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również pozwoliło zmniejszyć 
ewentualne szkody. 
     Szybko topniejący śnieg oraz 
zamarznięta ziemia spowodowały, że 
woda tworząc rwące potoki oprócz 
szkód i strat w gospodarstwach 
spowodowała też straty w 
infrastrukturze drogowej. W 
Grabniku powstał rów przez środek 
drogi dojazdowej o długości 100 
metrów, w Wólce Husińskiej została 
uszkodzona cześć pobocza na 
długości 20metrów. W pozostałych 
sołectwach konieczne było 
udrażnianie rowów 
odprowadzających wodę. 
     W akcji tej wzięło udział 8 
jednostek OSP wraz z pojazdami, 
motopompy, 2 koparki, samochód 
asenizacyjny, ciągnik. Koszt akcji 
wyniósł 25.184zł. 
 

Zatoka parkingowa 
przy CKIS 

 

Wiosną br. Zostanie utwardzona 
kostką brukową zatoka parkingowa 
przy Centrum Kultury i Sportu w 
Krasnobrodzie. W posiadaniu gminy 
jest kostka brukowa (wzór Behaton) 
która zostanie wykorzystana przy 
budowie zatoki. Zadanie utwardzenia 
zatoki zostanie przeprowadzone 
przez ekipę remontowo-budowlaną 
ZGK w Krasnobrodzie. Jak na razie z 
zatoką koliduje słup linii 
energetycznej niskiego napięcia lecz 
z chwilą modernizacji sieci  
napowietrznej na kablową zostanie 
on zdemontowany  i usunięty z 
terenu zatoki.  
 

 

WIEŚCI 
Z 

GMINY 

 

Plany realizacji zadań na 
drogach powiatowych 

 

Na spotkaniu odbytym w Urzędzie 
Miejskim w Krasnobrodzie  z 
przedstawicielami Zarządu Dróg 
Powiatowych w Zamościu w dniu 
11.02.2003r. określono zadania drogowe 
jakie będą realizowane na terenie gminy 
Krasnobród samodzielnie przez ZDP w 
2003r.  jak również we współpracy z 
Gminą Krasnobród. Jak w latach 
ubiegłych remonty pozimowe dróg 
powiatowych i oznakowania będą 
prowadzone wyłącznie w oparciu o budżet 
ZDP Zamość. Głównym zadaniem 
inwestycyjnym realizowanym 
samodzielnie przez ZDP na terenie gminy 
będzie Modernizacja drogi powiatowej w 
Hucisku –  na odcinku 900m oraz budowa 
tak oczekiwanego przez kierowców  
przepustu przy drodze powiatowej za 
Kaplicą na wodzie. Ustawione też zostaną 
nowe bariery energochłonne przy drodze 
dojazdowej do Grabnika na odcinku 
150m. ZDP wyremontuje również przy 
drodze do Grabnika stare betonowe 
bariery energochłonne na odcinku 800m.  
Na spotkaniu Burmistrz Miasta i Gminy 
zgłosił konieczność budowy zjazdu z 
ulicy Szkolnej na Lelewela oraz 
odwodnienia łuku jezdni ulicy Lelewela 
na wysokości posesji Pana Tytonia oraz 
zadeklarował pomoc ZDP Zamość przy 
realizacji powyższego zamierzenia. Jako 
priorytetowe  zadanie z punktu widzenia 
gminy zgłoszone przez Burmistrza zostało 
zadanie dalszej modernizacji  chodnika 
przy ulicy 3 Maja. Burmistrz 
zaproponował a  

 
      

 
 
by jak w latach ubiegłych Powiat zakupił  
i przekazał gminie kostkę brukową którą 
ułożyłaby  ekipa Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Krasnobrodzie.    
 

Akcje  
przeciwpowodziowe 

 

W lutowym wydaniu „G.K.” pisaliśmy o 
styczniowej akcji wypompowywania 
wody powstałej w wyniku szybkiego 
topnienia śniegu, która stwarzała 
zagrożenie podtopienia, czy nawet zalania 
budynków mieszkalnych. W akcji tej 
wzięło udział w sumie 127 strażaków z 9 
jednostek OSP, w tym 7 z terenu gminy 
Krasnobród. Wydatki związane z tą akcją 
wynosiły 15.909,80zł. 
      Podobna sytuacja powtórzyła się 11 i 
12 marca br., kiedy to wysokie 
temperatury jakie wówczas odnotowy-
wano spowodowały szybkie topnienie 
śniegu i podtopienie wielu gospodarstw. 
     Podtopienia wystąpiły w kilku 
miejscowościach naszej gminy: Nowa 
Wieś (2 gospodarstwa domowe), 
Podklasztor (3), Kaczórki (Szkoła 
Podstawowa  i 1 gospodarstwo) Hutków 
(2), Wóka Husińska (1), Dominikanówka 
(2).  
   Największe szkody odnotowano w 
Majdanie Wielkim, gdzie podtopionych 
zostało 20 gospodarstw domowych. Aby 
nie doprowadzić do jeszcze większych 
kosztów i strat konieczne było dokonanie 
przekopu drogi powiatowej w tej 
miejscowości. Przekop pozwolił 
odprowadzić w odpowiednie miejsce 
ogromne ilości spływającej z okolicznych 
wzniesień wody, która zagrażała kolejnym 
gospodarstwom. Aby na przyszłość 
zapobiec takim sytuacjom w miejscu tego 
przekopu wykonano przepust z rur PCV o 
średnicy 300mm, co pozwoli skutecznie 
odprowadzać spływającą wodę. Podczas 
tej akcji na bieżąco udrażniano rowy 
odprowadzające wodę i przepusty pod 
drogami, co  
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

OGŁOSZENIE  
 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Krasnobród ogłasza 

przetarg nieograniczony na: 

„Utrzymanie zieleni miejskiej  
w Krasnobrodzie w roku 

2003”. 
Oferty z podaną ceną brutto należy 
składać w sekretariacie UMiG w K-
dzie do dnia 30 kwietnia 2003 r. do 
godz.1500. Otwarcie ofert nastąpi w 
dniu 30 kwietnia 2003 r. o godz. 1505 
w pokoju nr 4. Szczegółowych 
informacji na temat realizacji w/w 
zadania można uzyskać w UMiG w 
Krasnobordzie, Ref. BGKOS pokój 
nr 4 w godz. 800 – 1500, lub 
telefonicznie pod numerem 660-76-
91 w. 45. Pracownikiem 
upoważnionym do kontaktu z 
oferentami ze strony UMiG jest  Pan 
Sławomir Umiński 

Miesięcznik, Pismo Samorządu Gminnego w Krasnobrodzie 
Wydawca: Centrum Kultury i Sportu  w Krasnobrodzie 
Skład redakcji Mariola Czapla (red. nacz.), Sabina Zdonek, Dorota Szwal,  

 ks. Jacek Rak 
Skład i druk:  

 
Adres redakcji: CKiS, ul. 3-go Maja 26, 22-440 Krasnobród, 

 tel. (0-84) 660- 71-17 
Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.   
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Przedruk dozwolony za podaniem źródła. 
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     Czwarta kadencja      
           Rozmowa z Przewodnicz ącym Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 
                              Panem Kazimierzem Adam czukiem 

Mariola Czapla: Zapewne wielu oso-
bom w Krasnobrodzie, czy tez gminie 
Krasnobród nie trzeba Pana przedsta-
wiać, ale biorąc pod uwagę fakt, ze 
czytelnikami „G.K." są nie tylko miesz-
kańcy naszej gminy proszę, aby na po-
czątku naszej rozmowy powiedział Pan 
kilka stów o sobie? 
Kazimierz Adamczuk: Mam 35 lat. Je-
stem żonaty moja żona ma na imię Ag-
nieszka, syn - Jan. Ukończyłem studia 
magisterskie o kierunku historia na 
UMCS w Lublinie. Moją pierwszą pracą 
była praca nauczyciela, początkowo w 
szkole w Zielonem, a potem w Starej 
Hucie. Na początku lat 90-tych rozsta-
łem się z zawodem nauczyciela i zają-
łem się prowadzeniem działalności go-
spodarczej, którą zajmuję się do dzisiaj. 

Mariola Czapla:  Pomimo młodego 
wieku jest Pan osobą z dużym doświad-
czeniem, jeśli chodzi o pracę w samo-
rządzie gminnym. Która to z kolei ka-
dencja rady, w której Pan obecnie pra-
cuje? 
Kazimierz Adamczuk: To już czwarta 
z kolei moja kadencja. Swoje doświad-
czenie w poprzednich kadencjach zdo-
bywałem pracując jako radny, jako 
członek komisji stałych i doraźnych ra-
dy oraz jako członek Zarządu MiG 
Krasnobród. 

Mariola Czapla: Którą z kadencji naj-
milej Pan wspomina? 
Kazimierz Adamczuk:   Z najwięk-
szym sentymentem wspominam pierw-
szą kadencję w latach 1990-94. Ustawa 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym była fundamentem do tworze-
nia rzeczywistej samorządności w Pol-
sce. Był to czas tworzenia samorządu od 
podstaw. Nie było wówczas żadnych 
wzorców do naśladowania, należało je 
dopiero wypracować. Wszyscy starto-
waliśmy do pracy w samorządzie z 
wielkim zapałem i entuzjazmem. Pa-
trząc z perspektywy czasu, z satysfakcją 
można stwierdzić, że czas ten nie był 
zmarnowany, a potwierdzeniem tego 
niech będzie opinia społeczeństwa, że 
najbardziej udaną reformą przepro-
wadzoną w Polsce jest reforma samo-
rządu gminnego. 

Mariola Czapla: Przez dłuższy czas byt 
Pan najmłodszym radnym w Radzie 
Miasta i Gminy Krasnobród? 
Kazimierz Adamczuk: Byłem najmłod-
szym radnym przez 3 kadencje. 
 

Dopiero w obecnej kadencji w radzie 
znaleźli się radni młodsi ode mnie. 

Mariola Czapla: Zapewne zdobywane 
przez wiele lat doświadczenie w pracy 
rady miało duże znaczenie w wyborze 
Pana na Przewodniczącego obecnej 
Rady? 
Kazimierz Adamczuk: Z tym pytaniem 
należałoby zwrócić się do tych, którzy 
obdarzyli mnie zaufaniem i głosowali 
na mnie. Należy sądzić jednak, że mój 
staż w pracy rady mógł mieć wpływ na 
ich decyzję. 

Mariola Czapla: Mówi się, ze punkt 
widzenia zalety o punktu siedzenia. 
Przez kilka lat jako radny miał Pan 
okazję obserwować pracę przewodni-
czących rady, czy Pana obserwacje i 
wyobrażenia o pracy Przewodniczącego 
wówczas, pokrywają się z odczuciami, 
których pan doznaje obecnie pełniąc tę 
funkcję? 
Kazimierz Adamczuk:  Praca prze-
wodniczącego to odpowiedzialne zada-
nie - tak to postrzegałem wcześniej bę-
dąc radnym i tak uważam dzisiaj będąc 
przewodniczącym. 

Mariola Czapla: Na czym polega praca 
przewodniczącego rady? 
Kazimierz Adamczuk: Przez szereg lat 
kompetencje przewodniczącego rady 
ciągle się zmieniały. W zasadzie zmiany 
te polegały na stopniowym zmniej-
szaniu tych kompetencji. Obecnie, jak 
mówi ustawa o samorządzie gminnym, 
zadaniem przewodniczącego jest orga-
nizowanie pracy rady oraz prowadzenie 
obrad rady. Przewodniczący reprezen-
tuje radę na zewnątrz, choć nie składa w 
jej imieniu wiążących prawnie oświad-
czeń. Z upoważnienia rady, przewodni-
czący rady pełni także funkcję praco-
dawcy wobec burmistrza. 

Mariola Czapla: Uczestnicząc w posie-
dzeniach rady bywałam czasem świad-
kiem dość burzliwych dyskusji, które 
wprowadzają chaos w obradach rady. 
Przed Panem jako przewodniczącym 
stoi trudne zadanie opanowania takich 
sytuacji? 

Kazimierz Adamczuk: Złożone proble-
my naszej gminy budzą wiele kontro-
wersji również podczas pracy rady. Sta-
ram się wszystkimi dozwolonymi środ-
kami i umiejętnościami łagodzić kon-
flikty i emocje, tak aby obrady rady by-
ły jak najbardziej rzeczowe. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Mariola Czapla: Jakie zadania stoją 
przed obecną Radą Miejską w 
Krasnobrodzie? 
Kazimierz Adamczuk: Przede wszyst-
kim będą to zadania umożliwiające dal-
szy, dynamiczny rozwój całej Gminy 
Krasnobród, dlatego ogromne znaczenie 
będzie miało właściwe opracowanie tak 
ważnych dokumentów jakimi są plany 
zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy. Ważnym zadaniem dla rady 
są też inwestycje, a ściślej mówiąc 
kontynuacja inwestycji prowadzonych 
od kilku lat takich jak: kanalizacja, mo-
dernizacja wodociągów i dróg. Rada 
powinna też stwarzać sprzyjające wa-
runki dla przyszłych inwestorów i 
przedsiębiorców w postaci ulg i zwol-
nień od podatków, aby zachęcić do lo-
kowania swoich inwestycji na naszym 
terenie, których efektem będą m.in. no-
we miejsca pracy. Zadaniem rady bę-
dzie też kontynuacja prac związanych z 
powstaniem uzdrowiska oraz budowa 
pozytywnej marki Krasnobrodu w kraju 
jak i za granicą. Są to najważniejsze za-
dania, które stoją przed radą i będą rea-
lizowane w miarę zasobności budżetu 
gminnego. 

Mariola Czapla:  Przewodniczy Pan 
radzie o mniejszym składzie osobowym 
(wcześniej było 20 radnych, obecnie 
tylko 15) czy to lepiej, czy tez gorzej dla 
Przewodniczącego ? 
Kazimierz Adamczuk: Dla przewod-
niczącego nie ma większego znaczenia 
czy jest to 15-sto, czy też 20-osobowa 
rada. Jednak może to mieć znaczenie 
dla tych mieszkańców miejscowości, z 
których zabrakło reprezentanta. Rada 
gminy jest organem, który z mocy usta-
wy powinien zajmować się rozwiązy-
waniem  podstawowych  problemów 
wszystkich członków całej społeczności 
gminnej. Bardzo ważne jest, aby radni 
w swoich decyzjach potrafili patrzeć 
szerzej na sprawy gminy, a nie tylko z 
perspektywy swojej miejscowości. 

 Ciąg dalszy na str. 4 
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Czwarta kadencja 
 

Ciąg dalszy ze str. 3 

Mariola Czapla: Odbyty się dotychczas 3 
sesje rady, proszę powiedzieć jak w Pana 
ocenie zapowiada się współpraca z 
radnymi obecnej kadencji? 
Kazimierz Adamczuk: Większa część 
członków rady otrzymała mandat radnego 
po raz pierwszy i jest to dla nich nowe 
wyzwanie. Jak widać i u radnych po-
nownie wybranych nie brakuje entuzja-
zmu do dalszej pracy społecznej. Już po 
tych kilku sesjach można stwierdzić, że 
„sielanki" w pracy rady nie będzie. Jest to 
bowiem rada pełna zapału do pracy z 
ogromnym potencjałem intelektualnym. 

Mariola Czapla: Czy w natłoku obo-
wiązków znajduje Pan jeszcze czas na 
swoje zainteresowania? Kazimierz 
Adamczuk: Bardzo trudno jest 
wygospodarować choć trochę wolnego 
czasu na swoje zainteresowania, ale gdy 
mi się to udaje, to oddaję się z pasją 
poznawaniu historii. Szczególnie 
interesuje mnie nie odkryta historia na-
szego miasta. 

Mariola Czapla: Można powiedzieć, ze 
efektem Pańskich zainteresowań historią 
naszego miasta jest wizerunek obecnego 
herbu Krasnobrodu. Mógłby Pan krótko 
opowiedzieć o tym?  

Kazimierz Adamczuk: Przez pewien czas 
przyjmowano, że herbem Krasnobrodu 
jest socha. Niestety nie było to 
 

udokumentowane. Należało uporządko-
wać te sprawy, znaleźć dokumenty hi-
storyczne. Nieskromnie przyznam, że ja-
ko radny byłem inicjatorem rozpoczęcia 
prac nad ustaleniem właściwego wi-
zerunku herbu. Po wielomiesięcznych 
badaniach na podstawie dokumentów hi-
storycznych ustalono, że herb Krasno-
brodu przestawia złotą (żółtą) wielką li-
terę „K" w czerwonym polu. Fakt ten 
potwierdziła Rada MiG Krasnobród 
pierwszej kadencji uchwałą z dnia 23 lu-
tego 1992r. 

Mariola Czapla: Co jest obecnie tema-
tem Pańskich „dociekań" historycz-
nych? 
Kazimierz Adamczuk: Od wielu lat 
mówi się o konieczności opracowania 
monografii Krasnobrodu. Tak więc - jak 
to Pani określiła - moje dociekania zwią-
zane są ze studiowaniem i zbieraniem 
materiałów, które mogłyby być wyko-
rzystane do opracowania monografii. 
Oprócz dokumentów znajdujących się w 
archiwach polskich należałoby sięgnąć 
również do materiałów historycznych 
znajdujących się obecnie poza granicami 
Polski np. do materiałów po dawnym hi-
storycznym województwie bełskim. In-
teresujące mogą być również dokumenty 
znajdujące się w zbiorach prywatnych. 
W związku z tym chciałbym zaapelować 
do wszystkich, którzy posiadają jakie-
kolwiek materiały historyczne związane  

 

 
 
z naszą miejscowością o ich 
udostępnienie. Mogą to być dokumenty 
pisane, zdjęcia, rysunki itp. Osoby, 
które dysponują takimi dokumentami 
proszone są o kontakt ze mną podczas 
dyżurów, które pełnię w każdy wtorek 
w godz. 12°°-1530 w Urzędzie 
Miejskim w Krasnobrodzie. Można też 
kontaktować się w tej sprawie z pra-
cownikami Miejsko - Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie 
i Redakcją „Gazety Krasnobrodzkiej". 
Gwarantujemy    zwrot    materiałów    
po zarchiwizowaniu ich na nośniku 
elektronicznym. 

Mariola Czapla:  Kończąc naszą ro-
zmowę, co chciałby Pan przekazać 
mieszkańcom naszej gminy? 
Kazimierz Adamczuk: Korzystając z 
możliwości, pozwolę sobie zaapelować 
do mieszkańców o większe zaintereso-
wanie sprawami publicznymi naszego 
miasta i gminy. Może to się wyrażać 
poprzez udział w sesjach rady . Każdy 
może wejść na salę i przysłuchiwać się 
obradom i obserwować pracę rady. Za-
chęcam również do wymiany poglądów 
na temat pracy samorządu na łamach 
„G.K." 
Na  zakończenie  życzę  wszystkim 
Mieszkańcom   Miasta   i   Gminy 
Krasnobród, a w szczególności 
Czytelnikom „G.K." zdrowych, 
pogodnych i spokojnych Świąt 
Wielkanocnych. 

Mariola Czapla: Dziękuję za życzenia i 
za rozmowę. 

 

 
VlDEO-COM 

Sławomir Białas  
22-400 Zamość, ul. Kasztanowa 3,  
 tel, (084) 639-44-97,0602-80-54-84  
email: sbial@szpital.zamosc.tpnet.pl 

 
    
 
Video-Com  POLECA USŁUGI w ZAKRESIE : 

- FILMOWANIE IMPREZ (WESELA, KOMUNIE, CHRZTY, STUDNIÓWKI); 

- PRODUKCJA FILMÓW REKLAMOWYCH, PRAC DYPLOMOWYCH, 

- CYFROWY MONTAŻ FILMÓW NA KASETACH VIDEO, CD-ROM'ACH; 

- PROJEKTOWANIE l WYKONYWANIE CZOŁÓWEK, OKŁADEK NA KASETY, 

- USŁUGI KOMPUTEROWE 

- REALIZACJA NAGRAŃ TECHNIKĄ CYFROWĄ DV, S-VHS, VHS 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG !!! 
 

 
 
 

Regionalne Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Tomaszowie Lubelskim i Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców Krwi w 

Krasnobrodzie 

zapraszają do udziału w 

WIOSENNEJ AKCJI 
HONOROWEGO 

ODDAWANIA KRWI 
 

która odbędzie się 
w dniu 29.04.2003r. 

w Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej „TERAPIA" 

w Krasnobrodzie 
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Zwyciężymy Chryste 
przez Twój Krzyż 

 

Historia powstania Kaplicy  
pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. w Łuszczaczu 

 
      22 kwietnia 2003r. mija 30 rocznica 
wyświęcenia Kaplicy pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Św. w Łuszczaczu. 
O tym, jak długa i cierniowa droga 
prowadziła do tego faktu wspomina 
świadek tych wydarzeń ówczesny 
proboszcz Parafii Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny w 
Krasnobrodzie ks. Kazimierz Wójtowicz.   
 
      Wieś Łuszczacz odległa od kościoła 
parafialnego o 9 km. polnej drogi, 
położona jest w powiecie Tomaszów 
Lubelski, a należąca do Rzymsko-
Katolickiej Parafii Naw.N.M.P. w 
Krasnobrodzie, dekanatu zamojskiego, 
diecezji lubelskiej. 
      W roku 1972 w miesiącach od marca 
do listopada mieszkańcy Łuszczacza w 
100% wierzący, sami wybudowali 
wspólnymi siłami, bez pozwolenia i 
planu drewniany budynek o wymiarach 
11x 8m przeznaczając go na potrzeby 
wioski: jak Msza św. i inne uroczystości 
wioskowe czy rodzinne. Budynek ten 
postawiono na gruncie stanowiącym 
własność wspólnoty gruntowej wsi 
Łuszczacz. Trzeba zaznaczyć, że 
terenowe władze administracyjne w 
Tomaszowie Lubelskim i gromadzkie w 
Suśćcu wiedziały i widziały powstający 
nielegalnie budynek i nikt tym 
mieszkańcom na to nie zwracał uwagi. 
      Dnia 21 listopada 1972r. gdy po raz 
pierwszy na zaproszenie mieszkańców 
przyjechał tu miejscowy proboszcz ks. 
Kazimierz Wójtowicz, by odprawić dla 
26 chorych, starców i kalek Mszę św. i 
udzielić im sakramentalnej posługi, 
wówczas Terenowe Władze z 
Tomaszowa Lubelskiego zareagowały 
natychmiastowo i bardzo gwałtownie. 
Zainteresowano sprawą Łuszczacza 
organa MO, Prezydium W.R.N. w 
Lublinie i Wydział do Spraw Wyznań 
oraz Urząd do Spraw Wyznań w 
Warszawie, a nawet Prezesa Rady 
Ministrów. 
      Dnia 24 listopada 1972r. wezwano 
do W.R.N. w Lublinie Wydział do 
Spraw Wyznań, przedstawiciela Kurii 
Biskupiej w Lublinie w osobie Księdza 
Prałata Wojciecha Olecha Wikariusza 
Generalnego Biskupa Lubeslkiego, któ-
remu wręczono kategoryczny protest za 
to, że „Ks. Kazimierz Wójtowicz, 
administrator parafii Krasnobród pow. 
Zamość w dniu 21 listopada 1972r. we 
wsi Łuszczacz pow. Tomaszów Lubelski 
w świetlicy wiejskiej wbrew obo-
wiązującym przepisom prawa odprawił 
nabożeństwo, usiłując tym samym 
samowolnie zmienić dotychczasowy 
charakter użytkowania i przeznaczenia 
budynku”. (Dla wyjaśnienia podaję, że 
budynek ten nie był nigdy świetlicą). 
Kierownik Wydziału do Spraw Wyznań 

 
przy W.R.N. w Lublinie wręczając 
protest zakomunikował dając to na 
piśmie, „że w przypadku nie zastosowa-
nia się do żądań władz państwowych w 
sprawie usunięcia samowolnie wniesio-
nych przedmiotów kultu religijnego ze 
świetlicy wiejskiej w Łuszczaczu i 
łamanie prawa państwowego przez 
księży diecezjalnych zostaną cofnięte 
wydane już zezwolenia na budowę 
plebani, budynków gospodarczych, na 
rozbudowę kościoła w Nieliszu, 
rozbudowę KUL i zezwolenie na 
zbiórkę publiczną, wydane przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na 
rozbudowę KUL”. 
      Dnia 25 listopada 1972r. ks. 
Kazimierz Wójtowicz administrator 
parafii Krasnobród składa w Kurii 
Biskupiej wyjaśnienie o stanie faktycz-
nym zaistniałym w Łuszczaczu, co też 
uczynił i wobec jego mieszkańców. Jako 
rezultat tego wystąpienia mieszkańcy 
powrócili w spokoju do swoich domów 
zabierając z kaplicy obrazy. Pozostał 
jedynie krzyż mocno przybity na 
wewnętrznej frontowej ścianie. 
      W nocy z dnia 28 na 29 listopada 
tegoż roku zginął krzyż, co wywołało 
nowe, a mocne oburzenie mieszkańców. 
    30 listopada 1972r. mieszkańcy 
Łuszczacza wnieśli z powrotem  obrazy 
religijne urządzając kaplicę. 
     Na zebraniach wioskowych, 
terenowe władze administracyjne usilnie 
wpływały, aby miejscowa ludność 
przeznaczyła  ten budynek na świetlicę, 
ośrodek zdrowia, klub, szkołę, remizę 
obiecując na wykończenie i urządzenie 
sumę 40.000zł. mówiąc „Kaplicą to nie 
jest, nie było i nie będzie”. Mieszkańcy 
Łuszczacza zdecydowanie i jednomyśl-
nie odrzucili wszelkie propozycje im 
stawiane. 
      Dnia 1 grudnia 1972r. władze 
zaplombowały budynek wraz z 
urządzeniem. Ludność słysząc, że 
władze określają, że jest to świetlica z 
późniejszym przeznaczeniem na kaplicę 
lub wprost nazywają kaplicą domagają 
się na wszelkich zebraniach i w pismach 
swoich, by ten budynek otworzyć 
przeznaczyć legalnie na kaplicę. 
      Nauczyciele w klasach od V do VIII 
prowadzą na lekcjach wychowawczych 
śledztwo na temat kaplicy i ich rodziców 
zadają pytania „co wiedzą na temat 
wybudowanej kaplicy, co chcą aby tam 
było, kto do rodziców przychodzi i o  

 
czym rozmawia – takie postępowanie 
nauczycieli wywołało zrozumiałą 
reakcję rodziców. Komitet Rodzicielski 
dnia 23 grudnia 1972r. wniósł do 
Ministerstwa Wychowania i Oświaty w 
Warszawie skargę na takie 
postępowanie nauczycieli. 
      Decyzją z dnia 2 grudnia 1972r. 
wydaną przez P.P.R.N. w Tomaszowie 
Lubelskim Wydz. BUiA „zarządzono 
rozbiórkę wzniesionego samowolnie 
budynku – świetlicy z późniejszym 
przeznaczeniem na kaplicę... z 
terminem wykonania do 16 grudnia 
1972r.”. Mieszkańcy odwołali się od tej 
decyzji w terminie prawem 
przewidzianym, rozbiórki nie 
dokonano. 
      Dnia 8 grudnia 1972r. mieszkańcy 
Łuszczacza wnoszą prośbę do Jego 
Eminencji Księdza Kardynała Prymasa 
Polski i Prześwietnej Kurii Biskupiej w 
Lublinie o wyświęcenie budynku 
stanowiącego ich własność na kaplicę. 
      Dnia 18 grudnia 1972r. o godz. 
10.30 terenowe władze administracji 
włamują się do kaplicy, niszcząc 
częściowo drzwi i zamki. Zostają przez 
nich wniesione ławki szkolne, tablice i 
godło państwowe, a na zewnętrznej 
frontowej ścianie przybito tablicę 
„Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu”. 
Wniesione uprzednio przez mieszkań-
ców obrazy zdjęto ze ścian i 
odwieziono do Krasnobrodu 
pozostawiając je na korytarzu. 
Posypały się wezwania na kolegia 
karno-administracyjne na mieszkańców 
Łuszczacza, stawiono przed kolegia ok. 
20 osób wyznaczając grzywny na sumę 
ok. 40.000 zł. Mimo odwołań 
utrzymano je w mocy (zostały już 
zapłacone). 
      Decyzją P.P.R.N. w Tomaszowie 
Lub. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z 
dnia 29 grudnia  1972r.  wywłaszczono 
mieszkańców Łuszczacza z własności 
wspólnoty gruntowej gruntu, na którym 
postawiono kaplicę, o pow. 1,18ha 
ustalając odszkodowanie w wysokości 
12.240zł. W dniu 9 stycznia 1973r. 
złożono odwołanie wykazując, że 
decyzja została bezprawnie wydana z 
obrazą obowiązujących przepisów 
prawa PRL. 
Dnia 8 stycznia 1973r. podjechano pod 
kaplicę ośmioma samochodami, 
przywożąc materiały budowlane, 
robotników, funkcjonariuszy MO, straż 
pożarną i innych.           
                        Ciąg dalszy na str. 6 
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Zwyciężymy Chryste 
przez Twój Krzyż 

 
Ciąg dalszy ze str.5 
 
Funkcjonariusz MO strącił bosakiem ze szczytu 
kaplicy krzyż łamiąc go na ziemi. Natychmiast zbiegła 
się miejscowa ludność otaczając kaplicę, nie 
dopuszczono władz do wnętrza którzy chcieli 
adaptować jej wnętrze na szkołę. 
       Doprowadzono do ogromnego i niebezpiecznego 
napięcia między  miejscową ludnością a władzami, na 
szczęście przedstawiciele władzy i MO wycofali się. 
Doprowadzono w tym dniu jak to określono „w 
Łuszczaczu do wojny religijnej”. 
      Od dnia 8 stycznia 1973r. aż do dnia 22 kwietnia 
1973r. grupa mieszkańców 20 do 50 osób przy bardzo 
zmiennych warunkach atmosferycznych pilnowała 
kaplicy by w razie niebezpieczeństwa zaalarmować 
całą wieś. Dnia 9 stycznia 1973r. wysłano do Prezesa 
Rady Ministrów pismo z podpisami mieszkańców 
Łuszczacza, przedstawiając całokształt sprawy z 
żądaniem pozwolenia na otwarcie kaplicy i 
zaprzestania nękania niewinnych. Niniejsze pismo 
zostało przesłane do wiadomości KC PZPR w 
Warszawie, Marszałka Sejmu PRL, Wszystkich 
Komitetów Wojewódzkich PZPR, wszystkich 
przewodniczących WRN w całej Polsce, MSW, 
Ministerstwa Sprawiedliwości, klubów poselskich: 
ZNAK, PAX, ZA i PZRECIW, redakcji  centralnych 
dzienników w Polsce i lokalnych, Polskiego Radia i 
Telewizji, Kurii Biskupiej w Lublinie, Sekretariatu 
Episkopatu w Warszawie i Parafii w Krasnobrodzie. 
      Dnia 21 stycznia 1973r. mieszkańcy Łuszczacza 
wnoszą na ręce J.E.Ks. Biskupa dra Piotra Kałwy 
Ordynariusza Lubelskiego podanie z własnoręcznymi 
podpisami prosząc o orygowanie kaplicy i 
wyświęcenie jej. 
     Dnia 5 lutego tegoż roku Kuria Biskupia w Lublinie 
występuje z pismem do WRN w Lublinie Wydział do 
Spraw Wyznań w sprawie otwarcia we wsi Łuszczacz 
kaplicy. 
       28 lutego 1973r. J.E.Ks. Biskup Dr Piotr Kałwa 
skierowuje pismo do ob. dra Piotra Karpiuka 
Pierwszego Sekretarza KW PZPR w Lublinie, 
przedstawiając tok sprawy i proponując by „Dom 
wybudowany w Łuszczaczu i postulowany przez jego 
mieszkańców na kaplicę byłby przekazany 
właściwemu Proboszczowi na ten cel z tym, że dzieci 
szkolne pobierałyby tan także naukę religii, zwalniając 
lokal dotychczas zajęty na punkt katechetyczny”. 
      Dnia 20 marca 1973r. nie mogąc się doczekać 
załatwienia sprawy mieszkańcy Łuszczacza raz jeszcze 
jadą do Warszawy w delegacji do KC PZPR i Urzędu 
Rady Ministrów, wnosząc pismo ponaglające decyzję 
na wydanie zezwolenia na kaplicę w Łuszczaczu. 
     Dnia 18 kwietnia 1973r. J.E.Ks Biskupowi 
Ordynariuszowi na rozmowach w WRN w Lublinie 
wręczono odpowiedź na podanie  Kurii Biskupiej w 
Lublinie z dnia 5 lutego 1973r. w sprawie otwarcia 
kaplicy we wsi Łuszczacz pow. Tomaszów Lubelski: 
„Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Lublinie Wydział do Spraw Wyznań wyraża zgodę na 
przeznaczenie nielegalnie wzniesionego obiektu we 
wsi Łuszczacz, powiat Tomaszów Lubelski, na punkt 
katechetyczny  i  kaplicę  oraz przekazanie  go  w  
 

      
 
użytkowanie administratorowi parafii Krasnobród powiat Zamość.” 
Jednocześnie wręczono pismo odwołujące uprzednio zawieszone 
pozwolenie na budowę plebani w Zamościu i rozbudowę Kościoła w 
Nieliszu. 
      Dnia 22 kwietnia R.P. 1973r. – Wielkanoc godz. 16 – J.E.Ks. 
Biskup Dr Piotr Kałwa Ordynariusz Lubelski dokonał poświęcenia 
kaplicy nadając jej tytuł Krzyża Św. odprawił uroczystą Rezurekcję i 
Mszę Św. w czasie której wygłosił kazanie do zebranych w liczbie 
około 5000 wiernych i 20 kapłanów. 
      Dnia 26 kwietnia 1973r. o godz. 20.30 nieznany sprawca celowo 
dokonał podpalenia oblewając kaplicę ropą. Mieszkańcy Łuszczacza w 
zarodku ugasili ogień, natychmiast powiadomiono o tym organa 
porządkowe MO w Tomaszowie Lubelskim. Straty materialne były 
minimalne. 
      Od tej pory mieszkańcy Łuszczacza zaciągnęli warty w nocy by 
chronić od wszelkich niebezpieczeństw tak wielkim cierpieniem 
zdobyty SKARB – KAPLICĘ, w której uczestniczą we wszystkie 
niedziele i święta we Mszy św. o godz. 15. 
„ZWYCI ĘŻYMY CHRYSTE PRZEZ TWÓJ KRZY Ż”  – śpiewali 
modlitewnie błagając Boga i  Z W Y C I Ę Ż Y L I.  
 

                        oprac. Ks. Kazimierz Wójtowicz 
                        Proboszcz par. Naw.N.M.P. w Krasnobrodzie 
                        Krasnobród, dnia 29 kwietnia 1973r. 
 

     Oto fotograficzna dokumentacja tych historycznych wydarzeń. 
Oprócz zdjęć sprzed 30 lat publikujemy też zdjęcia przedstawiające 
kaplicę w Łuszczaczu obecnie.  
     Zdjęcia pochodzą z Kroniki Kaplicy Podwyższenia Krzyża Św. w 
Łuszczaczu, którą prowadzi p. Krystyna Piwko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Delegacja na koniach z wielką radością i szacunkiem wprowadza 
Księdza Biskupa Piotra Kałwę do wioski. 

 
2. Mieszkańcy przygotowali również baldachim dla Księdza Biskupa 
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Wielka noc 
 

nad wystygłej herbaty szklanką siedzę 
myśląc nad wielkością tej nocy 
gwiazdy do mnie mrugają 
dla żartu 
na śmietnikach 
serenady nucą koty 

 

wielki wóz się toczy 
mleczną drogą 
może właśnie wiezie 
bańki z mlekiem 
słychać jego turkot 
blaszany 
jak na drodze mojej wioski 
przed półwiekiem 

 

senny księżyc 
pod chmur kołdrę się chowa 
zaśnie – zgaśnie 
zanim słońce wstanie 
tylko ja jakoś zasnąć 
nie mogę 
 

ani pojąć 
czym jest  
zmartwychwstanie 

M. Olszewska 
 

 

Zdjęcie: 6(u góry ) i 7 (poniżej)   
Kaplica w Łuszczaczu po rozbudowie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ks. Biskup Piotr Kałwa w otoczeniu mieszkańców wioski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tłumy wiernych przed Kaplicą w oczekiwaniu na uroczystą Mszę Św. 
W drzwiach kaplicy ówczesny proboszcz ksiądz  Kazimierz Wójtowicz. 
 
Kilka dni po wyświęceniu kaplicy drewniana kaplica spłonęła. Po 
zagadkowym pożarze mieszkańcy otrzymali pozwolenie na jej 
odbudowę. Zdecydowano o wybudowaniu nowej – murowanej kaplicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Odbudowana Kaplica w Łuszczaczu 

 

 

 

 

      Rozpoczęte przez ks. kanonika Kazimierza Wójtowicza 
dzieło utworzenia ośrodka duszpasterskiego w Łuszczaczu 
znalazło kontynuatora w osobie ks. prałata Romana 
Marszalca, który z chwilą objęcia parafii Krasnobród w 
1982r. rozpoczął starania o rozbudowę Kaplicy w 
Łuszczaczu.  
Na prośbę mieszkańców zachowano starą kaplicę jako 
symbol walki reżimu komunistycznego z religią i 
wierzącym narodem, stąd obecny wizerunek kaplicy (patrz 
zdjęcia obok). Uroczyste poświęcenia rozbudowanej 
kaplicy dokonał biskup lubelski Bolesław Pylak w dniu 
22.09.1985r. 

oprac. M. Czapla 

P.S. Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża w Łuszczaczu stała się tematem 
pracy magisterskiej pt. „Ośrodek duszpasterski w Łuszczaczu” 
napisanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologii 
- Instytut Historii Kościoła. Autorką pracy, napisanej pod kierunkiem 
ks. prof. dra Jana Walkusza jest Monika Brzeska. 
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Niezwykły człowiek 

 
      W tym roku 15 lutego odszedł do 
Królestwa Pana profesor Włodzimierz 
Fijakowski (ur. 04.06.1917r. w 
Bobrownikach n/Wisłą) – wielki 
człowiek, wielki chrześcijanin i wielki 
Polak. Orędownik życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci. Wybitny lekarz, 
oddany trosce o dobro brzemiennej 
matki i poczętego dziecka. Rzecznik 
praw rodziny. Twórca modelowej 
Szkoły Rodzenia, stworzył polską szkołę 
psychoprofilaktyki  porodowej. 
      Promował ekologiczne metody 
ochrony zdrowia, zwłaszcza w dziedzi-
nie prokreacji. Był autorem 26 książek 
naukowych i popularnonaukowych oraz 
150 prac oryginalnych, kazuistycznych i 
innych drukowanych w piśmiennictwie 
krajowym i zagranicznym. Najbardziej 
znane to: „Miłość w spotkaniu płci”,  
 

 
„Ku afirmacji życia”, „Dar rodzenia”, 
„Oto jestem”, „Ekologia rodziny”. 
      W 1998r. Ojciec Święty Jan Paweł II 
temu, jak sam określił, wybitnemu 
profesorowi, ofiarnemu lekarzowi i 
odważnemu obrońcy życia nienarodzo-
nych – nadał Krzyż Komandorski 
Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego, 
najwyższe odznaczenie, jakie może 
otrzymać osoba świecka nie będąca 
głową państwa. 
      Profesor Fijakowski był członkiem 
Papieskiej Akademii Życia, uczestniczył 
w pracach 7 towarzystw naukowych kra-
jowych i międzynarodowych, m.in.: Pol-
skiego Towarzystwa Ginekologicznego, 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 
Polskiego Towarzystwa Psychologicz-
nego, Międzynarodowego Towarzystwa 
Naukowego Psychologii i Medycyny 
Prenatalnej. 
      Był odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
odznaką żołnierską Żołnierzy Armii 
Krajowej, medalem za zasługi dla miasta 
Łodzi, papieskim odznaczeniem „Pro 
Ecclesia et Pontifice”. 
      Można by przypuszczać, że Jego 
życie  to zaszczyty i osiągnięcia. Nic 
mylącego. Ci, którzy znali Go bliżej 
wiedzą ile przeżył. Ile bólu, upokorzeń i 
cierpienia doświadczył, najpierw w obo-
zach koncentracyjnych, a potem od 
władz komunistycznych. Wystarczy 
wspomnieć, że w 1974r. za swoją  

 
postawę moralną i odmowę przerywania 
ciąży oraz nauczanie niezgodne z 
doktryną leninowsko-marksistowską 
został zwolniony z pracy w Akademii 
Medycznej, był szykanowany i 
ośmieszany. Za tę niechlubną postawę 
uczelni przeproszono Go dopiero w 
1981r. 
      Pomimo trudności Profesor nigdy się 
nie zniechęcał, zachowywał pogodę 
ducha i optymizm. Sam powiedział: 
„Życie moje biegnie tak, że najczęściej 
muszę podążać pod prąd, chcąc 
utrzymać się  we właściwym nurcie”. 
 Jak dobrze, gdy ktoś wytrwa do końca. 
To zwycięstwo prawdy i wierności 
Bogu, Jego przykazaniom jest nie tylko 
zwycięstwem Profesora, nie tylko 
opromienia Jego długie, owocne i 
spełnione życie, ale przechodzi w 
wieczność. 
      To zwycięstwo nad głupotą, 
zadufaniem i niegodziwością władzy 
komunistycznej wywarło i wywiera swój 
pozytywny wpływ na wielu ludzi. 
       Głębokie przeświadczenie Profesora 
Włodzimierza Fijałkowskiego, że nigdy 
nie można pozbawić życia tak bardzo 
bezbronnego człowieka jakim jest 
dziecko w łonie matki jest swoistym 
wytyczeniem kierunku, jest 
drogowskazem dla wszystkich lekarzy, 
dla wszystkich matek, ojców i każdego 
człowieka. 

        Ciąg dalszy na str. 11 

  
 

 
 
 
 

Serdecznie dziękujemy 

p. JOLANCIE ADAMCZUK 

za ufundowanie nagród 

dla dzieci z Zespołu Szkół 

przy Sanatorium Rehabilitacyjnym 

dla Dzieci im. Janusza Korczaka 

w Krasnobrodzie 

za udział w konkursach: 

matematycznym 

i wiedzy o Unii Europejskiej. 

 
                       Grono Pedagogiczne  

   Zespołu Szkół 
 

 
"Twoja walka jest naszym zwycięstwem, 

Twoja śmierć jest naszym życiem, 
w Twoich więzach   została dana nam wolność." 

 Adam Thebesius 
 
Parafianom,  
Czytelnikom i Przyjaciołom G.K., 
wszystkim ludziom dobrej woli  
pełni radości  
i pokoju,  
które przynosi Nam  
Zmartwychwstały Pan –  
 

w imieniu własnym  
i księży wikariuszy 
             życzy  
ks. prałat Roman Marszalec 
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Życie z agresją 
Ćwiczenia i zabawy interakcyjne jako pedagogiczny środek pomocniczy 

 
      Najważniejszą rolę w życiu czło-
wieka odgrywa rodzina, która ogromną 
siłą oddziaływuje na rozwój 
emocjonalny, społeczny,  umysłowy i 
fizyczny dziecka. 
       Z domu rodzinnego wynosimy 
pozytywny obraz siebie. Uczymy się 
znoszenia frustracji i przykrych stanów 
emocjonalnych. Dzięki najbliższym 
dzieci uczą się kochać, zdobywać wiarę 
we własne siły, akceptować siebie i 
innych, rozumieć świat. Jeśli w rodzinie 
występuje zaburzenie tych funkcji, 
pojawiają się problemy, które w 
szczególności dotyczą dziecka. Zaczyna 
pojawiać się agresja. Wiele można 
mówić o agresji i przemocy, coraz 
częściej spotykamy się z nią na co dzień 
– pojawia się nawet w przedszkolu. 
Dlatego nie możemy odwracać się od 
tego problemu.      
„Agresja jest zachowaniem  mającym na 
celu wyrządzenie  szkody lub przykrości 
innym. Chociaż agresywne zachowanie 
jest złe, to jednak każdy ma momenty 
agresji. Agresywne zachowanie może 
być źródłem wielu kłopotów dla samego 
siebie i dla innych.”  
      Agresja występuje już u dzieci od 
najmłodszych lat. Dziecko wkraczające  
w wiek przedszkolny dostrzega swoją 
odrębność i stopniowo próbuje własnych 
sił, wymuszając na rodzicach np. kupno 
lizaka. Odnosząc w tym sukces będzie 
powtarzało swoje zachowanie także w 
przyszłości. Są dzieci, które już              
w najmłodszym wieku przejawiają zbyt 
dużą agresje niszcząc zabawki, 
rozgniatając owady. Rodzice w tym 
momencie powinni starać się odkryć 
źródło takich reakcji, a najczęściej 
tłumaczą, że dziecko zrobiło to ze 
zwykłej ciekawości. Dziecko jest 
dobrym obserwatorem, widzi i naśladuje 
to, co robią i jak zachowują się rodzice. 
Stykając się z krzykiem, szarpaniną, 
biciem samo staje się agresywne. Do 
tego dochodzi lęk dziecka straszonego, 
poniżanego, które często słyszy, że jest 
do niczego, nic mu się nie udaje, 
przeszkadza w domu.  
      Postęp cywilizacji powoduje wzrost 
umiejętności panowania nad 
rzeczywistością, ułatwiając codzienne 
życie jest dobrodziejstwem pokoleń, nie 
jest on jednak wolny od zagrożeń.  
      Dzieciom i młodzieży zarzuca się 
obecnie silne odnoszenie wszystkiego 
do własnej osoby oraz wzrastającą 
agresywność. Agresywne postępowanie 
młodego pokolenia kwalifikowane jest 
jako najbardziej przeszkadzające postę-
powanie, na które najtrudniej wywrzeć 

jakikolwiek wpływ. Pedagogiczne moż-
liwości wpływania na kształtowanie 
sfery emocjonalnej bywają rzadko 
wykorzystywane. Umiejętności, jakie 
dzieci i młodzież musza nabywać, żeby 
nauczyć się panować nad swoimi 
agresywnymi impulsami oraz nawiązy-
wać i utrzymywać zadawalające 
kontakty z innymi ludźmi, nie są prawie 
i w ogóle ćwiczone. Pedagogiczne 
działania powinny być ukierunkowane 
na uzyskanie harmonii w której chodzi 
raczej o unikanie konfliktów, niż o 
poważne zajęcie się nimi. Działanie to 
jest niezwykle potrzebne. Agresja nie 
jest od razu tym samym co przemoc. 
Kto chce żyć w zgodzie z innymi musi 
się najpierw nauczyć kłócić. 
Nieprzerwana harmonia sprawiłaby że 
życie stałoby się nudne i nieznośne. 
Różnice zdań dodają życiu pikanterii, 
ale muszą zostać wyjawione i poruszone 
w rozmowach, bez wzajemnego 
urażania się i wyrządzania sobie 
krzywdy. Sposobem walki dobra ze 
złem może okazać się metoda 
wychowawcza polegająca na 
wychowaniu przez pracę i pomoc 
słabszym.  Dlatego dzieciom i mło-
dzieży potrzebne jest pedagogiczne 
wsparcie. Ważną rzeczą jest współpraca 
rodziców i nauczycieli. Apelujemy więc: 
„RODZICE! ZNAJDZCIE CZAS DLA 
SWOJEGO DZIECKA”. Przecież to 
my, dorośli, powinniśmy zapewnić 
naszym pociechom szczęśliwe 
dzieciństwo. 
Zabawy i ćwiczenia interakcyjne są 
łatwe do opanowania i nie wymagają 
dużych nakładów do zapoczątkowania 
pedagogicznych procesów konstruktyw-
nego przezwyciężania wściekłości i 
agresji. Oferują one dzieciom i 
młodzieży otwarty system interakcji 
które ułatwiają im zdobywanie 
różnorodnych doświadczeń ze sobą 
samym, a także z innymi ludźmi. Dzieci 
mogą włączyć do sytuacji w zabawie 
swoje potrzeby i uczucia, działać 
aktywnie i według własnego uznania, a 
ponadto bez obaw doświadczać 
konsekwencji swojego postępowania. 
Dotyczy to w szczególności takich 
zabaw i ćwiczeń, w których nie ma 
zwycięstwa i przegranej. W ćwiczeniach 
i zabawach interakcyjnych agresjom 
można nadać określoną formę. Tego 
rodzaju pozorne walki spełniają szereg 
funkcji: 
-  służą wyrażaniu złości i wrogości; 
- pozwalają na przynoszącą ulgę 
regresję, to znaczy oddalają od 
społecznego przymusu; 

 
- prowadzą paradoksalnie do solidar-
ności i zaufania u uczestników;  
- uwrażliwiają na społeczną definicję 
agresywnego zachowania; dzięki nim 
można bez wstydu i sankcji rozmawiać 
na tematy tabu, np. o przekleństwach;  
- możliwa jest zamiana ról, także w 
formie odwróconej hierarchii.  

Zabawy i ćwiczenia interakcyjne 
mogą pomóc w wyrównaniu deficytów 
w nauce, a także przekazywać korygu-
jące, pod względem społecznym i 
emocjonalnym – doświadczenie. 
Poprzez różne wariacje można je 
dopasować do specyficznych potrzeb i 
sytuacji w danej grupie.  
Zabawom i ćwiczeniom tym można 
przypisać szczególne cele nauczania.  
Są to np.:  
1. Dostrzeganie i wyrażanie agre-

sywnych odczuć;  
2. Rozpoznawanie elementów wy-

zwalających w nas złość i agresję;  
3. Lepsze rozumienie siebie samego 

i  innych ludzi;  
4. Opanowanie agresji i wściekłości, 

a także ich przezwyciężanie; 
5. Budowanie poczucia wartości 

samego siebie i silnej tożsamości;  
6. Nawiązywanie nieagresywnych 

kontaktów;  
7. Pokojowe rozwiązywanie konflik-

tów.  
Aby bawić się z dziećmi i z 

młodzieżą, pedagodzy nie muszą mieć 
dodatkowych kompetencji. Powinni oni 
jednak sami czerpać przyjemność z 
zabawy i wcześniej wypróbować 
poszczególne ćwiczenia i zabawy, 
zanim zaproponują je w grupie.        
    

WYBRANE ĆWICZENIA  
I ZABAWY PRZECIWKO  

AGRESJI : 
 
1. Podróż do krainy wściekłości  
„Udajemy się dzisiaj w daleką podróż 
do tajemniczego kraju. Jedziemy długo 
pociągiem (dzieci ustawiają się w 
szeregu, chwytają za biodra i biegają  
po pomieszczeniu naśladując odgłosy 
pociągu). 
Pociąg zatrzymuje się. Dotarli śmy do 
krainy rado ści. Ludzie, którzy tutaj 
mieszkają, są zawsze radośni i 
uśmiechnięci. Cieszą się już od samego 
rana, od momentu wstania z łóżka. 
Przeciągają się z zadowoleniem, witają 
się z nami z uśmiechem, na ustach, 
podskakują do góry z radości, obejmują 
nas i tańczą z nami, dwójkami, 
trójkami, w wiele osób, w dużym kole, 
żadne z dzieci nie jest samo... Niestety 
musimy jechać dalej. 
 

           Ciąg dalszy na str. 10 
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Życie z 
agresją 

 
 
rozgrywać się jedynie pomiędzy 
balonami. 
4. Wypuszczanie powietrza 
Rozdajemy uczestnikom balony, które 
zostają napompowane. Dzieci próbują 
doprowadzić do ich pęknięcia przez 
siadanie na nich. 
5.  Kraina fantazji 
Prowadzący wysyła dzieci w podróż do 
krainy fantazji. Pomaga im odprężyć 
się, a potem mówi: 
„Zamknij oczy i wsłuchaj się w swoje 
wnętrze. Głęboko w twoim ciele siedzi 
gdzieś złość, najczęściej doskonale 
ukryta, ale czasem wydostaje się ona 
zupełnie niespodziewanie na zewnątrz, 
czy tego chcesz, czy też nie... Poczuj 
twoją złość, gdzie ona siedzi?... Wędruj 
przez całe ciało... Jak odbierasz teraz 
swoją złość?... Co robi ona właściwie w 
tym momencie?... A teraz wyobraź 
sobie, że mógłbyś napełnić nią 
czarodziejski dzban... Wydobądź swoją 
złość z twojego wnętrza, ale bardzo 
ostrożnie,  

 

 
 
tak aby się nie obudziła... Napełnij nią 
czarodziejski dzban... 
     Wsłuchaj się w swoje wnętrze. 
Twoja złość znikła. Zaczarowałeś ją. 
Zapanowałeś nad nią. Jesteś teraz wolny 
i spokojny, całkowicie odprężony i 
zadowolony... Przezwyciężyłeś swoją 
złość...” 
6. Uliczka przyjaźni 
       Uczestnicy tworzą dwa, stojące 
naprzeciwko siebie rzędy. Od jednego 
końca tak powstałej uliczki idą przez nią 
po kolei wszystkie dzieci i ustawiają się 
ponownie na początku. Do osoby 
przechodzącej pomiędzy rzędami 
wszyscy się uśmiechają i przyjaźnie jej 
dotykają. 
 

ZAKOŃCZENIE  
Wszystkie dzieci podchodzą do 
czarodziejskiego dzbana w którym 
pozostawiona złość zamieniła się w 
cukierki i  częstują się nimi.   

        
         oprac. M. Domańska 

 

 
Ciąg dalszy ze str. 9 
Lokomotywa już sapie. Wsiadamy do 
pociągu i jedziemy, jedziemy... Nagle 
robi się ciemno. Pociąg zatrzymuje się. 
Dotarliśmy do krainy wściekłości. Tutaj 
mieszkają ludzie, którzy czują się 
obrażeni i niesprawiedliwie 
potraktowani. Są źli i zdenerwowani, 
tupią nogami, rzucają się na ziemie, 
potrząsają głowami, ściskają dłonie w 
pięści,  krzyczą: Nienawidzę cię.... 
Wreszcie nasza lokomotywa sapie i 
wzywa nas do pociągu. Zatrzymujemy 
się, nabieramy głęboko powietrza do 
płuc... i uspokajamy się. Wsiadamy do 
naszego pociągu i jedziemy dalej... 
Pociąg zatrzymuje się: dotarliśmy do 
końcowej stacji. Jesteśmy w krainie 
spokoju, wszyscy ludzie uśmiechają się 
łagodnie,  poruszają się spokojnie i 
ostrożnie, delikatnie głaskają się 
nawzajem, prowadzą się za  ręce albo 
siedzą  spokojnie obok siebie...” 
2. Ręka nie musi bić 
      Wszyscy siedzą w kole i zamykają 
oczy. Prowadzący mówi, co każdy ma 
zrobić: 
      Siedzisz bardzo wygodnie, obie 
stopy opierają się pewnie o podłogę. 
Skoncentruj się na oddechu. Poczuj, jak 
on przychodzi i odchodzi , przychodzi i 
odchodzi, przychodzi i odchodzi... 
      Wydychasz cały twój niepokój i 
napięcie. Stajesz się spokojny, coraz 
spokojniejszy... Oddychasz głęboko i 
równomiernie... Czujesz się bardzo 
dobrze... Połóż  teraz twoją prawą rękę 
na lewej, dotykając niej grzbietem 
dłoni. Poczuj, jak twoja prawa ręka 
czuje się, leżąc na twojej lewej ręce. 
     Pogłaskaj delikatnie lewym palcem 
wskazującym twoją prawą dłoń 
najpierw po kciuku, potem po palcu 
wskazującym, po palcu środkowym, po 
palcu serdecznym i po małym palcu, a 
potem  z powrotem po wewnętrznej 
stronie dłoni. Teraz głaskasz delikatnie 
wewnętrzną stronę twojej ręki. Czujesz 
tam pagórki i doliny, rowki  i 
zaokrąglenia. Do czego potrzebujesz tej 
dłoni? Co możesz nią zrobić, kiedy jest 
ona taka miękka i odprężona jak teraz? 
3. Balonowa bitwa 
      Każde dziecko otrzymuje napompo-
wany balon z namalowaną na nim  
wykrzywioną złością twarzą. Przy 
pomocy tych „wściekłoszy” dzieci 
stoczą teraz ze sobą walkę – albo jeden 
na jeden, albo też wszyscy przeciwko 
wszystkim. Oczywiście, bitwa może 

 

Na zdjęciach: Ćwiczenia i zabawy przeciwko agresji – zajęcia koleżeńskie w grupie 
przedszkolnej „SMERFÓW” ZSP w Krasnobrodzie prowadzone w dn. 21.02 2003r. 
podczas Zespołu Samokształceniowego zorganizowanego przez panią mgr Marię 
Domańską. Zdjęcie u góry: „Bitwa balonów”, zdjęcie poniżej: „uliczka przyjaźni. 
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Niezwykły człowiek 
 
O ileż piękniejszy byłby świat, gdyby 
więcej osób tak myślało i żyło na co 
dzień Bogiem. 
      Gdy krótko przed śmiercią nowotwór 
zaatakował kości i system nerwowy i 
żadne leki przeciwbólowe nie działały 
Pan Profesor powiedział: „Cierpię jak 
Chrystus rozpięty na krzyżu”. 
      Pomyślałam wówczas, chyba po to 
aby zostać świętym. Fragment wiersza o 

 
 
Profesorze Wiktora Dubaniewicza 
świadczy o tym, że nie jestem 
odosobniona w swoich odczuciach. 

„Dzi ękuję Bogu 
że Cię poznałem 
i liczę na to, 
że Cię odnajdę 
w tłumie błogosławionych...” 

      Myślę sobie, że tak godnie odchodzą 
tylko ludzie wielcy. 
      Nasz mistrz zamilkł..., ale dzieło, 
któremu poświęcił życie winno być 
kontynuowane. 
                     Z. Kończewska-Murdzek 

 
Ciąg dalszy ze str. 8 
      Maleńki pacjent Profesora był 
traktowany przez niego z największym 
szacunkiem i miłością.  
      Pan Profesor był człowiekiem nie-
zwykle skromnym i bezpośrednim. Na 
spotkania i zjazdy Psychologii Prenatal-
nej przybywał tak jak i my pociągiem, a 
po Warszawie poruszał się tramwajem. 
Jadaliśmy w barach mlecznych. Tylko 
nasze ostanie spotkanie z Włodzimie-
rzem Fijałkowskim (z okazji nadania Mu 
nagrody Ks. Idziego Radziszewskiego na 
KUL w 2002r.) było uroczyste i wy-
tworne. Najpierw w auli, a potem w sa-
lach rektorskich. 
      Profesor zadziwił nas znakomitą 
kondycją fizyczną i intelektualną, ży-
wotnością i humorem. Miał wówczas 
piękny wykład o czystości, którym poru-
szył i zachwycił nie tylko naukowców. 
      Parę dni temu okazało się, że swoją 
postawą i swoimi słowami uratował 
jeszcze jedno poczęte dziecko. Dziecko 
żyje, ale tak jak i jego matka potrzebuje 
modlitewnego wsparcia. 
      Sam Profesor mówił: „Wszystko – 
kim i czym jestem – pochodzi od Dawcy 
Darów. W odpowiedzi na dar jest miej-
sce tylko na wdzięczność i zwrotne od-
danie się swemu Dobroczyńcy. Nie na-
leżę do siebie, ale do Tego, który mnie 
stworzył i objął swoją miłością. Uczynił 
mnie osobą jedyną i niepowtarzalną 
wśród miliardów ludzi i nakreślił dla 
mnie plan, według którego mam się 
urzeczywistniać w ludzkiej społeczno-
ści”. 

 

 
Na zdjęciu: Zofia i Paweł Murdzkowie podczas rozmowy z panem profesorem 
Włodzimierzem Fijałkowskim w salach  rektorskich KUL. 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II   
w Krasnobrodzie 

 

Zaproszenie 
 

Serdecznie zapraszamy na finał 
I Edycji Konkursu Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II 

pod patronatem  
Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego 

Ks. prof. Jana Śrutwy 
 

który odbędzie się  dnia 24.04.2003r. o godz. 1330  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
im. Jana Pawła II  w Krasnobrodzie 

 
W programie: 
1. wystawa znaczków pocztowych wydanych na 
całym świecie podczas pontyfikatu Jana Pawła II 
2. prezentacja nagrodzonych prac 
3. uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem 
nagród i dyplomów z udziałem JE Biskupa ks. prof. 
Jana Śrutwy. 
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Problemu zapewne nie rozwiążą nowe 
przepisy z zakresu ochrony środowiska, 
 ani też coroczne akcje sprzątania gminy 
przez młodzież szkolną. Odstraszająco 
działa na przyjezdnych widok starych, 
niszczejących i opuszczonych 
budynków, które można spotkać nawet 
przy głównych ulicach uzdrowiska. 
Szkoda, że nie razi to nas miejscowych a 
zwłaszcza obecnych właścicieli lub ich 
spadkobierców. 
   W opinii letników rynek krasnobrodzki 
z kuchnią regionalną w przyczepie 
kempingowej oraz zniszczonym 

 

Oczami 
turysty 

 

  
      W ostatnich latach Krasnobród stał 
się jedną z najpopularniejszych 
miejscowości wypoczynkowych w 
województwie lubelskim. Można 
pokusić się o stwierdzenie, że wśród 
mieszkańców Lublina panuje swego 
rodzaju moda na Krasnobród. Wszyscy 
bardzo wysoko oceniają nasze walory 
turystyczno-uzdrowiskowe oraz 
aktywność mieszkańców i władz 
lokalnych w staraniach o poprawę 
warunków dla gości odwiedzających 
nasze miasteczko. 
      Jako osoba blisko związana z 
krasnobrodzką turystyką, mam często 
okazję prowadzić ciekawe rozmowy w 
gronie wczasowiczów, turystów, 
dotyczące tego, jak widzą nas inni oraz 
co należałoby zmienić, jak uatrakcyjnić 
miejscowość. 
      Pominę postulaty typu „każda ulica 
w Krasnobrodzie powinna wyglądać jak 
ulica Partyzantów”, bo chyba każdy z 
nas ma świadomość, że upłynie jeszcze 
sporo wody w Wieprzu, zanim takie 
życzenia będą spełnione. Jednak nie 
wszystkie oczekiwania wczasowiczów 
wymagają wydatkowania wielkich 
pieniędzy. 
     Sytuacja w zakresie utrzymania 
czystości i  porządku w samym 
Krasnobrodzie jest oceniana na ogół 
pozytywnie. Tragicznie wyglądają 
natomiast dzikie wysypiska śmieci w 
okolicznych lasach. 
 

 
ogrodzeniem skwerku z minionej epoki, 
jest miejscem mało reprezentacyjnym. 
      Istniejące w Krasnobrodzie szalety 
miejskie, były w naszym kraju świadec-
twem dużego skoku cywilizacyjnego z tą 
jednak różnicą, że miało to miejsce w 
okresie międzywojennym. Chyba wielu 
z nas było w niezręcznej sytuacji 
wskazując turyście, czy pielgrzymowi 
drogę do tych przybytków. We 
Włoszech w wielu miastach nie ma  

 
publicznych toalet, można za to bez  
problemu skorzystać z usług lokali 
gastronomicznych. Problem w tym, że u 
nas brak jeszcze kawiarni i restauracji  w 
centrum Krasnobrodu. Często zwracają 
na to uwagę przewodnicy i piloci 
wycieczek 
       Wzorem krajów zachodnich, coraz 
większego znaczenia zaczynają nabierać 
aktywne formy spędzania wolnego 
czasu. Pomimo znacznego postępu, czę-
sto spotykam się z uwagami że oferta w 
tym zakresie jest jeszcze skromna. Zbyt 
mało mamy oznakowanych ścieżek spa-
cerowych, tras rowerowych, punktów 
widokowych, nie wspominając już o 
obiektach sportowych ogólnodostęp-
nych. W ślad za tym wczasowicze ocze-
kują  powszechnie dostępnych przewod-
ników, map, folderów oraz artykułów 
pamiątkarskich. 
     Słabą naszą stroną jest również (w 
porównaniu np. do Zwierzyńca) oferta 
kulturalna. Wprawdzie jest kilka dużych 
imprez, ale nie ma takiej, która byłaby 
charakterystyczna dla Krasnobrodu, 
która by przyciągała stałą grupę 
bywalców.  
     Oczekiwania turystów wobec 
naszych możliwości są  często dość 
wygórowane. Warto jednak zastanowić 
się chwilę, czy  niektórych z tych 
oczekiwań nie jesteśmy zmuszeni wręcz 
spełnić, jeśli chcemy w przyszłości 
utrzymywać się z turystyki. 

     J. K. 
 

Ważne dla 

agroturystyki 
 

W ostatnich dniach miesiąca marca Urząd Miejski w 
Krasnobrodzie otrzymał pocztą elektroniczną  z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa materiał 
informacyjny dotyczący uruchomienia Działania 4 
„Różnicowania działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich” wchodzącego w skład programu SAPARD,  
kierowanego do przedsiębiorców i rolników.  
      Jak zapewnia ARiMR w niedługim czasie dojdzie do 
podpisania Memorandum Finansowego 2002 w ramach którego 
będzie realizowane między innymi wyżej wspomniane 4 
działanie.  
     Wnioskodawcą o środki finansowe z programu mogą 

być osoby fizyczne: rolnik lub domownik1, objęci 

systemem ubezpieczenia społecznego rolników w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Składając wniosek o pomoc rolnik/domownik musi 

wykazać, że dysponuje wystarczającą ilością środków 

finansowych dla zrealizowania całości wnioskowanego 

przedsięwzięcia, gdyż        Uzyskana pomoc finansowa 
przez przedsiębiorcę w ramach działania może być 

przeznaczona na tworzenie źródeł dodatkowego 

dochodu w gospodarstwach rolnych, a między innymi 

na usługi turystyczne (w tym agroturystyka) a w 

szczególności 

 

a remonty i budowę obiektów budowlanych, 

zagospodarowanie terenu na potrzeby prowadzenia 

działalności gospodarczej, zakup wyposażenia i sprzętu 

turystycznego lub rekreacyjnego niezbędnego do 

świadczenia usług turystycznych, a także zwierząt 

służących do celów terapeutycznych, sportowych i 

rekreacyjnych oraz zakup środków transportu na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. 

Pomoc finansowa stanowić będzie do 50% całkowitych 

kosztów  przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 40 000 PLN.  

Z przesłaną informacją z ARiMR szczegółowo można 

zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie 

pokój nr 5 lub uzyskać ją pocztą elektroniczną po 

podaniu telefonicznie adresu skrzynki pocztowej.  

Formularze wniosku o pomoc finansową oraz formularze 

planu przedsięwzięcia (biznes planu) są dostępne we 

wszystkich oddziałach regionalnych Agencji. Adresy 

ARiMR oraz telefony są do uzyskania również w UMiG 

w Krasnobrodzie. 
 
1 Przez rolnika – rozumie się osobę fizyczną prowadzącą na własny 
rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny albo zależny) 
gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej 
Polskiej; przez domownika – rozumie się osobę bliską rolnikowi, która 
spełnia następujące warunki: a) ukończyła 18 lat, b) pozostaje z 
rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na 
terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, c) stale 
pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem 
stosunkiem pracy. 

Oprac. Referat BGKOS. 
     Urzędu Miejskiego 
       w Krasnobrodzie 
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Wybory  
uzupełniające 

 
OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Krasnobrodu  

z dnia 03 kwietnia 2003 roku 
 
Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r – 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw (Dz.U.Nr 95, poz.602),  
zgodnie z uchwałą Nr XXXII/260/2002 z dnia 28 
maja 2002 roku Rady Miasta i Gminy w 
Krasnobrodzie podaje się do wiadomości, 
informację: 
 

o okręgu wyborczym jego granicy, numerze oraz 
liczbie radnych wybieranych w tym okręg w 
wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie zarządzonych na dzień 25 maja 
2003r. 
 

Numer 
okręgu 

Granica okręgu 

Liczba 
wybierany

ch  
radnych 

 
 

8. 

 

Majdan Wielki 
( w tym Dom Pomocy 

Społecznej   
w Majdanie Wielkim) 

  

 
 
1 

 

 
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej – Urząd 
Miejski  w Krasnobrodzie  ul.  3-go Maja 36. 

Burmistrz 
       /-/  Marek Pasieczny 
 

 
       Obecnie Rada Miejska w Krasnobrodzie funkcjonuje w zmniejszonym 
składzie 14 radnych. Taka sytuacja spowodowana jest rezygnacją z funkcji 
radnego złożoną przez radnego Jana Rembisza z Majdanu Wielkiego. 
Rezygnacja ta wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu 27 
lutego 2003r.  W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 5 marca 2003r. 
podczas III sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie radni podjęli uchwałę w 
sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.  
      Zgodnie z ordynacją wyborczą wybory uzupełniające zarządza 
wojewoda w ciągu trzech miesięcy od daty stwierdzenia przez Radę 
wygaśnięcia mandatu, tj. w ciągu  trzech miesięcy od podjęcia uchwały o 
wygaśnięciu mandatu. 
     Jak się okazało nie musieliśmy jednak czekać aż  trzech miesięcy. 
Wojewoda Lubelski w dniu 24 marca 2003r. wydał Zarządzenie Nr 49 w 
sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie i 
Rady Gminy Tereszpol. 
      W zarządzeniu tym Wojewoda Lubelski zarządza wybory 
uzupełniające do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, w okręgu wyborczym 
Nr 8, w którym wybierany będzie jeden radny. Datę wyborów wyznacza 
się na niedzielę 25 maja 2003r. Dni, w których upływają  terminy 
wykonywania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, który 
stanowi załącznik do omawianego zarządzenia. Kalendarz w całości 
publikujemy poniżej. 
 

Termin wykonania 
czynności  
wyborczej 

Treść czynności wyborczej 

 
do 26 marca 2003r. 

 
- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia 
Wojewody Lubelskiego w sprawie wyborów 
uzupełniających. 

do 5 kwietnia 2003r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie 
obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, 
ich granicach, numerach i liczbie wybieranych 
radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej 
siedzibie terytorialnej komisji wyborczej. 

do 10 kwietnia 2003r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w 
Zamościu terytorialnych komisji wyborczych. 

do 25 kwietnia 2003r. 
do godz. 2400 

- zgłoszenie terytorialnym komisjom wyborczym 
list kandydatów na radnych. 

do 4 maja 2003r. - powołanie przez wójta (burmistrza) obwodowych 
komisji wyborczych. 
- podanie do publicznej wiadomości, w formie 
obwieszczenia, informacji o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz o wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 

do 10 maja 2003r. - rozplakatowanie obwieszczenia właściwych 
terytorialnych komisji wyborczych o 
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, 
zawierających numery list, dane o kandydatach 
umieszczone w zgłoszeniach list wraz z 
ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list. 

do 11 maja 2003r. - sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy. 
23 maja 2003r. 

o godz. 2400 
- zakończenie kampanii wyborczej 

24 maja 2003r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych 
komisji wyborczych spisu wyborców 

 

oprac. M. Czapla 

Bankowe perypetie 
  
      Z dniem 1 kwietnia  br. została zlikwidowana 
Ekspozytura PKO Bank Polski S.A. w Krasnobrodzie. 
I jak się okazuje to nie żart prima aprilisowy. Szkoda 
tylko, że informacja o tym fakcie nie dotarła w 
odpowiednim czasie do klientów banku. Wiele osób, 
podobnie jak ja, bardzo się zdziwiło przychodząc do 
ekspozytury w pierwszych dniach kwietnia, że 
„banku” już nie ma. 
       Zamiast dokonać odpowiednich operacji 
bankowych mogłam jedynie przeczytać informację 
wywieszoną na okienku bankowym kierowaną do 
klientów ekspozytury. Czytając tą informację  pytania 
nasuwały się same. Po pierwsze: czy zamiast 
informacji w prasie lokalnej (jakiej?) i ogłoszeń, nie 
lepiej było odpowiednio wcześniej poinformować 
klientów listownie o likwidacji banku i o sposobie 
zabezpieczenia się przed konsekwencjami tego faktu? 
Po drugie: Czy starania o uruchomienie agencji nie 
powinny być podjęte wcześniej, tak aby likwidacja 
ekspozytury była połączona z utworzeniem agencji?  
       Dalej w informacji tej czytamy, że ze swojego 
superkonta możemy korzystać przy pomocy czeków i 
bankomatów w innych bankach. Tak możemy, ale 
trzeba mieć czeki lub kartę, a tego też nie da się 
załatwić od ręki. Gdybym wiedziała wcześniej o 
likwidacji ekspozytury stosowne wnioski złożyłabym 
wcześniej. Teraz aby pobrać najmniejszą nawet kwotę 
trzeba się udać do Zamościa, a na to trzeba 
wygospodarować czas i ponieść dodatkowe koszty. 
      Zapewnienia ze strony PKO BP S.A. o tym, że 
likwidacja ekspozytury nie pogorszy zasadniczo 
obsługi bankowej są więc bezpodstawne 

Klientka 
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      Często prosimy Boga o przebaczenie 
i najczęściej jest to spontaniczna 
decyzja, czy niespodziewany moment. 
Właśnie wtedy postanawiamy powrócić 
do Niego, najpierw szukając 
nadzwyczajnych rozwiązań i dróg, 
kończąc zaś normalnie, 
z przyzwyczajenia rzucamy w Jego 
stronę: „przepraszam”, „obiecuję 
poprawę” czy „więcej nie będę”. 
Zastanówmy się jednak, czy nasz powrót 
do Dobrego Ojca jest zawsze 
motywowany bezinteresowną miłością 
i chęcią naprawienia zła wyrządzonego 
innym? A może próbujemy ukryć 
wewnętrzne niepokoje, strach i wstyd za 
popełniony grzech? Wracając do Ojca 
winniśmy być świadomi czynów, za 
które odpowiadamy. W każdym z nas 
mieszka Bóg i właśnie przez drugiego 
odbywa się nasz powrót. Ważnym 
elementem tutaj jest postawa 
zewnętrzna, łącząca się z odczuciami 
wewnętrznymi. To, jacy jesteśmy na 
zewnątrz czasem krzywdzi drugiego 
człowieka, którego serce jest  
 
 

 
Doświadczenia grzechu uczą i dają 
szansę na przyszłość, lecz nie są 
pozbawione upokorzenia. Tak naprawdę 
dopiero wtedy odkrywamy marność 
naszych wysiłków i widzimy zło, 
którego nie jesteśmy w stanie naprawić 
sami, a które wyrządziliśmy bliźnim. 
Prawdziwy żal to spotkanie dobrej opinii 
o sobie z tą grzeszną. Wszystko, czego 
pragnęliśmy przeciwko Bogu i swojej 
naturze, przytłacza nas i przygniata. 
A On, przebaczając nam, nie stawia 
żadnych warunków. Sami, oświeceni 
światłem Jego przebaczenia, 
powinniśmy dokonać wyboru i powrócić 
do podstaw grzechu, jak i również 
przemyśleć swoje dotychczasowe życie. 
Nie jest to poniżenie, ale wyzwolenie 
i ucieczka od zła. Ukazując problemy 
Ojcu zostaniemy uleczeni. Wędrówka do 
Niego jest trudna i nie zapewnia 
bezpieczeństwa, wzmaga w nas jeszcze 
bardziej opuszczenie i strach. Jednak po 
odniesieniu sukcesu, zło i upokorzenie 
rozpadają się, my zwycię- 

 
potrzebna  jest więc głęboka modlitwa 
o spostrzeżenie rzeczy podwójnych 
i ukrytych. 
      Bóg potrafi zamienić te wszystkie 
nasze bolesne doświadczenia związane 
z grzechem i sakramentem pokuty tak, 
że dostrzeżemy stojącego obok brata, 
przez którego wiedzie droga do 
Miłosiernego Ojca. Takich braci-
pośredników wybiera On sam chcąc 
mieć z nami kontakt. Działania Boga 
przemieniają upadek w powstanie, 
a także stwarzają nas za każdym razem 
od nowa, dając zwycięstwo nad 
grzechem. Początek życia i odrodzenie 
to moc Boża w nas. To, co grzech 
niszczy, Bóg odbudowuje. Jego nauka to 
upadek, powstanie i dalsza kontynuacja 
tej drogi. Wyrywa nas z samotności, 
podaje antidotum, ociera łzy 
i... pozostawia resztę słabości krusząc tę 
jedną. Chce byśmy byli czujni 
w słabości, kochali i przebaczali marząc 
o wieczności. 
       Przez Krzyż, Golgotę i Cierpienie 

Odejście i powrót 
– Miłosierdzie 

 
 

Jezus zmazał nasze grzechy, a Ojciec 
przebaczając nam, przyjął tę krwawą 
ofiarę Swojego Syna za nas, 
grzeszników. Przebaczmy więc sobie 
nawzajem wyrządzone krzywdy, 
niedomówienia i kłótnie. Niech 
Zmartwychwstały Chrystus będzie dla 
nas kojącym balsamem gojącym 
wszelkie rany. Niech nadchodzące 
Święta Wielkanocne pomogą zrozumieć 
nam sens prawdziwego przebaczenia 
i pozwolą jako pierwszym wyciągnąć 
rękę na zgodę do zwaśnionego brata. 
Pamiętajmy, że  

„PRZEBACZENIE 
JEST PRAWDZIWĄ MIŁOŚCIĄ” 

 

Łucja 
 

 
 

mieszkaniem Boga. Lecz, aby powrót 
był owocny prośmy zawsze o pomoc 
Ducha Św. odmawiając krótką modlitwę 
do niego. 
      Czasem wydaje nam się, że przez 
grzech upadamy bardzo nisko i stajemy 
się nikim. Biblia wytycza nam ścieżki, 
przy których stoją niezawodne „znaki 
drogowe” – Przykazania Boże. Zaś 
grzech to ucieczka od nich i własna 
droga bez pomocnych wskazówek. Gdy 
jesteśmy w stanie łaski uświęcającej 
wypływają one z nas, a my sami je 
ustanawiamy. Lecz przez zło niszczymy 
je i usuwamy. Oddalenie od Boga to 
fałszywa natura, którą próbujemy 
stłamsić i zgnieść; udajemy, że jest 
wszystko dobrze, zasłaniając to jakimś 
„niby-szczęściem”. Takie pozorne 
wyzwolenie od Boga to cierpienie 
i walka ze sobą. Czujemy się wtedy 
skrzywdzeni, więc czemuż sami nie 
możemy krzywdzić? 
      Owładnięci grzechem nie powinni-
śmy czuć się bezradni, ale powinniśmy 
wyzwolić w sobie energię do walki ze 
złem. Grzech wyzwala niedobre intencje 
– pośpiech, rywalizację, niezadowolenie 
i smutek, a także wyklucza współpracę 
i pomoc, bo te wymagają cierpliwości, 
ugody i poświęcenia. Oznacza także 
brak celu, gdyż jego cel to fałsz i pustka. 
Ale wszechmocny Bóg potrafi wszystko 
przemienić w dobro. 

 
 

-żamy, a wcześniejszy brak 
bezpieczeństwa uczy nas ufności 
i zawierzenia. Wtedy już śmiało 
możemy stwierdzić, że „nie ma innego 
dobra poza Bogiem”. Ale szkoda, że 
tylko po otrzymaniu łaski uświęcającej 
i tylko przez pewien czas to twierdzenie 
trwa na naszych ustach. Wplątując się 
znów w codzienne życie błądzimy, 
grzeszymy i poszukujemy szczęścia, 
zapominając, że tak naprawdę 
znajdziemy je tylko w czynieniu rzeczy 
dobrych. Szukanie tego szczęścia 
i radości jest pewną drogą na skróty. 
Człowiek szuka go za wszelką cenę, 
nawet wtedy, gdy jest ono grzechem. 
W tym szukaniu pozostawiamy Boga, 
siebie i innych ludzi gdzieś z tyłu, na 
dalszym miejscu, gdyż boimy się, że 
ktoś zechce zmiany naszego planu. 
Oddalamy się od wspólnoty, grupy ludzi 
podążając w samotności. Ale Ojciec po 
raz kolejny pokazuje nam nasze słabości, 
leczy nasze serca i umysły od złych 
skłonności, bierze nas za rękę i prowadzi 
na drogę pełną drogowskazów. 
Wykorzystuje przy tym energię 
i niezadowolenie, które płyną od 
aktywności grzechu i zła. Ukazuje 
również plusy naszego wnętrza, te które 
sami uważamy za niepotrzebne 
odstępujące od nas, cel poza Bogiem. 
Widzimy tylko rzeczy materialne 
i namacalne,  

 

Mali karatecy 
 

      W niedzielę 4 maja 2003r. w 
Krasnobrodzie odbędzie się XI Puchar 
Małych Mistrzów Karate. Udział w tych 
zawodach zgłosili zawodnicy w wieku 
od 6 do 14 lat z klubów karate z 
Zamościa Lublina i Rzeszowa oraz 
Litwy. Będzie to więc impreza 
międzynarodowa. Patronat nad 
zawodami objął Burmistrz Krasnobrodu 
Marek Pasieczny. Szczegółowy program 
imprezy będzie podany na plakatach, ale 
już dzisiaj zapraszamy. 

          Organizatorzy 
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5-lecie 
Katolickiego Radia 

Zamość 
 
      Katolickie Radio Zamość jest rozgłośnią lokalną. Funkcjonuje od 24 marca 
1998r., początkowo w wymiarze 3 godzin dziennie, od połowy 2000r. nadaje program 
24-godzinny. Swoim zasięgiem rozgłośnia obejmuje teren ok. 100-120km wokół 
Zamościa. 
      Oferta programowa naszego radia skierowana jest do osób starszych, ludzi 
aktywnych zawodowo i młodzieży. Nadrzędnym celem naszej działalności jest misja 
ewangelizacyjna – Katolickie Radio Zamość jest „głosem Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej”. 
      Realizujemy program o charakterze społeczno-religijnym. Staramy się na bieżąco 
informować o wydarzeniach z życia Kościoła i społeczności lokalnych. W programie 
oprócz misji ewangelizacyjnej, wynikającej z katolickiego charakteru rozgłośni – 
dominuje tematyka lokalna. Codziennie przygotowywany jest serwis informacyjny 
zawierający zapowiedzi wydarzeń, relacje dźwiękowe, wywiady. Na naszej antenie 
podejmujemy różnorodną tematykę – są audycje dotyczące zdrowia, wychowania, 
edukacji. Zajmujemy się sprawami gospodarki i rolnictwa, współpracujemy z 
wieloma instytucjami, które działają na rzecz rozwoju wsi. Współpracujemy także z 
instytucjami kultury – większość wydarzeń kulturalnych na terenie Zamojszczyzny 
odbywa się pod patronatem Katolickiego Radia Zamość. 
       W tworzenie audycji zaangażowanych jest wielu kapłanów – naszymi stałymi 
gośćmi są: ks. infułat Jacek Żórawski i biskup pomocniczy diecezji ks. Mariusz 
Leszczyński. Stale współpracują z nami OO Redemptoryści. Wśród 
współpracowników 
 

 
 
są również osoby działające w 
stowarzyszeniach katolickich. W skład 
zespołu redakcyjnego wchodzą młodzi 
dziennikarze: prezenterzy, reporterzy, 
realizatorzy programu. 
Za pośrednictwem pracowników Biura 
Promocji i Reklamy staramy się 
dotrzeć z naszą ofertą do wielu 
miejscowości regionu. Nasza 
propozycja spotyka się  z dużym 
zainteresowaniem ze strony firm, 
urzędów, instytucji. Staramy się 
dotrzeć do jak najszerszej grupy 
odbiorców – poprzez szereg 
różnorodnych działań promocyjnych. 
             Nasza myśl przewodnia: 
 Poszukaj, Posłuchaj, Pomyśl –  90,1 
FM 
 
      Z okazji V Rocznicy Utworzenia 
Katolickiego Radia Zamość 25 marca 
2003r. o godz. 1800 w Katedrze 
Zamojskiej została odprawiona 
uroczysta Msza św., której 
przewodniczył J.E. Ks. bp. Prof. dr hab. 
Jan Śrutwa. 

Anna Spychalska 
 
    Na zdjęciach poniżej: 1) ks. bp. Jan 
Śrutwa i dyrektor Katolickiego Radia 
Zamość ks. dr Józef Flis podczas 
uroczystej Mszy św. z okazji jubileuszu, 
2) członkowie redakcji Katolickiego 
Radia Zamość. 

 

 

Pół godziny dla gminy 
 
      Na początki kwietnia br. Urząd Miejski w Krasnobrodzie nawiązał współpracę z 
Katolickim Radiem Zamość. Efektem tej współpracy będą, emitowane w co drugi 
poniedziałek o godz. 1230 audycje pt. „Pół godziny dla gminy”, podczas których 
omawiane będą tematy związane z życiem miasta i gminy Krasnobród.  
     Tematem pierwszej audycji, która pojawiła się na antenie radiowej 14 kwietnia 
2003r.  była działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce. Co będzie 
tematem kolejnej audycji dowiemy się już wkrótce, bo 28 kwietnia o godz. 1230.   
    Serdecznie zapraszamy do słuchania tej audycji. Tych, którzy nie mogą wysłuchać 
jej w godzinach południowych, zapraszamy do odbiorników radiowych tego samego 
dnia po godz. 20, na powtórkę audycji emitowanej w południe.   

M. Czapla 

 
„Id źcie i głoście Ewangelię” 

 (Jezus) 
 

Z okazji V rocznicy działalności 
Wszystkim, którzy tworzą 
Katolickie Radio Zamość, 

wielu łask bożych 
 i błogosławieństwa 

w trudnym zadaniu głoszenia 
Ewangelii 

 życzą 
Czytelnicy i Redakcja 

Gazety Krasnobrodzkiej 
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Nie lękajcie 
się być świętymi! 

 
       W niedzielę, 16 marca gościliśmy w 
naszej parafii dobrze znanego nam 
księdza Wiesława Oleszka. Przed laty 
był wikariuszem w parafii Krasnobród, a 
potem jeszcze był kapelanem w Domu 
Pomocy Społecznej na Podzamku. 
Obecnie jest Ojcem Duchownym w 
naszym Seminarium Diecezjalnym. 
Kilka miesięcy temu zakończył 
wspaniałą obroną przewód doktorski na 
katedrze homiletyki. Że praca doktorska 
była niezwykła niech świadczy fakt, iż 
została wydana drukiem i udostępniona 
nam wszystkim.  
       Ksiądz Wiesław przez całą niedzielę 
głosił kazania w naszym Sanktuarium i 
można było nabyć wspomnianą wyżej 
książkę.  Warto więc przyjrzeć się bliżej 
tej pozycji. 
       "Przepowiadanie o świętych" na 
podstawie homilii beatyfikacyjnych i 
kanonizacyjnych Jana Pawła II 
wygłoszonych w latach 1979 - 2001. 
Wystarczy wspomnieć, że nasz Papież w 
ciągu swego pontyfikatu wyniósł na 
ołtarze; beatyfikował i kanonizował 
więcej osób niż wszyscy biskupi Rzymu 
przed nim razem wzięci. Jest to liczba 
ponad 2000 osób. W wielu wypadkach 
są to osoby, które jeszcze pamiętamy. 
Chociażby zaplanowana na październik 
beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty czy 
kanonizacja Ojca Pio. Ojciec Święty za 
każdym razem stara się przybliżyć życie 
osób, które mamy czcić jako 
błogosławionych,  
 

 
czy świętych. Mówi o ich drogach ziemskiego życia, o ich dojrzewaniu do pełni 
chrześcijaństwa i o realizowaniu powołania do świętości. Ci wyniesieni do chwały 
nieba zawsze ukazują nam tajemnicę 
Chrystusa - tajemnicę męki, śmierci i 
zmartwychwstania. Nikt z nich, sam o 
własnych siłach nie osiągnie pełni 
świętości. Konieczna jest łaska 
Chrystusa, którą wysłużył nam w 
tajemnicy paschalnej, przez te 
wydarzenia, które wspominamy w tych 
właśnie dniach: Wielki Tydzień i 
Zmartwychwstanie. Święci są 
mieszkańcami nieba, ale wciąż wsta-
wiają się za nami, wciąż nam 
towarzyszą swoją modlitwą za nas. 
Każdy z nich jest też przykładem, iż my 
także możemy zrealizować nasze własne 
powołanie do świętości. Każdy z nas ma 
przygotowane mieszkanie w niebie - 
każdy z nas może być mieszkańcem 
nieba, być świętym. Dlatego Jan Paweł 
II z taką mocą powtarza - "Nie lękajcie 
się chcieć świętości! Nie lękajcie się być 
świętymi!" 
      Dziękujemy Księdzu Oleszkowi za wspaniałą pracę, która przybliżyła nam 
nauczanie Papieża o świętych. A wszystkich zachęcam do uważnej lektury książki. 

           
  x Jacek Rak 

 

Modernizacja hydroforni  
w Wólce Husińskiej 

       
Miejscowość Wólka Husińska zaopatrywana jest w wodę z ujęcia w Husinach i 
Wólce Husińskiej.  W związku z opóźnieniami z ogłoszeniem  drugiego terminu 
składania wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych z programu  SAPARD a 
jednocześnie chcąc racjonalniej wykorzystać możliwość wykorzystania  środków 
pochodzących z dotacji Urząd Miejski w Krasnobrodzie przystąpił do opracowania 
projektu budowlanego modernizacji hydroforni wiejskiej w Husinach. 
Opracowywany obecnie projekt modernizacji przez firmę Usługi Projektowe i 
Nadzory Inwestorskie – inż. Wiesław Ciechomski zakłada przeprowadzenie 
modernizacji ujęcia wody w Husinach poprzez modernizację studni i technologii 
hydroforni. Zmodernizowana będzie również wewnętrzna instalacja elektryczna oraz 
przeprowadzony będzie gruntowny remont budynku w którym znajduje się 
hydrofornia poprzez jego docieplenie, wymianę pokrycia dachowego, wymianę 
drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na PCV, ściany i podłogi wyłożone zostaną 
płytkami ceramicznymi szkliwionymi i terrakotą. 
      Ponieważ pewna część budynków w Wólce Husińskiej korzysta oprócz wody z 
ujęcia z Husin również z wody dostarczanej przez bardzo nie ekonomiczną 
hydrofornię w Wolce Husińskiej planuje się jej  zastąpienie całkowicie nową i 
bardzo nowoczesną tzw. pompownią strefową sterowaną komputerowo. Pompownia 
strefowa zamontowana będzie w Wólce a zasilana będzie prądem z miejscowej  sieci 
energetycznej i umieszczona w estetycznym metalowym kontenerze o wymiarach 
3m X 2m. Zastąpienie  starej hydroforni w Wólce Husińskiej nową pompownią 
strefową zapewni wszystkim mieszkańcom Wólki możliwość korzystania z bardzo 
dobrej jakościowo wody z ujęcia w Husinach. Miastu i Gminie Krasnobród montaż 
pompowni strefowej pozwoli zaoszczędzić w skali roku znaczne środki finansowe  
przeznaczane na energię elektryczną pożeraną przez starą i nieekonomiczną 
dotychczasową hydrofornię.  Jak już wcześniej informowaliśmy mieszkańców w 
posiadaniu Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie jest już projekt wymiany starego 
wodociągu w Wólce  z rur A-C (azbest) na wodociąg z rur PCV.  

         BGKOS 

 

Pożegnanie  
zimy 

 

czyli 
IV GMINNY TURNIEJ TENISA  

STOŁOWEGO 

dla Szkół Podstawowych z terenu  Miasta i 
Gminy Krasnobród o Puchar Dyrektora Centrum 
Kultury i Sportu i Dyrektora Zespołu Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie miał miejsce 
tradycyjnie na dużej sali gimnastycznej ZSP 
Krasnobród dnia 19 marca 2003 r. o godzinie 15. 
      Zgodnie  z regulaminem turnieju brały w nim 
udział 16 – osobowe reprezentacje dziewcząt i 
chłopców ze szkół podstawowych z terenu miasta 
i gminy Krasnobród.  
      W tym roku puchar w kategorii dziewcząt 
wywalczyła reprezentacja ZSP Krasnobród, w 
kategorii chłopców reprezentacja SP Majdan 
Wielki. Wyniki klasyfikacji indywidualnej do 
wglądu u organizatora. Wszyscy uczestnicy 
podkreślali sprawny przebieg turnieju i jego miłą 
atmosferę i wyrazili chęć udziału w turnieju za 
rok. 
      Pragnę podziękować swoim kolegom z pracy 
za pomoc organizacyjną, opiekunom za przyjazd 
i przygotowanie drużyn a dyrektorom w/w 
instytucji za ufundowane puchary i dyplomy.
   

Sędzia główny turnieju:  
  Sławomir Radliński 
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Artystyczne  

sukcesy 
 
      Miło mi poinformować, że Krasnobrodzianka Ola Bełz – uczennica I klasy 
Liceum Sztuk Plastycznych  im. Bernarda Morando w Zamościu została 
laureatką V Ogólnopolskiego Biennale Miniatury Tkackiej – Włocławek 
2003. 
      Konkurs ten organizowany przez Prywatną Ogólnokształcącą Szkołę 
Sztuk Pięknych we Włocławku przeznaczony jest dla uczniów szkół 
plastycznych. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 9 szkół 
plastycznych z całej Polski: Tarnowa, Zduńskiej Woli, Gdyni, Nowego 
Wiśnicza, Supraśla, Radomia, Kielc, Zamościa i Włocławka. Na wystawę 
zakwalifikowano 264 miniatury tkackie. Spośród tych prac jury w składzie: 
prof. Aleksandra Mańczak – ASP Łódź, prof. Włodzimierz Cygan ASP 
Gdańsk, adi. I st. Lidia Choczaj – ASP Łódź, adi. II st. Elżbieta Kędzia – ASP 
Łodź najwyżej oceniło pracę autorstwa Oli Bełz z Krasnobrodu.  
      Sukces Oli Bełz to także sukces szkoły w której się uczy tj. Liceum Sztuk 
Plastycznych  im. Bernarda Morando w Zamościu i pedagogów. Oprócz I 
nagrody „Zamojski Plastyk” zdobył jeszcze 3 spośród 6 wyróżnień. 
Jako ciekawostkę dodam, że w V Ogólnopolskim Biennale Miniatury Tkackiej 
– Włocławek 2003 najlepszą okazała się praca pt. „Kompozycja strukturalna” 
wykonana z ... drutu. Uzasadniając werdykt w protokole Jury zapisano, że 
praca została nagrodzona  „z uwagi na szczególne walory artystyczne, prostotę 
formy i bardzo przemyślaną koncepcję zbudowanej struktury”.  
     4 kwietnia br. w Prywatnej Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych we 
Włocławku odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Laureatka udała się tam z 
pedagogami: Pawłem Malczenko i Markiem Rzeźniakiem  
      Po powrocie z Włocławka poprosiłam Olę o krótką rozmowę. Oto ona: 
 
M.Cz.: Przede wszystkim serdecznie gratuluje nagrody. 
O.B. – Dziękuję.  
 

M.Cz.: Olu, powiedz proszę skąd wziął się pomysł pracy? 
O.B. - Pomysł związany jest z jednym z zadań domowych, które miałam do 
wykonania. Tematem przewodnim tego zadania była dynamika. Chciałam 
przedstawić ją w jak najprostszy sposób. Natchnieniem dla mnie była 
ekspozycja w sklepie z materiałami budowlanymi.  
 

M.Cz.: Jakie materiały potrzebne były do wykonania pracy? 
O.B. – Cienki drut, bardzo twarda tektura, słomki do napojów i igła.  
 

M.Cz.: Ile czasu zajęło Ci wykonanie twojego dzieła? 
O.B. – Pracę wykonywałam bardzo powoli. Było to bardzo żmudne zajęcie. 
Poświęciłam na to około jednego miesiąca. 
 

M.Cz.: Jak się okazało warto było? 
O.B. – Tak. 
 

M.Cz.: Olu w protokole jury zaznaczyło, że Twoja praca nie spełnia 
wymogów regulaminowych jeśli chodzi o jej wymiar. Dlaczego wykonując ją 
nie dostosowałaś się do tych wymagań? 
O.B. – Jak już wspomniałam praca moja była wykonana jako zadanie 
domowe, nie wykonywałam jej z myślą o konkursie, dlatego też wymiary nie 
były zgodne z regulaminem tego konkursu. 
 

M.Cz.: W jaki sposób zatem praca znalazła się we Włocławku? 
 O.B. – O wysłaniu pracy na konkurs zdecydowali: mój profesor pan Paweł 
Malczenko i  v-ce dyrektor mojej szkoły pani Barbara Czaja. 
 

M.Cz.: W jaki sposób dowiedziałaś się o swoim sukcesie? 
O.B. – Do szkoły przysłano zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród. 
Tak się złożyło, że w tym dniu nie byłam w szkole, więc dowiedziałam się o 
tym od koleżanek. 
 

M.Cz.: Jaka była twoja pierwsza  reakcja? 
O.B. – Trudno było mi w to uwierzyć. W zasadzie uświadomiłam to sobie 
dopiero we Włocławku, gdy odbierałam nagrodę. 
 

M.Cz.: Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów. 
O.B. – Dziękuję. 

Rozmawiała: M. Czapla 

 

Majówka 
Roztoczańska 
w Krasnobrodzie 

 
      Już wkrótce będziemy obchodzili kolejną 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym 
roku wypada to w sobotę i jest to jeden z wolnych 
dni z tzw. długiego weekendu majowego.  
       Uroczystości rozpoczną się Mszą św. w intencji 
Ojczyzny odprawioną w Sanktuarium Maryjnym w 
Krasnobrodzie. Potem odbędzie się przemarsz 
społeczeństwa wraz z orkiestrą dętą, pocztami 
sztandarowymi, jednostką OSP, pod Pomnik 
Konstytucji 3 Maja. Tam zostanie wygłoszone 
okolicznościowe przemówienie i odbędzie się 
złożenie wiązanek kwiatów, co zakończy religijno-
patriotyczną część rocznicy 
      W południe rozpocznie się impreza plenerowa 
pod nazwą „Majówka Roztoczańska w 
Krasnobrodzie”. Organizatorami tej imprezy są: 
władze samorządowe Krasnobrodu, Centrum 
Szkolenia i Rekreacji „ENERGETYK” Sp. z o.o. i 
Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne. 
Patronat medialny nad imprezą sprawować będą 
Telewizja Lublin i Radio Lublin. 
      Majówka Rozotczańska będzie odbywała się w 
dwóch miejscach Krasnobrodu jednocześnie: na 
stadionie sportowym przy ul. Wczasowej oraz w 
Centrum Szkolenia i Rekreacji „ENERGETYK”. 
      Na  stadionie i w jego sąsiedztwie zaplanowano 
ekspozycje firm samochodowych i  jazdy próbne 
prezentowanymi samochodami, pokazy i konkursy 
jazd sprawnościowych organizowane przez 
Automobilklub  Zamojski, występy zespołów 
muzycznych i kapel, różnego rodzaju konkursy i 
zabawy zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Program 
na stadionie będzie przygotowany i prowadzony 
przez Agencję Artystyczną „Capital” z Zamościa. 
      W tym samym czasie na posesji CSiR 
„ENERGETYK” będą prezentowane oferty 
turystyczne organizatorów. Funkcjonować będą 
różnego rodzaju stoiska: informacja turystyczna, 
literaci – regionaliści, artyści i twórcy ludowi, 
plastycy, pszczelarze oraz sponsorzy ze swoimi 
produktami. W czasie prezentacji występować będą 
zespoły ludowe. Zarówno na stadionie jak i w CSiR 
funkcjonować będą punkty gastronomiczne. 
       W godzinach 1730 – 2400 zaplanowano program 
artystyczny z udziałem kilku znanych artystów, 
który został przygotowany przez Agencję 
Koncertową „Scena”. Program ten poprowadzi 
aktorka i piosenkarka Adrianna Biedrzyńska. Warto 
dodać, że w organizację tego programu estradowego 
aktywnie włączył się Witold Paszt, artysta znany 
nam z zespołu VOX. Majówka Roztoczańska 
zakończy się o godz. 24 pokazem sztucznych ogni. 
      W programie Majówki zaplanowano wiele 
atrakcji, nie wszystkie zostały tu wymienione,  
myślę więc że każdy znajdzie dla siebie coś 
interesującego. Szczegółowy program imprezy 
podany będzie na plakatach informacyjnych, ale już 
teraz w imieniu organizatorów bardzo serdecznie 
zapraszam do udziału w „Majówce Roztoczańskiej 
w Krasnobrodzie”. 

M. Czapla 
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Co słychać 
w kulturze? 

 

Recytacje 
 

28 kwietnia 2003r. w Centrum Kultury i Sportu 
w Krasnobrodzie odbędą się Eliminacje 
Gminne XXVII Turnieju Sztuki Recytatorskiej 
im. Bolesława Leśmiana. W eliminacjach 
tradycyjnie już wezmą udział najlepsi 
recytatorzy, zwycięzcy eliminacji szkolnych 
organizowanych w szkołach na terenie gminy 
Krasnobród. Początek turnieju o godz. 1000. 

 

Promenada poezji 
 

     Podczas Eliminacji Gminnych XXVII 
Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. B. Leśmiana 
w dniu 28 kwietnia 2003r. w świetlicy CKiS 
będzie miało miejsce otwarcie „Promenady 
poezji Pani Aliny Słoty”. 
     Podczas tego spotkania Pani Alina Słota 
podzieli się refleksjami na temat swojej poezji i 
zaprezentuje niektóre wiersze. Uczestnicy 
spotkania będą mieli także możliwość poznania 
wierszy wyeksponowanych w gablotach. 
Promenada poezji będzie otwarta do 
15.05.2003r. 
    Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie i 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 
Krasnobrodzie zapraszają mieszkańców 
Krasnobrodu i okolic do poznania dorobku 
literackiego Krasnobrodzianki p. Aliny Słoty. 
 
               Informacje zebrała:  M. Czapla 
 

Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju 
w Tomaszowie Lubelskim 

ul. Wyszyńskiego 1, tel. 664-26-06 
 

zaprasza na kurs 
 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
DLA POCZĄTKUJACYCH 

 

Oferujemy wysoką jakość świadczonych usług 
oraz bardzo atrakcyjne ceny: 
 6,50 zł. za godzinę 

 

Kurs trwa 60 godzin. Zajęcia odbywać się 
będą w Centrum Kultury i Sportu  
w Krasnobrodzie w godz. 1600-1830  

dwa razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne. 
 

Informacje oraz zapisy: 
Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie 

ul. 3-go Maja 26, tel. 660-71-17 
 

Szkolenie kończy się egzaminem. Uczestnicy 
otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 
wg wzoru określonego w Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993r. 
w sprawie zasad i warunków podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych i wykształcenia 
ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103 z 1993r., poz. 
472). 

 

Zajęcia otwarte 
 

       Po wielu rozmowach prowadzonych z rodzicami, zarówno na spotkaniach 
semestralnych jak i z okazji różnych  uroczystości klasowych przekonałam się, 
że większość rodziców ma różne wyobrażenia dotyczące pracy nauczyciela w 
kształceniu zintegrowanym, a wiele osób jest zainteresowanych tym 
zagadnieniem. W związku z tym, postanowiłam zorganizować zajęcia otwarte 
w dniu 11.03. 2003r.  
      Temat ośrodka tygodniowego brzmiał: „Zbliża się wiosna”. Temat ośrodka 
dziennego: „Ptasie powroty”. 
       Każda osoba zainteresowana zajęciami, mogła w dogodnym dla siebie 
czasie wejść do klasy i zaobserwować pracę uczniów jak i nauczyciela, 
obejrzeć klasę, zeszyty, porównać tempo pracy uczniów na poszczególnych 
edukacjach. Nawet przyjrzeć się pracy nauczyciela z uczniami w pracowni 
komputerowej, w której prowadzę „Podstawy edukacji informatycznej”. 
      Myślę, że pomysł był bardzo dobry, ale jest mało praktykowany w naszym 
środowisku, dlatego mam przyjemność już dzisiaj zaprosić wszystkich 
zainteresowanych do udziału w kolejnych zajęciach, tym razem w terenie. 
       Z okazji Światowego Dnia Ziemi, który przypada na dzień 22.04.2003r. 
organizuję, przy współudziale nauczycieli kształcenia zintegrowanego i 
dyrekcji ZSP w Krasnobrodzie  uliczny happening, planowany  na 24.04.2003r. 
 

                                                 Jolanta Borek 

 

„Zielony marsz” 
 

happening z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI 
organizowany przez Zespołu Szkół Podstawowych 

w dzień 24.04. 2003r. 
 

Cele główne happeningu: 
1. Rozwijanie świadomości ekologicznej i potrzeby ochrony środowiska. 
2. Propagowanie idei ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI. 
3. Rozbudzanie potrzeby bezpośredniego kontaktu i więzi ze środowiskiem 

przyrodniczym i społecznością lokalną. 
 
Happening uliczny „Zielony marsz” przeznaczony jest dla uczniów klas I –III. 
      By podnieść rangę tej imprezy i nadać jej rozgłos na skalę społeczności 
lokalnej zaproszono gości: burmistrza miasta Krasnobrodu, przedstawiciela 
Roztoczańskiego Parku Narodowego, dyrektora i wicedyrektor Zespołu Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie. 
Przebieg happeningu 
1. Wymarsz spod szkoły. (Uczniowie ustawieni w kolumnach kolejno 

klasami: III, II, I. Niosą transparenty i  rekwizyty. Podczas marszu 
skandują. Uczniowie z wychowawcami przechodzą chodnikami wzdłuż 
ulic: Lelewela i 3- go Maja). 

2. Po powrocie do szkoły – spotkanie na placu szkolnym z zaproszonymi 
gośćmi. 

3. Głośne odczytanie „ Przyrzeczenia małych ekologów” przez 
przedstawiciela   Samorządu Uczniowskiego. 

4. Wręczenie zaproszonym gościom „Przyrzeczenia małych ekologów” wraz 
z bukietem wiosennych kwiatów. 

5. Odczytanie fragmentu utworu o tematyce ekologicznej. 
6. Zasadzenie drzewka na placu szkolnym przez burmistrza i dyrektora 

szkoły. 
7. Wysłuchanie krótkiego przemówienia burmistrza i dyrektora szkoły 

skierowanego do uczniów i nauczycieli. 
8. Wspólne odśpiewanie piosenki „Jak dobrze nam”.   
 
Pomysłodawczyni i główny organizator heppeningu - Jolanta Borek oraz 
współorganizatorzy: Barbara Wyrostkiewicz, Dorota Umińska, Barbara Chmiel, 
Beata Twardowska, Marzena Jabłońska, Zdzisława Lalik. 
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 Piłka nożna 
 

 

  
     W niedzielę 5 kwietnia 2003r. meczami z GKS „SZYSZŁA” TARNOSZYN 
drużyna MGKS „IGROS” Krasnobród rozpoczęła wiosenną rundę rozgrywek 
ligowych w piłce nożnej sezonu piłkarskiego 2002/2003.  
      Pomimo tego, że rozpoczęła się runda wiosenna, to inauguracyjnym meczom 
rozegranym na krasnobrodzkim stadionie sportowym towarzyszyła aura typowo 
zimowa. Padający śnieg i silny wiatr nie przeszkodziły jednak naszej drużynie w 
odniesieniu zwycięstwa.  Mecz pomiędzy drużynami seniorów zakończył się 
zwycięstwem „IGROSU” stosunkiem bramek 5:1.  
       Bramki dla naszej drużyny strzelili: Marcin Nowosad – 1, Piotr Wyszyński – 
4. Oby tak dalej. Juniorzy natomiast zremisowali 4:4. Sympatyków piłki nożnej 
zapraszamy na kolejne mecze rozgrywane przez „IGROS” na krasnobrodzkim 
stadionie: 
 

Godzina rozpoczęcia 
meczu Data Mecze 

Juniorzy Seniorzy 

19.04.2003r. 
(sobota) 

MGKS „IGROS” Krasnobród – 
TKS „HUCZWA”  Tyszowce 

1100 1300 

04.05.2003r. 
(niedziela) 

MGKS „IGROS” Krasnobród – 
GKS „ANDORIA” Mircze 

1000 1200 

17.05.2003r. 
(sobota) 

MGKS „IGROS” Krasnobród – 
GLKS „SPARTA” Łabunie 

1400 1600 

31.05.2003r. 
(sobota) 

MGKS „IGROS” Krasnobród – 
GLKS „GRANICA II” Lubycza 

Królewska 
1500 1700 

08.06.2003r. 
(niedziela) 

MGKS „IGROS” Krasnobród – 
LKS „ISKRA” Koniuchy 

1500 1700 

 
oraz na mecze rozgrywane przez drużynę „IGROS” na stadionach swoich rywali: 
 

Termin Nazwa drużyny 
13.04.2003r. - GKS „ORZEŁ” Cześniki 
27.04.2003r. - GKS „JAROSŁAWIEC” Jarosławiec 
11.05.2003r. - LKS „ORKAN” Bełżec 
25.05.2003r. - GKS „OSTOJA” Skierbieszów 
15.06.2003r. - SSA „HETMAN-ENERGETYK” Zamość  

 
      Drużynie „IGROSU” życzę samych wygranych meczy, natomiast kibiców 
proszę o sportowe zachowanie się na stadionach. 
                                                                                  M. Czapla 
 

 

Dbajmy 
o siebie na 

wiosnę 
 
     Na wiosnę, kiedy za oknem jeszcze 
zimno i mokro, jesteśmy przygnębieni i 
najchętniej nie wstawalibyśmy z łóżka. To 
błąd! Najlepszym lekarstwem na smutek i 
chandrę jest ruch. 
    Oto kilka ćwiczeń, które na pewno 
poprawią co nastrój i wzmocnią mięsnie 
pleców: 
 
1. Uklęknij, dłonie oprzyj na podłodze. 
Wygnij kręgosłup w dół i odchyl głowę do 
tyłu. Potem zrób „koci grzbiet: - wygnij 
plecy do góry w łuk, a głowę schowaj między 
ramiona. Powtórz ćwiczenie 10 razy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Uklęknij, podeprzyj się ramionami. 
Wyciągnij przed siebie lewą rękę, unieś 
wyprostowaną  prawą nogę i opuść głowę. 
Uwaga – ręka, noga i głowa powinny 
tworzyć prostą linię. Wytrzymaj w tej pozycji 
przez chwilę, potem zmień rękę i nogę. 
Powtórz ćwiczenie 10 razy. 

 
2. Połóż się na brzuchu, lekko rozsunięte nogi oprzyj na palcach, a ugięte ręce 
ułóż na wysokości głowy. Unieś tułów tak, aby ręce, głowa i kark były na tej 
samej wysokości. Wytrzymaj w tej pozycji przez chwilę. Powtórz ćwiczenie 10 
razy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staraj się ćwiczyć codziennie chociaż przez kilka minut. Przekonasz się jak 
szybki miną ci bóle pleców i wróci lepszy nastrój. 
 

M. Mielniczek 

 

USŁUGI PRALNICZE 
I MAGLOWANIE 

 

Pranie pościeli, firanek, 
zasłon, koców 

 

Krasnobród 

Ul. Tomaszowska 72 

Tel. 660-72-90 
Z apraszam yZ apraszam yZ apraszam yZ apraszam y    
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