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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

 

Remont ulicy Targowej 
 

 W listopadzie  bieżącego roku zakończone zostały prace 

remontowe związane z modernizacją ulicy Targowej w 

Krasnobrodzie. W ramach remontu została zmodernizowana 

nawierzchnia ulicy Targowej na odcinku 215m. Zakres prac 

obejmował wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej 

typu STAROBRUK na powierzchni 1292,5m2 oraz wymianę 

krawężnika ulicznego o łącznej długości 435,5m. Zjazdy do 

posesji wzdłuż modernizowanego odcinka utwardzono 

materiałem kamiennym. Roboty modernizacyjne wykonał 

Zakład Remontowo–Budowlany „TRAMES” Piasecki i 

Małyszek s.j. z Zamościa. Wartość wykonanego zadania 

wyniosła 121.234,15zł. Zmodernizowana jezdnia wzmocni 

pozycję gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych przy 

ulicy Targowej. 

 
 

Budowa chodnika  
przy ulicy Tomaszowskiej 

  

 Zbliżają się ku końcowi prace budowlane związane z 

realizacją kontraktu pod nazwą: „Budowa chodnika przy ulicy 

Tomaszowskiej oraz modernizacja chodników przy drogach 

powiatowych na terenie miasta Krasnobród – ulice 3-go Maja i 

Lelewela”. W ramach kontraktu Zakład Remontowo-

Budowlany „TRAMES” Piasecki i Małyszek s.j. z Zamościa 

wykonał na zlecenie w roku 2006 na zlecenie Gminy 

Krasnobród chodniki z kostki brukowej o łącznej długości  

988m. 

 

Przy ulicy Tomaszowskiej wykonano chodnik o długości 

446m, przy ulicy Lelewela modernizacji poddano istniejący 

chodnik na odcinku 442m, a przy ulicy 3-go Maja 

zmodernizowano chodnik na odcinku o długości 100m.   

 
 

Zakończenie budowy ulicy Spokojnej 
 

 W miesiącu listopadzie zakończone zostały prace 

budowlane związane z wykonaniem ulicy Spokojnej w 

Krasnobrodzie. Długość nowej ulicy wynosi 517m. Wraz z 

wykonaniem jezdni i chodnika z kostki brukowej wykonano 

również kanalizację burzową mającą zapewnić odprowadzenie 

wody deszczowej z jezdni i chodnika. Podczas budowy ulicy 

wystąpiła konieczność przebudowy fragmentu sieci 

energetycznych oraz telefonicznych kolidujących z budową 

ulicy. Prace te w ramach kontraktu wykonał generalny 

wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z 

o.o. z Zamościa. Wartość wszystkich robót budowlanych 

związanych z budową ulicy wyniosła 620 445,60 zł. Po raz 

pierwszy przy wykonywaniu nawierzchni zastosowano na 

terenie Krasnobrodu mechaniczny sposób układania kostki 

brukowej. 

 

 

 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej  

w ulicy Sosnowej 
    

Dobiegają końca prace budowlane 

związane z wykonaniem kanalizacji 

sanitarnej oraz sieci wodociągowej 

łączącej ulicę Sosnową z ulicą Leśną w 

Krasnobrodzie. Roboty budowlane 

wykonuje Zakład Remontowo-

Budowlany w Zamościu – Adam 

KUSTRA. W ramach inwestycji do 

kanalizacji sanitarnej przyłączonych 

zostanie 6 gospodarstw domowych.  

Ciąg dalszy na str. 3. 
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Wykonanie nowego 

rurociągu 

podyktowane było 

przemarzaniem 

dotychczasowego 

wodociągu, który 

zimą uniemożliwiał 

korzystanie z wody 

sieciowej części 

mieszkańcom ulicy 

Sosnowej. W 

ramach kontraktu 

firma ZRB w 

Zamościu dokona 

montażu pompowni 

przydomowej dla 

dwu gospodarstw 

przy ulicy 3-go 

Maja.  

 

 

 
Budowa wodociągu w ulicach 

 Sosnowej i Leśnej 

 

Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę 
 
Przed nami kolejna edycja akcji charytatywnej „Pomóż 

Dzieciom Przetrwać Zimę”. Celem akcji zainicjowanej i 

organizowanej przez redaktorkę Radia Lublin Ewę Dados jest 

niesienie pomocy rzeczowej dzieciom z rodzin będących w 

trudnej sytuacji materialnej. 

 Już po raz 12 do organizacji tej akcji włącza się miasto i 

gmina Krasnobród. Sztab organizacyjny Akcji „Pomóż 

Dzieciom Przetrwać Zimę” mieści się, podobnie jak w latach 

ubiegłych, w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Członkowie 

sztabu to ludzie dobrej woli, którzy chcą pomagać 

potrzebującym i angażują się w organizację zbiórki darów. 

Podczas Akcji będziemy zbierać: artykuły spożywcze, 
słodycze, środki czystości oraz artykuły szkolne. 
 

Program zbiórki darów: 
27.11.2006r. – 01.12.2006r. – zbiórki darów w szkołach na 

terenie miasta i gminy Krasnobród 

 W dniu 3 grudnia 2006r. (niedziela) zbiórki darów 

prowadzone będą: 

- przy kaplicy w Kaczórkach – w godz. 10.30-11.00 

- przy kaplicy w Hucisku – w godz. 12.30-13.30 

- w samochodzie obok Kościoła - w godz. 10.00-13.00 
- na targowisku w Podklasztorze – godz. 10.00 
- w Markecie Spożywczym w Krasnobrodzie - w godz. 
9.00-14.00 

- w Sklepie Spożyw.-Przemysł. p. S. Borka - w godz. 
9.00-14.00 
- w Krasnobrodzkim Domu Kultury 

 Tradycyjnie już zbiórce darów w KDK towarzyszył będzie 

koncert z różnymi atrakcjami, który rozpocznie się o godz. 

14.00. Proponujemy, aby biletem wstępu na koncert były 

słodycze, które po zakończeniu akcji wraz z innymi 
zebranymi darami zostaną przekazane dzieciom z rodzin 

będących w trudnej sytuacji materialnej.  
Podczas koncertu prowadzona będzie aukcja, z której 

„dochód” (oczywiście w formie rzeczowej) również będzie 

formą pomocy dla osób potrzebujących.  

 Szczegóły zbiórki darów oraz koncertu z okazji Akcji 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” podane będą na plakatach. 

Ale już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia 

się w organizację tej akcji. 

 Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w Akcji.  

 

Szef Sztabu 

Akcji „Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę” w Krasnobrodzie 

Mariola Czapla 

 
Budowa kanalizacji w ul. Sosnowej 

 

 
Budowa kanalizacji przy ul. 3 maja 

 

Budowa drogi  
w Potoku Senderkach 

 

W miesiącu listopadzie bieżącego roku dokonano odbioru 

końcowego dwóch mniejszych zadań drogowych wykonanych 

w miejscowości Potok Senderki oraz w Hutkowie. W Potoku 

Senderkach wykonano 145 metrowy odcinek drogi dojazdowej 

z asfaltobetonu wraz ze zjazdami do gruntów rolnych i 

gospodarstw. W miejscowości Hutków wykonano nową 

nawierzchnie bitumiczną na 220 metrowym odcinku drogi 

gminnej przebiegającej przez tę miejscowość. Na zlecenie 

Gminy Krasnobród prace te wykonało Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych Spółka z o.o. z Zamościa. Wartość obu zadań 

wyniosła łącznie 119.714,92 zł. 

Oprac. BGKOS 

 

Dodatek Wyborczy Nr 2 
 
 Wraz z październikowym wydaniem „Gazety 

Krasnobrodzkiej” ukazał się „Dodatek wyborczy nr 1”, w 

którym zawarte były informacje dotyczące kandydatów do 

wszystkich szczebli samorządu oraz kandydatów na 

burmistrza Krasnobrodu. 

 Do bieżącego wydania naszego pisma dołączamy 

„Dodatek wyborczy Nr 2”, w którym publikujemy informacje 

dotyczące wyników wyborów samorządowych z dnia 12 i 26 

listopada 2006r. w naszej gminie. 

 Zapraszamy do lektury. 

      Redakcja 
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Wspomnienie lata 
 

 „Jak to dobrze, że urodziłam się w 

Krasnobrodzie, że mogę umoczyć pędzel w 

tej źródlanej wodzie” - pisała nieżyjąca już 
poetka i twórczyni ludowa pani Feliksa 

Lewandowska. Taka jest również idea 

konkursu plastyczno – fotograficznego 

organizowanego już po raz drugi przez ZSO 

we współpracy z Krasnobrodzkim Domem 

Kultury. 

 „Wspomnienie lata” to konkurs 

ogłaszany w czasie wakacji na łamach 

„Gazety Krasnobrodzkiej” skierowany do 

wszystkich mieszkańców Krasnobrodu, 

którzy w wolnym czasie mogą zrobić coś 
innego niż zwykle, popatrzeć kolejny raz, 

może inaczej na naszą okolicę i utrwalić to 

piękno za pomocą  pędzla czy obiektywu. 

Trzeba tu przyznać, że jest co oglądać, 

wiedzą o tym turyści i miłośnicy 

Krasnobrodu. Dla mieszkańców to piękno 

jest tak oczywiste, że aż powszednie, więc 

warto je dostrzec i utrwalić, a 

organizowany konkurs jest tu dobrym 

pretekstem. W tym roku na konkurs 

zakwalifikowały się 42 prace plastyczne, 8 

fotograficznych i jedna wykonana haftem 

krzyżykowym. Wykonali je uczniowie 

szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum w 

Krasnobrodzie oraz szkoły filialnej w 

Wólce Husińskiej. 

 Uroczyste otwarcie wystawy i finał 

konkursu odbyły się 14.11.2006 r. w 

Krasnobrodzkim Domu Kultury. Otwarcia 

wernisażu dokonała pani Mariola Czapla, 

gospodarz uroczystości, która powitała  
 

przybyłych gości. Słowo wstępu wygłosiła 

również pomysłodawczyni pani Halina 

Gontarz. Następnie wysłuchaliśmy wierszy 

pani Feliksy Lewandowskiej, ks. 

Krzysztofa Guzowskiego, pani Marianny 

Olszewskiej, pani Marii Domańskiej 

uczestniczącej w tym spotkaniu oraz pani 

Aliny Słoty. Wiersze te prezentowane były 

przez młodzież kl.I LO. 

 Poezja na otwarciu wystawy 

plastyczno-fotograficznej nie powinna 

dziwić, gdyż poezja jest jedną z najbardziej 

rozpowszechnionych dziedzin działalności 

kulturalnej naszej okolicy. Wiersze piszą 
ludzie wykształceni, księża, nauczyciele, 

ludzie prości. Tematyka jest różna, jednak 

przeważa inspiracja pięknem przyrody, pór 

roku, miejsc szczególnie bliskich i taka 

właśnie była prezentowana na wernisażu. 

 Po części artystycznej nadeszła pora na 

przyznanie nagród za najładniejsze prace. 

Jak co roku jurorami tego konkursu byli 

uczestnicy wernisażu. Każdy mógł 

zagłosować na jedną pracę plastyczną i 

jedną fotograficzną. W czasie, kiedy 

komisja liczyła głosy, uczestnicy zostali 

zaproszeni na słodki poczęstunek i nadszedł 

wyczekiwany moment ogłoszenia 

wyników. 

Decyzją wszystkich głosujących w kat. 

plastycznej I miejsce zajęła Żaneta Wryszcz 

kl. I LO, II miejsce Martyna Gontarz kl. I 

gimnazjum, III miejsce Edyta Kapłon kl. II 

LO. 

W kat. fotograficznej najlepiej oceniono 

prace wykonane przez uczennice ZSP w  

 

Krasnobrodzie: I miejsce Marlena 

Kleniewski, II miejsce Marta Gęśla, III 

miejsce Hanna Gęśla. 
Była również nagroda specjalna dla Ani 

Gruszkiewicz z kl.II LO za pracę wykonaną 

haftem krzyżykowym.  

 Nagrody wręczali goście honorowi: pan 

dyrektor ZSO Marek Pawluk i pani wice 

dyrektor ZSO Zdzisława Pakuła. 

 Na zakończenie pozwolę sobie 

zacytować wypowiedzi uczniów 

uczestniczących w wernisażu: 

„Mnie osobiście bardzo podobał się 

wernisaż. Pomimo moich uprzednich myśli, 

zostałam mile zaskoczona. Teraz jestem 

zwolenniczką tego typu imprez”. – Klaudia 

Grabowska kl. I LO. 

 „Moim zdaniem takie spotkania kulturalne 

powodują, że możemy zapoznać się z poezją 

naszych rodzimych poetów i zachęcają nas 

do udziału w naszym regionalnym życiu 

kulturowym” – Żaneta Wryszcz kl.I LO.  

 Czytając takie słowa wiem, że warto 

było kontynuować ten konkurs. W 

ubiegłym roku były kwiaty, w tym roku 

tematem były krasnobrodzkie krajobrazy, 

na następny zaplanowaliśmy obiekty 

sakralne i przydrożne kapliczki, których w 

tej okolicy nie brakuje, gdyż są one 

nieodłącznym elementem krasnobrodzkich 

krajobrazów. 

 Już dziś zapraszam do wzięcia udziału 

dorosłych mieszkańców. Dziękuję również 
uczestnikom za przybycie i do zobaczenia 

w przyszłym roku. 

 

Halina Gontarz 

Fotoreportaż str. - 11 

 

Bal  
Charytatywny 

 

 W dniu 18 listopada odbył się Bal 

Charytatywny zorganizowany przez 

Warsztat Terapii Zajęciowej w 

Dominikanówce.  

Po raz pierwszy impreza ta odbyła się w 

Zajeździe ,,Kalinka” w Kaczórkach. Sala 

przeznaczona do zabawy była pięknie 

przystrojona przez gospodarzy Zajazdu. W 

ogrodzie paliły się świece i lampy. Jak co 

roku goście dopisali. Przy dźwiękach 

muzyki w wykonaniu zespołu Ex-Azja 

bawiło się ok. 150 osób. 

 Tradycyjnie podczas zabawy 

zorganizowana została loteria fantowa, oraz 

aukcja prac osób niepełnosprawnych z 

naszego ośrodka i prac podarowanych nam 

z zaprzyjaźnionych warsztatów. Ku 

naszemu zdumieniu wszystkie losy i prace 

zostały sprzedane. Pozyskane pieniądze w 

kwocie 7.970 zł. zostaną przeznaczone na 

potrzeby osób niepełnosprawnych 

uczęszczających do naszego warsztatu, a 

przede wszystkim zakup materiałów do 

terapii, konsultacji ortopedycznych, zakup 

doposażenia do pracowni, organizację 
wycieczek. 

 Dziękujemy gościom, którzy swoją 

obecnością  i zaangażowanie zaszczycili  

organizowaną przez nas imprezę.  
 Dziękujemy sponsorom za zrozumienie 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki  

 

Waszej hojności mogliśmy zorganizować 
loterię fantową. 

Dziękujemy: 
- Krasnobrodzkiemu Centrum HPU AMC, 

K. Adamczuk, J. Adamczuk, W. 

Adamczuk.  

- Euro-Las M.i W.Greszta Spółka Jawna. 

Jania 

- Zakłady Dziewiarskie ,, Mewa S.A.” ul. 

Krzeszowska 62, Biłgoraj. 

- Anna i Józef Pastuszek. 

- Firma Handlowa Aneta Soboń, ul. 3 Maja 

11. Krasnobród 

- Juzwex Spółka Jawna E.J.R. Juzwa. ul. 

Przemysłowa, Zamość 

- Krasnobrodzkie Centrum Budownictwa 

„Waldex” Krasnobród 

- Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu 

„Zakład piekarniczy” Krzysztof i Paweł 

Kłyż, ul. 3-go Maja 37, Krasnobród 

- Stacja Paliw „Kras-Tank” Stanisław 

Gontarz, ul. 3-go Maja 77, Krasnobród 

- Kwiaciarnia. Dorota Gardiasz - 

Krasnobród 

- Kwiaciarnia. Anna Ożga, Krasnobród 

- Kiosk „Ruch” Stanisław Cieplak, 

Krasnobród 

- Prywatna Apteka. Krystyna Mielnicka, 

Krasnobród 

- Salon Fryzjerski. Mariola Duras, ul. 3-

go Maja Krasnobród 
- Pub ,,Kmiecic” ul. 3-go Maja Krasnobród 

- „Kondiko” Jarosław Cios ul. Lelewela 2, 

Krasnobród 

 

- Salon Kosmetyczny ,,Anna”, ul. 

Handlowa2, Krasnobród 

- Wypożyczalnia Rowerów, ul. Zamojska 

14, Krasnobród 

- ,,Centrum Urody” - Krasnobród 

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe-

Transportowe ,,Big-Bud” Joanna Czekirda, 

ul. Kościuszki 5 Krasnobród 

- ,, Kras-Bud” Henryk Gielmuda, 

Krasnobród 

- Stacja Paliw „Petsul” Mirosław i Tomasz 

Peć, Majdan Wielki, 

- Przedsiębiorstwo Handlowe „Ares” 

Jolanta Lipian, ul. Zielona 19 Tomaszów 

Lub. 

- Handel Artykułami Przemysłowymi 

Elżbieta Jarosz, ul. Zamojska 3, Tomaszów 

Lub. 

- Sklep „Czego pragną kobiety” ul. Andersa 

11 Tomaszów Lub. 

- Handel Hurtowo Detaliczny Mirosław 

Koper, ul. Szkoci Dół26, Tomaszów lub. 

- Mazurek Stanisława, ul. Traugutta 1, 

Tomaszów Lub. 

- Kwiaciarnia „Kaskada” Maciej 

Wróblewski, ul. Rynek 9, Tomaszów Lub 

- Firma Handlowo-Usługowa, Helena 

Kuszczak, ul. Piekarska27, Tomaszów Lub. 

- ,,Paleta” Zaopatrzenie Artystów 

Plastyków ul. Żeromskiego13, Zamość 

- Firma Handlowa – Sprzedaż Zegarków i 

Biżuterii Sztucznej, Jan Ochrap, Huta 

Dzieroszyńska 18. 

Urszula Czapla 

Kierownik WTZ w Dominikanówce 
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Święto Niepodległości  
 

 11 listopada 1918 roku to bardzo 

ważna data w dziejach Polski. W tym 

dniu, po 123 latach niewoli narodowej i 

powstańczych zrywów wolnościowych 

Polska odzyskała niepodległość. 

Nadeszła upragniona wolność. 

 W związku z tym szczególnym 

wydarzeniem dzień 11 listopada, ustawą 

Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937r., 

został ustanowiony polskim świętem 

narodowym. Niestety ten dzień był 

oficjalnie świętem państwowym RP 

tylko do roku 1944. W roku 1945 

komunistyczne władze PRL jako święto 

państwowe ustanowiły dzień 22 lipca. 

Święto Niepodległości, obchodzone w 

dniu 11 listopada, zostało przywrócone 

przez Sejm RP dopiero w roku 1989. 
Od tego czasu w dniu 11 listopada w 

całej Polsce bardzo uroczyście 

obchodzone jest Święto Niepodległości. 

Gmachy państwowe, domy oraz ulice 

dekorowane są polskimi flagami. 

Organizowane są różnego rodzaju 

uroczystości upamiętniające kolejne 

rocznice odzyskania przez Polskę 

niepodległości.   

 Do obchodów tego święta corocznie 

bardzo aktywnie włącza się również 

społeczeństwo Miasta i Gminy 

Krasnobród. Wzorem lat ubiegłych, 

tegoroczne 

 

 

Święto Niepodległości w Krasnobrodzie 

rozpoczęło się o godz. 9.00 w kościele 

parafialnym w Krasnobrodzie. 

Uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w 

Krasnobrodzie zaprezentowali 

patriotyczny program słowno-muzyczny. 

Następnie ks. prałat Roman Marszalec 

odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny. 

We mszy św. uczestniczyli: władze 

samorządowe Krasnobrodu, kombatanci 

z pocztami sztandarowymi, delegacje 

zakładów pracy, instytucji i szkół z 

terenu gminy Krasnobród oraz 

mieszkańcy naszego miasta. Oprawę 

muzyczną mszy św. zapewnili chór 

parafialny i orkiestra dęta.  

Po Mszy św. głos zabrał kombatant, pan 

Marian Bogucki, który stając przed 

głównym ołtarzem zaprezentował wiersz 

patriotyczny nawiązujący swoją treścią 

do wydarzeń z 1918 roku. Następnie 

wszyscy przemaszerowali na miejscowy 

cmentarz. Tam przy pomniku 

Powstańców Styczniowych uczestnicy 

uroczystości modlili się za poległych w 

obronie ojczyzny, a uczniowie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w 

Krasnobrodzie – szkoły, która sprawuje 

patronat nad tym pomnikiem, złożyli 

wiązankę. Dalsza część uroczystości 

miała miejsce przy 

 

Pomniku Żołnierzy Września 1939 roku. 

Tam, po odegraniu przez orkiestrę 

Hymnu Narodowego, modlitwę w 

intencji walczących o wolność 

poprowadził ks. prałat Roman 

Marszalec, a następnie okolicznościowe 

przemówienie wygłosił z-ca burmistrza 

Krasnobrodu Janusz Nawój. Potem 

zebrane delegacje kombatantów, szkół i 

instytucji złożyły pod pomnikiem 

wiązanki kwiatów.  

 Druga część uroczystości obchodów 

Święta Niepodległości miała miejsce w 

Krasnobrodzkim Domu Kultury. O godz. 

15.00 rozpoczął się tam koncert, w 

którym wystąpili: Orkiestra Dęta z 

Krasnobrodu, dzieci ze świetlicy 

działającej przy Krasnobrodzkim Domu 

Kultury, młodzież uczęszczająca na 

zajęcia muzyczne prowadzone w KDK, 

dzieci i młodzież z Zespołu Szkół przy 

Sanatorium Rehabilitacyjnym w 

Krasnobrodzie oraz Zespół Tańca 

Ludowego „Namysłowiaczek" z 

Gminnego Ośrodka Kultury w Starym 

Zamościu. 

 11 listopada i uroczystości, które się 

w tym dniu odbywają są dla wielu osób 

bardzo ważną lekcją patriotyzmu. 

Szkoda tylko, że niektórzy nie chcą z tej 

lekcji skorzystać i wolą wybrać się na 

wagary. 

M. Czapla 

Fotoreportaż – str. 10 

 
 

Za trud pracy duszpasterskiej 
 

 W dniu 12 listopada 2006 roku w 

Sanktuarium Maryjnym w 

Krasnobrodzie o godz. 12.00 rozpoczęła 

się uroczystość związana z odsłonięciem 

pamiątkowych tablic poświęconych 

pamięci ks. kanonika Kazimierza 

Wójtowicza.  

 
 Na początku tego religijnego 

spotkania głos zabrał ks. prałat Roman 

Marszalec, który powitał wszystkich 

uczestników tej uroczystości i 

podziękował władzom samorządowym 

Krasnobrodu za inicjatywę i realizację 

tego szlachetnego przedsięwzięcia, 

jakim jest nadanie  

parkowi w Podklasztorze imienia ks. 

kanonika Kazimierza Wojtowicza i 

upamiętnienie Jego osoby poprzez 

wykonanie i wmurowanie w ścianę 

kościoła pamiątkowej tablicy. 

Przypomnijmy, że Rada Miejska w 

Krasnobrodzie podczas sesji w dniu 18 

lipca 2006r. podjęła uchwałę Nr 

XXXV/266/06 w sprawie nadania nazwy 

placowi w Krasnobrodzie-Podklasztorze 

„Park Księdza Kanonika Kazimierza 

Wójtowicza”.  

 Odsłonięcie i poświęcenie tablic 

poprzedzone było mszą św. w intencji 

ks. kanonika Kazimierza Wojtowicza, 

którą sprawowali: ks. biskup 

Mieczysław Cisło, ks. prof. Edward 

Walewander, ks. Józef Gromek oraz 

księża pochodzący z Krasnobrodu.  

 Wśród zaproszonych gości 

uczestniczących we mszy św. byli także: 

prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski - 

rektor Politechniki Lubelskiej wraz z 

małżonką, burmistrz Krasnobrodu 

Marek Pasieczny, z-ca burmistrza Janusz 

Nawój, prezes Centrum Szkolenia i 

Rekreacji w Krasnobrodzie - Andrzej 

Olborski. 

 We mszy św. uczestniczyły też 

poczty sztandarowe związków 

kombatanckich i miejscowych szkół.  

Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra 

dęta i chór parafialny. 

 Nie zawiedli też krasnobrodzcy 

parafianie, którzy licznie przybyli, aby 

modlić się w intencji swojego dawnego 

proboszcza i z wielkim 

zainteresowaniem wysłuchali homilii 

wygłoszonej przez ks. biskupa 

Mieczysława Cisło. 

 Po mszy św. nastąpił moment 

symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej 

tablicy, którego dokonali wspólnie ks. 

bp. Mieczysława Cisło, burmistrz Marek 

Pasieczny i przewodniczący Rady 

Miejskiej w Krasnobrodzie Kazimierz 

Adamczuk. Po poświęceniu tablicy przez 

ks. Biskupa wszyscy udali się do parku 

znajdującego się naprzeciwko kościoła. 

Tam dokonano odsłonięcia i 

poświęcenia tablicy mówiącej, iż park 

nosi imię Ks. Kanonika Kazimierza 

Wojtowicza.  

 Obie tablice są dowodem 

wdzięczności parafian za trud pracy 

duszpasterskiej ks. Wójtowicza i będą 
przypominały nam o Księdzu, który tak 

bardzo umiłował „wierny lud 

krasnobrodzki”. 

 

     M. Czapla 

                         Fotoreportaż – str. 11 

 
 



6                                                                               Listopad 2006                                      
 

 

Przemoc w szkole 
   

 Tragiczne wydarzenia, które miały 

miejsce w szkole w Gdańsku, 

prezentowane w mediach wycinkowo, 

można  rozpatrywać z co najmniej  kilku 

perspektyw. Można dokonać analizy 

zachowania klasy, chłopców winnych 

przemocy, reakcji pokrzywdzonej Ani. 

Ocena chłopców jest jednoznaczna, 

dopuścili się haniebnego czynu jakim było 

publiczne obnażenie koleżanki, 

molestowanie i filmowanie całego zajścia. 

Powstaje pytanie, na które usiłowaliśmy 

sobie odpowiedzieć z młodzieżą naszego 

gimnazjum i liceum, jak mogło do tego 

dojść? Zaniedbania ze strony nauczycieli i 

dyrekcji szkoły są oczywiste i dlatego 

zostały wyciągnięte konsekwencje 

służbowe. Ale to nie wszystko. Powstaje 

warte postawienia pytanie dlaczego nikt z 

klasy nie udzielił skutecznej pomocy Ani? 

Dlaczego nikt nie wybiegł, nie krzyczał? 

Nie przywołał kogoś dorosłego? Nie 

zadzwonił na policję? Dlaczego żaden z 

uczniów nie ratował koleżanki? A jak w 

takiej sytuacji zachowaliby się inni 

uczniowie? Czy w innych szkołach nie 

kryje się chuligaństwa? 

Młodzież woli milczeć, bo mówi, że nie 

chce donosić. A czym w takim razie jest 

ukrywanie przemocy, złodziejstwa, picia, 

wulgaryzmu? Młodzież milczy bo nie wie, 

że ukrywając zło staje się współwinna. Nie 

wie, jak niebezpiecznie może nakręcać się 
sprężyna zła i jakie konsekwencje ponosi 

każdy, kto na to przyzwala. Dlatego tak 

ważne jest przemyślenie, przeanalizowanie 

i nazwanie każdej niebezpiecznej sytuacji 

szkolnej, zanim wydarzy się coś 
dramatycznego. Naiwnością jest myśleć, że 

dzieci nie są zagrożone. Żyjemy w tej 

samej rzeczywistości i to czy u nas nie 

nastąpi eskalacja zła, zależy od nas. Od 

naszej postawy, od jakości naszego życia a 

w szczególności od naszej moralności, 

mądrości życiowej. 

Nigdy się nie dowiemy jak trudno jest 

obecnie każdemu z uczniów gdańskiej 

klasy dźwigać ciężar poczucia winy. 

Wcześniej czy później przychodzi 

refleksja, gdybym jej pomógł żyłaby. 

 Zapewne niejedna dziewczynka myśli 
sobie, gdybym za nią pobiegła, gdybym z 

nią była - nie popełniłaby samobójstwa. 

Dlaczego nikt nie pomógł Ani? 

Sytuacja chłopców, winnych tych 

smutnych i żenujących wydarzeń, jest tak 

samo przygnębiająca. Młodzi ludzie u 

progu życia dokonali czynu, który jest 

nieodwracalny i zniweczył ich szansę na 

normalne życie. Powstaje pytanie co trzeba 

w sobie zniszczyć aby zachować się tak 

podle. Najbardziej niszcząca jest 

pornografia. Niszczy naturalną wrażliwość, 

wypacza. Często bywa przyczyną działań 

przestępczych. Równie szkodliwe są sceny 

pełne przemocy i wulgarnego erotyzmu 

oraz perwersji. Niebezpieczna jest również 
erotyzacja życia codziennego, tak 

powszechna i obezwładniająca młodych. 

  

Niekorzystnie szczególnie na młodzież 

działają monotematyczne żarty o 

podtekście seksualnym, takież same 

reklamy, w których niezależnie od 

reklamowanego produktu podtekst 

erotyczny jest zawsze, bo najsilniej działa 

na podświadomość. Ale nie ma przymusu, 

żeby je oglądać, Rzeczą powszechnie 

wiadomą jest fakt, że w okresie dorastania 

na chłopców, u których w okresie 

dorastania występuje większa pobudliwość 

a generalnie są wzrokowcami, w sposób 

wiadomy działa strój podkreślający tzw. 

kobiecość, inaczej mówiąc eksponujący 

uda, dekolty, ostatnio gołe brzuchy i nerki. 

Aż strach pomyśleć co jeszcze 

wszechpotężna –moda –dla niektórych 

ważniejsza od Pana Boga nakaże odkryć. 

 Badania wykazały, że podniecają 

również długie, rozpuszczone włosy, 

dlatego też mądre matki każą je 

związywać. 

Naturalną wrażliwość, może zniszczyć 

nieodpowiednia muzyka typu pop, rok, z 

której wyeliminowano instrumenty 

tradycyjne a źródła dźwięku są wyłącznie 

elektroniczne i to o ogromnej sile. 

Ogłuszający sztywny rytm wraz z 

wprowadzonymi do głosów 

ultradźwiękami, przytępia  postrzeganie i 

świadomość, a nawet prowadzi do utraty 

panowania nad ciałem. Dyskoteka 

manipulująca takim dźwiękiem ,grą świateł 

i odpowiednio skonstruowanymi  tekstami 

powoduje zaburzenia świadomości i 

samoświadomości. Sprawia, że znikają 

bariery obyczajowe i moralne, dokonuje się 

„pranie mózgu”. To wyjaśnia, jak mogło 

dojść do takich zachowań jak w tamtej 

szkole. 

Sama młodzież sugeruje, że rodziny tych 

chłopców na pewno źle funkcjonowały. I 

słusznie. Wpływ rodziny na dziecko to 

bardzo poważna i złożona sprawa warta 

osobnego omówienia. Pragnę tylko 

zasygnalizować, że podstawą formacji 

dziecka jest relacja między małżonkami. A 

za Jackiem Pulikowskim zacytuję: 
”najważniejsze, co może ojciec dać swoim 

dzieciom, to po prostu, prawdziwie, 

mądrze, dojrzale, wiernie wyłącznie i 

dozgonnie kochać ich matkę.” Można 

dodać, że jedną tylko przysięgę składamy 

jako rodzice przed Bogiem przysięgę 

miłości i katolickiego wychowania dzieci. I 

gdyby wszyscy byli temu wierni, świat 

wyglądałby inaczej. Dzieci niestety widzą, 

że ważniejsze są dla rodziców pieniądze, 

kariera, koledzy, imprezki. To rodzi 

frustrację. Agresja to właśnie efekt 

frustracji.  

Żeby obraz był pełny, należy nazwać czym 

była reakcja tej biednej dziewczynki, którą 
miejmy nadzieję Pan przygarnął do siebie 

w swym nieskończonym miłosierdziu. 

Abstrahując od oceny, bo jedynie Bóg, 

może oceniać takie desperackie kroki, 

należy stwierdzić za słownikiem 

psychiatrii, że samobójstwo, to autoagresja, 

zachowanie samodestrukcyjne, polegające  

 

na pozbawieniu się życia lub 

samouszkodzeniu. 

Niedojrzały sposób rozwiązywania 

problemów. Ktoś zadaje śmierć sobie a ból 

najbliższym.  

 Należy zaznaczyć, że jeśli nie wiąże 

się z chorobą psychiczną a występuje 

jedynie pod wpływem silnych emocji-to 

można do niego nie dopuścić. Cechą 

emocji jest ich zmienność. Silne emocje 

negatywne są silne i nie do wytrzymania w 

danej chwili. Z powodu swojej siły 

zawężają pole świadomości. Osoba, która 

ich doświadcza chce jak najszybciej 

przestać czuć, przeżywać, nie widzi 

wyjścia z sytuacji. Jeśli znajdzie się ktoś 
kto to inne wyjście wskaże a poprzez samą 

obecność obniży siłę emocji, do 

samobójstwa najczęściej nie dochodzi. 

Niezwykle pomocne jest werbalizowanie 

własnych stanów emocjonalnych. Gorzej 

jeśli młody człowiek nie ma komu okazać 

swoich uczuć, zwierzyć się ze swoich 

problemów. Ma poczucie, że rodzice zajęci 

są swoimi problemami, obawia się, że nie 

potraktują go poważnie lub wręcz 

wyśmieją. Albo dziecko nie ma kontaktu z 

rodzicami, jeśli z nim nie rozmawiania co 

dzień, to trudno, żeby przyszło 

porozmawiać wtedy, gdy ma problem. 

Bywa i tak, że rodzice jawią się dziecku 

jako niegodni zaufania. Trudno mieć 

zaufanie do kogoś, kto nie traktuje 

poważnie rodziny, którą założył, tym 

samym samego siebie, trudno ufać komuś, 
kto się upija, kto zdradza, awanturuje lub 

stale jest nieobecny. Dobrze jeśli w takiej 

sytuacji jest inna osoba dorosła na, której 

można polegać np. babcia. Ratunkiem 

może być przyjaciel, zaprzyjaźniony ksiądz 

lub ktoś kto z racji wykonywanego zawodu 

–udzieli wsparcia, np. psycholog. Gorzej 

jeśli dziecko nie jest nauczone szukać 
pomocy, gdy jej potrzebuje. 

 Drugim sposobem radzenia sobie z 

przykrymi i silnymi emocjami jest ruch. 

Inaczej widzi człowiek świat, siebie i 

problemy, gdy się zmęczy jazdą na 

rowerze, grą w piłkę, biegiem, czy długim 

spacerem. Problemy nie znikną ale ich siła 

przeżywania obniża się, staje się możliwa 

do ogarnięcia i do przeżycia. Istnieje 

jeszcze jeden prosty sposób na uratowanie 

siebie -modlitwa. Jakże często ktoś kto 

ofiarował swój ból nie do wytrzymania 

Bogu, wyspowiadał się, przyjął komunię 

świętą - doświadczył ulgi. Bo jak wiadomo 

podszepty samobójcze nie pochodzą od 

Boga. Zostaliśmy przez Niego obdarowani 

życiem. Fakt, że jest ono pełne cierpienia. 

Sztuką jest znosić je z godnością, zmagać 

się z przeciwnościami, że jest to możliwe 

udowodnił nam chociażby Ojciec Święty. 

Co by było gdyby Jan Paweł II uznał, że 

jest już tak obolały własnym cierpieniem, 

chorobą i bólem całego świata, że już nie 

ma siły i nie chce dłużej dźwigać swojego 

jakże ciężkiego krzyża. Jeśli ktoś odpowie 

sobie na to pytanie to będzie wiedział, czy 

jednostkowe decyzje mają wpływ na 

innych i jaki. 

 

                  Zofia  Kończewska-Murdzek 
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Szukam siebie... 
 

 „Szukam siebie” to tytuł drugiego 

tomiku poezji pani Marii Domańskiej, 

którego promocja odbyła się 4 listopada 

2006 roku w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury. 

 
Już po raz drugi KDK miał przyjemność 

organizować spotkanie z autorką, która 

cztery lata wcześniej wydała swój 

debiutancki tomik zatytułowany „Och ty 

życie moje”. 

 I tak w sobotnie popołudnie 4 

listopada o godzinie 17.00. rozpoczęło 

się spotkanie promujące najnowsze 

wiersze  

Marii Domańskiej, na które przybyli 

członkowie rodziny autorki, przyjaciele, 

znajomi oraz koleżanki z pracy. 

 Tradycyjnie wszystkich obecnych 

powitała pani Mariola Czapla - dyrektor 

Domu Kultury, która na wstępie 

przybliżyła sylwetkę poetki, a następnie 

zaprosiła do wysłuchania montażu 

poetyckiego  

w wykonaniu młodzieży z 

krasnobrodzkiego Liceum 

Ogólnokształcącego, który został 

przygotowany pod czujnym okiem pani 

Danuty Korzeniowskiej polonistki i 

jednocześnie koleżanki autorki. 

I tak w bardzo miłej, kameralnej 

atmosferze można było wysłuchać 

pięknych, czasem bardzo osobistych 

wierszy poetki, które na swój sposób 

przybliżają jej sylwetkę, filozofię 

życiową, uczucia i doświadczenia, które 

towarzyszyły jej w różnych etapach 

życia. 

Wiersze te recytowali: Aneta Nawój, 

Grabowska Klaudia, Zub Donata, 

Kowalczuk Katarzyna, Podolak Justyna 

oraz Kłyż Emil. 

 Po prezentacji młodych recytatorów 

nadszedł czas, aby zabrała głos główna 

bohaterka sobotniego wieczoru. 

Z nieskrywaną radością i wzruszeniem 

Maria Domańska podziękowała 

wszystkim za przybycie i w kilku 

zdaniach opowiedziała o swoim pisaniu. 

  Następnie ku zaskoczeniu wszystkich 

zgromadzonych poetka zaprezentowała  

 

 

dramat w dwóch aktach pt. „Wieczerza 

wigilijna” - próbkę swej, być może 

szerszej twórczości, która mamy nadzieję 

będzie niedługo dostępna większej 

liczbie sympatyków jej twórczości. 

 Po tym wystąpieniu nadszedł chyba 

najprzyjemniejszy moment dla 

wszystkich wielbicieli poezji 

krasnobrodzkiej poetki, a mianowicie 

podpisywanie autografów na kartach 

świeżo wydanego tomiku. W tym 

miejscu należy dodać, że wszyscy 

przybyli na to spotkanie sympatycy 

twórczości Marii Domańskiej otrzymali 

ten właśnie tomik w prezencie od autorki. 

Były oczywiście kwiaty, drobne 

prezenty, gratulacje i wiele, wiele bardzo 

ciepłych słów skierowanych do autorki. 

Każdy z uczestników spotkania na swój 

sposób gratulował poetce odwagi, wiary 

nie tylko w siebie, ale i innych ludzi oraz 

wytrwałości w dążeniu do celu i 

realizowaniu własnych marzeń. 

 Na zakończenie spotkania wszyscy 

zostali zaproszeni na ciastko i kawę i tak 

oto sobotni wieczór mimo bardzo 

zimowej pogody na zewnątrz przebiegł w 

miłej, sympatycznej i bardzo ciepłej 

atmosferze. 

        Zatem Pani Mario! Życzymy 

dalszych sukcesów i liczymy na to, że już 

niedługo będziemy mogli czytać nie 

tylko Pani wiersze, ale także inne utwory 

Pani autorstwa.  

 Powodzenia! 

       M.K. 
 

  
 

  
 



8                                                                               Listopad 2006                                      
 

 

Wizja zawodu nauczyciela 
 w myśli Jana Pawła II 

 

 Dnia 14 listopada 2006 w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w 

Krasnobrodzie odbyło się spotkanie 

nauczycieli z dr Witoldem Starnawskim 

wykładowcą Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dr 

Starnawski, który jest absolwentem 

KUL, przedstawił wizję Jana Pawła II 

dotyczącą nauczycieli i wychowania. 

Swoje – jak to określił - dzielenie się 

fascynacją wyrosłą ze studiowania dzieł 

Karola Wojtyły, rozpoczął od 

poszukiwania klucza, który umożliwiłby 

otwarcie prawdy jaką pozostawił nam w 

swoich dziełach Patron naszej szkoły.  

 Dr Starnawski zauważył, że 

najważniejszym a zarazem 

najtrudniejszym pojęciem w myśli 
Karola Wojtyły jest –OSOBA. To jest 

właśnie ten klucz, o który chodzi. Kiedy 

zrozumiemy kim jest osoba, to 

otrzymamy światło, dzięki któremu 

będziemy mogli kroczyć ścieżkami, 

które zostawił nam Jan Paweł II. 

Osoba to byt, który ma zdolność 

poznawania prawdy(rozumność), 

stanowienia o sobie(wolność) oraz 

ofiarowania się na rzecz 

drugiego(miłość).’’ 

 

 

Poznać prawdę to uznać, że jest jedna 

prawda, transcendentna, niezależna od 

człowieka. 

Być wolnym, znaczy stanowić o sobie, 

w pełni władać sobą, tak w sferze 

cielesnej jak i duchowej. 

 Miłość jest nie tylko uczuciem ale 

przede wszystkim postawą, sposobem 

życia, który polega na tym, że żyjemy 

dla innych. I to może być źródłem naszej 

radości. W miłości oddajemy siebie 

drugiemu. OSOBA jest darem i spełnia 

się przez DAR. Tak rozumiana osoba to 

nie tylko klucz do myśli Jana Pawła II 

ale i do chrześcijaństwa.  

W świetle tych rozważań, według 

Witolda Starnawskiego, nauczyciel jest 

osobą. 

 Zawód nauczycielski jest 

powołaniem. Jan Paweł II w homilii w 

Łowiczu w 1999r. powiedział do 

nauczycieli: ”Czy może być większe 

powołanie od tego, którym Bóg was 

obdarzył?” Człowiek, który podejmuje 

się uczyć powinien doskonalić siebie, 

ponieważ nauczyciel „pracuje sobą”. Nie 

można być dobrym nauczycielem, będąc 

złym  

 

 

człowiekiem. Aby być dobrym 

nauczycielem trzeba dobrze żyć. 

 Nauczyciel, wychowawca nie 

zawsze widzi rezultaty swojej pracy ale 

nie można uważać, że jest to praca bez 

efektów. Często bywa tak, że nauczyciel 

sieje a inni zbierają i jest to naturalne, 

dlatego tak potrzebna jest w tym 

zawodzie cnota długomyślności. Bywa 

też i tak, że pomimo wielkich wysiłków, 

ten proces się nie udaje i potrzeba wtedy 

dużo pokory i roztropności w badaniu 

rzeczywistych przyczyn takiego faktu. 

Trudno liczyć w tym zawodzie na 

korzyści i wdzięczność, oznacza to, że 

mamy szansę mieć do czynienia z 

bezinteresownością. Z tego właśnie 

powodu wykonywanie tego zawodu jest 

zasługą.  

Jesteśmy wdzięczni panu Witoldowi 

Starnawskiemu za podzielenie się z nami 

swoimi refleksjami, które wyrosły z 

analizy myśli Jana Pawła II patrona 

naszej szkoły, a dyrekcji za 

zorganizowanie tego spotkania. 

 

Paweł Murdzek 

 

„Gramy o uśmiech dzieci” 
Relacja z uroczystości wręczenia czeku z Zakładów Specjalnych Lotto dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium 

Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie w dniu 21.11.2006r 
 

 

 W dniu 1 czerwca 2006r z okazji Międzynarodowego 

Dnia Dziecka odbyło się losowanie „Zakładów Specjalnych” 

organizowanych przez Totalizator Sportowy, zysk z tych 

zakładów miał zostać przeznaczony na budowę basenu 

rehabilitacyjnego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium 

Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. Janusza Korczaka w 

Krasnobrodzie.  

 Zakłady specjalne przebiegały pod hasłem „Gramy o 
uśmiech dzieci”. Sprzedaż „Zakładów Specjalnych” 

rozpoczęła się we wszystkich kolekturach totalizatora w kraju 

już od dnia 15 maja br. Udział w Zakładach Specjalnych 

stanowił najpiękniejszy podarunek dla dzieci z okazji ich 

święta. 

 W dniu 21 listopada 2006r o godz. 12.30 w Samodzielnym 

Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. 

Janusza Korczaka w Krasnobrodzie przy ul. Sanatoryjnej 1,  

odbyły się uroczystości związane z wręczeniom czeku z 

„Zakładów Specjalnych” Lotto z okazji Dnia Dziecka „Gramy 

o uśmiech dzieci”.  

 Uczestnikami imprezy, oprócz pracowników i dzieci 

przebywających na leczeniu w Sanatorium, byli również licznie 

przybyli goście. 

Władze wojewódzkie reprezentowali: Z-ca Dyrektora w 

Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w 

Lublinie p. Stanisław Grzegorczyk oraz Radny Sejmiku 

Wojewódzkiego p. Arkadiusz Bratkowski. 

W uroczystościach wziął również udział Starosta Zamojski p. 

Henryk Matej, Burmistrz Krasnobrodu p. Marek Pasieczny,  

  

 
 

Przewodniczący Rady Społecznej Sanatorium p. Kazimierz 

Mielnicki. Środowisko Kościelne reprezentował Ks. Prałat 

Roman Marszalec – proboszcz Parafii w Krasnobrodzie i Ks. 

Leon Rogalski – duszpasterz tut. Sanatorium. Kolejni goście to: 

przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie i 

Majdanie Wielkim, oraz Dyrektorzy: Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Dominikanówce, Krasnobrodzkiego Domu 

Kultury, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Krasnobrodzie oraz Zespołu Szkół przy Sanatorium. Obecni 
byli również mieszkańcy Krasnobrodu. 
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 Gośćmi szczególnymi i jednocześnie współgospodarzami 

imprezy byli przedstawiciele Totalizatora Sportowego Sp. z o.o 

z Warszawy oraz przedstawiciele Oddziału w Lublinie.   

 Osobą prowadzącą imprezę był Specjalista ds. sprzedaży i 

marketingu Oddziału w Lublinie p. Henryk Banaszkiewicz. On 

też na wstępie przywitał wszystkich przybyłych gości. 

Następnie głos zabrali kolejno przedstawiciele Centrali 

Totalizatora Sportowego, Specjaliści ds. sprzedaży i 

marketingu p. Anna Zawadzka i p. Andrzej Kowalik. Krótko i 

rzeczowo zaprezentowali swoją firmę „Totalizator Sportowy”, 

wskazując na genezę jej powstania oraz prowadzoną w dużym 

rozmiarze działalność wspierającą polską kulturę i sport. Pan 

Andrzej Kowalik poinformował, iż Zakłady Specjalne z dnia 1 

czerwca br  prowadzone na rzecz Sanatorium w Krasnobrodzie, 

to pierwsze takie zakłady prowadzone dla jednostki z terenu 

Lubelszczyzny. 

 Następnie na scenę zaproszony został Dyrektor Oddziału 

Wojewódzkiego „Totalizatora Sportowego” w Lublinie p. 

Edward Sidoruk. oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego 

Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza Korczaka 

w Krasnobrodzie p. Wiesław Chmielowiec. Głos zabrał 

Dyrektor Sidoruk, który poinformował iż ma zaszczyt 

przekazać władzom Sanatorium w Krasnobrodzie czek z 

„Zakładów Specjalnych” LOTTO z okazji Dnia Dziecka 

„Gramy o uśmiech dzieci” o wartości 72.765,23 zł, z 

przeznaczeniem na budowę basenu rehabilitacyjnego dla 

potrzeb kuracjuszy przebywających w Sanatorium. 

 
 

 Przedstawiciel „Totalizatora Sportowego” wyraził nadzieję, 

iż przekazane środki będą stanowiły dobry początek dla 

realizacji tego przedsięwzięcia. Życzył powodzenia w szybkim 

powstaniu obiektu. Dyrektor Sanatorium otrzymując czek, 

serdecznie podziękował za udzieloną pomoc, przekazał wyrazy 

głębokiej wdzięczności i poinformował, jak bardzo potrzebny 

Sanatorium jest basen. Realizacja inwestycji przyczyni się do 

zwiększenia oferty świadczonych usług leczniczo-

rehabilitacyjnych Sanatorium i będzie stanowiła nieocenioną 

 

 
 

 
pomoc w leczeniu dzieci dotkniętych schorzeniami 

neurologicznymi i ortopedycznymi. Dyrektor Chmielowiec 

otrzymany czek od razu przekazał Głównemu Księgowemu 

Sanatorium. 

 Następnie głos zabrali zaproszeni goście w osobach: p. 

Arkadiusz Bratkowski, p. Marek Pasieczny, Ks. Prałat Roman 

Marszalec, p. Kazimierz Mielnicki. Wszyscy mówcy wyrazili 

zadowolenie z faktu otrzymania przez Sanatorium wsparcia ze 

strony „Totalizatora Sportowego”. Podkreślali zdolności 

Dyrektora Chmielowca w zarządzaniu placówką, biorąc pod 

uwagę jak wiele przedsięwzięć On już zrealizował. Życzyli 

dalszych sukcesów, a w szczególności doprowadzenia do 

powstania basenu rehabilitacyjnego, który będzie służył przede 

wszystkim kuracjuszom przebywającym w krasnobrodzkim 

sanatorium, ale również mieszkańcom Miasta i Gminy 

Krasnobród. 

 
 

 
 Uroczystości odbywały się z udziałem przedstawicieli 

mediów, zarówno prasy, radia, jak i telewizji. Imprezę 

uświetniły występy dzieci przebywających w Sanatorium na 

leczeniu, a także „Kapela Krasnobrodzka”. Uroczystości 

przebiegały w miłej atmosferze. 

 

 
       

 Marta Lizut 
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II Dzień Czystego Powietrza 
 

 Fundacja Ekologiczna ARKA oraz  

Zespół Szkół Podstawowych w 

Krasnobrodzie  w dniu 14 listopada 

2006r. zorganizowały II Dzień Czystego 

Powietrza.                   

 W tym dniu w około 1,5 tysiąca 

szkół z Polski organizowało z tej okazji 

lekcje tematyczne, wystawy szkolne, 

akcje i działania edukacyjne. Jednym z 

elementów kampanii jest 

zorganizowanie konkursu plastycznego 

pt.: „Nie trujcie”. W tym roku 

poruszyliśmy problem spalania śmieci w 

piecach domowych. Akcja jest częścią 

kampanii „Nie trujcie” prowadzonej 

przez Fundację ARKA pod hasłem: 

KOCHASZ SWOJE DZIECI? NIE 
PAL ŚMIECI! 
 

 Jeżeli chciałeś pójść z dzieckiem na 

spacer lub przewietrzyć mieszkanie w 

słoneczny, jesienny wieczór, to wiesz, o 

czy mówimy. Zamiast oddychać rześkim 

powietrzem, musieliśmy szybko uciekać 

do domu. Wszędzie unosił się smrodliwy 

dym. 

Podczas spalania śmieci emitujemy do 

atmosfery: 
 

 

* pyły, które odkładając się w glebie, 

powodują szkodliwe dla zdrowia 

człowieka zanieczyszczenie metalami 

ciężkimi, 

* tlenek węgla – trujący dla ludzi i 

zwierząt, 

* tlenek azotu – powodujący 

podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. 

A i to nie wszystko. Ten trujący dym 

zawiera jeszcze: dwutlenek siarki, 

chlorowodór, cyjanowodór, a także 

rakotwórcze związki zwane dioksynami 

i furanami. 

 Ostatni raport Komisji Europejskiej 

informuje, iż co roku na choroby 

wywołane złym stanem powietrza 

umiera 28 tys. Polaków. Trujemy siebie, 

trujemy ziemię w naszych ogrodach, a 

także niszczymy cenne surowce, które 

mogą zostać powtórnie użyte w procesie 

produkcji. 

 W ramach Dnia Czystego Powietrza 

uczniowie piszą „List do rodziców” 

przeciwko paleniu śmieci, wykonują 

plakaty, organizują happeningi, akcje i 

lekcje ekologiczne. Do szkół Fundacja 

Arka wysłała pakiety edukacyjne,  

 

przykładowe scenariusze zajęć, 

propozycje akcji. 

Więcej informacji: 

www.FundacjaArka.pl 

Wojciech Owczarz 

Prezes Fundacji Ekologicznej ARKA 

609267020, 

fundacjaarka@fundacjaarka.pl 

 

 Fundacja Ekologiczna ARKA jest 

organizacją powstałą w 2005 roku, 

grupującą działaczy ekologicznych i 

społecznych oraz nauczycieli z dużym 

doświadczeniem pracy w organizacjach 

pozarządowych. Prowadzi akcje i 

kampanie dotyczące ochrony środowiska 

i zwierząt. 

 Kampania „Nie trujcie” została 

dofinansowana przez: Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Ministerstwa Polityki Społecznej. 

Grażyna Nowosad 

   i Joanna Burda 
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COŚ O GNIEWIE... 
 W obecnym artykule wspólnie 

zatrzymamy się przy kolejnej chorobie 

ludzkiego ducha, która nosi nazwę 

gniewu. Aby odkryć mechanizm tej 

choroby, trzeba sobie uświadomić, że 

Bóg wyposażył nas w specjalną rezerwę 

sił, którą możemy uruchomić wtedy, gdy 

trzeba podjąć zdecydowaną walkę ze 

złem albo pokonać piętrzące się przed 

nami trudności. Rezerwa ta jest 

potrzebna do obrony i do twórczego 

działania.  

 Gniew dochodzi do głosu wtedy, gdy 

trzeba zareagować na doznane zło. 

Często występuje w formie odwetu, gdy 

chcemy ukarać człowieka, który 

wyrządził nam krzywdę. Gdy owa kara 

jest sprawiedliwa, traktujemy ją jako 

dobro, jako upomnienie służące 

zachowaniu sprawiedliwości. Syn Boga, 

stając się Człowiekiem, otrzymał pełne 

wyposażenie ducha, jakie posiada 

człowiek. Posiadł więc i tę rezerwę siły i 

korzystał z niej. Kiedy słuchamy Jego 

przemówień, w których wielokrotnie 

powtarza się zwrot „biada wam”, wiemy, 

że mówi z gniewem. Autorzy natchnieni 

utrwalili scenę, w której Jezus kręci bicz 

i wypędza przekupniów ze świątyni. Jest 

to tak zwany „święty gniew”. Ma on 

miejsce wtedy, gdy rezerwa sił jest 

wykorzystana dla dobrych celów, a sam 

gniew jest w stu procentach 

kontrolowany. Zły gniew to 

wykorzystanie owej Bożej rezerwy sił w 

niewłaściwym celu albo wykorzystanie 

jej bez kontroli. Brak tej rezerwy jest 

kalectwem człowieka albo znakiem jego 

krańcowej obojętności wobec zła. 

Ponieważ gniew posiada fundament w 

budowie naszego organizmu, pewne 

schorzenia organiczne mogą uszkodzić 

ten mechanizm i albo owa rezerwa się nie 

włącza, albo została już zupełnie 

zniszczona. Człowiek, który nie umie 

reagować na zło, jest kaleką. Rozróżnia 

się dwa rodzaje gniewu.  

Gniew zmysłowy, wtedy gdy do głosu 

dochodzi uczucie. Włącza się on często 

bez naszej kontroli. Reagujemy na zło 

natychmiast, jak auto-alarm.  

Drugi rodzaj gniewu rodzi się w woli, 

jest przemyślany i nastawiony na 

działanie. Uwzględniając sposób 

reagowania w gniewie, wyróżniamy trzy 

oblicza; określamy ten sposób gniewania 

się przy pomocy trzech różnych słów:  

złośliwości, obraźliwości i mściwości.  

Człowiek złośliwy wykorzystuje swój 

gniew w ściśle określonej sytuacji; 

szybko wybucha i jego gniew szybko 

gaśnie. Obraźliwy długo przechowuje w 

pamięci krzywdę, która została mu 

wyrządzona. Obraźliwi ludzie zamykają 

się i nie odzywają się przez długie 

godziny, czasami dni, tygodnie a nawet 

miesiące. Człowiek mściwy czeka na 

odpowiednią chwilę i 

przygotowuje sytuację, w której będzie 

się mógł zemścić. 

 Gniew rośnie; można obserwować 

etapy jego rozwoju.  

 Pierwszy etap to oburzenie na 

sprawcę gniewu; w człowieku zaczyna 

się gotować. Dziś mówi się, że dana 

sytuacja podniosła ciśnienie. Jest to 

wewnętrzne przeżycie. Na zewnątrz 

gniew ujawnia się przede wszystkim w 

mimice twarzy; gniew można także 

zobaczyć w oczach człowieka. Reakcje 

są jednak różne. Jeden zaczyna się 

czerwienić i wybuchnie za chwilę. Drugi 

staje się blady jak papier i wiadomo, że 

za chwilę będzie nieobliczalny. Wyraz 

twarzy to znak, to światełko, po którym 

poznajemy zagniewanie człowieka.  

 Drugim etapem jest słowo. Jedni 

podnoszą głos i krzyczą, inni nie mogą 

powiedzieć ani jednego wyrazu lub 

wydobywają z siebie krótkie, urywane 

słowa. Zagniewani sięgają po klątwy, po 

obelgi, a nawet po bluźnierstwa. Klną z 

reguły ludzie zagniewani.  

Trzeci etap to rękoczyny, rzucanie 

książkami, garnkami w kuchni, tupanie 

nogami, bicie pięścią w stół. To są oznaki 

zewnętrzne. Może nawet dojść do 

bijatyki. Często ofiarą może paść 

człowiek zupełnie niewinny, np. dziecko, 

ponieważ zagniewany bije tego, kogo ma 

w zasięgu ręki. Rękoczyny mogą 

prowadzić aż do zabójstwa. Może nie być 

takiego zewnętrznie ujawnionego 

działania, a jednak gniew ustawicznie 

wzrasta. Wtedy człowiek zagniewany 

bardzo intensywnie myśli, jak skutecznie 

pomścić krzywdę, której doznał. Czyny 

zewnętrzne są niezwykle szkodliwe. Mąż 

zrobił piękny witraż. Zdawało mu się, że 

wykona go za trzy dni, ale tworzył go już 

piąty dzień i żona zrobiła mu awanturę, 

że to trwa tak długo. On w gniewie rzucił 

jej pod nogi całe swe dzieło i sam je 

zdeptał. Oto przykład nieopanowanego 

gniewu żony i męża.  

Jakie są skutki gniewu? 
 Pierwszy skutek to zaciemnienie 

rozumu. Gniew utrudnia odróżnienie 

tego, co jest dobre, od tego, co jest złe. 

Często żałujemy słów rzuconych w 

gniewie. W spokoju nigdy byśmy ich nie 

powiedzieli. Słowo rzucone zraniło 

jednak człowieka, a rana zostaje często 

na całe życie. Jeden wybuch gniewu 

męża, jego obelżywe słowo żona 

zapamięta i wypomni mu jeszcze przy 

obchodach pięćdziesięciolecia 

małżeństwa. Zapamięta; i niewiele będą 

znaczyły słowa przeprosin.  

Drugi skutek to niszczenie miłosierdzia. 

„Gniew nie zna miłosierdzia” /por. Prz 

27, 4/. Takie jest zdanie Pisma Świętego. 

Widząc swoje dobro, zagniewany 

wyrządza krzywdę, chcąc zaspokoić 

naruszone  

 
 
Według niego poczucie sprawiedliwości. 

Straszny jest zatem los dziecka, 

znajdującego się w rękach rodziców, 

którzy nie panują nad gniewem, bo są 

ludźmi niemiłosiernymi. Można by tu 

podawać setki przykładów. Oto chłopiec, 

wychodzący ze szkoły, został potrącony 

przez samochód. Jemu się nic nie stało, 

ale została uszkodzona jego kurtka, którą 

ojciec kupił tydzień temu. Kiedy 

zobaczył zniszczoną kurtkę, wpadł w szał 

i zmaltretował syna tak, że ten przez trzy 

tygodnie nie mógł iść do szkoły. 

Klasyczny przykład braku miłosierdzia. 

Gniew nie zna miłosierdzia. Los dzieci, 

będących w rękach rodziców, którzy nie 

panują nad gniewem, jest straszny. I 

właściwie nie ma żadnych szans, aby z 

rąk takiego ojca czy matki wyrwać 

dziecko. Zanim ono dorośnie i 

przeciwstawi się ojcu albo nawet 

ucieknie, upłynie piętnaście, a czasem 

dwadzieścia lat. I cóż z tego, że tata jest 

wspaniały, że syna karmi i chwali; jeden 

wybuch jego gniewu zniszczy wszystko. 

Gniew wyłącza rozum i niszczy 

miłosierdzie. Może także prowadzić do 

okrucieństwa, zwłaszcza wtedy, gdy 

spotka się z jakimś nastawieniem 

sadystycznym, wówczas w 

wyrafinowany sposób jeden człowiek 

mści się na drugim.  

Aspekt społeczny. 
 Ludzie, którzy nie panują nad 

gniewem, są siewcami niepokoju. 

Wszędzie, gdzie się znajdą, są kłótnie 

czy spięcia z ich powodu. Siewca 

niepokoju jest niczym kawałek szkła, 

głęboko ukryty w ciele, i każdym swym 

ruchem paraliżuje otoczenie. Obraźliwy 

nie robi awantury, ale milczeniem, 

spojrzeniem, pretensjami, narzekaniem, 

ciągłymi zarzutami niszczy atmosferę 

pokoju, jemu się nigdy nic nie podoba, 

wszystko jest zawsze złe. Fatalne są 

skutki obecności takiego człowieka czy 

to w domu rodzinnym, czy w pracy. 

Gdziekolwiek się znajduje, jest jak sopel 

lodu, od którego ludzie się odsuwają. 

Człowiek, który wybucha i z byle 

głupstwa robi wielką awanturę, jest 

podobny do wulkanu, który swoją lawą 

niszczy wszystko dokoła. Wybuch trwa 

kilkanaście minut, a usuwanie skutków 

trwa niekiedy dziesiątki lat. Najbiedniejsi 

są ci, którzy muszą żyć na stokach owego 

wulkanu, czyli najbliżsi, domownicy. 

Historia zna przykłady takiego gniewu. 

W Ewangelii jest mowa o Herodzie, 

który na skutek gniewu wyciął dzieci w 

Betlejem, a w historii Kościoła 

chrześcijański cesarz Teodozjusz Wielki 

na skutek nagłej reakcji, kiedy się 

dowiedział, że zabito oficera, kazał w 

Tesalonikach zebrać pod pozorem 

igrzysk tysiące ludzi w teatrze, rozkazał 

otoczyć teatr i wyciąć wszystkich. 

Rozkaz wykonano. Oto nieopanowany 

gniew. 

 

Ciąg dalszy na str. 14. 
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Wspieramy budowę świątyni 
 

 Niedawno w „Gazecie 

krasnobrodzkiej” pisałam o tym jak 

mieszkańcy Łuszczacza walczyli o 

powstanie i wyświęcenie swojej kaplicy. 

Ileż wiary, nadziei i miłości do Boga 

mieli ci ludzie. Chociaż napotykali na 

ciągłe trudności i przeszkody ze strony 

władz komunistycznych, potrafili je 

pokonać. W czasach PRL-u 

wybudowanie kościoła, czy kaplicy 

graniczyło prawie z cudem. 

 W krasnobrodzkiej parafii było 

wówczas Sanktuarium Maryjne w 

Krasnobrodzie, kościółek w Potoczku, 

kaplica w Hutkowie i nowa, z tak 

wielkim trudem wywalczona kaplica w 

Łuszczaczu. Pracowałam wtedy jako 

nauczycielka w Majdanie Wielkim. 

Mieszkałam w starej szkole na końcu 

wsi, w odległości około 5 km od 

najbliższego kościoła w Krasnobrodzie. 

Na wsi nie było szosy i nie jeździły 

autobusy. W każdą niedzielę ze swoimi 

małymi dziećmi pieszo przemierzałam tą 

dużą odległość, aby uczestniczyć we 

Mszy Świętej. Nieraz woźny szkolny ŚP 

Jan Bukała litował się nad nami i 

furmanką lub saniami podwoził nas do 

kościoła. Niech Pan Bóg zapłaci mu za 

jego dobroć. Kiedy wybudowano szosę i 

zaczęły kursować autobusy, było nam 

dużo łatwiej. Zawsze miałam daleko do 

kościoła. W mojej 

 

 

rodzinnej wsi Suchowola mieszkałam od 

świątyni w odległości około 3 km. Kiedy 

więc w 1977 r. zamieszkałam na 

Podklasztorze, niedaleko kościoła, 

radości mojej nie było końca, bo zawsze 

pragnęłam mieszkać blisko Matki Bożej 

Krasnobrodzkiej.  

 Obecnie, dzięki naszym wspaniałym 

proboszczom, prawie w każdej 

miejscowości Parafii Krasnobród jest już 
kaplica. Wierni nie muszą pokonywać 

dużych odległości, by spotkać się z 

Jezusem Chrystusem w Eucharystii. W 

maju 2007r. będzie wyświęcony nowy 

kościół pod wezwaniem Zesłania Ducha 

Świętego, wybudowany na Osiedlu 

Podzamek. Kościół ten powstał dzięki 

wielkiemu zaangażowaniu miejscowego 

proboszcza księdza prałata Romana 

Marszalca. W tej inicjatywie wspierali 

Go dobrym słowem i ofiarami życzliwi 

ludzie, wierni katolicy. Cieszą się 

mieszkańcy Podzamku z tego, że będą 

mieli blisko do kościoła. Nigdy nie 

zapomnę wielkiej radości i słów, niestety 

nieżyjącego już pana Edwarda Ćmila: 

„Pani Józefo, tak bardzo cieszę się, że 

niedaleko, zaraz za moją miedzą, będzie 

wybudowany kościół. Będę miał blisko. 

Boże! Jak to dobrze!” Zapewne tak samo 

cieszą się wszyscy mieszkańcy 

Podzamku, 

 

pensjonariusze Domu Pomocy 

Społecznej, dzieci przebywające w 

Sanatorium Rehabilitacyjnym, a także 

nauczyciele, służba zdrowia i cała 

społeczność naszego miasteczka. 

Dlatego smucę się gdy słyszę słowa: „Po 

co było budować ten kościół?” Potrzeba 

było tak dużo pieniędzy. Tyle lat 

chodzili mieszkańcy Podzamku do 

kościoła w Krasnobrodzie i dalej mogą 

tam chodzić”. Nie mogę zrozumieć jak 

można podnosić głos sprzeciwu wobec 

budowania świątyni. Przecież to sam 

Bóg w Osobie Ducha Świętego 

przychodzi bliżej mieszkańców, by 

ułatwić im spotkanie w modlitwie. Są to 

głosy pojedyncze i sporadyczne, 

wypowiadane najczęściej przez ludzi, 

którzy nie wspierają budowy kościoła 

ani modlitwą, ani ofiarą. Nie mniej nie 

powinno ich być wcale, gdyż świadczą o 

upadku wiary u tych ludzi. Myślę też, że 

w życiu warto stosować starą, mądrą 

zasadę „Zanim powiesz coś jeden raz, 

zastanów się nad tym dziesięciokrotnie”. 

 Cieszmy się więc wszyscy i 

wspierajmy to Wielkie Dzieło modlitwą i 

ofiarą na miarę naszych możliwości. 

 

Józefa Kusz 

 

Dziękujemy 
 

 

Komitet Wyborczy Wyborców 
 Gminne Porozumienie Samorządowe 

sklada serdeczne podziękowania 

 Wyborcom  
głosującym na naszych kandydatów  
do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie  

oraz na naszego kandydana  
na burmistrza Krasnobrodu Janusza Osia. 

 

Z wyrazami szacunku 
 

Członkowie  

Komitetu Wyborczego GPS  

w Krasnobrodzie 

 

 

 

COŚ O GNIEWIE... 
Ciąg dalszy ze str. 13. 

 
Jak pracować nad opanowaniem gniewu?  
 Nie wolno mówić ani działać pod jego wpływem. Kiedy nasze ciśnienie 

zaczyna się podnosić, należy wypić szklankę zimnej wody. W gniewie działać 

nie wolno. Kara powinna być sprawiedliwa i podyktowana przez mądrość. 

Najlepiej wymierzyć ją na drugi dzień. Dziecko powinno wiedzieć, że coś 
zrobiło źle; karę trzeba mu wymierzyć spokojnie; należy dać dziecku czas, by 

samo mogło przeprosić rodziców lub naprawić zło. Przy człowieku 

zagniewanym nie wolno dolewać oliwy do ognia. Na przykład mąż jest 

zagniewany, a żona zamiast milczeć, podsyca jego gniew. Za chwilę mamy w 

domu wielki pożar. Kiedy ktoś obok mnie jest zagniewany, muszę zachować 

spokój; najlepiej wtedy usunąć się z pola jego widzenia. Św. Paweł powiada: 

„Niech słońce nie zachodzi na zagniewanie wasze” /por. Ef 4, 26/. Czyli nie 

wolno przenosić gniewu na dzień następny. Jeśli kogoś skrzywdziliśmy, należy 

go w tym samym dniu, zanim słońce zajdzie, przeprosić. To jest szczególnie 

trudne dla obraźliwych. Jeśli w rodzinie jest człowiek skłonny do gniewu, 

powinien wieczorem przed odmówieniem „Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako 

i my odpuszczamy naszym winowajcom”, pojednać się z najbliższymi. Trzeba 

również umieć zaangażować swój gniew w sprawy dobre, a więc w walkę ze 

złem czy też w twórczą pracę nad wielkimi wartościami.  

 Zapamiętajmy; rezerwa sił, złożona przez Boga w nas, jest potrzebna; 

powinna być uruchomiona wtedy, gdy atakuje nas zło, lub wtedy, gdy przed 

nami pojawiają się wielkie trudności. Za tę rezerwę sił powinniśmy dziś 
szczególnie Bogu podziękować. Niech nasz gniew będzie zawsze świętym 

gniewem. W gniewie zawsze mamy dążyć do dobra i gniew musi być w stu 

procentach kontrolowany.  

 
Artykuł napisany na podstawie książki ks. Edwarda Stańka pt.: „Wady i cnoty”. 

                                                           Ks. Krzysztof 

 

Podziękowanie 
 

Serdecznie dziękuję  
za obdarzenie mnie zaufaniem 

w wyborach  
do Rady Powiatu Zamojskiego. 

 
Kazimierz Gęśla 
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K I N O 
 

Casino Royale 
 

 Chyba jestem już trzecim 

pokoleniem wychowującym się na 

Jamesie Bondzie i jego przygodach. I nie 

jestem w tym odosobniony. Dlatego też 

„nowy” Bond jest na ustach całego 

świata. Angielski agent miał już wiele 

swoich reinkarnacji a każda kolejna 

różniła się czymś od poprzedniej, jednak 

Bond zawsze był Bondem - 

niezwyciężony szpieg, który zmienia 

kobiety jak rękawiczki i który patrzy 

śmierci w oczy popijając z uśmiechem 

wódkę „Martini”. Filmy o nim zwykle 

miały charakter propagandowy i 

antykomunistyczny, jednak dopiero 

dzięki „Casino Royale” widać, że świat 

się zmienił a sama „żelazna kurtyna” w 

końcu opadła. Pierce Brosnan we 

wcześniejszych częściach serii był 

dobrym agentem brytyjskim, jednak 

ciągle tylko „dobrym”, bo daleko mu 

było do Seana Connery’ego (Pierwszego 

i najlepszego dotychczas agenta 007). 

„GoldenEye” zapoczątkował nową 

modę, w której Bond korzysta z 

najnowocześniejszych zabawek, a sam 

film skupia się wokół nowinek 

technologicznych. Kiedy internet obiegła 

informacja o nowym aktorze, który ma 

grać Jamesa Bonda ludzie na chwilę 

wstrzymali oddech. Daniel Craig 

nazywany był „świńskim blondynem”, 

„dziecinną buzią” lub  

 

 

„popłuczynami po Brosnanie”. Teraz 

nadszedł czas na to, aby udowodnić 

niedowiarkom, w jakim wielkim błędzie 

byli wieszając psy na tym aktorze. 

Producenci „Casino Royale” postanowili 

wrócić do korzeni filmów o Bondzie, 

ukazać „początki” agenta i skupić się na 

jego osobowości - tak samo jak zrobił to 

Ian Fleminga (twórca postaci) w swojej 

pierwszej książce o 007 w 1953 roku. 

Widz dowiaduje się, w jaki sposób 

„odmłodzony” James Bond zdobył 

swoją słynną licencję na zabijanie, oraz 

skąd pojawiła się u niego trudność z 

„utrzymaniem” stałego związku, a także 

zamiłowanie do samochodów marki 

Astom Martin. Film rozpoczyna się 

pierwszą misją agenta, która kończy się 

fiaskiem. Aby zrehabilitować się w 

oczach szefowej agent 007 wkrótce 

wpada na trop Le Chiffre’a – bankiera, 

który pierze brudne pieniądze mafiosów. 

Bond naraża się bankierowi i wkrótce 

musi wziąć udział w pokerowej grze, 

która odbywa się w tytułowym „Casino 

Royale”. 

 Daniel Craig stworzył postać, w 

którą można uwierzyć. Bond popełnia 

błędy, próbuje je naprawić a także nie do 

końca zdaje sobię sprawę z tego, że w 

przyszłośći będzie najlepszym 

szpiegiem. Film jest brutalny, chwilami 

mroczny, ale nie przesadza w tym 

kierunku - dodaje to historii realizmu i 

powagi, którą serii odebrały 

wcześniejsze filmy z Rogerem Moore’m. 

Gdybym miał porównać Craigowskiego 

agenta  

 

 

007 do jego poprzedników, wskazał bym 

właśnie na Seana Connerego. Craig 

podobnie jak on jest szarmancki, 

błyskotliwy a jednocześnie „zwyczajny”. 

Psychologizacja głównego bohatera 

sugeruje jednak, że ten „raczkujący” w 

świecie międzynarodowych spisków 

agent w przyszłości będzie najlepszy w 

swoim fachu.  

 „Casino Royale” otwiera nowy 

rodział w świecie agenta 007. Film 

można nazwać reinterpretacją jego 

przygód. Najlepiej jednak zmiany 

obrazuje dialog, w którym barman pyta 

się o wódkę jaką ma podać Bondowi. Na 

pytanie „wstrząśnięta, nie mieszana” 

James odpowiada „nic mnie to nie 

obchodzi - po prostu nalej tego drinka”. 

James Bond, który nie wyrobił sobie 

jeszcze swojego specyficznego „smaku”. 

James Bond, który popełnia błędy. 

James Bond, który nie liczy na gadżety, 

ale na własny spryt i inteligencję. Jak dla 

mnie jest to film nie tylko dla fanów 

serii z którego twórca Jamesa Bonda - 

Ian Flemming mógł by być dumny. Jest 

to trzymające w napięciu kino 

sensacyjne, które mimo podniesionej 

wysoko poprzeczki wywiązało się z 

powierzonego mu zadania. Bo jak 

wiemy agent 007 tak naprawdę nigdy nie 

przegrywa. 
 

Reżyseria: Martin Campbell, scenariusz: 

Paul Haggis, Neal Purvis. Występują: 

Daniel Craig, Eva Green , Mads 

Mikkelsen. 

Jakub Koisz 

 

Co słychać  
w Kulturze? 

 

Śpiewajace przedszkolaki 
W dniu 23 listopada 2006r. w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury odbył się XII Gminny Konkurs Piosenki 

Przedszkolaka. Relację z konkursu zamieścimy w 

kolejnym wydaniu G.K. 

 

Koncert i Akcja PDPZ 
W dniu 3 grudnia br. w sali widowiskowej KDK 

odbędzie się coroczny koncert towarzyszący Akcji 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. W koncercie 

zaplanowano wiele atrakcji, będą: piosenki, taniec, 

przedstwienia oraz aukcja. Dochód  z aukcji będzie 

przekazany dzieciom z rodzin będących w trudnej 

sytuacji materialnej. Serdecznie zapraszamy do 

udziału w koncercie. Biletem wstępu będą słodycze. 

Szczegółowy program koncertu podany będzie na 

plakatach. 

 

Festiwalowe kolędowanie 
W niedzielę 17 grudnia 2006r. w KDK odbędą się 
eliminacje rejonowe XIII Ogólnopolskiego Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek – Będzin’ 2007. Serdecznie 

zapraszamy do wysłuchania programów kolędowych 

prezentowanych przez uczestników. Szczegóły będą 

podane na plakatach. 

 

Informacje zebrała: 

      M. Czapla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców oraz Dyrekcja 
Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 

 

 

 

na szampańską zabawę sylwestrową, która odbędzie się 
 w budynku ZSP 31 grudnia 2006 r.,  

rozpoczęcie balu o godzinie 2000. 
 

Gwarantujemy: 

•  wspaniałą zabawę z zespołem MORTON 

•  5 dań gorących 

•  przystawki 

•  napoje 
 

Wstęp 250,00 zł od pary. 
 

Rezerwacja i wpłaty przyjmowane będą 
 w Sekretariacie ZSP od 01.12.2006 r., rezerwacji można dokonać 

również telefonicznie pod numerem (084) 660 75 43. 
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Piechotą do jesieni 
 Piękny październikowy poranek, 

słońce nieśmiało zagląda zza chmur, 

ciepło. Przed krasnobrodzkimi szkołami 

tłumnie zebrane dzieci i młodzież, która 

tego dnia tuż po pierwszej godzinie 

lekcyjnej przed budynkami swoich szkół 

szykują się do wyjścia na jesienną 

wędrówkę. Wśród nich nauczyciele, 

którzy czuwają nad bezpieczeństwem i 

porządkiem całej wyprawy. 

 Kilka minut po dziewiątej pada 

hasło: „WYRUSZAMY”! I tak oto już 
po raz siódmy Krasnobrodzki Dom 

Kultury wraz ze Szkolnym Klubem 

Krajoznawczo-Turystycznym„ Pełzaki” 

rozpoczął rajd pieszy, którego 

tegoroczna trasa, mająca swój początek 

przy budynkach krasnobrodzkiej 

podstawówki przebiegała kolejno przez : 

Podklasztor, Kaplicę Objawień na 

wodzie, Turzyniec, Grabnik, Podzamek 

aż na krasnobrodzkie kamieniołomy, 

gdzie na wszystkich piechurów czekało 

ognisko. 

 W tym roku w rajdzie wzięła udział 

rekordowa liczba dzieci i młodzieży. Z 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

wyruszyło 236 uczniów pod opieką 13 

opiekunów (Czapla Andrzej, Jabłoński 

Jarosław,  Radlińska Renata, Gałan 

Andrzej, Teterycz Marzena, Łagowska 

Skiba Katarzyna, Kołtun Maria, Cios 

Joanna, Kalita Agnieszka, Mielniczek 

Marta,  

Rogala Edyta, Gontarz Halina, 

Powroźnik Beata), Zespół Szkół 

Podstawowych reprezentowało 106 

uczniów z 4-rema opiekunami (Antoniak 

Magdalena, Radliński Sławomir, 

Jabłońska Marzena, Piela Alina), zaś ze 

Szkoły Podstawowej z Majdanu 

Wielkiego wędrowało 35 uczniów i 3 

nauczycieli (Kawalec Grażyna, Dzirba 

Danuta, Fus Zdzisława), oprócz 

wychowawców ze szkoły nad 

bezpieczeństwem młodych wędrowców 

czuwało także dwóch opiekunów z 

Krasnobrodzkiego Domu Kultury 

(Marek Molenda i Marek Margol). 

Tak, więc w sumie, jesiennych 

piechurów było ponad 400 osób. Brawo! 

To się nazywa wspólne wędrowanie! 

 A jeśli już o wędrówce mowa, to w 

tym roku trasa rajdu była prawdziwie 

jesienna. Przemierzając kolejne jej 

kilometry można było zaobserwować 

przepiękne kolory złotej, polskiej jesieni, 

która w promykach słońca przybierała 

coraz to ciekawsze barwy. 

 Po dwóch godzinach maszerowania 

przez nasze, roztoczańskie plenery 

wszyscy szczęśliwie dotarli na punkt 

widokowy znajdujący się w 

krasnobrodzkich kamieniołomach, gdzie 

paliły się już wcześniej przygotowane 

ogniska. 

Nadszedł czas na zasłużony odpoczynek 

i zregenerowanie sił. 

 

 

 

 Organizatorzy dzięki pomocy 

finansowej Miejsko-Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zapewnili dla każdego 

uczestnika rajdu, kiełbaskę, pieczywo i 

napoje, oraz słodki batonik na drogę 

powrotną. 

Kiedy już wszyscy zjedli pieczone na 

ognisku kiełbaski uzupełniając tym 

samym stracone podczas trasy kalorie 

tradycyjnie odbył się konkurs o tematyce 

antyalkoholowej. 

Do udziału w nim zgłosiło się 10 

zawodników, którzy w dwóch rundach 

odpowiadali na wcześniej wylosowane 

pytania. Wszystko to odbywało się w 

bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. 

Po konkursie wszyscy jego uczestnicy 

dostali słodką nagrodę i nie pozostawało 

nic innego jak tylko szykować się do 

drogi powrotnej. 

Kiedy śmieci zostały pozbierane, grupy 

wraz ze swoimi opiekunami wyruszyły 

w drogę powrotną. 

       Kolejny rajd już za nami, pogoda 

dopisała świetnie, wszyscy bezpiecznie i 

bez żadnych przykrych niespodzianek 

dotarli z powrotem do swoich domów, 

zatem można śmiało powiedzieć, że 

kolejny, VII już Rajd PIECHOTĄ DO 

JESIENI przeszedł do historii jako 

udany. 

 

M.K. 

 

Fotoreportaż str. 20 

 

 

III MECZ CHARYTATYWNY  
 
 W dniu 22.10.2006r. na stadionie 

MGKS „IGROS” Krasnobród już po raz 

trzeci zmierzyła się reprezentacja KSIĘŻY 

z reprezentacją Miasta i Gminy 

Krasnobród. W słoneczne popołudnie obie 

drużyny wyprowadziła trójka sędziowska z 

sędzią głównym panem Krzysztofem  

Szkałubą i asystentami: panem 

Eugeniuszem Komisarczukiem i panem 

Mariuszem Zbyret.  

 Po prezentacji drużyny Księży, którzy 

w tym roku zagrali w składzie:  

ks. Krzysztof Maj Krasnobród 

ks. Piotr Nogas Krasnobród 

ks. Emil Kancir Piaski 

ks. Maciej Lewandowski  Biłgoraj 

ks. Zbigniew Antosz Miączyn 

ks. Artur Sokół Tomaszów Lub. 

ks. Marian Wyrwa Zamość 

ks. Tomasz Winogrodzki Zamość 

ks. Maciej Nizio Lubaczów 

ks. Marek Mazurek Biłgoraj 

ks. Władysław Łukiewicz Lubycza 

Królewska 

ks. Karol Bryła Tyszowce 

ks. Tomasz Bazan Hrubieszów 

i prezentacji drużyny Krasnobrodu w 

składzie: 

Sławomir Radliński,  

Krzysztof Górnik, 

Mirosław Gancarz,  

Tomasz Gębka,  

Robert Kawecki,  

Wojciech Żurakowski,  

Piotr Margol,  

Krzysztof Wyszyński,  

Jarosław Cios,  

Radosław Cios,  

Marek Pawluk,  

Wojciech Grela,  

Janusz Lalik,  

Damian Monastyrski,  

Konrad Kniaź  

rozległ się pierwszy gwizdek.  

 Do przerwy 0:0 było wynikiem bardzo 

dobrym dla drużyny gospodarzy w 

składzie, której kontakt z futbolówką raz 

do roku ma większa połowa uczestników. 

W miarę wyrównana I połowa meczu ze 

wskazaniem na Księży minęła naprawdę 
szybko także za sprawą wspaniałej, 

bezstronnej i obiektywnej konferansjerce 

księdza-spikera Jacka Kani z Parafii 

Świętej Katarzyny z Zamościa. Druga 

odsłona należała niestety do duchownych, 

którzy dwukrotnie pokonali naszego 

golkipera.   

 Wynik 2:0 poszedł w świat i przeszedł 

do historii. Pozostała natomiast idea i 

pomysł wspierania dzięki Państwa 

datkom inicjatyw o różnym charakterze. W 

tym roku całą zebraną kwotę z pomocą 

harcerzy w wysokości 384,64 zł 

organizatorzy postanowili przeznaczyć na 

zakup sprzętu sportowego dla szkoły 

podstawowej.  

 W tym miejscu w imieniu 

organizatorów dziękuję wszystkim 

darczyńcom i sponsorom. Od samego 

początku przy w/w inicjatywie jest z nami 

obecnie już Krasnobrodzki Dom Kultury 

ze swoją kadrą i panią Dyrektor Mariolą 

Czaplą na ręce, której składam dla niej i 

pracowników serdeczne podziękowania.  

 Jako kapitan reprezentacji pragnę 

również podziękować swojej drużynie, za 

obecność, za poświęcony czas i sportową 
walkę do końca. Miłym akcentem dla 

kibiców i nie ukrywamy dla nas było 

zwycięstwo w rzutach karnych 1:4. Mamy 

lepsze celowniki.   

 Kończąc te kilka słów w imieniu 

organizatorów pragnę zaprosić Państwa już 

teraz.  Do zobaczenia w zdrowiu za rok. 

 Z wyrazami szacunku 

 Sławomir Radliński 

 

Fotoreportaż – str. 20 
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Perła w Koronie 
 
Lecą z niebios perły na Ziemię. 
Bóg szczodrą ręką tymi darami, 

darzy każde ludzkie plemię, 
a ziemską pielgrzymkę swojego ludu 

wspiera wieloma łaskami. 

 

Różnej gradacji spadają perły z przestworzy, 

jak grad bombardują planetę z mocą. 

Jedne giną nie podjęte 

gdy gnuśny sługa rąk nie otworzy,  

lecz te, schwytane przez ręce skwapliwe 

obrobione szlachetne – to skarby prawdziwe. 

 

Wśród przeciętności – jak gwiazdy migocą. 

 

Kiedyś, nie tak dawno, dziecię urodzone w Lublinie 

schwytało padającą perłę w dziecięce dłonie. 

Pilnowało ją dobrze przez życie, nie zgubiło,  

w ziemię nie zakopało, mądrze mnożyło,  

swoją posługą Bogu i wiernym – ją uszlachetniło. 

 

Posłany sługa Boży – Ksiądz Kaźmirz  

na służbę Maryji, pokornej służebnicy Pańskiej 

do Jej Parafii Nawiedzenia, do Krasnobrodu, 

drogocenną perłę w kieszeni sutanny przywiózł, 

Matce Jezusa, nie uczynił zawodu. 

 

Jej Oblicze Piękne, w małym Cudownym Obrazku 

tu, nad wodą, pośród lasu, na drzewie 

nieznaną ręką zawieszone 

przed kilku wiekami – łaskami zasłynęło, 

przez stulecia przez lud wierny czczone, 

za młodego księdza wydatnym staraniem  

trzema Koronami Papieskimi zostało uwieńczone. 

 

Przez lata wiernej i oddanej służbie dla Boga  

perłę swoją w Koronie Pani Roztocza osadził.  

Już dawno wyliczono jego dobre czyny, zasługi,  

tekst tej litaniji, jest chojny i długi. 

Nikt już, nic więcej – nie doda! 

 

Przez lata posługi Bogu i wiernym,  

w serca swoich owieczek się wtulił,  

nie kilka, lecz krocie serduszek rozczulił. 

Był radością ludu, dusz pocieszycielem, sługą pokornym 

 

Z pokorą przyjął święcenia kapłańskie,  

z pokorą pojechał na wioski roztoczańskie. 

Z pokorą przyjął „wyroki” bolesne, 

z pokorą znosił cierpienia cielesne. 

To tak bolało, serca łamało, że musiałeś odejść: 
- ciebie, bardzo zdumionego „zapłatą” 

- nas, twoim owieczkom, gdy dobrego pasterza zabrano. 

 

Bardzo bolały nas niejasne smutne wieści,  

nikt nam wtedy prawdy nie wyjawił,  

kto i dlaczego, tą owczarnie, tego właśnie pasterza pozbawił? 

Przeróżne krążyły bajki, opowieści. 

Każdy po swojemu dramat rozważał. 

 

Pytanie bolesne – dlaczego, dlaczego, dlaczego?  

twoje serce i sumienie dręczyło, targało,  

cichym echem po korytarzach klasztoru  się plątało  

Osieroconym owieczkom serca rozrywało, 

z ubytkiem Perły – społeczność traciła coś bardzo drogiego. 

 
Kiedy w szpitalu twe życie zmagało się z cieniem,  

ból kochanego Księdza, był naszym cierpieniem,  

wiernym przyjaciołom serce się krajało,  

o zdrowie księdza Kazimierza – Boga w modlitwach błagało. 

 

 

  

 

W tym dramacie osobistym i nieszczęściu  

dzięki Bogu, szczęście życzliwe ci było,  

a przecież z woli Bożej – Hioba cierpienie bardziej doświadczyło. 

Ile to, w tamtym ponurym czasie, za słowo Boże odważnie  

głoszone 

i prawdę – księży tajemniczą śmiercią męczeńską  

na zawsze zostało wyciszone?  

albo ciało skatowane, w worku jak śmiecie,  

potajemnie, nocą, do wody wrzucone? 

 

Ciebie umiłowana i rozsławiona twą posługą Matka  

i Królowa Roztocza rąbkiem płaszcza osłoniła. 

Zapewne i Ona, tam w Niebie, tym „wyrokiem” 

bardzo zdziwiona i zatroskana była. 

 

Zniknąłeś dla zbolałego ludu na długie lata,  

jak byś na misje wyjechał na skraj tego świata. 

Tylko nielicznych serdecznych przyjaciół rzadko odwiedzałeś,  
tylko nielicznych przyjaciół na innej plebani witałeś. 
 

Kiedy po dwudziestu latach znów wśród dawnych owieczek,  

przy ołtarzu kaplicy Rocha szczęśliwy stanąłeś,  
stanąłeś przecież na ukochanej Ziemi, wśród swoich. 

Ile wtedy dawnym owieczkom – jeszcze żyjącym  

szczęścia, wzruszeń i radości dałeś? 

 

Wtedy tam byłem. 

Jak do ojca dobrego, po Mszy Świętej  

czym prędzej do ciebie śpieszyłem,  

z radością w oczach w ojcowskie ramiona się rzuciłem. 

Ziemia pod nami łezkami została zroszona,  

łzy złączone spłynęły po twarzy strumieniem,  

zrosiły i wsiąkły w piasek cudnego zakątka. 

Trwaliśmy w uścisku z rąk bezładnym drżeniem. 

 

Ta prawdę, jako świadek młodym przekazuję:  
odbyłeś wtedy pośród dawnych owieczek tłumu  

pochód radosny, jak rycerz zwycięzca. 

Idące do ołtarza, co krok byłeś stopowany,  

z uwielbieniem, radością przez dawnych wiernych witany. 

 

Po ojcowsku tuliłeś owieczki do serca,  

ukradkiem po rękach ze czcią całowany. 

Przecież kiedyś te ręce Bożym chlebem karmiły,  

ich młode główki czule głaskały. 

 

Łomotało radośnie w piersi twoje dobre serce,  

promieniało szczęściem twoje oblicze. 

Podziwiałem prawie tryumfalny, powitalny pochód  

wśród wiernego i szczerego ludu wiejskiego. 

 

Ty, syn wielkiego miasta doświadczyłeś wtedy,  

jak byłeś oczekiwany, szanowany, jak bardzo kochany. 

To wszystko wiernie w pamięci notowałem. 

Nie było tam osiołka i gałązek palmowych nie było,  

ale każde napotkane serce na tej ścieżce  

radosne Alleluja! – tobie bezgłośnie wołało. 

 

Na tej ścieżce, pod buków leciwych szpalerem  

i ja szczęśliwy byłem, będąc blisko przy tobie,  

jak adiutant kroczyłem ze swoim generałem,  

twoją radość i szczęście na twarzy malowałem razem  

przeżywałem. 

 
Dziś, po latach, kiedy już nam ciebie brakuje 

To świadectwo ochoczo, wzruszony, publicznie deklaruję. 
Wracałeś potem częściej z radością: 

- do Pani Roztocza – Matuchny Kochanej, 

- do pięknej Ziemi Roztocza – tak umiłowanej, 

- do dawnego ludu swojego,  

- do kaplicy i kościoła pięknego,  

- do pagórków lesistych,  

- do źródełek perlistych, 

Ciąg dalszy na str. 18. 
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kiedy ze świętą misją – na sercu 

Skarb Najświętszy do Krakowa wiozłeś 
a później odrestaurowanego do chwały  

koronacji Matki i Syna – powrotem przywiozłeś. 
  

Czy pamiętasz nasz kochany Księże Kaźmierzu,  

jak z tego parku, dziś sławionego w twoim Imieniu  

oraz z różnych przykościelnych zakamarków,  

kiedyś spędzałeś do kościoła na Mszę Świętą  

płochliwe młode owieczki, co na mszę przybywały,  

ale do kościoła wejść same, jakoś się wstydały?  

 

To za klonem, jesionem, brzozą, figurą się chowały,  

ale dobrego pasterza dzwoneczki  

zagubionych owieczek, co niedziela cierpliwie szukały  

i dobrym, dowcipnym słowem do wnętrza świątyni zapraszały. 

 

Choć na Krasnobrodzkim Cmentarzu,  

w alei zasłużonych dla Parafii księży  

nie stało dla Ciebie kącika małego,  

dzięki Bogu dobrze się stało,  

że będziesz Patronem Parku naprzeciw – kościelnego. 

Boże! – to już tak dużo, choć zapewne – tak mało. 

 

Pamiętają o twoich czynach i naukach żyjący Parafianie, 

kiedy lata przeminą, ich już nie stanie, 

przypomni o tobie tablica i Park zwany twoim Imieniem, 

odpoczywającym tu utrudzonym pielgrzymom  

i następnych wiernych – młodym pokoleniom. 

 

Nie miałeś za życia wawrzynów na głowie,  

ale wiernych pamięć dozgonna, teraz wieczna  

pozostawia o tobie świadectwo dobre, w każdym ludzkim  

słowie. 

Świeć nam jako zasłużona, jeszcze jedna Perła,  

w Królowej Roztocza i Jej Syna – Koronie. 

 

Komisarczuk Mieczysław 

Krasnobród  6-7 listopad 2006 r. 

 

Tekst napisany na Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej 

kamiennej tablicy w Kościele N.N.M.P. w Krasnobrodzie, oraz 

nazwania Parku naprzeciw – kościelnego Imieniem Księdza 

Kanonika Kazimierza Wojtowicza – poprzedniego 

długoletniego Proboszcza Parafii, w dniu 12 –tego listopada 

2006 r.  
 

 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 Informujemy, że zapowiadane kolejne odcinki artykułów 

„Długa debra” i „Szanuj piękną Ziemię jak siebie samego” 

autorstwa p. Mieczysława Komisarczuka zostaną 

opublikowane w grudniowym wydaniu „Gazety 

Krasnobrodzkiej”. 

 Za zaistniałe zmiany przepraszamy. 

red. nacz. Mariola Czapla 

 

 

 

Perła w Koronie 
 

Ciąg dalszy ze str. 17 
 

- do pól zbożem wszelkim malowanych, 

- do dzieł twoich w kronice spisanych, 

- do dni dawnych pełnych troski i radości, 

- do wspomnień z przeszłości, 

- do jasełek bożonarodzeniowych, 

- do korowodów wieńców dożynkowych, 

- do młodzieży chowania, której potem ręce stułą wiązałeś, 
- do dziatwy, której główki wodą chrztu polewałeś, 
 

- do cieniów i blasków budowy kaplicy w Łuszczaczu, 

- do kolędowania ludu Bożego, gdy księdza  

   Kaźmierza z radością, gościnnie każda rodzina witała, 

- do ołtarza cierpienia Narodu, za który  

   cierpiałeś kiedy „wojna” szalała, 

- do pietyzmu wystroju kościoła i kaplic drewnianych, 

- do krzyży misyjnych w każdej wiosce Parafii posianych, 

- do posiewu powołań kapłańskich, zakonnych  

  dziś, to biskupi, profesorowie, naukowcy,  

  kapłani skromni, księża poeci, misjonarze  

  po świecie rozsiani, siostry zakonne  

  chwałą Boga, kościoła i niedolą biednych  

  i chorych – zatroskane, 

- do drogi krzyżowej w drewnie uświęconej, 

- do każdej posługi kapłańskiej ludowi Bożemu czynionej, 

- do nowych organów i koncertów Bachowych, 

- do dawnych mogił owieczek, które na wieczny  

   spoczynek odprowadzałeś  
  i tych świeżych – znajome imiona i nazwiska  

  za Bramą Ciszy sercu czytałeś;  
  ich dusze w ciszy nekropolii, Bożej pamięci  

  i miłosierdziu polecałeś, 
- do sympatii malutkiej, która cię witała z radością, 

- do serc wiernych pałających do ciebie bratnią miłością. 

 

Kiedy nagle odeszłeś na zawsze po latach Bożej służby, 

po trudach ziemskiej pielgrzymki i kapłańskiej drużby  

na zasłużony odpoczynek u stóp tronu Ojca Niebieskiego,  

padłeś zapewne do stóp Matki i Królowej Roztocza,  

ze łzami radości Ją, tam z uwielbieniem witałeś, 
Jej ręce Matczyne ze czcią ucałowałeś. 
Na ostatniej drodze żegnały cię tłumy,  

skromne owieczki i światłe rozumy. 

Znając dobrze ciebie – wiemy,  

że o błogosławieństwo i o modlitwy  

dla pozostawionych na Ziemi owieczek,  

w Jej Parafii w Krasnobrodzie  

i tych w podlubelskim Czerniejowie,  

napewno się do Matki Bożej wstawiasz  

i o łaski dla nas usilnie upraszasz. 

 

Dziękujemy ci za to dobry pasterzu. 

Dziś twoje imię do Parafii wraca 

w tej wmurowanej kamiennej tablicy. 

Od dziś Kanonik Wójtowicz znów wplata się w Roztocza  

przyrodę, 

w naprzeciw – kościelnym Parku będzie miał gospodę. 

 

Będziesz wszystkim Procesjom Świętym  

z cudownym Obrazkiem na czele błogosławił,  

aby znów „ktoś” w nocy w Alei Kasztanowej  

sideł szatańskich na Niego i wiernych nie zastawił. 
 

Znów będziesz bliziutko Niego – naprzeciwko,  

o skok przez szosę, jak przez miedzę, 

jak przed czterdziestu z górką laty,  

  

Podziękowanie 
 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli mnie 
swoim zaufaniem głosując na mnie  

w wyborach samorządowych w dniu 12.11.2006r. 
Dzięki Państwa głosom zostałam radną  

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.  
  Dziękuję. 
Elżbieta Nizio 
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Ratujmy kasztanowce 
 Szrotówek - mały szkodnik, który niszczy kasztanowce jest 

jak na razie niepokonany 
 
 Szrotówek kasztanowcowiaczek to 

motyl z rodziny kibitnikowatych, 

szkodnik kasztanowców. Nie ma 

naturalnego wroga, jest nowym 

gatunkiem dla nauki. 

Długość ciała dorosłego osobnika wynosi 

3-4 mm.  

 

 Główną przyczyną jego inwazji w 

Europie (w Polsce od 1989 r.) jest 

przenoszenie motyli oraz liści z larwami 

przez transport samochodowy. 

Stwierdzono, że jako pierwsze zasiedla 

kasztanowce rosnące przy arteriach 

ruchu. Z tych drzew przenoszony jest 

dalej przez ludzi, zwierzęta, wiatr i 

samochody na inne drzewa w kraju. 

Szrotówek niszczy kasztanowce, może 

również rozwijać się na jaworze, klonie 

pospolitym.  

 

Obserwuje się przypadki składania jaj na 

lipach, jednak na tych drzewach do 

rozwoju nie dochodzi. 

 Poczwarki zimują w opadłych 

liściach kasztanowców. Pierwsze dorosłe 

osobniki pojawiają się pod koniec 

kwietnia. Jaja składane są pojedynczo 

wzdłuż głównego unerwienia liści. 

Larwy pierwszego stadium wgryzają się 

do wnętrza blaszki liściowej, gdzie 

odbywa się ich dalszy rozwój. Żerowiska 

owada (nazywane minami) osiągają 

długość 3-4 cm; są łatwo rozpoznawalne 

po beżowo-brązowym zabarwieniu liścia. 

Dorosłe gąsienice przepoczwarzają się 

we wnętrzu miny. Jeden liść może mieć 

nawet 700 min. Silnie opanowane liście 

opadają. Drzewa opanowane przez 

szrotówka wydają jesienią nowe kwiaty, 

które jednak w naszych warunkach 

klimatycznych nie mają szans na 

wydanie owoców, co więcej powtórne 

kwitnienie osłabia drzewa tak, że zimą są 

one słabe i często przemarzają. W Polsce 

szkodnik ten rozwija zwykle od 3 do 4 

pokoleń w ciągu roku. Coroczne 

pojawianie się szkodników przez kilka 

lat prowadzi do karłowacenia pędów 

drzew i źle wpływa na ulistnienie. 

Osłabione drzewa poddają się  

  

 

 

chorobom, suszy oraz uszkodzeniom i w 

rezultacie giną.  

 Szrotówek kasztanowcowiaczek 

przywędrował na Roztocze z 

południowej Polski. Liczono, iż surowa 

zima wymrozi szkodniki. Niestety, mimo 
mrozów, szkodnik ocalał i nadal zjada 

najpiękniejsze drzewa. Do tej pory nie 

zdołano znaleźć całkowicie skutecznej 

metody zwalczania szkodnika. 
 W walce z robakiem pomóc ma 

ogólnopolska akcja „Ratujmy 
kasztanowce”. Biorą w niej udział szkoły 

i różne instytucje. Niszczenie liści 

zmniejsza liczbę poczwarek, a tym 

samym liczbę motyli, które wylecą na 

wiosnę. W tym roku również my – 

uczniowie ZSP w Krasnobrodzie 

przyłączyliśmy się do akcji grabienia 

liści kasztanowca w zabytkowej Alei 
NMP. Prowadzą ją już po raz trzeci 

„Pełzaki” i LOP działające przy Zespole 

Szkół Ogólnokształcących. 27 

października br. uczniowie klas, IV b, 

IVc i Vc naszej szkoły, pod opieką pań: 

J.Burdy, M. Antoniak i M. Jabłońskiej 

grabili i palili liście, wspomagając pracę 

starszych kolegów. Chętnie 

podejmujemy działania związane z 

ekologią i ochroną środowiska. 

 

Uczniowie kl. Vc 

ZSP Krasnobród 

  
 

 

 

Podziękowanie 
 

Serdecznie dziękuję wszystkim,  

którzy mi zaufali 

i oddali głos na mnie 

w wyborach samorządowych 

do Rady Miejskiej 

w Krasnobrodzie. 
 

Robert Skrzyński 
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    Jestem  zaw sze otw arty na sugestie  dotyczJestem  zaw sze otw arty na sugestie  dotyczJestem  zaw sze otw arty na sugestie  dotyczJestem  zaw sze otw arty na sugestie  dotyczące rozw oju naszego ce rozw oju naszego ce rozw oju naszego ce rozw oju naszego 

M iasta i G m iny. P roszM iasta i G m iny. P roszM iasta i G m iny. P roszM iasta i G m iny. P roszę P a P a P a P aństw a o pom oc i w spółpracstw a o pom oc i w spółpracstw a o pom oc i w spółpracstw a o pom oc i w spółpracę....     

Z  w yrazZ  w yrazZ  w yrazZ  w yraz am i szacunkuam i szacunkuam i szacunkuam i szacunku     

  K azim ierz  M iszta  K azim ierz  M iszta  K azim ierz  M iszta  K azim ierz  M iszta llll 
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