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W dniu 3 lutego 2012r. w Lubli-
nie Burmistrz Krasnobrodu 

Wies!aw Chmielowiec i Skarbnik Gmi-
ny Krasnobród El$bieta Nowak oraz Wi-
cemarsza!ek Województwa Lubelskiego 
S!awomir Sosnowski podpisali umow" 
o doÞ nansowanie projektu pn. „Podnie-
sienie atrakcyjno%ci otoczenia turystyki 
na terenie Krasnobrodu poprzez roz-
budow" i modernizacj" infrastruktury 
technicznej” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2007-2012 na 
kwot" 2.867.927,58 z!, co stanowi 85% 
kosztów kwaliÞ kowalnych projektu. 
Ca!kowita warto%& projektu wynosi 
3.536.968,32 z!. 

W ramach projektu zostan# wybu-
dowane w Krasnobrodzie dwie ulice: 
Sosnowa i Wczasowa. Planowany ter-
min zako'czenia realizacji inwestycji to 
30 listopada 2012r. 

Umowa na Sosnow! i Wczasow!

Apel!!!

Szanowni Mieszka"cy!!!

Ju$ nied!ugo przywitamy prawdzi-
w# i ciep!# wiosn". By!oby naprawd" 
mi!o, aby nasze otoczenie by!o wtedy 
pi"kne i czyste.  Zwracam si" wi"c z 
uprzejm#  pro%b# do Was mieszka'cy 
Naszej gminy o zaanga$owanie si" w 
sprawy utrzymania porz#dku i czysto%ci 
wokó! swoich posesji a tak$e terenów 
przyleg!ych. W szczególno%ci prosz" o 
wi"ksz# trosk" przy utrzymaniu czysto-
%ci  i porz#dku na chodnikach lub dro-
gach, na odcinku swojej nieruchomo%ci 
oraz terenach zielonych granicz#cych z 
naszymi gruntami (reguluje to uchwa-
!a Rady Miejskiej w Krasnobrodzie nr   
XXXVII/280/06 z dnia 26 wrze%nia 
2006r. w sprawie uchwalenia Regula-
minu utrzymania czysto%ci i porz#dku 

na terenie Gminy Krasnobród).                                                                                                        
Naprawa ogrodzenia jego odmalo-

wanie czy te$ wykoszenie traw wp!ynie 
pozytywnie na wizerunek naszych do-
mostw. Postaramy si" to tak$e impul-
sem dla naszych s#siadów i wspólnymi 
si!ami uda nam si", $e aby wspólnymi 
si!ami nasze miejscowo%ci sta!y si" bar-
dziej atrakcyjne.    

Jednocze%nie informuj", $e chcieli-
by%my w latach nast"pnych przywróci& 
konkurs na naj!adniejsz# posesj", gdzie 
mogliby%my doceni&, poprzez nagrody 
najschludniejsz# i najpi"kniejsz# nie-
ruchomo%&. Taki konkurs pozwoli na 
upowszechnienie ci#gle aktualnego po-
wiedzenia – „jak nas widza tak nas pi-
sz#” a przecie$ jako gmina turystyczna 
i uzdrowiskowa mamy tu ci#gle du$o 
do zrobienia. Niestety istnieje pew-
na grupa mieszka'ców, która nie jest 
zainteresowana dobrym wizerunkiem 
naszej gminy. Chcia!bym, aby poprzez 
dzia!ania osób %wiadomych zauwa$y-
li Oni, jak bardzo szkodzi to naszemu 
wizerunkowi. Zdaj" sobie spraw", $e 
s# te$ miejsca, które nie maj# do ko'ca 
uregulowanego stanu w!asno%ciowego,  
co mo$e znacznie utrudnia& wykonanie 
prac porz#dkowych, jednak mimo to 
prosi!bym o „zaopiekowanie” si" taki-
mi miejscami przez osoby które czuj# 
si" ich w!a%cicielami. Na pewno wyko-
szenie trawnika, pozamiatanie czy te$ 
pozbieranie %mieci z chodnika wp!ynie 
pozytywnie na wizerunek naszych miej-
scowo%ci i nie pozostanie to bez echa. 

Wojciech Wyszy!ski

Wype#nianie wniosków 

o dop#aty obszarowe

Doradcy Lubelskiego O%rodka 
Doradztwa Rolniczego w Ko'skowo-
li  - O%rodka Szkoleniowo-Wystawien-
niczego w Sitnie s!u$# doradztwem i 
pomoc# w wype!nianiu wniosków o 
dop!aty obszarowe. 

Porady udzielane s# od 26.03.2012r. 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury w 
ka$dy poniedzia!ek w godz. od 8.00 do 
14.00. Pozosta!e dni do uzgodnienia – 
Anna Brodaczewska, tel. 605 833 163.

Do prawid!owego wype!nienia 
wniosku konieczne s# nast"puj#ce za-
!#czniki: numer identyÞ kacyjny go-
spodarstwa, aktualny wypis z rejestru 
gruntów, dane osobowe (imi" i nazwi-
sko, adres, NIP, PESEL), opis dzia!ek 
(aktualna powierzchnia i rodzaj uprawy 
na dzia!kach ewidencyjnych).

M. Czapla

Usuwanie azbestu

Osoby zainteresowane udzieleniem 
doÞ nansowania do prac zwi#zanych z 
usuwaniem wyrobów zawieraj#cych 
azbest (eternit)  informujemy, $e nabór 
wniosków od osób Þ zycznych trwa do 
ko'ca kwietnia 2012 r. 

Wnioski mo$na pobra& ze strony 
www.krasnobrod.pl – zak!adka – og!o-
szenia lub w tut. Urz"dzie pokój nr 4.  
Wnioski powinny by& rzetelnie wype!-
nione  z do!#czonymi za!#cznikami.
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Przewodnicz!cy 
Rady Miejskiej w Krasnobrod"ie

Ka"#mier$ Mi%zt&l

Bu'mi(tr$ Krasnobrodu
Wi)s*+w Chmi,l-.i)c

Za(/0p1a 
Bu'mi(trza Krasnobrodu
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Alleluja!!!  Zmartwychwsta! jak powiedzia!!

Przed nami dar czasu obÞ tego !ask" Paschy – przej#cia Pana przez m$k$, 
#mier% ku Zmartwychwstaniu. Na nowo staniemy w drzwiach Wieczernika , 

b$dziemy smakowa% trwog$ Golgoty i wejdziemy w po#wiat$ chwa!y poranka 

Zmartwychwstania. To celebracja Zenitu historii #wiata i cz!owieka. 

Niech na te dni Pan da nam swego Ducha by#my bogaci jego !aska mogli g!$boko 

prze&y% Triduum Paschalne i uradowali si$ porankiem Zmartwychwstania. Niech 

prawda #wi"t Wielkanocnych odnowi fundamenty naszej wiary; uka&e nam 

prawdziw" wielko#% cz!owieka niech owocuje rado#ci" i zdrowiem rodzin 

i wspólnot. B!ogos!awionych 'wiat Wielkanocnych.

Ks. Roman Sawic

Proboszcz ParaÞ i Zes!ania Ducha 'wi$tego w Krasnobrodzie

Z oka"45 6.i!7 Wi,8k+nocny9h s:*a;+my w%"y(<k#m Mi)%=k+>1-m 
-ra$ Go?ci-m od.i)dz+j!c@m Gm#AB Krasnobród 

n+jCerD)c"niej%ze Eyczenia
Ni)9h /eF %zcz)g�Gny okH)% b2d"ie Ila w%"y(<ki9h czaCem zadumy, 

.yci%zenia, .@poc"@Jku 5 pr+wd"#Kej ra;o?c5
DuLM zdr-.ia, pogo;a d39Na, .ioCenA)gM -pt@m5"mu -ra$ (+my9h sOkP)(Qw 

w Eyc#u z+wo;-.@m 5 o(obi(t@m

EyczR:
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W dniu 02.03.2012r. zako'czy! si" 
pierwszy w 2012 roku nabór 

wniosków w odpowiedzi na konkurs og!o-
szony przez Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Dzia!ania „Nasze Roztocze” w ramach 
dzia!ania 4.1 413  „Wdra$anie Lokalnych 
Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
w zakresie operacji, które odpowiadaj# 
warunkom przyznania pomocy dla dzia-
!ania „Ma!e projekty”, „Ró$nicowanie 
w kierunku dzia!alno%ci nierolniczej” 
oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi"-
biorstw”. 

W terminie, w którym odbywa! si" 
nabór, tj. od 15.02.2012r. do 02.03.2012r. 
do Biura LGD wp!yn"!y z terenu 5 gmin 
(Zamo%&, Adamów, Zwierzyniec, Józefów 
i Krasnobród) – cz!onków LGD:
– 33 wnioski o doÞ nansowanie dla opera-
cji „Ma!e projekty” na !#czn# wnioskowa-
n# kwot" 625.014,65 z!.
– 3 wnioski o doÞ nansowanie dla opera-
cji „Ró$nicowanie w kierunku dzia!alno-
%ci nierolniczej” na !#czn# wnioskowan# 
kwot" 283.136,50 z!.
– 3 wnioski o doÞ nansowanie dla opera-
cji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi"-
biorstw” na !#czn# wnioskowan# kwot" 
434.000,00 z!.

W dniu 12.03.2012r. odby!o si" VII 
Posiedzenie Rady LGD „Nasze Rozto-
cze”, podczas którego dokonano oceny 
wniosków. W zwi#zku z wycofaniem 
przez wnioskodawc" wniosku z!o$onego 
przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy 
„IGROS” w Krasnobrodzie ocenie podda-
no 32 wnioski na „Ma!e projekty” - wszyst-
kie zosta!y rozpatrzone pozytywnie.

Na uwag" zas!uguje fakt, $e spo%ród 
wniosków z!o$onych w ramach „Ma!ych 
projektów”, a$ 16, czyli po!ow" wszyst-
kich stanowi!y wnioski z terenu gminy 
Krasnobród. 

Oto podmioty, które z!o$y!y wnioski 
oraz nazwy projektów, o których doÞ nan-
sowanie ubiegaj# si" wnioskodawcy:

Gmina Krasnobród

*Roztocza'ski Jarmark Turystyczny
*Przebudowa trybun na stadionie sporto-
wym w Krasnobrodzie
*Wydanie broszury reklamuj#cej Rozto-
cze z p!yt# kompaktow# Zespo!u Folklo-
rystycznego „Wójtowianie”

Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna w Krasnobrodzie

*Krasnobród – kraina pachn#ca $ywic#
*Krasnobród – roztocza'ska stolica Nor-
dic Walking

Krasnobrodzki Dom Kultury

*Organizacja imprezy kulturalnej pn. „Dni 
Krasnobrodu”
*Zakup strojów ludowych dla Zespo!u 
Folklorystycznego „Wójtowianie” z Kra-
snobrodu

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-

pe#nosprawnych „ Rado$% i Nadzieja” 
(dzia#aj!ce przy WTZ w Dominikanówce)

*Spotkanie z ceramik#

Towarzystwo Regionalne 

Miasta i Gminy Krasnobród

*Motocyklem po Roztoczu

MGKS „IGROS” w Krasnobrodzie

*Remont po!#czony z modernizacj# p!y-
ty boiska treningowego oraz przebudowa 
ogrodzenia boiska (wniosek wycofany 
przez Wnioskodawc")

Ochotnicza Stra& Po&arna 

w Wólce Husi"skiej

*Piknik sportowo – po$arniczy w Krasno-
brodzie
*Remont po!#czony z modernizacj# %wie-
tlicy OSP w Wólce Husi'skiej

ParaÞ a Rzymskokatolicka 

p.w. Nawiedzenia N.M.P. 

w Krasnobrodzie

*Zagospodarowanie terenu przy Kaplicy 

„Na Wodzie” w Krasnobrodzie
*Do$ynki Diecezjalno – Gminne w Kra-
snobrodzie

Samodzielne Publiczne Sanatorium 

Rehabilitacyjne dla Dzieci 

im. Janusza Korczaka

*Podniesienie jako%ci $ycia spo!eczno%ci 
lokalnej poprzez zagospodarowanie Ze-
spo!u Pa!acowo –Parkowego w Krasno-
brodzie elementami ma!ej architektury.

Zespó# Domków Wypoczynkowych 

„Je&yk” – Sak Alina 

*Uzupe!nienie wyposa$enia rekreacyjne-
go Zespo!u Domków Wypoczynkowych 
„Je$yk” w Krasnobrodzie

Leszek Fila

*Utworzenie profesjonalnej wypo$yczalni 
kajaków

Jak wida& z przedstawionego ze-
stawienia, wnioskodawcy ubiegaj# si" 
g!ównie o doÞ nansowanie organizacji 
ró$nego rodzaju wydarze' kulturalnych 
i rekreacyjno-sportowych oraz popraw" 
infrastruktury s!u$#cej rozwojowi funkcji 
turystycznej, kulturalnej, uzdrowiskowej i 
religijnej naszej gminy. Wi"kszo%& z nich 
b"dzie realizowana w roku bie$#cym, ale 
s# te$ wnioski które b"d# realizowane w 
roku 2013.

Po ocenie zgodno%ci z lokalnymi kry-
teriami wyboru dokonanej przez LDG z, 
wnioski zostan# przekazane do Urz"du 
Marsza!kowskiego w Lublinie, gdzie pod-
dane b"d# ocenie formalnej zgodno%ci z 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013r.

O realizacji poszczególnych projektów 
b"dziemy informowali na !amach naszego 
pisma.

M. Czapla

LGD „Nasze Roztocze” - nabory wniosków

Pani Marioli Czapla- Redaktor Naczelnej „Gazety Krasnobrodzkiej”, 
ca!emu Zespo!owi Redakcyjnemu,

Panom Burmistrzom - Wies!awowi Chmielowcowi i Stanis!awowi J"drusinie,
Samorz#dowi z przewodnicz#cym Panem Kazimierzem Misztalem

oraz ca!ej spo!eczno$ci Miasta i Gminy Krasnobród

 Z okazji !wi"t Zmartwychwstania Pa#skiego $yczymy dobrego zdrowia, 
pokoju i mi%o&ci serca, wszelkiej szcz'&liwo&ci oraz radosnego Alleluja!   

 Niech zwyci'stwo Chrystusa nad &mierci" i cierpieniem, Jego pusty grób i Zmartwychwstanie 
stanowi" dla Was fundament nadziei oraz (ród%o mocy do dalszego dzia%ania w pomna$aniu dobra.

 A wielka rado&) Poranka Wielkanocnego niech towarzyszy Wszystkim w ka$dej chwili $ycia.

                                                                                      Krasnobrodzka Rodzina Radia Maryja
                                                                                                     wraz z opiekunem 

                                                                                         ks. Krzysztofem Augustynkiem
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W dniu 2 marca 2012r. w Kra-
snobrodzie go%cili%my wielu 

dostojnych go%ci, którzy przyjechali 
do naszego miasta, aby wzi#& udzia! w 
konferencji zorganizowanej przez Bur-
mistrza Krasnobrodu oraz Stowarzy-
szenie Innowacyjny Klaster Zdrowie i 
Turystyka – „Uzdrowiska – Per!y Polski 
Wschodniej”. 

Honorowy Patronat nad Konferen-
cj# obj#! Marsza!ek Województwa Lu-
belskiego Pan Krzysztof Hetman. 

Celem konferencji, która odby!a si" 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury by!o 
zapoznanie jej uczestników z prowadzo-
nymi dzia!aniami w zakresie okre%lenia 
g!ównych kierunków rozwoju turystyki, 
ze szczególnym uwzgl"dnieniem roz-
woju obszarów uzdrowiskowych.

Uczestniczyli w niej przedstawi-
ciele w!adz samorz#dowych szczebli 
gminnych i powiatowych z terenu po-
wiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, 
hrubieszowskiego i bi!gorajskiego oraz 
cz!onkowie Stowarzyszenia „Uzdrowi-
ska – Per!y Polski Wschodniej”, przed-
stawiciele Lokalnych Grup Dzia!ania, 
radni Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, 
a tak$e media.

Konferencj" otworzyli Burmistrz 

Krasnobrodu Wies!aw Chmielowiec i 
Prezes Zarz#du Stowarzyszenia IKZiT 
„Uzdrowiska – Per!y Polski Wschod-
niej” Tomasz Soli'ski, którzy powitali 
go%ci, zarówno prelegentów jak i tych, 
którzy przybyli aby wys!ucha& przeka-
zywanych podczas konferencji informa-
cji.

Nast"pnie o zabranie g!osu popro-
szony zosta! Podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Rozwoju Regionalnego w 
Warszawie Marceli Niezgoda, który 
mówi! na temat „Polityka Spójno%ci na 
lata 2014 – 2020.”

Kolejne referaty wyg!osili:  
• Bogdan Kawa!ko - Dyrektor Depar-
tamentu Polityki Regionalnej Urz"du 
Marsza!kowskiego w Lublinie nt. „Za-
!o$enia Strategii Rozwoju Lubelszczy-
zny po 2014r. Kontekst potencja!u tury-
stycznego”,
• Jadwiga (wik - Kierownik Oddzia!u 
Biura Planowania Przestrzennego w Za-
mo%ciu nt. „Uwarunkowania rozwoju 
turystyki uzdrowiskowej w kontek%cie 
aktualizacji Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa”,
• Piotr Franaszek - Dyrektor Wydzia!u 
Promocji i Turystyki Urz"du Marsza!-
kowskiego w Lublinie nt. „Krasnobród 

i Roztocze w Strategii Promocji Woje-
wództwa Lubelskiego”,
• Agata Patoleta – doradca Kancelarii 
Doradczej SYNERGIA z Lublina nt. 
„Sieciowe zarz#dzanie mark# subregio-
nu, aspekty praktyczne”,
• Jan Wiater - V-ce Prezes Narodowe-
go Funduszu Ochrony )rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie nt. 
„Mo$liwo%ci pozyskiwania %rodków na 
realizacj" zada' zwi#zanych z ochron# 
%rodowiska”.

Konferencj" prowadzi! Zast"pca 
Burmistrza Krasnobrodu Stanis!aw J"-
drusina, który po wys!uchaniu wszyst-
kich referatów dokona! jej podsumowa-
nia i zaproponowa! stworzenie zespo!u 
sk!adaj#cego si" z przedstawicieli po-
szczególnych „roztocza'skich” powia-
tów, którego zadaniem b"dzie przygo-
towanie dalszych kierunków rozwoju 
Roztocza, np. marki, lokalnych produk-
tów itp.

Pierwsze robocze spotkanie zespo!u 
odby!o si" ju$ w Krasnobrodzie, kolejne 
b"dzie mia!o miejsce 28 marca 2012r., 
tym razem w Józefowie.

M. Czapla

Fotoreporta" – str. 12

Krasnobrodzka Konferencja

)PIEWAJ*CY 
S+OWIK

W dniu 25 kwietnia 2012r. w Krasnobrodz-
kim Domu Kultury odb"d# si" Elimina-

cje Powiatowe Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 
Dzieci"cej i M!odzie$owej „)piewaj#cy S!owik”. 

Patronat Honorowy nad konkursem obj"li Staro-
sta Powiatu Zamojskiego Henryk Matej i Burmistrz 
Krasnobrodu Wies!aw Chmielowiec. 

Uczestnikami konkursu s# soli%ci, którzy startu-
j# w trzech kategoriach: wiekowych: 6-10 lat, 11-13 
lat, 14-16 lat.

Do krasnobrodzkich eliminacji zaproszeni zosta-
li reprezentanci wszystkich gmin naszego powiatu. 
Laureaci wy!onieni podczas przes!ucha' w dniu 25 
kwietnia br. wraz z laureatami z innych powiatów 
wezm# udzia! w etapie wojewódzkim konkursu, któ-
ry odb"dzie si" w dniach 14-15 czerwca w Rykach.

Eliminacje powiatowe odbywaj#ce si" w KDK, 
poprzedzone b"d# eliminacjami  gminnymi w dniu 
16 kwietnia, których celem b"dzie wy!onienie repre-
zentantów gminy Krasnobród do tego konkursu. 

M. Czapla
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W dniach 2-10 marca 2012 roku 
ParaÞ a i Gmina Krasnobród 

prze$ywa!a szczególny czas, bo go%cili-
%my w%ród nas b!ogos!awionego Ks. Je-
rzego Popie!uszk" w znaku jego relikwii. 
Peregrynacja odbywa si" w naszej Ojczy,-
nie z inicjatywy Towarzystwa Uniwersy-
teckiego „Fides et ratio” w Warszawie. 
Celem nawiedzin relikwii jest poznawanie 
osoby ks. Jerzego oraz zg!"bianie tre%ci, 
które on g!osi!. 

B#ogos#awiony Ks. Jerzy Popie#uszko 

urodzi! si" w 1947 roku we wsi Okopy na 
Podlasiu, w religijnej i znanej z patrioty-
zmu rodzinie. W 1972 roku przyj#! %wi"-
cenia kap!a'skie. Na obrazku prymicyj-
nym umie%ci! s!owa: „Posy!a mnie Bóg, 
abym g!osi! Ewangeli" i leczy! rany zbo-
la!ych serc”. By! im wierny a$ do %mierci 
m"cze'skiej 19 pa,dziernika 1984 roku. 
Niemal od pocz#tku stanu wojennego g!o-
si! s!owo Bo$e podczas Mszy )wi"tych za 
Ojczyzn". Broni! godno%ci cz!owieka, pra-
wa do wolno%ci, sprawiedliwo%ci, mi!o%ci 
i prawdy. Uczy!: z!o dobrem zwyci"$aj. 
Zosta! zamordowany przez funkcjonariu-
szy S!u$by Bezpiecze'stwa.

Warto przytoczy& tutaj histori" odnale-
zienia relikwii krwi b!ogos!awionego Ks. 
Jerzego Popie!uszki. Oto po wy!owieniu 
zw!ok ksi"dza Jerzego Popie!uszki z Wi-
s!y w pa,dzierniku 1984 roku przewiezio-
no cia!o do Bia!egostoku, gdzie - decyzj# 
s#du - mia!a zosta& przeprowadzona sek-
cja. Przez prawie 2 lata pobrane szcz#tki 
przechowywano w tamtejszym Zak!adzie 
Medycyny S#dowej Akademii Medycznej. 
Nie by!o wtedy prawnych regulacji po ja-
kim czasie szcz#tki nale$y poddawa& kre-
macji. W ko'cu jednak grozi!o im znisz-
czenie. W tej sytuacji dr Jan Szrzedzi'ski, 
nara$aj#c si" na szykany bezpieki, posta-
nowi! przekaza& je, wraz z dokumentacj# 
lekarsk#, w!adzom ko%cielnym. Ówczesny 
arcybiskup bia!ostocki Edward Kisiel po-
leci!, aby spraw# zaj#! si" ks. Jerzy Giszto-
rowicz. Relikwie umieszczono w d"bowej 
skrzynce, któr# opatrzono piecz"ciami. 
W roku 1986 skrzynk" zamurowano w 
%cianie kaplicy sióstr Misjonarek )wi"tej 
Rodziny, w sanktuarium b!. Boles!awy La-
ment w Bia!ymstoku. Z racji na %cis!# ta-
jemnic" przy wmurowaniu skrzynki by!o 
tylko kilka osób: ks. Cezary Potocki - ów-
czesny kanclerz kurii, dr Jan Szrzedzi'ski, 
ks. Jerzy Gisztorowicz, in$. Toczyd!owski, 
który pracowa! przy budowie kaplicy oraz 
siostra Laurencja Fabisiak. Jedyny %wia-
dek tego wydarzenia $yj#cy do dzisiaj. W 
zwi#zku z beatyÞ kacj# Ks. Jerzego Popie-
!uszki ks. abp Edward Ozorowski, metro-
polita bia!ostocki podj#! decyzj" o wydo-

byciu skrzynki. Nie by!o to zadanie !atwe. 
Kaplica sióstr by!a przebudowywana i nie 
by!o wiadomo, czy w czasie prac remonto-
wych nie uszkodzono, b#d, nie zniszczo-
no skrzynki. Po przebudowie trudno tak$e 
by!o okre%li& miejsce jej zamurowania. W 
drugim dniu poszukiwa' skrzynka zosta!a 
wydobyta. Relikwie ks. Jerzego przetrwa!y 
ponad &wier& wieku w bardzo dobrym sta-
nie. Skrzynka zawiera!a tak$e dokument 
potwierdzaj#cy autentyczno%& relikwii.

2 marca 2012 roku w Sanktuarium Ma-
ryjnym w Krasnobrodzie – gdy wierni roz-
wa$ali stacje Drogi Krzy$owej, relikwie 

Ks. Jerzego przyby!y do naszej paraÞ i z 
Warszawy. Po nabo$e'stwie odprawiona 
zosta!a uroczysta Msza %w., podczas której 
Ks. dr Eugeniusz Derdziuk – proboszcz 
paraÞ i – powita! ks. Jerzego w%ród nas, 
nast"pnie s!owa powitania skierowa!a de-
legacja m!odzie$y. Po Mszy %w. licznie 
zgromadzeni wierni mieli okazj" osobi-
stej adoracji relikwii poprzez uca!owanie. 
Ka$dego dnia mogli%my poznawa& tre%& 
kaza' ks. Jerzego, które by!y odczytywane 
podczas Mszy %w. Przy relikwiach modli!y 
si" przez ca!y tydzie' ró$ne grupy paraÞ al-
ne tj. Legion Maryi, Kr#g Biblijny, Ko!o 
Przyjació! Radia Maryja i inne. W niedzie-
l" za%, dzi"ki $yczliwo%ci Dyrektor Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury p. Marioli 
Czapla mieli%my okazj" obejrze& Þ lm pt. 
„Popie!uszko. Wolno%& jest w nas”. Tam 
te$ przez ca!y tydzie' peregrynacji towa-
rzyszy!a wystawa fotograÞ czna pt. „Ks. 
Jerzy Popie!uszko – ostatnie po$egnanie”.

Nale$y wspomnie&, $e podczas tych 9 
dni obecno%ci relikwii – Ks. Jerzy go%ci! 
te$ w zak!adach pracy tj. Domu Pomocy 
Spo!ecznej w Majdanie Wielkim, Szpitalu 

Jana Paw!a II w Zamo%ciu,  Zespole Szkó! 
Ogólnokszta!c#cych w Krasnobrodzie, 
Domu Pomocy Spo!ecznej w Krasno-
brodzie, Sanatorium Rehabilitacyjnym w 
Krasnobrodzie, jak i w Szkole Podstawo-
wej w Kaczórkach.  

Niecodziennym wydarzeniem by!a 
peregrynacja relikwii w ZSO w Kranobro-
dzie. Tam w!a%nie na moment sala gimna-
styczna sta!a si" jakby %wi#tyni#, w której 
rozbrzmiewa!y modlitwy i %piew ku czci 
b!ogos!awionego ks. Jerzego. Tam rów-
nie$ po s!owach powitania, które skiero-
wa!a Dyrektor ZSO p. Renata Bojarczuk 
oraz przedstawiciele m!odzie$y mieli%my 
okazj" wys!uchania akademii o b!ogo-
s!awionym ks. Jerzym, oraz odprawiona 
zosta!a uroczysta Eucharystia, której prze-
wodniczy! i homili" wyg!osi! Ks. Roman 
Sawic – proboszcz ParaÞ i Zes!ania Ducha 
)wi"tego w Krasnobrodzie. Po Mszy %w. 
mia!a miejsce adoracja relikwii, gdzie ka$-
dy móg! niejako dotkn#& %wi"tego naszych 
czasów. 

B!ogos!awiony ks. Jerzy w znaku swo-
ich relikwii odwiedzi! równie$ paraÞ " Ze-
s!ania Ducha )wi"tego w Krasnobrodzie. 
Okazj" do adoracji mieli równie$ miesz-
ka'cy Majdanu Wielkiego, których ks. Je-
rzy odwiedzi! w ich miejscowym ko%ciele 
Þ lialnym.  

Dzisiaj nikt z nas nie musi oddawa& 
$ycia – tak jak ks. Jerzy – ale jeste%my 
%wiadkami jak w dzisiejszym trudnym 
%wiecie wielu nieprzyjació! czyha by za-
garn#& nasze dusze i wprowadzi& w nasze 
serca zw#tpienie. Dzi% bowiem proponu-
je si" %wiat bez Boga, bez warto%ci i bez 
przykaza'. Dlatego tym bardziej trzeba 
nam stawa& w obronie prawdy, w obronie 
krzy$a Chrystusowego, trzeba nam broni& 
wiary, m"$nie j# wyznawa& i wed!ug niej 
$y&. 

Dzisiejszy %wiat tak bardzo potrzebuje 
%wiadków. Z drugiej jednak strony wiemy 
jak trudno jest dawa& dzi% %wiadectwo na-
szej wiary. Dlatego chcemy wpatrywa& si" 
w postaw" ks. Jerzego, chcemy by by! dla 
nas wzorem, bo on pokaza! swoim $yciem 
jak wytrwale i nieugi"cie i%& za tym co w 
$yciu najwa$niejsze. 

B!ogos!awiony Ksi"$e Jerzy wstawiaj 
si" u Boga za nasz# Ojczyzn#, diecezj#, 
gmin# i paraÞ #. B#d, z nami w naszych 
potrzebach i wyjednaj nam !ask" wiernego 
na%ladowania Twoich cnót. Wierzymy, $e 
Twoja obecno%& w%ród nas wyda b!ogos!a-
wione owoce w naszym $yciu. 
          

Ks. S#awomir Skowro!ski

Fotoreporta" – str. 13

„Z!o dobrem zwyci"$aj”



Gazeta     rasnobrodzka 7Marzec 2012

IV cz'$%

8. Relatywizm moralny 

Kontynuuj#c opis my%lenia post-
modernistycznego, trzeba doda&, $e w 
tym kierunku Þ lozoÞ cznym nie istnieje 
etyka, zw!aszcza etyka kategoryczna i 
bezwzgl"dna. Jej miejsce zajmuje oka-
zjonalizm, permisywizm i sytuacjo-
nizm. Celem postmodernistów jest po-
wszechna destrukcja etyki, wszelkich 
kodeksów moralnych, zasad etycznych. 
Moralno%& jest dla nich ca!kowicie „plu-
ralistyczna”, autonomiczna i indywidu-
alna. Wi"cej nawet: cz!owiek jest sam 
dla siebie najwy$szym ustawodawc# w 
dziedzinie etyki.

W pedagogii katolickiej moralno%& 
jest kategoryczna i absolutna. Papie$ 
Jan Pawe! II apelowa! o wychowanie do 
solidarno%ci, która rodzi odpowiedzial-
no%& za ka$dego cz!onka wspólnoty i za 
dobro wspólne. Uznawa! cz!owieka za 
podmiot pracy. Przyznawa! jej pierw-
sze'stwo przed kapita!em. Nieustannie 
g!osi! zasad" prymatu osoby w stosun-
kach ekonomicznych. G!ównym celem 
pracy – jak naucza! - jest personalizacja 
osoby, a przez ni# ca!ej wspólnoty i oto-
czenia22. Pedagogia Jana Paw!a II pod-
kre%la, $e zasadniczym celem edukacji 
jest d#$enie do dobra wspólnego, które 
nie sprzeciwia si" dobru poszczególnej 
osoby, poniewa$ najbardziej przyczynia 
si" do pe!nego i gruntownego rozwoju 
cz!owieka23.

9. Spo#ecze"stwo postindustrialne 

Od po!owy XX w. nast"powa!o 
przechodzenie od spo!ecze'stwa prze-
mys!owego do epoki komputerów, czy-
li do spo!ecze'stwa informacyjnego, 
w którym panuje elektronika i roboty. 
Wskutek tego stale ro%nie liczba „inteli-
gentnych robotów”, które wypieraj# tra-
dycyjnych robotników. Teraz cz!owiek 
jest potrzebny tylko do projektowania 
nowych konstrukcji i programów. Ro-
botnicy w tym nowym spo!ecze'stwie 
s# „spisani na straty”, na niebyt, a nawet 
uwa$a si" ich za „przeszkod"” w dal-
szym rozwoju spo!ecznym. Prawdziwy-
mi „lud,mi” s# jedynie technicy, biznes-
meni, potentaci Þ nansowi. Technika nie 
tyle opanowuje natur", ile j# zast"puje, 
czyni wprost zbyteczn# jak w science 

Þ ction24. 

10. Konsumpcjonizm

Postmoderni%ci lansuj# czysto kon-
sumpcyjny styl $ycia cz!owieka. Cz!o-
wiek nie jest bytem zoologicznym, 
materialistycznym i ateistycznym, ale 
przede wszystkim bytem czysto kon-
sumpcyjnym, z czego ma wynika&, $e 
wszystko - nawet nauka, sztuka, religia, 
informatyka, nie mówi#c o rozrywce, 
sporcie, polityce - podlega grze rynko-
wej.

Spo!ecze'stwo $yje reklam#, która 
zajmuje miejsce ideologii czy systemu. 
Ludzie konsumuj# g!ównie obrazy i 
informacje. W rezultacie nie ma %wiata 
realnego, bo informatyka nie musi odda-
wa& rzeczywisto%ci. Jest gr# mo$liwo-
%ci. )wiat i $ycie to tylko jakby jeszcze 
jeden Þ lm odtwarzany z dysku kompu-
terowego. 
                
      Zako"czenie 

Pedagogia i pedagogika chrze%ci-
ja'ska opieraj# si" na zupe!nie innej 
antropologii, zarówno Þ lozoÞ cznej, jak 
i teologicznej. Postmoderni%ci uznaj# 
antropologi" czysto materialistyczn# 
i Þ zjologiczn#. Uwa$aj#, $e cz!owiek, 
ca!a jego osoba, jest do konsumpcji. 
Dla chrze%cijan natomiast konsumpcja 
s!u$y tylko do podtrzymywania $ycia, 
do jego u!atwienia i uprzyjemnienia. 
Zawsze musi s!u$y& integralnej osobie 
i jej wy$szemu $yciu transcendentne-
mu i duchowemu25. Postmodernizm jest 
powa$nym wyzwaniem dla chrze%cija'-
stwa, powodem sporu o miejsce Boga 
w kulturze i w $yciu publicznym. Tak$e 
sporu o prawd" o cz!owieku, który chce 
zaj#& miejsce Boga26.

Je%li obecnie cz!owiek przedstawia 
sob# coraz mniejsz# warto%&, to chyba 
przede wszystkim dlatego, $e zapomnia! 
o w!asnej niezwyk!ej warto%ci; w dzie-
dzinie ducha nie stawia sobie wymaga' 
i zatraci! poczucie swojej wyj#tkowo%ci, 
niezale$nie od tego kim jest. Nast#pi!a 
bardzo ju$ widoczna wewn"trzna depre-
cjacja i dewaluacja cz!owieka w cz!o-
wieku.

Ko%ció! odpowiada jednoznacznie 
na wspó!czesne zawirowania i dysku-
sje w sprawie wychowania, g!osz#c 
niezmienn# prawd" o $yciu i cz!owie-
ku. Propaguje i rozwija szkolnictwo na 
wszystkich szczeblach nauczania. Zna-
cz#cy jest fakt, $e obecnie szkolnictwo 

katolickie prze$ywa renesans na ca!ym 
%wiecie, zw!aszcza w krajach zlaicyzo-
wanych, takich jak Francja czy Japonia, 
w których chrze%cija'stwo jest religi# 
mniejszo%ci spo!ecze'stwa.

Pedagogia chrze%cija'ska wszyst-
kimi swoimi %rodkami kszta!tuje cz!o-
wieka we wszystkich dziedzinach jego 
$ycia i aktywno%ci. Deklaracja o wy-

chowaniu chrze$cija!skim Soboru Wa-
tyka'skiego II podkre%la, $e wychowa-
nie chrze%cija'skie w swej istocie jest 
kszta!towaniem cz!owieka jako osoby 
ludzkiej w kierunku jej celu ostateczne-
go, a jednocze%nie dla dobra spo!ecze'-
stwa. Proces wychowawczy nast"puje 
przez harmonijny rozwój wrodzonych 
cech Þ zycznych, moralnych i intelektu-
alnych cz!owieka. Wychowanie zmierza 
do wyrobienia w cz!owieku „coraz do-
skonalszego zmys!u odpowiedzialno%ci 
w nale$ytym kszta!towaniu w!asnego 
$ycia przez nieustanny wysi!ek i w osi#-
ganiu prawdziwej wolno%ci”27. Edukacja 
chrze%cija'ska, oparta na wysokiej etyce 
greckiej, zw!aszcza stoickiej, ma pomóc 
cz!owiekowi w osi#gni"ciu panowania 
nad w!asn# wolno%ci#.

Ci%g dalszy na str. 8

22 Por. Jan Pawe! II, Laborem exercens, Watykan 1980; 
Cz. S. Bartnik, R&ka i my$l. Teologia pracy, odpoczyn-

ku i $wi&towania, Katowice 1982, s. 143-144.
23 J. -yci'ski, Europejska wspólnota ducha. Zjedno-

czona Europa w nauczaniu Jana Paw#a II, Warszawa 
1998, passim; ten$e, Wyzwania duszpasterskie kultury 

postmoderny, „Wi",”, 2002, nr 1, s. 13-25;  E. Wale-
wander, Jan Pawe# II, w: Encyklopedia Þ lozoÞ i wycho-

wania, red. S. Jedynak, J. Kojko!, Bydgoszcz 2009, s. 
127.
24 J. Naisbitt, Megatrendy. Dziesi&' nowych kierunków 

zmieniaj%cych nasze "ycie, t!um. P. Kwiatkowski, Po-
zna' 1987, s. 29-61; por. te$: Cz. Mojsiewicz, (wiat, w 

którym "yjemy, Pozna' 2003, s. 25-26.
25 Wybitny poeta Zbigniew Herbert w wywiadzie 
udzielonym w 1973 r. ks. prof. Januszowi Pasierbowi 
- tekst by! autoryzowany dwa lata pó,niej - swoje oba-
wy dotycz#ce przysz!o%ci cz!owieka wyrazi! bardzo 
wymownie: „Ja si" broni" przeciwko %wiatu, jaki na-
stanie. Jaka b"dzie tablica warto%ci? Je%li wygasn# py-
tania metaÞ zyczne, o sens $ycia, %wiata, mo$e przyj%& 
pokolenie robotów. Spotka!em takich ludzi w Amery-
ce. Mnie to bardzo boli. Cho& pisz" wiersze, które nie 
s# bardzo katolickie, ja $yj" t# problematyk#. Inaczej 
nie warto $y&, nawet je%li idzie o kogo% takiego jak ja, 
bo ja wiem, $e nie przebij" tej zas!ony ... staram si" ... 
[...]”. Dramat, który daje nam godno$'. Rozmowa ze 

Zbigniewem Herbertem, w: J. S. Pasierb, Zagubiona 

drachma. Dialogi z pisarzami, przedmowa S. Frankie-
wicza, Warszawa 2006, s. 62-63. 
26 Por. P. Koslowski, Die postmoderne Kultur, Mün-
chen 1987, passim.
27 Deklaracja o wychowaniu chrze%cija'skim Soboru 
Watyka'skiego II, nr 1.

Zagro&enia 

postmodernistycznego my$lenia (cz. 3)
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Ci%g dalszy ze str. 7

Edukacja chrze%cija'ska, oparta 
na wysokiej etyce greckiej, zw!aszcza 
stoickiej, ma pomóc cz!owiekowi w 
osi#gni"ciu panowania nad w!asn# wol-
no%ci#. D#$y do tego, by kierowa! si" 
on w $yciu uznawanymi warto%ciami 
moralnymi i wiar#, nie tylko wyuczon#, 
ale i prze$yt#. Chodzi o to, aby wycho-
wanek nauczy! si" „by&”, a nie tylko 
„wiedzia!”; aby umia! w!a%ciwie odpo-
wiedzie& na swe powo!anie.

Pedagogia chrze%cija'ska nawi#zuje 
do greckiego idea!u kalokagatii. Wy-
chowywanie dzieci i m!odzie$y, wpro-
wadzanie ich na drogi pi"kna, prawdy 
i dobra jest wa$nym obowi#zkiem spo-
!ecznym. Szko!a i media mog# pomaga& 
rodzinie w wype!nianiu tego zadania 
tylko pod warunkiem, $e ukazuj# pod-
stawow# godno%& cz!owieka, prawdziw# 
warto%& ma!$e'stwa i $ycia rodzinnego, 
a tak$e pozytywne osi#gni"cia i zadania 
ludzko%ci.

Pi"kno, które jest jakby zwiercia-
d!em bosko%ci, ma inspirowa& i po-
budza& serca i umys!y m!odych ludzi. 
Brzydota i wulgarno%& natomiast, w 
ogóle destrukcja wszystkiego, wywie-
raj# negatywny wp!yw na postawy i 
zachowania. Pedagogia chrze%cija'ska, 
zw!aszcza dzi"ki otwarciu na najwy$sze 
warto%ci duchowe, moralne i religijne, 
jest nieporównanie szeroka28.

Wydaje si", $e nie istnia!a nigdy 
wcze%niej tak k!amliwa epoka jak nasza, 
ta, w której $yjemy. Poparte si!# k!am-
stwo wt!acza si" w ludzkie umys!y za 
pomoc# najró$norodniejszych, cz"sto 
wr"cz ordynarnych metod jako prawd". 
Ka$e si" cz!owiekowi w nie wierzy& 
i bezkrytycznie je przyj#&. W nawale 
k!amstwa umys! cz!owieka przestaje w 
ko'cu pracowa& samodzielnie i poddaje 
si". Ludzie s# przekonani, $e nie ule-
gaj# propagandzie, ale w istocie doko-
nuje ona stopniowo spustoszenia w ich 
umys!ach. To najnowszy sukces obecnej 
ofensywy k!amstwa, co nale$y mocno 
podkre%li& w konkluzji. 

Dobrze dot#d funkcjonuj#ce ludz-
kie my%lenie cz"sto nie jest ju$ w sta-
nie oprze& si" nie tylko subtelnemu, ale 
nawet prymitywnemu i grubia'skiemu 
k!amstwu. Powszechno%& tego zjawi-
ska, jego nasilanie si", os!abia jeszcze 
bardziej odporno%& na nie. Ludzie czu-

j# si" bezsilni wobec wszechpot"$nych 
mediów, które s!u$# upowszechnianiu 
k!amstwa, stosuj#c coraz bardziej per-
Þ dne metody. Dochodzi do tego, $e 
nierzadko najbardziej rozs#dne osoby 
ogarnia bezrozumne my%lenie. Proces 
ten opisa! przed laty emigracyjny pisarz 
Andrzej Bobkowski. „Obserwuj" to na 
sobie – stwierdzi! – przeczytam co% w 
gazecie i dopiero po chwili !api" si" na 
tym, $e uwierzy!em. Ca!e narody wytre-
sowano ju$ w przyjmowaniu k!amstwa 
za prawd": musisz po!kn#& – i po!ykaj# 
coraz g!adziej, jak chore dziecko rycy-
n"”29. Bobkowski dokona! tego spo-
strze$enia ponad pó! wieku temu. W 
ci#gu kilku dziesi"cioleci, jakie min"!y 
od tamtego czasu, metody i %rodki mani-
pulowania lud,mi za pomoc# k!amstwa 
ogromnie si" udoskonali!y. Znajduje si" 
te$ wielu ch"tnych dziennikarzy i me-
dialnych ekspertów, którzy za wysokie 
wynagrodzenie %wiadomie pos!uguj# si" 
k!amstwem dla okre%lonych celów poli-
tycznych i ideologicznych.

W tej sytuacji – gro,nej dla spo!e-
cze'stwa, a zw!aszcza dla m!odzie$y 
-Ko%ció! apeluje nieustannie do wszyst-
kich osób i instytucji odpowiedzialnych 
za wychowanie, aby strzeg!y prawdy i 
dobra wspólnego, aby chroni!y godno%& 
ka$dego cz!owieka oraz potrzeby rodzi-
ny30.

W powie%ci pt. Buszuj%cy w zbo-

"u ameryka'skiego pisarza Jerome’a 
Davida Salingera znajduje si" ciekawa 
rozmowa bohatera tej ksi#$ki, ucznia 
szko!y %redniej, z jego siostr#, która 
pyta go, kim chcia!by zosta&. Ch!opiec 
odpowiada, $e by! czas, kiedy chcia! by& 
adwokatem, ale teraz najch"tniej sta!by 
obok !anu zbo$a, który urywa si" nad 

przepa%ci#, i pilnowa!, aby buszuj#ce w 
zbo$u dzieci do niej nie wpad!y. „Mam 
swoje zadanie – mówi. – Musz" schwy-
ta& ka$dego, kto si" znajdzie w niebez-
piecze'stwie, tu$ nad przepa%ci#. Bo 
dzieci rozhasa!y si", p"dz# i nie patrz#, 
co tam jest przed nimi, wi"c ja musz" 
w por" doskoczy& i pochwyci& ka$dego, 
kto by móg! spa%& z urwiska. Ca!y dzie', 
od rana do wieczora, stoj" tak na stra$y. 
Jestem w!a%nie stra$ak w zbo$u. Wiem, 
$e to wariacki pomys!, ale tylko tym na-
prawd" chcia!bym by&”31. 

Podobnie rozumie swoje zadania pe-
dagogia chrze%cija'ska. Stara si" o to, by 
ludzie nie wpadli w przepa%&. -eby tak 
si" nie sta!o, musz# rozwin#& swoje $y-
cie duchowe i wiar" religijn#; rozwin#& 
pe!n# i doskona!# osobowo%& w aspek-
cie indywidualnym i spo!ecznym. Temu 
ma s!u$y& duszpasterstwo i ca!a bardzo 
rozbudowana pedagogia Ko%cio!a. 

Liberalizm zachodni przejmuje i ak-
ceptuje obecnie wi"kszo%& pogl#dów, ja-
kie g!osz# postmoderni%ci. W pewnych 
kwestiach ma on jakie% ograniczone 
warto%ci, jednak w swej skrajnej formie 
– podobnie jak postmodernizm – pozo-
staje w ca!kowitej sprzeczno%ci z my%l# 
chrze%cija'sk#. Jest to dzisiaj wielki 
problem dla chrze%cija'stwa i dla chrze-
%cija'skiego wychowania i my%lenia.

ks. prof. dr hab. Edward Walewander

28 Por. J. Duque, Reß eksje nad estetyk% wiary chrze-

$cija!skiej w postmodernizmie, „Roczniki Teologii 
Dogmatycznej”, 2009, nr 1, s. 197-210. 
29 A. Bobkowski, Szkice piórkiem, Pary$ 1957, s. 207.
30 Por. B. Kiere%, Wychowania Þ lozoÞ a, w: Powszechna 

encyklopedia Þ lozoÞ i, t. 9, Lublin 2008, s. 857-865.
31 J. D. Salinger, Buszuj%cy w zbo"u, t!um. M. Skib-
niewska, Warszawa 1967, s. 159.

Zagro&enia 

postmodernistycznego my$lenia (cz. 3)

Serdeczne !yczenia Weso"ego Alleluja 
oraz du!o zdrowia i pogody ducha.

Niech rado#$ Wielkanocy nape"ni serca nadziej%
i obfito#ci% "ask od Chrystusa Zmartwychwsta"ego.

Naszym Klientom
!ycz%

W"a#ciciele i Pracownicy
Krasnobrodzkiego Centrum 

Handlowo - Produkcyjno - Us"ugowego
AMC Market Spo!ywczy

w Krasnobrodzie
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Po dwuletniej przerwie Krasno-
brodzki Dom Kultury ponownie 

pozyska! %rodki Þ nansowe z programu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Tym razem s# to fundusze w wy-
soko%ci 19.900,00 z!. z programu „Pro-
mocja literatury i czytelnictwa” priorytet 
„Literatura” na realizacj" projektu pn. 
Maria Konopnicka „O Krasnoludkach 

i o sierotce Marysi”, który uzyska! 70,40 
punków na 100 mo$liwych do uzyskania. 
Projekt obejmuje wydanie ksi#$ki, która 
b"dzie bogato ilustrowana pracami wy-
bitnych polskich artystów – uczestników 
Ogólnopolskich Warsztatów Ilustratorów 
organizowanych przez Krasnobrodzki 
Dom Kultury w 2009 roku z okazji przy-
padaj#cej w 2010 roku 100.  rocznicy 
%mierci Marii Konopnickiej oraz 115. 

Rocznicy pierwszego wydania ksi#$ki 
„O krasnoludkach i o sierotce Marysi”.

Obecnie oczekujemy na podpisanie 
umowy z Instytutem Ksi#$ki w Krako-
wie, który jest instytucj# zarz#dzaj#c# 
tym programem i priorytetem. Ponadto 
trwaj# ju$ prace przygotowawcze do wy-
dania ksi#$ki, planowany termin realiza-
cji projektu to maj 2012r. Ksi#$ka uka$e 
si" w roku, w którym przypada 170 rocz-
nic" urodzin poetki.

Warto doda&, $e Krasnobrodzki Dom 
Kultury jest jedn# z nielicznych instytu-
cji z naszego regionu, której uda!o si" po-
zyska& fundusze z programów MKiDN.

Niestety nie wszystkie nasze dzia!a-
nia w tym zakresie zako'czy!y si" suk-
cesem. Oprócz w/w wniosku Krasno-
brodzki Dom Kultury opracowa! i z!o$y! 

jeszcze dwa inne. By!y to: 1) wniosek 
pn. „VI Festiwal Muzyki Organowej i 
Kameralnej PER ARTEM AD ASTRA” 
z!o$ony do programu „Wydarzenia ar-
tystyczne” Priorytet „Muzyka” (ocena - 
70,40 punktów), 2) „Tam za dworem, za 
jeziorem” z!o$ony do programu „Dzie-
dzictwo kulturowe” priorytet  „Kultura  
ludowa”  (ocena - 71,60 punktów). Nie-
stety wnioski te pomimo, i$ otrzyma!y 
zbli$on# liczb" punków do wniosku na 
wydanie ksi#$ki M. Konopnickiej, jed-
nak nie znalaz!y si" w gronie podmiotów, 
które  otrzyma!y doÞ nansowania.

Wi"cej szczegó!ów na temat reali-
zowanego projektu podamy w kolejnym 
wydaniu GK.

M. Czapla

Ministerialne fundusze dla KDK

Koniec poprzedniego roku i 
pocz#tek bie$#cego to czas, 

w którym Krasnobrodzki Dom Kul-
tury dokona! rozlicze' ko'cowych 
z realizacji 3 projektów realizowa-
nych w latach 2010-2011, a wspó!-
Þ nansowanych ze %rodków unijnych 
w ramach dzia!ania 4.1 413  „Wdra-
$anie Lokalnych Strategii Rozwoju” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 w zakresie 
operacji, które odpowiadaj# warun-
kom przyznania pomocy dla dzia!a-
nia „Ma!e projekty”.

Pierwszy z tych projektów pn. 
„Utworzenie i dzia!alno"# wielopo-

koleniowej Orkiestry D$tej w Kra-

snobrodzie – zakup instrumentów, 

nauka gry oraz organizacja kon-

certu orkiestry podczas Przegl%-

du Orkiestr D$tych” realizowany 
by! w dwóch etapach w okresie od 
wrze%nia 2010 do wrze%nia 2011r. 
Warto%& ca!kowita projektu wynio-
s!a 44.879,46 z!., a doÞ nansowanie 
25.000 z!., co jest kwot# maksymal-
n#, któr# mo$na pozyska& na reali-
zacj" „ma!ego projektu”.

Kolejne dwa projekty: „Waka-

cyjne spotkania z kultur% w Kra-

snobrodzie – organizacja imprez 

plenerowych  Powitanie lata i Po&e-

gnanie wakacji” oraz „IX Majówka 

Roztocza'ska i Dni Krasnobrodu” 

– organizacja imprez promuj%cych 

Roztocze” obejmuj#ce organizacj" 

czterech imprez plenerowych re-
alizowane by!y w 2011 roku.  War-
to%& ca!kowita pierwszego z nich, 
to 37.410,56 z!., a doÞ nansowanie 
22.986,60 z!, natomiast drugiego – 
warto%& ca!kowita 31.487,72z!., do-
Þ nansowanie 19.505,00 z!.
+#cznie Krasnobrodzki Dom 

Kultury na realizacj" wszystkich 
trzech projektów pozyska! kwot" 
67.491,60 z!.

Zgodnie z zasadami przyznawa-
nia %rodków w ramach „ma!ych pro-
jektów”, ka$dy podmiot mo$e pozy-
ska& maksymalnie 100.000 z!., tak 
wi"c KDK mo$e ubiega& si" jeszcze 
o 32.508,40z!.

Mamy nadziej", $e uda nam si" 
pozyska& t" kwot", gdy$ w bie$#-
cym roku zosta!y z!o$one kolejne 
dwa wnioski, w których ubiegamy 
si" o powy$sze %rodki. S# to wnioski 
na organizacj" tegorocznych „Dni 
Krasnobrodu” oraz na zakup strojów 
ludowych dla zespo!u „Wójtowia-
nie” – projekt b"dzie realizowany w 
2013 roku, w którym zespó! b"dzie 
obchodzi! jubileusz 20-lecia swojej 
dzia!alno%ci.

Wszystkie wnioski sk!adane s# 
za po%rednictwem i przy wspó!pracy 
ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 
Dzia!ania „Nasze Roztocze”.

M. Czapla

Fundusze dla KDK 
z „małych projektów”

Jak nas widz!, 
tak nas maluj!

Trwa XIV edycja Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego pt. „20 lat Pa'stwo-

wej Stra$y Po$arnej - jak nas widz#, tak nas 
maluj#” organizowanego przez Komendanta 
G!ównego PSP we wspó!pracy z Wydzia!ami 
Bezpiecze'stwa Zarz#dzania Kryzysowego 
Urz"dów Wojewódzkich.

Organizatorami konkursu na szczeblu powia-
tu zamojskiego s#: Komenda Miejska Pa'stwo-
wej Stra$y Po$arnej w Zamo%ciu i Starostwo 
Powiatowe w Zamo%ciu, które jest jednocze%nie 
fundatorem nagród oraz Krasnobrodzki Dom 
Kultury.

Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 
od 5 do 15 lat oraz do wychowanków %wietlic 
terapeutycznych, o%rodków terapii zaj"ciowych, 
szkó! specjalnych (bez ogranicze' wiekowych) 
i ma na celu popularyzacj" zasad bezpieczne-
go zachowania si", w!a%ciwego post"powania 
w przypadku wyst"powania ró$nego rodzaju 
zagro$e' oraz u%wiadomienie dzieciom i m!o-
dzie$y ró$norodno%ci dzia!a' stra$y po$arnej dla 
zapewnienia bezpiecze'stwa ka$demu cz!owie-
kowi.

W dniu 23 marca br. min#! termin nadsy!ania 
prac. W sumie do konkursu zg!oszonych zosta!o 
blisko 150 prac, które wkrótce zostan# podda-
ne ocenie przez komisj" konkursow#. Najlep-
sze prace wezm# udzia! w etapie wojewódzkim 
Konkursu. Wyniki eliminacji powiatowych zo-
stan# opublikowane w nast"pnym wydaniu GK.

Prace nades!ane do konkursu b"dzie mo$na 
zobaczy& na wystawie pokonkursowej zorgani-
zowanej w KDK.

M. Czapla
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W Krainie !pi"cego Wulkanu w Kluszkowcach
Uczniowie Zespo!u Szkól Ogólnokszta!c"cych 

im. Jana Paw!a II na Bia!ej Szkole

Pawe# ju& je(dzi na nartach, Do-

minka b'dzie je mia#a pierw-

szy raz na nogach, a Karolina jeszcze 

chce po%wiczy% przy boku instrukto-

ra. Wszyscy chc! dobrze je(dzi% na 

nartach i mie% z tego jak najwi'cej 

rado$ci.

Kraina %pi#cego wulkanu po!o$o-
na jest w miejscowo%ci Kluszkowce w 
województwie Ma!opolskim pomi"dzy 
Nowym Targiem a Szczawnic# oko!o 
40 km od Zakopanego, nad przepi"k-
nym Jeziorem Czorszty'skim. To tutaj 
po raz drugi na Bia!# Szko!" przyjechali 
uczniowie z liceum i gimnazjum w Kra-
snobrodzie.    

Jak przebiega! nasz pobyt? Ka$dy 
dzie' by! zaj"ty od rana do wieczora. 
Pobudka przed siódm#, %niadanie i wy-
marsz na stok, czyli wygas!y wulkan. 
Tam pod opiek# dwóch instruktorów 
pani Emilii i pana +ukasza uczyli%my si" 
je,dzi& na nartach.  Pani Emilia musia!a 
wykaza& si" cierpliwo%ci# przy grupie 
pocz#tkuj#cej. Ja si" boj", nie potraÞ ". 
Na pocz#tku cz"sto pada!y te s!owa. Nie 
oby!o si" bez przewrotek, ale ch"& nauki 
by!a silniejsza i nikt si" nie poddawa!. 
Wszystkim pomaga!a postawa pani in-
struktor, która najmniejszy post"p za-
mienia!a w du$y sukces i rado%& ca!ej 
grupy. Mi!o by!o s!ucha&, gdy Kamila 
mówi do kole$anki, $e super, %wiet-
nie jej idzie. Takie wzajemne wsparcie 
dobrze %wiadczy o relacjach miedzy 
m!odzie$#. Determinacja instruktorki i 
uczniów by!a tak du$a, $e wszyscy na-

uczyli si" je,dzi& na nartach. 
Drugi instruktor pan +ukasz zajmo-

wa! si" grup# zaawansowan#. Oprócz 
kolejnych etapów doskonal#cych jazd" 
na nartach, uczniowie chcieli si" na-
uczy& jeszcze wi"cej i wi"cej. Z ka$-
dym kolejnym dniem zyskiwali wi"k-
sze do%wiadczenie jazdy na puszystym 
%niegu i na stromych stokach. Instruktor 
stwierdzi!, $e na tym etapie niektórzy z 
naszych uczniów doskonale ju$ wiedz#, 
jak rozwija& swoj# przygod" z bia!ym 
szale'stwem. W zale$no%ci od swoich 
zainteresowa' mog# próbowa& swoich 
si! w je,dzie sportowej i freestyle’u. 
Mniej zaawansowani ze strachem w 
oczach i podziwem patrzyli, jak Cza-
rek bawi! si" funcarvingiem, czyli eks-
tremalnie wychyla! si", niemal dotyka! 
cia!em %niegu i dalej szusowa!. To jedna 
z najbardziej widowiskowych ewolucji 
narciarskich, które potraÞ # wykona& 
nasi uczniowie.

Wiele godzin sp"dzali%my na stoku. 
Po powrocie do pensjonatu trzeba jesz-
cze zajrze& do ksi#$ek. Codziennie by!y 
lekcje j"zyka polskiego, matematyki a 
wieczorem krótkie zaj"cia integracyjne. 
Warunki w pokojach by!y bardzo dobre, 
dlatego mimo wielu zaj"& mo$na by!o 
wygodnie odpocz#&. Potrzebuj#cym 
obola!e nogi fachowo masowa!a pani 
Ma!gorzata Dobrut. Dzi"kujemy pani za 
troskliw# rodzicielsk# opiek".

Pasj# narciarsk# zara$a!a nas pani 
Gra&yna Borkowicz, która jako rodzic 
i pedagog anga$owa!a si" w organizacj" 

jak najta'szego wyjazdu. Serdecznie 
dzi"kujemy za wszelkie wsparcie. Przy-
god" z bia!ym szale'stwem nasi ucznio-
wie mogli prze$y& równie$ dzi"ki panu 
dr Florianowi Parnickiemu z AWF w 
Bia!ej Podlaskiej. Pan dr Parnicki jest 
wyk!adowc# i Kierownikiem Zak!adu 
Sportów Wodnych i Zimowych. Organi-
zuje i prowadzi specjalizacje oraz kursy 
instruktorskie z windsurÞ ngu, $eglar-
stwa jachtowego, narciarstwa zjazdowe-
go i snowboardu. I tak m!odzie$ z naszej 
szko!y traÞ !a pod opiek" doskona!ych 
instruktorów. Pobyt w Kluszkowcach 
pozostanie w pami"ci jako jedna z naj-
ciekawszych  przygód w szkole - tak 
mówi# sami uczniowie.

Ostatni dzie' uczniowie sp"dzili 
w Bia!ce Tatrza'skiej na basenach ter-
malnych. By! to wspania!y relaks po 
wysi!ku Þ zycznym. Wszyscy wracali z 
u%miechem na twarzy i umiej"tno%ci# 
jazdy na nartach. Opiekunowie za% byli 
zadowoleni, $e uczniowie zachowywali 
si" na Bia!ej Szkole odpowiedzialnie i 
wzorowo. 

Kierownik - Bia#ej Szko#y 

Marcin Nowosad

Opiekunowie - 

Katarzyna )agowska- Skiba,                                                                                     

Marzena G&$la, Kazimierz Mielniczek

Fotoreporta" - str. 24

W Telewizji Trwam ogl#da!am 
przekaz z posiedzenia sejmowej 

Komisji Kultury i )rodków Przekazu. 16 
lutego mia!o  odby& si" kolejne posiedze-
nie. Niestety, trwa!o bardzo krótko, gdy$ 
przerwa!a je przewodnicz#ca komisji pani 
Iwona )ledzi'ska - Katarasi'ska. Musz" 
przyzna&, $e post"powanie tej pani nie 
tyko mnie smuci, ale tak$e obra$a. Odno-
sz" wra$enie, $e zachowuje si"  jak  pani 
na w!o%ciach. Mimik# twarzy, gestykula-
cj#, pokrzykiwaniem, ignorancj# chce za-
znaczy&: „ Ja tu rz#dz"! Jestem przedsta-
wicielk# Platformy Obywatelskiej, która 
ma jedynie s!uszn# racj"”. 

Podobnie na posiedzeniach komisji 
post"puj# cz!onkowie KRRiT z jej prze-

wodnicz#cym Janem Dworakiem, który 
potraÞ  przyj%&  na posiedzenie bez przy-
gotowania. W swoich wypowiedziach 
kluczy, przek!amuje, staraj#c si" na si!" 
wykaza& swoje racj". Nie licz# si" praw-
dziwe argumenty. Pan przewodnicz#cy z 
uporem trwa przy swoim. Ani KRRiT, ani 
PO nie licz# si" z przesz!o pó!toramiliono-
w# rzesz# Polaków, którzy z!o$yli podpisy 
na  protestach.  Mo$ecie mie& racj", ale my 
mamy wi"kszo%& i to si" liczy.

Obecny rz#d pod wodz# Pana Premie-
ra i spolegliwym okiem Pana Prezydenta, 
uchwala ustawy, a nast"pnie korzystaj#c 
z wi"kszo%ci przepycha je przez Sejm. Te 
najnowsze mo$na  przedstawi& w formie 
hase!: „Sze%ciolatki do klas”, „M!odzi na 

saksy”, „Staruszki na traktory”, „Lasy pod 
m!otek”, „Chorzy na cmentarz”, „ Historia 
na %mietnik”, „ TVN i Polsat do ekspresu, 
Telewizja Trwam do derezyny”. Racj" ma 
tylko Platforma Obywatelska, która  jest 
jedyn# si!# Narodu.

Kiedy patrz" na to wszystko, obawiam 
si", $e siedzimy na beczce prochu, który  
mo$e wybuchn#& i uczyni& wiele z!ego. W 
swoim $yciu du$o widzia!am i cierpia!am. 
Nie chcia!abym prze$ywa& tego na nowo. 
Sta'my wi"c solidarnie w zwartym szyku 
i id,my razem do przodu. 

Józefa Kusz

Siedzimy na beczce prochu
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Pierwsze s!owa encykliki B!ogo-
s!awionego Jana Paw!a II s# ide# 

dzia!ania Towarzystwa Uniwersyteckiego 
FIDES ET RATIO. Wiara i rozum (Þ des et 
ratio) s% jak dwa skrzyd#a, na których duch 

ludzki unosi si& ku kontemplacji prawdy. 

Sam Bóg zaszczepi# w ludzkim sercu pra-

gnienie poznania prawdy, którego osta-

tecznym celem jest poznanie Jego samego, 

aby cz#owiek - poznaj%c go i mi#uj%c - móg# 
dotrze' tak"e do pe#nej prawdy o sobie.

Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et 
Ratio powsta!o w 2005 r. przy Uniwersy-
tecie Kardyna!a Stefana Wyszy'skiego w 
Warszawie z inicjatywy ówczesnego Pry-
masa Polski Kard. Józefa Glempa. Piecz" 
nad dzia!alno%ci# Towarzystwa sprawuje 
Metropolita Warszawski, Ks. Kard. Kazi-
mierz Nycz. Opiekunem duchowym 
jest O. prof. Jacek Salij.

Od powstania Prezesem To-
warzystwa jest prof. UKSW Maria 
Ry%.

Towarzystwo jednoczy wyk!a-
dowców ró$nych uczelni (ASP, 
KUL, Politechniki Warszawskiej, 
UJ, U), UAM, UMCS, UW), arty-
stów i dzia!aczy spo!ecznych.

Jego celem jest integracja wo-
kó! warto%ci chrze%cija'skich – 
%rodowisk naukowych, twórczych 
i spo!ecznych. 

Jedn# z inicjatyw Towarzystwa 
Uniwersyteckiego Fides et Ratio 
jest peregrynacja relikwii krwi 
B!ogos!awionego Ks. Jerzego Po-
pie!uszki, dzi"ki czemu mogli%my 
cieszy& si" ich obecno%ci# w na-
szych paraÞ ach.

Ponadto Towarzystwo organizuje wie-
le sympozjów naukowych z udzia!em wy-

bitnych prelegentów, znanych naukowców 
z kraju i z zagranicy.

Towarzystwo promuje kultur" poprzez 
koncerty i wystawy. W koncercie zorgani-
zowanym w Sali Kongresowej, w ho!dzie 
Janowi Paw!owi II - uczestniczy!o ponad 
2 tysi#ce osób.

Prowadzona jest tak$e popularnonau-
kowa Biblioteka Prorodzinna Fides et Ra-
tio, z której korzystaj# osoby z 37 krajów, 
(http://www.stowarzyszenieÞ desetratio.pl/
biblioteka.html).

Towarzystwo Uniwersyteckie Fides 
et Ratio promuje równie$ ide" wype!-
nienia narodowych zobowi#za' – obiet-
nic naszych Praojców - z!o$onych Panu 
Bogu przed 200 laty dotycz#cych budowy 
)wi#tyni Opatrzno%ci Bo$ej jako wotum 

wdzi"czno%ci za Konstytucj" 3 Maja, a 
ponowionych po Cudzie nad Wis!# z 1920 
roku (Ustaw# z 21 marca 1921 roku) – do-

daj#c# podzi"kowanie Panu Bogu za wol-
no%& Ojczyzny. Dzisiaj – do tej wdzi"cz-
no%ci Naród nasz do!#cza tak$e nasz# 
wdzi"czno%& za Jana Paw!a II i Prymasa 
Tysi#clecia, wspieraj#c budow" )wi#tyni 
w Warszawie – Wilanowie oraz powstaj#-
ce przy niej Muzeum Jana Paw!a II i Kard. 
Wyszy'skiego.

Tak$e przy Towarzystwie dzia!a Fun-
dacja Fides et Ratio wspieraj#ca budow" 
)wi#tyni Opatrzno%ci Bo$ej. Od samego 
pocz#tku zosta!a ona powierzona Mat-
ce Bo$ej. Matka Bo$a otoczy!a Fundacj" 
Swoj# Opiek#. Notarialne zatwierdzenie 
fundacji nast#pi!o 8 grudnia 2009 roku, 
a s#downa rejestracja - po trzech odrzu-
ceniach – zosta!a zatwierdzona 25 marca 
2010 roku, w )wi"to Zwiastowania. Dzi"-

ki Fundacji zakupiono 
organy elektroniczne 
do dzia!aj#cego ju$ 
Dolnego Ko%cio!a w 
)wi#tyni Opatrzno-
%ci Bo$ej, wykonano 
nowe nag!o%nienie 
oraz ambonk". Cz!on-
kowie Towarzystwa 
przy pomocy przyja-
ció! mieszkaj#cych 
w Stanach Zjedno-
czonych organizuj# 
tak$e i tam festyny i 
aukcje na rzecz )wi#-
tyni Opatrzno%ci Bo-
$ej, troszcz#c si" o to, 
aby wspólnymi si!ami 
wszystkich Rodaków - 
mieszkaj#cych w kraju 

i poza jej granicami - wybudowa& to dzie-
!o, wype!niaj#c dwukrotnie ju$ z!o$one 
Panu Bogu przyrzeczenia (http://www.sto-
warzyszenieÞ desetratio.pl/fundacja.html).  

Towarzystwo nagradza wybitne osobi-
sto%ci medalem Fides et Ratio; zostali nim 
uhonorowani m.in.: Ojciec )w. Benedykt 
XVI, Ks. Prymas Kard. Józef Glemp, prof. 
Wojciech Kilar, Wies!aw Ochman, prof. 
Hanna )widerkówna, S. prof. ZoÞ a Zdy-
bicka, a ostatnio - prof. Teresa Kubiak, 
wybitna sopranistka mieszkaj#ca w Sta-
nach Zjednoczonych oraz Barbara Wacho-
wicz – za postaw" promowania patrioty-
zmu w%ród m!odzie$y.

Wi"cej o Towarzystwie i o jego dzia-
!alno%ci mo$na poczyta& na stronie Stowa-
rzyszenia, m.in. zamieszczone s# na niej 
teksty wyst#pie' na organizowanych przez 
Stowarzyszenie sympozjach oraz Þ lmowe 
zapisy z dotychczasowych koncertów:  
www.stowarzyszenieÞ desetratio.pl
                                                                           

ZoÞ a i Pawe# Murdzkowie

Towarzystwo Uniwersyteckie 
Fides et Ratio

11.03.2012r. – Archikaterda Warszawska - Uroczysto$' przyj&cia nowych cz#onków Towarzystwa Fides et 

Ratio oraz wr&czenia Medalu Fides et Radio p. Teresie Kubiak.

11.03.2012r. -  Archikatedra Warszawska - Ks. Bp Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego 

wr&cza Medal  Fides et Ratio sopranistce Pani Teresie Kubiak (USA) w obecno$ci 

Prezesa Towarzystwa Uniwersyteckiego Pani prof. Marii Ry$ 



Krasnobrodzka 
konferencja

02.03.2012r.



PEREGRYNACJA
RELIKWII

BŁOGOSŁAWIONEGO

KS. JERZEGO
POPIEŁUSZKI

02 - 10.03.2012r.
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Od lutego br. jednostka Ochotniczej 
Stra$y Po$arnej w Krasnobrodzie 

ma nowy samochód ratowniczo-ga%niczy 
MAN wraz z !odzi# motorow# o warto%ci 
727.920,00 z!., który zosta! zakupiony 
w ramach projektu „Poprawa funk-
cjonowania systemu bezpiecze'stwa 
na terenie miasta Zamo%& i powiatu 
zamojskiego w zakresie lokalizacji, 
ograniczania i likwidacji zagro$e' 
chemiczno – ekologicznych” doÞ nan-
sowanego ze %rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2007–2013. Jest to projekt re-
alizowany w partnerstwie pomi"dzy 
Gmin# Zamo%&, Komend# Miejsk# 
Pa'stwowej Stra$y Po$arnej w Zamo-
%ciu, Gmin# Krasnobród oraz Gmin# Ko-
marów – Osada. 

Warto%& ca!kowita projektu – 
4.009.479,00z!, przyznane doÞ nansowa-
nie wynosi 3.396.600,00 z!. 

G!ównym celem tego projektu jest po-
prawa stanu %rodowiska naturalnego, za-
chowanie bioró$norodno%ci oraz zapobie-
ganie degradacji %rodowiska naturalnego 
na obszarze powiatu zamojskiego i Miasta 
Zamo%&.

Zakres rzeczowy obejmowa! zakup 
5 samochodów ratowniczo – ga%niczych 
wraz ze specjalistycznym wyposa$eniem 
do ratownictwa chemiczno – ekologiczne-
go dla jednostek stra$y po$arnej z terenu 
powiatu zamojskiego i miasta Zamo%& tj. 2 
ci"$kich samochodów ratowniczo - ga%ni-
czych dla Komendy Miejskiej Pa'stwowej 
Stra$y Po$arnej w Zamo%ciu z przezna-
czeniem dla Jednostek Ratowniczo - Ga-
%niczych w Zamo%ciu i Szczebrzeszynie 
oraz 3 samochodów ratowniczo - ga%ni-
czych dla jednostek OSP z terenu powiatu 
zamojskiego w!#czonych do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Ga%niczego: ci"$ki 
samochód ratowniczo - ga%niczy dla jed-
nostki OSP w Mokrem na terenie Gminy 
Zamo%&, %redni samochód ratowniczo 

- ga%niczy dla jednostki OSP w Ko-
marowie - Osadzie i %redni samochód 
ratowniczo - ga%niczy dla jednostki 
OSP w Krasnobrodzie. Samochody s# 
wyposa$one w kurtyny wodne, detektor 
wielogazowy do monitorowania st"$e' 
gazów toksycznych i wybuchowych, 
zestaw chemiczny do ograniczania 
ska$e' substancjami ropopochodnymi 
i olejami, zraszacze przednie i bocz-
ne do ograniczania stref ska$e' oraz 
ubranie kwaso!ugoochronne przeznaczone 
do pracy w %rodowisku chemicznie agre-
sywnym. Na wyposa$eniu samochodu dla 
jednostki OSP Krasnobród jest tak$e !ód, 
ratownicza z silnikiem zaburtowym do li-
kwidacji zagro$e' chemiczno - ekologicz-
nych na zbiornikach wodnych, pozosta!e 
samochody s# wyposa$one w hydraulicz-
ne narz"dzia ratownicze. Dodatkowo w 
ramach projektu zosta! zakupiony System 
Komunikacyjny do samochodów, który 
wykorzystuje nowoczesne narz"dzia ICT. 
W siedzibie KM PSP w Zamo%ciu zosta! 
zainstalowany serwer komunikacyjny z 

oprogramowaniem wspó!pracuj#cy z Sys-
temem Wspomagania Decyzji. Projekt 
obejmuje tak$e wdro$enie nowoczesnych 
systemów monitoringowych - Zintegrowa-

nego Systemu Alarmowania i Ochrony 
Ludno%ci.  Zakupione samochody 
oraz sprz"t spe!niaj# najwy$sze wy-
mogi w odniesieniu do parametrów 
technicznych, okre%lonych przepisami 
krajowymi i Unii Europejskiej. 

Wszystkie pojazdy oraz sprz"t 
ratowniczy zakupione w 2011r. w ra-
mach projektu zosta!y zaprezentowa-
ne w dniu 21 lutego 2012r. w siedzibie 
Komendy Miejskiej PSP w Zamo%ciu, 
gdzie odby!o si" uroczyste po%wi"ce-
nie i przekazanie  dwóch ci"$kich sa-

mochodów ratowniczo-ga%niczych MAN 
dla Jednostek Ratowniczo - Ga%niczych 
w Zamo%ciu i Szczebrzeszynie oraz samo-
chodu rozpoznawczo-ratowniczego Nissan 
Navara wraz z namiotem oraz skokochron 
(sprz"t do dzia!a' z zakresu ratownictwa 
wysoko%ciowego) dla zamojskiej jednost-
ki.

Uroczyste po%wi"cenie nowego samo-
chodu b"d#cego na wyposa$eniu OSP w 
Krasnobrodzie odb"dzie si" w dniu 3 maja 
2012r.

M. Czapla

Nowy samochód dla OSP Krasnobród

„Gazeta Krasnobrodzka” jest pismem lokalnym, ale dociera 
równie$ do czytelników spoza naszego regionu. Cieszymy si", $e 
kr#g osób czytaj#cych nasz# Gazet" ci#gle si" powi"ksza.

19 marca br., (w dniu imienin) nasze pismo zosta!o przekaza-
ne Ks. Prymasowi Kardyna!owi Józefowi Glempowi, co wida& na 
zdj"ciu obok. „Gazet" Krasnobrodzk#” otrzymali równie$ od Pa'-
stwa ZoÞ i i Paw!a Murdzków cz!onkowie Towarzystwa Uniwer-
syteckiego Fides et Ratio. Zabrali j# do swoich %rodowisk, mi"dzy 
innymi do USA. 

M. Czapla

Na zdj&ciu: za Ksi&dzem Prymasem stoj% od lewej: p. Aleksandra Ustinow-

Wo$ (USA), która wspiera kultur& polsk% w USA; p. prof. Maria Ry$ - prezes 

Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio;  p. Teresa Kubiak (USA) 

- sopranistka, która $piewa#a na scenach operowych $wiata (Metropolitan 

Opera w Nowym Jorku, Covet Garden w Londynie, Staatsoper w Wiedniu), 

tegoroczna laureatka medalu Fides et Ratio, p. Aleksandra Wo$-Kimball 

(Kalifornia) - organizatorka sympozjów i koncertów na rzecz Polski.

Gazeta Krasnobrodzka u Ksi"dza Prymasa
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Rok szkolny 2011/2012 jest szcze-
gólny dla uczniów i pracowników 

Szko!y Podstawowej im. Armii Krajowej 
w Kaczórkach. Od wrze%nia rozpocz#! si" 
remont oraz prace wyko'czeniowe zwi#-
zane z rozbudow# szko!y, wszyscy cieszyli 
si" z tego, jednak przysz!o nam pracowa& 
w skrajnie trudnych warunkach. Dzi"ki 
zaanga$owaniu dyrektora, nauczycieli, 
pracowników obs!ugi i rodziców przetrwa-
li%my trudny czas budowy, a szko!a funk-
cjonowa!a normalnie. Nikt nie narzeka! na 
przeszkody, nawet maluchy rozumia!y, $e 
tak trzeba, dzieci wzajemnie przypomina!y 
sobie zasady zachowania na placu budo-
wy.

Szko!a spe!nia!a swe podstawowe 
funkcje dydaktyczno-wychowawcze, a oto 
ich wyniki:

1. Klaudia Sak z kl. III, która wraz z 

kole&ankami z województwa lubelskiego 

zosta#a mistrzyni! Polski w pi#ce no&nej 

w kategorii U-10 – zdobywcy Pucharu 

Tymbarku, odwiedzi#a s#ynny stadion 

Ajaksu Amsterdam. Z jego trybun mia#a 

okazj' kibicowa% aktualnym mistrzom 

Holandii w starciu z zespo#em AZ Alk-

maar, a nast'pnie rozegra#a mecz z ho-

lenderskimi rówie$nikami – nauczyciel 

pani Anna Szka#uba.

2. Przygotowali%my )wi"to Patrona 
Szko!y, Akademi" na rocznic" bitwy pod 
Lasowcami.

3. Uczniowie naszej szko!y - ministran-
ci, pod opiek# ksi"dza Paw!a S!onopasa za-
j"li I miejsce w dziekanacie i II miejsce w 
Diecezjalnym Turnieju Pi!ki No$nej.

4. Uczennica naszej szko!y Patrycja 
Rambon zaj"!a I miejsce, a Patrycja Korol, 
Kamila Roczkowska oraz Diana Wiatrzyk 
zosta!y wyró$nione w konkursie histo-
rycznym „Historia mojej ma!ej Ojczyzny. 
Wspomnienia o $o!nierzach ZWZ-AK. 
Okr"gu Zamo%& oraz ich powojenne losy”, 
zorganizowanym przez )wiatowy Zwi#zek 
-o!nierzy Armii Krajowej Okr"g Zamo%& 
– do konkursu przygotowa!a uczniów pani 
El$bieta Zub.

5. I miejsce w Powiatowym Konkursie 
Plastycznym „W przyja,ni z Bogiem” zaj"-
li Jakub Piskor, Eryk Guziak, Maksymilian 
Milczuk oraz Sandra Z!otorzy'ska – dzieci 
przygotowa!a pani Anna Szka!uba.

6. Martyna Przytu!a reprezentowa!a 
nasz# szkol" w Ekologicznym Konkur-
sie Recytatorskim w Zwierzy'cu oraz w 
Jesiennym Konkursie Recytatorskim w 
Zamo%ciu – uczennic" przygotowa!a pani 
Anna Szka!uba.

7. IV miejsce zaj"li nasi sportowcy w 
pi!ce halowej, zawody odby!y si" w Sucho-
woli – opiekun Anna Szka!uba.

8. Dzieci z oddzia!u przedszkolnego 
wzi"!y udzia! w Gminnym Konkursie Pio-
senki Przedszkolaka – dzieci przygotowa!a 

pani Izabela Odrzywolska.
9. Stanis!awowskie Spotkania z Kol"-

d#: 
- grupa klas 0-III: I miejsce zespó! klasy 
drugiej „Anio!eczki” – dzieci przygoto-
wa!a pani Marzena Przytu!a, I miejsce 
wy%piewa! Jakub Jasina z zerówki – opie-
kun p. Izabela Odrzywolska. Wyró$nione 
zosta!y: Gabrysia Pupiec, klasa I – opiekun 
pani Ewa Adamowicz, Zespó! „S!oneczka” 
z klasy III – pani Anna Szka!uba.
- grupa klas IV-VI: I miejsce wy%piewa!a 
Kamila Pupiec, a wyró$nienie otrzyma-
!a Weronika Ga!an – dzieci przygotowa!a 
pani Katarzyna Buczak.

10. Godnie uczci#a 70 rocznic' po-

wstania Armii Krajowej uczennica 

naszej szko#y – 14 lutego odby# si' wo-

jewódzki etap konkursu historycznego, 

Patrycja Korol zosta#a wojewódzkim 

laureatem tego konkursu, tym samym 

zostanie zwolniona ze sprawdzianu ko"-

cowego uzyskuj!c maksymaln! liczb' 
punktów – opiekun El&bieta Zub.

El"bieta Zub

 
PS.

Trudno opisa& rado%& z warunków 
nauczania, o jakie zadba!y w!a-

dze gminy z Panem Burmistrzem na cze-
le. Szko!a prezentuje si" pi"knie, wiosn# 
ostatnie poprawki.

Nowo powsta!a biologiczna oczysz-
czalnia rozwi#za!a problem powstaj#cych 
w szkole %cieków. 

Rozbudowa i gruntowny remont pod-
dasza przyczyni! si" do podniesienia stan-
dardu pracy szko!y i lepszego wype!niania 
ministerialnych wymaga'. Przeprowadzo-
na niedawno ca!o%ciowa ewaluacja ze-
wn"trzna wykaza!a w obszarze 4.3. Szko#a 

lub placówka ma odpowiednie warunki 

lokalowe i wyposa&enie nasze niedosko-
na!o%ci, otrzymali%my ocen" C tj. $redni 

stopie" wype!niania wymagania przez 
szko!" – ten poziom ustala si", je$eli szko-
!a spe!nia dane wymaganie na poziomie 
wy$szym ni$ poziom D, ale ni$szym ni$ 
poziom B. Teraz jest znacznie lepiej.

Przypomn", $e ze wszystkich pozosta-
!ych wymaga' (przeszli%my ewaluacj" ca-
!o%ciow#, nie problemow#) otrzymali%my 
ocen' B, czyli wysoki stopie" spe#niania 

wymaga". Doskona!y wynik w po!#czeniu 
z rozbudow# daje poczucie zadowolenia i 
motywuje do pracy.

W imieniu swoim oraz ca!ego %rodo-
wiska Szko!y Podstawowej im. Armii Kra-
jowej w Kaczórkach serdecznie dzi"kuj" 
Panu Burmistrzowi Wies!awowi Chmie-
lowcowi za trud stara' o %rodki zewn"trzne 
i zainwestowanie w nasz rozwój. 

Bardzo dzi"kuj" wszystkim, którzy 
przyczynili si" do obecnego wygl#du szko-

!y, równie$ poprzedniemu burmistrzowi 
p. Januszowi Osiowi za dobry pocz#tek i 
przewodnicz#cemu rady powiatu zamoj-
skiego p. Kazimierzowi Mielnickiemu – 
zdaj" sobie spraw" z odegranej roli. 

Po pi"&dziesi"ciu latach oczekiwa', 
zwodzenia i obietnic, wbrew panuj#cemu 
kryzysowi wreszcie si" uda!o – sprzyja!a 
nawet pogoda, tak !askawej jesieni i zimy 
nie pami"taj# najstarsi mieszka'cy. 

Krzysztof Szka#uba

Warto w nas inwestować

Warsztaty 
integracyjno-kulinarne

Fundacja Wspomagania Wsi prze-
prowadzi „Warsztaty integracyj-

no-kulinarne”, które odb"d# si" na terenie 
Gminy Krasnobród; i tak, 30-31 marca  
-  szkolenie odb"dzie si" w %wietlicy OSP 
Malewszczyzna dla wsi Stara Huta, Laso-
we, Hucisko i Malewszczyzna, 31 marca 
- 01 kwietnia - dla mieszka'ców Hutek, 
Kaczórek, Podzamku i Krasnobrodu, 13-
14 kwietnia  -  dla mieszka'ców Majdanu 
Wielkiego, Majdanu Ma!ego i Hutkowa, 
14-15 kwietnia  - dla miejscowo%ci Zie-
lone, 15-16 kwietnia -  dla miejscowo%ci 
Wólka Husi'ska.

Pierwszy dzie' zaj"& poprowadzi Pan 
Pawe! Krzywicki i b"d# to zaj"cia integra-
cyjno-aktywizuj#ce, za% drugi dzie' po-
prowadzi Pani Zosia Gorgol i b"d# to za-
j"cia praktyczne w zakresie regionalnych 
produktów kulinarnych.

Ka$dego dnia zaj"cia b"d# trwa!y oko-
!o 8 godzin. Warsztaty rozpoczynamy o 
godz. 9.00. 

B"dziemy go%ci& Pana Romualda 
Doma'skiego dzi"ki, któremu mo$emy 
wyszkoli& wszystkich ch"tnych prowa-
dz#cych agroturystyk", o%rodki wypo-
czynkowe i pensjonaty. Szkolenia z Fun-
dacji Wspomagania Wsi Þ nansowane s# 
ze %rodków pozyskanych przez fundacj", 
nie mniej jednak przy zapisach konieczne 
s# wp!aty na produkty, z których to b"d# 
przyrz#dzane przepyszne potrawy w wy-
soko%ci 20 z!.  Dowiemy si" jak przygo-
towa& smacznie, szybko i sprawnie dania 
które s# wykwintne i wbrew pozorom, !a-
twe w wykonaniu. 

Na zako'czenie szkole', uczestnicy 
warsztatów uzyskaj# CertyÞ katy %wiad-
cz#ce o przygotowaniu uczestnika , dalszej 
dzia!alno%ci  i rozwoju w kierunku ,,Kuli-
naria”. 

-ycz#c „smacznego jajka” i nie tylko, 
pozdrawiam %wi#tecznie, Weso!ego Alle-
luja!

Alicja Lewandowska
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„Moja ma!a ojczyzna - mieszkam 
w .....”. Konkurs ten og!oszony zosta! 
przez miesi"cznik „BLI-EJ PRZED-
SZKOLA” i jest odpowiedzi# na potrze-
b" realizacji celów edukacji regionalnej 
wyznaczonych m.in. przez podstaw" 
programow#. Konkurs skierowany jest 
do wszystkich przedszkoli i oddzia-
!ów przedszkolnych w szko!ach pod-
stawowych. Poprzez prace plastyczne 
wykonane przez dzieci oraz fotograÞ e 
wykonane przez nauczycieli i rodziców 
zostanie stworzona regionalna – przed-
szkolna mapa ma!ych ojczyzn. Konkurs 
jest pocz#tkiem programu ogólnopol-
skiej wymiany informacji regionalnej, 
która ma u!atwi& nauczycielom realiza-
cj" celów edukacji regionalnej (program 
w przygotowaniu). 

Ogólnopolski Konkurs „Moja ma!a 
ojczyzna – mieszkam w...” jest skiero-
wany do dzieci oraz nauczycieli. Kon-
kurs zosta! podzielony na dwie katego-
rie: plastyczny dla dzieci w wieku 4-6 
lat oraz fotograÞ czny dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego. Uczest-
nicy konkursu poprzez poznawanie 
najbli$szego %rodowiska geograÞ czno-

przyrodniczego tworz# plastyczny oraz 
fotograÞ czny obraz miejsca, w którym 
$yj#. 

Celem Konkursu jest m.in. promocja 
wychowania przedszkolnego w %rodo-
wisku lokalnym i podniesienie %wiado-
mo%ci spo!ecznej dotycz#cej znaczenia 
wczesnego etapu edukacji dziecka oraz 
promocja  swojej „ma!ej ojczyzny” o za-
si"gu ogólnopolskim.

„Moja ma!a ojczyzna - mieszkam w 
Krasnobrodzie” – odpowiadaj# „Przyja-
ciele Kubusia Puchatka” z pani# Mari# 
Doma'sk# z Przedszkola Samorz#do-
wego w Krasnobrodzie w!#czaj#c si" 
do powy$szego konkursu. W odpowie-
dzi na album fotograÞ czny pani Ma-
rii Doma'skiej: „Moja ma!a ojczyzna 
- mieszkam w Krasnobrodzie” (mo$na 
g!osowa&) - na portalu „Bli$ej przed-
szkola” pojawi!a si" nast"puj#ca infor-
macja: „Interesujecie si" zabytkami? 
Sztuka le$y w centrum Waszych zain-
teresowa'? Uwielbiacie ciekawe histo-
rie? Je%li odpowiedzieli%cie twierdz#co 
chocia$ na jedno pytanie, to zapraszamy 
Was do Krasnobrodu! Znajdziemy tam 
zabytkowy ko%ció! z XVII wieku – ka$-

dy mi!o%nik stylu barokowego powinien 
zobaczy& go z bliska!”

„Przedszkolaki listy pisz#” - kolejna 
inicjatywa na !amach „Bli$ej przedszko-
la” - polega na nawi#zaniu listownych 
kontaktów przez przedszkola w ró$nych 
zak#tkach naszego kraju w celu wza-
jemnego poznania „Ma!ych Ojczyzn” 
i wymiany do%wiadcze', a przede 
wszystkim do%wiadczania przyjemno%ci 
z pisania listów. Bo w dobie elektroniki 
warto pami"ta& o urokach i zaletach tra-
dycyjnej poczty. 

Projekt ten stwarza mo$liwo%& za-
owocowania w przysz!o%ci wspólnymi 
inicjatywami, dla których odleg!o%& 
geograÞ czna nie b"dzie mia!a znacze-
nia. Tak wi"c „Przyjaciele Kubusia 
Puchatka” pod fachowym okiem pani 
Marii Doma'skiej nawi#za!y listown# 
znajomo%&, promuj#c swoj# „ma!# oj-
czyzn"” z: Miejskim Przedszkolem nr 4 
w Cz"stochowie, Przedszkolem nr 219 
w Warszawie, Przedszkolem Miejskim 
w +odzi i Samorz#dowym Przedszko-
lem nr 5 w Krakowie. 

Maria Doma!ska
Przedszkole Samorz%dowe 

w Krasnobrodzie

„Przyjaciele Kubusia Puchatka” 
promują Krasnobród

14 lutego 2012r. w Zespole Szkó! Po-
nadgimnazjalnych numer 5 w Zamo%ciu 
odby! si" konkurs na najpi"kniejsz# pio-
senk" walentynkow# w j"zyku obcym. 
Konkurs adresowany by! do m!odzie-
$y szkó! gimnazjalnych. Zespó! Szkó! 
Ogólnokszta!c#cych im. Jana Paw!a II 
reprezentowa!y Hanna Pawluk i Karo-

lina Kawecka.

Formu!a konkursu spotka!a si" z 
ogromnym zainteresowaniem. Profesjo-
nalne jury i publiczno%& wys!uchali 16 

piosenek w j"zyku angielskim i niemiec-
kim i wybrali te najpi"kniejsze.

I miejsce zdoby!a Magdalena )wi-
stowska z gimnazjum w +abuniach, 
wykona!a utwór „Hurt” (opiekun pani 
Mariola Ko!odziejczyk),

II miejsce Mateusz (wik!a „Ich liebe 
dich”  (Zespó! Szkó! w Wysokiem, opie-
kun pani Monika Winiarczyk)

III miejsce Hanna Pawluk „Way 

back into love” (Zespó# Szkó# Ogólno-

kszta#c!cych w Krasnobrodzie, opie-

kun  pani Karolina Piotrowska)

Jury przyzna!o równie$ wyró$nienia. 
Wykonawcy otrzymali wspania!e na-

grody: statuetki ufundowane przez Dy-
rekcj" Szko!y, odtwarzacze MP4 ufun-
dowane przez organizatorów, ksi#$ki 
wydawnictwa MacMillan. 

Organizatorzy spisali si" na medal 
w przygotowaniach do konkursu zapew-
niaj#c bardzo mi!# atmosfer" oraz pocz"-
stunek. 

Karolina Piotrowska

HANIA WY)PIEWA+A PODIUM
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Malowany ptak

Mój ptak – dobry przyjaciel w ha#asie i w ciszy,

Ustrojony wspaniale w srebrnobia#e pióra,

Zawsze mi w mych w&drówkach wiernie towarzyszy,

Cho' ja chodz& po ziemi, a on mieszka w chmurach.

Czasem swój lot obni"a i widz& go z bliska,

Mruga do mnie weso#o swoim m%drym okiem,

To znów w górze zatacza ogromne koliska,

Wtedy trudno mi nawet dosi&gn%' go wzrokiem.

Gdy podejmie lot butny, szale!czy, zuchwa#y 

Wtedy leci pod s#o!ce, które go roziskrzy,

B#yszczy, mieni si& blaskiem barwny i wspania#y
I wtedy nagle staje si& ptakiem ognistym.

Ale kiedy dosi&g#a go zatruta strza#a,

Posypa#y si& pióra; przez wszystkich niechciany

Pozwoli# si& przytuli' – to chwileczka ma#a –

I zosta# ju" na zawsze mój ptak malowany.

I tak b&dzie, dopóki $mier' nas nie roz#%czy,

Czy w dobrej, czy w z#ej doli on zawsze jest przy mnie.

Gdy ja umr& i on swoje "ycie zako!czy,

Bo mojemu ptakowi poezja na imi&.

Krystyna Ewa Kraus

Moje wiersze

Moje wiersze to forma dziwnej mieszaniny,

Jak mog&, tak si& staram unika' patosu,

Troch& tu realizmu, liryzmu i kpiny,

Czasem jednak i patos dorwie si& do g#osu.

Nie pisz& pod publiczk& ani na zarobek,

Chc& tylko, "eby po mnie co nieco zosta#o,

Bo jestem zawsze wierny Erato parobek,

Cho' w mych wierszach pozornie o mi#o$ci ma#o.

Muza pie$ni mi#osnej, mi#o$' si& przewija – 

Rzadziej w wierszach, a cz&$ciej pomi&dzy wierszami –

Raz weso#a, raz smutna, zagubiona niczyja.

I ta, która odesz#a, i ta, co jest z nami

Jest mi#o$' sztandarowa, wznios#a, poetyczna,

Macierzy!ska, bli*niego – ró"ne kr%"% przy mnie –

I zakamuß owana mi#o$' erotyczna,

Bo mi#o$', jak wiadomo, niejedno ma imi&.

W moich wierszach si& snuje troch& melancholii,

Czasem mo"naby nawet nazywa' to kiczem,

A nieraz takie mocne s#owo si& wyzwoli

I – cho' trzymane w cuglach – my$li buntownicze.

Moje wiersze, to prawie ca#y mój "yciorys

Widziany z biegiem czasu z ró"nej perspektywy,

Pisany na welinie, czy kawa#ku kory,

By' mo"e nieciekawy, lecz przez to prawdziwy.

Krystyna Ewa Kraus

KĄCIK POETYCKI

W dniach 3-4 marca 2012 
roku w Bia!ej Podla-

skiej odby!a si" prawdziwa uczta 
dla mi!o%ników lokalnego folk-
loru. Konferencja „Stroje ludo-
we  w tradycyjnej i wspó!czesnej 
kulturze Lubelszczyzny” zosta!a 
zorganizowana przez Wojewódzk# 
Rad" Towarzystw Regionalnych 
w Lublinie, Wojewódzki O%rodek 
Kultury w Lublinie i Stowarzysze-
nie Ko!o Bia!czan. 

W spotkaniu uczestniczy!o 
wiele osób w strojach ludowych 
z zespo!ów folklorystycznych 
dzia!aj#cych na Lubelszczy,nie. 

Zespó! folklorystyczny „Wójto-
wianie” z Krasnobrodu reprezen-
towa!a Alina Slota w stroju za-
mojskim. W ramach konferencji 
swoimi do%wiadczeniami dzieli!y 
si" osoby znane z kultywowania 
tradycji strojów ludowych na Lu-

belszczy,nie min: M. Tymocho-
wicz UMCS, A. +awicka Muzeum 
Lubelskie, H. Solecka, E. Piskorz-
Branekova. Go%cie mieli okazj" 
bli$ej pozna& strój krzczonowski, 
bi!gorajsko-tarnogrodzki, podla-
ski, hrubieszowsko-tomaszowski, 
zamojski itp. 

W trakcie spotkania przed wi-
dzami za%piewa!y i zata'czy!y ze-
spo!y ludowe z Pu!aw, Bi!goraja i 
Podlasia. Spotkaniu towarzyszy! 
pokaz r"kodzie!a. Cz!onkowie ze-
spo!ów ludowych mieli mo$liwo%& 
zaprezentowania stroju i utworu 
lokalnego, p!yt CD i folderów i 
czasopism lokalnych. Ja promo-
wa!am „Wojtowian” i Krasnobród 
udost"pniaj#c ch"tnym p!yt" CD 
„Cho& my nie Mazowsze” i „Ga-
zet" Krasnobrodzk#”. Ponadto za-
proszeni go%cie mieli okazj" zwie-
dzania miasta. 

Patronat honorowy nad t# ini-
cjatyw# obj#! prezydent miasta 
Andrzej Czapski i starosta bialski 
Tadeusz +azowski. To przedsi"-
wzi"cie pokaza!o, $e strój ludowy 
jest wyrazistym  i wyj#tkowym 
emblematem  kultury ludowej. 
Optymizmem napawa fakt, $e na 
Lubelszczy,nie jest wiele osób, 
którym zale$y na podtrzymaniu 
tradycji ludowej.

A. S#ota

Stroje ludowe 
w kulturze Lubelszczyzny

W tzw. d!ugi weekend maja 
2012 roku w Krasno-

brodzie odb"d# si" uroczysto%ci 
Obchodów Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja oraz „Piknik 
sportowo-po$arniczy”. Pierwsze 
z tych wydarze' odb"dzie si" tra-
dycyjnie w dniu 3 maja i b"d# to 
uroczysto%ci religijno-patriotyczne 
po!#czone z po%wi"ceniem nowego 
samochodu dla OSP Krasnobród. 
Natomiast Piknik b"dzie zorga-
nizowany w niedziel" 6 maja. W 
jego programie zaplanowano m.in. 

zawody sportowo-po$arnicze, po-
kaz ratownictwa drogowego, mo-
bilne miasteczko, konkursy oraz 
wyst"py zespo!ów.

Szczegó!owy program b"dzie 
podany w pó,niejszym terminie, 
ale ju$ teraz w imieniu organiza-
torów, tj. Burmistrza Krasnobro-
du, Ochotniczej Stra$y Po$arnej w 
Wólce Husi'skiej i Krasnobrodz-
kiego Domu Kultury serdecznie 
zapraszam do udzia!u w tych wy-
darzeniach.

M. Czapla

Majowe imprezy
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Po doj%ciu Hitlera do w!adzy, nie-
mieckie d#$enia rewizjonistyczne 

i odwetowe wzmog!y si". Pod has!em tzw. 
„przestrzeni &yciowej” – niezb"dnej ja-
koby dla $ycia narodu niemieckiego, przy-
gotowywano przysz!e podboje i zabory. W 
roku 1933, wbrew postanowieniom trak-
tatu wersalskiego, Niemcy rozpocz"li na 
du$# skal" zbrojenia. W roku 1936 wojska 
ich zaj"!y zdemilitaryzowan# stref" Nad-
renii, potem nast#pi! tzw. „Auschluss”, 
czyli w!#czenie Austrii do Rzeszy, na-
st"pnie zabór czeskiej cz"%ci Sudetów. 
Wielka Brytania i Francja, !udz#c si", $e 
ust"pstwami na rzecz napastnika za$e-
gnaj# wybuch gro,nej wojny, zawar!y z 
Hitlerem i Mussolinim „uk#ad monachij-

ski” (30.09.1938), w którym za obietnic" 
powstrzymania si" od dalszych zaborów, 
potwierdzi!y niejako dotychczasowe bez-
prawne dzia!ania. 

Ju$ wiosn# nast"pnego roku, Niemcy 
zajmuj# ca!e Czechy i rozci#gaj# protek-
torat nad S!owacj# oraz wymuszaj# na 
Litwie zgod" na przy!#czenie K!ajpedy do 
Prus Wschodnich. Nast"pnie Hitler zwró-
ci! si" do Polski z „propozycj#” zgody na 
przy!#czenie Gda'ska do Rzeszy i prze-
prowadzenie eksterytorialnych arterii ko-
munikacyjnych przez Pomorze, w zamian 
za przed!u$enie niemiecko – polskiego 
paktu o nieagresji. Polska odpowiedzia!a 
odmownie na powy$sze warunki, uwa$a-
j#c, $e plany te godz# w jej suwerenno%&. 
Hitler reaguje szybko i brutalnie, 23 sierp-
nia 1939 roku, zawiera  pakt o nieagresji z 
Rosj# Sowieck#. Pakt ten, podpisany przez 
Ribbentropa i Mo#otowa posiada! tajn# 
klauzul" przygotowuj#c# rozbiór Polski. 
Nast"pnie zrywa niewygodny dla niego 
pakt z Polsk# (wrzesie' 1939r.).

Polska oprócz przygotowa' %ci%le 
wojskowych, ubezpiecza si" przed spo-
dziewan# niemieck# agresj#. Na wniosek 
Francji i Anglii, pod koniec marca, po-
twierdza paktem gwarancyjnym wcze-
%niej zawarty pakt o wzajemnej pomocy. 
Wprawdzie rz#dy pa'stw alianckich na 
pocz#tku wrze%nia wypowiedzia!y wojn" 
Rzeszy. By!o to jednak pozorowanie dzia-
!a' zaczepnych – bez nale$ytego uderze-
nia przez liczne, dobrze uzbrojone i wypo-
sa$one dywizje sojuszników zachodnich. 
By#a to tzw. „dziwna wojna”. Przytocz" 
tutaj s!owa niemieckiego genera!a Heinza 
Guderiana – d-cy XIX Korpusu pancerne-
go 3 Armii, napisane w ksi#$ce pt. „Wspo-
mnienia $o!nierza”, ju$ po zako'czeniu 
II wojny %wiatowej „Je$eli chodzi o fran-
cuskie Naczelne Dowództwo, to byli%my 
zdumieni, $e nie skorzysta!o ono z okazji 
do dzia!a' zaczepnych we wrze%niu 1939 
roku, gdy g!ówne si!y armii niemieckiej, a 
szczególnie wszystkie jej wojska pancer-

ne, by!y zwi#zane w Polsce. Nie mogli%my 
wtedy zrozumie& przyczyn tej pow%ci#-
gliwo%ci. Mo$na by!o co najwy$ej snu& 
na ten temat pewne domys!y. W ka$dym 
razie ta ostro$no%& Naczelnego Dowódz-
twa francuskiego budzi!a zdumienie i na-
suwa!a przypuszczenie, $e we Francji by& 
mo$e my%l#, $e uda si" unikn#& kampanii 
wojennej”. W dalszej cz"%ci ksi#$ki, gen. 
H. Guderian pisze „W roku 1939, Armia 
francuska mia!a znaczn# przewag" nad 
Armi# niemieck#. Si!y zbrojne anglo-fran-
cuskie na zachodzie mia!y do dyspozycji 
4500 czo!gów, niemieckie w dniu rozpo-
cz"cia wojny 2200 czo!gów 
wraz z samochodami pancer-
nymi. Francuskie czo!gi pod 
wzgl"dem grubo%ci pancerza 
i kalibru dzia! przewy$sza!y 
czo!gi niemieckie, ale ust"po-
wa!y pod wzgl"dem techniki 
dowodzenia i szybko%ci”. Da-
lej gen. Wypowiada si" na te-
mat atmosfery jaka panowa!a 
tu$ przed wybuchem wojny w 
armii niemieckiej „W ka$dym 
razie nie b"dzie to stwierdze-
niem ex post, je$eli powiem, 
$e tu$ przed wybuchem wojny 
nastrój w wojsku by! powa$ny 
i gdyby nie pakt z Rosj#, przy-
bra!by prawdopodobnie wr"cz 
niepokoj#cy charakter. Nie wy-
ruszali%my na wojn" z lekkim 
sercem. Nie by!o ani jednego 
genera!a, który by j# doradza!. 
Wszyscy starsi oÞ cerowie i 
tysi#ce naszych $o!nierzy bra-
li udzia! w pierwszej wojnie 
%wiatowej i wiedzieli co zna-
czy wojna, zw!aszcza je$eli nie 
ogranicza!aby si" do wojny tyl-
ko z Polsk#. Tego za% nale$a!o 
si" obawia&, odk#d w marcu 
po utworzeniu Protektoratu 
Czeskiego, pa'stwa alianckie 
zaproponowa!y Polsce pakt 

gwarancyjny. Równie$ i moi 
synowie znajdowali si" te$ na 
froncie. Starszy Heinz Guenter by! adiu-
tantem w 35 pu!ku czo!gów, za% m!odszy, 
Kurt, zosta! mianowany w dniu 1 wrze%nia 
podporucznikiem w 3 pancernym batalio-
nie rozpoznawczym 3D Pancernej, s!u$y! 
wi"c w moim korpusie”

Rozwój niemieckich si! zbrojnych, w 
oparciu o pot"$ny przemys! ci"$ki, osi#-
gn#! ogromne rozmiary, zw!aszcza w dzie-
dzinie lotnictwa i broni pancernej. Te dwie 
bronie mia!y zdecydowa& o powodzeniu 
„wojny b!yskawicznej”, której celem mia! 
by& podbój Polski w krótkim czasie, za-
nim jej zachodni sprzymierze'cy przyjd# z 
efektywna pomoc#. Niemiecki plan agresji 

opiera! si" na zaskoczeniu, niespotykanej 
dot#d szybko%ci przemieszczania wojsk 
pancernych i piechoty zmotoryzowanej 
oraz wykorzystania po!o$enia Polski, b"-
d#cej z trzech stron oskrzydlonej przez 
napastnika. W chwili wybuchu wojny, 
Niemcy na froncie polskim dysponowali 
40 dywizjami piechoty, 11 pancernymi i 
4 zmotoryzowanymi oraz 1 brygad# ka-
walerii. Polska mia!a 30 dyw. piechoty, 2 
brygady pancerno-motorowe, 11 brygad 
kawalerii. Poza tym Wehrmacht posiada! 
nad Armi# polsk# wielokrotn# przewag" 
w ilo%ci posiadanych czo!gów, lotnictwa 

bombowego i my%liwskiego 
– jak te$ we wszystkich rodza-
jach artylerii. 

Po %mierci Józefa Pi!sud-
skiego, Naczelnym Wodzem 

i marsza#kiem zosta# Edward 

)mig#y – Rydz. W maju 1935 
roku uchwalono w Polsce sze-
%cioletni plan modernizacji i 
reorganizacji si! zbrojnych. 
Modernizacja i reorganizacja 
trwa!a do wybuchu wojny. Plan 
ten miedzy innymi zak!ada! 
formowanie brygad pancerno-
motorowych, co by!o nowo-
%ci# w polskich warunkach. 
Zosta!a utworzona 10 Bry-

gada Kawalerii Zmotoryzo-

wanej z miejscem postoju w 
Rzeszowie pod dowództwem 
p#k dypl. Stanis#awa Macz-

ka i Warszawska Brygada 
Pancerno-Motorowa w Gar-
wolinie dowodzona przez p#k 

dypl. Stefana Paw#a Rowec-

kiego, która nie osi#gn"!a do 
wybuch wojny pe!nego stanu 
gotowo%ci bojowe. Starano si" 
równie$ o zwi"kszenie obrony 
przeciwlotniczej i przeciwpan-
cernej. W ramach tego planu 
wyposa$ono pu!ki w dzia!ka p/
pancerne i tzw. karabiny prze-
ciwpancerne (Urwz35).

W roku 1936, gen. broni 
Kazimierz Sosnkowski, inspektor armii w 
sprawozdaniu z inspekcji letnich &wicze' 
w niektórych pu!kach kawalerii, pisa! „Sa-
dz", $e w obecnej swej postaci kawaleria 
nasza jest prze$ytkiem. Stoi ona wci#$ na 
poziomie wojny 1914 – 1920 i to wy!#cz-
nie dla warunków, jakie istnia!y na fron-
tach wschodnich”. Dalej gen. Sosnkowski 
wypowiada si" na temat uzbrojenia „Ka-
waleria nasza nie b"dzie mog!a pe!ni& 
swojej roli czysto pomocniczej, o ile nie 
b"dzie nasycona bro ni# przeciwpancern# 
w  takim   stopniu,   aby  ka$dy  szwadron

Ci%g dalszy na str 22

W przededniu II wojny !wiatowej

Marsza#ek 

Edward (mig#y - Rydz

P#k. Dypl. Stanis#aw Maczek

P#k. Dypl. Stefan Rowecki
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stopniu, aby ka$dy szwadron móg! otrzy-
ma&, oprócz karabinów p/pancernych 
„Ur”, po dwa dzia!a p/pancerne.” 

Jego postulaty dotycz#-
ce uzbrojenia kawalerii to:16 
ckm. i 8 dzia! p/panc. w pu!-
ku, a w brygadzie dodatko-
wo: bateria p/lotnicza i pewna 
ilo%& lekkich czo!gów (by!y 
to przewa$nie dywizjony). 
Na trzy lata przed wybuchem 
wojny przyst#piono do inten-
sywnego dozbrajania brygad i 
poszczególnych pu!ków kawa-
lerii. Wcze%niej gen. Tadeusz 
Kutrzeba równie$ ostrzega! oÞ cerów szta-
bowych, $e w przysz!ej wojnie, dowódca 
armii sowieckiej Siemion Budionny mo$e 
przyjecha& do Polski ju$ nie na koniach, 
ale na czo!gach. Widzia! konieczno%& 
modernizacji i lepszego uzbrojenia pol-
skiej armii, by móc sprosta& ewentualnym 
agresorom. By! zwolennikiem nowocze-
snego u$ycia kawalerii na polu walki. Jak 
stwierdza – „Powinna by& u$yta jako bro' 
manewrowa podczas operacji zaczepnych 
– uderzaj#c na skrzyd!a przeciwnika i wy-
chodzi& na jego ty!y, przecinaj#c mo$li-
wo%& odwrotu oraz u!atwiaj#c tym samym 
zniszczenie si! nieprzyjaciela. Natomiast 
po zwyci"sko zako'czonej bitwie, zada-
niem kawalerii winien by& po%cig za po-
zosta!ymi si!ami wroga. Dzia!anie bojowe 
bezwzgl"dnie powinno by& oparte na zasa-
dzie: kawaleria maszeruje konno, walczy 
pieszo. Od zasady tej obowi#zuj#, rzecz 
oczywista, nieliczne wyj#tki. By t# rol" 
mog!a dobrze spe!nia&, musi by& odpo-
wiednio wyposa$ona, a przede wszystkim 
w bro' przeciwpancern#.”. Tymczasem 
zbli$a! si" koniec upalnego sierpnia i po-
zornie nic nie wskazywa!o nadci#gaj#cej 
nad Polsk" burzy. Do wojny nerwów, która 
trwa!a od kilku miesi"cy, ludno%& zacz"!a 
si" przyzwyczaja&. Byli %wiadomi niebez-

piecze'stwa, ale jednocze%nie wydawa!o 
si" ono jakie% nierealne. Jednak ju$ od lip-
ca, polski wywiad donosi! dzie' w dzie', 
$e Niemcy koncentruj# swoje wojska na 
)l#sku Górnym, Dolnym i w S!owacji oraz 

na Pomorzu i Prusach Wschod-
nich. Atak móg! nast#pi& w 
ka$dej chwili. Wzd!u$ granic 
polskich o d!ugo%ci oko!o 2000 
km., sta!y ju$ armie polskie, 
które nie by!y jeszcze gotowe 
do odparcia ataku naje,d,cy. 
Sztab G#ówny ci#gle praco-
wa! nad planem „Zachód”. 
Zako'czono dopiero jego 
pierwsz# faz" i zacz"to drug#, 
gdzie mia!y by& opracowane 

zamierzenia konieczne dla przygotowania 
zorganizowanego oporu w g!"bi kraju, na 
wypadek przej%cia Niemców przez pierw-
sz# lini" obrony. Kontynuowano prace nad 
rozbudow# systemu okopów, schronów 
i fortyÞ kacji. Stan w ludziach i sprz"cie 
polskiej armii by! zrealizowany zaledwie 
nieco wi"cej ni$ po!ow". Reszt" uzupe!-
ni& mia!a mobilizacja powszechna. W 
dniu 25 sierpnia, Hitler wydaje ostateczny 
rozkaz zaatakowania Polski o %wicie 26 
sierpnia. Kilka godzin pó,niej, minister 
spraw zagranicznych Joachim von Rib-
bentrop przyby! do führera z alarmuj#c# 
wiadomo%ci#. Polska i Anglia podpisa!y 
traktat o wzajemnej pomocy. Równie$ i 
ambasador Francji w Berlinie w imieniu 
swego rz#du powiedzia! – Nie! – Deklaro-
wa! niesienie pomocy wojskowej Polsce. 
Natomiast Mussolini o%wiadczy!, $e za-
chowa neutralno%&. Hitler pod wp!ywem 
tych wiadomo%ci odwo!uje decyzj" ataku 
w dniu 26 sierpnia na Polsk". W Berlinie, 
tymczasem liczono szanse ataku za i prze-
ciw. Rachunek okaza! si" ujemny, gdy$ 
potencja! wojenny trzech pa'stw – Anglii, 
Francji i Polski – by! gór# nad si!# militar-
n# Rzeszy. Genera!owie Wehrmachtu bali 
si" wojny na dwu frontach. Mimo to Hitler 
postawi! na wojn", zanim zagro$one pa'-

stwa zdo!aj# ruszy& ju$ swoje rezerwy. Wg 
niego potencja! wojskowy by! do%& silny, 
aby pobi& przeciwników ka$dego oddziel-
nie. Uderzenie ma by& silne i w krótkim 
czasie doprowadzi& do wyeliminowania 
jawnego z przeciwników tak szybko, aby 
drugi nie zd#$y! w por" ze skuteczn# po-
moc#. Dnia 29 sierpnia rz#d polski podj#! 
decyzj" o powszechnej mobilizacji, jednak 
pod naciskiem pa'stw zachodnich odwo!a! 
j#, by umo$liwi& dalsze rokowania. Kiedy 
31 sierpnia Hitler otrzyma! wiadomo%&, $e 
Armia Czerwona zwi"kszy!a si!y garnizo-
nów na granicy z Polsk#, wyda! ostatecz-
ny rozkaz uderzenia na nasz kraj o %wicie 
1 wrze%nia. W Polsce, w dniu 31 wrze-
%nia og!oszono powszechn# mobilizacj", 
która odby!a si" ju$ w wielu wypadkach 
pod bombami Luftwaffe. Coraz bardziej 
utrudnione by!o uzupe!nienie oddzia!ów 
ty!owych w poszczególnych pu!kach, dy-
wizjach i brygadach, a w odwodzie Na-

czelnego Wodza tj. Armii „Prusy” na 
terenie jej koncentracji nie by!o jeszcze w 
dniu 1 wrze%nia ani jednej kompletnej dy-
wizji – na osiem zaplanowanych.

II wojna %wiatowa rozpocz"!a si" ata-
kiem wojsk niemieckich na pozycje pol-
skie dnia 1 wrze%nia o godz. 4.45. Adolf 
Hitler, w dniu 22 sierpnia 1939 roku, 
powiedzia! do dowódców armii niemiec-
kich: „Zniszczenie Polski jest naszym 
pierwszym zadaniem, B#d,cie bez lito%ci. 
B#d,cie brutalni. Ka$da nowa armia pol-
ska, która si" pojawi, winna by& natych-
miast zdruzgotana. Wojna ma by& wojn# 
wyniszczenia.”.

W obliczu narastaj#cego zagro$enia, 
Prezydent Polski Ignacy Mo$cicki w 
Odezwie do narodu dnia 1 wrze%nia 1939 
roku zwraca si" mi"dzy innymi takimi 
s!owami: „Ca!y naród pob!ogos!awio-
ny przez Boga w walce o swoj# %wi"t# i 
s!uszn# spraw", zjednoczony z armi#, pój-
dzie ramie przy ramieniu do boju i pe!nego 
zwyci"stwa”.

c.d.n

Jan G&bka

Gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba

W przededniu II wojny !wiatowej

W dniach 7-8 lutego 2012r. w 
Wólce Husi'skiej odby! si" 

„Kurs chemizacyjny” zorganizowa-
ny przez Lubelski O%rodek Doradztwa 
Rolniczego w Ko'skowoli - O%rodek 
Szkoleniowo-Wystawienniczy w Sitnie 
uprawniaj#cy rolników do wykonywa-
nia zabiegów opryskiwaczami polowy-
mi.

Natomiast w dniach 28-29 lutego 
LODR Ko'skowola zorganizowa! szko-

lenie pn. „Zasady otrzymywania dop!at 
bezpo%rednich i zwi#zanych z tym wy-
mogów cross-complinence ze szczegól-
nym uwzgl"dnieniem chorób zaka,nych 
wyst"puj#cych w gospodarstwach rol-
nych.
Zarówno szkolenie jak i kurs chemiza-
cyjny ciszy!y si" du$ym zainteresowa-
niem mieszka'ców.

Mieczys#aw Dziura

Szkolenia i kursy w Wólce Husi'skiej OG*OSZENIE
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Niepe!nosprawnych 

,,Rado%& i Nadzieja” 
w Dominikanówce 

poszukuje lodówki dla osoby 
niepe!nosprawnej. Osoba, która 
chcia!aby bezp!atnie przekaza& 
u$ywan# lodówk" proszona jest 

o kontakt tel. 84 660 75 14 
od poniedzia!ku do pi#tku 

w godz. 8.00-16.00
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Stary zegar
Essay                                                                                             c.d.

Kiedy za% m!odzie$ kawalersko-panie'ska osobno do ko%cio!a sa'mi jecha!a,
po modlitwach strzelistych wracaj#c, upust kawalerskiej fantazji dawa!a.
Na drodze w lasku, furman z siedzenia-wi#zki s!omy lubo grochowin raptem si" prostowa!,
„ pyyyyrrrr!....pyyyyrrrr”!... przeci#gle do zaprz"gu ko'skiego wo!a!.
Wychylaj#c si" do ty!u %ci#ga! lejcami za uzdy !oszaki, raptownie hamowa!.
Wtedy kawalerka, jak na wodza komend" z sa' na boki bryka!a,
%nieg spiesznie z poboczy zgarnia!a, pigu!y zimne w !apy chwyta!a,
doskakuj#c sani pannom od amonów stroni#cym pigu!y pod spódnice, za kolanka wciska!a.
Piiisssk! si" podnosi! w niebo okrutny w mi"dzylesiu, dziewoje przera,liwie gard!a rozdziera!y,
po g!owach zbere,ników mufkami króliczymi do r#k grzania t"go !omota!y.

Za% te, milsze ch!opakom, omini"te celowo, z uciechy, jak $aby w bajorku rechota!y.
Tym pannom przezornym co reformy bajowe rano za$y!y, mniej szwanku pigu!y czyni!y,
gorzej by!o z tymi co gatków zaby!y, teeee… dopiero lament piekielny podnosi!y.
Pó! biedy jeszcze by!o, je%li kawalerka nie czyni!a zakolanek %niegiem nacierania.
W%ród ogólnej zabawy i wrzawy, szparko sanie obsiadano, furman z bata strzela!
i w%ród pisków babskich, chichotów, $artowania, po czym weso!ego %piewania,
doma galopem wracano, by ostudzone „udka” mog!y panienki u gor#cej kuchni ogrzewa&.
Za% Þ larze mogli przez tydzie' z cnotek %niegiem hartowanych do woli si" pod%miewa&.
Nie jeden te$ Þ glarz za nachalne Þ gle, d!ugie lata mia! u dziewuch przechlapane.
Biedak, zwany ju$ starym balonem, do inszej wioski pielgrzymowa! by skaptowa& $on".

Ksi#dz Henryk ciekawy przyczyn bijatyki w klasztorze, o detale m!odych wypytywa!.
„Kiedy zwada s!owna na dole ino si" poczyna!a, pan organista akurat akta spisywa!,
kiedy ko'czy!, s!ycha& by!o, $e na „celach” ju$ si" ch!opy t"go pra!y,
wi"ce%my rade nie rade za panem organist# %mitko na gór" ucieka!y”
- deklamowa!a ciurkiem jedna rezolutka m!ódka. Jej mama szybko dopowiedzia!a:
- „u ksi"dza proboszcza jest ju$ ksi#dz Witek i ko%cielny Ruta i pan organista.”
„Ooo”- rzek! wikary-„ to ju$ u proboszcza siedzi „kapitu!y” wa$na asysta.
Czekajcie tu chwil" niebo$#tka” – prosi! wikary – „spytam proboszcza, czy uwa$a 
jak ja, $e wypada zzi"bni"te owieczki prosi& na rozgrzewk" do cieplejszego refektarza,
bo tam na dole, strach mówi&, ale chyba ciemne biesy u progu ko%cio!a zawzi"cie wojuj#”?
To rzek!szy puka! do drzwi plebana, rad te$ wiedzie& co tam deliberuj#.

Wnet znikn#! za progiem mieszkania proboszcza. M!odzi dygoc#c ostali sami.
Po d!u$szej chwili wyszed! do nich wikary Henryk – buzia u%miechni"ta.
„Chod,cie moi drodzy, bo tu na sople zamarzniecie, %luby przed wami niebo$"ta,
ksi#dz  proboszcz zgodnie uzna!, aby prosi& was na ogrzanie do ciep!ego refektarza,
a w kuchni siostra i Marta ju$ dla was gor#c# herbat" zaparza.
Jak po kusztyczku gor#cego czaju wszyscy m!odzi i mamy !ykni"cie,
to szybciej i ra,niej na ciele, sercu i duszy si" poczujecie”.
Weszli bardzo radzi g"siego przez kuchni" do ciep!ego refektarza.
Wikary Henryk po$egna! ich i uda! si" na „konsystorz” do paraÞ i gospodarza.

Tymczasem na dole nast#pi!a zmiana w strategii operacji „krwawych wampirów”.
Pat w mordobiciu go!ymi r"kami nie zadawala! wioskowych „kamandirów”.
Pluton wojaków jedynie w go!e pi"%ci zbrojny, nie mia! godnej zabijaków si!y ra$enia.
Wata$kowie wrodzy sobie, doszli po namy%le, ka$dy osobno, lecz do zgodnego stwierdzenia,
aby uzyska& przewag" militarn# i pobi& wroga, „bojcy” na gwa!t potrzebuj# dozbrojenia.
Podczas mi"dzyboju, wodzowie konß iktu mówili cicho co% do najzapalczywszych kamratów.
Krew z rozwalonych nosów na jod!owych deskach pod!ogi po%lizgi tworzy!a.
Jednak $adna ze stron za wygran#  nie dawa!a, o armistycjum nie my%la!a, zawzi"cie walczy!a,
ambicja, honor, zapiek!o%& w sercach, o pardon prosi& nie pozwoli!a.

Ile ju$ juchy na pod!og" i %ciany z nosów „kapciów” skapa!o, kto w pó!mroku zliczy?
Walka zawzi"ta, jak wulkan gor#ca – wrza!a, z grdyk przepitych be!kot zia!, jak gulgot indyczy.
Krzy$ od drogi krzy$owej na pocz#tku boju do bicia ze %ciany korytarza porwany,
nie razi! g!owy jacnianina, by! przez zaiste herkulesow# si!" Bronka trzymany.
Chwia! si" tylko w t# i tamt# stron" przez zawzi"tych si!aczów szarpany.
S!abowicie ju$ oko leciwego zegara przez drzwi zakrystii w pó!mroku widzia!o,
tylko wprawne ucho, lewe i prawe czu!ego werku weterana, co% nieco% przez drzwi s!ysza!o.
Niepostrze$enie, pojedynczo jakie% ciemne rozche!stane „zjawy” wymyka!y si" na podwórze,
Bieg!y wartko chy!kiem do sani, jak wilki rz"dem, jeden za drugim we wtórze,
Jakoby wyg!odnia!a wilcza watacha rzuci& si" do garde! i zadów ko'skich mia!a.
Na podwórzu mi"dzy p!otkami grupa gapiów wytrwale w ciekawo%ci sta!a.
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