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Przetarg na budowę 
 ulicy Spokojnej  

 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie ogłosił 
przetarg nieograniczony na budowę 
ulicy Spokojnej (dawna Kilińskiego). 
Specyfikacja przetargowa przewiduje 
budowę 500 metrowego odcinka ulicy z 
kostki brukowej. Przy ulicy 
wybudowany zostanie jednostronny 
chodnik.  
 
Przetargi na budowę chodników 

przy ulicy Tomaszowskiej 
i Lelewela  

 
Wkrótce zostanie ogłoszony nowy 
przetarg na budowę i modernizację 
chodników przy drogach powiatowych 
na terenie miasta. Do przetargu 
przygotowano kilkusetmetrowy odcinek 
chodnika przy ulicy Tomaszowskiej jak 
również modernizacji zostanie poddany 
chodnik przy ulicy Lelewela i 3 –go 
Maja w Krasnobrodzie to jest odcinek od 
ulicy Spokojnej do zatoki autobusowej 
przy szkole. Chodniki otrzymają nową 
nawierzchnię z kostki brukowej.  
 

Trwa modernizacja  
ulicy Mickiewicza i Cichej 

 
Już drugi miesiąc trwają prace 
budowlane związane z modernizacją 
ulicy Mickiewicza i Cichej w 
Krasnobrodzie. W ciągu dwóch miesięcy 
wykonano kanał deszczowy przy ulicy 
Mickiewicza jak również wykonano 
kablowanie ulicy pod oświetlenie 
uliczne. Z ulicy zdemontowane zostaną 
stare słupy energetyczne a prąd do 
mieszkań popłynie podziemnymi 

 
 
liniami kablowymi. Przy okazji 
modernizacji ulicy wymieniono 
fragment starego jak słusznie 
podejrzewano nieszczelnego już 
żeliwnego wodociągu na nowoczesny 
wodociąg z rur z polietylenu twardego. 
Przepięte zostały przyłącza 
wodociągowe miedzy innymi do domu 
kultury, ośrodka zdrowia oraz budynku 
poczty. Sieć wodociągową wykonano 
przewiertem sterowanym komputerowo 
wg najnowocześniejszej technologii 
amerykańskiej firmy DITCH – WITCH - 
bez konieczności wykonania wykopów. 
     Powoli z placu budowy wywozi 
swój sprzęt firma PARTNER z Chełma 
(wykonawca kolektora burzowego) oraz 
zamojska firma ELIN (wykonawca linii 
kablowych przy ulicy Mickiewicza). 
Prace budowlane kontynuować będzie w 
dalszym ciągu Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Spółka z o.o. z Zamościa 
(roboty drogowe) oraz Zakład 
Remontowo – Budowlany w Zamościu – 
Adam KUSTRA (wykonawca 
wodociągu w ulicy Mickiewicza i 
budowy kolektora deszczowego w ulicy  
Cichej). 
 Inwestycja ta realizowana jest w 
ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z 
którego jest w ponad 60% finansowana. 
Realizowany projekt obejmuje nie tylko 
roboty budowlane, ale również i 
promocję Unii Europejskiej. Stąd też w 
budżecie tego zadania przewidziano 
również środki finansowe na promocję w 
ramach, której będzie zorganizowana 
impreza plenerowa połączona z 
uroczystym otwarciem ulic Mickiewicza 
i Cichej. Podczas tej imprezy odbędą się 
występy zespołów i konkursy z 
nagrodami. 
 
Przetarg na Modernizację Placu 

Siekluckiego rozstrzygnięty 
 
Z końcem miesiąca kwietnia bieżącego 
roku w drodze procedury przetargowej 
wyłoniono wykonawcę zadania pod 
nazwą „Rewitalizacja centrum 
Krasnobrodu – Modernizacja Placu 
Siekluckiego”.  

 

 
 
W wyniku ogłoszonego przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane 
wpłynęły do Urzędu Miejskiego trzy 
oferty złożone przez trzy konsorcja firm. 
Najkorzystniejszą cenowo ofertą okazała 
się oferta złożona przez Konsorcjum 
Firm składające się z czterech 
połączonych przedsiębiorstw: 
1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
w Stalowej Woli Spółka z o.o. – Lider 
Konsorcjum 
2) Zakład Wapienno – Piaskowy 
„BEŁŻEC” Spółka z o.o. w Bełżcu – 
Partner  
3) ELKO Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Stanisław KOLENDA w 
Tomaszowie Lubelskim - Partner 
4)  Zakład Remontowo – Budowlany w 
Zamościu – Adam KUSTRA – Partner 
 Oferta tego konsorcjum dotycząca 
modernizacji centrum Krasnobrodu 
opiewa na kwotę 622 tys. zł. Jeśli wynik 
przetargu się uprawomocni z dniem 08 
maja 2006r. w Krasnobrodzie rozpocznie 
się kolejna duża budowa 
dofinansowywana ze środków Unii 
Europejskiej i potrwa do końca sierpnia 
2006r.  
 

XXXIV Sesja Rady Miejskiej 
 
W dniu 28 kwietnia 2006r. o godz. 14.00 
odbędzie się XXXIV sesja Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie. W 
programie zaplanowano podjęcie 
następujących uchwał: 
1. ws. uchwalenia „Zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Krasnobród”, 
2. ws. ustalenia wysokości stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 
wybudowania sieci wodociągowej, 
3. ws. wyrażenia zgody na zbycie 
zabudowanej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Krasnobród, w Krasnobrodzie przy ul. 
Sanatoryjnej, 
4. ws. zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej na realizację zadania 
pn. „Zakup pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych”, 
5. ws. emisji obligacji komunalnych, 
6. ws. udzielania pomocy finansowej 
miastu Zamość, 
7. ws. udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Zamojskiemu na realizację 
zadania publicznego z zakresu realizacji 
inwestycji drogowej na terenie Miasta i 
Gminy Krasnobród, 
8. ws. zmian w budżecie gminy na rok 
2006, 
9. ws. przyjęcia sprawozdania z 
działalności finansowej za rok 2005 oraz 
udzielania absolutorium Burmistrzowi 
Krasnobrodu. 

              Informacje zebrała: 

M. Czapla 
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Konkurs wielkanocny 
 
 W marcu 2006r. Krasnobrodzki 
Dom Kultury ogłosił „Konkurs 
Wielkanocny na najładniejszą palmę, 
pisankę i stroik”.  
 W odpowiedzi na ogłoszenie do 
KDK napłynęło wiele ciekawych prac 
plastycznych.  
W dniu 11 kwietnia 2006r. Komisja 
Konkursowa w składzie: Halina Gontarz, 
Mariola Czapla i Mariola Kawecka 
wyłoniła najlepsze prace w 
poszczególnych kategoriach. 
 Oceniając prace komisja brała pod 
uwagę przede wszystkim: 
samodzielność, oryginalność i estetykę 
wykonania. Oto wyniki konkursu: 

W kategorii PISANKA:  
I miejsce – Aneta Gancarz 

kl. II „c” Gimnazjum–ZSO Krasnobród 
II miejsce – Ola Dziura – kl. 0 Szkoła 

Filialna w Zielonem 
III miejsce – Magdalena Adamczuk – 

kl. II Szkoła Filialna w Hutkowie 

 
W kategorii „PALMA” 

 
I miejsce – Katarzyna Kamińska 

kl. IV Zespół Szkół przy Sanatorium 
w Krasnobrodzie 

II miejsce – Klaudia Nizio 
kl. I „b” ZSP w Krasnobrodzie 
III miejsce – Dorota Borek 
kl. I SP w Majdanie Wielkim 

 
W kategorii „STROIK”  

 
I miejsce – Angela Cios 
kl. III SP w Kaczórkach 

II miejsce – Dawid Ostapiński 
kl. I „a” ZSP w Krasnobrodzie 

III miejsce – Albert Grela 
kl. II Szkoła Filialna w Hutkowie 

 
 Dla zwycięzców konkursu 
organizator, tj. Krasnobrodzki Dom 
Kultury przygotował pamiątkowe 
dyplomy i ufundował nagrody rzeczowe. 

 
 Wszystkie prace zgłoszone do 
konkursu można obejrzeć na wystawie 
pokonkursowej zorganizowanej w KDK 
w terminie do dnia 28 kwietnia 2006r. 

M. Czapla 

 

 

SZACHEXPRESS 
 

 W październiku 2005r. na obiektach OSIR Zamość odbyły 
się IV Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Szachach. W 
zawodach tych wzięła również udział drużyna z 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury w składzie: Mariusz 
Ruczkowski, Krystian Korzeniowski, Agnieszka Kostrubiec. W 
tym samym roku odbyły się też  Indywidualne Mistrzostwa 
Powiatu, w których Krasnobród reprezentowali: Anika Grela, 
Anna Borek, Agnieszka Kostrubiec, Ola Kawecka, Mariusz 
Ruczkowski, Michał Kudełko. Najlepsze miejsca – Agnieszka 
Kostrubiec II miejsce w kategorii Kobiet.  
 Początek 2006r to pierwsze zwycięstwa i sukcesy 
zawodników z Krasnobrodu. W lutym uczestniczyli oni w 
turnieju feryjnym zorganizowanym przez OSIR Zamość. 
Najlepszym zawodnikiem z Krasnobrodzkiego Klubu 
Szachowego okazał się Mariusz Ruczkowski, który zajął III 
miejsce w zawodach. Tuż za nim uplasował się Damian 
Kawałek (IV miejsce). 
 23 lutego 2006r ruszyła II edycja Zamojskiej Szkolnej Ligi 
Szachowej. Do Ligi zgłosiły się również dwie drużyny z 
Krasnobrodu w składach: drużyna I: Mariusz Ruczkowski, 
 

 
Damian  Kawałek, Agnieszka Kostrubiec, drużyna II: Michał 
Kudełko, Patryk Szykuła, Ola Kawecka. Reprezentująca 
Krasnobród drużyna I zajęła II miejsce i uzyskała 9 pkt za 
pierwszy turniej. 

Andrzej Czochra 

 instruktor i sędzia szachowy 
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Moja ty życzliwości... 
 
 Jest mi niezmiernie miło Drogi 
Czytelniku naszej „Gazety 
Krasnobrodzkiej”, że ponownie 
możemy razem przebyć drogę, która 
wiedzie nas ku lepszemu i 
piękniejszemu życiu. Podczas ostatniego 
naszego spotkania na łamach naszego 
czasopisma zastanawialiśmy się 
wspólnie nad mechanizmem groźnej 
choroby ducha, jaką jest: zazdrość, 
zawiść i nienawiść. Są to trzy stopnie 
tego samego niedomagania. Zazdrość 
jest smutkiem z powodu dobra drugiego 
człowieka, zawiść jest nastawiona na 
niszczenie jego dóbr, a nienawiść na 
niszczenie jego samego.  
Jest taka piękna rada, która brzmi: „Kto 

jest życzliwy, może tę życzliwość innym 

okazywać, ale nie może spowodować, by 

inni stali się życzliwi”. Kung - sun Jang 
 Każdy z nas przyzna, że są to bardzo 
mądre słowa. A więc nie patrząc na 
innych podejmijmy naszą wspólną 
refleksję nad cnotą życzliwości, która 
jest przeciwstawieniem zazdrości. Kto 
posiada tę cnotę, staje się odporny na 
ową groźną chorobę ducha.  
Cnota życzliwości to pragnienie dobra 
drugiego człowieka i pomnażanie go w 
miarę naszych możliwości. Życzliwość 
to szczęście serca, odkrywającego dobro 
drugiego człowieka i gotowość 
wsparcia, by serce jego było coraz 
bogatsze. Życzliwość w naszym życiu 
przejawia się w różnych formach.  
 Po pierwsze przez uczynność, czyli 
poprzez gotowość woli do świadczenia 
dobra, gdy tylko zaistnieje odpowiednia 
ku temu sytuacja. Życzliwi są gotowi o 
każdej porze dnia i nocy do czynienia 
dobra, są zawsze wrażliwi na twórcze 
wykorzystanie sytuacji, na ubogacanie 
świata.  
 Drugą formą życzliwości jest 
usłużność. Jest to zaradzenie potrzebom 
drugiego człowieka. Człowiek usłużny 
chce pomóc, gdy pomoc jest potrzebna. 
A więc chętnie poda rękę, gdy wchodzi 
do autobusu, przeprowadzi człowieka z 
białą laską przez ulicę, udzieli pomocy 
matce, która dźwiga ciężką torbę i swoje 
dziecko. Usłużny umie spieszyć z 
pomocą ludziom obcym i umie spieszyć 
z pomocą najbliższym. Człowiek 
usłużny znajduje każdego dnia 
dziesiątki okazji, by pomóc. Czasem są 
to sekundy; podanie płaszcza, otwarcie 
drzwi, itp.  
 Trzecia forma życzliwości to 
uprzejmość. Jest to postawa życiowa 
pełna radości i dobroci. W niej 
przejawia się kultura bycia. Uprzejmość 
jawi się w kulturze słowa, w 
umiejętności stawiania pytań, w 
sposobie odpowiadania lub pouczenia. 
Uprzejmość przejawia się w 
dyskutowaniu, w tonacji głosu, w 
dbaniu o strój czy o swoją  

postawę. Uprzejmość decyduje o 
kulturze bycia przy stole, o kontaktach 
mężczyzny z kobietą, o wszystkich 
formach współżycia z drugim 
człowiekiem. Stopień kultury poznaje 
się między innymi po wypracowanych 
w niej formach uprzejmości, po formach 
wzajemnego odniesienia. 
Zachowanie uprzejmości przez 
dwadzieścia cztery godziny na dobę nie 
jest rzeczą łatwą, wystarczy, bowiem 
większe zmęczenie, aby człowiek na 
pewne formy już nie reagował. Często 
się zdarza, że ludzie potrafią być 
uprzejmi na ulicy, w pracy, a 
przekraczając próg domu, stają się 
bardzo nieuprzejmi wobec najbliższych. 
Przejawia się to między innymi w 
tonacji głosu, z jaką zwracają się mąż do 
żony, żona do męża, dzieci do rodziców.  
 Jeszcze jedną formą życzliwości 
jest delikatność. Jest to szczególne 
uwrażliwienie na wewnętrzne potrzeby, 
pragnienia i nastroje drugiego 
człowieka; jest to sztuka zrozumienia 
innych. Posłużmy się obrazem.  
Człowiek jest jak księżyc, który obraca 
się po trzech orbitach, jedna orbita to 
obrót wokół jego osi, jest to jego własny 
świat. Druga orbita wiedzie wokół 
ziemi i trzecia razem z ziemią kręci się 
wokół słońca. Otóż delikatność jest 
zdolnością liczenia się nie tylko z 
obrotem wokół własnej osi, bo tak kręci 
się egoista, ale jest umiejętnością 
kręcenia się wokół drugiego człowieka, 
czyli wokół ziemi, to jest właśnie owa 
czułość na jego wewnętrzne potrzeby, 
owa właściwa odległość, którą należy 
zachować. Delikatność jest 
umiejętnością dostosowania się do 
drugiego człowieka, do jego 
wewnętrznych potrzeb, często na 
zewnątrz nie ujawnionych. I dopiero 
razem możemy bezpiecznie wędrować 
wokół Boga, który jest zawsze Słońcem. 
Jeśli te trzy orbity są zharmonizowane, 
człowiek jest szczęśliwy, jeśli kręci się 
tylko wokół siebie, a nie liczy się z tymi 
dwiema pozostałymi orbitami, nigdy nie 
będzie szczęśliwy.  
Człowiek delikatny realizuje to, o czym 
św. Paweł powiedział tak pięknie: 
"Stałem się wszystkim dla wszystkich" /1 
Kor 9, 22/. To jest owa otwartość, 
umiejętność odkrycia, czego dany 
człowiek w danym momencie 
potrzebuje. Komu brak delikatności, 
tego nazywamy gruboskórnym, 
szorstkim, opryskliwym; to jest 
odwrotność, to jest brak owej duchowej 
wrażliwości człowieka.  
 Delikatność jest trudna do 
wypracowania. Są ludzie, którzy rodzą 
się z dużą wrażliwością, inni muszą się 
starać, aby ją w sobie wypracować. 
Życie człowieka bardzo wrażliwego jest  

 
trudne, dlatego że ranią go wszyscy 
gruboskórni, nie wolno mu jednak z 
wrażliwości zrezygnować. Brak 
powyżej podanych form życzliwości 
niekoniecznie musi wynikać ze złej 
woli. Często jest wynikiem niewiedzy. 
Bywa również skutkiem 
nieumiejętności. Ktoś chciałby być 
delikatny lub usłużny, ale tak 
postępować nie umie. Tego trzeba się 
uczyć, to jest, bowiem sztuka. Często 
brak tych cnót wynika z nieśmiałości; są 
ludzie, którzy chętnie by pomogli, ale są 
nieśmiali i nieśmiałość ich paraliżuje.  
 W jaki sposób doskonalimy 
życzliwość? Przede wszystkim 
dostrzegając bogactwo serca i umysłu 
drugiego człowieka. Dzięki życzliwości 
bogactwo drugiego człowieka staje się 
moim bogactwem. Życzliwość to 
otwarte drzwi serca, przez które 
przechodzi moje bogactwo do ludzi, a 
ich bogactwo do mnie.  
 Warto pamiętać, że na drodze 
naszego życia jest o wiele więcej ludzi, 
którzy nas ubogacili, aniżeli tych, którzy 
nas skrzywdzili. To warto odkryć. Ten 
szereg ludzi, którzy nas ubogacają do 
chwili obecnej, jest tak wielki, że kto go 
odkryje, ten potrafi życzliwie spojrzeć 
na cały świat. Ranę, otrzymaną od 
drugiego człowieka, pamiętamy całymi 
latami, natomiast gestów jego dobroci, 
życzliwości nie pamiętamy. Trzeba 
zobaczyć bogactwo serca ojca, matki, 
rodzeństwa i jeśli nawet oni nas zranili, 
bogactwo ich serc jest 
nieporównywalnie większe.  
Zło próbuje zatrzymać nas przy 
ranie, zasłaniając to, co jest piękne. 
Odkryjmy, więc bogactwo otrzymane 
od wychowawców, od przyjaciół i 
kolegów, od ludzi spotkanych w pracy. 
Ten, kto to odkrywa, staje się życzliwy, 
jest gotów również przekazać bogactwo 
własnego serca tym, którzy są blisko. W 
każdym spotkaniu więcej otrzymuję, 
aniżeli daję. Każde serce jest 
niepowtarzalne, każde, więc, nawet 
krótkie spotkanie z drugim człowiekiem 
może nas ubogacić. Więcej otrzymuję, 
aniżeli daję. Nawet rodzice często 
więcej otrzymują od swoich dzieci, 
aniżeli im dają.  
 W doskonaleniu życzliwości bardzo 
ważna jest praca nad dorastaniem do 
przyjaźni. Człowiek, który chce mieć 
przyjaciela, sam musi dorosnąć do 
przyjaźni; w miarę jak dojrzewa, staje 
się coraz bardziej życzliwy. Spotkanie w 
przyjaźni jest, bowiem spotkaniem na 
płaszczyźnie wzajemnej życzliwości. 
Dlatego gwarancją na to, że jesteśmy 
odporni na zazdrość, jest wejście w 
prawdziwą przyjaźń. Tylko ta forma 
miłości, przyjaźni gwarantuje nam 
odporność na tę groźną chorobę.  
Cnota życzliwość, często dziś jest 
zapomniana, zlekceważona, dlatego, że  

 

Ciąg dalszy na str. 6 
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Spójrz  Inaczej 
 
 „Spójrz Inaczej” to program 
profilaktyczno-wychowawczy, który kładzie 
szczególny nacisk na rozwój osobowości 
dziecka oraz jego zdolności przystosowania 
się społecznego poprzez trenowanie 
podstawowych umiejętności życiowych.  
Jest to program, którego celem jest takie 
oddziaływanie na dziecko, by radziło sobie 
lepiej w codziennym życiu, aby rozumiało 
siebie, umiało radzić sobie z problemami, 
potrafiło współżyć z innymi, ale też umiało w 
trudnych sytuacjach znaleźć oparcie w 
samym sobie.  
Ponadto program ten zwraca szczególną 
uwagę na obszary ważne w profilaktyce 
uzależnień takie jak: system wartości, 
wpływy społeczne, umiejętność 
rozwiązywania problemów i konfliktów, oraz 
proponuje alternatywne formy spędzania 
czasu wolnego. Wszystkie te treści 
podzielone są na cztery bloki tematyczne: 
- uczestnictwo w grupie 
- postrzeganie siebie 
- rozwiązywanie problemów 
- dbanie o zdrowie. 
 Właśnie tych treści dotyczyło szkolenie 
dla nauczycieli i wychowawców biorących 
udział w warsztatach przygotowujących do 
realizacji zajęć według programu„Spójrz 
Inaczej”, których pierwsza część odbyła się w 
dniach 25-28 marca 2006r. w Krasnobrodzie. 
Szkolenie prowadził pan Jacek Kłoda z 
Ośrodka Szkolenia Nauczycieli 
Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej 
„Spójrz Inaczej” w Starachowicach, 
jednocześnie nauczyciel pracujący w szkole 
podstawowej w Zofiówce (gm. Łęczna). 
Druga część tego szkolenia zaplanowana jest 
na pierwszy weekend maja, a po jego 
ukończeniu każdy z uczestników zdobędzie 
certyfikat, który upoważniał go będzie do 
prowadzenia zajęć w ramach programu 
„Spójrz Inaczej”. 
 

 
 Teraz może kilka słów o samych 
zajęciach szkoleniowych, w których także 
miałam przyjemność uczestniczyć. 
Otóż warsztaty, prowadzone w ramach tego 
szkolenia były swego rodzaju 
odnalezieniem innej drogi pracy z dziećmi i 
młodzieżą. Nauczyły wszystkich biorących 
w nich udział, że praca z młodymi ludźmi 
może prowadzić do większej otwartości, 
wzajemnego zrozumienia a przede 
wszystkim do stworzenia takiej atmosfery 
miedzy nauczycielem i uczniem, która 
korzystnie wpłynie na ich wzajemne 
relacje. 
Ponadto pozwoliły spojrzeć na młodego 
człowieka troszeczkę z innej perspektywy, 
pozwoliły dostrzec, niewykorzystywane 
dotychczas formy pracy, które mają służyć 
jednemu: DOBRU DZIECKA! 
Podczas tych czterodniowych warsztatów 
oprócz teorii i cennych wskazówek 
praktycznych, których udzielał nam 
prowadzący to szkolenie odbyły się także 
zajęcia praktyczne. 
Tak, więc po dwóch dniach poznawania 
elementów programu „ Spójrz Inaczej” i po 
starannym przygotowaniu odbyły się 
zajęcia praktyczne, tzn. każdy z 
uczestników kursu pod czujnym okiem 
naszego trenera poprowadził zajęcia w 
klasie.  
Myślę, że było to nowe doświadczenie nie 
tylko dla uczniów, ale i dla nas 
prowadzących. Mimo to dzieci i młodzież, 
z którymi pracowaliśmy z akceptacją i dużą 
sympatią przyjęła taką formę pracy. 
 Mam nadzieję, że po zakończeniu tych 
warsztatów program „Spójrz Inaczej” na 
dobre zagości w naszych krasnobrodzkich 
szkołach i poprzez jego realizację nasze 
dzieci będą wiedziały, że szkoła i 
nauczyciele w niej pracujący naprawdę 
interesują się dobrym rozwojem każdego 
ucznia w każdej dziedzinie jego życia. 

       M.K. 
 

 

Moja ty 
życzliwości... 

 

Ciąg dalszy ze str. 5 

jest prosta, że składa się z 
drobiazgów. Wielu jej nie rozumie, 
bo drobiazgów nie docenia. Często 
się słyszy zdanie: "to nie takie 

ważne, czy trzasnąłem drzwiami, 

czy nie trzasnąłem, czy otwieram 

radio na cały regulator, czy ono 

gra cichutko, czy rzuciłem 

papierek na ziemię, czy do kosza. 

To nie takie ważne. Tylko głupi 

czepia się drobiazgów".  
Życzliwość jest utkana z samych 
drobiazgów, dlatego równocześnie 
jest tak trudna. Łatwiej jest 
dokonać rzeczy wielkich, aniżeli 
zadbać o tysiące drobiazgów, które 
stwarzają atmosferę życzliwości. 
Wreszcie odkrywamy rzecz 
podstawową.  
 Tam, gdzie nie ma 
życzliwości, tam nie potrafimy 
stworzyć wspólnoty!!!  
W Stanach Zjednoczonych jest 
taka zasada, że w kampanii 
wyborczej, kiedy zostaje wybrany 
prezydent, pierwszy telegram 
gratulacyjny przesyła kandydat, 
który przegrał. To jest piękny gest 
rywalizacji, w którym szanuje się 
kulturę. A u nas? Pierwszy gest to 
ugryzienie zwycięzcy. Wzajemna 
życzliwość, złożona z drobiazgów 
stwarza atmosferę życia 
wspólnoty. Jeśli jej nie ma, 
człowiek czuje się fatalnie czy to 
w domu, czy poza domem. 
Dotyczy to bardzo często 
rozwodów. Wszystkie odejścia ze 
wspólnoty są oparte na tej 
zasadzie; zabrakło w niej 
życzliwości i człowiek szuka jej 
gdzie indziej, poza wspólnotą. 
Dramat polega na tym, że ludzie 
najczęściej to dostrzegają; i 
zamiast podjąć trud tworzenia 
atmosfery życzliwości, uciekają. 
Zostań na miejscu i stwórz 
atmosferę życzliwości. W 
atmosferze nieżyczliwości każdy 
czuje się źle. Zazdrość zawsze 
niszczy wspólnotę. Życzliwość 
natomiast, ponieważ jest poparta 
działaniem Boga, odnosi 
zwycięstwo nad zazdrością, ona 
buduje wspólnotę.  
Kto w swoim sercu ocalił postawę 
życzliwości, może być pewny, że 
zazdrość nie zniszczy ani jego, ani 
wspólnoty, w której żyje.  

Artykuł napisany na podstawie 

książki ks. Edwarda Stańka pt. 

„Wady i cnoty”. 

 

Ks. Krzysztof 
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Jubileuszowe recytacje 
czyli XXX Turniej Sztuki Recytatorskiej im. 

B. Leśmiana 
 
 W dniu 6 kwietnia 2006r. w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyły 
się eliminacje gminne Turniej Sztuki 
Recytatorskiej im. B. Leśmiana. Wzięło 
w nich udział 32 najlepszych 
recytatorów z terenu gminy Krasnobród, 
którzy zostali wyłonieni podczas 
organizowanych w szkołach eliminacji 
szkolnych. 
 Po wysłuchaniu wszystkich 
recytatorów komisja konkursowa w 
składzie: Sabina Zdonek, Agnieszka 
Adamczuk, Mariola Kawecka wyłoniła 
najlepszych recytatorów w 
poszczególnych kategoriach.  
 Oto wyniki: 
 
Kategoria A (kl. I-III): 

1. EWELINA HANDORA 
SP w Kaczórkach 

2. MANUELA PRZYTUŁA 
SP w Kaczórkach 

3. KATARZYNA MARGOL 
SP w Majdanie Wielkim 

 

 
Kategoria B (kl. IV-VI): 

1. PAULINA GÓRNIK 
ZSP w Krasnobrodzie 
2. AGATA NAWÓJ  
ZSP w Krasnobrodzie 
3. MARTA GĘŚLA 
ZSP w Krasnobrodzie 

 
Kategoria C (gimnazjum): 

1. KLAUDIA GÓRNIK 
ZSO w Krasnobrodzie 

2. SYLWIA BERDZIK 
ZSO w Krasnobrodzie 
3. MONIKA BOREK  
ZSO w Krasnobrodzie 

 
 Spośród osób wyróżnionych Jury 
wytypowało trzech najlepszych 
recytatorów, którzy będą reprezentować 
Gminę Krasnobród w eliminacjach 
powiatowych w Zamościu, które odbędą 
się w dniach 22-23 kwietnia 2006r. 
Komisja zdecydowała, iż naszymi  
 

 
reprezentantami będą recytatorzy, którzy 
zajęli pierwsze miejsca w 
poszczególnych kategoriach, czyli: 

EWELINA HANDORA 
SP w Kaczórkach 

PAULINA GÓRNIK 
ZSP w Krasnobrodzie, 
KLAUDIA GÓRNIK 

ZSO – Gimnazjum w Krasnobrodzie. 
 Na zakończenie turnieju najlepsi 
recytatorzy – laureaci w poszczególnych 
kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe 
(książki), natomiast pozostali uczestnicy 
upominki w postaci albumów na zdjęcia 
ufundowane przez Krasnobrodzki Dom 
Kultury. Wszyscy uczestnicy eliminacji 
gminnych otrzymali także pamiątkowe 
dyplomy za udział w konkursie.  
 Kończąc relację z jubileuszowego, 
XXX Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. 
B. Leśmiana dziękuję wszystkim 
recytatorom za udział w konkursie. 
Dziękuję nauczycielom, którzy pomagali 
recytatorom w przygotowaniu się do 
konkursu oraz organizatorom eliminacji 
szkolnych. Składam gratulacje 
zwycięzcom konkursu i życzę 
powodzenia naszym reprezentantom w 
eliminacjach powiatowych. 

M. Czapla 

Fotoreportaż – str. 13 

 

„Tęcza” w Krasnobrodzie 
 

Pouczenie  
krasnobrodzkiej policji  

 
 Z początkiem maja bieżącego roku na 
wniosek krasnobrodzkiej policji Gmina 
Krasnobród zakupi oraz zamontuje 
oznakowanie wyremontowanej zatoki 
autobusowej na osiedlu Podklasztor przy 
Sanktuarium. Obecnie wyremontowana 
nawierzchnia zatoki zachęca kierowców do 
parkowania na jej terenie swoich 
samochodów osobowych. Długo 
oczekiwana przez firmy przewozowe 
wyremontowana zatoka stała się 
utrapieniem dla kierowców autobusów, 
którzy w takiej sytuacji nie mogą z niej 
korzystać. Zaparkowane samochody 
powodują ograniczenie powierzchni 
manewrowej przeznaczonej dla autokarów 
tym samym zmuszając je do najeżdżania na 
krawężniki zatoki powodując ich 
bezpowrotne niszczenie.  
 Policjanci komisariatu policji w 
Krasnobrodzie zwracają się z apelem do 
kierowców o parkowanie swoich pojazdów 
poza terenem zatoki autobusowej dla 
autobusów. Wyremontowana zatoka 
autobusowa nie jest parkingiem a jedynie 
przystankiem autobusowym 
przystosowanym dla potrzeb autokarów 
komunikacji publicznej. Przepisy ruchu 
drogowego zabraniają parkowania 
pojazdów w zatokach autobusowych.  
 Po zamontowaniu znaków zakazu 
policjanci odstąpią od pouczeń a dalsze 
wykroczenia kierowców każdorazowo 
karać będą mandatami.  

   BGKOS 

 
 30 marca 2006r. w Krasnobrodzkim 
Domu Kultury odbył się występ zespołu 
tanecznego „Tęcza” z miejscowości 
Rzeczyca na Białorusi. Grupa ta już po 
raz drugi gościła w naszym miasteczku. 
Wcześniej mogliśmy ją obejrzeć w 
czerwcu 2005r; kiedy to na scenie 
zaprezentowali się starsi artyści tego 
zespołu. 
Tym razem do Polski przyjechało 
czternaście najmłodszych członków 
„Tęczy”, dla których występ w naszym 
Krasnobrodzkim Domu Kultury był 
niejako debiutem na zagranicznej scenie. 
Towarzyszyły im cztery tancerki, które 
były u nas latem ubiegłego roku. 
 Podczas koncertu w czwartkowe 
popołudnie, który miał miejsce w sali 
widowiskowej KDK, artyści 
białoruskiego zespołu zatańczyli dla 
krasnobrodzkiej publiczności, ale nie 
tylko. Koncert obejrzały też dzieci, 
spoza Krasnobrodu przebywające na 
turnusie rehabilitacyjnym w 
krasnobrodzkim sanatorium. Oczywiście 
nad całością czuwała Pani Natalia 
Trusznikowa - choreograf zespołu, która 
jest także autorką wszystkich 
wykonywanych układów tanecznych. 
Oprócz niej do naszego miasta wraz z 
grupą przyjechało dwóch 
wychowawców – opiekunów grupy: 
Olga Andrijewiec i Wiktor Stelmaszok. 

 
 Na krasnobrodzkiej scenie grupa 
zaprezentowała 14 różnorodnych 
tańców. Do każdego z nich artyści mieli 
przygotowane odpowiednie stroje i 
rekwizyty, które jeszcze bardziej 
podnosiły poziom prezentacji. Można 
było zobaczyć min: Kalinkę, Polkę, 
taniec mołdawski, country i wiele 
innych. Całość wypadła znakomicie, 
najmłodsi członkowie „Tęczy” świetnie 
poradzili sobie nie tylko z tremą, ale i ze 
stresem spowodowanym pierwszym tak 
dużym występem. 
Na zakończenie należy dodać, że występ 
tej grupy w naszym mieście nie był 
przypadkowy. To właśnie pierwsza ich 
wizyta w Krasnobrodzie zaowocowała 
kolejnym przyjazdem. Jak twierdzą 
bardzo podoba się im nasza 
miejscowość, przyjazna atmosfera i 
klimat jaki tworzymy my mieszkańcy.  
 Tak więc miejmy nadzieję, że nie po 
raz ostatni mieliśmy okazję podziwiać 
białoruskich artystów i, że nasze miasto 
będzie przyciągać coraz więcej artystów, 
którzy będą chcieli występować dla 
krasnobrodzkiej publiczności i dla 
naszych gości, a tym samym będą 
ubogacać nasze życie kulturalne. 
         M.K. 

 

Fotoreportaż str. 24 
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Dzień Świętości Życia 
 
 Tegoroczny Narodowy Dzień Życia 
oraz Dzień Świętości Życia obchodzony 
25 marca poruszył wiele środowisk. Były 
spotkania w Sejmie, programy w mediach. 
Odbyła się Pielgrzymka Obrońców Życia 
na Jasną Górę, marsze ze świecami, msze 
św., przyrzeczenia duchowej adopcji, 
także i u nas w kościele. 
 To niezwykle cieszy i buduje, że w 
całej Polsce jest tak wielkie poparcie dla 
ochrony ludzkiego życia od poczęcia do 
jego naturalnej śmierci. To takie ważne 
dla świata i dla każdego z nas. Wyrażając 
swoje poparcie dla tego dobra, które dzieje 
się na moich oczach, pragnę dołożyć 
swoją cegiełkę i przedstawić bliżej 
bohatera tych wydarzeń.  
 Dziecko poczęte - kim jest? Jak się 
rozwija? Czy coś odczuwa? Czy można z 
nim nawiązać kontakt? Jakie budzi 
odczucia? 
 Z przeprowadzonych przeze mnie 
badań: w 1979r. pod kierunkiem p. prof. 
Teresy Kukułowicz (KUL) wśród 120 
osób oraz w 1987-1988 pod kierunkiem p. 
prof. Marii Braun Gałkowskiej (KUL) 
wśród ponad 100 osób, wynika, że badani 
przedstawiali wobec dziecka poczętego 
postawę pozytywną, gotową do przyjęcia 
go z miłością, radością, zainteresowaniem 
i skłonnością do niezbędnych wyrzeczeń. 
Badane osoby określały dziecko poczęte 
jako: 
- dar Boga, który oczekuje się z radością, 
- nowy organizm pragnący żyć, ale 
bezbronny, uzależniony od matki, 
- życie czekające na przyjście na świat, 
niewinne, bezradne, 
- podawali, że dziecko w łonie matki jest 
już ukształtowanym człowiekiem, o które 
matka powinna dbać. 
Nie muszę chyba dodawać, iż z 
przyjemnością analizowałam tak dojrzałe i 
piękne wypowiedzi. Bardzo wielu 
respondentów uważało, że dziecko jest 
darem Boga, błogosławieństwem i od 
samego początku człowiekiem. Podawano 
również, że jest przedłużeniem życia 
rodziców i z zaciekawieniem czeka na 
przyjście na świat. 
Na uwagę zasługuje fakt, że w 
porównaniu z badaniami z lat ubiegłych, 
wypowiedzi badanych osób są coraz 
pełniejsze i zgodne z prawdą o człowieku. 
 W 1979 r. 3% badanych sądziło, że 
dziecko poczęte zaczyna być człowiekiem 
od 3-go miesiąca życia. Wydaje się, że 
było to podyktowane ustawą zezwalająca 
na przerywanie ciąży do 3-go miesiąca 
życia dziecka. Tak wiec widać jak 
ustawodawstwo polskie kształtuje 
świadomość społeczną i wpływa na 
decyzje ludzi o przerywaniu ciąży, dlatego 
też, zarówno wiedza o rozwoju dziecka, 
jak i wszystkie akcje broniące życia są tak 
potrzebne. Poza tym modlitwa za 
najbardziej bezbronnego 

 
człowieka jest najsubtelniejszym 
przejawem bezinteresownej miłości i 
zawsze uszlachetnia. Jak dobrze, że 
można to dzisiaj czynić swobodnie. Nie 
tak dawno za obronę dziecka poczętego 
były szykany, przesłuchiwania, wiele 
osób straciło pracę, a byli to wspaniali, 
mądrzy, wykształceni i uczciwi ludzie. 
Osoby te pomimo ponoszonych 
konsekwencji były nieugięte, chroniły 
nadal poczęte życie i ocalały tym 
samym swoją godność-bezcenny dar 
Boga. Nie wszystkich władza 
komunistyczna była w stanie 
utemperować i trzymać pod butem. 
 Wracając do dziecka poczętego 
uchylmy rąbka tajemnicy i zobaczmy 
jak fascynującym zjawiskiem jest jego 
rozwój w ukrytej fazie jego istnienia, 
tzn. w okresie prenatalnym, czyli od 
poczęcia do chwili urodzenia (z łac. 
prae-przed, natalis-urodzony). 
 

Rozwój dziecka  
w okresie prenatalnym 

 
Pierwszy miesiąc 
Na skutek połączenia się dwóch 
ludzkich komórek rozrodczych 
(plemnika z jajem) - powstaje nowe 
życie. Od tego momentu organizm tak 
maleńki jak łebek szpilki zaczyna żyć - 
są to pierwsze chwile życia nowego 
człowieka. Wystarczy by znalazł się w 
odpowiednich warunkach - jakie 
znajduje w ciele matki - w swoim 
aklimatyzowanym M - 1, by dzień po 
dniu powiększał swoje rozmiary (w 
sumie aż 11 milionów razy), 
podejmował coraz to nowe funkcje, by 
po 266 dniach, gdy osiągnie dojrzałość - 
mógł się urodzić. Pierwszego dnia 
zaistnienia człowieka, przebiega już 
wiele bardzo ważkich procesów, które 
będą miały znaczenie w całym 
przyszłym życiu. Dzięki informacjom 
genetycznym zawartym w komórkach 
rozrodczych w momencie zapłodnienia 
ustala się raz na zawsze wiele cech 
nowego organizmu takich jak płeć, kolor 
oczu, włosów, skóry, rysy twarzy, 
budowa ciała, tendencja do wysokiego 
lub niskiego wzrostu, odporność lub 
skłonność do chorób, oraz wiele cech 
takich, które decydują (chociaż nie 
determinują) o właściwościach 
charakteru, temperamentu, zdolnościach, 
talencie. Każda komórka płciowa 
zawiera nie tylko materiał genetyczny 
pochodzący od rodziców, ale również 
spadek odziedziczony po przodkach, 
dlatego dzieci wykazują podobieństwo 
nie tylko do swoich rodziców, ale i 
dziadków czy pradziadków. Rozwój 
nowego organizmu jest dokładnie 
zaprogramowany i przebiega 
wielostopniowo, Już najwcześniejsze 
stadia rozwoju embrionalnego 

 
 
odróżniają człowieka od wszystkich 
innych gatunków, czy jest to pierwszy 
czy 50 dzień życia 
wewnątrzmacicznego, nie ma wątpli-
wości co do tego, że rozwija się, 
człowiek. Nie tylko kod genetyczny 
różni człowieka od innych gatunków, 
całkowita odrębność dotyczy również 
cytoplazmy. Na uwagę zasługuje 
również druga ważna informacja, 
pomimo, że rozwój nowego człowieka 
przebiega w organizmie matki, to nie 
może być on utożsamiany z nią, ani też 
traktowany jako jej część składowa. 
Nowy człowiek od pierwszej chwili 
swojego zaistnienia jest nową, odrębną 
i niepowtarzalną indywidualnością 
ludzką, która pomimo, że ma wiele ze 
swoich rodziców, to przecież się do 
nich nie sprowadza. 
 Pierwszym etapem rozwoju jest 
zwiększenie liczby komórek, poprzez 
podział z jednej komórki zwanej 
zygotą powstaje wiele nowych. 
Organizm dorosłego człowieka składa 
się z milionów komórek. 
 Drugim etapem jest różnicowanie 
się komórek, Zaczynają one coraz 
bardziej różnić się od siebie 
właściwościami i wyglądem. W 
zależności od tego, jakie jest ich 
przeznaczenie w rozwijającym się 
organizmie. I tak z jednych zostanie 
utworzony układ nerwowy, z innych 
układ pokarmowy, a jeszcze inne będą 
komórkami krwi. Już w pierwszym 
miesiącu powstają zawiązki struktur 
tworzących nowy organizm. Ponieważ 
mózg i serce potrzebne są w przebiegu 
rozwoju najwcześniej, górna część 
ciała rozwija się szybciej niż dolna. 
Osiemnastego dnia powstaje układ 
nerwowy, a 21 dnia tworzy się 
zawiązek serca, 25 dnia serce bije już 
regularnie. Krew krąży w 
nieskomplikowanym, zamkniętym 
układzie naczyń, oddzielnie od 
krążenia matki. W tym samym czasie 
powstaje cewka będąca zawiązkiem 
układu pokarmowego. Ok. 22 dnia 
rozwijają się zawiązki nerek, a 22 dnia 
wątroby i płuc. 
Budowa organizmu odpowiada 
ogólnym regułom, jednak powstający 
człowiek będzie niepowtarzalny dzięki 
submikroskopowym różnicom 
zawartym w chromosomach. Wielkość 
dziecka w pierwszym miesiącu 
prenatalnym sięga 5,6 mm dł. a waga 
wynosi 0,5g. Jego ciało jest połączone 
z organizmem matki poprzez 
pępowinę. Dziecko pływa w wodach 
płodowych, które zamykają błony 
owodniowe powstałe ósmego dnia od 
poczęcia. Wody te łagodzą wszelkie 
wstrząsy i chronią przed urazami. 
Sznur pępowinowy jest przewodem 
zawierającym żyłę (dostarczającą 
płodowi krwi ze świeżymi 
substancjami odżywczymi i tlenem) 
oraz dwie 

Ciąg dalszy na str. 9 
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Pamiętamy… 

 2 kwietnia 2006r. upłynął rok od 
niezapomnianych wydarzeń 
kwietniowych, kiedy to szalony w swym 
biegu współczesny świat zwolnił kroku, 
a myśli, serca i oczy mieszkańców tej 
planety skierowały się ku Niemu, 
Jedynemu, Niepowtarzalnemu, Naszemu 
Papieżowi, a wreszcie człowiekowi 
cierpiącemu. Minął rok od kiedy 
prezydenci i głowy wielu państw 
zarządzili żałobę narodowa, pielgrzymi 
wypełniali po brzegi Plac św. Piotra, 
Rzym, inni chrześcijanie udali się 
tłumnie do kościołów, w synagogach 
modlili się Żydzi, w meczetach zaś 
muzułmanie, a na Wieży Wawelskiej 
zabrzmiał dzwon Zygmunta. Minął rok, 
od kiedy zebraliśmy się w naszym 
krasnobrodzkim sanktuarium by 
zjednoczeni w modlitwie być blisko 
Niego, konającego. Minął rok od czasu, 
gdy odszedł największy w historii naszej 
Ojczyzny Polak, jeden z największych 
postaci Kościoła, wreszcie zatroskany 
Ojciec, duchowy Przewodnik po pełnych 
chaosu ścieżkach współczesnego życia. 
Odszedł ten, który istotnie wpłynął na 
bieg historii naszej Ojczyzny, Europy, a 
nawet świata. Odszedł ten, który służył 
wszystkim ludziom, bez względu na 
rasę, narodowość, pochodzenie, który 
swoim przenikającym mury i wszelkie 
granice słowem i nieustającą modlitwą 
walczył o najważniejsze dla każdego 
człowieka na świecie wartości: o życie, o 
chleb, o pokój, o wolność a przede 
wszystkim o miłość. Jednak czy odszedł 
od nas naprawdę? W roku po Jego 
śmierci wspomnienie o Nim wydaje się 
wciąż żywe, co  
 

więcej, to właśnie teraz wyraźnie brzmi 
Jego głos nawołujący nas do miłości, 
pokoju i wytężonej pracy nad sobą. 
Nadszedł czas, by zacząć zbierać plony 
piotrowej posługi naszego Wielkiego 
Siewcy. 
 W rocznicę śmierci Papieża Polaka 
rzesze pielgrzymów udały się do miejsca 
Jego spoczynku, a wszyscy chrześcijanie 
gromadzili się wspólnie by móc 
ponownie zatrzymać czas, oddać się 
zadumie i refleksji nad Jego nauką i 
życiem. Mieszkańcy Krasnobrodu, choć 
tak daleko od stolicy, w której królował 
nasz następca Piotra, z równą 
intensywnością wspominali Jego postać, 
życie i naukę. Po niejednym policzku 
spłynęła łza słuchając i oglądając 
montażu muzyczno-słownego w 
wykonaniu młodzieży ZSO noszącej 
imię naszego wielkiego Polaka. W 
przedstawieniu mieliśmy okazję 
wysłuchać wielu wciąż aktualnych 
przemyśleń będących owocem nauki i 
życia Jana Pawła II jak chociażby to 
przejmujące świadectwo jednego z 
uczniów naszego Gimnazjum:  
„W ostatnich chwilach życia pomyślał 
właśnie o nas. Uświadomił mi, że śmierć 
to nie koniec, a początek. To właśnie 
wtedy coś się we mnie zmieniło, 
wyciszyłam się zamyśliłam. 
Uświadomiłam sobie, że wszystko 
przemija, że życie ziemskie się kończy, 
ale ślady jakie pozostawiamy są 
niezatarte, że każda śmierć może być 
piękna pod warunkiem, że będziemy żyć 
zgodnie z przykazaniami, stąpając 
śladami Wielkiego Papieża. 
Zrozumiałam, że najważniejsze  
 

 

jest to, co nosimy w sobie i to, co 
możemy dać innym.” 
 Usłyszeliśmy także wiele pięknych 
pieśni, łącznie z ukochaną przez Papieża 
„Barką”. W przedstawieniu 
wykorzystane były utwory z płyty „Tu 
es Petrus”(Ty jesteś Piotr) 
skomponowanej na cześć Papieża przez 
Piotra Rubika, jak też „Abba Pater” w 
wykonaniu samego Ojca Świętego. 
Pieśniom i recytacjom towarzyszył 
starannie skomponowany pokaz slajdów, 
dzięki którym jeszcze raz byliśmy 
świadkami wspaniałego świadectwa 
Jego życia i człowieczeństwa. 
 My, Krasnobrodzianie, pamiętamy i 
pragniemy wyrazić swoją wdzięczność 
za to że dane nam było żyć w czasie 
trwania Pontyfikatu człowieka, który 
swoją historią pokazał jak żyć i 
dziękować Bogu za każdą godzinę, jak 
cierpieć i stawiać czoło 
przeciwieństwom losu… Człowieka, 
który wskazując drogę nie musiał 
używać słów, a gdy mówił, nie było 
potrzeby o nic pytać… Nasze serca 
wciąż wołają, jak w refrenie pieśni 
Adama Wojdaka: 
 „Chcę być z Tobą  
 Do końca tego świata  
 Wierzyć w Ciebie 
 Myślami w górę wzlatać  
 Prowadź przez całe moje życie  
 Pozwól radosnym być o świcie” 
 
Montaż muzyczno – słowny został 
przygotowany pod kierunkiem pani 
Marzeny Gęśla, Małgorzaty Sawulskiej, 
Andrzeja Czapli, Marzeny Kałuża oraz 
ks. Adama Dworzyckiego. 

M. Kałuża 

 

Fotoreportaż 

z uroczystości rocznicowych – str. 12 

 

Dzień 
Świętości Życia 

 
Ciąg dalszy ze str. 8 

tętnice (przenoszące od płodu zużyte, 
odpadowe produkty przemiany materii i 
dwutlenku węgla). Pępowina wyrastającą z 
brzuszka dziecka ma swoje ujście w 
łożysku. Łożysko jest to narząd, który 
powstaje w drugim tygodniu po 
zapłodnieniu, na skutek nadtrawienia ścian 
macicy przez tygodniowy zarodek, 
wędrujący z jajowodu (gdyż samo 
zapłodnienie ma miejsce w jajowodzie). 
Łożysko jest miejscem wymiany gazów i 
składników pożywienia oraz substancji 
wydzielniczych między matką a płodem. 
Można powiedzieć, że wspomaga 
niedojrzały układ pokarmowy, oddechowy, 
moczowy dziecka oraz układ gruczołów 
dokrewnych. 
 

Zofia Kończewska-Murdzek  

 

Ciąg dalszy w następnym wydaniu G.K. 

  
 

L isty do R edakcji 
 

 Na prośbę autora publikujemy ponownie list, który wpłynął do Redakcji G.K. w 

październiku 2005r. 

Prośba do Mieszkańców Krasnobrodu! 
 Obecnie intensywnie pracuję nad siódmą z kolei historyczną książką, poświeconą 
dziejom Krasnobrodu. Odwiedzam archiwa, biblioteki, rozmawiam z ludźmi. Pragnę 
zachować i utrwalić przeszłość mojej małej Ojczyzny dla przyszłych pokoleń. 
 Do ilustracji tej książki o roboczym tytule „Piękno dawnego Krasnobrodu” 
potrzebne są mi fotografie starych drewnianych i murowanych domów, zabudowań 
gospodarczych, ulic, młynów, stodół krytych strzechą, dziś nawet już nieistniejących. 
Zwracam się, więc do Państwa, moich Rodaków z Krasnobrodu z gorącą prośbą o 
wypożyczenie bądź sprzedaż zdjęć z dawnych lat. Mogą być one nawet podniszczone. 
Zdjęcia powinny być podpisane. Chodzi o rok i informację do kogo dany obiekt 
należał. Po wykorzystaniu fotografii w książce zobowiązuję się do zwrócenia ich pod 
wskazany adres, co nastąpi nie wcześniej niż w czerwcu – lipcu 2006 roku.  
 Zdjęcia można składać w Krasnobrodzkim Domu Kultury (Dyrektor Mariola 
Czapla) bądź w Kancelarii Parafialnej na ręce ks. Proboszcza Romana Marszalca. 
Liczę na pomoc moich Rodaków. 
 

Łączę serdeczne pozdrowienia 
     Mieczysław Kościński 
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Ziemianin, społecznik, polityk (cz. 4) 
Działalność społeczno-polityczna Kazimierza Bogdana Fudakowskiego w świetle wspomnień rodzinnych 

     
      Po rozwiązaniu w Warszawie Rady 
Stanu Fudakowski wrócił do Lublina w 
chwili powstania "rządu lubelskiego", 
którego program ocenił jako "...w treści 
swej obcy, klasowy i rewolucyjny, a 
podpisy osób umieszczone pod nim, 
ogłaszały nazwiska mało komu znane, 
nie wzbudzające zaufania". 
Ta krytyczna ocena programu "rządu 
lubelskiego" wynikała przede wszystkim 
ze zbyt radykalnych reform społecznych, 
które zamierzano przeprowadzić oraz 
zniesienia wielkiej własności ziemskiej. 
Jego zdaniem zmiany te są potrzebne, 
ale muszą zachodzić na drodze 
ewolucyjnej. Dlatego społeczeństwo 
polskie dość chłodno przyjęło ów 
program. Fudakowski tak opisuje 
atmosferę wówczas panującą "Ulice były 
puste, a ludzie zdezorientowani i 
rozczarowani". 
 Wobec zapowiedzi przeprowadzenia 
wyborów do Sejmu Ustawodawczego 
oraz wprowadzenia 
pięcioprzymiotnikowego prawa 
wyborczego skłoniło to władze krajowe 
ND do starannego przygotowania 
kampanii wyborczej. Dwudziestego 
grudnia 1918r. w Warszawie powołany 
został Narodowy Komitet Wyborczy 
Stronnictw Demokratycznych 
(NKWSD), w skład którego wchodziły: 
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, 
Zjednoczenie Narodowe Narodowej 
Organizacji Wyborczej Kobiet Polskich, 
Stronnictwa Chrześcijańsko-
Demokratycznego, Polskiej Partii 
Postępowej, Zjednoczenia Narodowego, 
Odrodzenia Narodowego, Koła 
Politycznego Zrzeszeń Rzemieślniczych, 
Konfederacji Zrzeszeń Polskich, 
Stowarzyszenia Robotników chrześci-
janńskich i Związku Niezależności 
Gospodarczej. Podstawą ideową 
działalności tego Komitetu była 
deklaracja polityczna Stronnictwa 
Narodowo-Demokratycznego 
stwierdzająca, że "...interes narodu 
polskiego jako całości [...] stanowi 
najwyższą miarę wartości politycznych".  
 Na gruncie lubelskim działacze Ligi 
Narodowej powierzyli Fudakowskiemu 
zadanie utworzenia Narodowego 
Bezpartyjnego Komitetu Wyborczego 
Ziemi Lubelskiej. Opracował w związku 
z tym strukturę organizacyjną tego 
Komitetu, która przewidywała 
utworzenie dwóch list wyborczych: 
miejskiej - na której jego zdaniem 
powinni znaleźć się głównie 
przedstawiciele inteligencji oraz 
wiejskiej, na której dominowaliby 
włościanie. Przedstawioną przez 
Fudakowskiego strukturę organizacyjną 
obozu przyjęto. Ustalono, więc listy: a) 
miejską - pod nazwą Narodowy Komitet 
Bezpartyjny; b) wiejską, jako 
Bezpartyjny Komitet Ludowy. 
Zasięgiem obie listy  

 
obejmowały obszar lubelskiego okręgu 
wyborczego, do którego należał Lublin 
oraz powiaty: lubelski, lubartowski i 
puławski. Dwudziestego grudnia 1918 
opublikowano odezwę NKWSD, w 
której zachęcano wyborców do poparcia 
list narodowych, na które głosować 
powinni wszyscy szczerzy i dobrzy 
Polacy. W odezwie tej Komitet 
deklarował utrzymanie w Polsce 
republikańskiego systemu władzy, 
obiecywał, że nie będzie monarchii, ale 
Rzeczpospolita Ludowa, na czele, której 
stać będzie wybrany z woli narodu 
prezydent.  
 Zbliżający się termin wyborów 
parlamentarnych oraz wobec coraz 
częściej wygłaszanych opinii wśród 
społeczeństwa o potrzebie 
przeprowadzenia reformy rolnej; 
parcelacji własności ziemskiej 
spowodowała, że Fudakowski zaczął 
zastanawiać się jak rozwiązać ten 
problem. Zdawał sobie sprawę, że 
ziemiaństwo jako warstwa społeczna 
sama musi wyjść z inicjatywą 
przedstawienia własnego projektu 
ułożenia stosunków rolnych na wsi 
polskiej. By taki projekt mógł powstać 
Fudakowski postanowił najpierw 
zjednoczyć organizacje ziemiańskie z 
byłych trzech zaborów w jedną 
organizację, która reprezentowałaby ich 
interesy na arenie ogólnopolskiej. W ten 
sposób doprowadził do powstania w 
1919r. Rady Naczelnej Organizacji 
Ziemiańskich (RNOZ), oraz został jej 
prezesem.  
 Pierwszą sprawą, którą podjęto była 
reforma rolna. Fudakowski nie zgadzał 
się z opiniami głoszonymi wówczas 
przez stronnictwa polityczne - ludowe i 
socjalistyczne - które uważały, że 
reforma rolna ograniczy się do 
zaspokojenia głodu ziemi mas 
włościańskich. To oznaczało z kolei 
komu ziemię zabrać i komu ją dać i na 
jakich warunkach? Odpowiedź na te 
zagadnienia doprowadziłaby ich 
zdaniem do rozwiązania zagadnienia 
rolnego w Polsce. Fudakowski głosił 
pogląd, że takie postrzeganie problemu 
rolnego nie usunie tych 
nieprawidłowości, bowiem tkwią one w 
"...w złym, ustroju gospodarczym, 
społecznym Polski i jego pochodnych i 
złym ustawodawstwie agrarnym. 
Wadliwość ustroju polegała na tym, że 
ludność rolnicza, stanowiąca w owym 
czasie dla całego państwa 70% ogółu, 
rozrastała się, gdy zapas ziemi 
pozostawał ten sam". Jego zdaniem, 
wobec niskiego stopnia 
uprzemysłowienia kraju chłopi nie mogli 
znaleźć zatrudnienia poza rolnictwem. 
Doprowadziło to do nadmiernego 
rozdrobnienia areału ziemi znajdującej 
się w ich rękach. Powstawały w ten 
sposób niewielkie-karłowate  

 
gospodarstwa rolne, które nie były w 
stanie wyżywić jednej rodziny. Dlatego 
w tych warunkach żądano od właścicieli 
ziemskich przekazania części swych 
majątków na zaspokojenie głodu ziemi 
wśród włościan. Przy wysuwaniu tego 
typu żądań, głoszono również pogląd, że 
własność folwarczna w Polsce jest 
pozostałością ustroju feudalnego i nie 
przyczyni się do rozwoju sektora 
rolniczego. Realizacji prawnej zasady 
doczekały się w ustawie z dnia 15 lipca 
1920 roku o wykonaniu reformy rolnej. 
Ustawa ta nie kwestionowała dalszego 
bytu gospodarstw ziemiańskich i 
zawierała szereg rozwiązań łagodzących 
skutki reformy w stosunku do 
gospodarstw stojących na wyższym 
poziomie produkcyjno-technicznym. Nie 
naruszony został również byt folwarku 
dworskiego wraz ze swym 
wyposażeniem. W 1919 roku już po 
wyborach do Sejmu Ustawodawczego 
wśród Narodowych Demokratów doszło 
do różnicy poglądów co do celów i 
sposobie ich realizacji w warunkach 
funkcjonowania demokracji 
parlamentarnej. Dlatego grupa działaczy 
utworzyła nową partię pod nazwą 
Związek Ludowo-Narodowy. Na czele 
nowej partii stanął Stanisław Głąbiński 
oraz Stanisław Grabski. Fudakowski 
przystąpił do ZLN, chociaż nie był do 
końca przekonany o słuszności przyjętej 
polityki rolnej pisząc: "Byłem jego 
członkiem i na jego listę podczas 
wyborów głosowałem nie spodziewałem 
się jednak jego taktyki, która w zespole 
stronnictw lewicowych o dość brutalnej 
taktyce zacierała jego oblicze". 
Podstawą ideową ZLN był nacjonalizm i 
swoiście pojmowany solidaryzm 
społeczny, zmierzający do 
podporządkowania interesów klasowych 
dobru ogólnonarodowemu, jednakże 
przy zapewnieniu politycznego 
przewodnictwa zamożniejszym klasom i 
utrzymaniu możliwie stabilnej struktury 
społecznej. Ideologia ta łączyła się z 
geopolityczną tezą o szczególnym 
zagrożeniu Polski ze strony Niemiec, 
które powinno skłonić naród polski do 
ścisłej konsolidacji i budowy silnego 
państwa oraz do ścisłych powiązań 
sojuszniczych z Francją.  
W dziedzinie polityki gospodarczej i 
społecznej postulaty programowe ZLN 
miały charakter zachowawczy. 
Postulowano utrzymanie własności 
prywatnej i sprzeciwiano się ingerencji 
państwa w stosunki własnościowe oraz 
ograniczenia zbyt głębokich zapisów 
dokonanych w ustawie o wykonaniu 
reformy rolnej. W polityce 
narodowościowej program partii dążył 
do zepchnięcia mniejszości narodowych 
do roli obywateli drugiej kategorii. 
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Główni ideolodzy ZNL podjęli również 
próbę opracowania polityki polskiej 
wobec ludności słowiańskiej 
zamieszkującej na ziemiach wschodnich. 
Fudakowski uczestniczył w 
nieformalnych spotkaniach z S. 
Grabskim, Moskalewskim, Załuskim i J. 
Zdanowskim, na których ustalono 
zasady "polityki interesu narodowego". 
Miała ona opierać się na trzech 
czynnikach: 
a) polskiej oświacie; 
b) sprawnej organizacji administracji 
państwowej i samorządowej; 
c) sprawiedliwym traktowaniu lojalnych 
obywateli państwa polskiego. 
Wybuch wojny polsko-bolszewickiej 
oraz niekorzystny przebieg walk, 
stwarzał zagrożenie dla istnienia 
państwa polskiego. W związku z tym 
powołano 1 lipca 1920 roku Radę 
Obrony Państwa w celu konsolidacji do 
walki całego społeczeństwa". 
Przekroczenie przez bolszewików linii 
Bugu i ich wejście na Lubelszczyznę 
spowodowało intensyfikację prac 
prowadzonych przez działaczy ZLN 
zmierzających do wzmocnienia 
cywilnych instytucji obronnych. 
Narodowi Demokraci współtworzyli z 
innymi siłami politycznymi miejscowe 
Komitety Obrony Narodowej, które 
nawet zastępowały władzę w tych 
miejscowościach, gdzie widoczne były 
oznaki dezorganizacji pracy organów 
państwowych. Kształtowała się struktura 
wojewódzka, na której czele stanął 
Wojewódzki Komitet Obrony 
Narodowej w Lublinie. 
 W tej trudnej sytuacji ziemiaństwo 
aktywnie włączyło się do pomocy 
rządowi polskiemu zobowiązując się do 
dostarczenia koni, sprzętu taborowego, 
pasz i artykułów żywnościowych oraz 
wysyłając swoją dorosłą młodzież do 
wojska jako ochotników. 
Fudakowski tak opisuje atmosferę i 
zapał w działaniu: "Związki Ziemian 
brały w tym żywy udział, co tym łatwiej 
przychodziło, że w kraju pozostał 
jeszcze różnego rodzaju sprzęt 
wojskowy z okupacji austriackiej i 
niemieckiej [...] całe zastępy młodzieży 
zgłaszały się jako ochotnicy na prostych 
żołnierzy i wcielano do specjalnych 
ochotniczych pułków". Jako przykład 
takich postaw opisuje Zdzisława 
Tarnowskiego z Dzikowa, który 
własnym sumptem sformował szwadron 
jazdy złożony z ochotników, których 
wyposażył w konie, siodła i oddał pod 
komendę dowództwa wojskowego.  
Tymczasem Warszawa przygotowywała 
się do oblężenia przez wojska Armii 
bolszewickiej. W tym celu utworzony 
został Komitet Obywatelski, złożony z 
przedstawicieli całego społeczeństwa. 
Zadaniem tego Komitetu była pomoc 
rządowi w organizacji walki z wrogiem. 
Przy Komitetu utworzono Straż 
Obywatelską, której zastępcą szefa 
został Fudakowski. Patrole straży 
pomagały władzom administracyjnym w  

 

pełnieniu obowiązków, patrolowały 
przedmieścia miasta oraz najważniejsze 
strategiczne miejsca, prowadziły 
obserwacje o ruchach wojsk, 
informowały o zbliżających się 
oddziałach nieprzyjaciela. 
 Fudakowski śledzący rozwój 
wydarzeń na froncie wielce 
zaniepokojony był o losy rodziny, która 
w tym czasie zamieszkała już w 
Krasnobrodzie. Swój czas dzielił więc 
między Warszawą i Krasnobrodem. 
Kiedy wojska bolszewickie przekroczyły 
Bug przyjechał do domu, zdecydował, że 
całą rodzinę wywiezie do majątku 
Ostrów, który położony był niedaleko 
Przemyśla, a należący do ciotki Zofii 
Świerzawskiej. Cały tabor złożony z 
ośmiu fur, którymi kierował furman 
Michał Świerszcz przejeżdżając przez 
Biłgoraj, Krzeszów, Jarosław, Przemyśl 
dotarł do Ostrowa. Majątek zaś 
administrować miał Sokołowski. 
 Schroniwszy rodzinę Fudakowski 
wrócił do Warszawy, by bronić stolicy 
przed atakującymi wojskami 
bolszewickimi.  
 Tymczasem po odniesieniu zwycięż-
stwa pod Warszawą, niebezpieczeństwo 
dla Krasnobrodu stanowiła I Armia 
Konna Siemiona Budionnego. W tej 
sytuacji Fudakowski postanowił 
wyjechać do domu, aby wydać nowe 
dyspozycje administratorowi Sokoło-
wskiemu.  
Po przybyciu na miejsce okazało się, że 
cała rodzina powróciła z Ostrowa nie 
zdając sobie sprawy z czekającego ją 
niebezpieczeństwa. W tej sytuacji 
postanowił całą rodzinę wywieść tym 
razem do majątku Grębów Dolańskich 
położonego za Sanem. Wobec 
docierających informacji, że 
Zwierzyniec jest już zajęty przez Rosjan, 
trasę zmieniono przez Górecko, 
Aleksandrów, Biłgoraj, docierając do 
ordynackiego folwarku w Soli, 
dzierżawionego przez S. 
Kiełczewskiego. W Grębowie 
przebywali dwa tygodnie. Po 
zwycięskiej bitwie pod Komarowem 
powrócili do Krasnobrodu. 
Doceniając wielki trud, oraz poświęcenie 
i oddanie rodzinie w tym okresie 
Fudakowski przekazał Michałowi 
Świerszczowi dwanaście morgów ziemi. 
Dla fornali zaś wyznaczył podwójną 
ordynarię. W tym czasie sprzedał 18 
morgów ziemi Andrzejowi Kostrubcowi 
ze wsi Wólka Husińska. Po zakończeniu 
działań wojennych Fudakowski, 
kontynuował pracę wśród ziemian..  
 W 1923 roku zaproponowano 
Kazimierzowi Fudakowskiemu objęcie 
stanowiska prezesa Centralnego 
Towarzystwa Rolniczego. 
Dotychczasowy prezes Marian Kiniorski 
został wybrany do Senatu i zrzekł się 
sprawowanej funkcji. Fudakowski miał 
pewne obawy co do przyjęcia tej funkcji, 
albowiem kierował już Radą Naczelną 
Organizacji Ziemiańskich i 
Warszawskim Związkiem 

 

Ziemian. Ostatecznie zdecydował się 
przyjąć propozycję objęcia funkcji 
prezesa C.T.R, rezygnując z prezesa 
RNOZ. Jego następcą został Maurycy hr. 
Zamoyski. Pozostał natomiast prezesem 
Rady Nadzorczej Warszawskiego 
Związku Ziemian, zachowując sobie w 
ten sposób wpływ i kontrolę nad 
działalnością najliczniejszego i 
najbardziej wpływowego związku 
należącego do RNOZ. 
Kazimierz Fudakowski obejmując 
funkcję prezesa CTR zdynamizował 
pracę Wydziału Kółek Rolniczych. Co 
roku na jego wniosek odbywały się 
walne zjazdy delegatów podczas których 
przedstawiano aktualne zagadnienia 
związane z pracą w rolnictwie oraz 
kreślono nowe zadania. Ważną rolę w 
działalności CTR odegrał Hipolit Dunin 
Wąsowicz pełniący funkcję wiceprezesa. 
Dużą rolę w działalności i rozwoju 
organizacji rolniczych odegrał Jan 
Lutosławski redaktor naczelny "Gazety 
Rolniczej" oraz "Gazeta Rolnicza", 
kierowana przez W. Chmieleckiego. 
Obaj poprzez liczne publikacje 
zamieszczane na łamach swoich 
czasopism przyczyniali się do 
popularyzacji nowoczesnych metod w 
rolnictwie. 
Na corocznym walnym zebraniu CTR w 
dniu 11 czerwca 1923 roku Kazimierz 
Fudakowski wygłosił referat na temat 
roli rolnictwa w zapewnieniu 
bezpieczeństwa spożywczego dla całego 
kraju. Podkreślał w swym wystąpieniu 
szczególnie mocno umiłowanie pracy 
chłopa na ziemi, która wynikała z silnie 
zakorzenionych zasad etyczno-
moralnych. Udowadniał, że "...plon dla 
rolnika, to nie tylko sprawa egzystencji 
mniejszego lub większego dochodu, lecz 
jednocześnie moralnego zadowolenia ze 
spełnionego obowiązku, którego 
zaniechanie w psychice naszego ludu 
równa się grzechowi, wszak znane jest 
powiedzenie: "grzech ziemi nie 
uprawiać, grzech zaniedbać okres 
siewu". Udowadniał, że rolnictwo 
stanowi dziedzinę interesów wspólnych 
całego narodu. Jest przez to 
zagadnieniem państwowym, a sprawa 
wzmożonej produkcji rolniczej, 
najżywotniejszym interesem wszystkich 
warstw społecznych. Niestety, zdaniem 
Fudakowskiego zagadnienie istoty 
znaczenia rolnictwa w życiu narodu jest 
pomniejszane w polityce organizacji 
politycznych.  
Tak rozumiana rola rolnictwa oraz 
galopująca inflacja sprawiła, że ta 
dziedzina gospodarki w tym czasie 
borykała się z olbrzymimi trudnościami. 
Kazimierz Fudakowski wskazywał 
władzom państwowym na te wszystkie 
zagrożenia, które hamują rozwój 
polskiego rolnictwa. 

dr Janusz Korga 
 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 
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Alkoholizm i narkomania  
to plagi polskiego społeczeństwa 

 

 Niedawno TVP podała zatrważające 
dane o piciu alkoholu i używaniu 
narkotyków wśród osób nieletnich. 
Myślę, że dane te są zbliżone do prawdy, 
zastanawiam się tylko jak do tego 
doszło.  
 W latach powojennych, za czasów 
mojego dzieciństwa, dzieci i młodzież 
nie miała takich problemów. Szukała 
tylko okazji, aby się najeść do syta. Żeby 
kupić wymarzony strój, trzeba było 
zapracować. Zbieraliśmy więc w lesie 
jagody, jeżyny, nawlekaliśmy tytoń na 
druty za parę groszy u bogatego sąsiada. 
Problem alkoholu wśród nieletnich 
wówczas nie istniał, a o narkotykach nie 
było słychać. 
 W miarę upływu lat następował 
rozwój cywilizacji, a z Zachodu płynęły 
do Polski nowe kierunki w wychowaniu. 
A kiedy nastała liberalna wolność: 
„Róbta, co chceta” zaczęło się dziać 
bardzo źle. Dzieci i młodzież pod okiem 
dorosłych, stwarzali okazje, by 
wykorzystać „złotą wolność”. Wymienię 
kilka takich okazji. 
W pierwszy dzień wiosny uczniowie 
szkół „urywali” się z lekcji, by w 
plenerze pić alkohol, używać narkotyki, 
robić burdy na ulicy. Społeczeństwo 
przymykało na to oczy, a kiedy zjawisko 
to stało się uciążliwe, coraz trudniej 
temu zaradzić. 
 Następna okazja to dyskoteki. Biorą 
w niej udział w większości nieletni. Ma 
tu miejsce oprócz tańców picie alkoholu, 
palenie papierosów, używanie 
narkotyków. Dilerzy robią na 
dyskotekach niezła kasę. Znowu 
przymrużają oczy organizatorzy i 
policja. A rodzice „chowają głowę w 
piasek” i mówią „Teraz jest taka moda”. 
 Jest także moda na organizowanie 
koncertów muzycznych, na czele  
 

których stoi Przystanek Woodstock. W 
koncertach tych biorą udział także w 
dużej części nieletni. Znowu w użyciu 
jest alkohol i narkotyki, bo jak na 
trzeźwo przeżyć taką muzykę. A co na to 
rodzice i społeczeństwo? Oczywiście 
dają pozwolenie, bo przecież młodzież 
musi się wyszumieć. I nieletni szumią. 
 Kolejna okazja to wejście nieletnich 
w świat dorosłego życia, czyli tzw. 
osiemnastka. Obecnie bardzo uroczyście 
obchodzi ją każdy młody człowiek. 
Oczywiście znowu odbywa się to pod 
okiem rodziców i osób dorosłych. 
Osiemnastolatek zanosi do szkoły tort, 
dziękując w ten sposób za dobre słowa i 
życzenia. Gest taki jest godny pochwały, 
gdyby na tym był koniec. Ale jest to 
dopiero początek, bo wieczorem 
odbędzie się impreza. Która dopiero da 
„czadu”. Solenizant za pieniądze 
rodziców zakupuje duże ilości alkoholu, 
bo przecież od tego zależy czy impreza 
będzie udana. Młodzi piją, a często 
używają także narkotyki. Rodzice i 
społeczeństwo znowu „chowa głowę w 
piasek” mówiąc; „Teraz jest taka moda, 
młodzi muszą się wyszumieć”. Nie 
mogę twierdzić, że robią to wszyscy. 
Spotkałam i takich rodziców, którzy w 
intencji swojego osiemnastolatka 
zamówili Mszę Świętą i cała rodzina 
modliła się w Kościele. Po przyjściu do 
domu wszyscy spożyli uroczysty obiad 
bez alkoholu. Ten młody człowiek nie 
wszedł w dorosłe życie na chwiejnych 
nogach, a w przyszłości będzie cenił 
inne wartości. 
 Przedstawiłam tylko kilka okazji, 
które mogą się przyczynić się do 
uzależnień alkoholowych czy 
narkotykowych. A jest ich o wiele 
więcej, chociażby problem rodzin 
patologicznych. Często piją w nich oboje 
rodzice, a dzieci idą w ich  
 

 

ślady. Problem pijących dziewcząt i 
kobiet w Polsce staje się coraz większy. 
Jeśli pił tylko ojciec to matka tuliła 
swoje dzieci, które nie czuły się 
samotne. Kiedy piją oboje rodzice, 
niedopilnowanie dzieci giną lub stają się 
dziećmi ulicy. Często także piją i 
używają narkotyki.  Nasuwa się więc 
pytanie? Co robić, jak temu zaradzić? 
Myślę, że przede wszystkim całe 
społeczeństwo polskie musi dostrzec 
problem. Rodzice, dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, policja muszą „wyciągnąć 
głowę z piasku”. Nie mogę twierdzić, że 
u nas nie ma problemu. Psycholodzy, 
terapeuci powinni wyjaśnić oraz uczyć 
dostrzegać zjawisko narkomanii 
rodzicom i nauczycielom. Pokazywać 
pudełeczka, gumki, grzybki, kleje, 
rodzaje narkotyków. Rodzice sami widzą 
te akcesoria u swoich dzieci, ale nie 
wiedzą co to jest i do czego służy. 
Niedawno niedoświadczona mama 
dzwoniła do audycji o narkomanii 
prezentowanej w Radiu Maryja, z 
pytaniem co to za rodzaj tabaki, którą 
wciąga do nosa jej syn, a po niej 
zachowuje się bardzo dziwnie. Była to 
pewnie marihuana, którą palił jej syn w 
lufce. Ale mama nie znała tego 
narkotyku i uwierzyła wyjaśnieniom 
syna. Tak wielka jest nieświadomość 
wśród rodziców i społeczeństwa. A 
kiedy przyjdzie im się zmierzyć z 
tragiczną rzeczywistością, to jest już za 
późno. Następuje uzależnienie, które 
trzeba leczyć najczęściej w Ośrodku dla 
uzależnionych. Są i tacy narkomani, 
którzy przejdą kilka ośrodków i nie 
pozbędą się nałogu. Umierają w młodym 
wieku. Alkoholicy żyją trochę dłużej, ale 
także stopniowo wyniszczają mózg, 
wątrobę, nerki, co staje się przyczyną 
zgonu. 
 Myślę także, że obecny katolicki 
Rząd dołoży wszelkich starań i 
pieniędzy, by zapobiegać i zwalczać te 
niebezpieczne plagi polskiego 
społeczeństwa. 
 

Józefa Kusz 

 

Bezpieczniej na ulicach Krasnobrodu 
 
 Z początkiem maja bieżącego roku 
Burmistrz Krasnobrodu przedłoży 
Staroście Powiatu Zamojskiego celem 
zatwierdzenia projekt wprowadzenia 
zmiany w organizacji ruchu w ulicy 
Lelewela w Krasnobrodzie na odcinku 
od ulicy 3-go Maja do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. 
 Wprowadzona zmiana polegać 
będzie na wprowadzeniu dwóch progów 
zwalniających identycznych z 
zamontowanymi w ulicy Sikorskiego w 
Krasnobrodzie. Urząd Miejski w 
Krasnobrodzie posiada już wstępne 
uzgodnienia specjalnej komisji 
powołanej przez Starostę Zamojskiego,  

 
która pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Burmistrza Krasnobrodu w sprawie 
montażu progów. Na wprowadzenie 
nowej organizacji ruchu zdecydowano 
się ze względu na nagminne łamanie 
przez kierowców obowiązującego 
ograniczenia prędkości do 50km/h na 
terenie miasta. Ulica Lelewela w 
Krasnobrodzie dla młodzieży jest 
ponadto jedynym dogodnym traktem 
prowadzącym do Zespołu Szkół 
Podstawowych i Ogólnokształcących.  
 Po zatwierdzeniu projektu 
organizacji ruchu progi zwalniające 
zostaną zakupione przez Gminę 
Krasnobród.  Burmistrz Krasnobrodu  

 
wraz z rozpoczęciem sezonu letniego 
zapowiada dodatkowo walkę z piratami 
drogowymi na terenie miasta 
Krasnobród. Na wniosek Burmistrza 
policjanci krasnobrodzkiego 
komisariatu, którzy od ubiegłego roku 
wyposażeni są już w radar bardzo często 
ustawiać się będą na ulicach wlotowych 
do Krasnobrodu celem radarowej 
kontroli prędkości aut. Wiadomość tę 
podajemy ku przestrodze mieszkańcom 
Krasnobrodu celem uniknięcia 
ewentualnych przykrych spotkań z 
policją na drodze. 
                                              BGKOS 
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Udzielanie pierwszej pomocy 
 II gminny konkurs dla szkół podstawowych 

 
 W dniu 21 marca 2006 odbył się II 
gminny konkurs udzielania pierwszej 
pomocy dla szkół podstawowych naszej 
gminy. Organizatorem konkursu było 
Szkolne Koło PCK przy  Szkole 
Podstawowej im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim. 
Nieocenioną pomocą służyli 
pielęgniarka szkolna - pani Danuta 
Gelmuda, opiekunowie SK PCK: pan 
Tomasz Nizioł i pani Krystyna Szozda 
oraz członkowie SK PCK. W konkursie 
wzięły udział 2-osobowe zespoły: 
1. Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 
Pułku Ułanów Wielkopolskich w 
Krasnobrodzie - Aleksandra Powroźnik, 
Aleksandra Maruszak (opiekun - Danuta 
Pawelec), 
2.Zespołu Szkół przy Sanatorium 
Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. 
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie - 
Bartek Holko, Mateusz Marczak 
(opiekun - Urszula Lizut), 
 

 
3. Szkoły Podstawowej im Armii 
Krajowej w Kaczórkach - Natalia 
Juszczak, Ula Ostrowska (opiekun - 
Eugeniusz Komisarczuk), 
4. Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim - Kinga Murzacz, Katarzyna 
Rębisz (opiekun -  Tomasz Nizioł, 
Krystyna Szozda). 
    Po powitaniu przez panią dyrektor 
Małgorzatę Kawałek zespoły 
przystąpiły do konkursu. Konkurs 
obejmował 3 pytania teoretyczne i 1 
zadanie praktyczne dla każdego 
zespołu. 
 I miejsce zdobył zespół Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim. 
Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy. 
Po konkursie na uczestników i 
opiekunów czekały słodycze 
ufundowane przez panią dyrektor. 
 Instytucjami współpracującymi w 
organizacji konkursu były: 
 

 
1. Zarząd Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Zamościu -
patronat honorowy, 
2. Krasnobrodzki Dom Kultury w 
Krasnobrodzie - "Gazeta 
Krasnobrodzka"- patronat medialny.  
Konkurs rozpoczął się o godz. 1030 i 
trwał do godz. 1130 . 
Myślę, że konkurs osiągnął następujące 
cele:  
•  propagował wśród młodzieży 

zasady udzielania pierwszej 
pomocy,  

•  właściwe postawy wobec sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia, 

•  kształtował umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach  

•  stworzył uczniom możliwości do 
sprawdzenia własnego poziomu 
wiedzy i umiejętności z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. 

 
Tomasz Nizioł 

Komisja konkursowa Drużyna ze SP Majdan Wielki Drużyna z ZSP Krasnobród 

 
Jedno z zadań konkursowych 

 

 
Uczestnicy konkursu wraz z organizatorami 
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Długa Debra (cz.2) 
 
Moje niedźwiedzie stąpanie, psy Buczka 
obecność intruza w słuchy chwyciły, 
tęgim ujadaniem bukom obwieściły. 
Pewnie ktoś obcy leśne nachodzi ostępy. 
Może złodziej okrada drzewne poręby? 
 
Brnąłem wśród runa śniegiem okrytego 
pod pięknie – kiedyś tkanym sklepieniem: 
wiosną seledynowych, latem soczysto-zielonych, 
jesienią żółto-purpurowych, zimą szaro-brunatnych 
zwieńczeń plątaniną gałęzi bukowych, grabowych  
i wiecznie drżącymi gałązkami, listkami osiki; 
ramion jodły, sosny – igiełek srebrzysto-zielonych,  
ustrojonych obficie bąbkami szyszek brązowych - 
- dziś barbarzyńsko porwanego, 
mocno teraz przez leśników przetrzebionej, 
dawnej, gęstej, nieprzebytej kniei, 
ongiś rzadko ludzką stopą nawiedzanej. 
 
Latem słynącej z mnogości borowików, 
ludziom na smaczne jadło nie skąpiła nadziei. 
Była rajem dla prawych grzybiarzy 
i wszelkiej maści harcowników, 
gdy nie stało prawowitych lasów gospodarzy. 
 
Pamiętam jako małe pacholę, 
jako ogonek za starszymi braćmi, 
po wojnie chadzałem na borowików szukanie, 
a później samotne czyniłem wyprawy, 
pod jacyńską górkę na kurek zbieranie. 
Do dziś w pamięci zachowuję obrazy 
żółtych pól kurek wśród sosen malowanych. 
 
Na Wilczą Jamę do Schronów i Szkapich Rowów 
na niezapomniane wielkie grzybobrania. 
Tam o poranku jeszcze, półmroki wielkie były, 
potężne buki, graby, sosny, jodły 
na stokach i grzbietach wyniosłych, 
głębokich rowów i jarów rosnące, 
dostępu słońca do głębin broniące; 
w głąb przepuszczały jeno nieliczne promyki. 
 
Mroki – dopiero w południe rozświetlały 
niczym noc świętojańską – ciche świetliki. 
A na stromych stokach jarów, 
szczodrą ręką Stwórcy, 
wielkie borowiki, jak przetaki, gęsto rozsiane, 
były przez starszyznę i dziatwę z wielką  
uciechą, zachwytem, radością zbierane. 
 

 

 
Trzeba się było po stromiznach nawspinać, 
to znów spadać jak kamień w głębinę, 
karku często i gęsto nazginać, 
znów się wdrapywać i spadać, 
ale grzybobranie wielką frajdą było 
i krainę rodzinną wcześnie się zwiedziło. 
 
Po powrocie do domu, z grzybów koszami, 
mali grzybiarze nie mieli czasu na zabawy i psoty, 
w czas wakacji, po śniadaniu, szybko gnano do roboty. 
W pole: na Niwy, Nową Wieś, na Grabniki,  
Bródki, Żuławy, Kamienną Górę, Borki, 
Księżą Górę, Szur, Zimny Dół, Bardachówkę, 
Goraj, Głodny Ogród, Zagórę, Pszczeliniec, Szperówkę,  
– wzdłuż i wszerz, przez malownicze Roztocze: 
Środkowe – sercu najbliższe, Zachodnie – lessowe, 
Wschodnio-Południowe – wapienno-piaskowe, 
gdzie różne wyznania, ludy i kultury się mieszały,  
w cerkwiach, monastyrach, synagogach kościołach 
licznie po tej ziemi rozsianych – ślady pozostały. 
    
Hen! – dookoła, do żniw, za kosiarzami, 
którzy kosą szybko machali, maruderom, pięty podcinali, 
z pleców i czoła siódme – poty wyciskali. 
Do żyta srebrnego, owsa i pszenicy złotej, 
do hreczki panieneczki, kłującego jęczmienia, 
pokosów pobierania, przewróseł pod pachą kręcenia, 
snopów świeżutkich, a ciężkich – wiązania. 
 
W spiekocie, o słodkim lub zsiadłym mleku z kanki, 
o rożku twarogu, chlebie razowym, 
nieraz w zębach piszczącym, 
o jaju na twardo, ogórku małosolnym, 
spragnieni, o wodzie po studniach żebranej, 
serwatce – miast piwa, pragnienie gaszącej. 
 
A już rarytasem prawie wielkim było, 
Gdy się pierogiem hryczaniakiem świeżym 
I „kusoczkiem” kiełbaski, masełka z osełki – czasem posiliło. 
Ale brzuchów wydętych wtedy nie było. 
 
A pod wieczór, lub przed nagłym deszczem  
lejącym jak z cebra, z jaśniutkiego nieba 
do snopów dorodnych ściągania, śpieszyć było trzeba. 
Na koniec dziesiątków w rzędy równiutkie stawiania 
i czapami ze snopów szybko nakrywania. 
Wtedy dopiero było po robocie – szło się do domu. 
 
Dziesiątki, gdy się w rzędy równiutko stawiło, 
we wsi całej się takich żniwiarzy sławiło. 
Gdy ktoś dziesiątki stawiał krzywo, niedbale, 
taki gospodarz nie stawał na wiejskim piedestale. 
 
Nieraz Bogu – jeno w myśli, po kryjomu, 
stawialiśmy żałośne, młodzieńcze pytanie, 
– po co mnie Panie Boże na ten świat zesłałeś? 
Poskarżyć się nie było komu. Czy ty Jezu, 
kiedyś, jako mały chłopak, też tak harowałeś? 
 
Nie było odpowiedzi, ani czułości, ani zlitowania, 
ani chwilę czasu więcej, jak trzeba, do odpoczywania. 
Kosowicę żniwną szybko kończyć należało, 
z gospodarza lenia, po całej wsi się śmiało. 
Ręce pokłute, pachy poranione, nogi podrapane; 
od ścierniska – palce nóg – ponadrywane. 
 
Za to, gdy wieczorem próg przekroczyliśmy 
umęczone ciała, wygłodniałe brzuchy – 
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Wiosenne porządki 
 
 Idzie wiosna a z nią wszystko budzi się do życia. Bociany już 
dawno przyleciały do swojego gniazda w centrum Krasnobrodu. 
Niedługo w ogródkach zaczną kwitnąć pierwsze kwiaty. W tym 
roku razem z wiosną na ulicach naszego miasta rozpoczęły się 
prace budowlane, które w przyszłości dadzą efekt w postaci 
zmodernizowanego, nowoczesnego i estetycznego centrum. Zanim 
jednak to nastąpi czeka nas trudny sezon. Dlatego też powinniśmy 
ze szczególną uwagą przyjrzeć się i zadbać o porządki na naszych 
posesjach.  
 Przypominamy, że wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców organizowana jest systematycznie selektywna 
zbiórka odpadów.  
 Dla miasta Krasnobród zbiórkę zaplanowano: 
w maju:  

9 maja – ul. Zamojska, osiedle Podzamek, Nowa Wieś  
10 maja – Krasnobród centrum 
11 maja – osiedle Podklasztor oraz  Borki 

 w lipcu:  
11 lipca – ul. Zamojska, osiedle Podzamek, Nowa Wieś  
12 lipca – Krasnobród centrum 
13 lipca – osiedle Podklasztor oraz  Borki 

oraz w sierpniu:  
8 sierpnia – ul. Zamojska, osiedle Podzamek, Nowa Wieś  
9 sierpnia – Krasnobród centrum 
10 sierpnia – osiedle Podklasztor oraz  Borki. 

 
W pozostałych miejscowościach naszej gminy w sezonie 
wiosenno-letnim selektywna zbiórka odpadów przeprowadzona 
będzie zgodnie z harmonogramem:  
 

 czerwiec sierpień 
Grabnik, Hutków, 
Hutki, Kaczórki 

Poniedziałek 
12.06.2006 

Poniedziałek 
21.08.2006 

Stara Huta, Hucisko, 
Malewszczyzna, Potok 
Senderki, Lasowe 

Wtorek  
13.06.2006 

Wtorek  
22.08.2006 

Wólka Husińska,  
Husiny, Szur, Borki, 
Figarnia, Zielone 

Środa 
14.06.2006 

Środa 
23.08.2006 

 
 Jednocześnie informujemy, że składowisko odpadów 
komunalnych w Grabniku przyjmuje odpady od 
indywidualnych dostawców od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.00 do 15.00. Koszt odbioru 1 metra 
sześciennego odpadów wynosi 13,24zł.  

K. Kostrubiec (BGKOS) 
 

 
pyszniutkim sosem grzybowym z kartofelkami  
przez Mamy uwarzonym – do syta raczyliśmy. 
Zanim umęczeni spać się pokładliśmy 
w pobliskiej rzece, szczęśliwi, kąpieli zażywaliśmy. 
 
Modlitwę wieczorną zmówić należało 
i jak podcięte snopy, na wyrko się padało. 
Tak to było, tak było – młode pokolenia, 
do dyskotek skore, w komputerach grzebiące, 
za „nieupierzonymi” panienkami, zbyt „rano” goniące. 
Przez nadtroskliwe mamusie – wypieszczone; 
u wielu pociech do pracy i nauki zaszczepiły – lenia! 
Później zdziwione, przyczyn złego szukające, zrozpaczone! 
 
Podczas wędrówek za grzybami, przez baśniowe lasy 
świat fantazji, czarów i duchów 
przed oczy i umysł młody stawał. 
Przeróżne starych bajarzy – klechdy, opowieści: 
o leśnych straszydłach, poczwarach, 
o diabłów kosmatych z piekła rodem 
na ziemię po dusze zatracone wypadach. 
 
O krwiożerczych wilków gromadach 
wygłodniałych, drapieżnych, w czasie zim srogich 
atakujących zwierzęta w zagrodach i stadach, 
konne zaprzęgi i ludzi samotnie wędrujących 
o zmierzchu i nocą wśród zamieci śnieżnych. 
 
O wilkołakach i upiorach na cmentarzach, 
o krwiopijczych wampirach – o północy przychodziły 
urodziwym dziewkom podczas snu głębokiego, 
błękitną krew wysysały, pozbawiały siły. 
O wędrowcach zaginionych bez wieści, 
o topielach w głębie wodne przez kogoś wciąganych. 
 
O tajemniczych światełkach ciemną nocą  
po kątach, mokradłach chodzących 
i wędrowców w pułapki śmiertelne wabiących. 
O mokradeł i bagien bezdennych głębinach, 
o zdradliwych, głębokich jamach 
wyrobisk torfowych, wodą zalanych, 
wielu śmiałków tam było, bez księdza grzebanych. 
 
O obłędach, które wieczorem i nocą we mgle 
samotnym wędrowcom w rozumie mieszały 
i na bezpowrotne ścieżki ich wyprowadzały, 
na tajemne bagna, topiele, 
tam wiele ludzi bez śladu znikało. 
Ginęli niczym muchy w mazi, 
do domu i rodzin – nigdy nie wracało. 
 
O ludziach przez strzygi nękanych – wiedźmach 
w postać ptaka krwiopijczego przebranych. 
O brzydkich starych babach – czarownicach; 
W każdej prawie wsi po jednej mieszkały, 
które jednym złym spojrzeniem, dobrym, 
dojnym krowom mleko zamykały. 
Gospodynie zdumione w głowę zachodziły, 
czyje to paskudne oczy, czary zaczyniły? 
 
A teraz jakie to czarownice krowom poczyniły, 
że mleczarnie za smaczne mleko tak marnie płaciły? 
i krowy zniknęły z wiejskiego pejzażu, 
a ty, kiedyś samowystarczalny – dziś, 
po miastowe mleko do sklepu, chodzisz gospodarzu?! 
 

Komisarczuk Mieczysław 

Krasnobród, z 15/16.01.2006r. 
Warszawa, 15-16.04.2006r. 
 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 

 

Dzień Ziemi 
 
 W dniu 24 kwietnia 2006r. w Zespole Szkół Podstawowych w 
Krasnobrodzie odbyły się uroczyste obchody „Dnia Ziemi”. 
  
 Program tych obchodów przedstawiał się następująco:  
10.00 – finał Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego pod  
             hasłem „Czysta Ziemia”, 
11.00 – inscenizacja „W królestwie surowca wtórnego”, 
11.30 – podsumowanie Konkursu Ekologicznego i wręczenie 
             nagród, 
11.40 – zwiedzanie wystawy „Ratujmy skarby Ziemi”. 
 
 Szczegółową relację z obchodów Dnia Ziemi w ZSP w 
Krasnobrodzie opublikujemy w kolejnym wydaniu G.K. 
 

M. Czapla 



18                                                                              Kwiecień 2006                                       
 

 

Uroczyste pożegnanie 
Łącznika Towarzystwa Przyjaciół KUL 

 
 O możliwościach pięknych nauk i 
pięknego sympatycznego dialogu z 
wiernymi, nie muszę chyba Parafianom 
obecnym na Redakcjach przypominać. 
Na spotkanie dziękczynno – pożegnalne 
przybyło około 22-ch osób, w tym 5-ciu 
łączników: Panie – Irena Moskal, 
Jadwiga Kopczyńska, Maria Biela. 
Panowie – Jan Krzeszowski, Mieczysław 
Komisarczuk – organizator całego 
„zamieszania”. Spotkanie zaszczycili 
swoją obecnością zaproszeni mili goście: 
Dyrektor KDK Pani Mariola Czapla, 
Redaktor naczelny G.K. Ks. Profesor 
Tadeusz Guz. Ks. Prałat Roman 
Marszalec. Ks. kan. Leon Rogalski. Ks. 
wik. Krzysztof Maj – opiekun duchowy 
Legionu Maryi, Ks. wik. Piotr Gmiterek 
– współorganizator spotkania. 
 Spotkanie modlitewne rozpoczął ks. 
Piotr krótką modlitwą. Dostojnych gości 
i zebranych członków powitał 
organizator spotkania. Podziękował 
wszystkim za przybycie, zapraszając 
zebranych do częstowania się 
słodyczami i herbatą. Poprosił ks. Prałata 
o przewodnictwo. Ks. Prałat rozpoczął 
odmawianie ze wszystkimi modlitwy. 
Później mówił o TP KUL, o Uczelni, 
wspominał lata studiów w Seminarium i 
na Uniwersytecie. Zapoznał zebranych z 
przygotowaną dla Proboszcza Parafii – 
krótką statystyką dotyczącą ilości 
członków Koła TP KUL w Parafii. Od 
początku istnienia, gdzieś od 1967 r. 
Koło liczyło 750 członków, zmarło już 
188. Obecnie koło liczy 562 członków. 
Wspominał, że Koło Krasnobrodzkie jest 
najliczniejsze w Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej i przekazuje do Oddziału 
Zamojskiego TP KUL  
 

największe w Diecezji kwoty ze składek 
członkowskich. Oddział przekazuje 
zsumowane kwoty z całej Diecezji do 
dyspozycji Uniwersytetu, który 
przeznacza je na inwestycje ciągle 
rozbudowującej się Uczelni. 
 Następnie prosił ks. Profesora 
Tadeusza Guza o zabranie głosu. Długa i 
owacyjna przemowa ks. Prof. Filozofii, 
mocno oczarowała zebranych. 
Dziękował jako przedstawiciel 
Uniwersytetu członkom i przyjaciołom 
Uczelni za wsparcie modlitewne i 
finansowe. Zapewnił, że Uczelnia 
bardzo rozważnie gospodaruje 
przekazywanymi funduszami i żadna 
złotówka nie zostanie zmarnowana, na 
niecelowe wydatki. Ks. Profesor mówił 
pięknie, ciepłym, pełnym serdeczności 
głosem. Spokój, rozwaga i miły uśmiech 
na twarzy, towarzyszył podczas całej 
przemowy. Mówca mówił, mówił, 
mówił o swoich kontaktach jako 
naukowiec z naukowcami niemieckimi i 
innych krajów Europy i Ameryki, na 
rozlicznych sympozjach i konferencjach 
naukowych. Niemieccy naukowcy i 
bibliofile przekazali Uczelni, na jego 
ręce liczne i cenne zbiory ksiąg 
naukowych. Honorowo. To poważna, 
bezinteresowna pomoc dla Filii Uczelni 
w Tomaszowie Lub. 
 Dopiero, gdy skończył mówić 
zainteresował się pysznym ciastem, ale 
skromnie. Nie dał się namówić na 
następne kąski.  
 Organizator spotkania odczytał 
starszej koleżance, blisko 
współpracującej od 15-tu lat, słowa 
podziękowania i pożegnania zawarte w 
kilkustronicowych tzw. „Wypominkach” 
– „Piętnaście lat  
 

 W dniu 26.03.2006 roku po sumie, w 
salce katechetycznej dawnej 
organistówki, odbyło się skromne lecz 
uroczyste pożegnanie i podziękowanie 
Pani Ireny Moskal z Krasnobrodu, która 
przez 15 lat była jednym z aktywnych 
łączników Towarzystwa Przyjaciół 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
– Koła TP KUL, przy Parafii N.N.M.P w 
Krasnobrodzie. 
  Pani Moskalowa ze względów 
osobistych podjęła decyzję o rezygnacji 
z tej zaszczytnej funkcji społecznika, 
która wymaga dużego zaangażowania 
czasowego i psychicznego. Łącznicy w 
naszej Parafii zostali powołani w 1990 
roku przez Prezesa Oddziału TP KUL w 
Lublinie, działającym przy 
Uniwersytecie – Ks. Krzysztofa 
Targońskiego z Lublina. Prezes 
Oddziału osobiście przebywał na terenie 
Parafii, odprawił Mszę Św. w 
Krasnobrodzie i kilku istniejących wtedy 
kaplicach. Mówił do wiernych o TP 
KUL, o Uniwersytecie Katolickim. 
Prosił również, aby osoby chętne na 
łączników towarzystwa, zgłaszały się do 
opiekuna Koła, wikariusza ks. Grzegorza 
Chabrosa z deklaracją podjęcia służby 
społecznej. Z całej parafii zgłosiło się 12 
osób. Krótko po tym dołączyła Pani 
Moskalowa, zachęcona przez poznane 
łączniczki z Lublina, podczas pobytu 
łączników z Diecezji Lubelskiej na 
spotkaniu modlitewnym w kościele 
krasnobrodzkim. Z grona 13-tu 
łączników, trzy Panie odeszły już do 
Niebieskiego Pana. Obecnie czynnie 
działało 7-em osób. Z dniem 31.12.2005 
r. zrezygnowała z działalności z w/w 
powodów P. Moskalowa. Uznałem, że 
za okres 15-tu lat aktywności i 
włożonego wysiłku w społeczną 
działalność, należy uhonorować Panią 
Irenę Moskal – podziękowaniem i 
oficjalnym, miłym pożegnaniem.  
 Podczas rozmowy z Proboszczem 
Parafii, ks. Prałatem Romanem 
Marszalcem i obecnym opiekunem Koła, 
ks. wik. Piotrem Gmiterkiem, ustalona 
została data i przebieg spotkania 
Łączników i członków TP KUL Koła 
Krasnobrodzkiego, które zrzesza 
członków z 21 wiosek Parafii. W 
ogłoszeniach niedzielnych, ks. Piotr 
ustalił datę spotkania na 26.03.2006 r. 
 Dobrze się złożyło, że w Parafii 
rozpoczęły się właśnie Rekolekcje 
Wielkopostne, które prowadził i Słowo 
Boże, oraz nauki głosił, zaproszony 
przez Proboszcza – ks. Profesor Tadeusz 
Guz – wykładowca filozofii w Filii 
KUL-u w Tomaszowie Lub. Ksiądz 
Profesor został zaproszony na to 
spotkanie przez ks. Dziekana. 
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codziennie są odprawiane Msze Św. w 
kościele akademickim KUL-u w 
Lublinie i w klasztorze Jasnogórskim w 
Częstochowie. 
 Przynależność do TP KUL jest 
wyrazem naszej miłości do Boga i 
Ojczyzny, oraz pomocą dla Kościoła w 
tworzeniu chrześcijańskiej, katolickiej 
kultury. Głównie to emeryci i renciści 
swym skromnym groszem wspierają 
Uczelnię. Zachęcamy młodsze 
pokolenia, oraz byłych studentów KUL-
u, aby przejmowały od starszych sztafetę 
pokoleń – Przyjaciół Uczelni. Może 
właśnie wasze dzieci, będą w przyszłości 
zdobywały  
 

 

 
 
minęło”. Tyle P. Irena Moskal była 
łącznikiem Koła TP KUL przy Parafii 
oraz kilka kadencji – członkiem Zarządu 
Oddziału TP KUL w Zamościu. 
Wszystko społecznie, jako dar serca dla 
Uczelni i na Chwałę Bożą. 
W kilkustronicowej wierszowanej 
układance, autor – „wypominał” 
Jubilatce wszystkie dobre uczynki, 
począwszy od wspólnego z innymi 
wykonywania w 1956-57 r. pod 
przewodnictwem inicjatora pomysłu i 
autora ks. wik. Andrzeja Jabłońskiego – 
Wystawy Cudownych Obrazów Matki 
Bożej w Polsce. Następnie udział w 
1965 r. – jako asystentki przy koronacji 
Cudownego Obrazu M.B. 
Krasnobrodzkiej, dziś zwaną Panią 
Roztocza. Wtedy wywołana z tłumu 
wiernych przez, już s.p., ks. wik. 
Kazimierza Wojtowicza – zaskoczona, 
podawała w asyście dwóch osób – trzy 
Złote Korony Papieskie J.Eks. 
Biskupowi; Ordynariuszowi Diecezji 
Lubelskiej – Piotrowi Kałwie, który 
dokonywał Aktu Uroczystej Koronacji 
Cudownego Obrazka i kopi Obrazu. 
Następnie, wszystkie Jej uczynki 
społeczne i charytatywne znane tylko 
autorowi i nielicznemu gronu 
najbliższych Przyjaciół i Koleżanek, do 
końca jej działalności. Wzruszyła się 
Jubilatka i autor. Długo by mówić. Treść 
„Wypominek” organizator przekazał 
adresatce na srebrnej tacy. W tym 
momencie P. Zofia Kurantowicz 
wręczyła Jubilatce piękną wiązankę 
kwiatów jako element podziękowania i 
pożegnania. Ks. Prałat wcześniej i w tym 
momencie dziękował jako Proboszcz 
Parafii – P. Moskalowej, za lata 
działalności jako łącznika. Pani Irena 
była mile zaskoczona i wzruszona taką 
formą podziękowania i pożegnania. Nie 
kryła głębokiego i miłego wzruszenia. 
Mówiła, że nie oczekiwała tego.  
 

 
 
 Pani Moskalowa dziękowała 
wszystkim za taką miła niespodziankę. 
Wspominała swoje przeżycia z lat 
działalności. 
 Spotkanie upłynęło w modlitewnym 
skupieniu i miłej towarzyskiej 
atmosferze, przy herbacie, cukierkach i 
pysznych ciastach przygotowanych jako 
dar serca, przez dwie Panie: Zofię Pielę i 
Jadwigę Szarlej. Smakowite świeżutkie 
ciasta znikały jak kamfora. Nikomu nie 
zaszkodziły. Nie było hospitalizacji.  
 Towarzystwo Przyjaciół KUL-u 
działa w Parafii od kilkudziesięciu lat. 
Pierwsi członkowie wpisani do rejestru 
dokonywali wpłat już od 1967 r. 
Inicjatorem był ks. Kazimierz 
Wojtowicz. Liczba członków powoli 
wzrastała. Dynamiczny rozwój nastąpił 
od 1990 r. od powołania łączników i gdy 
opiekunem Koła TP KUL wyznaczony 
został młody i świeżo przybyły do 
Parafii ks. wik. Grzegorz Chabros. Do 
1990r. składki członkowskie od 
członków TP KUL w Parafii 
przyjmowali księża. 
 Przynależność do TP KUL to dar 
serca dla Katolickiej Uczelni, jako 
również zaszczyt przynależności do elity 
katolickiego społeczeństwa, które 
rozumie potrzebę kształcenia katolickiej 
młodzieży, na oddaną sprawie Bożej i 
polskiej – inteligencji, tak potrzebnej 
Kościołowi Chrystusowemu, wiernym i 
Polsce.  
 Wbrew powierzchownym opiniom – 
zbierane składki i ofiary nie stanowią 
wielkich kwot. Nie ma tu jakiegoś 
finansowego „imperium”. Dlatego ciągle 
wspieranie inwestycji Uczelni jest 
konieczne i do tego dzieła zachęcają 
społeczeństwo katolickie (wiedząc o 
jego ciągłym ubożeniu) – Rektor i 
Profesorowie Uczelni, księża i my 
łącznicy. 
 Za członków TP KUL i Przyjaciół 
Uczelni, tak żyjących, jak i zmarłych,  
 

 

 
wiedzę w tej Katolickiej Uczelni. 
Obecnie na Uniwersytecie w Lublinie i 
Filiach w Tomaszowie Lub. i Stalowej 
Woli studiuje około 24 tys. studentów, 
na wielu kierunkach i Wydziałach. 
Osoby zainteresowane odsyłam po 
szczegółowe informacje do łączników 
zbierających składki oraz księży. W 20 
wioskach Parafii, łącznicy są znani 
miejscowej ludności. W Krasnobrodzie – 
łącznikiem był i pozostał – autor 
artykułu. 
 Polski Katoliku – KUL liczy na 
Ciebie. 
 

Komisarczuk Mieczysław 

 
P.S. 
Publicznie, serdecznie dziękuję za dar 
serca osobom, które bezinteresownie 
pomogły w organizacji spotkania. 
Paniom: Zofii Kurantowicz, Zofii 
Pakuła, Zofii Piela, Jadwidze Szarlej. 
Panom: Janowi Krzeszowskiemu, 
Krzysztofowi Kłyż. Sobie? A, -może 
innym razem. 
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Szanuj piękną ziemię jak siebie samego (cz. 4) 
 
 
- Rzeczek: 
jednej z nich od dawna  
- Niepryszki, teraz Nepryszki 
spod Morgów bieg zaczynającej, 
daleko przez Solską, pod Kozaki  
do Szumu, przez lasy śpieszącej. 
Jakiś kartograf jej z nazwy „i” połknął,  
chyba jak ością rybną się nie zadławił? 
Ale w kartografii – Nepryszkę zostawił! 
Inni dalej Niepryszkę starą sławią. 
Jak się połapać turyście przy tej chrzcielnicy? 
Jedni Niepryszki będą, inni Nepryszki zwolennicy. 
 
Podobnie „wyremontowano” nazwę 
- Kryniczki na vel Kryniczankę,  
spod Krynickiego Jeziora wypływającej,  
pomiędzy zarośniętymi melioracjami ciekącej,  
przez dolinę pradawnego,  
ogromnego, wodnego rozlewiska,  
ongiś wśród wzgórz Roztocza rozlanego  
między wioskami: Zadnogą, Kryniczkami,  
Romanówką, Zaborecznem, Klocówką,  
a po drugiej stronie pradoliny: 
Bożą Wolą, Kuzmówką, Polanami,  
kol. Suchowolą, Malinówką, Hutkowem,  
Ruskim – za cara zwanym, dziś znów Dominikanówką. 
Teraz tylko z rowów łąkowych pradoliny  
oddającej wody Wieprzowi, obok – Zachoiny. 
 
- Jacynki zza Bródek, ba, hen! – z Suchowoli,  
z łąk i mokradeł, tudzież podobnych  
bródeckich, jacyńskich topielisk,  
w Kaczórkach do Wieprza  
wody spokojne sączącej. 
Jacynkę mężczyzna długonogi  
jednym krokiem przekracza jej progi  
bez butów i pięt zamoczenia. 
Zimą – cała lodem skuta, martwa  
do lodów i śniegów topnienia. 
Początkiem wiosny śniegi ginące wodę podnoszą, 
Przedziera się bystro, lecz z trudem 
 rowkiem obficie zarośniętym,  
wśród łąk, olch, wierzb, łoziny, kaskad, gałęzi,  
jak złośliwa bestia zerwana z uwięzi. 
Potem rzeczka spokojna wraca do wąskiego rowka. 
 
- Wieprzca do Topornicy  
swe wody lejącego. 
- Topornicy z łąk Hubal i Mokrego,  
w Zamościu do Łabuński oddającej. 
- O Łabuńce spod Starej Wsi ciekącej,  
jako sąsiadce, o Roztocze ledwo się ocierającej, 
w tej opowieści wspomnieć wypada. 
Choć płynie już inną krainą – Padołem Zamojskim, 
przecież do Wieprza, za Podostrym Zamościem wpada. 
- Śpiesznica rodzi się pod Przymiarkami. 
Z pagórków i pól aleksandryjskich 
nad Równiną Biłgorajską górujących, 
zbiera strumyczek napoje 
i odstawi je pod Pisklakami, 
jak kiedyś chłop obfite poranne udoje; 
mlekiem świeżutkim wypełnione konwie, 
do wolno tu i majestatycznie, 
meandrami wijącej się Tanwi, 
pełzającej tu cichutko, jak wąż po gorącej ziemi, 
po galicyjskiej niegdyś krainie. 

 
- Studzianki i blisko płynącej jej koleżanki, 
która niedaleko obok, równolegle płynie 
i w lasach Solskiej-Biłgorajskiej Równinie, 
za oddziałem leśnym – Pazurki Polskie 
w Studziance koleżance – bezpowrotnie ginie. 
Sąsiadek Roztocza spod południowej krawędzi, 
za Oseredkiem, z łąk Wielunia, bagien Mendykówki, 
początek swych cieków biorących, 
przez Solską powoli do Tanwi ciekących. 
Choć nie są rodowitymi Roztoczankami, 
lecz są tej pięknej krainy – sąsiadkami. 
Studzianka dalej, najpierw bagna Byki przedziera, 
to znów zaraz przez wielkich bagien siedlisko, 
długaśne wzdłuż Tanwi obsiadłe mokradlisko, 
od Starego Lublińca, aż po Osuchy – daleko przed nimi do 
Tanwi dobija. 
Tam od południa, do lewego brzegu 
wpadają też rzeki – Wirowa i rzeki: Lubienia, Lubija. 
 
- Gorajki, która na Zachodnim Roztoczu 
wody z rowów łąkowych od Sułowa, Źrebiec, 
Sąsiadki, Mokrolipia zbiera 
i swojego starszego krewniaka – Gorajec 
pod Radecznicą wodami tymi wspiera. 
 
- A Gorajec – trochę dłuższa rzeka, 
z Bagna Tałdany ssie ożywcze wody, 
płynie przez bagna, rozlewiska Lasu Borezyny, 
bokiem omija pobliskie Trzęsiny. 
Płynąc na północ zbliża się do Rusi, 
wody wysysa mokradeł Roztonki, 
gdzie: Ruś, Czarnystok, Smoryń i Gorajec 
chłopom swoim rozdzieliły łąki. 
Zbliża się poufale do Gorajca – tatusia, 
który się kiedyś, dawno temu zlitował 
i swoje nazwisko rzeczce podarował. 
Płynąc na północ do Poru rozkazał, 
a Radecznicę bokiem – omijać nakazał. 
Płynie więc Gorajec niziną spokojnie, 
wody łąkowe chętnie ze sobą zabiera; 
najpierw sam na dwie odnogi się dzieli, 
Gorajec zaś – na dwie części rozdziera. 
Lewą odnogę zbliża do Zastawia – Starej Wsi, 
Prawą odnogą muska krawędzie – Zagrobla. 
Dopiero pod Gryglami wody swoje zwiera, 
za sobą kilkunasto - kilometrową wyspę łąkową, 
z kapliczką między „nogami” ściska 
i cicho doliną Szczebrzeszyńskiego Parku się przedziera. 
Dalej mija: Dzielce, Podborze, Latyczyn, Zaburze, 
Skąd słynna orkiestra strażacka 
na festynie dętych orkiester,  
podczas Dni Krasnobrodu – nad zalewem, 
od melomanów, zawsze zbiera brawa duże, 
za pięknie i mocno wydętą muzykę. 
Pomny taty nakazom, bokiem mija Radecznicę 
tam na mokradłach od kuzynki Gorajki 
wody przyjmuje i pod wsią  
Zakładzie – Dół, do Poru – ale nie warzywa 
lecz do rzeki sporej, wspólne wody pompuje. 
- Od Monasterza, z jeziorka wypływa rzeczka Rata, 
przez Roztocze Południowe płynie, 
miejscowi mówią, że figle sobie płata. 
W górnym, czyli „werchu” doliny rzeczki Rata, 
już w dwunastym wieku, pojawiła się wieś Warch-rata, 

Ciąg dalszy na str. 22 
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Sportowe echa  
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 

 
 Rok szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana 
Pawła II obfitował w liczne sukcesy sportowe naszych 
uczniów. 
 Młodzież ZSO bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach 
sportowych w czasie lekcji, jak również w zajęciach 
pozalekcyjnych organizowanych trzy razy w tygodniu w 
godzinach popołudniowych przez nauczycieli wych. fizycz. 
Kazimierza Mielniczka, Martę Mielniczek, Joannę Górnik, 
Marcina Nowosada przy Młodzieżowym Klubie Sportowym 
„ROCH”. Zajęcia te pozwalają młodzieży uzdolnionej dobrze 
przygotować się do zawodów sportowych, a pozostałej 
młodzieży pozwalają aktywnie spędzać wolny czas.  
Młodzież Liceum Ogólnokształcącego odniosła następujące 
sukcesy: 
W listopadzie i lutym Powiatowe Mistrzostwa w tenisie 
stołowym szkół średnich - uczniowie naszego Liceum 
uplasowali się: 

DZIEWCZĘTA 
Tenis stołowy indywidualny: 

I m-ce Margol Ewa 
II m-ce Roczkowska Joanna 
IV m-ce Kapłon Edyta 

 
 
Tenis stołowy drużynowy – Mistrz Powiatu Zamojskiego 
drużyna dziewcząt w składzie: Margol Ewa, Roczkowska 
Joanna.  
Na początku marca w naszej szkole zorganizowaliśmy 
Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej, nasze licealistki 
wywalczyły I miejsce.  

 
Oto skład zwycięskiej drużyny: Margol E, Roczkowska J, 
Kapłon E, Kapłon I, Mielniczek M, Lipska K, Kłyż J. 

CHŁOPCY 
 Tenis stołowy indywidualny: 

I m-ce Roczkowski Dawid 
II m-ce Kurantowicz Artur 
IV m-ce Gielmuda Bartek 
V m-ce Oś Bartek 

 
 
Tenis stołowy drużynowy – Mistrz Powiat Zamojskiego 
drużyna chłopców w składzie: 

Roczkowski Dawid, Kurantowicz Artur. 
Zawody w tenisa odbyły się w Szczebrzeszynie. 
Na początku października 2005 r. nasi licealiści zajęli I m-ce w 
turnieju piłki nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół 
Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu w składzie: 
Kurantowicz A, Roczkowski D, Kostrubiec A, Koisz M, 
Gielmuda B, Tyrka S, Łubiarz L, Wróbel P, Lipczewski D, 
Kawka T, Oś B, Margol T, Jaszcz D, Dobek J. 
Mistrz Powiatu Zamojskiego piłki nożnej halowej chłopców 
szkół średnich. Mistrzostwa odbyły się w styczniu br. w 
Szczebrzeszynie. Awans do rejonu w Tomaszowie Lub. - IV 
m-ce 

 
 
 Także uczniowie Gimnazjum odnosili liczne sukcesy 
sportowe: 

Dziewczęta 
 W listopadzie II m-ce w turnieju piłki siatkowej o Puchar 
Dyrektora Gimnazjum w Miączynie w składzie Kowalczuk K, 
Kowalczuk M, Nowak P, Olszewska K, Piskor J, Rudy A, 
Galant M, Czajkowska A, Sprężyna M, Zub K, Kołtun K. 
 W połowie grudnia IV m-ce w Powiecie w tenisie 
stołowym drużynowym. Skład drużyny: Kowalczuk 
Małgorzata i Piskor Joanna. 

Ciąg dalszy na str. 22 
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Szanuj piękną ziemię 
jak siebie samego 

Ciąg dalszy ze str. 20 

największa ongiś na wschodniej krainie. 
A Rata płynie dalej, mija wioskę Prusie 
za jej rogatkami już granicę przekracza, 
a nad Rawą Ruską wodną opiekę roztacza. 
Po wojnie Rata granicę za Rawą przekraczała, 
ale wola Stalina – granicę przestawiała. 
Gdyby ktoś dawno Rawy nie namaścił – Ruska,  
pewno by Rawa nadal była Polska. 
Ale Wisarionowicz oko i pazury miał sokole, 
wzglianuł na kartu – woteto Russkoje 

nu wot gubierni sliszkom mało. Skazał , 

towariszcz Baliesław – maładiec, 

atdawaj to szto Russkoje, 

tu polskie posłuszne pachole. 
Granice „sprostowano” – Rawę w Sowiet Union – zabrano. 
 
Ponieważ nie mamy dziadka odważnego, 
z wąsami sumiastymi, Polaka prawego, 
kto się o Rawę Ruską, lecz Polską upomni 
Niech więc pokolenie płoche „na dobre i złe”  
o Rawie i Lwowie – na wieki zapomni. 
Czy wszystkie rzeczki spisałem? 
Wybaczcie, jeżeli o jakiejś, może zapomniałem. 
Ale o tym, może ciutkę potem. 
- Strumyków – 
rozlicznych, uroczych i pięknych, 
tych od źródeł kaplicy na wodzie 
i Belfontu – „Bella” – ślicznych, 
pędzących do Wieprza w Turzyńcu  
i Kaczórkach, spiesznie swe perłowe wody. 
Źródła, strumyki, rzeczki Roztocza  
nie pozbierane – kochane, 
ukryte po lasach i borach, między wzgórzami. 
Liczne wywierzyska skalne  
rozsiane pod górek stopami,  
utkane w wąwozach, przy drogach,  
rozrzucone po łąkach, między wygonami. 
Oraz po wzgórzach, wszystkie płaczące kamienie. 
 

           Komisarczuk Mieczysław 

Warszawa 02.11.2005r. 
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 

 

 

Sportowe echa  
Ciąg dalszy ze str. 21 

 W styczniu 2006 r. w Starym Zamościu dziewczęta zajęły 
II m-ce w Powiatowej Piłce Nożnej Halowej. 
 W marcu miały miejsce Mistrzostwa Powiatu w piłce 
siatkowej, w których nasze gimnazjalistki po zaciekłej walce 
zdobyły III m-ce. 

Chłopcy 
 W grudniu ur. w Zwierzyńcu drużyna w składzie: Prus 
Mateusz i Jackiewicz Damian wywalczyła III m-ce w 
Powiecie w tenisie stołowym drużynowym. 
 W styczniu br. w Łabuńkach zdobyli tytuł Mistrza 
Powiatu Zamojskiego w piłce nożnej halowej. Awans do 
rejonu w Hrubieszowie, gdzie zajęli V miejsce. A oto najlepsi: 
Kudełko W, Palak M, Zub S, Nawój W, Zub M, Zawiślak M, 
Margol P, Truszkowski M, Gmyz D, Prus M. 
 Również w styczniu 2006 r. III m-ce w Halowym Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w 
Miączynie  
 W listopadzie udział w Międzynarodowym Turnieju 
Piłki Nożnej Halowej O Puchar Dyrektora OSiR w 
Zamościu, rocz. 1992 (klasy I gimnazjum) skład: Skrzyński M, 
Kudełko B, Romaszko S, Kulczycki D, Szpyra D, Kozłowski 
D, Sahajko D, Tarłowski T, Gancarz M. Był to turniej 
dwudniowy, w którym brało udział 14 drużyn między innymi: 
Górnik Łęczna, Lublinianka, Tomasovia, Hetman Zamość, 
Orły Rzeszów, Vik Włodzimierz Wołyński oraz drużyna z 
Nowowołyńska - drużyny ukraińskie. Ostatecznie zajęliśmy V 
miejsce.  
 W lutym turniej „Piłkarska Kadra Czeka” - halówka I m-ce 
w Powiecie. Na zawodach Rejonowych w Werbkowicach 
chłopcy zajęli III m-ce. 
 W dniu 01 kwietnia 2006 o godz.11.00 odbyły się 
zorganizowane przez Młodzieżowy Klub Sportowy „ROCH” 
działający przy ZSO Krasnobród Otwarte Mistrzostwa Miasta I 
Gminy w Tenisie Stołowym o Puchar Dyrektora ZSO. Każdy 
mógł spróbować swoich sił, ponieważ były trzy kategorie 
wiekowe wśród kobiet i wśród mężczyzn. W sumie w 
rozgrywkach wzięło udział 52 osoby. 
Mistrzostwa tak jak w roku ubiegłym odbyły w atmosferze 
rywalizacji, ale jednocześnie wzajemnej sympatii i 
zrozumienia. Najlepsi otrzymali puchary oraz pamiątkowe 
dyplomy ufundowane przez Dyrekcję ZSO. Oto wyniki: 
Kategorie kobiet 

I kategoria – gimnazjum 
I miejsce - Kowalczuk Małgorzata 
II miejsce - Dudek Honorata 
III miejsce - Kowalczuk Katarzyna 

II kategoria 16 – 25 lat 
I miejsce - Margol Ewa 
II miejsce - Kowalczuk Urszula 
Kategorie mężczyzn 

I kategoria – gimnazjum 
I miejsce - Jackiewicz Damian 
II miejsce - Maruszak Szymon 
III miejsce - Kulczycki Dawid 

II kategoria 16 – 25 lat 
I miejsce - Oś Bartłomiej 
II miejsce - Gielmuda Łukasz 
III miejsce - Skiba Piotr 

III kategoria 26 – 45 lat 
I miejsce - Nowosad Marcin 
II miejsce - Gałan Andrzej 
III miejsce - Piechowiak Arkadiusz 

IV kategoria powyżej 45 lat 
I miejsce - Kurantowicz Piotr 
II miejsce - Droździel Jan 
III miejsce - Wyrostkiewicz Roland 
Wszystkich tenisistów i ich rodziny zapraszamy za rok. 

Joanna Górnik 

 

Kwietniowe przysłowia 
 

Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.  
>><><< 

Gdy Marek z deszczem przychodzi, posuchę w lecie rodzi.  
>><><< 

Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron liści nie pościna.  
>><><< 

Jak na święty Wojciech rosa, to siej dużo prosa.  
>><><< 

Kiedy grzmi na świętego Wojciecha, rośnie rolnika pociecha. 
>><><< 

Kiedy Marek przypieka, człek jeszcze na ziąb ponarzeka. 
>><><< 

Kiedy Marek skwarem zieje, w maju kożuch nie dogrzeje.  
>><><< 

Kiedy w kwietniu słonko grzeje, rolnik nie zubożeje. 
>><><< 

Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi. 
>><><< 

Kwiecień gdy deszczem plecie, maj ustroi w kwiecie.  
>><><< 

Pogody kwietniowe, słoty majowe. 
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„POŻEGNANIE ZIMY” 
 

 „POŻEGNANIE ZIMY” czyli VII 
Gminny Turniej Tenisa Stołowego dla 
Szkół Podstawowych z terenu Miasta i 
Gminy Krasnobród o Puchar Dyrektora 
Krasnobrodzkiego Domu Kultury i 
Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych 
w Krasnobrodzie miał miejsce 
tradycyjnie na dużej sali gimnastycznej 
ZSP Krasnobród tym razem troszkę w 
późniejszym terminie dnia 12 kwietnia 
2006 roku o godzinie 13.45.  
Zgodnie z regulaminem powinny brać w 
nim udział 16-osobowe reprezentacje 
dziewcząt i chłopców ze szkół 
podstawowych z terenu Miasta i Gminy 
Krasnobród. W tym roku szkolnym 
wzięły udział reprezentacje wszystkich 
szkół, aczkolwiek nie w pełnej obsadzie 
w poszczególnych kategoriach.  
 

 
 Puchar w kategorii dziewcząt 
wywalczyła reprezentacja SP Majdan 
Wielki, w kategorii chłopców 
reprezentacja ZSP Krasnobród. W tej 
pierwszej kategorii po raz pierwszy o 
zwycięzcy rozstrzygnęła punktacja 
pomocnicza (patrz regulamin turnieju - 
przyp. RS). Wszyscy uczestnicy 
podkreślali sprawny przebieg turnieju i 
jego miłą atmosferę obiecując swój 
udział za rok. 
 Pragnę podziękować Rolandowi 
Wyrostkiewiczowi za pomoc 
organizacyjną, opiekunom reprezentacji 
SP Majdan Wielki - Jackowi 
Kowalikowi i SP Kaczórki Krzysztofowi 
Szkałubie za przyjazd i przygotowanie 
drużyn, a dyrektorom w/w instytucji za 
ufundowane puchary i dyplomy, które 
zostały przez nich wręczone na 
zakończenie turnieju. 

  

 

 

Oto wyniki Turnieju: 
Kategoria-Dziewczęta kl. IV-V 

1M - Pasieczna  Marzena /SP MW/ 
2M - Mieszczyńska Sylwia /ZSP/ 
3M - Grela Anika /ZSP/ 

 
Kategoria - Dziewczęta kl. VI 

1M - Rębisz Katarzyna /SP MW/ 
2M - Bryła Ewelina /ZSP/ 
3M - Nędzyńska Katarzyna /SP MW/ 
 

Kategoria - Chłopcy kl. IV-V 
1M - Biela Mateusz /ZSP/ 
2M - Piskor Jakub /ZSP/ 
3M - Wiatrzyk Piotr /ZSP/ 
 

Kategoria - Chłopcy kl. VI 
1M – Litwin Szymon /SP MW/ 
2M – Kawka Patryk /ZSP/ 
3M – Kozyra Kamil /ZSP/ 
 

Informacje przekazał sędzia główny 

 turnieju mgr Sławomir Radliński.  

Do zagrywki i pląsów za rok  

po krótszej i cieplejszej zimie! 

 

 

 

Piłkarska wiosna 
 
 Zimowa aura nieco opóźniła 
początek wiosennej rundy rozgrywek w 
piłce nożnej. Pierwszy mecz drużyna 
„Igros” Krasnobród rozegrała 9 kwietnia 
br. na wyjeździe z drużyną „Spartakus” 
Szarowola. Nasza drużyna juniorów 
wygrała 3:0, natomiast seniorzy 
przegrali mecz wynikiem 0:3.  
 Oto wyniki kolejnych meczów 
rozegranych w rundzie wiosennej: 

15 kwietnia 2006r.: 
„Igros” – „Korona” Łaszczów 

2:2 seniorzy, 4:3 juniorzy. 
19 kwietnia 2006r. 

„Igros” – „Łada” Biłgoraj  
0:5 seniorzy 

22 kwietnia 2006r. 
„Hetman II” Zamość – „Igros” 

4:1 seniorzy, 3:2 juniorzy. 

 
 W imieniu Zarządu MGKS 
"IGROS" Krasnobród serdecznie 
zapraszam na kolejne mecze naszej 
drużyny o mistrzostwo klasy "0" w 
sezonie 2005/2006 (runda wiosenna), 
które odbędą się na stadionie sportowym 
w Krasnobrodzie przy ul. Wczasowej w 
następujących terminach i godzinach: 
 

03.05.2006 (środa) 
"IGROS" - GKS "ALEKSANDRIA" 

ALEKSANDRÓW 
godz. 15.30 - juniorzy 
godz. 17.30 – seniorzy 

 
14.05.2006r. (niedziela) 

"IGROS" - SP "VIKTORIA" ŁUKOWA 
godz. 15.00 - juniorzy 
godz. 17.00 - seniorzy 

 
 

28.05.2006r. (niedziela) 
"IGROS" - ASPN "ROZTOCZE" 

SZCZEBRZESZYN 
godz. 15.00 - juniorzy 
godz. 17.00 - seniorzy 

 
11.06.2006r. (niedziela) 

"IGROS" - KS "RO-MA RELAKS" 
KSIĘŻPOL 

godz. 15.00 - juniorzy 
godz. 17.00 - seniorzy 

 
25.06.2006r. (niedziela) 

"IGROS" - GLKS "OMEGA" STARY 
ZAMOŚĆ 

godz. 15.00 - juniorzy 
godz. 17.00 – seniorzy 

 
 Zapraszając na mecze piłki nożnej 
naszej drużyny bardzo prosimy kibiców 
o sportowe zachowanie. 

S. Radliński 
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