostrowska.WOrkiestrze graj�
uczniowie iabsolwenciPSMIst. im.KarolaKurpi�skiegowWarszawie.Wswoim
dorobku artystycznymOrkiestrama kilkadziesi�t koncertów w kraju i za granic�,
m.in. wStudiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w
Warszawie, wMuzeum Kolekcji im. Jana Pawła II wWarszawie, w Bazylice �w.
Krzy�a wWarszawie w cyklu Musica Sacra, wSali Koncertowej Katolickiego
CentrumKulturywKrakowie,naJasnejGórzewCz�stochowie,wSaliKoncertowej
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina wWarszawie, wTeatrze Polskim
wWarszawie.

Wdniach od 16 do 23maja 2002 r. Orkiestra brała udział w7th European
YouthMusicFestivalSwitzerland02,organizowanymwramach�wiatowejwystawy
EXPO2002wSzwajcarii.

Wsierpniu 2001 roku Orkiestra miała zaszczyt wyst�pi� dla Ojca �wi�tego
Jana Pawła II na prywatnej audiencji w czasie Jego letnich wakacji w Castel
Gandolfo,awstyczniu2005rokuwAuliPawłaVIwWatykaniepodczasostatniej
AudiencjiGeneralnejOjca�wi�tegoJanaPawłaII.
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Od 29 kwietnia do 13 maja 2006 roku, dzi�ki dofinansowaniu w ramach
Programów Operacyjnych „Promocja polskiej kultury za granic�” Ministerstwa
Kultury iDziedzictwa Narodowego, Orkiestra koncertowała w Kanadzie, mi�dzy
innymi wKonsulacie Generalnym RP w Toronto, w Centrum Kultury Polskiej w
Mississauga,wKatedrzewSt.CatharinesorazwMuzeumCywilizacjiwOttawie.

19 sierpnia 2007 roku podczas Inauguracji I Festiwalu Muzyki Organowej
iKameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2007, Orkiestra dokonała
prawykonania specjalnie dlaniej skomponowanego przezAlicj�Gronau utworu –
„SuitaKrasnobrodzka”,apodczas IIFestiwaluw2008 rokuprawykonaniautworu
DariuszaPrzybylskiego„ConcertoFestivo”.

9 listopada 2007 roku orkiestra wyst�piła podczas Mi�dzynarodowej
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Postacie terroryzmu – post�powanie w
stanachzagro�enia”wPałacuwHelenowie.

Wdniach27-30kwietnia2008rokuOrkiestrakoncertowaławAmbasadzieRP
wKopenhadzeiwBlaagaardsKirkewNoerrebrowKopenhadze.

Wewrze�niu2009rokuOrkiestramiałazaszczytzaprezentowa�si�podczas
Audiencji Generalnej Ojca �wi�tego Benedykta XVI w Watykanie oraz w XV
wiecznymKo�ciele�wi�tegoStanisławawRzymie.

1stycznia2011rokunazaproszenieAsessoraProwincjiReggiodiCalabria,
Orkiestrawyst�piłazKoncertemNoworocznymwPlacanicaweWłoszech.

15maja2012rokurazemzchóremPuellaeCantatesOrkiestrawzi�łaudział
w Uroczystej Inauguracji Sali Koncertowej Gotyckiego Zamku w Litom
�icach
wCzechach.

Dotychczasowy dorobek artystyczny Orkiestry, obejmuj�cy okres od
renesansu do muzyki współczesnej, został utrwalony na sze�ciu płytach CD,
nagranychwStudiuS-2PolskiegoRadiawWarszawie.

Od2009rokuPatronatnaddziałalno�ci�Młodzie�owejOrkiestryKameralnej
DIVERTIMENTOobj�łaKrajowaIzbaRozliczeniowaS.A.,aod2011rokuBusiness
CentreClub.
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PATRONAT
Młodzie�owejOrkiestryKameralnejDIVERTIMENTO
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Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. swoje usługi kieruje przede wszystkim do
banków, instytucji finansowych, przedsi�biorstw, administracji publicznej, firm,
działaj�cychwobszarzee-commerceorazichklientów.
KIR S.A., za po�rednictwem systemów ELIXIR® i EuroELIXIR, przetwarza
rocznie blisko 1, 5 mld bezgotówkowych transacji płatniczych. Wraz z
wprowadzeniemJednolitegoObszaruPłatno�ciwEuro(SEPA),poł�czonezostały
platformy EuroELIXIR i STEP2, zapewniaj�c uczestnikom paneuropejsk�
adresowalno�� płatno�ci. Rozrachunek systemu EuroELIXIR dokonywany jest na
platformie systemu TARGET2.  Izba uczestniczy tak�e w wymianie płatno�ci
pomi�dzy europejskimi izbami rozliczeniowymiw ramach stowarzyszenia EACHA
(European Automated Clearing House Association).  Obecnie KIR S.A. prowadzi
intensywne działania zwi�zane z wprowadzeniem na rynek usługi rozlicze�
płatno�ci natychmiastowych Express ELIXIR, która pozwala na realizacj�
przelewów mi�dzybankowych w czasie rzeczywistym, liczonym w sekundach, w
trybie 24/7/365. W czerwcu br. banki rozpocz�ły proces wdra�ania usługi i
udost�pniania jej swoim klientom. Wcelu usprawnienia komunikacji pomi�dzy
uczestnikami systemów rozliczeniowych ELIXIR

®
i EuroELIXIR a podmiotami

współpracuj�cymi z bankami, Izba wdro�yła i systematycznie rozszerza
funkcjonalno�� usługi OGNIVO słu��cej do elektronicznej wymiany informacji.
Obecnie korzystaj� z niej banki, ZUS, Poczta Polska, komornicy s�dowi oraz
przedsi�biorcy.Izba,jakopierwszafirmawPolsceijednazpierwszychwEuropie,
zaoferowałausługipodpisuelektronicznego.Od2003r.,namocydecyzjiministra
gospodarki, jest kwalifikowanym podmiotem �wiadcz�cym usługi certyfikacyjne w
zakresiewydawaniacertyfikatówkwalifikowanychorazznacznikówczasu.KIRS.A.
wprowadziła na polski rynek równie� wiele innowacyjnych produktów i usług,
wspieraj�cych rozwój rynku płatno�ci bezgotówkowych w Polsce. Nale�y do nich
m.in.usługaPayByNet -pierwszywPolscesystemdo realizacjigwarantowanych
płatno�ci internetowych, dedykowany bran�y e-commerce oraz sektorowi
administracji publicznej. System PayByNet został zintegrowany z elektroniczn�
Platform� Usług Administracji Publicznej (ePUAP) i jest pierwszym systemem
umo�liwiaj�cym klientom wnoszenie opłat urz�dowych drog� elektroniczn� i
pozwalaj�cym na generowanie Elektronicznego Po�wiadczenia Opłaty. KIR S.A.
udost�pniłarównie�usług�invoobill-pierwsz�napolskimrynkuusług�typuEBPP
(elektronicznej prezentacji ipłatno�ci rachunków), działaj�c� w oparciu o kanały
bankowo�ci elektronicznej. Obecnie z usługi mo�e korzysta� ponad 95%
u�ytkowników bankowo�ci elektronicznej w Polsce. KIR S.A. oferuje równie�  w
ramach systemu eArchiwum usługi zarz�dzania dokumentami papierowymi i
elektronicznymi, a tak�e odczytu optycznego. Jako SWIFT Service Bureau, Izba
oferujedost�pdosieciSWIFTNet.
W2011r.KIRS.A.zostałanominowanadoNagrodyGospodarczejPrezydenta

RPwkategoriiInnowacyjno��.KIRS.A.jestRynkowymLideremInnowacji2012.
�
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Krasnobród–serceRoztocza

ZkarthistoriiKrasnobrodu

Krasnobródtolicz�ceniewieleponad3tys.mieszka�cówmiasteczkopoło�one
na Roztoczu �rodkowym, 24 km na południe od Zamo�cia, w otoczonej lasami
dolinie rzeki Wieprz. Nazwa miejscowo�ci wywodzi si� od słów „krasno” – w
znaczeniupi�kno,urodaoraz„bród”–płytkieprzej�cieprzezrzek�.
Krasnobród otrzymał prawa miejskie w 1576 r. W 1585 roku w zwi�zku z

przej�ciem na kalwinizm rodu Leszczy�skich, w Krasnobrodzie powstał zbór
kalwi�ski.ObradowałtuSynodKalwinówMałopolskichorazSynodProwincjonalny.
W 1673 roku, po upadku kalwinizmu Jan Stanisław Tarnowski oddał ko�ciół
katolikomiosadziłwnimDominikanów.Najwi�kszychdewastacjiwKrasnobrodzie
dokonaliKozacyiTatarzy,wtrakciewojenilicznychnajazdów,jakiemiałymiejsce
w XVII w. Dopiero w 1672 roku hetman Jan Sobieski przep�dził Tatarów. Ten
wybitnywódz,apó�niejkrólPolskiprzebywałwKrasnobrodziekilkakrotnie,oczym
�wiadcz� jego listy pisane st�d do ukochanej �ony Marii Kazimiery. W obu
powstaniach: listopadowym i styczniowym mieszka�cy Krasnobrodu brali czynny
udział,zacow1864rokuwładzecarskie,pozbawiłyKrasnobródprawmiejskich i
herbu.PrawamiejskieprzywróconoKrasnobrodowidopiero1stycznia1995roku.
Ziemi Krasnobrodzkiej nie omin�ła I wojna �wiatowa. O czym �wiadcz�

metalowekrzy�enagrobachmiejscowegocmentarza zdat� 1915 roku.Równie�
podczas II wojny �wiatowej bardzo ucierpiała miejscowa ludno��. W tym czasie
swoje oblicze architektoniczne stracił rynekmiasta. Od 1884 roku, za spraw� dr
Alfreda Rosse, który zorganizował tu pierwsze w Polsce sanatorium
przeciwgru�licze, zwane Instytutem Kumysologicznym Krasnobród stał si�
o�rodkiemkuracyjnym.Tak�ewokresieMi�dzywojennymKrasnobródrozwijałsi�
jakoo�rodekkuracyjny.FunkcjonowałotuwówczasSanatoriumnatzw.Belfoncie.
W1939 rozpocz�to budow� kolejnego, niestety oba obiekty uległy zniszczeniuw
wyniku działa� wojennych. Okres powojenny to czas odbudowy Krasnobrodu ze
zniszcze� wojennych.W 1950 roku, utworzono w Krasnobrodzie sanatorium dla
dzieci.Lata70-teXXw.tookresintensywnegorozwojuKrasnobrodujakoo�rodka.
turystyczno-wypoczynkowego.PrzełomwiekówXXiXXItookresaktywnychstara�
ouzyskaniestatusumiejscowo�ciuzdrowiskowejzako�czonychpowodzeniem–od
sierpnia2002Krasnobródjestuzdrowiskiem.

Historiacudownegoobrazka

HistoriaKrasnobrodu idziewparze zhistori� kultu religij-
nego.Tazkoleinierozł�czniezwi�zanajestzobjawieniemsi�
MatkiBo�ej,uzdrowieniemJakubaRuszczyka iznalezieniem
CudownegoObrazka.
Pocz�tkikultuNMPKrasnobrodzkiejsi�gaj�sierpnia1640

roku–�wi�taMatkiBoskiej�nie�nej,kiedy to24-letni Jakub
Ruszczyk,mieszkaniecokolicznejwsiSzarowola,przybywszy
do boru pod Krasnobrodem, by modli� si� o uzdrowienie,
usłyszał: „Postaw tu figur�, albowiem tu b�dzie si� chwała
Synamegoodprawiała.Anaznaktegowiedzotym,�ejeste�
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ju�odchorobyzwolniony”.WmiejscuobjawieniaJakubobdarzony łask�zdrowia,
zwdzi�czno�ci stawia figur� pocz�tkuj�c� narodziny Sanktuarium Matki Bo�ej
wKrasnobrodzie. Miejsce objawienia si� Matki Bo�ej krasnobrodzianie otoczyli
szczególn� czci�.Wielu z przybywaj�cych tam pielgrzymów do�wiadczyło w tym
miejscu cudów i łask, które upami�tnialiwieszaj�cwota i obrazki na postawionej
przez Ruszczyka figurze oraz na rosn�cych obok drzewach.W listopadzie 1648
roku figura oraz jej otoczenie zostały zniszczone i zrabowane przez Kozaków
Chmielnickiego.Wiosn�1649 rokumiejscowa ludno��wpo�niegowymbłocie,na
miejscuobjawienia,znajdujemałyObrazekowymiarach9x14cm.Przedstawiaon
Matk�Bosk�adoruj�c�Dzieci�Jezus le��cenaziemi.Obrazekzostałwykonany
napapierzemetod�metalorytnicz�wnieznanej drukarni (pierwowzór cudownego
obrazkaznajdujesi�wPinakotecemonachijskiejijestnamalowanynadesceprzez
FranceskoRaiboliniegozBolonii(1430-1518).ZnalezionyObrazekpomimo,i�le�ał
od jesieni dowiosnywbłocie, zachował swoj� �wie�o��, cowierni uznali za fakt
nadzwyczajny. Otoczono go wielk� czci� i kultem. Wie�� o Obrazku dotarła do
ksi��nej Katarzyny Zamoyskiej, która otoczyła go czci� i umie�ciła w drewnianej
kaplicy, wzniesionej przy pomocy krasnobrodzian na miejscu postawionej przez
Ruszczykafigury.Piecz�nadprzybytkiemZamoyscypowierzyliOO.Dominikanom.
W 1673 roku na Krasnobród napadli Tatarzy i spalili kaplic�. Cudowny Obrazek
jednak ocalał. W 1674 roku Komisja Teologiczna Akademii Zamojskiej zbadała
�wiadectwa objawie� i spisała ich histori�. Od tego czasuObrazek powszechnie
uznawanozacudowny.DalszahistoriaCudownegoObrazkazwi�zanajestz�on�
królaJanaIIISobieskiegoMari�Kazimier�,zwan�Marysie�k�,którazacudown�
łask� uzdrowienia, której dost�piła w 1680 roku b�d�c w Krasnobrodzie
wybudowała, jako votum dzi�kczynne, drewniany ko�ciółek, który po po�arze,
zostałprzebudowanywlatach1690-1699wmurowanyko�ciółwstylubarokowym,
któryistniejedodzi�.CudownyObrazekumieszczonowgłównymołtarzu.Podczas
wojny szwedzkiej w 1703 roku Obrazek był przechowywany w Zamo�ciu, gdzie,
podczas obl��enia, obnoszono Go po murach okalaj�cych miasto niczym obraz
Jasnogórskipodczasobl��eniaCz�stochowy.Od1864roku,pokasacieklasztoru
OO.Dominikanów,opiek�nadSanktuariumprzej�liksi��adiecezjalni.Drugawojna
�wiatowa iokupacja niemiecka przyniosły nowe, niepomy�lne dla Sanktuarium
wydarzenia.Gdyw1943 rokuNiemcyzamienili ko�ciół namagazyn,mieszka�cy
„wykradli” obrazek i został on ukryty na Podzamczu w pałacu Kazimierza
Fudakowskiego, wła�ciciela okolicznych wło�ci. Po zako�czeniu wojny Cudowny
Obrazek wrócił na swoje miejsce w Sanktuarium Krasnobrodzkim. Dnia 4 lipca
1965 roku bp lubelski Piotr Kałwa dokonał na prawie papieskim koronacji
cudownegoobrazkawrazzpowi�kszon�kopi�.

Tradycjemuzykiorganowej

W1975 rokupowstaływSanktuariumKrasnobrodzkim trzydziestotrzygłosowe
organy wybudowane przez Firm� Organmistrzowsk� Rodu Kami�skich z
Warszawy.Składaj�si� z tysi�cypiszczałekznajduj�cychsi� zarównonachórze
jak izagłównymołtarzem.Organybyłydaremparafian iówczesnegoproboszcza
ks. Kazimierza Wojtowicza z okazji 10-lecia koronacji Obrazu Matki Boskiej
Krasnobrodzkiej. Od chwili powstania organów organizowane s� letnie,
mi�dzynarodowekoncertorganowepodkierownictwemMarkaKudlickiego.
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IFestiwalMuzykiOrganowejiKameralnej„PerArtemadAstra”

Krasnobród2007

podHonorowymPatronatem

Mał�onkiPrezydentaRPPaniMariiKaczy�skiej



KoncertInauguracyjny  Zako�czenieFestiwalu

KoncertyLaureatówIOgólnopolskiegoKonkursuOrganowego

Krasnobród2007


Bazylika�wi�tegoKrzy�awWarszawieAulaKatolickiegoUniwersytetu
     JanaPawłaIIwLublinie
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IIFestiwalMuzykiOrganowejiKameralnej„PerArtemadAstra”

Krasnobród2008

podHonorowymPatronatem

JegoEkscelencjiKsi�dzaBiskupaWacławaDepo
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KoncertInauguracyjny KoncertwKo�cieleZesłaniaDucha
�wi�tego

�
Zako�czenieFestiwalu
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IIIFestiwalMuzykiOrganowejiKameralnej„PerArtemadAstra”

Krasnobród2009

podHonorowymPatronatem

JegoEkscelencjiKsi�dzaBiskupaWacławaDepo



KoncertInauguracyjny KoncertStanisławaMarkowskiego

wKrasnobrodzkimDomuKultury

Zako�czenieFestiwalu
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IVFestiwalMuzykiOrganowejiKameralnej„PerArtemadAstra”

Krasnobród2010

podHonorowymPatronatem

JegoEkscelencjiKsi�dzaBiskupaWacławaDepo

KoncertInauguracyjny KoncertwKo�cieleZesłaniaDucha�w.

ZespółAltriStromenti CarmeloCoglitore(Włochy)
iOrkiestraFestiwalowawKDK

Zako�czenieFestiwalu
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VJubileuszowyFestiwalMuzykiOrganowejiKameralnej
„PerArtemadAstra”
Krasnobród2011

podHonorowymPatronatem

JegoEkscelencjiKsi�dzaBiskupaWacławaDepo

����
KoncertInauguracyjny KoncertwKo�cieleZesłaniaDucha�w.



Spotkaniezks.JózefemWójcikiem KoncertOrkiestryFestiwalowej

Zako�czenieFestiwalu
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Organizatorzy

VIFestiwaluMuzykiOrganowejiKameralnej

„PerArtemadAstra”

Krasnobród2012

serdeczniedzi�kuj�wszystkim

Darczy�comiFundatoromnagród,

którychofiarno�	umo�liwiłazorganizowanieFestiwalu

oraz

zapraszaj�

na

VIIFestiwalMuzykiOrganowejiKameralnej

„PerArtemadAstra”

Krasnobród2013

KrasnobrodzkiDomKultury

ul.3Maja26,22-440Krasnobród

e-mail:kradomkul@o2.pl;www.krasnobrod.pl

FundacjaMłodzie�owejOrkiestryKameralnejDIVERTIMENTO
e-mail:divertimento@autograf.pl

www.perartemadastra.pl




