STRAŻAK DOLNEGO ŚLĄSKA
Wystartowało głosowanie!
BARDZO DRODZY I WSPANIALI PIELGRZYMI!
Wiecie co? Od początku pielgrzymowania posługują w naszej kuchni STRAŻACY z CZERMNEJ.
Prawie nikt o tym nie wie. Służą bowiem jako pielgrzymi a nie jako OSP Czermna.
Ale strażak nawet w pątniczej koszulce zawsze w środku jest strażakiem.
Nic dziwnego, że wiedzą o której rozpalać, by pielgrzymi mogli po wyjściu z namiotów od razu
w ciepłym się umyć, kawę zaparzyć, albo herbatę, kaszę dzieciom uwarzyć itd. To oni przez cały
rok składają i suszą drzewo bukowe pod kuchnię, bo najbardziej kaloryczne. Wiedzą jak nie
dopuścić do nieszczęścia, gdy jakiś pielgrzym bezmyślnie kuchenkę gazową na ściernisku odpala.
Gdy raz zapalił się nam ambulans, pątnicy zamarli ze strachu. Tylko Strażacy nie stracili głowy, tak
że ogień nie miał szans. Kiedy zaś parę lat temu przeszło w nocy nad naszym obozem „tornado”,
Strażacy z niebywałą odwagą i doświadczeniem zabezpieczali pielgrzymkowy dobytek. Nie tylko
chodziło o uratowanie namiotów i sprzętu, przede wszystkim chodziło, by nikomu nic się nie
stało. I rzeczywiście: z pomocą Bożą nawet włos z głowy żadnego pątnika nie uległ zagładzie.
Kiedy my idziemy w spiekocie dnia, ich atakują dodatkowe stopnie Celsjusza, by pielgrzymi mieli
wrzątek, gdy na bazę dojdą. Ich ofiarna posługa uniemożliwia wzięcie udziału w pielgrzymkowych
Mszach św. Dopiero na bazie, gdy inni umyci i pojedzeni odpoczywają, Strażacy idą na polową
Eucharystię. I to nie wszyscy. Zawsze zostaje ktoś na dyżurze. Tak samo ma się rzecz a apelami.
Gdyby ktoś nie wiedział, to od „już” niech wie, że nikt nigdy nie otrzymał za pracę nawet
złotówki. Od początku do końca tylko za „Bóg zapłać!”.

Głównodowodzący na kuchennej bazie to BRAT ANDRZEJ GALA. Zawsze uśmiechnięty, zawsze
gotowy do pomocy. Konia z rzędem temu, kto Go choć raz widział zdenerwowanego, albo choć
raz usłyszał jakieś przykre słowo. My, pielgrzymi z Kudowy, a zwłaszcza z kudowskiej starówki –
CZERMNEJ, jesteśmy dumni, że mamy takiego człowieka. Radość nasza tym większa, że Brat
Andrzej, w OSP Czermna – Naczelnik, został wytypowany do zaszczytnego tytułu „Strażaka
Roku”. Jeśli tak wspaniale postrzegamy Go na pieszych pielgrzymkach, to wyobraźcie sobie, jak
znakomity jest na co dzień ratując ludzi i dobytek podczas akcji na źle słynnej, bo bardzo
wypadkowej „ósemce”, a także gasząc pożary domów, łąk i lasów…
Nic dziwnego, że z ogromną radością i z ogromną wdzięcznością podnosimy wysoko rękę na
„tak” za Bratem Andrzejem. Jeśli myślisz i czujesz podobnie, też podnieś rękę!
ks. Romuald Brudnowski
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