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KONFERENCJA

W dniu 2 marca 2012r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odb"dzie si" 
konferencja organizowana przez Burmistrza Krasnobrodu oraz Sto-

warzyszenie Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka – „Uzdrowiska – Per!y 

Polski Wschodniej”. 

Honorowy Patronat nad Konferencj# obj#! Marsza!ek Województwa Lubel-

skiego Pan Krzysztof Hetman. 

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z prowadzonymi dzia!aniami 

w zakresie okre$lenia g!ównych kierunków rozwoju turystyki ze szczególnym 

uwzgl"dnieniem rozwoju obszarów uzdrowiskowych.

Program konferencji:

godz. 10.00 – 10.10

Powitanie go$ci i otwarcie konferencji.

godz. 10.10 – 10.30

„Krasnobród i Roztocze w Strategii Promocji Województwa Lubelskiego” – Pan 

Piotr Franaszek Dyrektor Wydzia!u Promocji i Turystyki Urz"du Marsza!kow-

skiego w Lublinie. 

godz. 10.30 – 10.50

„Sieciowe zarz#dzanie mark# subregionu, aspekty praktyczne” - Pan Piotr Lutek 

Prezes Kancelarii Doradczej SYNERGIA z Lublina.

godz. 10.50 – 11.10

„Mo%liwo$ci pozyskiwania $rodków na realizacj" zada& zwi#zanych z ochron# 
$rodowiska” – Pan Jan Wiater V-ce Prezes Narodowego Funduszu Ochrony 'ro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

godz. 11.10 – 11.30 – Przerwa kawowa

godz. 11.30 – 11.50

„Uwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej w kontek$cie aktualizacji 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa” – Pani Jadwiga (wik 

Kierownik Oddzia!u Biura Planowania Przestrzennego w Zamo$ciu.

godz. 11.50 – 12.10

„Za!o%enia Strategii Rozwoju Lubelszczyzny po 2014r. Kontekst potencja!u tu-

rystycznego” – Pan Bogdan Kawa!ko Dyrektor Departamentu Polityki Regional-

nej Urz"du Marsza!kowskiego w Lublinie. 

godz. 12.10 – 12.30

Referat „Polityka Spójno$ci na lata 2014 – 2020” - Pan Marceli Niezgoda Podse-

kretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

12.30 – Dyskusja, podsumowanie, zako&czenie konferencji.

OG!OSZENIE

Zarz#d Wspólnoty Gruntowej 

Krasnobrodu zawiadamia wszyst-

kich  uprawnionych do udzia!u we 

Wspólnocie Gruntowej, %e w dniu 

25.03.2012r. (niedziela) o godz. 

15:00 w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury odb"dzie si" zebranie 

cz!onków Wspólnoty w pierwszym 

terminie. W przypadku braku qu-

orum wyznacza si" drugi termin 

zebrania na dzie& 25.03.2012r. o 

godz. 16:00.

Proponowany porz#dek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodnicz#cego zebra-

nia.

3. Wybór Protokolanta zebrania.

4. Przyj"cie proponowanego po-

rz#dku obrad.

5. Z!o%enie sprawozda&.
6. Dyskusja.

7. Podj"cie uchwa!:
a) w sprawie zbycia dzia!ki nr 1335 

o pow. 1,1180 ha.

b) w sprawie rozwi#zania spó!ki

c) w sprawie powo!ania likwidato-

rów spó!ki

d) innych wynik!ych podczas ze-

brania

8. Zako&czenie zebrania.

    Zarz!d 

    Wspólnoty Gruntowej            

    Krasnobrodu

Wskazówka
Miejsko – Gminny O$rodek Pomocy 

Spo!ecznej w Krasnobrodzie w okresie 

od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. realizu-

je kolejn# edycj" projektu systemowego 

„Wskazówka – b#d) aktywny na rynku 

pracy”. Projekt realizowany jest w ramach 

Poddzia!ania 7.1.1. „Rozwój i upowszech-

nianie aktywnej integracji przez o$rodki 

pomocy spo!ecznej” Programu Operacyj-

nego Kapita! Ludzki. 

Projekt kierowany jest do osób z 

terenu Gminy Krasnobród. Szczegó!o-

we informacje: udzielaj#: MGOPS, tel. 

846608115 - Dorota Dani!owicz i Ewa 

Birska – Furman oraz Koordynator Pro-

jektu - Miros!awa Konopka. 
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W bardzo mro)ny sobotni po-

ranek 4 lutego 2012 roku, w 

Lasowcach - malutkiej miejscowo$ci 

po!o%nej w$ród lasów na zachodnich 

kra&cach gminy Krasnobród,  odby!y 

si" uroczysto$ci patriotyczne z okazji 69 

rocznicy bitwy stoczonej tam przez od-

dzia!y Armii Krajowej z Niemcami. 

Organizatorami uroczysto$ci byli: 

'wiatowy Zwi#zek Armii Krajowej 

Okr"g Zamo$*, 3 Batalion Zmechanizo-

wany w Zamo$ciu  oraz Burmistrz Kra-

snobrodu.

Aby odda* ho!d poleg!ym %o!nie-

rzom AK oraz mieszka&com, którzy 

zgin"li z r#k niemieckiego okupanta 

podczas walk stoczonych 4 lutego 1943 

roku oraz upami"tni* tamte tragiczne 

wydarzenia do Lasowiec przybyli or-

ganizatorzy i zaproszeni go$cie. W$ród 

nich m.in.: prezes 'wiatowego Zwi#zku 

Armii Krajowej Okr"g Zamo$*, pose! 
RP S!awomir Zawi$lak, przedstawiciel 

Wojewody Lubelskiego Jacek Grabek, 

starosta Powiatu Zamojskiego Henryk 

Matej, wójt Gminy Skierbieszów Mie-

czys!aw Barto& wraz z delegacj# gmi-

ny, wójt Gminy Krynice Janusz Ba!a-

buch, burmistrz Krasnobrodu Wies!aw 

Chmielowiec,  z-ca burmistrza Stani-

s!aw J"drusina, kombatanci - %o!nierze 

AK z pocztami sztandarowymi, %o!nie-

rze z 3 Batalionu Zmechanizowanego w 

Zamo$ciu, Ksi"%a, przedstawiciele Roz-

tocza&skiego Parku Narodowego, Nad-

le$nictwa Zwierzyniec, Policji, radni 

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie wraz z 

przewodnicz#cym Kazimierzem Misz-

talem, dyrektorzy i pracownicy jedno-

stek samorz#dowych, uczniowie szkó! 
podstawowych z Kaczórek i Majdanu 

Wielkiego oraz stra%acy.  

Uroczysto$ci rozpocz"!y si" od 

ceremonia!u wojskowego – z!o%enia 

meldunku, a po nim od$piewany zosta! 
Hymn Narodowy. Nast"pnie uczest-

ników uroczysto$ci powita! burmistrz 

Krasnobrodu Wies!aw Chmielowiec, a 

okoliczno$ciowe przemówienie przed-

stawiaj#ce wydarzenia sprzed 69 lat wy-

g!osi! por. Andrzej Jaroszy&ski  - wice-

prezes 'wiatowego Zwi#zku +o!nierzy  

AK Okr"g Zamo$*. 
Tradycyjnie, cz"$* artystyczn# o 

tematyce patriotycznej zaprezentowali 

uczniowie Szko!y Podstawowej im. Ar-

mii Krajowej w Kaczórkach. 

Po jej wys!uchaniu ponownie g!os 

zabra! Burmistrz Krasnobrodu, który 

odczyta! list od Marsza!ka Wojewódz-

twa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana. Z 

krótkim przemówieniem wyst#pi! tak%e 

prezes 'Z+ AK S!awomir Zawi$lak.

Po wyst#pieniach rozpocz"!a si" 
Msza $w. w intencji poleg!ych %o!nierzy 

AK i mieszka&ców Lasowiec, którzy 

zgin"li w 1943 roku. Msz" $w. konce-

lebrowali: ks. p!k Bogus!aw Roman-

kiewicz – kapelan Wojska Polskiego, 

ks. Pawe! S!onopas – proboszcz ParaÞ i 

'wi"tej Bo%ej Opatrzno$ci w Bondyrzu 

oraz ks. Franciszek Ko$cielski, który 

wyg!osi! homili".
W dalszej cz"$ci uroczysto$ci odby! 

si" Apel Poleg!ych zako&czony Salw# 
Honorow#,  a nast"pnie zgromadzone 

delegacje z!o%y!y wi#zanki pod pomni-

kiem upami"tniaj#cym tragiczne wyda-

rzenia sprzed 69 lat. 

Uroczysto$ci w Lasowcach zako&-
czy!y si" spotkaniem przy ognisku.

M. Czapla

Fotoreporta" – str. 11

W 69 rocznic" walk
Uroczysto$ci religijno- patriotyczne w Lasowcach

W niedzielne popo!udnie 29 

stycznia 2012 roku w Kra-

snobrodzkim Domu Kultury odby! si" 
doroczny „Koncert kol"dowo-jase!ko-

wy”.  Jak sama nazwa wskazuje podczas 

koncertu prezentowane by!y zarówno 

kol"dy jak i przedstawienia o tematyce 

bo%onarodzeniowej zwane jase!kami.

Jako pierwsi na scenie pojawili si" 
uczestnicy Kó!ka Teatralnego dzia!aj#-
cego w Krasnobrodzkim Domu Kultury, 

którzy w humorystyczny sposób przed-

stawili walk" „dobra” ze „z!em”, jaka 

rozgrywa si" w okresie przed$wi#tecz-

nym. W tej potyczce zwyci"%a dobro i 

'wi"ta Bo%ego Narodzenia obchodzone 

s# w zgodzie, rado$ci i mi!o$ci. Przed-

stawienie zosta!o przygotowane pod 

kierunkiem p. Marioli Kaweckiej, w 

przygotowaniu strojów dla m!odych ak-

torów pomaga!a p. Marzena Mazurek – 

obie panie s# instruktorami KDK.

Nast"pn# inscenizacj" zaprezento-

wa!y dzieci z krasnobrodzkiego przed-

szkola. W ich wykonaniu us!yszeli$my 

kol"dy i piosenki o tematyce bo%onaro-

dzeniowej. Najm!odsi uczestnicy nasze-

go koncertu swoim $piewem adorowali 

Dzieci#tko Jezus le%#ce na sianku. Pro-

gram zosta! przygotowany pod kierun-

kiem p. Marii Doma&skiej.

Kolejni wykonawcy, to Zespó! 
Folklorystyczny „Wójtowianie”, który 

zaprezentowa! krótki koncert kol"d i pa-

stora!ek. Wyst"p ten by!  debiutem dla 

dwojga nowych cz!onków zespo!u: pani 

Wandy Sachajko – wokalistki oraz pana 

Krzysztofa Ujmy – graj#cego na kon-

trabasie. Na zako&czenie tego kol"do-

wania zespó! wspólnie ze zgromadzon#  
publiczno$ci# za$piewa! kol"d" „W$ród 

nocnej ciszy”.

Po „Wójtowianach” przyszed! czas 

na jase!ka w wykonaniu mieszka&ców 

Krasnobrodu. Liczna reprezentacja na-

szego miasta sk!adaj#ca si" z dzieci, 

m!odzie%y i doros!ych zaprezentowa!a 

bogaty program. By!y liczne $piewy, 

zarówno grupowe jak i solowe z akom-

paniamentem wykonanym na instru-

mencie klawiszowym przez Roberta 

Korzeniowskiego, recytacje oraz scenki 

z udzia!em 'wi"tej Rodziny, anio!ów, 

pastuszków i trzech króli. Jase!ka zosta-

!y przygotowane pod kierunkiem pani 

Anny Wyszy&skiej.

Pomi"dzy poszczególnymi wyst"pa-

mi kol"dy i piosenki o tematyce bo%ona-

rodzeniowej $piewa!y: Magdalena Bo-

dys, Daria Gancarz, Klaudia Gancarz i 

Aleksandra Gawron z zespo!u wokalne-

go „Anio!ki” dzia!aj#cego w KDK pod 

kierunkiem pana Jaros!awa Derkacza.

Tegoroczny koncert zako&czy! si" 
wyst"pem krasnobrodzkiej Wielopo-

koleniowej Orkiestry D"tej. Kol"dy, 

wykonane przez licz#cy blisko 30 osób 

zespó! muzyków dzia!aj#cy pod kie-

rownictwem kapelmistrza Jaros!awa 

Derkacza,  zabrzmia!y bardzo donio$le i 

potwierdzi!y stwierdzenie, %e jest w or-

kiestrach d"tych jaka$ si!a.

Koncert trwa! ponad 2 godziny. Ka%-
dego z wykonawców zgromadzona na 

sali publiczno$* nagradza!a gromkimi 

brawami.

M. Czapla

Fotoreporta" – str. 10

Koncert kolędowo-jasełkowy
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Czarno-bia!e kadry bledn#, na-

pisy ko&cowe znikaj#, kto$ 
w!#cza $wiat!o, a na scen" wychodzi 

m!ody jeszcze, bo lekko po trzydziest-

ce, m"%czyzna o niepewnym u$miechu, 

którego powie$* „Ksi"stwo” pos!u%y!a 

za materia! wyj$ciowy dla Þ lmowej ada-

ptacji. Pierwszy lutego, pora wieczorna. 

M"%czyzna pyta zgromadzonych w sali 

kinowej Krasnobrodzkiego Domu Kul-

tury, czy Þ lm si" podoba!. Skromnie, 

bez poprzedzaj#cej autoanalizy, rzuca-

nia Þ lmoznawczym %argonem. To Zbi-

gniew Masternak, mieszkaj#cy w Pu!a-

wach prozaik, dramaturg, scenarzysta i 

pi!karz. Do Krasnobrodu pierwszy raz 

traÞ ! w czerwcu ubieg!ego roku, dzi"ki 

inicjatywie lokalnego aktywisty, Toma-

sza Paku!y, osoby, która literatur# inte-

resuje si" $rednio, ale na pewno wie, co 

w sporcie piszczy. Paku!a wygooglowa!, 
napisa!, zadzwoni! i zacz"!o si". Pisarz 

i pi!karz? Po!#czenie wyda!o si" Pakule 

na tyle dziwne, %e postanowi! zaprosi* 
go na spotkanie autorskie. Tak to si" za-

cz"!o i tak to trwa nadal – dziwacznie i 

coraz dziwaczniej. 

Pomys! na klub BKS Roztocze za-

intrygowa! Zbyszka. By! dla niego 

wystarczaj#co odwa%ny i wystarczaj#-
co dziwny, aby wspomóc ch!opaków 

(g!ównie z Krasnobrodu) swoimi noga-

mi oraz pomocn# d!oni#. Ca!kiem sil-

nymi nogami, nale%y doda*, Masternak 

przyje%d%a! wi"c latem do Krasnobrodu 

i pomóg! wywalczy* tytu! Mistrza Pol-

ski w Pi!ce B!otnej. Dzisiejsza kariera 

pi!karska (Masternak trenowa! w OKS 

Opatów, Koronie Kielce, Motorze Lu-

blin, Pu!awiaku Pu!awy) jest mo%e tyl-

ko echem m!odzie&czych obsesji, lecz 

pisarz wraca do no%nej regularnie. Dzi-

siaj Masternak biega z krasnobrodzk# 
m!odzie%# po halach podczas rozgrywek 

lokalnych LZS-ów, wyczekuje kolejne-

go sezonu b!otnej pi!ki no%nej, wspiera 

dru%yn" dobr# rad#, a co najwa%niejsze 

– przyznaje si", %e roztocza&skie oko-

lice pokocha!. Ch"tnie wi"c przyje%d%a 

do Krasnobrodu wraz z pi"kn# %on#, 
Reni#, nie trzeba go szczególnie prosi*, 
a spotkanie w KDK traktuje jako obo-

wi#zek. Tyle niektórzy s!yszeli o jego 

barwnym %yciu i tych brudnych, pe!-
nych literackiego „mi"sa” powie$ciach, 

w znacznej cz"$ci autobiograÞ cznych, 

%e w ko&cu nale%a!o pochwali* si" ekra-

nizacj# najbardziej osobistego do$wiad-

czenia twórczego. Andrzej Bara&ski, 

znany g!ównie z tworzenia Þ lmów do-

kumentalnych, zmierzy! si" z ksi#%k# i 
wysz!o ca!kiem nie)le. Ci, którzy czytali 

powie$*, mogli zobaczy*, jak sprawdza 

si" ona na ekranie, a ci, którzy z „Ksi"-
stwem” mierzyli si" pierwszy raz – mo-

gli pozna* Zbigniewa Masternaka lepiej. 

Ponadto Þ lm nied!ugo przeskoczy z dys-

trybucji festiwalowej do szerokiego, ki-

nowego obiegu. Fabu!a !#czy epicko$* i 
prostot". Droga, jak# przej$* musi nie-

spe!niony sportowiec, nie jest spektaku-

larn# histori# o przemianach i wielkich 

wyborach. G!ówny bohater „Ksi"stwa” 

nie traci nic ze swojej ironicznej po-

stawy, zarówno wtedy, gdy co$ mu si" 
udaje (rzadko), jak i wtedy, gdy zostaje 

zatrzymany za kradzie% zupki chi&skiej 

w czasie biednych lat studenckich. To 

wyra)no$* miejsc i grub# kresk# zary-

sowane postacie sprawiaj#, %e widz nie 

mo%e oprze* si" wra%eniu, i% „Ksi"-
stwo” jest w du%ej mierze autobiograÞ #, 
a ta elegia o ch!opaku w dresach, który 

rozerwany jest mi"dzy ch"ci# ucieczki 

z zabitej dechami dziury a egzystencj# 
w$ród lokalnego, brutalnego kolorytu, 

brzmi autentycznie. Prawdziwie, z prze-

konaniem Masternak o tym Þ lmie wi"c 

opowiada, wszak sp"dzi! z ekip# Þ lmo-

w# nieco czasu (w Þ lmie Bara&skiego 

wpleciono nawet zgrabne cameo, pisarz 

pojawia si" na chwil" jako pi!karz, który 

trenuje wraz z Þ lmow# wersj# Zbyszka, 

gran# przez m!odego aktora Rafa!a Za-

wieruch"). Niejeden krasnobrodzianin 

mo%e dostrzec w Þ lmie kilka lusterek, 

które odbijaj# jakby znajome sk#d$ cha-

raktery i ludzkie postawy. Tak, to dobry 

i prawdziwy Þ lm, cho* otwieraj#cy nie-

jedn# ran", warto wi"c by!o pos!ucha* 
komentarza autorskiego i pogada* z Ma-

sternakiem na temat procesu twórczego. 

Rozmowa widowni z pisarzem nie mo-

g!a jednak trwa* d!ugo – ju% za chwi-

l", mimo pó)nej pory, Masternak kopa! 
pi!k" no%n# na hali w krasnobrodzkiej 

szkole. Zaproszono go na lokalne zawo-

dy, nie mo%na by!o nie skorzysta*… 

Co b"dzie dalej? Masternak pisze 

kolejne ksi#%ki, chce si" skoncentrowa* 
na kolejnych etapach swojego %ycia, o 

których ma!o mówi, nawet przyjacio!om 

od b!otnej pi!ki no%nej. I dobrze. Mo%e 

za jaki$ czas wróci na Roztocze, ju% z 

now# ekranizacj# swojej twórczo$ci. 

A co, je$li uwa%ni widzowie z Krasno-

brodu zobacz# w niej miejsca im znane 

i sytuacje, które pami"taj#? Mo%liwe. 

Masternak to w ko&cu prawie krasno-

brodzianin. 

Jakub Koisz

Pisarz i pi"karz znowu w Krasnobrodzie
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III cz#$%

4. Antyuniwersalno$% 

Postmoderni$ci s#dz#, %e nale%y od-

rzuci* kategorie jedno$ci, ca!o$ciowo$ci, 

uniwersalno$ci. Jedno$* mo%e by* tylko 

skutkiem totalitaryzmu i zniewolenia; 

podobnie jednomy$lno$* co do prawdy. 

Wyzwolenie od jedno$ci ku pluralizmo-

wi rzeczy i prawdy oznacza wyzwolenie 

od przymusu i gwa!tu, zadawanego wol-

no$ci umys!owej przez dawne kategorie 

„mitologiczne”.

Pluralizm nawet w nauce rodzi kon-

ß ikty. Dlatego w ca!ej cywilizacji nie 

trzeba zgody co do rozwi#za&. Wystar-

czy uzgodnienie stanu zagadnienia, pro-

blemu czy te% „protoko!u rozbie%no$ci”. 

Postmoderni$ci twierdz#, %e rzeczywi-

sto$* nie jest ca!a, jedna, uniwersalna, 

lecz jawi si" we fragmentach. Jest nieci#-
g!a, rozbita, absolutnie wieloraka. Sta-

nowi chaotyczny zbiór bez regu!, zasad 

i praw. Równie% ogólna wizja $wiata nie 

ma %adnego sensu. Odwiecznej zasadzie 

!adu i porz#dku wsz"dzie przeciwstawia 

si" chaos, niejako „bóstwo chaosu”.

Antyuniwersalno$* idzie dalej ni% 
empiryzm czy neopozytywizm Ludwiga 

Wittgensteina. Jest raczej konsekwencj# 
kategorii chaosu. Chrze$cija&stwo w 

pedagogii i w pedagogice pos!uguje si" 
kategoriami greckimi, takimi jak poj"cia 

ogólne, zasady, regu!y, prawda i uniwer-

salizm14 . 

     

5. Antyinstytucjonalizm 

Postmodernizm wyartyku!owa! to 

wszystko, co niejako pod$wiadomie po-

dejmuj# przewa%nie liczne ruchy niefor-

malne (charyzmatyczne, antyko$cielne) 

w religiach $wiata, a mianowicie nie-

ch"* do prawd, struktur i teorii. ,#czy 

si" to z odwrotem od wszelkich insty-

tucji, stowarzysze& i organizacji, trady-

cji, spo!eczno$ci czy pa&stwa. Fiodor 

Dostojewski w Braciach Karamazow 

ju% prawie pó!tora wieku temu antycy-

powa! ten kierunek rozwoju cywilizacji, 

kre$l#c Legend# o Wielkim Inkwizyto-

rze. Wielki Inkwizytor stworzy! w niej 

„idealne” królestwo sprawiedliwo$ci, 

pa&stwo bez Chrystusa. Warto w tym 

miejscu przytoczy* d!u%szy fragment 

przemy$le& Dostojewskiego, które ilu-

struj# antyinstytucjonalizm i jego de-

strukcyjny wp!yw na ludzi:  

„Przekonamy ich – twierdzi Wielki 

Inkwizytor -, %e tylko w tym przypad-

ku b"d# wolni, gdy wyrzekn# si" swej 

wolno$ci, nam j# oddadz# i nam ulegn#. 
[...]. B"d# nas podziwia* i pyszni* si" 
nami, %e jeste$my tak pot"%ni i m#drzy, 

i% mogli$my ug!aska* tak krn#brne ty-

si#cmilionowe stado. [...]. Zmusimy ich 

do pracy, tak, lecz w godzinach wol-

nych od pracy urz#dzimy im %ycie niby 

dzieci"c# zabaw" [...]. O, pozwolimy 

im nawet na grzech, s!abi s# i bezsil-

ni, i b"d# nas kochali jak dzieci, za to 

pozwolimy im grzeszy*. Powiemy im, 

%e ka%dy grzech, który pope!niony b"-
dzie z naszego przyzwolenia, b"dzie 

odkupiony [...]. I nie b"d# mieli przed 

nami %adnych tajemnic. B"dziemy im 

pozwala* lub zabrania* %y* z %onami i 

kochankami, mie* lub nie mie* dzieci – 

stosownie do ich pos!usze&stwa – i b"d# 
nas s!ucha* z rado$ci# i uciech#. Najbar-

dziej mecz#ce tajemnice ich sumienia 

– wszystko, zaiste wszystko nam zwie-

rz#, my za$ wszystko rozstrzygniemy, 

i uwierz# w nasze wyroki z rado$ci#, 
albowiem uwolni# ich one od wszelkiej 

troski straszliwych m#k osobistego i 

swobodnego rozstrzygania”15 . 

W tym kontek$cie trzeba mocno pod-

kre$li*, %e chrze$cija&stwo wychowuje 

w kierunku kreowania i przyjmowania 

instytucji jako obiektywizacji ludzkich 

idei i dzia!a& w konkretnej historycznej 

rzeczywisto$ci hic et nunc.

        

6. Negacja celowo$ci

Celowo$* zanegowano ju% w XVII 

w. pod wp!ywem Þ lozoÞ i Francisa Ba-

cona (zm. 1626), ale ponowoczesno$* 
czyni to totalnie, i to zarówno w od-

niesieniu do $wiata rzeczy, jak i wobec 

umys!u ludzkiego i metodologii nauko-

wej. 'wiat i my$lenie ludzkie nie maj# 
w ponowoczesno$ci ani celu, ani kierun-

ku przemian, ani rozwoju. Wszelka rze-

czywisto$* jest tylko zbiorem zdarze&, 
aktów i przypadków bez zwi#zku, celu 

i sensu.

Nie ma te% historii w tradycyjnym 

znaczeniu (wida* tu wp!yw struktura-

lizmu w jego pierwotnej postaci), bo 

nie ma ani przesz!o$ci, ani przysz!o$ci. 

Istnieje tylko – ale i to nie jest pewne 

- tera)niejszo$*, chwila obecna, w któ-

rej liczy si" doznawanie, prze%ywanie, 

przyjemno$*, wszelka rozkosz16.

Chrze$cija&stwo uznaje celowo$* 
zarówno w aspekcie religijnym – dzia!a-

nie Opatrzno$ci, jak i w aspekcie czysto 

naturalnym i Þ lozoÞ cznym, przyjmu-

j#c za Arystotelesem, %e cel jest realn# 
przyczyn# rzeczy, dzie!a i dzia!ania. Je-

$li odrzuci si" celowo$* na rzecz samej 

przyczyny sprawczej lub samego zamia-

ru subiektywnego, wszelka formacja in-

telektualna i moralna nie ma sensu.

7. Antyspo"eczno$%

Modernizm g!osi, %e jednostka ro$ci 

sobie wy!#czne prawo do okre$lania do-

bra, s!uszno$ci, warto$ci i cz!owiecze&-
stwa. Nie ma zatem zasad i prawd ogól-

nie uznanych, zw!aszcza spo!ecznych. 

Nie ma te% %adnej spo!eczno$ci. „Wal-

ka przeciw ludziom wielkim – twier-

dzi! Nietzsche - jest usprawiedliwiona 

wzgl"dami ekonomicznymi. Ci s# isto-

tami niebezpiecznymi, przypadkami, 

wyj#tkami, burz# [...]. Materia!y wybu-

chowe nale%y nie tylko wy!adowywa* 
nieszkodliwie,   lecz   je%eli   mo%liwe,   

z a p o b i e g a *  ich wy!adowaniu: 

jest to instynktem zasadniczym ka%dego 

spo!ecze&stwa cywilizowanego”17.

Moderni$ci s#dz#, %e nie ma tak%e 

dobra wspólnego, wspólnych celów, 

zbiorowej podmiotowo$ci. +ycie spo-

!eczne to istnienie obok siebie, a cz"sto 

tak%e przeciwko sobie, suwerennych 

monad i „ca!ostek” bez jakiegokolwiek 

sensownego powi#zania z innymi lud)-
mi. Nie ma wi"zi mi"dzyosobowych ani 

poj"cia bli)niego, a mi!o$* to jedynie 

jednorazowa przyjemno$*. Miejsce in-

telektualistów zajmuj# autorytety, fa-

chowcy, eksperci, spece, „in%ynierowie” 

propagandy i reklamy. Dla g!"bszej ilu-

stracji warto w tym miejscu zacytowa* 
Dostojewskiego, który – w nawi#zaniu 

do Chrystusa i do dokonanego przez 

Ci!g dalszy na str. 6

14Por. W. Jaeger, Paideia. Formowanie cz$owieka grec-

kiego, t!um. M. Plezia i A. Bednarek, Warszawa 2001, 

s. 227-267.
15F. Dostojewski, Bracia Karamazow, t. 1, t!um. W. 

Wire&ski, Warszawa 1970, s. 213-214. 
16Niemiecki my$liciel Erich Kästner ju% na pocz#tku 

lat 20. XX w. uchwyci! nastrój cz!owieka, który ow!ad-

ni"ty egoistyczn# %#dz# %ycia, p!yn#! niesiony pr#dem 

jakby ku najbli%szemu wodospadowi. Pisa!: „Powa%ne 

rozmowy, co? Czy istnieje %ycie pozagrobowe? Po-

wiem wam poufnie: nie istnieje. Wszystko trzeba za!a-

twi* przed $mierci#. Pe!ne r"ce roboty. Dniem i noc#. 
[...]. Lepiej bawcie si" zamiast zbawia* ludzko$*. +ycie 

trzeba za!atwi* przed $mierci#. [...] Nie b#d) powa%ny 

[...]”. E. Kästner, Fabian. Historia pewnego moralisty, 

t!um. M. Wis!owska, Warszawa 1961, s. 108-109. 

 17Nietzsche, dz. cyt., s. 469.

Zagro&enia 

postmodernistycznego my$lenia (cz.2)
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Ci!g dalszy ze str. 5

Niego odkupienia – w Legendzie o Wiel-

kim Inkwizytorze zamie$ci! zmienne wy-

znanie:

 „Cz!owiek jest s!abszy i nikczem-

niejszy, ni% my$la!e$! – stwierdzi! $wia-

towej s!awy rosyjski pisarz. - [...] Có% z 

tego, %e teraz wsz"dzie buntuje si" prze-

ciw naszej w!adzy i dumny jest z tego, 

%e si" buntuje? To duma dziecka, %aka. 

To ma!e dzieci, które zbuntowa!y si" 
w szkole i wyp"dzi!y nauczyciela. Ale 

nast#pi kres zachwytom dzieci i drogo 

za to zap!ac#. Zburz# $wi#tyni" i krwi# 
zalej# ziemi". Ale domy$l# si" na koniec 

te g!upie dzieci, %e chocia% s# buntowni-

kami, s# s!abi, %e nie podo!aj# w!asnemu 

rokoszowi. Oblewaj#c si" swymi g!upi-

mi !zami, przyznaj# si" w ko&cu, %e Ten, 

który stworzy! ich buntownikami, chcia! 
niew#tpliwie zakpi* z nich. I powiedz# 
to w rozpaczy, i b"dzie to blu)nierstwo, 

które spot"guje ich cierpienia, albowiem 

natura ludzka nie znosi blu)nierstwa i 

koniec ko&ców zawsze sama ponosi za 

nie kar". Zatem niepokój, zam"t i nie-

dola – oto obecny los ludzi, za których 

wolno$* tyle wycierpia!e$!”18.

Chrze$cija&stwo wyst#pi!o przeciw 

staro%ytnemu pojmowaniu cz!owieka 

jako cz#stki gatunku czy cz#stki zbio-

rowo$ci (plemienia, miasta, pa&stwa, 

ludzko$ci). Uczyni!o to g!ównie dzi"ki 

wprowadzeniu kategorii Jezusa Chry-

stusa jako „indywiduum” absolutnego 

i okre$laj#cego tak samo ka%dego cz!o-

wieka jednostkowego. Ustrzeg!o si" jed-

nak skrajnego indywidualizmu, bo Jezus 

zosta! $ci$le zwi#zany ze spo!eczno$ci# 
Jego Cia!a Mistycznego, z Ko$cio!em i 

z ca!# natur# ludzk#. Równie% dzi$ pe-

dagogia chrze$cija&ska tworzy pewien 

paralelizm (diatyczno$*) lub zwi#zek 

zwrotny: rozwój jednostki s!u%y spo-

!eczno$ci, a rozwój spo!eczno$ci s!u%y 

jednostce - osobie, której nie wolno roz-

bi*. Sobór Watyka&ski II uj#! to krótko: 

personalizacja cz!owieka jest dla socja-

lizacji, a rozwój socjalizacji dla perso-

nalizacji19.

Pedagogia Ko$cio!a podkre$la, %e 

zbiorowo$* ludzka, w której odbywa 

si" proces wychowawczy, to communio 

personarum - wspólnota osób. Wyra%a 

ona taki sposób bytowania ludzi ze sob#, 
w którym podstaw# ich jedno$ci jest 

wzajemna wspó!egzystencja i aÞ rma-

cja cz!owieka w czynach. Ma!%e&stwo i 

rodzina stanowi# fundamentaln#, a tym 

samym najprostsz# wspólnot" ludzk#. 
Spo!eczna istota cz!owieka znajduje w 

niej swoje najbardziej podstawowe i na-

turalne urzeczywistnienie. Mi!o$* ma!-
%e&ska stanowi doskona!# i pierwotn# 
form" ludzkiej mi!o$ci osobowej20. Ro-

dzina jako wspólnota mi!o$ci i %ycia jest 

odpowiedzialna za urzeczywistnienie 

wszystkich wymiarów %ycia osobowego 

oraz za pe!ne w!#czenie swych cz!on-

ków, szczególnie dzieci, w struktury 

spo!eczne i w ich funkcjonowanie21. 

   

ks. prof. dr hab. Edward Walewander

Ci!g dalszy w kolejnym wydaniu GK

18Bracia Karamazow, dz. cyt., s. 310-311. 
19Por. Konstytucja duszpasterska o Ko%ciele w %wiecie 

wspó$czesnym Soboru Watyka&skiego II, nr 6 i 75.
20Por.  Benedykt XVI, Deus caritas est, passim.
21Por. J. Niewiadomski, Eucharistie in der (post)

modernen Welt, w: Faszinierendes Geheimnis. Neue 

Zugänge zur Eucharistie in Familie, Schule und Ge-

meinde, red. M. Scharer, J. Niewiadomski, Innsbruck-

Wien-Mainz 1999, s. 15-41.

W okresie od 30 stycznia do 

10 lutego 2012r. w Krasno-

brodzkim Domu Kultury realizowany 

by! program feryjny przygotowany dla 

dzieci i m!odzie%y. Przez dwa tygodnie 

od poniedzia!ku do pi#tku odbywa!y si" 
ró%nego rodzaju zaj"cia. By!y to za-

bawy i konkursy muzyczne - m.in. 

karaoke czy „Mój talent”, projekcje 

Þ lmów, warsztaty taneczne prowa-

dzone przez instruktora ta&ca Ann" 
Antoszczak oraz utalentowanego 

tancerza zespo!u ta&ca nowocze-

snego „Fart” dzia!aj#cego w KDK 

Patryka Kawk" - dwukrotnego 

zdobywcy tytu!u Mistrza 'wiata w 

ta&cu electric boogi oraz stypendy-

st" Marsza!ka Województwa Lu-

belskiego z 2011 roku. 

Podczas ferii dzieci mog!y równie% 
rozwija* swoje pasje i uzdolnienia pla-

styczne wykonuj#c karki walentynko-

we, tworz#c ró%ne elementy z papieru 

(orgiami), czy te% „przenosz#c” na kar-

ton bajkowy $wiat. 

By!y te% gry i zabawy integracyjne, 

s!owno-rysunkowe, a tak%e zaj"cia sza-

chowe. Tradycyjnie ju% podczas ostat-

niego feryjnego spotkania szachowego 

odby! si" Turniej Szachowy o Puchar 

Dyrektora Krasnobrodzkiego Domu 

Kultury. Wzi"!o w nim udzia! 11 uczest-

ników, zwyci"zc# turnieju i zdobywc# 
pucharu zosta! Krzysztof Umi&ski, II 

miejsce zaj#! Kamil Osuch, a III 

Piotr Korzeniowski. Trzej pierwsi 

zawodnicy otrzymali pami#tkowe 

medale, a wszyscy uczestnicy tur-

nieju okoliczno$ciowe dyplomy. 

Niestety bardzo mro)na pogo-

da (temperatury si"ga!y nawet do 

minus 30 stopni C) nie sprzyja!y 

organizacji zaj"* na $wie%ym po-

wietrzu.  

 M. Czapla 

Ferie w KDK
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..”Tyle lat za nami…

 rami# w rami#
 poprzez "ycie szli%my razem "ono

 a przed nami

 có" przed nami

 tyle dni ile nam ich przeznaczono

Za tw! mi$o%& za twój u%miech

dobre s$owa

za codzienny trud twój i krz!tanie

pragn# z serca co dzie' ci dzi#kowa&
a" do chwili

kiedy serce bi& przestanie

Tyle lat a w nich tysi!ce

dni i godzin

minut razem z tob!
w ka"dej chwili "ycia by$e% mi podpor!
m#"u mój

i zwa$e% sw! ozdob!

Dzie' po dniu

godzina po godzinie

razem w pracy rado%ci i smutku

szli%my zawsze w siebie zapatrzeni

swoj! drog! "ycia

pomalutku

Popatrz

to ju" wieku pó$ za nami

przez ten czas zbiela$y nasze skronie

dzieci, wnuki jakie nam 

wyros$y
pi#kny owoc naszych serc i d$oni.

S!ów tego pi"knego wiersza, pió-

ra Pani Marianny Olszewskiej z 

Krasnobrodu wys!uchali zgromadzeni w 

dniu 20 stycznia 2012r. uczestnicy Jubi-

leuszu „Z!ote Gody”.

Uroczysto$ci rozpocz"!y si" Msz# 
$w. w Ko$ciele Nawiedzenia NMP w 

Krasnobrodzie odprawion# w intencji 

Jubilatów i ich rodzin przez ks. pra!ata 

dr Eugeniusza Derdziuka – proboszcza 

miejscowej paraÞ i, który wyg!osi! tak-

%e homili" oraz ks. Paw!a S!onopasa – 

proboszcza ParaÞ i 'wi"tej Opatrzno$ci 

Bo%ej w Bondyrzu.

W uroczysto$ciach uczestniczyli 

Jubilaci oraz zaproszeni go$ci: Starosta 

Zamojski Henryk Matej, Przewodnicz#-
cy Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Ka-

zimierz Misztal, Burmistrz Krasnobro-

du Wies!aw Chmielowiec oraz rodziny 

par obchodz#cych 50 rocznic" po%ycia 

ma!%e&skiego.

Podczas Mszy Jubilaci odnowili 

przysi"g" ma!%e&sk#, a na jej zako&cze-

nie otrzymali pami#tkowe listy gratu-

lacyjne od ks. biskupa Mariusza Lesz-

czy&skiego – Administratora Diecezji 

Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Pro-

boszcza krasnobrodzkiej paraÞ i. Opra-

w" muzyczn# mszy pi"knym $piewem 

zapewnili Alicja Parkitny – kierownik 

USC w Krasnobrodzie wraz z organist# 
Józefem B#kiem.  

Uroczysto$ci w ko$ciele zako&czy-

!y si" pami#tkowym zdj"ciem, na któ-

rym uwiecznieni zostali Jubilaci wraz z 

ksi"%mi oraz zaproszonymi go$*mi. 

Dalsza cz"$* Z!otych Godów mia!a 

miejsce w Krasnobrodzkim Domu Kul-

tury. 

W pierwszej cz"$ci, która odby!a si" 
w sali widowiskowej, kierownik Urz"-
du Stanu Cywilnego Alicja Parkitny 

powita!a przyby!ych na uroczysto$*. 
Nast"pnie ma!%onkowie obchodz#cy 

ten szczególny jubileusz, trzymaj#c si" 
za r"ce podzi"kowali sobie za wspólnie 

prze%yte 50 lat.

Potem przyszed! czas na odznacze-

nia Medalami za D!ugoletnie Po%ycie 

Ma!%e&skie. Medale na wniosek Bur-

mistrza Krasnobrodu nada! Prezydent 

RP Bronis!aw Komorowski 13 ni%ej 

wymienionym parom z gminy Krasno-

bród, które zawar!y zwi#zek ma!%e&ski 

w 1961r. i wspólnie prze%y!y 50 lat:

ZoÞ a i Stanis!aw Gontarz 

z Krasnobrodu , 

Teresa i Roman Ga!an 

z Krasnobrodu , 

ZoÞ a i Józef Kasprzyk 

z Krasnobrodu ,

Jadwiga i Adam Kawka

z Dominikanówki 

Stanis!awa i Kazimierz Koz!owscy 

z Krasnobrodu, 

Weronika i Edward Piela 

z Krasnobrodu, 

Teresa i Ryszard Tyto" 

z Krasnobrodu, 

Cecylia i Jan Borek 

z Majdanu Ma!ego, 

Cecylia i Jan Garbula 

z Majdanu Ma!ego, 

Paulina i Stanis!aw Korkosz

 z Majdanu Wielkiego, 

Jan i Wiktoria Bilik

 z Kaczórek, 

Alfreda i Stanis!aw Gromadzcy

 z Hutek, 

Irena i Jan Kita 

z Szuru.

Aktu dekoracji medalami doko-

na! Burmistrz Krasnobrodu Wies!aw 

Chmielowiec, który przekaza! Jubilatom 

tak%e okoliczno$ciowe dyplomy, listy 

gratulacyjne od Marsza!ka Wojewódz-

twa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana 

oraz kwiaty dla pa&. +yczenia i gratula-

cje Jubilatom z!o%y! równie% obecny na 

uroczysto$ci Starosta Zamojski Henryk 

Matej, wr"czaj#c jednocze$nie upomin-

ki. Nie wszystkie wy%ej wymienione 

pary ma!%e&skie mog!y uczestniczy* w 

tej uroczysto$ci, st#d te% ci nieobecni 

otrzymaj# medale i listy gratulacyjne w 

pó)niejszym terminie. 

Okoliczno$ciowe przemówienia 

wyg!osili Burmistrz Krasnobrodu oraz 

Starosta Zamojski, by!o tak%e wspól-

ne pami#tkowe zdj"cie oraz wyst"py 

artystyczne w wykonaniu m!odzie%y 

ze Szkolnego Ko!a Wolontariusza przy 

Zespole Szkó! Ogólnokszta!c#cych oraz 

dzieci z kl. IIb Zespo!u Szkó! Podstawo-

wych w Krasnobrodzie.

Druga cz"$*, ju% mniej oÞ cjalna 

mi!a miejsce w sali na parterze budyn-

ku KDK, gdzie odby! si" pocz"stunek. 

Zanim jednak Jubilaci i zaproszeni go-

$cie przyst#pili do degustacji Burmistrz 

Krasnobrodu lampk# szampana wzniós! 
toast i wspólnie od$piewano tradycyjne 

„Sto lat”.

+yczenia wy$piewa! tak%e dostoj-

nym Jubilatom Folklorystyczny Zespó! 
„Wójtowianie”: „Niech wam s$o'ca 

blask sp#dza troski cie', mi$o%& bliskich 

niech otacza w ka"dy "ycia dzie'”. Wy-

st"py „Wójtowian” zach"ci!y uczestni-

ków spotkania do wspólnego $piewania, 

nie zabrak!o równie% ta&ców. Spotkanie 

przebieg!o w mi!ej i serdecznej atmos-

ferze.

Do wszystkich %ycze& i gratulacji 

do!#cza si" równie% Redakcja Gaze-

ty Krasnobrodzkiej sk!adaj#c Z!otym  

Jubilatom %yczenia zdrowia i rado$ci 

oraz wszelkiej pomy$lno$ci na kolejne 

wspólnie prze%yte lata.

Mariola Czapla

Fotoreporta" - str. 20

Jubileusz 50-lecia Po!ycia Ma"!e#skiego
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10 lutego 2012 roku w Domu Pomo-

cy Spo!ecznej w Krasnobrodzie odby! 
si" wieczorek poezji, na który zosta!am 

zaproszona jako poetka regionalna. Ini-

cjatywa ta zorganizowana zosta!a z oka-

zji Dnia Chorego, który obchodzony jest 

11 lutego. 

W spotkaniu uczestniczyli miesz-

ka&cy Domu Pomocy. Obecnych powi-

ta!a pani Bo%ena Zdybel, która czuwa!a 

nad ca!okszta!tem imprezy. Na wst"pie 

zaprezentowa!am w skrócie swoj# syl-

wetk" i swój dorobek artystyczny. Ho-

norowymi go$*mi poza mn# by!y trzy 

mieszkanki DPS - panie: Krystyna K. 

Ludwika R. i Janina D. Pani Krystyna 

i p.Ludwika prezentowa!y swoj# twór-

czo$* poetyck#, pisan# do szuß ady. 

Pami"tano te% o zmar!ej poetce, $p. Wi-

s!awie Szymborskiej, której to wybran# 
twórczo$* czyta!a p. Janina. Prezento-

wana twórczo$* przeplatana by!a moj# 
poezj#. 

Spotkanie umila! zapach domowej 

szarlotki i !yk gor#cej herbatki. Przez 

ca!y czas towarzyszy!a nam mi!a i sym-

patyczna atmosfera, aczkolwiek u nie-

których s!uchaczy od czasu do czasu 

pojawi!a si" !za w oku. 

Na r"ce pani Bo%enki sk!adam go-

r#ce podzi"kowanie za zaproszenie i 

umo%liwienie mi udzia!u w tak pi"knym 

spotkaniu. Wszystkim mieszka&com 

DPS %ycz" du%o zdrowia i pogody du-

cha oraz jeszcze wielu s!onecznych dni 

w %yciu. Przed Poetkami chyl" czo!a, 

wszak mój talent ich talentu pobi* nie 

zdo!a. A oto prezentacja wiersza jednej 

mieszkanki - p. Krystyny K.

Prywatna litania do Pana Boga.

Dzi#kuj# Panie Bo"e za Twe hojne dary,

(e cia$o mam u$omne, lecz rozum nie 

stary.

Id# sobie ulic! - pod nogami dziura,

„Co mi tam” my%l# sobie, ja mam 

g$ow# w chmurach.

I dzi#ki Ci Bo"e za spokój staro%ci

(e my%l# o pisaniu cho& mnie bol! 
ko%ci.

I dzi#kuj# Ci Bo"e za deczko talentu

(e% mi da$ z$o%& zabarwi& kropl! sen-

tymentu.

Prosz# Ci# Panie Bo"e o dobro dla 

moich

Dla Ciebie to jest kropla, a mnie 

uspokoi.

A kiedy (my%l# wkrótce) wyznaczysz 

spotkanie,

Wybacz mi to co z$ego, dzi#kuj# Ci, 

Amen.

Podsumowuj#c:

I ja tam by!am,

herbatk" z Þ li%anki pi!am,

szarlotk# zagryza!am

i pi"knych wierszy s!ucha!am.

Maria Doma'ska

Wieczór poezji w Domu Pomocy Spo$ecznej

Kamila Powro)nik - lat 6 z Przedszkola 

Samorz#dowego w Krasnobrodzie z 

grupy 0 „B” zdoby!a wyró%nienie w Mi"dzyna-

rodowym Konkursie Logopedycznym „Historyj-

ka obrazkowa - umiem opowiada*”.

Zadaniem konkursowym by!o narysowanie 

historyjki obrazkowej sk!adaj#cej si" z 3 - 4 ilu-

stracji i opowiedzenie jej doros!ej osobie, która 

mia!a to bardzo dok!adnie spisa*. 
Historyjka Kamili sk!ada!a si" z 3 ilustracji i 

zatytu!owana by!a „Dziewczynki na spacerze”. 

Serdecznie gratulujemy Kamili i %yczymy dal-

szych sukcesów.

Opiekun artystyczny: 

Maria Doma'ska

Ma!a Artystka

W dniu 22 stycznia 2012 

roku w ko$ciele pw. 'w. 

Ducha odby!y si" jase!ka przy-

gotowane przez mieszka&ców i 

pracowników Domu Pomocy Spo-

!ecznej w Krasnobrodzie. Udzia! 
w jase!kach wzi"li równie% uczest-

nicy Klubu Seniora Z!ota Jesie& z 

Bi!goraja. 

Zgodnie z powiedzeniem „m!o-

dzi duchem” seniorzy wykonali 

pi"kne kol"dy i pastora!ki, które 

by!y uzupe!nieniem wspania!ej 

gry naszych aktorów. Imponowali 

kunsztem re%yserii i temperamen-

tem. Wiod#cym motywem jase!ek 

by!a wszechogarniaj#ca mi!o$* 
uwie&czona pi"kn# pie$ni# „Mi!o$* 
jedyna jest......”.

+eby jednak 

nie da* si" zdystan-

sowa* starszemu 

pokoleniu w dniu 

25 stycznia odwie-

dzi!y Dom Pomocy 

Spo!ecznej dzieci 

z Niepublicznego 

Przedszkola „Ba-

$niowa Kraina” gru-

pa Smerfy z Toma-

szowa Lubelskiego Lubelskiego 

z tradycyjnymi jase!kami. Miar# 
uznania dla 5-cioletnich maluchów 

by!y spontaniczne brawa i owacje 

po wyst"pie. 

Dzi"kujemy i gratulujemy Paniom 

organizatorkom tego wzruszaj#-
cego widowiska. Serdecznie dzi"-
kujemy za ten dar rado$ci i ciep!a 

przyniesiony ludziom, którzy z ra-

cji wieku lub niepe!nosprawno$ci 

nie mog# wyje%d%a* na podobne 

wyst"py i %yczymy dalszych pi"k-

nych sukcesów.

Krystyna Kraus

mieszkanka 

Domu Pomocy Spo$ecznej 

w Krasnobrodzie

Jase"kowe prezentacje 

w Domu Pomocy Spo"ecznej
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Instytut Polski w Bratys!awie roz-

pocz#! obchody, ustanowionego 

przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

Roku Janusza Korczaka wyj#tkow# wy-

staw#. W pierwszych dniach roku w Ga-

lerii Polskiego Instytutu w Bratys!awie 

odby! si" wernisa% prac polskich ilu-

stratorów tworz#cych do dzie! Janusza 

Korczaka.  

Wystaw" otworzy! p. Andrzej Ja-

godzi&ski dyrektor Instytutu Polskiego 

wraz z kuratork# i wieloletni# promotor-

k# polskich ilustratorów na S!owacji p. 

Mari# Gra%yn# Szpyr#. 

Wi"kszo$* ilustracji prezentowa-

nych na wystawie powsta!a po warsz-

tatach zorganizowanych w Sanatorium 

Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. Janu-

sza Korczaka w Krasnobrodzie w ra-

mach programu operacyjnego MKiDN 

„Patriotyzm jutra”. Kierownictwo arty-

styczne  warsztatów obj#! prof. Janusz 

Stanny, wybitny, do$wiadczony ilustra-

tor, którego dzie!a mo%na podziwia* w 

ponad 200 publikacjach dla dzieci.  

Spo$ród wielu zaproszonych go$ci 

na otwarciu w Bratys!awie nie zabrak!o 

Ambasadora Izraela na S!owacji p. Ale-

xandera Ben-Zvi oraz Radcy Ambasady 

PR p. Ma!gorzaty Wierzbickiej.

G!ównym organizatorem wystawy 

jest Instytut Polski w Bratys!awie oraz 

Sanatorium Rehabilitacyjne dla dzieci 

im. Janusza Korczaka w Krasnobro-

dzie.

Wystawa potrwa do 24.02.2012, a 

po jej zako&czeniu zostanie przewiezio-

na do Pragi oraz do czeskiego Pisku.

            

Marta Miara

Instytut  Polski w Bratys$awie

„Korczak i jego dzieło” w Bratysławie

Obchody Roku Janusza Korczaka
 

W dniu 17.02.2012r. otrzymali$my informacj" z Biura Rzecz-

nika Praw Dziecka, %e krasnobrodzka wystawa „Korczak 

i jego dzie!o” zosta!a wpisana do kalendarza obchodów Roku Janu-

sza Korczaka, dost"pnego na stronie www.2012korczak.pl.

W zwi#zku z powy%szym równie% relacja z wernisa%u wystawy 

w Bratys!awie znajduje si" na w/w stronie. Kolejne pokazy wystawy 

b"d# równie% tam relacjonowane.

Wpisanie wystawy do kalendarza to efekt stara& kuratora wy-

stawy Marii Gra%yny Szpyra przy wspó!pracy z Krasnobrodzkim 

Domem Kultury.

Zach"camy do $ledzenia oÞ cjalnej strony obchodów Roku Ja-

nusza Korczaka www.2012korczak.pl oraz strony Rzecznika Praw 

Dziecka www.brpd.gov.pl, a tak%e proÞ lu 2012 Rok Janusza Kor-

czaka na Facebooku.

 M. Czapla



29.01.2012r.

Koncert Kol#dowo - Jase"kowy



Uroczysto$ci Patriotyczne 

w Lasowcach

04.02.2012r.
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Zima sprawi"a rado$% 

nie tyko dzieciom...

 

24 stycznia 2012 roku, w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Zielonem pro-

wadzonej przez stowarzyszenie ,,Ach 

Zielone”  zosta! zorganizowany kulig. 

Trasa kuligu przebiega!a  po urokliwych 

zak#tkach miejscowo$ci. Uda!o nam 

si" dotrze* w okolic" szczytu s!ynnej 

Wapielni. Sprzyjaj#ca aura sprawi!a, 

i% uczestnicy  z przyjemno$ci# po-

dziwiali przepi"kne krajobrazy zimy 

i zachwycali si" zaprz"gami ci#gni"-
tymi przez konie. Przejawiali wielk# 
rado$* i zadowolenie ze wspólnego 

przebywania, czego dowodem by!y 

popisy wokalne.  Ciekawa trasa i pa-

nuj#ca wspania!a atmosfera na d!u-

go zapadnie wszystkim w pami"ci. 

Uwie&czeniem sanny by!y  pieczone 

kie!baski i gor#ca herbata przy ogni-

sku. Nie zabrak!o tak%e zabaw na $nie-

gu.

W tym miejscu pragniemy serdecznie 

podzi"kowa* za pomoc w organizacji 

niniejszej imprezy rodzicom i dziadkom 

naszych uczniów. W szczególno$ci po-

dzi"kowania kierujemy na r"ce pa&: Do-

roty Skóra i Ewy Majdanik oraz panów: 

Wies!awa Umi&skiego, Zbigniewa Bu-

dzy&skiego, Mariana Skóra,  Tadeusza 

Dziura, Grzegorza Palaka.

Choinka noworoczna

Kolejn# zimow# imprez# w naszej 

szkole by!a zabawa choinkowa, która 

odby!a si" 26 stycznia 2012 r. Opraw" 
muzyczn# i efekty $wietlne zapewni!a 

nam grupa m!odych  ludzi pod kierun-

kiem Mateusza Palaka. M!odzie%y sk!a-

damy gor#ce podzi"kowania. 

Uczestnicy zabawy zgromadzeni w 

budynku szkolnym sp"dzali rado$nie 

czas. Zabawa, dobra muzyka, wizyta 

Miko!aja i konkursy, co roku przyci#-

gaj# w progi naszej szko!y nie tylko na-

szych uczniów.  Zawsze ch"tnie go$ci-

my ma!e dzieci, rodziców, ale równie% 
i absolwentów naszej placówki. Mamy 

nadziej", %e Ci ostatni przychodz# nie 

tylko z czystej ciekawo$ci.  Podczas tej-

%e zabawy uczniowie starszych klas za-

prezentowali $mieszne skecze, a dziew-

cz"ta z wolontariatu dzia!aj#cego przy 

ZSP w Krasnobrodzie zorganizowa!y 

wiele ciekawych  zabaw i konkursów 

dla uczestników spotkania. Trady-

cyjnie ju% dla dzieci zosta! przygoto-

wany pyszny i zdrowy pocz"stunek. 

Rodzice po raz kolejny stan"li na wy-

soko$ci zadania. Cieszy nas ogrom-

nie ich nieustaj#ce zaanga%owanie 

w %ycie szko!y. Pod koniec imprezy 

odwiedzi! szko!" 'wi"ty Miko!aj i 

rozda! prezenty wszystkim dzieciom. 

Cieszymy si", %e Miko!aj pami"ta! 
równie% o upominkach dla nauczy-

cieli. Z tego wynika, %e nie tylko dzieci 

by!y grzeczne. Zabawa choinkowa prze-

biega!a w mi!ej atmosferze, dzi"ki temu 

dostarczy!a wszystkim obecnym wielu 

pozytywnych emocji.

Nauczycielki: 

K. Czapla i B. Dziura

Co słychać w zielonem?
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Sko&czy!y si" ferie i rozpocz#! si" 
drugi semestr roku szkolnego 

2011/2012. Nale%y wi"c podsumowa* 
pierwszy semestr nauki w naszej szkole. 

Na pocz#tek najlepsi nasi uczniowie: Ka-

rolina Kawecka - 5,31 III D gimnazjum, 

Bart!omiej Koman  - 5,25 III C gimna-

zjum, Dominika Dec - 5,21 I D gimna-

zjum, Karolina Bury!o - 5,20 II B gim-

nazjum, Aleksandra Machalska – 5,19 

III D gimnazjum, Katarzyna Cybulska 

– 5,13 III A gimnazjum, Micha! Burda 

– 5,00 I C gimnazjum, Hanna Pawluk – 

5,00 III D gimnazjum, Justyna Buka!a 

– 4,88 I LO, Karol Buka!a – 4,64 II LO, 

Barbara Podolak - 4,36 II LO.

Nasze sukcesy w kon-

kursach przedstawiaj# si" 
nast"puj#co.

Konkursy Lubelskiego 

Kuratora O$wiaty

Biologiczny do etapu 

wojewódzkiego  - Bart!o-

miej Koman IIIC

J. angielski - Bart!o-

miej Koman IIIC

J. Polski  - Karolina 

Bury!o IIB

- VII edycja konkursu 

fotograÞ cznego „'wiat 

wokó! nas - Pi"kno naszej 

Matki Ziemi” - wyró%nie-

nie Anna Be!z

- Ciekawe miejsca na 

Roztoczu - I miejsce Bar-

t!omiej Koman, wyró%nie-

nie Michalina Siemko

- IV Edycja konkursu poetyckiego 

„Przyroda jak# znam” - II miejsce Kata-

rzyna Cybulska

-Gimnazjalny Konkurs Czytelniczy „ 

Mistrz pi"knego czytania”

I miejsce - Kinga Kusz  IA

II miejsce - Patrycja Szczerbi"ska IA

III miejsce - Diana Dziura IC

IV miejsce - Bart!omiej Nawój IC

- Konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczo-

nych organizowany przez Gimnazjum 

nr 5 w Zamo$ciu - etap powiatowy brali 

udzia! nast"puj#cy uczniowie: Karoli-

na Dziura, Bart!omiej Koman, Hanna 

Pawluk

- Konkurs wiedzy o Biblii - Hanna 

Pawluk i Karolina Kawecka

- Przegl#d kol"d i pastora!ek organizo-

wany przez ZSP nr 3  w  Zamo$ciu wy-

ró%nienia otrzymali: Manuela Przytu!a i 

Magdalena Milczuk

- Coca Cola Cup do etapu wojewódz-

kiego zakwaliÞ kowa!y si" dziewczyny w 

sk!adzie: Katarzyna Lis, Kinga Misztal, 

Karolina Jachymek, Sandra Skowro"-

ska, Edyta Nizio, Jolanta K!y#, Kamila 

Ga!an, Karolina Kawecka, Patrycja 

Szczerbi"ska, Magdalena Teterycz, Da-

ria Grabowska.

- Udzia! uczennic w konkursie organizo-

wanym przez Lokaln# Grup" Dzia!ania 

„Nasze Roztocze” – Hanna Pawluk, An-

gelika Cios, Katarzyna Cybulska. 

Za swój trud i osi#gni"cia niektórzy 

uczniowie naszej szko!y otrzymuj# sty-

pendia. Stypendium Prezesa Rady Mini-

strów - Karol Buka!a II LO, stypendium 

Marsza!ka Województwa Lubelskiego - 

Katarzyna Cybulska, Bart!omiej Koman 

i Karolina Bury!o.

W naszej szkole od kliku lat realizo-

wane s# projekty i programy , które po-

szerzaj# ofert" edukacyjn# i wychowaw-

cz#. Projekty realizowane najwcze$niej 

i d!ugoterminowo to: „Lepsza Szko!a” 

od 2010r pomaga w weryÞ kacji wiedzy 

uczniów, badaniu efektywno$ci naucza-

nia oraz w przygotowaniach do egza-

minów zewn"trznych. Dotychczasowe 

edycje LEPSZEJ SZKO,Y zgromadzi!y 

prawie 50 tysi"cy nauczycieli i 3 miliony 

uczniów, „Szko!a bez przemocy” – pro-

gram maj#cy na celu przeciwdzia!anie 

przemocy w polskich szko!ach przez 

zwi"kszenie $wiadomo$ci problemu, 

zmian" postaw wobec przemocy, a tak-

%e dostarczenie szko!om konkretnego 

wsparcia i narz"dzi, które skutecznie i 

systemowo zwalcza!yby to zjawisko. 

Kolejnym projektem realizowanym od 

2110 do 2014r jest „Ucze& online” umo%-
liwiaj#cy:

• dost"p do najnowocze$niejszych tech-

nologii e-learningowych wspieraj#cych 

nauk" uczniów,

• bezp!atne zaj"cia pozalekcyjne dla m!o-

dzie%y
Realizowane s# te% nowe ciekawe 

projekty  i programy, które chcia!abym 

krótko scharakteryzowa*. 
Projekt, którego realizacja rozpocz"-

!a si" w styczniu 2012r. to „ZAGRAJMY 

O SUKCES” ma na celu wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów poprzez do-

datkowe zaj"cia rozwijaj#ce kompetencje 

kluczowe w ramach Programu Operacyj-

nego Kapita! Ludzki.

ZSO przyst#pi!o tak%e 

do projektu „Nasza Szko!a 

Odkrywa Talenty”. Ponad 

tysi#c sto szkó! zosta!o 

wyró%nionych w akcji Mi-

nisterstwa Edukacji Naro-

dowej i „Super Expressu”, 

„Szko!a Odkrywców Ta-

lentów”. Oznacza to tysi#-
ce m!odych ludzi, którzy 

mog# w szkole rozwija* 
swoje nietypowe umiej"t-
no$ci i zainteresowania. 

Wszystko dzi"ki ci"%kiej i 

pe!nej po$wi"ce& pracy na-

uczycieli i dyrektorów.

Uczestniczymy tak%e 

w projektach zwi#zanych 

z wymian# mi"dzynaro-

dow#. Projekt polsko – 

szwajcarski projekt z zakresu edukacji 

obywatelskiej. Celem projektu jest akty-

wizacja m!odego pokolenia do udzia!u w 

%yciu publicznym w Polsce oraz rozwój 

spo!ecze&stwa obywatelskiego, poprzez 

poznanie rozwi#za& szwajcarskich, wy-

mian" wiedzy i do$wiadcze& nauczycieli 

oraz uczniów. 

Projekt  Comenius, którego celem 

jest wymiana mi"dzynarodowa szkó! z 

Hiszpanii, Niemiec, Francji, Norwegii, 

Turcji, Macedonii, Estonii i Polski. 

• Rozwijanie w$ród m!odzie%y i kadry 

nauczycielskiej wiedzy, o ró%norodno$ci 

kultur i j"zyków europejskich oraz zro-

zumienia jej warto$ci; 

Projekt Express Your Knowledge 

VIII edycja” mia! w naszej szkole wy-

miar praktyczny. Zaj"cia z j"zyka angiel-

skiego prowadzili lektorka z Ukrainy i 

lektor z Chin.

Ci!g dalszy na str. 14

B#dziemy si# chwali% 
Nauczyciele i Uczniowie Zespo"u Szkó" Ogólnokszta"c'cych w Krasnobrodzie
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W %yciu cz!owieka s# ró%ne 

chwile. Bywaj# dni, kiedy du-

sza jest radosna jak skowronek o $wicie. 

U$miechamy si" wówczas do innych, 

niesiemy rado$*, pokój, mi!o$*. Pra-

gniemy, by chwile te trwa!y do ko&ca 

naszych dni. Niestety, %ycie przynosi 

nam tak%e niedostatek, rozczarowanie, 

k!opoty zdrowotne. Sprawiaj# one, %e 

widzimy wszystko w ciemnych kolo-

rach. Kiedy jestem w takim nastroju, 

przypominaj# mi si" s!owa Dyrektora 

Radia Maryja Ojca Tadeusza Rydzyka, 

który mówi %eby  nie lamentowa* oraz 

daje wskazówki: „Alleluja i do przodu, 

pod pr#d!”.  S!owa te podrywaj#  do 

dzia!ania i podnosz# na duchu.

Rodzina Radia Maryja w Polsce i na 

$wiecie prowadzi akcj" zbierania pod-

pisów  przeciwko jawnej i krzywdz#-
cej dyskryminacji. Tym samym walczy 

nie tylko o miejsce Telewizji Trwam na 

multipleksie cyfrowym, ale tak%e o pra-

wa katolików i wolno$* s!owa w naszej 

Ojczy)nie. W akcji tej wzi"!a  równie% 
udzia! Krasnobrodzka Rodzina Radia 

Maryja. Kiedy dy%urowa!am przy li-

stach i widzia!am jak du%o osób chce 

poprze* protest, oczyma duszy zauwa-

%y!am $wiate!ko w tunelu. Modli!am 

si": „Maryjo, Królowo Krasnobrodu, 

dzi"kuj", jeszcze nie wszystko straco-

ne, jeszcze Polska nie zgin"!a”. Rado$* 
moja by!a jeszcze wi"ksza, gdy do sto-

lika podchodzili  ludzie w wieku  od 19  

do 25 lat. Pocz#tkowo obawia!am si", 
%e us!ysz" jakie$ przykre s!owa. Nic po-

dobnego, mówili z u$miechem: „Jestem 

za, podpisz" bardzo ch"tnie”. Kiedy 

przypomina!am, %e potrzebny jest numer 

ewidencyjny, jedni wyci#gali stosow-

ny dokument, inni znali go na pami"*. 
Swoje podpisy z!o%yli  byli  cz!onkowie 

M!odzie%owego Ko!a Przyjació! Radia 

Maryja oraz tacy, których widzia!am 

po raz pierwszy. Mile zaskoczyli mnie 

m!odzie&cy, którzy aby z!o%y* podpisy 

specjalnie pojechali do domu po doku-

menty. Jedna z dziewcz#t,  która przy-

sz!a na Msz" 'wi"t#  zaoferowa!a swoj# 
pomoc i  przez kilka godzin dzielnie mi 

pomaga!a.

Cz"sto s!yszymy na antenie Radia 

Maryja, jak Ojciec Tadeusz Rydzyk za-

ch"ca do pracy z dzie*mi i m!odzie%#. 
To wa%ny apel,  szczególnie w dzisiej-

szych czasach. Ju% od kilku lat pracuj" 
z m!odymi  i widz", %e s# tego owoce. 

Du%y wp!yw na ich postaw" ma  rodzi-

na, w której s!ucha si" Radia Maryja i 

ogl#da Telewizj" Trwam. Dotychczas 

w wypowiedziach m!odych najcz"$ciej 

s!ysza!am: „Moja babcia s!ucha Radia 

Maryja”. Obecnie coraz cz"$ciej s!ysz": 
„S!ucham Radia Maryja”. 'wiate!ko w 

tunelu zab!ys!o. Trzeba  stara* si", by 

$wieci!o jeszcze ja$niej i obejmowa!o 

swoim blaskiem coraz szersze kr"gi. 

Aby rozprasza!o mroki i cienie naszej 

ponurej rzeczywisto$ci.                                           

                                                                                                                        

Józefa Kusz

'wiate!ko w tunelu

B#dziemy si# chwali%...

Ci!g dalszy ze str. 13

Projekt ma na celu dostarczenie 

uczniom nowych umiej"tno$ci j"zyko-

wych, wiedzy o $wiecie, poszerzaniu 

horyzontów, oraz krzewieniu wra%liwo-

$ci kulturowej w$ród uczniów . Innym 

programem zak!adaj#cym wspó!prac" z 

Turcj# jest „M!odzie% w dzia!aniu”. Pro-

gram Unii Europejskiej, który pozwala 

uzyska* doÞ nansowanie na realizacj" 
projektu. Dzi"ki temu m!odzi ludzie w 

wieku 13–30 lat mog# realizowa* swoje 

pasje, rozwija* umiej"tno$ci i zdobywa* 
nowe do$wiadczenia w czasie wolnym 

od nauki. 

Kolejne  projekty realizowane w na-

szej szkole obejmuj# swym dzia!aniem 

inne obszary edukacji. Warto zwróci* 
uwag" na nast"puj#ce projekty:

- „Matematyka Reaktywacja” jest g!"bo-

ko przemy$lanym systemem wspomaga-

nia nauczania, w którym zaawansowane 

technologie s# $ci$le po!#czone z aktyw-

nym udzia!em nauczycieli i uczniów w 

ca!ym procesie nauczania.

-„Edukacja dla godno$ci” we wspó!-
pracy z Amnesty Internationale. Celem 

projektu jest  edukacja o prawach cz!o-

wieka,  jest skutecznym narz"dziem, 

które obejmuje nie tylko proces uczenia 

si", ale i konkretne dzia!ania, zmian" 
codziennych zachowa& i przyzwyczaje& 
na rzecz poszanowania praw cz!owieka.

- „Jasna szko!a – prosta sprawa!” Pro-

mocja zdrowego stylu %ycia, zgodnego 

z zasadami zrównowa%onego rozwoju 

(ekologia, proÞ laktyka zdrowotna, spo-

soby oszcz"dzania energii, zasady higie-

ny itp.) po!#czona z aktywno$ci#. 
- „Sklepiki szkolne - zdrowa reakty-

wacja” Promocja zasad zdrowego od-

%ywiania oraz projektów przebudowy 

sklepików szkolnych w taki sposób, aby 

zapewnia!y one dost"p do zdrowych 

przek#sek i pe!nowarto$ciowych pro-

duktów. 

ZSO uczestniczy tak%e w ró%nego 

rodzaju akcjach i warsztatach organi-

zowanych przez szko!". Pierwszy raz 

w tym roku Szkolne Ko!o Wolontaria-

tu  wspiera!o akcj" „Choinka nadziei” 

i „Szlachetna paczka”. Uczniowie nale-

%#cy do Wolontariatu mieli mo%liwo$* 
uczestniczenia w „Eurowolontariat – 

ciekawy start w doros!e %ycie”.

Na koniec %yczmy sobie wszyscy, 

aby realizacja tych projektów przynios!a 

zamierzone cele i satysfakcj" z dobrze 

wykonanego zadania.

Renata Radli'ska
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Stary zegar
Essay  c.d.                                             

  

Tu g!os raptem mu skis!, mieszank# gazow#, niczym kneblem z waty gard!o d!awi!o,

rad, nie rad, musia! za$ siorbn#* w p!uca m!ode haust, co powietrzem bo%ym by*, nawet nie $ni!o.

Przerwan# na chwil" patetyczn# oracj" zacz#! zd!awionym g!osem ci#gn#* ponownie.

Musia! warzy* s!owa, kszta!cony do kaza&, winien mówi* bez emocji, g!adko, taktownie.

„Dom Bo%y niecnie plugawicie! Burd" pospolit# tu, jako w karczmie pod!ej czynicie!

Czy to przystoi katolikom?! Na Boga %ywego, zaklinam was, zaniechajcie! Miejcie opami"tanie!

Zaprzesta&cie tu, w miejscu u$wi"conym t!ukarni! Katolicy! Chrze$cijanie!

Bracia, ha&b# wiekopomn# swoje wioski katolickie okryjecie,

a mo%e i bicz Bo%y za wasze czyny tu na karki swoje $ci#gniecie”!

Ale dobitne wo!anie przepad!o w$ród wrzawy t!uszczy, jak rzut makiem o mury.

W ciemno$ciach z regu!y cichych – tu rozkrzyczanych, skrywa! si" ludzkich zachowa& obraz ponury.

Wysi!ek ksi"dza znaczy! tyle, co $wiergot wróbelka wobec krakania stada kruków, wron,

harmider bitwy, soczyste s!owa, wrzaski g!uszy!y g!os wikarego ze wszystkich stron.

Na nic zda!y si" wa%kie, mocne s!owa, pró%ny wysi!ek gardlanych strun.

Pomy$la! gorzko w duchu: - „to chyba nie katolicki ch!op, jeno dziki barbarus, Hun”.

Z tego miejsca w pó!mrokach, nie ogarnia! do g!"bi korytarza ca!o$ci wydarzenia,

a co wkrótce nast#pi* mia!o, nie imaginowa!a jego cnotliwa wyobra)nia.

„Nic tu po mnie” – westchn#! zafrasowany, ruszy! ostro%nie po omacku do schodów, na gór",
w"szy! jednak chrapami, aby na jakow#$ szkarad" nie nadzia* si" po wtóre.

Na „górnych celach” zasta! m!ode pary, ich matki, kilka panien, w dwie kupki do si" wtulone.

Na widok znajomych twarzy podj#! rozmow", pyta! o zaj$cia przyczyn",
jak do czego$ tak niebywa!ego dosz!o? Kto zaskarbi za to win"?
Nie za$lubionych jeszcze nowo%e&ców zagadn#!: - „Czy akta $lubne macie spisane?”

„Tak ksi"%e, a jak%e, spisane” – rzekli m!odzi wtórem – „chwila tu ju% stoimy”.

„Ze strachu i ch!odu” – mówi!y inne panny z orszaków dr%#cym g!osem – „jak osiki dr%ymy”.

„Górne cele” vel korytarz, by! obszerny, d!ugi, jak kiszka kaszank# wypchana, a% do chóru, zim# – zimny.

Przez szpary szyb, nieszczelno$ci okien s"kata laz!a z dworu, pobyt tu nie by! przyjemny.

Wtedy, kop" lat temu, zim# ksi"%om kuso si" %y!o, proboszcz, czy wikarzy,

czy kap!an staruszek, weteran pos!ugi konfesjona!ów i bo%ych o!tarzy,

ka%dy z nich przez %ycie przecie% kornie w trudzie celibatu panu Bogu s!u%y!,
wi"c wikary sobie w celi, proboszcz sobie w izbie, w kafelkach drewnem, w"glem kurzy!.
Ko$ció! nie by! grzany, a co za$ gada* „górne, dolne cele”?

Wikarym, proboszczowi z tacy, p!ac#c podatki, za wikt i opierunek, sutanny, $wiece, komerzki – nie stawa!o wiele.

Wiara wszak lud gna!a hurm#, z dalekich wsi sa&mi zje%d%ali, pieszo przez $niegi, zaspy cz!apali.

W ko$ciele zi#b by! dotkliwy, ale w ci%bie, gdzie palca wetkn#* nie by!o, wzajem si" grzali.

W „oÞ cerkach” fasonowych, lecz zimnych, nogi kostnia!y, wi"c cz"sto, g"sto tupali, w gar$cie chuchali,

a po  mszy, po wypchni"ciu przez faal" ci%by przez drzwi wtedy jako$ przyciasne, na dworze d!onie o bary zabijali.

Lecz pie$ni ró%nych, a g!ównie kol"d, a% „mi!o” s!ucha* by!o, bo forte wszyscy $piewali.

Nooo, nie wypominajmy im, %e a% nadto: largo, lento, grave, te pie$ni i kol"dy, jak gum" rozci#gali.

Organista na chórze rad nie rad musia! do ludu $piewa& miechy, peda!y, manua!y organów dopasowa*
i pie$ni i kol"dy przez „chór” bab*, dziadków, jak nudle ci#gnione, to largo, to lento, to grave – akompaniowa*.
Ale kiedy chórzy$ci paraÞ alni jeno z organist# kantaty, a kol"dy: arioso, con grazia, energio, con fuoco – spiewali,

to kunsztem profesjonalizmu kantorów szkolnych przez organist" – uszy ludzkie zachwycali.

Od dechów ludzkich para z ust smugami przed nosy, w gór" lecia!a,

gdyby nie wysoooka nawa, ko$ció!, jak saun" by ogrzewa!a.

M!odzie% strojn#, l%ej ubran#, galanci#, cnota dogrzewa!a.

Ch!opy w baranich ci"%kich korzuchach, szubach, paltach, tyszowiakach, ci%mach, zimno za nic mieli,

jeno od „casu” do „casu” uszy lodowate wszyscy m"%czy)ni ukradkiem d!o&mi pocierali.

M"%atki, mamy, babcie i pra… w chusty we!niane, kra$ne, kraciaste z fr"dzelkami, zapa$ne, po p"pki by!y opatulone,

po wyj$ciu z ko$cio!a kumoszki mog!y gwarzy* godzinami, na zi#b niepomne.

Kiedy za$ „ga)dziny” obsiad!y gromadnie sanie, ch!opy wnet koniom batami po ogonach „gaz” dociskali.

Konie tych ponagle& raptownych $cierpie* nie mog#c, z kopyta na odlew d!ugimi chwostami wo)nicom po nosach, 

oczach *wiacha!y.

Teee, niezapomniane zaprz"gi, niczym kuligi na wy$cigi, ku chatom dalekim pomyka!y,

a spod kopyt ko&skich okutych w stal, grudy $niegu wyrwane hacelami z drogi, w powietrze do ty!u lecia!y,

jak bombardy $nie%ne na g!owy, za ko!nierze wpada!y, twarze ostro bod!y.

Takie to by!y wtedy uroki zimowych wypraw paraÞ an w niedziele i $wi"ta do ko$cio!a na mod!y. 
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Tegoroczne ferie zimowe dla 

dzieci organizowane by!y w 

szkole od 31.01. do 10.02.2012r. w go-

dzinach od 9.00 – 12.00, które cieszy!y 

si" du%ym zainteresowaniem uczniów.

W czasie ferii w zaj"ciach bra!o 

udzia! ponad 40 uczniów ze szko!y pod-

stawowej, w tym absolwenci szko!y. 

Uczestnicy sp"dzali czas pod fachow# 
opiek# nauczycieli, brali udzia! w kon-

kursach, zaj"ciach komputerowych, za-

j"ciach z udzielania pierwszej pomocy, 

grach sportowych, planszowych i zaba-

wach integracyjnych. Za wszystkie kon-

kursy uczniowie byli nagrodzeni. Wszy-

scy byli obj"ci do%ywianiem. 

Frekwencja dzieci i m!odzie%y pod-

czas ferii zimowych, przy tak du%ych 

mrozach $wiadczy o tym, %e nale%y 

tak# form" wypoczynku organizowa* w 

przysz!o$ci.

Dyrektor szko!y, rodzice i dzieci 

dzi"kuj# sponsorom tj.: JWK Adamczu-

kom – Market Spo%ywczy w Krasnobro-

dzie, Panu Ryszardowi Tyrce – Piekar-

nia ,,Aston” za pomoc w zabezpieczeniu 

produktów na zorganizowanie II $niada-

nia oraz pani Anecie Sobo& za przekaza-

nie ksi#%ek do biblioteki szkolnej.

Ma$gorzata Kawa$ek

Ferie zimowe
w Szkole Podstawowej im. Kardyna!a Stefana Wyszy"skiego w Majdanie Wielkim

„20 lat Pa&stwowej Stra%y Po%arnej 

- jak nas widz#, tak nas maluj#”, to tytu! 
kolejnej XIV edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego organizowane-

go przez Komendanta G!ównego PSP 

we wspó!pracy z Wydzia!ami Bezpie-

cze&stwa Zarz#dzania Kryzysowego 

Urz"dów Wojewódzkich.

Konkurs kierowany jest do dzieci w 

wieku od 5 do 15 lat oraz do wychowan-

ków $wietlic terapeutycznych, o$rodków 

terapii zaj"ciowych, szkó! specjalnych 

(bez ogranicze& wiekowych) i ma na 

celu popularyzacj" zasad bezpiecznego 

zachowania si", w!a$ciwego post"powa-

nia w przypadku wyst"powania ró%nego 

rodzaju zagro%e& oraz u$wiadomienie 

dzieciom i m!odzie%y ró%norodno$ci 

dzia!a& stra%y po%arnej dla zapewnienia 

bezpiecze&stwa ka%demu cz!owiekowi.

Eliminacje Powiatowe Konkursu 

odb"d# si" w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury. W terminie do 23 marca br. do 

KDK b"d# sp!ywa!y najlepsze prace z 

eliminacji gminnych. Potem prace oceni 

komisja konkursowa i dokona wyboru 

najlepszych. O terminie Þ na!u etapu po-

wiatowego zainteresowani zostan# po-

wiadomieni w pó)niejszym terminie.

Organizatorami eliminacji powiato-

wych s#: Komenda Miejska Pa&stwowej 

Stra%y Po%arnej w Zamo$ciu i Starostwo 

Powiatowe w Zamo$ciu, które jest jed-

nocze$nie fundatorem nagród oraz Kra-

snobrodzki Dom Kultury.

Szczegó!y i regulamin konkursu 

zawarty jest na www.straz.gov.pl w za-

k!adce konkursy.

M. Czapla

Jak nas widz', tak nas maluj'



20.02.2012r.

Z!OTE GODY


