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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

Remonty dróg gminnych 
W miesiącu kwietniu bieżącego roku Bur-
mistrz Krasnobrodu podpisał kontrakt na 
przeprowadzenie zadań remontowych na-
stępujących odcinków dróg gminnych na 
terenie miasta Krasnobród:  
1) Remont ulicy Rynek w Krasnobro-
dzie – odcinek 90m. 
2) Remont ulicy Targowej w Krasno-
brodzie – 2 etap –odcinek 50m. 
3) Remont drogi dojazdowej do Sana-
torium Rehabilitacyjnego w Krasnobro-
dzie – 2 etap – odcinek 80m. 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg 
nieograniczony dotyczący remontów dróg 
do Gminy Krasnobród swoje oferty skie-
rowało sześć firm drogowych z naszego 
regionu. Spośród złożonych ofert wybrano 
ofertę Zakładu Wapienno-Piaskowego z 
Bełżca. W ramach przyznanego kontraktu 
firma wykona zadanie oznaczone jako pa-
kiet A w ramach, którego przeprowadzi 
remont ulicy Targowej i Rynek. Wartość 
kontraktu dla części zamówienia oznaczo-
nego jako A wynosi 128.211,48 zł. 

Na wykonawcę zadania oznaczonego 
jako pakiet B zostało wybrane Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych Spółka z Za-
mościa. W ramach przyznanego kontraktu 
firma wyremontuje 80m odcinek drogi do-
jazdowej do Sanatorium Rehabilitacyjnego 
w Krasnobrodzie. Wartość kontraktu tej 
części zamówienia wynosi: 36.873,43 zł. 
Remont ulicy Rynek w Krasnobrodzie zo-
stał już rozpoczęty i zakończony zostanie 
do dnia 30 maja br. natomiast ulicy Targo-
wej i drogi dojazdowej do Sanatorium w 
Krasnobrodzie do dnia 20 czerwca br. Wy-
remontowane odcinki dróg otrzymają na-
wierzchnię z kostki brukowej.  

 
Remonty dróg gminnych 
w Zielonem i Hutkowie 

W miesiącu kwietniu bieżącego roku 
Burmistrz Krasnobrodu udzielił zlecenia 
Przedsiębiorstwu Robót Drogowych 

 
 
Spółka z o.o. na wykonanie remontów dróg 
masą asfaltową na gorąco. Roboty związa-
ne z remontami potrwają na terenie Zielo-
nego i Hutkowa do końca kwietnia br., a w 
Krasnobrodzie do 30 maja 2007r. W ra-
mach remontu zostanie również poprawio-
na nawierzchnia w miejscu przejścia przez 
jezdnię kolektora deszczowego z Placu 
Siekluckiego do ulicy Rynek oraz włącze-
nie wyremontowanej ulicy Rynek do ulicy 
3-go Maja.  
 

Roboty melioracyjne 
w Dominikanówce 

W miesiącu kwietniu bieżącego roku na 
wniosek mieszkańców miejscowości Do-
minikanówka Urząd Miejski w Krasnobro-
dzie dokonał gruntownego odtworzenia 
rowów melioracyjnych na znacznej części 
łąk wchodzących w skład gospodarstw tej 
miejscowości. Łączna długość udrożnio-
nych rowów wyniosła około jednego kilo-
metra. Roboty przeprowadzono koparką do 
melioracji renomowanej marki LIE-
BHERR. Sprzęt został wynajęty z Zakładu 
Usług Sprzętowo -Transportowych Adam 
Gwizdała z Tomaszowa Lubelskiego. Sto-
pień zamulenia rowów na niektórych od-
cinkach miejscami wynosił 80%. Obecnie 
plantowanie ziemi z odtworzenia rowów 
przeprowadzane jest przy pomocy spycha-
cza udostępnionego przez Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Krasnobrodzie. 
Udrożnienie rowów ma zapobiec degrada-
cji łąk jak również poprawić przejezdność 
okresowo podtapianej drogi gminnej łączą-
cej Dominikanówkę z Hutkowem. 
 

Montaż oznakowania 
pionowego dróg 

Na zlecenie Gminy Krasnobród przed se-
zonem turystycznym montowane jest 
oznakowanie pionowe dotyczące oznako-
wania turystycznego oraz parkingów na te-
renie Krasnobrodu. W firmie WIMED, w 
kwietniu bieżącego roku Gmina Kra-
snobród zakupiła dwa panele turystyczne 
(drogowskazy) reklamujące Krasnobrodz-
kie Muzeum Parafialne. Panele turystyczne 
zostaną umieszczone na istniejących kon-
strukcjach przy parkingu przy Placu Sie-
kluckiego oraz na terenie zatoki autobuso-
wej na osiedlu Podklasztor w Krasnobro-
dzie. 

 

 
 
Po ponad rocznej przerwie na teren osiedla 
Podklasztor powróciło zdemontowane 
podczas remontu zatoki autobusowej w 
Podklasztorze oznakowanie turystyczne 
trójkąta przyjaźni Łuck – Lublin- Brześć.  
Montaż oznakowania oraz przeprowadze-
nie niezbędnych napraw istniejącego ozna-
kowania powierzono Spółdzielni Produkcji 
Rolnej w Majdanie Wielkim. 
 

Kontynuacja budowy dróg 
w Majdanie Małym i Grabniku 

W miesiącu kwietniu rozstrzygnięty został 
przetarg nieograniczony na budowę odcin-
ków dróg gminnych w Majdanie Małym – 
178m oraz w Grabniku – 200m. Najko-
rzystniejszą dla Gminy Krasnobród ofertę 
na realizację obu zadań inwestycyjnych 
spośród trzech firm biorących udział w 
przetargu złożyła Spółdzielnia Produkcji 
Rolnej w Krasnobrodzie. Oba przewidzia-
ne do budowy odcinki dróg zostaną zreali-
zowane z kostki betonowej trylinki. 
 

Plan odnowy miejscowości 
Gmina Krasnobród przygotowuje się do 
pozyskania funduszy unijnych w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi”, z które-
go można uzyskać dofinansowanie na re-
monty, przebudowy i wyposażenie obiek-
tów pełniących funkcje publiczne (np. re-
misy strażackie, świetlice it.). Aby ubiegać 
się o środki na w/w i podobne cele należy 
przygotować dokumenty w postaci strategii 
rozwoju gminy i planów odnowy miejsco-
wości. W tym celu w dniu 13 kwietnia br. 
odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkań-
cami Majdanu Wielkiego, na którym 
przedstawione zostały założenia oraz prze-
prowadzono dyskusje nad najbardziej pil-
nymi potrzebami dla tej miejscowości. Aby 
powstał plan odnowy Majdanu Wielkiego 
trzeba będzie jeszcze kilku spotkań.  
W najbliższym czasie podobne spotkania 
będą się odbywały również w innych miej-
scowościach gminy Krasnobród. 
  

Nowe okna w Szkole 
 w Majdanie Wielkim 

Już wkrótce w budynku Szkoły Podstawo-
wej w Majdanie Wielkim stare drewniane 
okna będą wymieniane na nowe okna z 
PCV. Prace związane z wyminą okien 
prowadzić będzie wyłoniony w wyniku 
przetargu wykonawca - Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Privland” z Kalinowic. 
Zgodnie z zawartą umową wymienionych 
zostanie 69 szt. okien. Termin realizacji 
zadania to 4 czerwca 2007r. Wartość zada-
nia - 59.338,21 zł. 

 
Zawody strażackie 

W dniu 20 maja 2007 roku o godz. 14.00 
na stadionie sportowym w Jacni odbędą się 
zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek 
OSP z terenu gmin Adamów i Krasnobród. 
Organizatorzy zapraszają do kibicowania 
biorącym udział w zawodach jednostkom.  

 

Informacje zebrała: 

       M. Czapla 
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Kościół Św. Ducha w Krasnobrodzie 
Rozmowa z Księdzem Prałatem Romanem Marszalcem – proboszczem Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii 

Panny w Krasnobrodzie, budowniczym Kościoła pw. Św. Ducha w Krasnobrodzie-Podzamku 
 

M. Cz.: W dniu 27 maja 2007r. w Kra-

snobrodzie odbędzie się niecodzienna 

uroczystość - konsekracja Kościoła pod 

wezwaniem Św. Ducha. Majowa uroczy-

stość jest zwieńczeniem wieloletniej pra-

cy, jaką włożył Ksiądz Prałat w to wielkie 

dzieło. Proszę opowiedzieć, jakie były po-

czątki, kiedy i jak zrodziła się inicjatywa 

budowy kościoła na osiedlu Podzamek w 

Krasnobrodzie? 

Ks. Roman 
Marszalec – Po-
czątki sięgają ro-
ku 1998. W dniu 
10 stycznia 
1998r. Sanato-
rium Rehabilita-
cyjne dla Dzieci 
w Krasnobrodzie 
obchodziło jubi-
leusz 40-lecia ist-
nienia. Na tę uro-

czystość został zaproszony Pasterz Diece-
zji ks. bp. Jan Śrutwa. Podczas tego poby-
tu w Krasnobrodzie zaproponowałem 
Księdzu Biskupowi przejażdżkę ulicami 
Krasnobrodu. Jadąc w kierunku Podzam-
ku zatrzymaliśmy się na wzniesieniu, skąd 
roztaczał się widok na osiedle Podzamek. 
Wówczas zapytałem Księdza Biskupa czy 
nie widziałby potrzeby wybudowania tutaj 
kościoła? Odpowiedź Księdza Biskupa na 
to pytanie była pozytywna. Bez wahania 
zaaprobował ten pomysł i zlecił mi rozpo-
częcie starań o pozyskanie placu, pozwo-
lenia na budowę i rozpoczęcia budowy 
świątyni. I tak to się zaczęło. 
 
M. Cz.: Skąd pomysł lokalizacji kościoła 

właśnie na Podzamku, a nie w jakiejś in-

nej części Krasnobrodu? 
Ks. R. M. – Nowa świątynia była budo-
wana z myślą o mieszkańcach Domu Po-
mocy Społecznej, kuracjuszy przebywają-
cych w Sanatorium Rehabilitacyjnym dla 
Dzieci im. Janusza Korczaka oraz miesz-
kańcach osiedla Podzamek. Obie wymie-
nione instytucje, pomimo tego, że prze-
bywają w nich duże grupy osób nie miały 
kaplicy z prawdziwego zdarzenia, a 
mieszkańcy osiedla Podzamek udając się 
do parafialnego Kościoła musieli poko-
nywać drogę o długości ok.3 km. Powsta-
jący kościół będzie nowym miejscem kul-
tu religijnego pełniącym także funkcję in-
tegracyjną. Mieszkańcy Domu Pomocy i 
dzieci z Sanatorium nie będą już odizolo-
wani, ale wspólnie z mieszkańcami osie-
dla Podzamek będą mieli dogodne warun-
ki do udziału w różnych spotkaniach mo-
dlitewnych. Jestem przekonany, że nowa 
świątynia przyniesie korzyść dla  

wszystkich wspomnianych grup spo-
łecznych. 
 

M. Cz.: Dlaczego Kościół na Podzamku 

jest pod wezwaniem Świętego Ducha? 
Ks. R. M. – Tytuł kościoła nie jest 
przypadkowy. Myśl budowy kościoła 
powstała w roku Świętego Ducha – 
wielkiej Nowenny przed Jubileuszem 
2000 Roku Chrześcijaństwa. Poza tym 
w naszej tradycji kościoły szpitalne i sa-
natoryjne noszą nazwę Świętego Ducha. 
 

M. Cz.: Kościół Świętego Ducha pre-

zentuje się bardzo okazale i ładnie 

wkomponował się w malowniczy krajo-

braz Podzamku. Jest to największa bu-

dowla sakralna, jaką Ksiądz wybudo-

wał. Powstanie takiej świątyni to 

ogromne wyzwanie, duża odpowie-

dzialność i ogromny wkład pracy. Pro-

szę powiedzieć, co w trakcie budowy ko-

ścioła było najtrudniejsze, sprawiało 

najwięcej problemów? Jakieś szczegól-

nie trudne sytuacje, zdarzenia? 
Ks. R. M. – W ciągu całej budowy było 
wiele trudnych sytuacji. Jednak zdecy-
dowanie najtrudniejsza dla mnie miała 
miejsce w kwietniu 2002r., kiedy to 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólne-
go w Zamościu, firma która zajmowała 
się budową kościoła upadła. Wówczas 
wszystkie sprawy upadłej firmy przejął 
wyznaczony przez sąd syndyk. Władze 
upadłego przedsiębiorstwa żądały moim 
zdaniem  zbyt wygórowanej zapłaty za 
wykonaną pracę. Sprawa trafiła do sądu. 
Sad nawoływał do ugody. Zatrudniony 
przeze mnie prawnik i inspektor nadzoru 
twierdzili, że byłoby wielce nieuczciwe 
zaspokojenie żądań upadłego już przed-
siębiorstwa. Odbyło się kilka spotkań w 
tej sprawie, niestety pracownik tej firmy 
zatrudniony przez syndyka masy upa-
dłościowej ciągle trwał przy niesłusz-
nych moim zdaniem żądaniach. Na 
szczęście, po wielu perypetiach, za obo-
pólną zgodą doszło wreszcie do poro-
zumienia. Pod koniec stycznia 2003r. 
wpłaciłem na rzecz upadłej firmy realną, 
nie tę wyimaginowaną przez syndyka 
należność. Była to kwota o połowę 
mniejsza niż żądano. I tak zakończył się 
trwający prawie rok konflikt (spór). 
 
M. Cz.: Kościół Świętego Ducha to nie 

tylko ogromne wyzwanie, duża odpo-

wiedzialność i ogromny wkład pracy, 

ale zapewne ogromna radość z realiza-

cji tego dzieła? Który etap budowy ko-

ścioła przyniósł Księdzu największe za-

dowolenie? 
Ks. R. M. – Każdy etap postępujących 
prac przynosił zadowolenie i radość. 

Zdecydowanie jednak największe zado-
wolenie sprawiało mi wyposażanie ko-
ścioła. Każdy dodany element, detal: 
granitowa posadzka, żyrandole, ołtarz, 
ławki, stacje Drogi Krzyżowej i inne. 
Wszystko to, co cieszy ludzkie oko i jest 
jednocześnie nagrodą za trud i nieprze-
spane noce. 
 

M. Cz.: Czas budowy obiektów sakral-

nych w ramach czynu społecznego 

przeszedł już do historii. Do budowy i 

wyposażenia Kościoła Świętego Ducha 

musiały być zapewne zatrudnione pro-

fesjonalne firmy i wykonawcy? 
Ks. R. M. – Tak. Wszystkie wykonane 
prace wykonywały profesjonalne firmy i 
wykonawcy, którym za wszystko trzeba 
było zapłacić. 
 

M. Cz.: Tak okazały kościół, to potężna 

inwestycja, która wymagała dużych na-

kładów finansowych. Skąd pochodziły 

środki na budowę i wyposażenie kościo-

ła? 
Ks. R. M.: Kościół Świętego Ducha zo-
stał wybudowany w całości z ofiar tutej-
szych Parafian i Pielgrzymów. Korzysta-
jąc z okazji, za pośrednictwem „Gazety 
Krasnobrodzkiej” składam serdeczne 
Bóg Zapłać wszystkim życzliwym lu-
dziom, którzy dobrym słowem, radą, 
modlitwą i finansowo wspierali budowę 
kościoła. Dziękuję także wszystkim fir-
mom i osobom za współpracę przy two-
rzeniu tego wielkiego dzieła. Niech Pan 
Bóg wszystkim wynagrodzi.  
 

M. Cz.: Przed nami uroczystość konse-

kracji Kościoła Św. Ducha, która za-

planowano na niedzielę 27 maja 2007r., 

czy mógłby Ksiądz zdradzić jakieś 
szczegóły tej uroczystości? 
Ks. R. M.: Uroczystość konsekracji ko-
ścioła rozpocznie się o godz. 16.00. 
Uroczystego poświęcenia kościoła do-
kona Ordynariusz Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej ks. bp dr Wacław Depo. 
Na uroczystość tę zostaną zaproszeni 
przedstawiciele wszystkich firm, które 
swoją pracą przyczyniły się do powsta-
nia tak pięknego obiektu. Mam również 
nadzieję na liczny udział wiernych w tej 
uroczystości. Za pośrednictwem „Gaze-
ty Krasnobrodzkiej” serdecznie zapra-
szam wszystkich do udziału w konse-
kracji Kościoła św. Ducha. 
 

M. Cz.: Dziękuję za zaproszenie na 

uroczystości. Dziękuję za rozmowę.  
Ks. R.M.: Dziękuję za zainteresowanie 
się tematem Kościoła Św. Ducha i pu-
blikację informacji na ten temat na ła-
mach G.K. 

Rozmawiała: Mariola Czapla 
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Kalendarium powstania 
Kościoła p.w. Ducha Świętego w Krasnobrodzie 

 

30 listopada 2005 – Zakończenie wyko-
nywani instalacji elektrycznej. 
 
Styczeń 2006 – Transport z Chin granitu 
na układanie posadzki w kościele.  
 
30 maj 2006 – Zakończenie wykonania 
posadzki z granitu. 
 
14 listopada 2006r. – Montaż żyrandoli i 
innych elementów oświetleniowych. 
 
25 stycznia 2007r. – Uzyskanie pozwo-
lenia na użytkowanie kościoła. 
 
01.03.2007r. – Wykonanie stacji Drogi 
Krzyżowej.  
 
31.03.2007r. – Montaż ołtarza głównego.  
 
12.04.2007r. – Ustawianie ławek. 
 
15 kwietnia 2007r. – Udostępnienie ko-
ścioła dla zwiedzających.   
 
Kwiecień 2007 – Układnie kostki bru-
kowej, porządkowanie terenu przed ko-
ściołem, wykonanie parkingów. 
 
27.05.2007r. - Uroczyste poświęcenie 
kościoła przez Ordynariusza Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej ks. bp. dr Wa-
cława Depo. 
 

Fotoreportaż z budowy kościoła Św. Ducha 

– str. 10-11 
 

 
 Wszystkie ważniejsze czynności i 
działania związane z inicjatywą oraz bu-
dową nowej świątyni zawarte są w „Kro-
nice kościoła pw. Świętego Ducha w 
Krasnobrodzie” prowadzonej przez Ks. 
Romana Marszalca. Dzięki uprzejmości 
Księdza Prałata, korzystając z tej kroniki, 
możemy sięgnąć do początków tego 
wielkiego dzieła i przypomnieć ważniej-
sze etapy jego tworzenia. Oto one: 
 
10 stycznia 1998r. - W prywatnej roz-
mowie Ks. Romana Marszalca probosz-
cza parafii z dyrektorem Domu Opieki 
Społecznej panem Wiktorem Juszcza-
kiem zrodziła się myśl budowy kościoła 
na osiedlu Podzamek. Zamysł budowy 
kościoła został przedstawiony przebywa-
jącemu w tym dniu w Krasnobrodzie Pa-
sterzowi Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej Ks. Bp. prof. dr hab. Ja-
nowi Śrutwie, który go zaakceptował. 
 
30 marca 1998r. – Rozpoczęcie starań o 
pozyskanie placu pod budowę. 
 
12 sierpnia 1998r. - Spisanie aktu nota-
rialnego mocą, którego Parafia w Kra-
snobrodzie nabyła grunt pod budowę Ko-
ścioła Świętego Ducha. 
 
Październik 1998r. - Wykonanie projek-
tu Kościoła pw. Świętego Ducha. Auto-
rem projektu jest mgr inż. architekt An-
drzej Pactwa z Wrocławia. 
 
12 czerwca 1999r. - Podczas wizyty w 
Zamościu Ojciec Święty Jan Paweł II po-
święcił Kamień Węgielny pod budowę 
Kościoła pw. Świętego Ducha. Ta pa-
miątkowa tablica w najbliższym czasie 
zostanie wmurowana na frontonie nowo 
wybudowanego kościoła (obok wejścia 
głównego). 
 
2 listopada 1999r. – Zatwierdzenie pro-
jektu budowlanego i wydanie pozwolenia 
na budowę. 
 
14 czerwiec 2000r. – Rozpoczęcie bu-
dowy Kościoła pw. Świętego Ducha 
 
15 czerwiec 2000r. - Przystąpiono do 
niwelacji terenu. „Wycięto” cześć po-
wierzchni góry, uzyskując teren płaski, 
na którym budowany jest kościół. 
 
19 czerwiec 2000r. – Rozpoczęto wyko-
py na fundamenty kościoła o głębokości 
4m i szerokości 3 m. Wykopy są prowa-
dzone w kamieniu, co daje pewność sta-
bilności budynku. W wykopach ustawia-
ne są szalunki na tzw. ławę. 
 

 
29 czerwiec 2000r. – Podczas uroczysto-
ści Św. Piotra i Pawła, ks. bp. Jan Śrutwa 
w obecności kapłanów, przedstawicieli 
Urzędu Wojewódzkiego, Starosty Powia-
tu Zamojskiego, Burmistrza Miasta Kra-
snobród i licznie zebranych wiernych do-
konuje poświęcenia placu, na którym bu-
dowany będzie kościół. Poświęcony zo-
staje również dębowy krzyż postawiony 
na placu. 
 
Lipiec 2000r. – Przez dwa tygodnie 
sześć samochodów ciężarowych przywo-
ziło ziemię z miejscowości Grabnik, któ-
rą  zasypywano wykopy. w których zala-
no ławę i na niej wymurowano funda-
menty kościoła. 
 
Październik 2000r. – Na tzw. punkcie 
zerowym rozpoczęto murowanie ścian 
kościoła 
 
21 maja 2001r. – Rozpoczęto murowa-
nie ścian parteru. 
 
Lata 2001- 2003 – Prace budowlane – 
murowanie ścian kościoła.  
 
18 lipiec 2003r. – Zakładanie kratownicy 
stropu nawy głównej (konstrukcję meta-
lową nawy głównej i naw bocznych sta-
nowi stal z Ołtarza Papieskiego w Zamo-
ściu). 

 
Lipiec 2003r. – Zbrojenie i betonowanie 
na sklepieniach naw bocznych.  
 
30 sierpień 2003r. – Rozpoczęcie budo-
wy więźby dachowej. 
 
Wrzesień – grudzień 2003r. – Łacenie i 
krycie blachą dachu kościoła. 
 
17 października 2003r. – Ustawianie 
krzyży na wieżach kościoła. 
 
6 kwiecień 2004r. – Rozpoczęcie wyko-
nywania tynków wewnętrznych kościoła 
 
31 maj 2004r. –Pierwsza Msza św. w 
Kościele Świętego Ducha w ramach Die-
cezjalnego Dnia Chorych odprawiona 
pod przewodnictwem Pasterza Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej ks. prof. dr 
hab. Jana Śrutwy. 
 
1 lipiec 2005 - Malowanie wnętrza ko-
ścioła.  
 
11 sierpnia 2005r. – Wykonanie projek-
tu posadzki. 
 
20 października 2005 – Montaż balu-
strad przy schodach i na chórze. 

 

Osoby i firmy 
 zaangażowane 

 w budowę  
Kościoła Św. Ducha 

 
Projektanci: 
inż. arch. Andrzej Pactwa -Wrocław 
inż. arch. Tadeusz Pactwa 
 

Konstrukcję wykonali: 
mgr inż. Leszek Dziuba - Zamość 
mgr inż. Edward Typiak 
 

Kierownikami budowy byli:  
Marian Adamczuk 
Adam Górniak 
Janusz Baj 
 

Inspektorem nadzoru nad całością budo-
wy był: 
Jan Repeć – Zamość 
 

Ciąg dalszy na str. 5 
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Obchody rocznicy śmierci 
 Ojca Świętego Jana Pawła II 

 

 Obchody 2 rocznicy śmierci Papieża 
Jana Pawła II były czasem zadumy i re-
fleksji w całej Polsce. Rocznicę tę w Kra-
snobrodzie także przeżywaliśmy w sposób 
szczególny.  
 Uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Jana Pawła II w Krasno-
brodzie w niedzielę 01 kwietnia 2007 roku 
po mszy świętej o godzinie 18.00 w koście-
le parafialnym przedstawili montaż słowno 
muzyczny poświęcony swojemu patrono-
wi. Gimnazjaliści w prezentowanych tek-
stach wspominali postać Ojca Świętego, 
jego nauczanie i najistotniejsze momenty z 
życia, w śpiewach natomiast usłyszeliśmy 
ulubione pieśni Jana Pawła II oraz wyraża-
ny po odejściu Papieża żal i tęsknotę. Mo-
dlitwa o rychłą beatyfikację zakończyła 
wystąpienie młodzieży, które spotkało się 
z uznaniem obserwujących je mieszkańców 
Krasnobrodu i okolic. Dowodzą tego gratu-
lacje składane nauczycielom przygotowu-
jącym montaż i jego oprawę tj. Marzenie 
Tetrycz, Renacie Radlińskiej, Beacie Pliż-
ga, Magdalenie Antoniak, Jarosławowi Ja-
błońskiemu i 

Andrzejowi Czapli. Po zakończeniu uro-
czystości w kościele jej uczestnicy przeszli 
pod pomnik Jana Pawła II, gdzie po modli-
twie poprowadzonej przez ks. Prałata Ro-
mana Marszalca młodzież złożyła kwiaty i 
zapaliła znicze.  
 W dniu 02 kwietnia w godzinie śmierci 
Patrona przed szkołą odbyło się spotkanie 
modlitewne około 400 mieszkańców Kra-
snobrodu chcących uczcić Wielkiego Pola-
ka. Spotkanie prowadziła grupa z Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży po kie-
runkiem ks. Adama Dworzyckiego. Pod-
czas spotkania odbył się Apel Jasnogórski, 
odmówiono modlitwę różańcową oraz mo-
dlitwę o beatyfikację Sługi Bożego Jana 
Pawła II. Modlitwom towarzyszyły śpiewy 
m.in. ulubionej pieśni Karola Wojtyły 
„Barka”. Symbolicznym momentem było 
ułożenie przed szkołą ze zniczy przynie-
sionych przez uczestników spotkania serca, 
które było wyrazem miłości do Ojca Świę-
tego i głębokiej wdzięczności za jego ży-
cie. Na zakończenie spotkania w pokazie 
multimedialnym ukazane zostały najważ-
niejsze chwile z życia Jana Pawła II 
 

oraz fragmenty uroczystości pogrzebo-
wych.  
 Młodzież z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Jana Pawła II w Krasno-
brodzie miała także swój udział w koncer-
cie p.t. „Mocni nadzieją – pamiętamy”, 
który odbył się w kościele katedralnym 
w Zamościu z okazji rocznicy śmierci Jana 
Pawła II. Grupa przygotowana przez panią 
Joannę Cios zaprezentowała recytacje tek-
stów poetyckich i listów apostolskich Jana 
Pawła II. Występując w gronie artystów 
operowych, orkiestry dętej i smyczkowej 
otrzymali liczne słowa uznania i gratulacje 
ze strony współwykonawców koncertu i 
widzów za wysoki poziom recytacji. 

Podjęte z okazji rocznicy śmierci 
Papieża Jana Pawła II przedsięwzięcia stają 
się tradycją naszej szkoły, w której uczest-
niczą liczni widzowie, przez co wspólnie 
poznajemy naukę naszego Patrona- Wiel-
kiego Polaka i przez co mamy okazję za 
jego wzorem stawać się lepszymi. 

 
Bogusława Pawluk 

Fotoreportaż - str. 20 

 

Osoby i firmy  zaangażowane 
w budowę Kościoła Św. Ducha 

 

Ciąg dalszy ze str. 4. 
 

Zatrudnione firmy budowlane: 
14.IV.2000r. – Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Ogólnego Zamość 
15.V.2002r. – Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowe „TORFEX” Kra-
snobród 
6.XI.2002r. – Zakład Usług Budowla-
nych Lublin 
15.VII.2005r. – Zakład Budowlany – 
Tomaszów Lubelski. 
 

Niwelacja terenu, wykopy na fundamen-
ty, układanie kostki brukowej wokół ko-
ścioła: Józef Bucior – Krasnobród 
 

Transport piasku: 
Marek Monastyrski – Krasnobród 
 

Suszenie drewna: 
Waldemar Kleniewski – Krasnobród  
 

Łacenie i krycie dachu:  
Firma Tadeusza Malinowskiego - 
Brzeziny k/Bełżca 
 

Okiennice na głównej wieży: 
Marek Górnik - Borki 
 

Posadzka: 
Projektanci – Dorota i Jarosław Bury – 
Lipsko, Wykonanie – INTERSTONE 
Sp. z o.o. - Andrychów  

 

Prace kamieniarskie – Janusz Gontarz i 
Andrzej Gontarz – Krasnobród 
 

Projekt i wykonanie ołtarza głównego 
wraz z odlewami:  
Andrzej Pasoń – Stary Sącz 
 

Wykonanie tzw. ołtarza posoborowego i 
ambonki oraz prace kamieniarskie przy 
ołtarzu głównym: Monika Staniszew-
ska i Leon Staniszewski – Radom 
 

Tabernakulum: 
Jerzy Szczepaniak - Rzeszów 
 

Instalacja elektryczna: 
Tadeusz Kurantowicz - Krasnobród 
 

Żyrandole: Franciszek Potaczała – 
Grodzisko Nowe 
 

Nagłośnienie kościoła: 
Eugeniusz Popek - Poznań 
 

Metalowa balustrada przy schodach i na 
chórze: Piotr Struk - Zamość 
 

Okna: 
Wykonanie: Zakład Jana Ostaszew-
skiego z Tomaszowa Lub. Szklenie – 
Józef Wilk z Tomaszowa Lub. 
 

Drzwi: 
Stanisław Szewczuk - Bondyrz  
 

Komoda i konfesjonały: 
Jerzy Palikot – Dominikanówka 

 

Ławki: 
Drewno – Tartak Sławomir Bujnowski 
– Majdan Sitaniecki, Wykonanie – Jó-
zef Kowalczyk – Krasne 
 

Transport ławek: 
Krzysztof Sawulski – Krasnobród 
 

Autor obrazów: „Ostatnia Wieczerza”, 
„Św. Brat Albert”, „Matka Boska Lore-
tańska”, „Jan Paweł II otwiera Drzwi 
Święte”:  
Mieczysław Kozdra - Kaczórki 
 

Droga Krzyżowa: 
Firma „ELMEK” – Nowa Sól 
 

Prace stolarskie na zapleczu chóru: 
Marian Rembisz - Borki 
 

Fotele wraz z pufami do prezbiterium 
kościoła:  
Stanisław Drąg - Boratyn 
 

Oświetlenie zewnętrzne - projekt i wy-
konanie: 
Zamojska Korporacja Energetyczna 
S.A. i Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we „AGTEL” w Zamościu 
 

Okazywana życzliwość i doraźna po-
moc: 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w 
Krasnobrodzie Wiktor Juszczak i 
pracownicy DPS 
 

Dokumentacja fotograficzna budowy ko-
ścioła: 
Stanisława Kościńska – Krasnobród 
 

Na podstawie kroniki Kościoła  

Św. Ducha oprac. M. Czapla 
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Coś o ubóstwie...   
 W naszym październikowym artyku-
le poświęconym wadzie chciwości 
zwróciliśmy uwagę na niewłaściwe po-
dejście człowieka do dóbr tego świata; 
na skąpstwo, rozrzutność, marnotraw-
stwo. Dziś spróbujemy zatrzymać się 
nad cnotami, które pozwalają właściwie 
podejść do tych dóbr, a więc zastanowi-
my się wspólnie nad tajemnicą ewange-
licznego rozumienia ubóstwa. 
 Niestety, często spotykamy się z 
niewłaściwym rozumieniem ewange-
licznego pojęcia ubóstwa. Większość 
odczytuje Ewangelię poprzez pryzmat 
podejścia bogatego człowieka, który 
przyszedł do Chrystusa, by postawić Mu 
pytanie: „Co mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne?” Usłyszał wówczas wy-
magania: „Sprzedaj wszystko, co po-
siadasz, rozdaj ubogim, przyjdź i 
pójdź za Mną”. Młodzieniec odszedł 
smutny. Ta scena akcentuje wyrzecze-
nie, konieczność pozbycia się wszyst-
kiego, co człowiek posiada, aby mógł iść 
za Chrystusem. Łatwo, więc wyciągają z 
niej wniosek, że chrześcijanin powinien 
stać się biedny. Jest to jednak wniosek 
błędny. Ewangelicznie rozumiane ubó-
stwo wcale nie utożsamia się z biedą. 
 Maria, siostra Łazarza, rozbiła fla-
konik drogocennego olejku, którego ce-
na dorównywała rocznej zapłacie za 
ciężką pracę w winnicy. Maria nie była 
biedna, skoro mogła zdobyć się na taki 
prezent dla Chrystusa, a jednak była 
ewangelicznie uboga.  
 Dom Łazarza, Marty i Marii, gosz-
czących Chrystusa razem z Jego 
uczniami, był domem ludzi bogatych, ale 
cała rodzina żyła w duchu ewangelicz-
nego ubóstwa.  
 Nikodem, arystokrata izraelski, kie-
dy kupił sto funtów wonności oraz prze-
ścieradła, potrzebne do pogrzebu Chry-
stusa, nie był człowiekiem o pustej kie-
szeni, ale był ubogi w duchu.  
 Józef z Arymatei, który odstąpił 
swój grób Chrystusowi, nie należał do 
ludzi biednych, ale był ubogi w duchu 
Ewangelii.  
 Zacheusz, celnik z Jerycha, był bar-
dzo bogaty; połowę bogactwa rozdał 
ubogim, wynagrodził w czwórnasób 
tych, których skrzywdził, i dalej został 
człowiekiem bogatym, a Chrystus mu 
oznajmił: „Dziś zbawienie stało się 
udziałem tego domu”. Maria, Marta, 
Łazarz, Nikodem, Józef z Arymatei, Za-
cheusz to ludzie święci, a nie można być 
świętym, nie żyjąc w ewangelicznym 
ubóstwie. 
 Trzeba, zatem odkryć Chrystusowe 
podejście do bogactwa, do dóbr tego 
świata. Wszyscy wymienieni bohatero-
wie  

Ewangelii gotowi byli ofiarować to, co 
posiadali, tym, którzy potrzebowali. Nie 
byli do swych dóbr przywiązani, nie byli 
ich niewolnikami. Mieli, lecz nie byli 
chciwi, nie byli skąpi, nie zagarniali po-
siadanych dóbr tylko dla siebie. I w tym 
świetle zaczynamy rozumieć, że właści-
wa postawa, jakiej wobec dóbr tego 
świata Chrystus domaga się od swoich 
uczniów, polega na umiejętności wyko-
rzystania posiadanych dóbr i na umiejęt-
ności ich gromadzenia, aby przez to po-
większać również możliwość czynienia 
dobra. Każdy chrześcijanin powinien 
troszczyć się o to, co posiada, aby to za-
bezpieczyć, aby się nic nie zmarnowało, 
powinien troszczyć się o to, by powięk-
szyć zasoby, które już posiada, by móc 
wykorzystać swoje mienie dla czynienia 
dobra. 
 W Liturgii Kościoła pod datą 4-go 
listopada wspominamy świętego Karola 
Boromeusza; należał on w swoim czasie 
do najbogatszych ludzi w Italii. Umiał 
swymi dobrami zarządzać. Gdy się zo-
rientował, że zarządzanie majątkiem 
zajmuje mu zbyt wiele czasu, postanowił 
zwolnić cztery piąte swojej służby; były 
to setki ludzi. W duchu Ewangelii pa-
trząc, wiedział jednak, że bezrobocie jest 
nędzą; i kiedy zwalniał ludzi, każdemu 
wypłacił roczną pensję, aby ów z tym 
kapitałem mógł wystartować. Oto ewan-
geliczne podejście św. Karola Borome-
usza do dóbr tego świata. On wiedział, 
że jeśli kogoś zwalnia, ów zanim znaj-
dzie pracę, musi z czegoś żyć. Oto du-
chowa wielkość człowieka bogatego. 
 W podejściu do ubóstwa Ewangelia 
podaje dwa rozwiązania. Jedno skrajne, 
radykalne; zrezygnować z tego, co 
posiadamy, by pokazać, że człowiek 
może żyć na tej ziemi godnie 
(zachowując swą twarz) nawet w 
skrajnym ubóstwie. Do takiego życia są 
wezwani nieliczni. Do takiego 
wyrzeczenia musi być człowiek 
specjalnie przez Boga powołany. 
Dokonuje się to dlatego, że Bóg wzywa 
kogoś do modlitwy, a więc do tak 
bliskiego zjednoczenia z sobą, że 
jakakolwiek troska o dobra tego świata 
mu przeszkadza. Wówczas wybiera on 
jedną z dwu wartości. Zjednoczenie z 
Bogiem jest wartością tak fantastyczną, 
że człowiek się nawet nie ogląda za 
dobrami tego świata. Gotów jest 
zostawić całe bogactwo, byle posiąść 
ewangeliczną perłę. Obok modlitwy 
drugie zadanie posiada wymiar 
świadectwa. Świat ciągle akcentuje 
bogactwo. Tam, gdzie ludzie żyją 
chciwością i skąpstwem, jest potrzebny 
człowiek szczęśliwy, który nie posiada 
prawie nic. Takie powołanie jest rzadkie.  

 

Jeden człowiek jest powołany wśród 
tysięcy wierzących do całkowitej 
wolności, do rezygnacji z dóbr tego 
świata, aby być znakiem. To jest 
powołanie, które jest potrzebne światu 
jak światło, aby przypominało, że życie 
duchowe, oparte o wielkie wartości, jest 
na tej ziemi możliwe. 
Wszyscy pozostali nie powinni zabiegać 
o to, by ze swego mienia rezygnować, 
lecz winni je przeznaczyć na czynienie 
dobra. To jest druga zasada 
ewangelicznego ujęcia ubóstwa. Taka 
jest konsekwencja miłości. Jeśli ja kogoś 
autentycznie kocham, cały swój świat, 
wszystko, co posiadam, jest do 
dyspozycji osoby kochanej. 
 Takie jest prawo miłości. Jeśli ja z 
całego serca kocham Boga, wszystko, 
cokolwiek posiadam, jest do Jego dys-
pozycji. I od momentu chrztu, z racji, że 
należę do Boga i kocham Boga, tylko 
czekam na to, by On mi wskazał, gdzie 
mogę mądrze wykorzystać to, co posia-
dam, dla czynienia dobra. Mój majątek 
jest tylko dobrem, którym zarządzam. 
Bogu zależy na tym, aby Jego syn czy 
córka mądrze owym majątkiem zarzą-
dzali. 
 Ewangelicznie rozumiane ubóstwo, 
jak z powyższego wynika, nie wyklucza 
biznesu. Gromadzenie pieniędzy winno 
się odbywać na zasadzie uczciwych re-
guł gry. Chrześcijanin może posiadać 
wiele i może być ewangelicznie ubogi. 
W Kościele w ciągu dwu tysięcy lat byli 
ludzie, wezwani do radykalizmu ewan-
gelicznego. Zakonnicy są takimi osoba-
mi, które przez złożone śluby; między 
innymi ślub ubóstwa wezwani są do te-
go, aby ukazać światu radykalizm ewan-
gelicznego ubóstwa. Natomiast kapłan 
diecezjalny takich ślubów nie składa. 
Mamy, więc okazję zobaczyć dwa po-
wołania. Zakonnik jest reprezentantem 
tych ludzi, którzy z woli Boga mają uka-
zać światu radykalizm ewangelicznego 
ubóstwa. Takie jest jego powołanie. Ka-
płan diecezjalny nie składa ślubu ubó-
stwa, on może być tak bogaty jak Za-
cheusz, jak Nikodem, jak Józef z Ary-
matei, tylko bogactwo, którym dysponu-
je, powinno być wykorzystane dla czy-
nienia dobra. I to się mieści w Kościele. 
To są dwa powołania, obydwaj przed-
stawiciele mogą zostać świętymi. Drogi 
ich są zupełnie różne. Kapłan diecezjal-
ny ze względu na kontakt z ludźmi po-
trzebuje pieniędzy dla czynienia różnych 
dzieł dobrych. Życie zakonne to powo-
łanie przede wszystkim do modlitwy, a 
troska o dobra materialne przeszkadza w 
modlitwie. Ewangelicznie rozumiane 
ubóstwo posługuje się trzema cnotami.  
 Oszczędnością, która nie jest skner-
stwem, jest to umiejętność mądrego wy-
dawania pieniędzy. Oszczędzam po to, 
bym mógł mądrze wydać.  

Ciąg dalszy na str. 8 
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Konsekwencje nieposzanowania 
praw człowieka 

 

 Zdumiewające jest to, jak w państwie 
prawa, trudno jest zagwarantować prawo 
człowieka do życia, od poczęcia do natu-
ralnej śmierci. Niby wszystko jest oczy-
wiste, a tyle problemów, przeszkód, lę-
ków, w końcu niemożności. Omówienie 
przyczyn takiego stanu rzeczy wymaga 
dłuższej analizy. Ważniejsza jednak w 
tym momencie wydaje się prezentacja 
aksjomatów, które już zostały w nauce 
ustalone. Nawiązując do wypowiedzi ks. 
Tadeusza Stycznia (profesora KUL i 
współpracownika Jana Pawła 
II),wygłoszonej w Radiu Watykańskim 
w 1985r.; należy podkreślić, że: prawo 
do życia to fundamentalne prawo czło-
wieka. Odbierając to prawo człowiekowi, 
pozbawia się go wszystkiego, co mu 
przynależy. 
Tylko człowiek posiada zdolność do 
etycznej oceny swoich czynów, rozezna-
nia tego co moralne, a co nie. Naczelną 
zasadą etyczną jest afirmacja drugiego 
człowieka, zwana przez Karola Kardyna-
ła Wojtyłę normą personalistyczną. Głosi 
ona, że osobę należy afirmować dla niej 
samej, tzn. każdy człowiek ma w sobie 
samym wystarczający powód, by go 
afirmować. Człowieka należy afirmować 
inaczej mówiąc – akceptować- bezwa-
runkowo, niezależnie od wieku, nieza-
leżnie od jego kondycji fizycznej i psy-
chicznej, stanu majątkowego i statusu 
społecznego. 
Człowiek zachowujący się etycznie afir-
muje człowieka, który dopiero co został 
poczęty i tego, który ma trzy miesiące 
prenatalne i tego, który właśnie się uro-
dził i tego, który ma 3, 30 i 90 lat, gdyż 
zmienna wieku nie jest tu istotna. Począ-
tek naszego osobowego życia zaczyna 
się w momencie poczęcia, a kończy w 
momencie śmierci.  
 Człowiekiem jest dziecko, które się 
poczęło i wiekowy starzec, bo życie 
człowieka, to proces ciągły i tożsamy, 
dzięki tożsamości swego podmiotu.  
Dlatego też, przerwanie tego procesu 
niezależnie od momentu, w którym do 
niego doszło nie odbywa się bez konse-
kwencji nie tylko prawnych, ale i psy-
chicznych. 
Wiadomo jakie są konsekwencje prawne, 
gdy dojdzie do zabicia człowieka. Znane 
są też (chociażby z literatury) dylematy 
moralne jakie ponosi zabójca człowieka 
już urodzonego. Ciągle jednak mało pi-
sze się o konsekwencjach psychicznych i 
duchowych jakie ponoszą osoby, które 
dokonały tzw. aborcji, bądź w niej w ja-
kikolwiek sposób uczestniczyły.  
Pani Dorota Kornas – Biela (dr psycho-
logii, pracownik naukowy KUL) w  

swojej książce zatytułowanej: Wokół po-

czątku życia ludzkiego, podaje, że zdecy-
dowana większość kobiet, które poddały 
się aborcji - doświadcza mniej lub bar-
dziej nasilonych negatywnych skutków 
psychicznych aborcji, co nie znaczy, że o 
nich mówi lub zdaje sobie z nich sprawę. 
Część kobiet nie łączy zmian w swoim 
funkcjonowaniu psychospołecznym z 
dokonanym czynem, niemniej jednak 
prowadzone w wielu krajach badania 
wykazały, iż po dokonaniu aborcji u ko-
biety, która się na nią zdecydowała; u oj-
ca, który się na nią zgodził lub, co gor-
sza, do niej namawiał; u lekarza, który ją 
wykonał,  a nawet u położnej, która mu-
siała przy niej asystować -  może wystą-
pić tzw. zespół poaborcyjny (Post Abor-
tion Syndrom-PAS), to znaczy, że u osób 
tych mogą pojawić się wszystkie, bądź 
tylko niektóre z objawów  takich  jak: 
powracanie do przeżyć związanych z 
aborcją w formie intensywnych przy-
krych odczuć(bólu psychicznego) na wi-
dok szpitala, dzieci, gdy słyszą dyskusję 
o aborcji. Poza tym, dominuje u nich 
uczucie smutku, przygnębienia, żalu, 
opłakiwania straty. Charakterystyczne są 
następujące wypowiedzi: ”Wciąż płaka-
łam. Ból trwał bardzo długo można go 
porównać do tragedii, jaką przeżywa się 
po stracie ukochanej osoby, spotęgowa-
nej tym, że to ja sama zdecydowałam. 
Nie mogłam patrzeć na kobiety w ciąży, 
na dzieci, na wózki, na ciuszki.” Wiele 
osób ma trudności z zasypianiem. Zmaga 
się z koszmarnymi snami na temat doko-
nanej aborcji. 
Pojawiające się poczucie krzywdy wyra-
ża się w większej drażliwości, braku 
opanowania, uczuciu upokorzenia i bez-
silności. Występują trudności w koncen-
tracji uwagi i nadmierne reakcje fizjolo-
giczne(kołatanie serca, przyspieszenie 
oddechu, drżenie rąk). 
Wyrzutom sumienia towarzyszy żal do 
siebie, lęk przed karą i potępieniem.  
Badania wykazują też, że pojawiają się 
natrętne myśli o dziecku, które zostało 
stracone. Kobiety podają, że liczą temu 
nieżyjącemu dziecku lata, zastanawiają 
się jakby wyglądało. Osoby zranione 
aborcją tracą cel i sens życia, miewają 
tendencje samobójcze. Odczuwają po-
czucie wyobcowania i samotności. Po-
gorszeniu ulegają ich kontakty między-
ludzkie, pogłębiają się konflikty. Poczu-
cie klęski, rozpaczy i upokorzenia jest 
tym większe im aborcja była wynikiem 
presji najbliższych.  
Obok zespołu poaborcyjnego wyrazem 
zaburzeń związanych z przeżywaniem 
aborcji jest szereg reakcji nerwicowych i 

choroby psychosomatyczne. Mówią o 
tym następujące wypowiedzi: ”Nie spa-
łam, nie jadłam. Przestałam funkcjono-
wać jako żona i matka. Źle radziłam so-
bie w pracy. Dzieci nie miały matki. 
Chwilami nienawidziłam ich za to, że 
one żyją, a tamto zabiłam. Chodziłam jak 
obłąkana.” 
Do tego wszystkiego dochodzi poczucie, 
że aborcja, która miała rozwiązać 
wszystkie problemy, stała się przyczyną 
znacznie poważniejszych trudności i o 
wiele trudniejszych do przezwyciężenia. 
Tak naprawdę stała się pułapką, koszma-
rem, z którego nie sposób wyjść o wła-
snych siłach. 
Badania amerykańskie wykazują, że 
mężczyźni również mogą doświadczyć 
wielu przykrych objawów zespołu po-
aborcyjnego, takich jak depresja, bezrad-
ność, lęk i osamotnienie. Dochodzi do 
tego złość na siebie i kobietę. A także 
świadomość skompromitowania się w ro-
li ojca i małżonka (partnera), który w 
chwili, gdy miał stanowić pomoc i opar-
cie dla kobiety, okazał swoją słabość. 
Wielu mężczyzn zaczyna w tej sytuacji- 
uśmierzać dyskomfort psychiczny- alko-
holem. A i tak, nawet po latach mają po-
czucie winy za przymuszenie żony do 
aborcji, czego nie mogą odżałować. Wy-
raża to chociażby ta wypowiedź:” Będę 
mieć wyrzuty sumienia do końca życia. 
Wiem, co to ból fizyczny, ale znacznie 
gorszy jest ból psychiczny, żyję w po-
czuciu winy, z obciążonym sumieniem. 
Nawet po tylu latach łzy cisną mi się do 
oczu.” 
Badania wykazały też, że aborcja ma 
również wpływ na wiele innych osób, np. 
u dzieci kobiet, które dokonały aborcji 
stwierdzono lęk przed śmiercią, niepo-
kój, koszmarne sny, wzrost agresywno-
ści, nagłe wybuchy gniewu, bądź strach i 
nienawiść do matki. Ponadto dzieci te 
częściej uciekają z domu i miewają ten-
dencje samobójcze.  
Jak widać aborcja dziecka tego „ nie-
chcianego” ma tak potężny negatywny 
wpływ na to już „chciane.” Dzieci w ro-
dzinach, w których dokonano aborcji są, 
przekonane, że ich rodzice również nie 
pragnęli. U młodszych dzieci rodzi to 
strach przed rodzicami, a u starszych 
brak szacunku wobec rodziców i nad-
mierne żądania wobec nich. Dzieci takie, 
czują się bezwartościowe, w związku z 
tym są drażliwe, nerwowe bądź apatycz-
ne. Wątpią w sens swego życia, w to, że 
komuś na nich zależy, że w ogóle warto 
żyć.  

Ciąg dalszy na str. 8 
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Konsekwencje nieposzanowania 
praw człowieka 

rozwój dziecka w okresie prenatalnym, 
(ku przerażeniu moich bliskich - jako, że 
trwał stan wojenny i można było zapła-
cić bardzo wysoką cenę za realizację te-
go typu szkolenia). 
 Na wykład, wyruszyłam, przyznaję z 
duszą na ramieniu. Nie tyle obawiałam 
się konsekwencji ze strony władz (cho-
ciaż te w tamtych czasach straszyły jaw-
ną wrogością), co niepewna byłam przy-
jęcia tych zagadnień przez osoby mogą-
ce mieć różne doświadczenia w tej dzie-
dzinie. Nie wiedziałam jaką reakcję 
emocjonalną wywoła mój wykład po-
przedzony, sprowadzonym, potajemnie z 
Włoch filmem C. Edelmana o rozwoju 
dziecka w jego prenatalnej fazie życia. 
Jakież było moje zdumienie i zarazem 
radość, gdy okazało się, że film został 
obejrzany z ogromnym zainteresowa-
niem. A jeden z lekarzy z naciskiem za-
pytał mnie dlaczego nie pokazałam jesz-
cze tego filmu w parlamencie. Dodał, że 
może wówczas lekarze nie byliby zmu-
szani do wykonywania aborcji. Odpar-
łam, że równie dobrze sprzeciwiać się 
aborcji mogą sami lekarze. Niedługo po 
tym, pewna osoba ze środowiska me-
dycznego, z wyrzutem zwróciła się do 
mnie w następujących słowach: ”I co też 
najlepszego pani narobiła, nikt z lekarzy 
w całym mieście nie chce dokonywać 
zabiegów przerywania ciąży. I co teraz 
będzie.?” Odparłam jej, że będą rodzić 
się dzieci, wszystkie. A ja osobiście, nie 
marzyłam o takim przebiegu sprawy. 
Nie wiem tylko jak długo to potrwa. Na 
ile odwagi wystarczy lekarzom. Obawia-
łam się, że zostaną złamani pierwszą 
groźbą utraty pracy, no, może nie wszy-
scy. I wówczas ta osoba zaczęła przeko-
nywać mnie, że są takie sytuacje, kiedy 
trzeba usunąć ciążę. Zaczęła je wymie-
niać, np.: gdy dziecko jest z gwałtu. Za-
pytałam ją, czy wówczas, do jednej 
przemocy należy dodawać drugą. Dla-
czego poszukuje rozwiązań, które  

 
obciążyłyby sumienie matki i do jednego 
zranienia doszłoby jeszcze większe. 
Przecież dziecko może być ewentualnie 
oddane do adopcji, gdyby okazało się, że 
matka nie jest w stanie zaakceptować go 
po urodzeniu. Generalnie nastawienie 
matki do dziecka z upływem czasu 
zmienia się na pozytywne. 
Następna wątpliwość jaką wyraziła moja 
rozmówczyni dotyczyła sytuacji, gdy 
dziecko zagraża zdrowiu lub życiu mat-
ki. Profesor Fijałkowski, uważał, że na-
wet wówczas aborcja jest znacznie więk-
szym szokiem i obciążeniem dla organi-
zmu matki, niż naturalne zakończenie 
ciąży porodem. Mojej koleżance lekarz 
powiedział, iż umrze przy porodzie, bo 
ma słabe serce. Dał Bóg, że szczęśliwie 
urodziła zdrową córeczkę. 
 Są sytuacje, gdy matka wybiera życie 
dziecka. Z miłości a może dlatego, że 
uważa go za równie ważne jak swoje. A 
może po prostu nie jest w stanie uśmier-
cić swego dziecka, nigdy, w żadnej sytu-
acji. 
Argumentem wysuwanym przez zwo-
lenników wyjątków w ustawie aborcyj-
nej jest jeszcze choroba dziecka. 
Powstaje więc pytanie: czy człowieka 
chorego bądź z wadą inny człowiek mo-
że uśmiercić?  
Kim się wtedy staje i jaką cenę psy-
chiczną oraz duchową przyjdzie mu za-
płacić za danie sobie przyzwolenia na 
pozbawienie drugiej osoby życia.  
Wydaje się, że jest to ciągle ten sam 
problem, problem ”kompleksu Pana Bo-
ga” Albo się uznaje, że jedynie Pan Bóg 
jest władcą życia i śmierci, albo próbuje 
się Go poprawiać. Z jakim efektem? 
Warto się nad tym zastanowić.  
 Nie spotkałam się jeszcze w życiu z 
sytuacją, żeby ktoś pominął Boga, zrobił 
po swojemu i żeby mu to w ostatecznym 
rozrachunku wyszło na dobre.  
Okazuje się też, że niezależnie od orien-
tacji religijnej nieliczenie się z prawami 
naturalnymi jest zawsze niebezpieczne 
dla człowieka. Szkodzi i jemu, i innym. 

                                                    
Zofia Kończewska-Murdzek 

Ciąg dalszy ze str. 7 

Ponadto stwierdzono, że dzieci matek, 
które poddały się aborcji, w swoim doro-
słym życiu popełniają ten sam błąd. A 
wobec swych dzieci urodzonych, czę-
ściej od innych, stosują kary cielesne. 
Okazało się, że już sama świadomość 
poglądów proaborcyjnych rodziców, za-
burza kształtowanie się postawy rodzi-
cielskiej u ich dzieci. Może być nawet 
przyczyną skłonności do maltretowania 
dzieci w założonych w przyszłości ro-
dzinach własnych. 
Ponadto badania wykazały, że lekarze i 
pielęgniarki w dniach wykonywania 
aborcji lub uczestniczenia w niej do-
świadczają wielu negatywnych przeżyć, 
tzn.: 
- odczuwają przygnębienie, depresyjny 

nastrój, uczucie niesmaku, 
- są niezadowoleni z siebie, zdenerwo-

wani, 
- odczuwają niepokój, frustrację, 
- mają poczucie bezsensu, odczuwają 

pustkę, 
- silnie przeżywają awersję do zabiegu, 

a nawet do miejsca pracy jako źródła 
frustracji. 

Ponadto personel medyczny odczuwa 
niechęć, czasami wręcz wrogość w sto-
sunku do kobiet przerywających ciążę. 
Niebezpieczną w tym zawodzie reakcją, 
która pojawia się po zabiegu jest cynizm 
i zdehumanizowany sposób patrzenia na 
ludzi. Występuje też kryzys identyfikacji 
z rolą lekarza i poczucie utraty statusu 
lekarza w oczach społeczeństwa. W 
związku z powyższym mogą pojawić się 
objawy psychosomatycznne, bezsenność 
i koszmary nocne. 
Powstaje warte rozważenia pytanie czy 
nie można by, tych raniących przeżyć 
zaoszczędzić, szczególnie ludziom mło-
dym, poprzez rzetelną i wszechstronną 
edukację. 
Naturalnie postawa wobec życia kształ-
tuje się przede wszystkim w rodzinie ale 
również i w szkole. Uważam, że obecny 
zakres programowy -dotyczący tego za-
gadnienia jest zbyt ubogi - i to zarówno 
na poziomie szkolnictwa podstawowego 
jak i akademickiego. Sprawę należy 
traktować jako pilną, bo cóż ważniejsze-
go od ludzkiego życia. Nie wolno zapo-
minać, że wiele błędnych i dramatycz-
nych w swych skutkach decyzji zostało 
podjętych na skutek nachalnej, cynicznej 
propagandy. 
 Przypomina mi się pewne ważne dla 
mnie doświadczenie. Na początku lat 
osiemdziesiątych zostałam poproszona 
przez prezesa Polskiego Związku Lekar-
skiego, w pewnym mieście do wygło-
szenia prelekji dla lekarzy. W związku z 
tym, że wybór tematu należał do mnie – 
zdecydowałam się przybliżyć lekarzom 

 

Coś o ubóstwie... 
 

Ciąg dalszy ze str. 6 
 Pracowitością (czyli pomnażaniem majątku); o niej będziemy mówili więcej, gdy bę-
dziemy omawiać wadę lenistwa.  
 I wreszcie trzecią cnotą; hojnością, czyli umiejętnością dzielenia się z tymi, którzy po-
trzebują.  
 Ktoś słusznie powiedział, że o wielkości człowieka decyduje porządek, który potrafi 
utrzymać w swoim sercu, w swej głowie i w swojej kieszeni. Porządek w kieszeni jest po-
trzebny po to, aby wielkie decyzje serca i głowy mogły być zrealizowane. 
 Mówimy o codziennym naszym życiu. Dziś zaglądamy do naszej kieszeni; jeśli jest 
pusta, nie martwmy się; ptaki nie mają kieszeni, a Ojciec je żywi. Trzeba zawierzyć. I to, 
co jest koniecznie potrzebne do życia, otrzymamy przez ręce dobrych i bogatych ludzi z 
rąk dobrego Boga. Jeśli ktoś w kieszeni ma dużo, niech się zastanowi, jakie dobro może 
jeszcze uczynić, dysponując tym, co posiada. Niech się również zastanowi, co czynić, aby 
ta kieszeń była coraz bogatsza. Duch Święty też potrzebuje naszych pieniędzy. 
 

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

    Ks. Krzysztof 
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Rozstrzygnięcie Konkursu Wielkanocnego 

 
 Dnia 2 kwietnia 2007r. w Krasno-
brodzkim Domu oceniono prace, które 
brały udział w tegorocznym, lecz mają-
cym już kilkuletnią tradycję „Konkursie 
Wielkanocnym na najładniejszą palmę, 
pisankę i stroik”. 
     Do pełnienia funkcji przewodniczącej 
komisji, która wyłoniła zwycięzców za-
proszono Panią Halinę Gontarz nauczy-
cielkę plastyki w ZSO w Krasnobrodzie, 
której pomagali pracownicy KDK: Ma-
riola Kawecka i Marek Molenda. 
 Oceniając prace członkowie komisji 
brali pod uwagę przede wszystkim sa-
modzielność, oryginalność oraz estetykę 
wykonania. 
 Dla zwycięzców konkursu Krasno-
brodzki Dom Kultury przygotował pa-
miątkowe dyplomy oraz skromne upo-
minki. Wszystkie prace zgłoszone do 
konkursu można było oglądać na wysta-
wie pokonkursowej zorganizowanej w 
Domu Kultury.  
 Poniżej publikujemy listę zwycięz-
ców i wyróżnionych, gratulacje zaś  
 

 
składamy wszystkim, którzy wzięli 
udział w tym konkursie i poświęcili swój 
czas na wykonanie wielkanocnych 
ozdób. 

W kategorii „PISANKA” 
I miejsce - Łucja Przytuła – kl. I Szkoła 
Podstawowa w Kaczórkach 
II miejsce – Paulina Działa – kl. III 
Szkoła Filialna w Wólce Husińskiej 
III miejsce – Anna Czapla – kl. V Ze-
spół Szkół Podstawowych w Krasnobro-
dzie 
 

WYRÓŻNIENIA: 
Karolina Trześniowska kl. V Zespół 
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 
Katarzyna Lis kl. IV Szkoła Podsta-
wowa w Majdanie Wielkim 
Manuela Przytuła kl. IV Szkoła Pod-
stawowa w Kaczórkach 
 

W kategorii „ PALMA” 
I miejsce - Iza Bełz – Zespół Szkół Le-
śnych w Biłgoraju 
II miejsce – Natalia Zburzyńska kl. IV 

 
Zespół Szkól przy Sanatorium 
III miejsce – Klaudia Nizio kl. II Zespół 
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 

 
WYRÓŻNIENIA: 

Dominika Dec kl. II Zespół Szkół Pod-
stawowych w Krasnobrodzie 
 

W kategorii „ STROIK” 
I miejsce - Kuba Kawka – kl.0 Zespół 
Szkól przy Sanatorium 
II miejsce – Katarzyna Gałan – kl. VI 
Szkoła Podstawowa w Majdanie W. 
III miejsce – Anna Bełz – kl. II Zespół 
Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie 
 

WYRÓŻNIENIA: 
Kamila Biszczad kl. II Zespół Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie 
Klaudia Górnik kl. IV Zespół Szkól 
przy Sanatorium 

 

M.K. 

 

 

Urząd Miejski w Krasnobrodzie, Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie,  
Krasnobrodzki Dom Kultury oraz Towarzystwo Regionalne Miasta i Gminy Krasnobród  

 

serdecznie zapraszają na  
 

V MAJÓWKĘ ROZTOCZAŃSKĄ 
29 kwietnia 2007r. i 3 maja 2007r. 

  
Program Majówki:  

29 kwietnia 2007r. - teren posesji CSiR „ENERGETYK” ul. Kościuszki 73 

godz. 11.00 – 18.00 - ekspozycja samochodów marek: FIAT, OPEL, RENOULT, jarmark ludowy z udziałem twórców ludowych 
godz. 11.00 – 14.00 – zjazd „Mini Gwiazd” – koncert zespołu „Koralik” 

•  wybory „Małej Miss i Małego Mistera Roztocza”  
•  konkursy wiedzy o pieniądzu i bańkowości  
•  konkursy wiedzy o motoryzacji i producentach samochodów  
•  konkursy znajomości walorów turystycznych Roztocza i Krasnobrodu  

godz. 14.30 – 16.30 – koncert zespołu „BLING” oraz Formacji Tańca Nowoczesnego „FOTON” z Chełma 
godz. 16.30 – 18.30 – koncert „HETMAŃSKICH SARMATÓW” oraz zespołów folkowych 
godz. 19.30 – 22.00 - Wybory MISS POLSKI – eliminacje do ćwierć finałów Miss Polski w Warszawie, koncert zespołu „LOLEK 
ORKIESTRA”. 

3 maja 2007r. - Kościół, ulice Krasnobrodu, Plac Siekluckiego 

godz. 9.00 - 11.30 – UROCZYSTOŚCI RELIGIJNO-PATRIOTYCZNE Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA - 
Kościół p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Krasnobrodzie 

•  Program patriotyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie W.  
•  Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny.  
•  Przemarsz pod Pomnik Konstytucji 3 Maja  
•  Okolicznościowe przemówienie.  
•  Złożenie kwiatów pod Pomnikiem.  

Godz. 15.00 – 22.00 – FESTYN NA PLACU SIEKLUCKIEGO W KRASNOBRODZIE 
15.00 - 19.00 – Majowe spotkanie z kulturą: występy zespołów folklorystycznych z Krasnobrodu: „Wójtowanie” i kapeli „Kra-
snobrodzkie Echo”, Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej, Zespołu Tańca Nowoczesnego „FART” z Krasnobrodu oraz dzieci ze 
świetlicy działającej przy Krasnobrodzkim Domu Kultury, konkursy z nagrodami.  
19.00 – 22.00 - Zabawa plenerowa z Zespołem „ODYSSEYA” 
22.00 – PIROPOI – Pokaz tańca z ogniem  
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Pamiętny dzień 
 
 Dnia 28 marca 2007 r. brałam udział 
w „Marszu dla Życia" zorganizowanym 
w Warszawie. Wybrałam się tam razem z 
członkami Koła Przyjaciół Radia Maryja 
w Krasnobrodzie oraz członkami Biura 
Radia Maryja w Zamościu. Swoją obec-
nością i modlitwą wsparliśmy działania 
parlamentarzystów Sejmu RP w celu 
ustanowienia prawa do ochrony życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci. 
 Ta wielka, pokojowa manifestacja 
pozostawiła w mojej pamięci niezapo-
mniane wrażenia. Radość i duma rozpie-
rała moje serce, gdy po raz kolejny zna-
lazłam się w Rodzinie Radia Maryja. 
Mogłam razem modlić się, bez zbędnych 
słów wyrażać swoje poglądy oraz w sku-
pieniu i powadze maszerować obok dro-
gich mi przyjaciół z naszej wielkiej Ro-
dziny.  
 O godzinie 12.00 uczestniczyliśmy 
we Mszy Świętej w kościele św. 

Aleksandra na placu Trzech Krzyży. 
Unosił się stamtąd potężny, błagalny głos 
kilkudziesięciu tysięcy zjednoczonych 
serc. Ten modlitewny szturm rozbrzmie-
wał ponad Warszawą. 
 Po Mszy Świętej z modlitwą na 
ustach poszliśmy w kierunku Sejmu. 
Wspaniała atmosfera „Marszu dla Życia" 
udzieliła się także obserwującym nas, a 
stojącym na chodnikach mieszkańcom 
Warszawy, którzy wołali „Witamy i po-
zdrawiamy Zamość". Odpowiadaliśmy 
na to „Chodźcie z nami”. Nie wszyscy 
jednak byli dla nas tak łaskawi. Było tam 
wielu reporterów, którzy z aparatami i 
kamerami szukali tylko sensacji. Robili 
zdjęcia i nagrania ludziom starszym, któ-
rzy często zmęczeni długą podróżą, za-
trzymywali się, aby chwileczkę odpo-
cząć. Wśród uczestników marszu nie by-
ło dużo osób starszych. W większości 
manifestowali ludzie w średnim wieku, a 
 

 
 
także młodzież i dzieci. Widziałam też 
całe rodziny z dziećmi. Ci najmłodsi 
obywatele Rzeczpospolitej potrafili do-
skonale dostosować się do istniejących 
warunków. 
 W drodze powrotnej z Warszawy ze-
psuł się nasz autokar. Czekając w zajeź-
dzie na naprawę usterki, oglądaliśmy te-
lewizję. Byłam zdumiona przekłamania-
mi, jakie usłyszałam w wiadomościach w 
TVP, co do ilości uczestników marszu 
oraz przebiegu wydarzeń. Z Radia Zet o 
godzinie 1.00 w nocy można było usły-
szeć, że jesteśmy fanatykami i trzeba 
wreszcie zrobić z nami porządek. Upadły 
anioł nie próżnował, więc tego dnia. Do 
domu wróciłam o godzinie 2.15. Podczas 
nocnej modlitwy dziękowałam Panu Bo-
gu za jeszcze jeden przeżyty dzień, 
wspaniały dzień, który na zawsze pozo-
stanie w moim sercu. 
 

Józefa Kusz 

 

ABC trudności 
wychowawczych 

 

 Od początku istnienia dziejów oświa-
ty istniały trudności wychowawcze. 
Współczesna szkoła mimo niewątpli-
wych osiągnięć nie jest wolna od tego 
niepożądanego zjawiska. 
Niektórzy twierdzą, że rozwój cywilizacji 
potęguje nasilenie trudności. 
 Najważniejszą rolę w rozwoju każ-
dego dziecka odgrywa rodzina. Na po-
wstawanie trudności wychowawczych w 
rodzinie mogą mięć następujące czynni-
ki: 
- warunki materialne, 
- dezintegracja życia w rodzinie, 
- nieprawidłowe postawy rodzicielskie, 
- błędy wychowawcze rodziców. 
 Inne przyczyny to przyczyny tkwiące 
w środowisku szkolnym. Można podzie-
lić je na: 
1. Organizacyjne, które dotyczą głów-
nie przeładowanych programów naucza-
nia, podręczników i przygotowania na-
uczycieli. 
2. Psychologiczno-pedagogiczne, w 
których na pierwszym miejscu można 
postawić nieznajomość ucznia przez na-
uczyciela, zaniżone wymagania wobec 
ucznia i niska pozycja ucznia w klasie. Z 
przyczyn pedagogicznych jako szczegól-
nie szkodliwe uważa się przesadny dy-
daktyzm i autokrację w postawach na-
uczycieli. Ma to wyraz w przymuszaniu 
ucznia do nauki za pomocą nakazów i 
poleceń. Zniechęca to do nauki i powo-
duje brak motywacji do uczenia się.  

 

 Ostatnia grupa to przyczyny biopsy-
chiczne lub organiczne – zwane przyczy-
nami tkwiącymi w uczniu. Naukowcy 
sugerują, że do zaburzeń spowodowa-
nych tymi czynnikami należy podchodzić 
z dużą dozą ostrożności i czynniki te 
wiązać raczej z uszkodzeniem ośrodko-
wego układu nerwowego. 
 Różne są przejawy trudności wycho-
wawczych. Zarówno w młodszym jak i w 
starszym wieku szkolnym jest to niechęć 
do nauki i obowiązków szkolnych, nie-
posłuszeństwo, łamanie zakazów, kłam-
stwa, kradzieże itp. Wymienione trudno-
ści nie zlikwidowane w okresie wcze-
snoszkolnym pogłębiają się i utrwalają w 
wieku dorastania, doprowadzając do nie-
dostosowania społecznego. 
 Istnieje tez ścisły związek między 
trudnościami wychowawczymi a trudno-
ściami w nauce, dlatego też znajomość 
różnorodności przyczyn trudności wy-
chowawczych jest podstawą pracy na-
uczyciela w szkole. Pozwala ona rozu-
mieć ucznia, zapobiegać przyczynom 
trudności i skutecznie je przezwyciężać. 
Ale znajomość problemów wychowaw-
czych to nie tylko zadanie dla nauczycie-
li, ponieważ naprawdę pomóc dziecku 
można tylko współpracując z rodzicami. 
Obserwujmy, więc swoje dzieci i w do-
mu i w szkole, a to pozwoli uniknąć wie-
lu problemów zarówno wychowawczych 
jak i edukacyjnych. 
      Alina Piela 

 

Kącik Poetycki 
 

Wierzba 
 

Odradza się jak feniks 
Uczy inne drzewa 
Wiary w nieśmiertelność 
Runie dąb wydźwigły  
Potęgą stuleci 
Padnie lipa rozłożysta 
Opiekunka biednych 
A wierzba nie umiera 
Zgruchotana powstaje 
Z kikutów wykwita 
Na przekór losowi. 
Pięść podnosi groźnie 
Dla bociana zachowa 
Ostatni listek wiadomości 
Wierząc, że powróci 
Więc daj jej Panie 
Czas nieśmiertelności. 

 
Drzewo 

 

Zasadziłem drzewo  
pośród boru  
zostawiłem w ramionach  
leśnej piastunce. 
 
Zasadziłem drzewo 
w starej porębie 
zostawiłem wątłe  
dębowej niańce. 
 
Zasadziłem drzewo 
rośnie las  
i zaciera ślady drwala. 

 
Cios Adrian 

kl. III Liceum Krasnobród 
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EDUKACJA EKOLOGICZNA  
w ZSP w Krasnobrodzie 

 

Akcje ekologiczne 
 
 Uczniowie naszej szkoły chętnie podejmują się realizacji różnorod-
nych działań ekologicznych. Są to działania o charakterze lokalnym, jak 
też ogólnopolskim.  
 Uczniowie należący do Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody włą-
czyli się w realizację projektów „Nie wypalajmy traw” oraz „Ochrona 
płazów”. W ramach prac nad projektami uczniowie przygotowali infor-
macje dla mieszkańców Krasnobrodu dotyczące szkodliwości wypalania 
łąk i nieużytków oraz ochrony płazów w okresie wiosennym. Pierwszego 
dnia wiosny uczniowie przedstawili inscenizację „Sąd nad ropuchą”, a 
także rozdawali Krasnobrodzianom przygotowane przez siebie ulotki. 
 

Joanna Burda 

 

 

NIE WYPALAJMY TRAW! 
 

Mieszkańcy Krasnobrodu, przestrzegamy przed zagrożeniami wyni-

kającymi z wypalania roślinności wczesną wiosną. Zanim sięgniecie 

po zapałki, przeczytajcie tę ulotkę. 
 

Dlaczego nie powinno się wypalać traw? 
� Ogień sieje spustoszenie wśród organizmów żyjących na łą-

kach oraz organizmów glebowych - giną owady, żaby, jeże, 
krety, młode zające, liczne ptaki. Pożary uszkadzają również 
pędy i korzenie roślin wieloletnich, giną cenne gatunki roślin 
min. zioła. 

� Niszczona jest gleba i mikroorganizmy w niej żyjące. Wbrew 
powszechnym opiniom pożary wcale nie użyźniają gleby - 
wręcz przeciwnie zubażają ją niszcząc próchnicę glebową.  

� Dym będący następstwem wypalania oznacza tony toksyn w 
powietrzu. 

� Każdego roku w pożarach giną również ludzie. Pożary sta-
nowią zagrożenie dla kierowców, gdyż utrudniają widocz-
ność na drodze. 

Każdy pożar, a co za tym idzie - każda interwencja sporo kosztuje. 
Sam przyjazd straży pożarnej do ognia kosztuje kilkaset złotych; w 
skali kraju są to dziesiątki tysięcy pożarów. Koszty to nie tylko wy-
lana woda, spalone paliwo, zużyty sprzęt... To przede wszystkim 
ludzkie życie, zmęczenie, co nie sposób określić w złotówkach, więc 
trudno oszacować straty 

Apelujemy o rozsądek!!!  
 

Podpalacza można ukarać. 
Wypalanie traw z punktu widzenia 

prawa jest niedopuszczalne i karalne. 

  

 

Pomagamy zwierzętom 
 

 Nasza klasa pod opieką pani M. Jabłońskiej pojechała 
do Schroniska dla bezdomnych psów w Zamościu. Jest to 
miejsce, do którego trafiają porzucone psy z całego rejonu.  
 

 
 
 Zaangażowaliśmy się w zbiórkę pieniędzy na potrzeby 
tej instytucji. Uczniowie wszystkich klas chętnie wrzucali 
„drobne” do puszki. Zebraliśmy ok.150 zł na zakup 70kg 
suchej karmy. Na pewno przyda się, gdyż w schronisku jest 
ponad 240 różnych psów. Dowiedzieliśmy się, że za nie-
wielki datek na potrzeby schroniska można kupić wybrane-
go psa.  

 
 
 „Schronisko w Zamościu działa od 1998 roku. Kierow-

nikiem i miłośnikiem zwierząt jest pan Piotr Łachno. Kie-

rownictwo schroniska, mimo problemów finansowych, stara 

się stworzyć dobre warunki przebywającym tam zwierzę-
tom. Schronisko stale rozwija się; parę lat temu powstało 

psie przedszkole, obecnie dobudowywane są boksy dla psów 

będących w trakcie kwarantanny. Wszystkie wybiegi są wy-

betonowane, co zapewnia utrzymanie odpowiednich warun-

ków higienicznych. W okresie zimy boksy są ociepla-

ne.”(www.kynologia.pl) 
 Dzięki prezentacji schroniska na łamach portalu 
www.kynologia.pl, więcej ludzi dowiaduje się o psiakach i 
ich potrzebach. My chcieliśmy, choć trochę polepszyć ich 
los. 

Uczniowie klasy Vc 
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RADY DLA RODZICÓW 
 

Zaburzenia mowy i ich przyczyny cd.  
 
 Reranie to nieprawidłowa wymowa 
głoski „r”. Głoska ta może być wyma-
wiana jak: j, l, jako r języczkowe lub jest 
opuszczane, np.: rak-lak, jak, ak, przy 
wymowie r języczkowego pracuje języ-
czek wraz z podniebieniem miękkim. Ję-
zyk pozostaje bierny. Jest też r wargowe 
(drgają wargi), policzkowe (drga poli-
czek), gardłowe, które powstaje na sku-
tek zbliżenia tylnej części języka do tyl-
nej ściany gardła.  
 Wymienione wady wymagają wcze-
snej korekcji, gdyż nie jest to zwykła 
zmiana fizjologiczna, ale patologiczna 
forma artykulacji. Generalną przyczyną 
rerania jest niedostateczna sprawność 
ruchowa języka. W czasie wymowy gło-
ski r język wykonuje drobne, subtelne 
ruchy wibracyjne. Jeśli język będzie 
gruby, o zbyt mocnym napięciu mię-
śniowym, lub przeciwnie-osłabionym, 
albo z wadą anatomiczną (krótkie wę-
dzidełko), wiadomo, że ruchów tych nie 
wykona. Dlatego też dziecko szuka ja-
kiegoś innego, zastępczego sposobu 
wymawiania r.  
 Nieprawidłowa wymowa k,g – gło-
ski te wymawiane są jak: t, d np.: kawa-
tawa, gołąbek-dołąbek. Głoski k, g mogą 
być opuszczane w wyrazach albo wy-
mawiane ze zwarciem krtaniowym, co 
przypomina chrząknięcie. 
Bezdźwięczność polega na wymawianiu 
głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, czy-
li bez drgań więzadeł głosowych, np.: 
woda-foda, domek-tomek, buty-puty, 
góra-kóra, żba-szapa, zabawa-sabafa. 
Przy bezdźwięczności występuje obni-
żenie napięcia mięśniowego: wargi i po-
liczki są wiotkie, głos jest zwykle cichy, 
monotonny, bezbarwny. 
 Nosowanie polega na wymawianiu 
głosek nosowych jak głoski ustne lub 
odwrotnie – głoski ustne wymawiane są  

 
z rezonansem nosowym (nosowanie 
otwarte). W pierwszym przypadku mó-
wimy o nosowaniu zamkniętym, gdzie 
dziecko wymawia m jak b, n jak d,  
ą jak o, ę jak e. Przyczyną tej wady jest 
niedrożność jamy nosowo-gardłowej 
spowodowana przerostem śluzówki no-
sa, obrzękiem przy ostrych i przewle-
kłych stanach kataralnych, przerostem 
trzeciego migdałka, polipami, skrzywie-
niem przegrody nosa itp. Warunkiem 
poprawy wymowy jest zlikwidowanie 
przyczyny (zabieg operacyjny, leczenie 
stanów kataralnych), a głównym zada-
niem ćwiczeń logopedycznych jest skie-
rowanie strumienia powietrza podczas 
wymawiania głosek nosowych przez 
nos. Przyczyną nosowania otwartego są 
rozszczepy podniebienia, krótkie pod-
niebienie, a także nieprawidłowa praca 
zwierającego pierścienia gardłowego. 
Mowa jest niezrozumiała. Najbardziej 
zniekształcone są głoski tj.: s, z, c, dz, 
sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź.  
 Jąkanie jest zaburzeniem neuromię-
śniowym i polega na zaburzenia koordy-
nacji narządów: oddechowego, fonacyj-
nego (wytwarzanie głosu w krtani) i ar-
tykulacyjnego.  
U osób jąkających się patologicznie na-
pięcie mięśni doprowadza do zabloko-
wania głosu. Dochodzi do mówienia na 
wdechu, skurczu krtani, powtarzania sy-
lab.  
Jeśli dziecko uświadomi swą nieudol-
ność, powstaje lęk przed mówieniem i 
jąkanie nasila się. Przyczyną jąkania 
mogą być: nadmierne wymagania, pona-
glanie do odpowiedzi, przestawienie na 
siłę dziecka z lewej ręki na prawą, bicie, 
ośmieszanie, straszenie, sytuacje tra-
giczne (rozwód, alkoholizm).  
 

G. Krzeszowska 

 

Konkurs 
na kartkę 

wielkanocną  
 
 Przed Świętami Wielkanocnymi w 
ZSP Krasnobród rozstrzygnięto II mię-
dzyszkolny konkurs grafiki komputero-
wej „KARTKA WIELANOCNA” zor-
ganizowany przez nauczycieli informa-
tyki (M. Jabłońska, Z. Gąbka).  
 W konkursie uczestniczyło 48 
uczniów ze szkół: w Majdanie Wielkim, 
Kaczórkach, Krasnobrodzie i szkół fi-
lialnych – w Zielonem i Wólki Husiń-
skiej. 
 Przyznano następujące miejsca w 
poszczególnych grupach wiekowych: 

Młodsza grupa: 
Miejsce I: Czekirda Wojciech II b - 
ZSP Krasnobród 
Miejsce II: Aleksandra Gawron II - SP 
Majdan Wielki 
Miejsce III: Dominika Umińska II - SP 
Zielone 

Starsza grupa wiekowa: 
Miejsce I: Michał Gałka IV - SP Ka-
czórki 
Miejsce II: Tomasz Kowalczuk V c - 
ZSP Krasnobród 
Miejsce III: Aleksandra Powroźnik V b 
- ZSP Krasnobród 

Wyróżnienia 
Aleksandra Górska V - SP Kaczórki, 
Michał Twardowski VIb, Szymon 
Jabłoński V b, Amanda Ostapińska 
III b, Dominika Dec II b, Magdalena 
Bodys I a - ZSP Krasnobród. 
 
Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody 
ufundowane przez dyrekcję szkoły.  
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
liczny udział w konkursie. 
 

Zbigniew Gąbka 

 

Medal 
dla krasnobrodzkich szachistów 

 
 Dnia 23.04.2007r. o godzinie 10.00. w sali świetlicowej Zespołu Szkół Społecz-
nych w Zamościu odbył się VII turnieju z cyklu Zamojska Szkolna Liga Szachowa.  
 W zawodach wzięło udział 9 drużyn. Zmagania szachowe rozegrane zostały sys-
temem „każdy z każdym”, tempo gry 10 minut na rozegranie partii dla zawodnika. 
 Krasnobrodzki Dom kultury reprezentowała drużyna w składzie: Anika Grela, 
Mariusz Ruczkowski, i Damian Kawałek. 
 Reprezentanci KDK uplasowali się na drugim miejscu zdobywając puchar oraz 
pamiątkowe medale (srebrne) w klasyfikacji ogólnej Ligi, drużyna zajmuje trzecie 
miejsce. 
 Do końca całego cyklu pozostało jeszcze dwa turnieje. 

 
         Andrzej Czochra 

 

Podziękowanie 
 

„Rozłąka jest Naszym Losem 

Spotkanie Naszą Nadzieją”. 

 
 Wszystkim, których poruszyła 
śmierć śp. Jana Lipskiego – Księżom, 
Przyjaciołom, Sąsiadom, Kolegom, 
Krewnym, Znajomym, całej Rodzinie, 
serdeczne podziękowania za wyrazy 
współczucia, modlitwę i uczestnictwo w 
ostatniej drodze naszego najdroższego 
Męża, Tatusia, Teścia i Dziadzia. 

 
Składa Rodzina 
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Nowa barka dla Świętego Jana Pawła II 
 

 „Nowa barka dla Świętego Jana 

Pawła II” - to nazwa konkursu  poetyc-
kiego organizowanego w Zespole Szkół 
Podstawowych w Krasnobrodzie. Kon-
kurs miał na celu: wspomnienie osoby 
Ojca Świętego Jana Pawła II, pogłębie-
nie wiedzy o Jego życiu i działalności. 
Uczestnik konkursu miał za zadanie na-
pisać jedną lub dwie zwrotki o Janie 
Pawle II do melodii pieśni pt. „Pan kie-
dyś stanął nad brzegiem” (Barka). Tre-
ściowo zwrotki powinny nawiązywać do 
wydarzeń z życia, cech charakteru czy 
świętości Jana Pawła II. Mogły też za-
wierać osobiste przeżycia związane z 
osobą Papieża Polaka. 
 Konkurs przebiegał w dwóch kate-
goriach wiekowych: klasy I- III, oraz 
klasy IV-VI. Na konkurs wpłynęło 28 
prac literackich. Komisja konkursowa w 
składzie: Monika Kawalec, Dorota 
Umińska, Krystyna Piwko,Celina Lalik 
dokonała oceny i wyboru najlepszych 
prac. 
  
W kategorii klas I –III nagrodzono na-
stępujących uczniów: 
 

I miejsce - KINGA KUSZ kl. II b 

„Barka” 
Bóg kocha każdego człowieka, 
Daje mu szansę życia wiecznego, 
Więc ruszmy serca i nasza wiarę. 
 Ref. 
O Panie, pozwól mi poznać dobroć, 
którą dałeś dla każdego człowieka. 
Teraz chciałam bardzo Ci podziękować,  
Za to wszystko, co mi dajesz już dziś. 
 
Ojcze Święty potrzebuję twej łaski, 
Którą można uzyskać od Ciebie 
Obdarzaj Nią wszystkich ludzi. 
 Ref. 
Wielu pragnie się z Tobą radować, 
Lecz zaślepia ich pycha i chciwość 
Proszę Ojcze otwórz im oczy. 
 Ref. 
Dziś myślę jak możesz pomóc, 
Tym, co zeszli z drogi do nieba 
Aby mogli ujrzeć Twą chwałę. 
 

II miejsce DOMINIKA DEC 
i KAMILA BISZCZAD kl II b 

 
„Barka” 

Ojciec Święty, kochał każdego z nas, 
Teraz z niebios patrzy na świat, 
Co wielbi imię Jego, 
Gdyż serce nam dał. 
Bo On, wskazał drogę do Pana, 
Przez cierpienie, miłość pokój na  

świecie. 
A teraz błogosławi nam z nieba, 
I w ramiona ojcowskie nas bierze. 

III miejsce WOJCIECH KUSTRA i 
BARTŁOMIEJ NAWÓJ kl II b  

 

„Barka” 
Ojcze, Ty cały świat zwiedziłeś, 
Miałeś przygody i trudne życie, 
Znalazłeś sobie przyjaciół dużo. 
 
O Panie to Ty na mnie spojrzałeś, 
Moja rodzina uwielbiła Ciebie. 
Swoja barkę pozostawiam na brzegu, 
razem z Tobą zwiedzam dzisiaj Twój 

 świat. 
 

W kategorii klas IV –VI nagrodzono na-
stępujących uczniów: 
 

I miejsce  
ALEKSANDRA  POWROŹNIK kl V b 
„Nowa barka dla Ojca Świętego 

Jana Pawła II” 
Ty mnie wezwałeś o Panie,  
Bym głosił prawdę i miłość wśród ludzi, 
Na wszystkich ladach wśród zła i niedoli. 
Ref. 
O Panie to Ty jesteś mym życiem, 
Moim ojcem i powiernikiem. 
Ja za Tobą dziś pójdę wszędzie, 
By choć przez chwilę móc z Tobą być! 
 
Będę żył z Tobą w mym sercu. 
Jesteś dla mnie wartością największą, 
Gdy powiesz słowo – pójdę za Tobą! 
 
Dzisiaj, gdy jesteś już w niebie, 
Wszyscy ludzie się modlą za Ciebie. 
Zgodnie śpiewają byś został Świętym. 
 

II miejsce 
ANNA KURANTOWICZ kl VI c 

Nowa barka dla Świętego Jana 
Pawła II 

 
Podarowane całemu światu  
25 lat pontyfikatu 
w ciągłej podróży po całym globie... 
 
ref. O Karolu! Ty z Wadowic do Rzymu 
       podążałeś drogą wcale nie lekką! 
       Nie dotarłeś wcale do Krymu, 
       Choć marzyłeś o tym cały czas! 
 
Już przeminęły dwa lata 
Gdy do domu Ojca odszedłeś 
W wielkim cierpieniu, po ciężkiej pracy... 
 
ref. O Karolu! Ty z Wadowic do Rzymu... 
 

II miejsce 
EDYTA DZIURA kl VI a 

„Nowa Barka” 
 
Bóg, kiedy zobaczył Ciebie, 
wiedział dobrze, że będziesz pasterzem 
tym, który przyciągnie do siebie. 
 

 

 
Ref. 
Jak dobrze, że mieliśmy Ciebie, że nam 
dałeś nadzieję i wiarę. 
I zawsze w naszych sercach zostaniesz, 
bo bardzo ukochaliśmy Ciebie. 
 
Byłeś dla nas wszystkich przykładem, 
Wielkiej wiary, miłości i siły, 
Do walki ze złem na całym świecie. 
 
My potrzebujemy Ciebie, 
Twej opieki i błogosławieństwa. 
Pamiętaj o nas w domu Ojca. 
 

III miejsce 
MARTYNA LEŚNIAK kl V b 

Nowa barka dla Świętego Jana 
Pawła II 

Pan, kiedyś wyjrzał na ziemię, 
Wzrok skierował na polskie plemię. 
By wezwać Ciebie, na tron papieski. 
       Ref. 
O Boże, to Ty Go powołałeś, 
całą ludzkość, aby wiódł do zbawienia. 
Całe życie powierzył w twe ręce. 
Każdą chwilę Swoje czyny i serce. 
 
Byłeś wspaniałym człowiekiem, 
Twe nauki będą zawsze słuchane. 
Miłe żarty błogosławieństwa. 
       Ref. O Boże, to... 
Dziś, kiedy nas opuściłeś, 
By u Boga wstawiać się za nami, Ty na 
Nas czekasz 
W rajskiej krainie.  
       Ref. O Boże, to... 
 

III miejsce 
ANNA KOWALSKA kl VI a 

„Nowa Barka” 
Mieszkał nasz rodak wielki 
W mały mieście Wadowicach. 
Był grzecznym chłopcem 
Karol Wojtyła. 
 
Został Papieżem i przyjął imię  
Jan Paweł II 
Prawdziwą miłością  
Otaczał ludzi. 

Organizator konkursu: 

Renata Gancarz 



16                                                                  Kwiecień  2007                          Gazeta      rasnobrodzka 
 

 

Świętych źródeł piersi 
i krasne brody 

 
 
Zanieś pokój ludowi na piękne Roztocze, 
a My , nad wiernych licznymi pokoleniami, 
Ojciec, Duch Święty i Ja – opiekę wiekuistą  roztoczę. 
Gdy spotkasz po drodze włóczęgę na duszy chromego, 
obmyj go wodą tryskającą z piersi matki ziemi, 
jako krwią z boku Mego na krzyżu, włócznią przebitego, 
tryskającą mnogością łask wszelakich zdrojami. 
 
Niech lud wierny i niewierny łaskawie sobie przypomni, 
że Serce Moje, grzechami przybite do krzyża okrutnego, 
o wiernych dzieciach Ojca Niebieskiego, 
które, choć uwikłały się między ciernie, kroczą po bezdrożach, 
miesiącami i latami krzyż swój niosą, na śmiertelnych łożach, 
nigdy, przenigdy nie zapomni. 
 
Rzekła tutaj Matka:  
Chwała Syna Mego, niechaj tu - nieskończenie kwitnie 
przez nieskończone kosmiczne wieki. 
Do „mieszkań wielu” przez Syna szykowanych szczytnie, 
w królestwie niebieskim, On przyjmie na zawsze 
dziatki umiłowane, gdy w Bogu zamkną znużone powieki, 
a Miłosierdzie Syna, ufającym Ojcu, będzie o wiele łaskawsze. 

 
Komisarczuk Mieczysław  

 
Krasnobród, kiedyś w 2006 r. – myśli piórkiem spisane. 

W chłodne dni Wielkanocy 2007 r.- ręcznie szlifowane. 

 
  

 
W bliskiej memu sercu przestrzeni kosmicznej, 
spośród morza dźwigniętego Środkowego Roztocza, 
na tej praojców ziemi piastowskiej, ślicznej, 
pośród tysięcy wzgórz lesistych i nagich-roztacza 
jedna, z tysięcy dolin wybrana, swe słoneczne, przecudne ramiona, 
niczym rajska kraina, przez Boga Wszechmogącego stworzona. 

 
Gdy latem, słońca promienie tu obficie świecą, 
jak nocą ciemną ćmy do światła, 
tak moc: i młodych i starych i rodzice z dziećmi chętnie tutaj lecą, 
by ukraść słońcu choć garstkę złocistych promieni, 
by choć na tydzień starczyła, 
wywieźć upchane w ukrytej kieszeni. 
 
By w wodzie życiodajnej ciało ochłodzić, 
oczy stare, młodości urodą-odmłodzić, 
boso w świętej wodzie pod kaplicą brodzić, 
u cudownych źródeł maryjnych wodą się poić, 
duszę kaleką i wiarę nadwątloną wzmocnić, 
nogi chrome, oczy ślepe i serce grzeszne obmyć. 

 
W bukłaki liczne wody świętej czerpać, 
dla duszy i ciała na pociechę zawieść 
tym,... co kiedyś pieszo i boso tutaj przybywali, 
teraz - niedołężni starością, w domu dalekim, samotni ostali 
i na tą wodę cudowną spragnieni od dawna czekali, 
wiarą, jak mlekiem się krzepili, jak kosturem-nią się podpierali. 
 
To miejsce wśród wzgórz i lasów, nad wodą źródlaną, 
przed wiekami Panienka Przeczysta nawiedzała, 
co tu, Ją zwą: Jagodną, Zielną, Siewną, Różańcową... i Niepokalaną, 
by chwała Jej Syna, tu się pomnażała. 
By polskiemu ludowi wiernemu, 
cierpieniami licznymi utrapionemu, 
łaski matczynego wstawiennictwa i czułości 
i Syna niewyczerpanej boskiej miłości, 
proszącym i błagającym- chojnie rozdawała. 

 
Tu nad te źródła, łaskami i cudami słynące, 
szły przez wieki, wiernych niezliczone : miliony, tysiące, 
z pieśniami błagalnymi i chwalebnymi na ustach spragnionych  
różnych stanów długie korowody, 
by dla ciała chorego i duszy pokalanej obmycia, 
Mateczkę łaskawą w cudownym obrazku, uprosić,...o kwaterkę  

wody. 
 
Toć przecież, już dawno w Niebie wiedziano, 
gdzie są przepiękne i liczne krasne brody, 
gdzie z piersi matki ziemi tryskają zdroje – zdrowie - dajnej wody. 
To tu, przez Trójcę Świętą-nawiedzenie Matki Bożej - planowano. 
A kiedy heretycy wierze katolickiej zło wielkie czynili 
to Jej, Niepokalanej, jako broni najskuteczniejszej -misję powierzyli. 

 
Rzekł tedy Król Wielki, Ziemi i Nieba: 
Niewiasto- Matko, do braci i sióstr moich – Tobie iść trzeba. 
Tam, kędy z pełnej piersi ziemi, źródła obficie tryskają, 
gdzie wody czyste tysiące lat płyną przez liczne brody, 
gdzie teraz Moi wierni, wiary praojców się zapierają, 
uświęć swym Niepokalanym Poczęciem 
spod górek lesistych tryskające, te perłowe wody. 
 
Niech wierny lud Boży w utrapieniach 
obmyje wszelkie duszy brudy i ciała udręki. 
Tam, na tą ziemię polską, piękną 
zanieś miłość wielką Mej krzyżowej męki. 
Niech przed Ojca Majestatem Wielkim – niegodne kolana uklękną, 
a lud utrudzony życiem, radość odnajdzie w Moich cierpieniach. 

 

Festiwal 
Per Arte ad Astra 

 
 Ciągle trwają przygotowania do I Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej "Per Arte ad Astra" organizowa-
nego pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP 
Pani Marii Kaczyńskiej, który odbędzie się w dniach 19-26 
sierpnia 2007r. w  Krasnobrodzie. Jak już pisaliśmy wcze-
śniej patronat nad festiwalem objęli także: Marszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Jarosław Zdrojkowski, Burmistrz 
Krasnobrodu Janusz Oś i Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II w Lublinie Katedra Dydaktyki Muzycznej 
Instytutu Muzykologii. Od ostatniego wydania naszej Ga-
zety szacowne grono osób i instytucji patronujących kra-
snobrodzkiemu festiwalowi powiększyło się. Patronat nad 
festiwalem objął także Minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, a patronat me-
dialny, oprócz „Gazety Krasnobrodzkiej”, która od począt-
ku towarzyszy przygotowaniom Festiwalu, Tygodnik Kato-
licki „Niedziela” 
 Trwające przygotowania polegają na ustalaniu progra-
mu imprez towarzyszących festiwalowi, przygotowywaniu 
informatora i innych materiałów promujących festiwal oraz 
poszukiwaniu sponsorów.  
 Już wiadomo, że w I Ogólnopolskim Konkursie Orga-
nowym, do tytułu Laureata Konkursu przystąpi 15 uczest-
ników. Konkurs będzie odbywał się w Sanktuarium Naj-
świętszej Marii Panny w Krasnobrodzie. I Etap w dniach 
21 i 22 sierpnia, II Etap dnia 24 sierpnia. Już dziś zapra-
szamy do uczestniczenia w otwartych eliminacjach. 
 O kolejnych etapach przygotowań i dokładnym pro-
gramie I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej "Per 
Arte ad Astra" Krasnobród 2007 będziemy informowali w 
kolejnych wydaniach „G.K.” 
 

M. Czapla 
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Tradycje wielkanocne  
w Szkole Filialnej w Wólce Husińskiej 

 
 Święta Wielkanocne odgrywają dużą 
rolę w wychowaniu dziecka w rodzinie i w 
szkole. 
 Nasza szkoła pielęgnowała tradycje 
wielkanocne podejmując pod koniec marca 
i na początku kwietnia 2007 roku różnego 
typu działania. 
1. Uczniowie naszej szkoły poznawali 
zwyczaje i obrzędy wielkanocne tj. pie-
czenie bab wielkanocnych i mazurków, 
malowanie pisanek, odwiedzanie grobu 
Chrystusa, święcenie palm, pokarmów, 
śniadanie wielkanocne, dzielenie się jaj-
kiem, śmigus dyngus. Z wypowiedzi dzieci 
wynika, że najbardziej lubią święcić po-
karmy w koszyczku. 
2. Dzieci 6 – letnie z oddziału przed-
szkolnego i uczniowie kl. I malowali pi-
sanki i kolorowali obrazki świąteczne. 

 
3. Uczniowie kl. II i III przedstawiali na 
papierze kompozycje świąteczne za pomo-
cą środków plastycznych. Zorganizowano 
wystawę prac dzieci. 
4. Uczennica kl. III Paulina Działa wzię-
ła udział w IV Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Tradycje i obyczaje wielka-
nocne” Skierbieszów 2007 pod patronatem 
ks. bp. Wacława Depo i Ministra Edukacji 
Narodowej Romana Giertycha. Na konkurs 
ten wpłynęło aż 1695 prac ze 144 placó-
wek oświatowo-wychowawczych z całego 
kraju. 
5. Uczennica kl. II Dorota Czapla brała 
udział w Wielkanocnym Konkursie Pla-
stycznym organizowanym przez Katolickie 
Radio Zamość. 
6. Joanna Kudełko i Paulina Działa z kl. 
III oraz Dorota Czapla i Rafał Górnik  

 
z kl. II brali udział w „Konkursie Wielka-
nocnym na najładniejszą pisankę, palmę i 
stroik świąteczny” organizowanym przez 
Krasnobrodzki Dom Kultury. Paulina Dzia-
ła zajęła II miejsce za pisankę wykonaną 
techniką orgiami. 
7. Aby podkreślić urok Świąt Wielkanoc-
nych, już po raz siódmy w szkole zorgani-
zowano „Wielkanocny Stół”, w ramach któ-
rego wystąpiło dzielenie się jajkiem i skła-
danie życzeń. 
Wiosenne słońce budzące do życia przyro-
dę opromieniło swym ciepłem to spotkanie 
z tradycją wielkanocną, obudziło w naszych 
sercach życzliwość i miłość. Niech Zmar-
twychwstały Pan obdarza nas wszystkich 
pokojem serca i radością na każdy dzień. 

A Słota 

  
 

Wybory uzupełniające w Zielonem 
 
 W związku z rezygnacją z funkcji radnego złożoną przez p. Bogdana Kulczyckiego zamieszkałego w miejscowości Szur oraz podjętą uchwałą 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 23 marca 2007r. o wygaśnięciu mandatu, Wojewoda Lubelski zarządzeniem nr 113 z dnia 12 kwietnia 
2007r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie w okręgu wyborczym nr 9 (Zielone), w którym wybierany będzie 1 
radny. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody wybory odbędą się w dniu 17 czerwca 2007r. Dni, w których upływają terminy czynności wyborczych 
określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik nr 1 do w/w zarządzenia. Kalendarz wyborczy publikujemy poniżej. 

M. Czapla 

Termin wykonania 
czynności wyborczej 

Treść czynności wyborczej 

do 18 kwietnia 2007r. - podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie wyborów uzupełniających 
do 28 kwietnia 

2007r. 
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie 
wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej 
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zamościu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów 
na radnych 

do 30 kwietnia 2007r. - zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Krasnobrodzie  
do 3 maja 2007r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zamościu Miejskiej Komisji Wyborczej w Krasnobrodzie 

do 18 maja 2007r. 
do godz. 24.00 

- zgłoszenie Burmistrzowi Krasnobrodu kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych 
- zgłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krasnobrodzie list kandydatów na radnych 

do 27 maja 2007r. - powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Krasnobrodzie obwodowej komisji wyborczej 
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz 
o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej 

do 2 czerwca 2007r. - rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Krasnobrodzie o zarejestrowanych listach kandydatów na rad-
nego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentual-
nymi oznaczeniami kandydatów, a także treść oświadczeń, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o 
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w zakresie 
określonym w art. 13 tej ustawy. 

do 3 czerwca 2007r. - sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie 
15 czerwca 2007r. 

do godz. 24.00 
- zakończenie kampanii wyborczej 

16 czerwca 2007r. - przekazanie przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców 
17 czerwca 2007r. 
godz. 6.00-20.00 

- głosowanie 
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Szanuj piękną ziemię jak siebie samego (cz. 13) 
 
Rzeko przeciętna, rzeko niewielka, ot, rzeko nasza, 
Wyżyny Lubelskiej, Padołu Zamojskiego-rzeko Roztocza. 
Od swoich źródeł życie biorące u Jeziora bagnistego, 
płynąc doliną wśród wzgórz i lasów Roztocza czarownego, 
przez fałdy i niziny Padołu i płaskowyż Wyżyny, 
aż do Wisły sławnej lejąc swoje modre wody 
od niepamiętnych czasów przepływałeś i odpływałeś czerwińskie, 
a później przez wieki małopolskie grody. 
 
Żywiłeś miliony Słowian słodkich wód bogactwem, 
krocie istnień uchroniłeś przed głodem, biedą , żebractwem. 
Wiele też istnień przez wieki pochłonęły twoje wody, 
które często wartko i groźnie, to znów leniwie płynęły przez liczne  

brody, 
przez które na drugi brzeg się przeprawiano, 
gdzie rogaciznę i rumaki pojono, pławiono, 
gdzie od stuleci kobiety pranie robiły, 
gdzie starsi i dzieci bezpieczne kąpiele czyniły. 
 
W niedawnych czasach, które już w niepamięć odchodzą, 
które młodego pokolenia już wcale nie obchodzą, 
ile to szczupaków Maruda przedwiośniem łowił stojąc na lodzie, 
podczas ich wiosennego tarła, w jeszcze lodowatej wodzie? 
Boso, po kolana. Portki powyżej kolan zawijał, 
czatując na zalanym wodą lodzie, ością ryby przebijał, 
jak czapla biała i siwa z dziobem gotowym do ciosu, 
a ludzie pełni podziwu dumali, kiedy stanie u zdrowia kresu. 
 
Stercząc każdego przedwiośnia w lodowatej wodzie 
na dzikim rzeko-stawie, na zalanym lodzie 
dziesiątki lat odliczały przedwiosenne roztopy, 
gorące pracowite lato, jesienne szarugi, srogich zim kopy, 
a Maruda, już staruszek w łowach zaprawiony 
nadal na przedwiośniu wytrwale stał na czatach, 
jak żołnierz japoński, gdzieś na końcu świata, 
dziesiątki lat po wojnie przez armię, w dżungli zapomniany. 
Po straszliwej wojnie, pokój już ziemię napełniał, 
a on sam na posterunku wytrwale wachtę dla cesarza spełniał. 
 

Bóg zaiste Marudzie zdrowie dał końskie, 
bo przez swoje moczymordy życie cygańskie, 
kiedy jeno śniegi topniejące raptownie 
wody Wieprza obficie podwójnie wzbogacały 
i spiętrzone, rwące, brzegi rozrywały, 
rozlewały się na łąki, wygony i dziki rzeko-staw, 
gdzie lód jeszcze grubą skałą zalegał 
tworzyły wielkie wodne rozlewisko, 
po którym Maruda samotnie z ością chodził, 
bosymi nogami po lodzie, niczym czapla brodził. 
 
Szczupaki tarłem wiosennym zamroczone 
zwinność traciły- swego życia jedyną obronę. 
To właśnie Maruda w mętnej wodzie wykorzystywał, 
sokolim wzrokiem, jak czapla szczupaków wypatrywał. 
Ości piorunującym ciosem, delikwenta stalą przebijał, 
szczupaka na broń śmiercionośną, jak na rożen nabijał. 
 
Ten czas wielkich łowów Maruszaka, vel Marudy 
czas rozlewisk Wieprza po łąkach, wygonach i stawie, 
gdzie ryby, poza koryto rzeki, oddawały się wyprawie 
i tam krótko nieświadome bytowały, 
gdy wody jedynie w zagłębieniach zostały 
ludzie łowili tam ryby na różne sposoby, 
rękami, przetakami, sakami, podrywkami. 
 
Maruda okaz zdrowia, jak czerwonoskóry 
łowił szczupaki ością w lodowatej wodzie, 
za to strawę miał darmo od matki natury, 
bo karmienie ludzi przez Wieprz, wtedy było w modzie. 
Był niczym ostatni wojownik – Mohikanin z Dzikiego Zachodu, 
łowiący ryby ością w wodzie, łowca z Krasnobrodu. 
Kiedy odszedł w zaświaty Maruda sławiony, 
szczupak nigdy więcej nie był tak łowiony. 
Do historii rybołówstwa trafiły Stacha wyczyny, 
do takiego igrania ze zdrowiem, tylko on był jedyny. 
 

Komisarczuk Mieczysław 
Krasnobród, 2007. 04. 15 

 

Wielkopostne rekolekcje rolników 
 

Dzień Ziemi 
 
 W dniu 20 kwietnia 2007r. w Ze-
spole Szkół Podstawowych w Kra-
snobrodzie odbyły się uroczyste ob-
chody „Dnia Ziemi”. 
 Szczegółową relację z tej uroczy-
stości opublikujemy w kolejnym wy-
daniu G.K. 

M. Czapla 

 

 
 W dniach 22-25 marca w Lipsku koło 
Zamościa w Parafii Jana Chrzciciela odbyły 
się Ogólnopolskie Wielkopostne Rekolekcje 
dla Rolników. Były transmitowane przez 
Radio Maryja, w którym posługiwał o. Be-
nedykt Cisoń. 
 Przez kilka dni na modlitewne spotkanie 
przybyli miejscowi i okoliczni rolnicy Za-
mojszczyzny. W łączności duchowej byli 
również słuchacze Radia Maryja. Ja również 
jednoczyłam się w modlitwie ze słuchaczami 
radia. Byłam także obecna na Mszy Świętej 
w kościele, gdzie odbywały się rekolekcje. 
W czasie Eucharystii atmosferę rozmodlenia 
pogłębiały nauki głoszone przez miejscowe-
go proboszcza ks. kanonika Józefa Dudka.. 
 Podczas rekolekcji codziennie o godzinie 
21.40 odbywały się „ Rozmowy niedokoń-
czone” transmitowane przez „ Radio Mary-
ja”. Dyskutowano o tragicznych dla dzieci i 
ludności Zamojszczyzny dniach II wojny 
światowej.  
Pan redaktor Michał Grabianka prowadził z 
rolnikami dyskusję na temat trudnej sytuacji 
rolnictwa w obecnych czasach. Wszyscy z 
wielkim zatroskaniem zastanawiali się, czy  

 
W przyszłości znajda się chętni do prowa-
dzenia gospodarstw rolnych. 
W piątek o. Benedykt prowadził audycje „ 
Czas wzrastania”, w której młodzież wypo-
wiadała się na tematy historyczne i patrio-
tyczne. Słuchając jej podziwiałam mądrość 
młodych ludzi. Mieli po kilkanaście lat i pa-
miętali wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w 
Zamościu. Przytaczali słowa Papieża, w któ-
rych mówił, że prawdziwa Polska jest na Za-
mojszczyźnie – ziemi przesiąkniętej krwią 
umęczonej ludności, na której nawet ptaki 
śpiewają czysto po polsku. Młodzi ludzie 
mówili też, że dumni są ze swojej ziemi, ko-
chają ją i podziwiają wszystkich jej bohate-
rów. Jednak tylko kilkoro z nich przyznało, 
że chce na Zamojszczyźnie pozostać na zaw-
sze.  
 Podczas rekolekcji obserwowałam prace 
duchownych. Widziałam zmęczenie naszego 
ojca Benedykta, który swoje obowiązki wy-
konywał codziennie od rana do wieczora. 
Musimy wspierać trud naszych kapłanów co-
dzienną, gorącą modlitwą. 
 

Józefa Kusz 

 

Koncert 
dla Rodziców 

 
 W dniu 26 maja br. w Krasno-
brodzkim Domu Kultury odbędzie się 
„Koncert dla Rodziców”. 
 Szczegółowy program tego kon-
certu zostanie podany w późniejszym 
terminie, ale już teraz zapraszamy na 
koncert zarówno rodziców jak i dzie-
ci. 

M. Czapla 
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Kolejny sportowy sukces! 
uczniom jednak jej zabrakło, po przegra-
nym meczu z SP Szczebrzeszyn ucznio-
wie byli zmarznięci, zmoknięci (przez 
cały turniej padał obfity deszcz) i… pod-
łamani, gdyż liczyli, że więcej osiągną. 
A przecież 4 lokata w takim turnieju to 
dobry wynik, dopiero po powrocie do 
domu zrozumieli, że nie przegrali trze-
ciego miejsca, lecz wygrali czwarte! 
Chociaż jakiś niedosyt pozostaje, gdyż 
swoją dojrzałością i inteligencją sporto-
wą przewyższali uczniów pozostałych 
szkół. A poza tym grali bardzo ładnie dla 
oka, aż serce z radości się w środku go-
towało. I za to należą im się słowa uzna-
nia. Może za rok będzie lepiej. 
 Do Wojewódzkich Igrzysk w Mini 
Piłkę Nożną Chłopców awansowała 
Szkoła Podstawowa z Jarosławca. 
 Wyniki Powiatowych Igrzysk w Mi-
ni Piłce Nożnej Chłopców  - 18.04.2007: 
 

GRUPA  „A” 
SP Łabuńki - SP Wierzba      2:0 
SP Komarów - SP Jarosławiec  2:4 
SP Jarosławiec- SP Łabuńki      3:0 

SP Wierzba - SP Komarów     0:0 
SP Komarów - SP Łabuńki        3:2 
SP Wierzba - SP Jarosławiec  0:1 
 

GRUPA  „B” 

SP Łabunie   - SP Szczebrzeszyn 0:6 
SP Nielisz    - SP Majdan W.     0:6 
SP Majdan W.- SP Łabunie        5:1 
SP Szczebrzeszyn. - SP Nielisz         8:0 
SP Nielisz   - SP Łabunie          0:3 
SP Majdan W.- SP Szczebrzeszyn  0:1 
 

Końcowe tabele: 
GRUPA  „A”      
1. SP Jarosławiec 3   9   8-2   
2. SP Komarów 3   4   5-6  
3. SP Łabuńki  3   3   4-6  
4. SP Wierzba  3   1   0-3  
 
GRUPA  „B” 
1. SP Szczebrzeszyn  3   9   15-0 
2. SP Majdan Wielki  3   6   11-2 
3. SP Łabunie    3   3   4-11 
4. SP Nielisz    3   0   0-17 
W tabelach kolejno: końcowe miejsce, 

nazwa szkoły, mecze rozegrane, liczba 

zdobytych punktów, stosunek bramek 

strzelonych-straconych. 

 
Mecz o 3 miejsce: 
SP Komarów - SP Majdan Wielki  2:0 
 
Mecz o 1 miejsce: 
SP Jarosławiec - SP Szczebrzeszyn  4:1 ? 
 
Reprezentacja SP Majdan Wielki: 
Uczniowie: Derkacz Łukasz, Jaszcz Łu-
kasz, Kostrubiec Rafał, Kostrubiec Szy-
mon, Kramarz Rafał, Lis Albert, Rębisz 
Paweł, Smoląg Michał, Staroń Paweł, 
Tytuła Łukasz. 
 

Opiekunowie: 

Nauczyciel wychowania fizycznego 

mgr Jacek Kowalik 

i praktykant Marek Margol. 

 

 Dni 13.04.2007 i 18.04.2007 będą 
mile wspominać pod względem sporto-
wym uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Majdanie Wielkim. W/w daty to terminy 
kolejno Gminnych i Powiatowych  
Igrzysk w Mini Piłce Nożnej Chłopców.  
 Gminne Igrzyska w Mini Piłce Noż-
nej Chłopców odbyły się na boisku przy 
Szkole Podstawowej w Kaczórkach. 
Wzięły w nim udział Szkoły Podstawo-
we z Majdanu Wielkiego, Kaczórek i 
Krasnobrodu. Pierwsze miejsce zajęli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Majdanie Wielkim kwalifikując się do 
turnieju powiatowego. 
 
Wyniki Gminnych Igrzysk w Mini Piłce 

Nożnej Chłopców  - 13.04.2007: 

 
SP Kaczórki - SP Majdan Wielki 1:1 
SP Majdan Wielki - SP Krasnobród 3:1 
SP Krasnobród - SP Kaczórki 1:0 
 
Końcowa tabela:  

1. SP Majdan Wielki 2   4   4-2 
2. SP Krasnobród  2   3   2-3 
3. SP Kaczórki   2   1   1-2 
W tabeli kolejno: końcowe miejsce, nazwa 

szkoły, mecze rozegrane, liczba zdobytych 

punktów, stosunek bramek strzelonych-

straconych. 

 

Powiatowe Igrzyska w Mini Piłce Noż-
nej Chłopców, jak już wcześniej wspo-
mniałem odbyły się 18.04.2007, na bo-
iskach przy Szkole Podstawowej w Ła-
buńkach. Wzieło w nich udział 8 szkół 
podstawowych, które zwyciężyły w swo-
ich Gminach. Wśród tych drużyn była 
także drużyna ze Szkoły Podstawowej w 
Majdanie Wielkim. Każda Szkoła została 
rozlosowana do jednej z dwóch grup, w 
taki więc sposób powstały dwie grupy, 
po cztery zespoły. Nasza szkoła trafiła do 
„grupy B”, a rywalami zostały szkoły ze 
Szczebrzeszyna, Nielisza i Łabuń.  
 Uczniowie naszej szkoły gładko upo-
rali się ze szkołami z Nielisza i Łabuń 
wysoko wygrywając. Decydujący mecz, 
który stanowić miał o pierwszym miej-
scu w grupie i o grze w finale, rozegrać 
miał się pomiędzy naszą szkoła a SP 
Szczebrzeszyn. Po pasjonującym i zacię-
tym boju nieznacznie przegraliśmy, cho-
ciaż byliśmy o krok od zwycięstwa. 
Osoby pośrednie obserwujące ten mecz 
stwierdziły że byliśmy drużyną zdecy-
dowanie lepszą. Pozostał tylko niedosyt i 
walka o trzecią lokatę w turnieju z SP 
Komarów, która zajęła drugie miejsce w 
„grupie A”. I tu niestety musieliśmy 
uznać wyższość rywali, o zwycięstwie w 
tym spotkaniu nie decydowały jednak 
umiejętności, lecz chęć walki. Naszym 
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