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Nowe wyposażenie i sprzęt ratownictwa 
dla jednostek OSP 

W dniu 23 stycznia 2020 r. w Urzędzie 
Miejskim  w  Krasnobrodzie  nastąpiło  prze‐
kazanie wyposażenia  i  sprzętu  ratownictwa 
dofinansowanego  ze  środków  Funduszu 
Sprawiedliwości,  którego  dysponentem  jest 
Minister Sprawiedliwości. W  ramach  zada‐
nia  zakupionych  zostało  15  kompletów 
ubrań  specjalnych  bojowych  oraz  3  pilarki 
do  drewna. W  ramach  projektu  dofinanso‐
wanie  otrzymały  4  Ochotnicze  Straże  Po‐
żarne z gminy Krasnobród. 

Burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal wraz  ze  swoim  zastępcą  Januszem 
Osiem  przekazali zakupione w ramach do‐
finansowania  wyposażenie  i  sprzęt  ratow‐
nictwa  na  ręce  prezesów  i  przedstawicieli 
poszczególnych jednostek. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie za‐
kupy  rozdysponowano  w  następujący  spo‐
sób:
  OSP Hutków  –  5  kompletów  ubrań  spe‐
cjalnych bojowych oraz pilarkę do drewna. 
  OSP  Malewszczyzna  –  5  kompletów 
ubrań specjalnych bojowych oraz pilarkę do 
drewna. 
  OSP  Majdan  Mały  –  kompletów  ubrań 
specjalnych bojowych.
 OSP Zielone – pilarkę do drewna. 

Zadanie  pn.  „Dostawa  wyposażenia 
i  sprzętu  ratownictwa  dla  Ochotniczych 
Straży  Pożarnych  z  terenu Gminy Krasno‐
bród”  współfinansowano  ze  środków  Fun‐
duszu  Sprawiedliwości,  którego  dysponen‐
tem jest Minister Sprawiedliwości.

Wartość projektu 27 100,00 zł.
Komputery do Szkoły w Kaczórkach
Gmina  Krasnobród  z  końcem  grudnia 

2019  r.  zakończyła  realizację  projektu  pn. 
„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkań‐
ców Gminy Krasnobród”.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinaso‐
wanie, w styczniu 2020 r. do Szkoły Podsta‐
wowej  im. Armii  Krajowej  w  Kaczórkach 
przekazany został sprzęt komputerowy w po‐
staci 12 laptopów oraz szafka ładująca. Prze‐
kazania sprzętu dokonał osobiście Kazimierz 
Misztal – Burmistrz Krasnobrodu.

Zakupiony  sprzęt  został  przekazany  do 
ww.  placówki  z  uwagi  na  fakt,  że  zgodnie 
z wytycznymi  programowymi Gmina Kra‐
snobród  zobowiązana  była  do  przekazania 
komputerów do placówki, która nie uzyska‐
ła  wsparcia  w  ramach  innych  programów 
operacyjnych perspektywy 20142020.
Całkowita wartość projektu: 74 766,65 zł.

Krasnobród w TVP 1
 „Zakochaj się w Polsce”

W  niedzielę  19  stycznia  2020  roku 
o  godz.  8.30  na  antenie TVP  1, w  ramach 
cyklu podróżniczoedukacyjnego pt. „Zako‐
chaj  się  w  Polsce”,  został  wyemitowany 
program  o  Krasnobrodzie.  Przewodnikiem 
po naszym mieście był prowadzący ten pro‐
gram Tomasz Bednarek  aktor oraz prezen‐
ter  telewizyjny  i  radiowy,  który  odwiedza 
najciekawsze miejsca w Polsce, prezentując 
ich uroki.

W trwającym 21 minut reportażu przed‐
stawiona została historia miasta,  jego walo‐
ry  turystyczne  i  uzdrowiskowe,  a  także  hi‐
storia kultu religijnego. Mowa była również 
o  pszczelarstwie  i  ochronie  przyrody.  Roz‐
mówcami  Tomasza  Bednarka  byli:  Woj‐
ciech  Sachajko  –  przewodnik  turystyczny, 
ks.  prałat  Roman  Marszalec  z  parafii  Na‐
wiedzenia  NMP, Andrzej  Czapla  –  właści‐
ciel pasieki oraz Małgorzata Curyło – głów‐

ny specjalista ds. ochrony przyrody Zespołu 
Lubelskich  Parków  Krajobrazowych  Od‐
dział w Zamościu. 

Wyemitowany na antenie telewizji ogól‐
nopolskiej  program  to  bardzo  dobra  forma 
promocji  Krasnobrodu.  Przekazano  w  nim 
wiele  ciekawych  informacji  o  naszym mie‐
ście,  które  uzupełniono  pięknymi  zdjęciami 
filmowymi  wykonanymi  z  drona,  przedsta‐
wiającymi nasze miasto z lotu ptaka.

Tych,  którzy  nie  mieli  okazji  obejrzeć 
programu podczas jego premiery zapraszam 
do obejrzenia go w Internecie pod linkiem:  
https://vod.tvp.pl/video/zakochajsiewpol‐
sce,krasnobrod,45979441. Cieszy się on du‐
żym zainteresowaniem – ma ponad 68  tys. 
wyświetleń.

Zapraszam do obejrzenia i promowania 
go wśród znajomych. 

Sprzedaż samochodów
Gmina Krasnobród zaprasza do składa‐

nia  ofert  na  „Sprzedaż  pojazdów  marki 
Mercedes  –  Benz  Sprinter  515  CDI  oraz 
Opel  Agila”.  Termin  składania  ofert  –   
12.02.2020 r. do godz.10:00. Cena minimal‐
na sprzedaży części I zamówienia  pojazdu 
marki Mercedes  –  Benz  Sprinter  515  CDI 
wynosi 48 900,00 zł brutto,  a  części  II  za‐
mówienia    pojazdu  marki  Opel Agila    4 
500,00  zł  brutto.  Więcej  informacji  na 
stronie www.krasnobrod.pl.

Spotkanie Burmistrza
z mieszkańcami Krasnobrodu

Burmistrz  Krasnobrodu  Kazimierz 
Misztal  oraz  Przewodniczący  Rady 
Miejskiej  w  Krasnobrodzie  Radosław 
CiosMairot  zapraszają  wszystkich 
mieszkańców Miasta  i  Gminy  Krasno‐
bród  na  spotkanie,  które  odbędzie  się 
w  dniu  2  lutego  br.  o  godz.  14.00 
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Tematem  spotkania  będą  bieżące  spra‐
wy związane z funkcjonowaniem Gminy.

Spotkanie z organizacjami
pozarządowymi

W  dniu  2  lutego  2020  roku  o  godz. 
17.00  w  Krasnobrodzkim  Domu  Kultury 
odbędzie się doroczne spotkanie burmistrza 
Krasnobrodu Kazimierza Misztala  z przed‐
stawicielami  organizacji  pozarządowych 
działających na terenie miasta i gminy Kra‐
snobród.

Jego celem  jest podsumowanie działal‐
ności  tych  organizacji  w  roku  2019  oraz 
omówienie planów na rok 2020, a także na‐
wiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy 
poszczególnymi organizacjami  (szczególnie 
nowo  powstałymi)  oraz  samorządem,  wy‐
miana doświadczeń i integracja.

Na terenie gminy działa ponad 20 orga‐
nizacji (oprócz OSP). Są to głównie stowa‐
rzyszenia,  ale  także  kluby  oraz  założone 
w okresie ostatnich dwu lat Koła Gospodyń 
Wiejskich.

Informacje zebrała
Mariola Czapla
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V Orszak Trzech Króli
W  dniu  6  stycznia  2020  roku, 

po  raz  piąty  ulicami  nasze‐
go  miasta  przeszedł  Orszak  Trzech 
Króli. Organizatorami tego wydarzenia 
byli:  Burmistrz  Krasnobrodu,  Parafia 
NNMP  w  Krasnobrodzie  i  Krasno‐
brodzki  Dom  Kultury,  a  współorgani‐
zatorami  Fundacja  „Orszak  Trzech 
Króli”  oraz  parafie  Zesłania  Ducha 
Świętego  w  Krasnobrodzie  i  Świętej 
Bożej Opatrzności w Bondyrzu. Hasło 
tegorocznego  orszaku  to  „Cuda,  cuda 
ogłaszają!”

Orszak  rozpoczął  się na placu Sie‐
kluckiego  w  centrum  miasta,  gdzie 
od  godz.  10.30  zaczęli  gromadzić  się 
uczestnicy,  którzy  zostali  obdarowani 
przez  organizatorów:  gazetą  orszako‐
wą, koronami, naklejkami i śpiewnika‐
mi  otrzymanymi  z  Fundacji  „Orszak 
Trzech Króli”.

Spotkanie  orszakowe  rozpoczęło 
się  od  kolędowania  prowadzonego 
przez  Dziecięcą  Scholę  z  Parafii 
NNMP  w  Krasnobrodzie,  która  działa 
pod  kierunkiem  p.  Agnieszki  Kostru‐
biec  oraz  jej  męża  p.  Dariusza  akom‐
paniującego na gitarze.

Potem  była  pierwsza  scena  pt. 
„Ogłoszenie spisu i wyruszenie do Be‐
tlejem”.  Swoje  scenki  zgrali  aktorzy, 
którzy  wcielili  się  w  postaci:  Heroda 
(Dariusz  Kostrubiec),  sługi  (Jarosław 
Bucior),  posłańca  (Mariusz  Skrzyń‐
ski),  herolda  (Radosław  CiosMairot), 
gospodarza  (Józef Garbacz),  gospody‐
ni  (Marta Szpyra), Maryi  (Milena Ma‐
zur) i Józefa (Andrzej Mazur) oraz pa‐
stuszków:  Stacha  (Michał  Mękal) 
i Wojciecha (Andrzej Gontarz).

Następnie  na  plac  przybyli  trzej 
królowie: Kacper – król Europy (Kazi‐
mierz  Mielniczek),  Melchior  –  król 
Azji  (Adam Choma)  i  Baltazar  –  król 
Afryki  (Jan  Kopczyński),  których 
w imieniu swoim i Burmistrza Krasno‐
brodu  Kazimierza  Misztala  powitał 
ks.  prałat  Eugeniusz  Derdziuk  –  pro‐
boszcz  parafii  NNMP.  Po  powitaniu 
królów  oraz wszystkich  zebranych  or‐
szak wyruszył w drogę.

Na  jego  początku  była  gwiazda, 
którą  nieśli  harcerze,  potem  sztandary 
orszakowe, za którymi szli  trzej królo‐
wie  oraz  ich  orszaki,  które  tworzyli: 
„Aniołki”  z  dziecięcej  scholi  parafial‐
nej,  aktorzy  poszczególnych  scen  or‐
szakowych przebrani w barwne,  stylo‐
we  stroje  i  pozostali  uczestnicy  tego 
wydarzenia.

Kolędowanie  podczas  przemarszu 

orszaku prowadziła p. Marzena Kałuża 
wraz  z  córką Alicją.  Pomocne  w  we 
wspólnym  śpiewaniu  kolęd  były  or‐
szakowe śpiewniki.

Trasa  orszaku  była  taka  sama  jak 
w  latach  poprzednich.  Na  początku 
prowadziła  do  Krasnobrodzkiego  Do‐
mu  Kultury,  gdzie  rozegrana  była  II 
scena pt. „Maryja z Józefem poszukują 
noclegu”.  W  role  gospodarzy  betle‐
jemskiej  gospody  (Marta  Szpyra  i  Jo‐
zef Garbacz)  i  biesiadników  (Marzena 
Gorajska, Anna Gontarz, Olimpia Gar‐

bacz, Andrzej Pliżga, Mateusz Kołtun, 
Tomasz  Wrona,  Jarosław  Górny,  Ja‐
dwiga  Nawój,  Dagmara  Pryciuk) 
wcielili  się  mieszkańcy  Nowej  Wsi, 
natomiast Maryję  i  Józefa zagrali pań‐
stwo  Milena  i  Andrzej  Mazurowie 
z  Krasnobrodu.  Oprawę  muzyczną  tej 
sceny  zapewnił  zespół  folklorystyczny 
„Wójtowianie”,  w  wykonaniu  którego 
usłyszeliśmy dwie kolędy – przed roz‐
poczęciem  sceny  zaśpiewali  „Gwiazda 
zaświtała”,  a po  jej  zakończeniu    „Nie 
było miejsca dla Ciebie”.

Kolejna,  trzecia  scena  pt.  „Anioł 
u Pasterzy” miała miejsce przy budyn‐
ku  Urzędu  Miejskiego.  Jej  przygoto‐
waniem  –  scenografią  i  oprawą  mu‐
zyczną zajął się zespół „Krasnobrodzki 
Gospel”. Jego członkowie zagrali rów‐
nież role pastuszków: Andrzej Gontarz 
– Wojciecha,  Michał  Mękal  –  Stacha, 
Damian  Rębisz  –  Macieja,  Bartek 
Roczkowski  – Ambrożego.  Pasterzem 
był też Wiesław Nizio, natomiast w ro‐
lę anioła wcielił się Leszek Dobek.

Potem  orszak  udał  się  w  kierunku 
Podklasztoru,  aby  zatrzymać  się  na 
ulicy  Tomaszowskiej,  nieco  przed 
sanktuarium,  gdzie  usytuowana  była 
scena  IV  „Pałac  Heroda”,  którą  przy‐
gotowali  mieszkańcy  Osiedla  Pod‐
klasztor,  a w postacie wcielili  się: Da‐

riusz  Kostrubiec  –  Herod,  Jarosław 
Bucior  –  sługa,  Katarzyna  Skóra  – 
śmierć, Agnieszka Kostrubiec – diabeł, 
Dawid Skrzyński i Kamil Małek – żoł‐
nierze, Elżbieta Skrzyńska  i Anna Ko‐
rzeniowska  –  zarząd  osiedla.  Oprawę 
muzyczną  przygotował  zespół  „Wój‐
towianie”,  który  zaśpiewał  kolędy: 
„Od wschodu  słońca”  i  „Kolęda  głosi 
pokój”.

Przed bramą prowadzącą do Sank‐
tuarium Maryjnego rozegrano scenę V 
„Przygotowanie”,  w  której  pasterz 
Ambroży  (Bartłomiej  Roczkowski) 
poinformował  zebranych,  iż  zbliżamy 
się do domu Bożego, gdzie należy za‐
chować  się  poważnie  i  być  ubranym 
tak, aby nie siać zgorszenia.
Przed  wejściem  do  kościoła  uczestni‐
ków  orszaku  powitała  Krasnobrodzka 
Orkiestra Dęta, grając kolędę „Mędrcy 
świata”.

Ostatnia  scena  orszakowa  –  „Zło‐
żenie  hołdu”  – miała miejsce w  sank‐
tuarium przy żłóbku. Dzieciątku Jezus  
(Wiktor Mazur) hołd i dary złożyli pa‐
sterze oraz trzej królowie.

Zwieńczeniem  orszaku  była  Msza 
święta,  którą  w  intencji  uczestników 
i  organizatorów  orszaku  odprawił 
  ks.  prałat Eugeniusz Derdziuk. Opra‐
wę muzyczną zapewniła Krasnobrodz‐
ka Orkiestra Dęta i pan organista Józef 
Bąk.

Orszak  był  realizowany w  oparciu 
o  scenariusz  napisany  przez  Pawła 
Murdzka  –  polonistę  z  Zespołu  Szkół 
w  Krasnobrodzie.  Drobnych  korekt 
związanych  z  aktualizacją  scenariusza 
dokonały panie Marzena Gęśla i Rena‐
ta  Nowosielecka,  również  polonistki 
tej szkoły.

W  poprzednich  scenariuszach, 
oprócz  treści  związanych  z  Bożym 
Narodzeniem, znajdowały się też kwe‐
stie  nawiązujące  do  naszej  lokalnej 
rzeczywistości  oraz  ważnych  wyda‐
rzeń,  jakie  miały  miejsce  w  roku  po‐
przedzającym orszak. Zgodnie z tą tra‐
dycją  i w  bieżącej  edycji  orszaku  sce‐
nariusz zawierał takie wątki. Dotyczyły 
one  „Rodowitej  z  Roztocza”  –  wody, 
która  od  ubiegłego  roku  wydobywana 
jest  na  terenie  gminy  Krasnobród 
w  miejscowości  Grabnik.  Oficjalne 
otwarcie  rozlewni  tej  wody  –  firmy 
„Natviana  Roztocze”  odbyło  się  12 
września 2019 roku.

Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 1011
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Serdecznie  dziękujemy 
wszystkim  zaanga‐

żowanym w organizację V 
Orszaku  Trzech  Króli 
w Krasnobrodzie:
•  Panu  Pawłowi  Murdzko‐
wi  –  autorowi  scenariusza 
oraz Paniom Marzenie Gęśli 
i  Renacie  Nowosieleckiej  za 
jego aktualizację,
•  Aktorom  scen  orszako‐
wych  –  mieszkańcom  Nowej 
Wsi,  Osiedla  Krasnobród 
Centrum,  Osiedla  Krasnobród 
Podklasztor  oraz  członkom 
Zespołu  „Krasnobrodzki  Go‐
spel”,  a  także  mieszkańcom 
Krasnobrodu,  Majdanu  Małe‐
go  i  Bondyrza  grającym  role 
królów,
•  Pani  Halinie  Gon‐
tarz  i Właścicielom Ośrod‐
ka Wypoczynkowego  „Bar‐
wy  Roztocza”  z  Krasnobro‐
du za użyczenie strojów,
•  Wykonawcom  oprawy 
muzycznej  i  prowadzącym 
kolędowanie  –  Dziecięcej 
Scholi  z  Parafii  NNMP,  ze‐
społowi  „Wójtowianie”,  Ze‐
społowi  „Krasnobrodzki  Go‐
spel”,  Krasnobrodzkiej  Orkie‐

strze Dętej oraz Pani Marzenie 
Kałuży i Alicji Kałuży.
• Harcerzom ze Stowarzy‐
szenia  Harcerstwa  Kato‐
lickiego  „Zawisza”  wraz 
ze  szczepowym  Józefem 
Wryszczem  –  za  prowa‐
dzenie  orszaku  z  gwiazdą 
oraz obsługę nagłośnienia,
•  Osobom  niosącym  flagi 
orszakowe,
•  Księżom  proboszczom 
–  ks.  dr  Eugeniuszowi  Der‐
dziukowi,  ks.  Romanowi  Sa‐
wicowi i ks. Arturowi Sokoło‐
wi za współorganizację orsza‐
ku i jego promocję,
•  Policji  i  strażakom 
z OSP w Wólce Husińskiej za 
zapewnienie  bezpieczeństwa 
podczas przemarszu,
•  Uczestnikom  orszaku  za 
udział w tym wydarzeniu. 

Wszystkim  serdecznie 
dziękujemy  za  zaangażo‐
wanie  i  owocną  współpra‐
cę,  których  efektem  były 
piękne  plenerowe  jasełka. 
Dziękujemy  za  wspólnie 
spędzony czas oraz za miłą 
atmosferę.

W imieniu organizatorów
  Mariola Czapla

Podziękowania
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Wielka  Orkiestra  Świątecznej 
Pomocy  w  Krasnobrodzie 

okazała  się  bardzo  efektywna.  W  nie‐
dzielę 12 stycznia 2020 roku zagrała po 
raz drugi  i zebrała aż 10 tysięcy 71 zło‐
tych 29 groszy. To o ponad 2 i pół tysią‐
ca  więcej  niż  podczas  pierwszej  edycji 
„wielkiego grania” przed rokiem. 

Organizatorzy  dziękują  wszystkim, 
którzy  pomogli  zorganizować  tegorocz‐
ny Finał WOŚP, a ofiarodawcom za  ich 
dobre serca.  Graliśmy nie tylko w mie‐
ście i gminie Krasnobród, ale również 
w  Bondyrzu  w  gminie Ada‐
mów i w Łuszczaczu w gmi‐
nie Susiec. Łącznie  pieniądze 
do puszek zbierało 18 wolon‐
tariuszy.  Darczyńcy  wrzucali 
monety  i  banknoty,  a  wśród 
ofiarodawców  byli  nie  tylko 
mieszkańcy  Roztocza,  ale 
również  turyści.  Jeden  z  nich 
przekazał  nawet  500  złotych, 
a kolejny dorzucił 300. Z ko‐

lei jedna z pań przyniosła pół torby mo‐
net,  w  tym  głównie  jednogroszówek, 
które    jak  przyznała    zbierała  właśnie 
z  myślą  o  orkiestrze,  przez  cały  rok   
mówi  Informacyjnej  Agencji  Samorzą‐
dowej Sławomir Mazur ze sztabu WOŚP 
w  Krasnobrodzie.  Kwestujących  moż‐
na było  spotkać m.in. na Placu Siekluc‐
kiego  w  Krasnobrodzie,  w  Hutkowie, 
Dominikanówce,  Majdanie  Małym, 
Majdanie  Wielkim,  Wólce  Husińskiej 
i  na  Podzamku.  Zbiórka  odbywała  się 
również  na  placu  targowym w mieście, 

gdzie druhowie z OSP w Krasnobrodzie 
i Majdanie Wielkim  zaprezentowali  po‐
kaz ratownictwa. 

Na konto Fundacji WOŚP wpłynęły 
także  pieniądze  z  aukcji,  która  odbyła 
się  podczas  koncertu  charytatywnego 
w  Krasnobrodzkim  Domu  Kultury. 
Największym  zainteresowaniem  cieszy‐
ły  się  m.  in.  bony  na  usługi  gastrono‐
miczne, karnet na przejazdy offroadowe 
i ręcznie zdobione talerze z logo 28. Fi‐
nału WOŚP   wylicza Sławomir Mazur. 
W części artystycznej wystąpiły: Kapela 

Krasnobrodzka,  wo‐
kalistka  Iwona  So‐
kolińska  z  Krasno‐
brodu  oraz  zamoj‐
skie  grupy  „Północ 
Południe”  i  „Show‐
makers Blues Band”.

Ias24.eu
Fotoreportaż – str. 20

fot. M. Czapla

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Krasnobrodzie

Po  raz  kolejny  laureaci 
krasnobrodzkich  elimi‐

nacji  rejonowych  Międzynaro‐
dowego  Festiwalu  Kolęd  i  Pa‐
storałek  im.  Ks.  Kazimierza 
Szwarlika  w  Będzinie  odnieśli 
sukcesy podczas przesłuchań fi‐
nałowych.  Dwóch,  spośród 
trzech  wykonawców,  wytypo‐
wanych w Krasnobrodzkim Do‐
mu Kultury w  grudniu  ubiegłe‐
go roku do reprezentowania na‐
szego regionu w finale w Będzi‐
nie,  zyskało  uznanie  jurorów, 
podczas  przesłuchań  w  dniach  9
11.01.2020r.,  w  których  uczestniczyli 
najlepsi wykonawcy z całej Polski oraz 
z Białorusi i Ukrainy.

Jury  w  składzie:  przewodniczący 

dr  hab.  Ewa Biegas,  prof. AM – Aka‐
demia  Muzyczna  im.  Karola  Szyma‐
nowskiego  w  Katowicach,  członko‐
wie:  dr  hab.  Teresa  Krasowska, 
prof. AM  –  Instytut  Muzyki  Uniwer‐
sytetu  Marii  CurieSkłodowskiej 
w Lublinie  i  dr  hab.  ks.  Paweł  Sobie‐
rajski,  prof. AM – Akademia Muzycz‐
na im. Karola Szymanowskiego w Ka‐
towicach,  przyznało  trzecie  miejsce 
w  kategorii  „soliści  –  młodzież”  Mai 
Rębisz  z Tomaszowskiego Domu Kul‐
tury.  Laureatka  otrzymała    nagrodę 
1.000 zł ufundowaną przez Klub Rad‐
nych  „Wspólnie  dla  Będzina”  Rady 
Miejskiej  Będzina.  Warto  tu  podkre‐
ślić,  że  Maja  jest  solistką  zespołu 
„Krasnobrodzki  Gospel”  działającego 

przy  KDK,  który  rok  temu 
zajął  I  miejsce  w  jubileuszo‐
wym  25.  Międzynarodowym 
Festiwalu  Kolęd  i  Pastorałek 
im. ks. Kazimierza Szwarlika 
w  Będzinie,  w  kategorii  ze‐
społów  wokalnoinstrumen‐
talnych. 
      Natomiast  drugi  nasz  lau‐
reat  duet Ola i Sławek Kar‐
wańscy  ze  Szkoły  Podstawo‐
wej  w  Gródku  otrzymał  wy‐
różnienie. 
Gratulujemy  i  życzymy  ko‐

lejnych sukcesów.
Gratulacje należą się również juro‐

rom  krasnobrodzkich  przesłuchań, 
którzy  ustalając  werdykt  wytypowali 
właściwych  reprezentantów.  Jurorami 
byli:  panie  Wiesława  GrabekWoś 
(przewodnicząca)  –  nauczyciel  Szkoły 
Muzycznej  II  stopnia  im. Karola  Szy‐
manowskiego  w  Zamościu,  dyrygent 
chóru TarnaVox w Tarnawatce i Aneta 
Krupa  –  magister  sztuki  muzycznej, 
instruktor  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury oraz pan Andrzej Sar – głów‐
ny  instruktor  ds.  dziedzictwa  kulturo‐
wego Lubelszczyzny w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury w Lublinie.

Mariola Czapla

Sukcesy podczas finału MFKiP w Będzinie
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20lecie działalności
Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia Turystycznego
W dniu 17 stycznia 2020 

roku.  członkowie  Kra‐
snobrodzkiego  Stowarzyszenia 
Turystycznego obchodzili 20lecie 
funkcjonowania. Na  jubileuszowe 
spotkanie zostali zaproszeni goście 
stale współpracujący ze stowarzy‐
szeniem.  Prezes  Małgorzata  Do‐
brut  powitała  zebranych, 
a  w  szczególności:  Kazimierza 
Misztala   Burmistrza Krasnobro‐
du, Janusz Osia  zastępcę burmi‐
strza, Kazimierza Gęślę    sekreta‐
rza  Gminy, Mariolę  Czaplę    dy‐
rektora  Krasnobrodzkiego  Domu 
Kultury, Agnieszkę Adamczuk   
radną  Powiatu  Zamojskiego, 
Andrzeja Kudlickiego – właści‐
ciela biura turystycznego Quand 
i  Krzysztofa  Łagowskiego  –  prezesa 
Roztoczańskiego  Stowarzyszenia 
Agroturystycznego w Suścu. 

Prezes Małgorzata Dobrut przedsta‐
wiła  najważniejsze  wydarzenia  z  funk‐
cjonowania  KST  zebrane  przez  wielo‐
letnią prezes Wiesławę Nowosad,  a na‐
stępnie  wręczyła  podziękowania  dla 
osób  szczególnie  wspierających  to  naj‐
starsze  w  gminie  stowarzyszenie.  Nie 
obyło  się  bez  życzeń  i  dobrych  wspo‐
mnień.  Zaproszeni  goście  w  ciepłych 
słowach mówili  o współpracy,  a  człon‐
kowie  często  ze wzruszeniem wspomi‐
nali atmosferę wielu spotkań.

Historia Krasnobrodzkiego
Stowarzyszenia Turystycznego
W Krasnobrodzie od zawsze istniała 

potrzeba  funkcjonowania  bazy  nocle‐
gowej.  Do  Krasnobrodu  przyjeżdżali 
pielgrzymi i turyści, którzy poszukiwali 
noclegów.  Mieszkańcy  Krasnobrodu 
szybko  zauważyli możliwości  dodatko‐

wego  zarobkowania,  a  z  czasem  dla 
wielu stało się to główne źródło docho‐
du  i  pracy.  Kwaterodawców  łączyły 
wspólne  problemy,  potrzeby,  a  nawet 
chęć  spotkania.  I  tak w 1999  roku zro‐
dził  się  pomysł  na  zorganizowanie  się 
w formie stowarzyszenia.

Głównym  inicjatorem  utworzenia 
stowarzyszenia był pan Mariusz Buzun, 
który  potrafił  przekonać  właścicieli 
funkcjonujących  w  tamtym  okresie 
obiektów turystycznych o celowości ta‐
kiego  przedsięwzięcia,  przedstawiając 
na spotkaniach hasło: „W grupie jest ła‐
twiej  nawiązać  współpracę  z  samorzą‐
dem,  od  którego  to  w  głównej  mierze 
zależy  dalszy  rozwój  turystyki. W  gru‐
pie  łatwiej  jest  także  prowadzić  różne 
formy  promocji  Krasnobrodu  i  obiek‐
tów  członków Stowarzyszenia  z wyko‐
rzystaniem różnych możliwości”.

Krasnobrodzkie  Stowarzyszenie  Tu‐
rystyczne  było  pierwszym  funkcjonują‐

cym i zarejestrowanym na te‐
renie Gminy Krasnobród. Po‐
wstało  w  grudniu  1999  roku 
postanowieniem  Sądu  Okrę‐
gowego  w  Zamościu  z  dnia 
29 XII  1999  r.  i  zostało wpi‐
sane  do  Rejestru  Stowarzy‐
szeń.  Reprezentowane  było 
przez  Komitet  Założycielski 
w składzie:
 Mariusz Buzun
  Agnieszka  Łoza  (obecnie 
Adamczuk)
 Marta Radomska.
  Wybór  Zarządu  i  Komisji 
Rewizyjnej  został  dokonany 
na  Walnym  Zgromadzeniu 
Członków w dniu 9 stycznia 
2000 roku. W skład Zarządu 

weszli:
 Mariusz Buzun  prezes
 Marta Radomska  członek
 Wiesława Nowosad  członek.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli :
 Tadeusz Wszoła  przewodniczący
 Cecylia Margol  członek
 Lucyna Truszkowska  członek.
Siłą rzeczy w składzie Zarządu i Komi‐
sji  Rewizyjnej  w  późniejszym  okresie 
następowały ciągłe zmiany. 

W 2009  roku w  związku  z  nowymi 
wymogami  nastąpiło  porządkowanie 
spraw formalno  prawnych związanych 
z  przerejestrowaniem  Stowarzyszenia 
w  KRS,  uzyskaniem  NIP  w  Urzędzie 
Skarbowym,  uzyskaniem  REGONU 
w  Urzędzie  Statystycznym.  W  dniu  3 
kwietnia  2009  roku  Postanowieniem 
Sądu  Rejonowego  w  Lublinie  XI Wy‐
dział  Gospodarczy  Krasnobrodzkie 
Stowarzyszenie  Turystyczne  zostało 
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wpisane  do  Krajowego  Rejestru  Sądo‐
wego.  Realizacja  powyższych  zadań 
wymagała przedłożenia we wskazanych 
jednostkach szeregu dokumentów i wy‐
pełnienia wielu wniosków, z dotrzyma‐
niem odpowiednich terminów. 

Priorytetem w  działalności  Zarządu 
Stowarzyszenia  we  wszystkich  kaden‐
cjach  były  sprawy  związane  z  działa‐
niami  na  rzecz  rozwoju  turystyki 
w Gminie Krasnobród w ramach ścisłej 
współpracy z Samorządem oraz promo‐
cją i wydawaniem materiałów reklamo‐
wych bazy  turystycznej  członków KST 
z  uwzględnieniem  walorów  i  atrakcji 
turystycznych naszego regionu.

W  ramach  współpracy  z  samorzą‐
dem  w  roku  2009  uczestniczyliśmy 
w podpisaniu  z  gminą  umowy partner‐
skiej  dotyczącej  realizacji  projektu 
„Rozbudowa  infrastruktury  turystycz‐
nej  w  Krasnobrodzie”,  tj.  rozbudowa 
zalewu. W  ramach  podpisanej  umowy 
zobowiązaliśmy  się  do  aktywnego 
współdziałania w promocji projektu za‐
równo  na  etapie  jego  realizacji  jak 
i  funkcjonowania  po  zakończeniu  in‐
westycji.  Zobowiązaliśmy  się  również 
do  wspólnego  działania,  mającego  na 
celu  organizację  imprez  o  charakterze 
turystycznym  i  kulturalnym,  wykorzy‐
stującego  wybudowaną  i  zmodernizo‐
waną infrastrukturę.

Inne  ważne  nasze  działanie  to 
współpraca  z  MiejskoGminną  Biblio‐
teką Publiczną w Krasnobrodzie, z któ‐
rą  w  2010r.  zawarto  również  umowę 
partnerską.  W  celu  wspólnej  realizacji 
projektu  „Krasnobród  baza  turystyczna 
Roztocza”  zakupione  zostało  dla  Sto‐
warzyszenia  stoisko  reklamowe,  baner 
i  rolap  oraz wydany  został  przewodnik 
informacyjny  o  Krasnobrodzie,  w  któ‐
rym  wyeksponowane  zostały  obiekty 
członków  naszego  stowarzyszenia. 
Zgodnie  z  umową  stowarzyszenie  nie 

poniosło  żadnych  kosztów,  ale  zostali‐
śmy  zobligowani  do  współpracy  przy 
opracowaniu  treści promocyjnej  zawar‐
tej  w  przewodniku  i  przy  organizacji 
imprez plenerowych.

W ramach dalszej współpracy z na‐
szą  Biblioteką  uczestniczyliśmy  w  Na‐
rodowym Czytaniu  „Wesela”  i  „Przed‐
wiośnia”, organizując  stoiska wystawo‐
we  z  potrawami  regionalnymi  i  mate‐
riałami  reklamowymi  dotyczącymi  sto‐
warzyszenia.

W  roku  2010  utworzono  stronę 
internetową  naszego  stowarzyszenia 
www.krasnobrod.info.pl,  którą  w  ro‐
ku  2014  zmieniono  na  www.krasno‐
brodroztocze.pl.

Każdego  roku  przed  sezonem  tury‐
stycznym  prowadzona  jest  na  stronie 
Google kampania reklamowa dotycząca 
naszych  obiektów. W  roku  2010  KST 
zostało  przyjęte  do  Polskiej  Federacji 
Turystyki  Wiejskiej    Gospodarstwa 
Gościnne.  Od  2011  roku  Stowarzysze‐
nie  utrzymuje  ścisłą współpracę  z Biu‐
rem  Turystycznym  QUAND  w  wyda‐
wanym przez w/w biuro katalogu „Ma‐
giczne  Roztocze”,  w  którym  każdego 
roku  umieszczamy  reklamę  naszego 
stowarzyszenia.  Cenimy  sobie  tę 
współpracę,  gdyż  wydawany  katalog 
jest  eksponowany  na  wszystkich  tar‐
gach  turystycznych  oraz  przez  sieć 

punktów  informacji  turystycznych  i  na 
imprezach  turystyczno    kulturalnych 
w naszym regionie. Katalog ten zawiera 
także informacje o Roztoczu, przydatne 
zarówno  dla właścicieli  obiektów  tury‐
stycznych i naszych turystów.

Niemal  corocznie  organizujemy 
wycieczki  szkoleniowe  po  Roztoczu, 
spotkania  opłatkowe  i  integracyjne 
z  udziałem  władz  samorządowych 
z  okazji  podsumowania  sezonu  tury‐
stycznego.  Podczas  spotkań  prowadzi‐
my  rozmowy,  wymieniamy  doświad‐
czenia  związane  z  rozwojem  turystyki. 
Nasze  uwagi  i  wnioski  związane 
z działalnością turystyczną gminy prze‐
kazywane  są  Burmistrzowi.  Kolejni 
burmistrzowie  zawsze  uwzględniają 
poruszane  problemy,  zadania,  a  więk‐
szość  z  nich  została  zrealizowana bądź 
jest w trakcie realizacji. Cieszy nas fakt 
poważnego  traktowania  przez  nasze 
władze  samorządowe  przekładanych 
przez  nas  wniosków,  z  których  wiele 
pochodzi od naszych turystów.

Przez te lata działalności wydaliśmy 
foldery promujące nasze obiekty i Roz‐
tocze.  W  roku  2016  Stowarzyszenie 
wydało  mapkę  turystyczną  Krasnobro‐
du  z  reklamą  obiektów  członków  Sto‐
warzyszenia. Mapka ta okazała się bar‐
dzo przydatna dla naszych gości, dlate‐
go planujemy jej wznowienie.

W  roku  2017  nawiązaliśmy  współ‐
pracę z Roztoczańskim Stowarzyszeniem 
Agroturystycznym w Suścu  oraz Stowa‐
rzyszeniem  Kwaterodawców  Miasta 
i  Gminy  Zwierzyniec  celem  wspólnego 
wydania  informatora  o  Roztoczu  i  Za‐
mościu, zawierającego bazę turystyczną 
i  atrakcje  naszego  regionu.  W  efekcie 
informator  został  wydany  w  2018  r., 
a  w  2019  jego wydanie  zostało  wzno‐
wione.  Na  targach  turystycznych  cie‐
szył się dużym zainteresowaniem.
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Na  bieżąco  utrzymy‐
wana  jest  też  ścisła 
współpraca  z  miejscową 
informacją  turystyczną 
polegająca  na  prezento‐
waniu  materiałów  rekla‐
mowych  naszych  człon‐
ków  i  wspólnego  uczest‐
nictwa w Jarmarkach Tu‐
rystycznych m.in w Cho‐
rzowie  i  Nieliszu.  Za  te 
działania  otrzymaliśmy 
wyróżnienie  i  statuetkę  „Jaś Wędrow‐
niczek”.  Również  współpracujemy 
z  „it”  przy wydawaniu materiałów  re‐
klamowych.

W  roku 2019 Stowarzyszenie przy‐
gotowało  stoisko  wystawowe  podczas 
„Festynu z Krasnobrodzkimi Smakami” 
zorganizowanego  na  Placu  Siekluckie‐
go.  We  wcześniejszych  latach  w  miarę 
posiadanych  środków  finansowych  rów‐
nież  prezentowaliśmy  swoje  stoiska  wy‐
stawowe na Majówkach Roztoczańskich, 
a później na Jarmarkach Turystycznych.

W ramach współpracy z Lubelskim 
Związkiem  Stowarzyszeń  Agrotury‐
stycznych  systematycznie  umieszczana 
jest reklama naszych obiektów w Infor‐
matorze  „Wieś  Lubelska  Zaprasza”. 
W  roku  2019  Lubelski  Związek wydał 
informator  z  naszą  reklamą  „Sielskie 
Lubelskie. Kwatery z pasją”. Folder zo‐
stał  sfinansowany  ze  środków  Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa  Lu‐
belskiego  i  jest  eksponowany  na 
wszystkich  targach  turystycznych  sto‐
iska  Lubelskiego  Związku  i  Urzędu 
Marszałkowskiego.

Staramy  się  wykorzystywać współ‐
czesna media  i  dlatego  założyliśmy dla 
stowarzyszenia stronę na Facebooku, na 
której  reklamujemy  Krasnobród,  Roz‐
tocze  i  aktualne wydarzenia,  które mo‐
gą zainteresować naszych turystów.

W  ubiegłym  roku  zrealizowaliśmy 
przy  wsparciu  pani Małgorzaty Miecz‐
nikBorkowskiej  projekt 
pt.  „Mały  turysta. Odkry‐
wamy  turystom  Krasno‐
bród”.  Projekt  realizowa‐
ny  był w  ramach  progra‐
mu  „Lubelskie  lokalne 
mikrodotacje”. W ramach 
tego  projektu  zorganizo‐
wano 3 plenery malarskie 
we współpracy ze szkoła‐
mi  naszej  gminy,  spotka‐
nie  z  podróżnikiem 
i  przewodnikiem  tury‐
stycznym  oraz  wystawę 
poplenerową.  Zakupiono 

15  sztalug  i  wydano  fol‐
der  turystyczny  „Znajdź drogę do Kra‐
snobrodu”.

Podejmowane  przez  nasze  stowa‐
rzyszenie kierunki działań na przestrze‐
ni  tych dwudziestu  lat nie byłyby moż‐
liwe,  gdyby  nie  zaangażowanie  wielu 
ludzi. 

Na spotkaniu jubileuszowym prezes 
Małgorzata  Dobrut  przekazała  podzię‐
kowania  w  formie  pamiątkowych  dy‐
plomów  i  ciepłych  słów  skierowanych 
do zebranych. 

Pragnę  z  tego  miejsca  w  imieniu 
Zarządu i członków stowarzyszenia po‐
dziękować  w  pierwszej  kolejności 
wszystkim członkom Zarządu za szcze‐
gólne  zaangażowanie w  prace  na  rzecz 
KST.  W  pełni  doceniamy  ogromny 
Państwa wkład.

Szczególne  podziękowanie  kieruję 
w  stronę właścicieli   Ośrodków Wypo‐
czynkowych:
  Pani  Urszuli  Szyport  z  Ośrodka Wy‐
poczynkowego „Natura”,
  Pana  Tadeusza  Wszoły  z  Ośrodka 
Wypoczynkowego „Pszczeliniec”,
 Pani Kazimiery Łepik z Ośrodka Wy‐
poczynkowego „Leśny Raj”,
  Państwa  Buzunów  z  Ośrodka Wypo‐
czynkowego „U Buzunów”.

Bez  Państwa  wsparcia  finansowego 
i materialnego niejednokrotnie promocja 
pięknego Krasnobrodu i naszego Stowa‐
rzyszenia byłaby o wiele uboższa.

  To  przygotowywane 
przez  Państwa  smaczne 
bigosy,  zupy  roztoczań‐
skie,  przeróżne  wersje 
smalców  wiejskich,  pach‐
nące  chleby,  cebularze, 
pączusie  i  pyszne  ciasta 
przyciągały  rzesze  tury‐
stów  do  naszych  stołów 
promocyjnych.

Doceniamy  także 
wkład  mniejszych  obiek‐

tów,  których  właściciele  także  zawsze 
byli gotowi do pomocy i stawali na wy‐
sokości zadania, wzbogacając stoły cie‐
kawymi  dodatkowymi  potrawami,  na‐
lewkami i innymi przysmakami.

Nad  funkcjonowaniem  stowarzy‐
szenia  przez  wiele  lat  czuwała  wielo‐
krotnie  wybierana  na  prezesa,  ciągle 
aktywna Wiesława Nowosad, za co Pa‐
ni  szczególnie  dziękują  członkowie 
KST.

Gorąco  dziękujemy  władzom  i  in‐
stytucjom  z  Gminy  Krasnobród.  Po‐
dziękowanie  to  składamy na  ręce Pana 
Burmistrza.  Przez  kolejne  lata  zawsze 
mogliśmy liczyć na życzliwość i pomoc 
w realizacji zadań związanych z rozwo‐
jem turystyki.

Podziękowanie  kierujemy  także  do 
Stowarzyszeń  Turystycznych  sąsied‐
nich Gmin  Suśca i Zwierzyńca. Dzię‐
kujemy  Prezesom:  Panu  Krzysztofowi 
Łagowskiemu  i  Panu Wojciechowi  Po‐
pko za serdeczną i owocną współpracę. 
Cieszymy  się  że mogliśmy  razem  pro‐
mować Roztocze i naszą działalność.

Szczególne  podziękowanie  kieruje‐
my  również  do  Pana Andrzeja Kudlic‐
kiego. W ramach współpracy cierpliwie 
znosił  nasze  potrzeby  i  oczekiwania. 
Jest Pan zawsze otwarty na współpracę, 
za co serdecznie dziękujemy.

Prezes Małgorzata Dobrut wyraziła 
wdzięczność  wszystkim  zebranym  za 
wspieranie  działań  stowarzyszenia  ma‐

jących  na  celu  promocję 
historii,  tradycji  i  piękna 
Krasnobrodu i Roztocza.
     Jubileusz stowarzyszenia 
był  okazją  do  miłych 
wspomnień i bardzo ineter‐
sujących  rozmów.  Dzięku‐
jemy za wspólnie spędzony 
czas. 

Zarząd
Krasnobrodzkiego

Stowarzyszenia
Turystycznego
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Genowefa  Ściwiarska  przyszła 
na  świat  6  marca  1916  roku 

w  Klonowie  na  ziemi  kieleckiej.  Była 
jedną z pięciorga dzieci Jana i Stanisła‐
wy z Kłysów. Ojciec zajmował  się  rol‐
nictwem,  a  matka  wychowywaniem 
dzieci  i  pracą  w  gospodarstwie.  Gdy 
Genowefa miała  trzy  lata,  zmarł  jej  oj‐
ciec.  Przez  trzy  lata  uczęszczała  do 
szkoły  podstawowej  w  Klonowie.  Po 
trzech  latach  nauki  zajęła  się  pracami 
domowymi,  pomagając  w  ten  sposób 
matce. W 12 roku życia poczuła powo‐
łanie  do  życia  zakonnego,  jednak  na 
przeszkodzie  stanęła  choroba  matki. 
Gdy miała 16  lat, umarła  jej matka. Po 
śmierci matki u Genowefy obudziło się 
powołanie  zakonne,  ale  przeszkodą był 
brak wykształcenia i posagu  opuszcza 
więc Klonów i udaje się do Suchednio‐
wa, gdzie pracuje w domu pewnej wdo‐
wy  jako  pomoc  domowa. Tu  usłyszała 
o  Zgromadzeniu  Sióstr  Najświętszego 
Imienia Jezus.

2 listopada 1933 roku została przyjęta 
do Zgromadzenia i przyjęła imię Marian‐
na. Nowicjat trwał od 1 lutego 1935 roku 
do 2 lutego 1936 roku.  Tego dnia w Do‐
mu  Generalnym  w  Warszawie  złożyła 
pierwszą profesję zakonną, ponawiając ją 
przez  6  lat. W  dniu  2  lutego  1942  roku 
złożyła śluby wieczyste.

Od  1  września  1940  roku  do  30 
czerwca 1952  roku  siostra Maria praco‐
wała jako woźna w Prywatnym Żeńskim 
Gimnazjum  Krawieckim.  Po  upaństwo‐
wieniu gimnazjum, została w 1952 roku 
skierowana do pracy w Krasnobrodzie.

Dom Zakonny Sióstr Najświętszego 
Imienia  Jezus  funkcjonuje  w  Krasno‐
brodzie  od  1948  roku.  Po  przegranej 
wojnie  Niemcy  kapitulują.  Z  obozów 
zagłady  wracają  więźniowie,  których 
oprawcy  niemieccy  nie  zdążyli  jeszcze 
zamordować.  Z  obozu  w  Dachau 
i  Sachsenhausen  powraca  do  Polski 
dawny  proboszcz  parafii  Łukowa 
ks.  Ludwik  Liwerski  i  zostaje  skiero‐
wany  przez władze  diecezjalne  do  pra‐

cy w Krasnobrodzie na stanowisku pro‐
boszcza.  Ks.  Liwerski  zajął  się  znisz‐
czonymi  przez  wojnę  obiektami  para‐
fialnymi:  kościołem,  podominikańskim 
klasztorem  i  budynkami  gospodarski‐
mi.  Na  pierwszym  miejscu  postawił 
sprawy  duszpasterskie,  a  wśród  nich 
ewangelizację. W  tym  czasie  w  parafii 
funkcjonowało  14  szkół  powszechnych 
i  jedno  przedszkole  w  Krasnobrodzie. 
Ks.  Liwerski  zwrócił  się  z  prośbą  do 
Matki Generalnej w Warszawie o przy‐
dzielenie kilku sióstr do pracy przy ka‐
techizacji  dzieci  i  młodzieży.  Odpo‐
wiedź  była  pozytywna    siostry  za‐
mieszkały  w  budynku  parafialnym   
podominikańskim  klasztorze,  który  po 
opuszczeniu w  1864  roku  przez  ojców 
dominikanów, stał się parafialną pleba‐
nią.  Siostry  zajmowały  się  prowadze‐
niem  gospodarki  parafialnej,  hodowlą 
drobiu,  prowadzeniem  kuchni,  pra‐
niem  bielizny  kościelnej,  zdobieniem 
wnętrza  kościoła,  a  przede  wszystkim 
nauczaniem  religii  w  szkołach,  tzw. 
katechezą.  Nazwa  „katechetki”  przy‐
lgnęła  do  wszystkich  sióstr,  zwano  je 
katechetkami.

Jak już wspomniałem, w 1952 roku 
do Krasnobrodu  przybyła młoda wów‐
czas,  siostra  Maria  Genowefa  Ściwiar‐
ska.  Przez  dwa  lata  pełniła  obowiązki 
zakrystianki.  Od  1954  roku  podjęła 
pracę  w  tutejszym  przedszkolu  w  cha‐
rakterze woźnej. W 1976  roku przeszła 
na  emeryturę  i  wróciła  do  pracy  przy 
kościele  parafialnym.  Jej  obowiązki  to 
pranie  i prasowanie bielizny kościelnej, 
troska o szaty liturgiczne i praca w tzw. 

gospodarstwie    ogród  warzywny, 
kwiaty, hodowla drobiu i inne.

Do  Krasnobrodu  z  woli  bpa  lubel‐
skiego  Bolesława  Pylaka  przybyłem 
w lipcu 1982 roku. W tym czasie w pa‐
rafii  pracowało  6  sióstr:  Jadwiga Glin‐
ka, Leontyna Łapińska  (wówczas eme‐
rytka),  Janina  Kozioł,  Bronisława Wę‐
dałowska,  młode  jeszcze  Karolina 
Dziadczyk i Joanna Mazurkiewicz jako 
przełożona  domu  zakonnego.  Siostry 
pełniły obowiązki, o których już wspo‐
mniałem,  a  pełniły  je  z  ogromnym  za‐
angażowaniem,  mając  świadomość,  że 
pełnią służbę wobec Pana Boga  i  tutej‐
szych wiernych. W  czasie  uroczystości 
odpustowych  przygotowywały  posiłek 
dla  pielgrzymów,  słynny kapuśniaczek, 
o  którym  wspominała  z  lat  młodości 
moja  matka,  mieszkanka  Tyszowiec. 
Siostra  Maria  często  nosiła  posiłki  do 
osób  biednych,  nie  radzących  sobie 
w  życiu.  Marię  Ściwiarską  spotkać 
można  było  w  upalny  dzień  w  ogro‐
dzie, gdzie pracowała aż do zmierzchu. 
Kochała kwiaty, którymi zdobiła ołtarz, 
dawała szczepki mieszkankom Krasno‐
brodu.  W  odpowiednich  porach  dnia 
przebywała wśród drobiu. Pięknie rosły 
kurczęta, kaczki i indyki. Rosły, bo po‐
dawała im pokarm z miłością.

Wieczorami  z  pomocą  współsióstr 
prała  i  prasowała  bieliznę    warunki 
były  ciężkie:  stara  podominikańska 
kuchnia,  kotły  do  gotowania  bielizny, 
balie,  metalowe  tary  i  prymitywny 
magiel  (część  tych  przedmiotów moż‐
na  obejrzeć  w  tutejszym  muzeum). 
Późnym  wieczorem,  już  przy  świetle, 
siostrę  Marię  można  było  spotkać 
w kościele ze ścierką w ręku przy ołta‐
rzach  lub  w  zakrystii  przy  szatach  li‐
turgicznych.  Dziś  zastanawiam  się 
skąd w tej drobnej osobie było tyle si‐
ły.  Odpowiedź  jest  jedna    to  łaska 
i pomoc Boża oraz wsparcie Pani Kra‐
snobrodzkiej,  u  której  była  na  służbie 
przez 68  lat, a w sumie  poświęciła 84 
lata życia zakonnego.

Pożegnanie Siostry Marii Ściwiarskiej
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12  marca  2016  roku  siostra  Maria 
obchodziła  piękny  jubileusz  100    lecia 
życia.  Na  ten  piękny  dzień  przybyli: 
bp  diecezjalny  Marian  Rojek,  bp  Mie‐
czysław Cisło z archidiecezji lubelskiej  
tutejszy  rodak,  Matka  Generalna 
prof.  Halina  Karaś  wraz  z  siostrami, 
a  było  ich  ponad  60,  księża    rodacy, 
dawni wikariusze tutejszej parafii, rodzi‐
na  siostry  Marii  mieszkająca  w  rodzin‐
nym Klonowie  i  licznie zebrani parafia‐
nie. Nadeszły  listy gratulacyjne: od Pre‐
zydenta  Najjaśniejszej  Rzeczpospolitej 
Andrzeja Dudy, w którego imieniu pod‐
pisał  Podsekretarz  Stanu  Wojciech  Ko‐
larski,  od Premiera Rządu Beaty Szydło, 
bpa  Mariusza  Leszczyńskiego  z  Zamo‐
ścia, Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza 
Misztala   oraz Prezesa Zakładu Ubezpie‐
czeń Społecznych w Warszawie.

Jubileusz  100lecia  urodzin  siostra 
Maria  obchodziła  już  na  wózku  inwa‐
lidzkim  w grudniu 2015 roku, idąc do 
kościoła,  na  korytarzu  złamała  nogę. 
Pobyt w  szpitalu  i  troska  o  odzyskanie 
pełnej  sprawności  nie  pomogły.  Przez 
cztery  lata  leżała w  łóżku. To były  lata 
samarytańskiej  postawy  miejscowych 
sióstr  i  lekarza.  Kilkakrotne  karmienie, 

troska  o  czystość  i  higienę  ciała  to 
czynności,  które  wykonywały  siostry. 
Komunię  świętą  każdego  dnia  przyno‐
sili miejscowi księża.

Po  przeżyciu  niemal  104  lat,  13 
stycznia 2020 roku, około godz. 6, sio‐
stra Maria Genowefa Ściwiarska zasnę‐
ła w Panu. Pogrzeb odbył się 15 stycz‐
nia br. o godz. 12.00. Mszę św. pogrze‐
bową  celebrował  ks.  bp  Mieczysław 
Cisło  z  Lublina. W  koncelebrze  wzięli 
udział:  bp  Mariusz  Leszczyński,  miej‐
scowi księża, księża rodacy i dawni wi‐
kariusze  tutejszej  parafii.  W  pogrzebie 
uczestniczyła  Matka  Generalna  Zgro‐
madzenia  Sióstr Najświętszego  Imienia 
Jezus  z Warszawy  prof.  Halina  Karaś, 
licznie  zgromadzone  siostry,  rodzina 
z Klonowa i tutejsi wierni. Homilię wy‐
głosił były proboszcz parafii, a obecnie 
senior, ks. prałat Roman Marszalec.

W  kazaniu  przedstawiłem  życie, 
pracę  i  postawę  służebną  zmarłej, 
z  którą współpracowałem  przez  38  lat. 
Liturgię przy  trumnie  i pogrzeb prowa‐
dził  ks.  bp  Mariusz  Leszczyński.  Przy 
grobie  zmarłą  żegnał  bp  Mieczysław 
Cisło. Wspomniał o dniu, w którym zo‐
stał  przyjęty  na  pierwszy  rok  studiów 

do Duchownego  Seminarium w  Lubli‐
nie.  Tę  wiadomość  przekazał  siostrze 
Marii, która bardzo się ucieszyła i prze‐
kazała  komżę  oraz  modlitewnik  z  za‐
pewnieniem  o  modlitwie  w  drodze  do 
kapłaństwa.  Bp  Mieczysław  powie‐
dział,  że  to  wsparcie  modlitewne  czuł 
podczas studiów jak też i w pracy dusz‐
pasterskiej i posłudze biskupiej.

Ciało  siostry  Marii  złożono  w  gro‐
bie,  w  którym  już  spoczęły  trzy  siostry 
zakonne: Bogna, Leontyna i Bronisława.

Na  zakończenie  uroczystości  po‐
grzebowej,  proboszcz  parafii  ks.  prałat 
Eugeniusz  Derdziuk  podziękował  ze‐
branym i zaprosił na wspólny obiad do 
ośrodka tzw. „Energetyka”.

Przeżywaliśmy  piękne,  pracowite 
i służebne życie siostry Marii Genowe‐
fy Ściwiarskiej, poświęcone dla chwały 
Bożej i dobra ludzi.

Otoczmy  modlitwą  żyjące  obecnie 
i zmarłe siostry, i prośmy o dobre i licz‐
ne  powołania  do  Zgromadzenia  Sióstr 
Najświętszego Imienia Jezus.

ks. prałat Roman Marszalec
Foto ze strony: marylki.pl.
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Moje opowieści o Krasnobrodzie
Marysieńka 

cz. II  Pani Sobieska
Nareszcie razem

Uroczystości  pogrzebowe  zmarłego 
w kwietniu 1665 r. Jana „Sobiepana” Za‐
moyskiego  wyznaczono  na  początek 
czerwca.  W  Zamościu  rozpoczęły  się 
przygotowania; Gryzelda, siostra Zamoy‐
skiego, pisała dziesiątki listów z informa‐
cją o śmierci ordynata  i  terminie uroczy‐
stości, krawcy szyli żałobne szaty dla ca‐
łego  dworu,  najlepsi  mówcy  układali 
oracje  o  zasługach  rodu  Zamoyskich 
i  samego  nieboszczyka,  powstawał  por‐
tret  trumienny  „Sobiepana”. W  kościele 
budowano specjalne, przestrzenne deko‐
racje,  pośród  których,  w  migotliwym 
świetle  setek  świec,  na  okazałym  kata‐
falku miała spocząć  trumna. Przy zabal‐
samowanych  zwłokach  bez  przerwy  od‐
prawiano  egzekwie.  O  czym  myślała 
Gryzelda wśród tych przygotowań? Może 
o  swoim mężu,  któremu  z  braku  pienię‐
dzy nie mogła urządzić tak okazałego po‐
grzebu? Może martwiła się tym, co stanie 
się  z  nią  i  jej  synem  po  śmierci  brata, 
u  którego  miała  dożywotnią  opiekę, 
a może zastanawiała się nad tym, dlacze‐
go to ona, a nie wdowa po bracie, zajmuje 
się tym wszystkim?

Istotnie Marysieńki nie było w Zamo‐
ściu. Na wieść o śmierci męża nie pośpie‐
szyła  do  domu,  przebywała  cały  czas 
w Warszawie  i  czekała  na  Sobieskiego. 
Ten  także  się  nie  śpieszył,  tak  jakby  się 
zląkł  tego  szczęścia,  które  jest  teraz  tuż, 
tuż. Kiedy w końcu zjawił się „u dworu” 
najpierw  przyjął  z  rąk  Jana  Kazimierza 
urząd  marszałka  koronnego,  a  potem 
w ramionach Marysieńki zapomniał o ca‐
łym świecie. Tymczasem królowa szukała 
sposobu, jak uczynić z cieszącego się co‐
raz  większymi  wpływami  Sobieskiego 
narzędzie  do  realizacji  swych  politycz‐
nych planów. Szukała i znalazła. Pouczo‐
na przez nią Marysieńka, dla której wola 
królowej  była  jak  rozkaz,  zaczęła  przez 
dłuższy czas unikać Sobieskiego. W koń‐
cu przyjęła go wieczorem w swojej kom‐
nacie.  Kilka  chwil  potem  królowa,  niby 
przypadkiem, weszła do komnaty i znala‐
złszy  parę  w  miłosnym  uścisku,  udając 
oburzenie,  postawiła  sprawę  jasno:  mar‐
szałek  postąpił  niehonorowo,  więc  albo 
ślub, albo śmierć dla niego.
14 maja, w  pięć  tygodni  po  śmierci  Za‐
moyskiego,  a  jeszcze przed  jego pogrze‐
bem,  odbył  się  w Warszawie  potajemny 
ślub.  Ktoś  jednak  nie  utrzymał  sekretu 
i wkrótce w całej Rzeczpospolitej  aż hu‐
czało  od  plotek,  a  zachowanie  wdowy 
wzbudziło  powszechne  oburzenie. Kiedy 
więc pod koniec maja Marysieńka wyru‐

szyła  z  niewielkim  orszakiem  do  Zamo‐
ścia,  by  pomodlić  się  u  trumny  męża 
i upomnieć o należny spadek, powitały ją 
zamknięte  bramy  miasta  i  wyraźna  nie‐
chęć  jego  mieszkańców.  Bazyli  Rudo‐
micz, mieszczanin zamojski, tak opisał tę 
sytuację w swoim pamiętniku: „(...) wte‐
dy ona zwróciwszy się do ludu rzekła: tak 
toście  paniej  radzi?  Na  to  ktoś  z  tłumu 
odpowiedział:  abo  trzeba  lepiej?  Ona 
znów:  a  wiesz  skim  gadasz?  Ów  odpo‐
wiedział: wiem, z panią Sobeską. Następ‐
nie  po  zawróceniu  karocy  ze  złamanym 
dyszlem  siadła  do  niej  i  zrzuciła  czarny 
welon z głowy. Wtedy ktoś z tłumu rzekł: 
A  nazad  Sobkowa!”. Oficjalne  zaślubiny 
Marysieńki  i  Sobieskiego  odbyły  się  5 
lipca  1665  r.  na  zamku  królewskim 
w  Warszawie,  ślubu  udzielał  nuncjusz 
Antonio Pignatelli,  późniejszy  papież  In‐
nocenty  XII.  Marysieńka  nigdy  więcej 
nie była ani w Zamościu, ani w tak lubia‐
nym Zwierzyńcu.

Żona wojownika
„Lat trzy blisko,  jako nas P. Bóg złą‐

czył, a pół roku ledwie w kupie przeżyli‐
śmy  ze  sobą”    pisał marszałek  koronny 
do żony w jednym z listów. I tak właśnie 
przeważnie  wyglądało  pożycie  małżeń‐
skie Sobieskich, poślubiła bowiem Mary‐
sieńka prawdziwego wojownika  i  patrio‐
tę, który, jako jeden z nielicznych, dla do‐
bra  ojczyzny  nie  szczędził  ani  zdrowia, 
ani majątku.

Jan,  dwanaście  lat  starszy  od  Mary‐
sieńki,  już  jako  dziecko  brał  lekcje  pa‐
triotyzmu, kiedy to matka, wnuczka het‐
mana  Żółkiewskiego,  pokazywała  mu 
przechowywany  z  pietyzmem  skrwa‐
wiony  płaszcz  pradziada  i  opowiadała 
o jego czynach. Otrzymał także staranne 
wykształcenie  zdobywane  zgodnie 
z  ułożoną  przez  ojca  instrukcją.  Swoją 
służbę  ojczyźnie  rozpoczął  w  1648  r. 
i brał udział we wszystkich wojnach pro‐
wadzonych  przez  Rzeczpospolitą.  Wal‐
czył  z  Kozakami,  Szwedami,  Moskwą, 
Tatarami  i  Turkami.  Jak  wielu  innych 
miał w swoim życiorysie okres niechlub‐
nej współpracy ze Szwedami, szybko się 
jednak opamiętał i wrócił pod rozkazy Ja‐
na Kazimierza. Odtąd jego wojskowa ka‐
riera rozwijała się bez przeszkód. Spośród 
wielu bitew, w których brał udział (osobi‐
ście  dowodził  wojskami  polskimi  w  20 
bitwach), bitwa pod Podhajcami (1667 r.) 
przyniosła mu buławę hetmańską  i ogól‐
ny  szacunek  szlachty,  bitwa  pod  Choci‐
miem  (1673  r.)    królewską  koronę 
i nadane przez Turków zaszczytne miano 
Lwa  Lechistanu,  odsiecz  wiedeńska 

(1683  r.)    międzynarodową  sławę, 
wdzięczność  krajów  chrześcijańskich 
i  nadany  przez  papieża  tytuł  Obrońcy 
Wiary.  Walczył  też  pod  Krasnobrodem, 
skąd w 1672 r. rozpoczął swą słynną wy‐
prawę  na  czambuły  tatarskie.  Był  wo‐
dzem  mądrym  i  przezornym,  stosował 
innowacyjne  techniki  walki,  znakomicie 
manewrował dużymi oddziałami i wyko‐
rzystywał  warunki  terenowe.  „Miał  dar 
niezwykle łatwej orientacji w obliczu nie‐
bezpieczeństwa  i  szybko  podejmował 
właściwe decyzje; potrafił też jednak dłu‐
go i starannie sporządzać plany na wielką 
skalę  i  trzymać  się  ich  uparcie”1.  Umiał 
rozkazywać, ale też słuchać dobrych rad. 
Umiał  też  wznieść  się  ponad  osobiste 
urazy. W 1669 r. wyniesiono na tron Mi‐
chała Korybuta Wiśniowieckiego; Sobie‐
ski nie miał o nim dobrego zdania i zna‐
lazł się w obozie opozycji, pamiętał także 
jak potraktowano w Zamościu Marysień‐
kę, a mimo to, gdy Polsce zagroziła woj‐
na z Turcją, stanął lojalnie u boku władcy.

Kiedy  Sobieski  bił  się  za  Ojczyznę, 
Marysieńka  gospodarzyła  w  rozległych 
mężowskich  dobrach,  czekała  na  listy 
i  troszczyła się o Jana; to wysłała mu do 
obozu  skrzynkę  świeżych  owoców,  in‐
nym  razem  „koszyk  kiszek”,  to  znów 
błam materiału, bo „wydzierał się” szyb‐
ko z odzieży. Brata, który walczył u boku 
Sobieskiego,  prosiła  w  listach,  by  dbał 
o  jej  Jachniczka  i przypominał mu, żeby 
w noce spędzane pod namiotem nakładał 
czapkę, bo marznie w głowę a już zimno, 
dziękowała  za  to,  że  w  czasie  silnego 
deszczu okrył go swoim płaszczem. Fak‐
tycznie  Sobieski  trudy  wojennego  życia 
dzielił ze swoimi żołnierzami: razem z ni‐
mi walczył, jadł i odpoczywał, znosił nie‐
pogodę  i  niewygody  obozowego  życia. 
Kochali go za to i szli za nim bez waha‐
nia.  Czasem,  gdy  nie  było  zbyt  niebez‐
piecznie, Marysieńka wybierała się w po‐
bliże działań wojennych, by móc spotkać 
się z mężem. Gdy było trudno, zamawia‐
ła Msze św. i spędzała długie godziny na 
modlitwie,  prosząc  Boga  o  szczęśliwy 
powrót męża z kolejnej wyprawy.

Sobieski  kiedy  tylko  mógł  pisał   
o  wszystkim    o  tęsknocie,  samotności, 
działaniach  wojennych,  przypominał  żo‐
nie, by nagromadziła drewna na zimę, by 
kazała zbierać majowe masło, bo najlep‐
sze lub wysłała do Żółkwi „Daniela żeby 
tam smarzył porzyczki, maliny i wiśnie”. 
Kochał  też  bardzo  swoją  Marysieńkę. 
W dziesięć  lat  po  ślubie pisał  ze Lwowa 
do  przebywającej  w  Jarosławiu  żony: 
„Będąc wczora na Wysokim Zamku, uwa‐
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żałem długo zachodzą‐
ce  nad  Jarosławiem 
słońce i w tamtą obłoki 
bieżące stronę. O! jak‐
żem  sobie  życzył,  ob‐
rócić się w jaką kropel‐
kę  deszczu  albo  rosy, 
a spaść na najśliczniej‐
szą busieńkę s.m. [ser‐
ca  mego]  albo  którą‐
kolwiek  partyę  naj‐
wdzięczniejszego  cia‐
ła,  wiedząc,  że  moje 
kochanie  na  deszczu 
rado wychodzi”2.

Po zwycięskiej bi‐
twie  pod  Chocimiem 
i śmierci Michała Ko‐
rybuta,  sejm  elekcyj‐
ny obwołał w 1674 r. 
Sobieskiego  królem, 
jednak  wobec  trudnej  sytuacji  państwa 
(wojna  z  Turcją)  na  wniosek  samego 
zainteresowanego koronację odłożono do 
sposobnej chwili. Odbyła się ona dwa lata 
później.  Nie  wszystkim  jednak  spodobał 
się  fakt  koronacji  Marysieńki.  W  kraju 
pojawiło się wiele pism ulotnych, w któ‐
rych anonimowi autorzy wytykali jej nie‐
królewskie  pochodzenie  i  paradoksalnie 
to,  że walczy o podniesienie prestiżu  ro‐
dziny, mieli  pretensje,  że  wprowadza  do 
Polski  francuszczyznę,  że  jest  złą  matką 
i  żoną.  Nie  chciano  także  uznać  najstar‐
szego  syna Sobieskich za królewicza, bo 
przecież  urodził  się,  gdy  ojciec  był  het‐
manem,  a  nawet  proponowano  królowi, 
by porzucił Marysieńkę i poślubił wdowę 
po swoim poprzedniku, bo jest lepszą niż 
Sobieska kandydatką na królową Polski.

Uroczystości  koronacyjne wyznaczo‐
no na 2 lutego 1676 r. Wcześniej jednak, 
zgodnie ze zwyczajem, król elekt winien 
uczestniczyć  w  uroczystym  pogrzebie 
swojego poprzednika. Tak się jednak zło‐
żyło, że Sobieski żegnał dwu królów: Ja‐
na Kazimierza  (zm.1672)  i Michała Ko‐
rybuta  (zm.1673),  którzy  w  tymczaso‐
wych grobowcach oczekiwali na tę chwi‐
lę.  31  stycznia  z  kościoła  św.  Floriana 
w  stronę Wawelu  wyruszył  żałobny  or‐
szak.  Obie  trumny wieziono  na  jednym, 
bogato  przybranym  wozie,  za  którym 
w  asyście  senatorów  postępował  Jan  III. 
Po  liturgii  ciała  złożono  w  wawelskich 
kryptach. Dwa dni później w katedrze na 
Wawelu odbyła się koronacja. Po uroczy‐
stej Mszy św. najpierw ukoronowano Ja‐
na III, a potem Marysieńkę. Wszystkiemu 
z ciekawością przyglądał się z ośmioletni 
Jakub Sobieski, którego rodzice zabrali ze 
sobą.  Potem  para  królewska  wróciła  na 
Wawel.  Sobieski,  w  otoczeniu  dostojni‐
ków,  szedł  w  koronie  na  skroniach,  So‐
bieską niesiono na zielonym, adamaszko‐
wym  krześle,  była  bowiem  w  ósmym 
miesiącu  ciąży  i  długa  uroczystość  oraz 

ciężki  aksamitny  strój  koronacyjny  bar‐
dzo  ją  zmęczyły. Wieczorem  odbyła  się 
na  zamku  wspaniała  uczta,  a  nocą  „na 
tryumf bito z dział” i puszczano sztuczne 
ognie.  Miesiąc  później  królowa  urodziła 
córkę. W  sumie  w  rodzinie  królewskiej 
urodziło  się  dwanaścioro  dzieci.  Z  tej 
gromadki tylko czworo dożyło dorosłego 
wieku, a tego, co czuła Marysieńka, skła‐
dając  kolejne  dzieci  do  grobu,  możemy 
się  tylko  domyślać.  Sobiescy  bardzo  ko‐
chali swoje pociechy  i nazywali po swo‐
jemu;  i  tak  najstarszy  Jakub  zwany  był 
Fanfanikiem, Teresa Kunegunda  ulubie‐
nica  ojca,  to  Pupusieńka, Aleksander   
Minionek,  a  Konstanty    Murmurek. 
Oboje królestwo spędzali z dziećmi dużo 
czasu,  rozpieszczali  je  i  nie  dbali  zbyt 
rygorystycznie  o  ich  gruntowne  wy‐
kształcenie.  Sobieski  ze  swoich  licznych 
wypraw  przywoził  dzieciom  przeróżne 
podarki  i  dopytywał  się  o  nie  w  listach, 
a Marysieńka, w miarę jak dorastały, szu‐
kała odpowiednich dla ich pozycji współ‐
małżonków.  Tron  polski  przeznaczyli 
oboje  rodzice  dla  najstarszego  Jakuba 
i jeszcze za życia króla Jana podejmowali 
w tym kierunku odpowiednie działania.

Na królewskim dworze
W przeciwieństwie do dynastycznych 

państw  Europy  zachodniej,  gdzie  przez 
całe  pokolenia wypracowywano  dworski 
ceremoniał,  a  władca  coraz  bardziej  od‐
dalał  się od poddanych, na dworze króla 
Jana panowała dość swobodna atmosfera, 
a  łatwość  dostępu  do  króla  budziła  zdu‐
mienie  cudzoziemców.  Sobieski,  uzna‐
wany powszechnie  za  najbardziej  oświe‐
conego w Europie władcę (król dyspono‐
wał  szeroką wiedzą w wielu dziedzinach 
i  znał  siedem  języków  obcych)  zawsze 
był  ciekawy świata, otwierał  się na  ludzi 
i  chętnie  się  nimi  otaczał. Ta wielonaro‐
dowość i wielokulturowość królewskiego 
dworu  budowały  niepowtarzalny  klimat, 
który  przyciągał  wielu  gości;  bywali 

tu  m.in.  Francuzi, 
Włosi,  Hiszpanie, 
Węgrzy,  Turcy,  Ko‐
zacy,  Wołosi,  Tata‐
rzy,  a  nawet  Grecy. 
Bywali  również  pol‐
scy  senatorowie,  po‐
słowie,  urzędnicy, 
przedstawiciele  Ko‐
ścioła,  dyplomaci, 
wielu  przybywało  tyl‐
ko po to, by się zapre‐
zentować i wstąpić na 
dworską  służbę, 
z  królem  mógł  spo‐
tkać się również zwy‐
kły  szlachcic.  Dwór 
tętnił  życiem  i  kiedy 
z powodu sejmów lub 
sejmików  pustoszał, 
Sobiescy  czuli  się 

bardzo osamotnieni.
Oboje nie lubili warszawskiego zam‐

ku,  nie  mieli  też  innej  stałej  rezydencji 
i  zarówno  latem  jak  i  zimą odbywali  ty‐
siące  podróży  po  kraju,  nierzadko  tylko 
dla  samej  przyjemności  zmiany miejsca. 
Ustawicznemu  podróżowaniu  nie  prze‐
szkadzała Marysieńce nawet odmienność 
stanu,  a  przed  nieszczęśliwym  wypad‐
kiem zabezpieczał  ją  specjalny pas z żu‐
brzej  skóry.  Ta  ruchliwość  królewskiej 
pary  znacznie  utrudniała  życie  gościom 
i  interesantom,  którzy  zmuszeni  byli  do 
podążania  za  dworem,  jednak  dzięki  te‐
mu możemy znaleźć w ich zapiskach in‐
formacje  o  Krasnobrodzie  i  okolicach. 
Ulubionymi  przez  Sobieskich  miejscami 
były Jaworów i Wilanów, bardzo chętnie 
bywali też w Żółkwi, Pomorzanach i Pie‐
laszkowicach. I o ile Sobiescy bardzo lu‐
bili  przebywać  w  Jaworowie,  o  tyle  nie 
lubili  tego dworzanie i goście; może dla‐
tego,  że  nad  stawikami  i  kanałami 
w dworskim ogrodzie Sobieski kazał za‐
montować mostki    huśtawki  i  śmiał  się 
do rozpuku, patrząc, jak goście biorą nie‐
spodziewaną kąpiel.

Para królewska swój dzień rozpoczy‐
nała  zwykle  od  uczestnictwa  wraz 
z dziećmi we Mszy św. W zależności od 
samopoczucia króla msze i nabożeństwa, 
również popołudniowe i wieczorne, cele‐
browano  w  wybranym  kościele  lub  na 
miejscu,  w  kaplicy.  Następnie  przycho‐
dził  czas  na  zajmowanie  się  sprawami 
publicznymi;  odczytywanie  korespon‐
dencji  zagranicznych  i  krajowych,  spo‐
tkania z urzędnikami, oficjalne i prywatne 
audiencje, uczestnictwo w radach senatu. 
Królowa  także  podejmowała  podobne 
zadania;  była  bardzo  aktywna  i  bynaj‐
mniej nie ograniczała się do funkcji tylko 
reprezentacyjnej. Obiad,  jeśli nie był ofi‐
cjalny, jedzono w najbliższym gronie, po‐
tem  król  ucinał  sobie  krótką  drzemkę. 
Wolne od królewskich zadań popołudnia 
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Sobiescy  najchętniej  spędzali  w  rodzin‐
nym  gronie.  W  pogodne  dni  odbywali 
przejażdżki po okolicy lub spacerowali po 
ogrodach;  Sobieski  pasjonował  się 
ogrodnictwem, do swoich ogrodów spro‐
wadzał m.in. cebulki  tulipanów, sadzonki 
drzew i krzewów owocowych, a dogląda‐
nie  ich  dawało  mu  prawdziwą  radość 
i odpoczynek. Marysieńka z kolei bardzo 
lubiła samotne wieczorne przechadzki po 
odległych kwaterach ogrodów. Często też 
spożywano  posiłki  na  świeżym  powie‐
trzu. W  niepogodę  grano  w  szachy  lub 
karty (co ciekawe u królowej grano tylko 
na  pieniądze),  pełna  energii  królowa  or‐
ganizowała  tańce,  przedstawienia  teatral‐
ne  i maskarady,  ceniący  spokój  Sobieski 
wolał  poczytać  lub  porozmawiać w  gro‐
nie przedstawicieli  nauki  i  sztuki,  bardzo 
lubił  też  łowy,  jednak  z  upływem  czasu 
czynił  to  coraz  rzadziej. Dwór królewski 
rozbrzmiewał  różnorodną  muzyką:  do 
stołu  często  przygrywali muzycy  francu‐
scy, rankami lub wieczorami na dziedziń‐
cu  grała  kapela  janczarów,  królowa  bar‐
dzo  lubiła  muzykę  żydowską,  natomiast 
król  wolał  rzewne  dumki  ukraińskie. 
W rodzinie królewskiej bardzo uroczyście 
obchodzono dzień imienin Jana, rocznicę 
bitwy pod Chocimiem oraz  rocznicę  od‐
sieczy wiedeńskiej.

Pełne ludzi i gwarne komnaty ucichły, 
kiedy  król  zaczął  chorować;  cierpiał  na 
dnę  moczanową,  kamicę  nerek,  nadci‐
śnienie, zapalenie zatok, był też nadmier‐
nie otyły.

Marysieńka  całymi  godzinami  czu‐
wała  przy  łożu  Sobieskiego,  zwoływała 
konsylia lekarskie, zasięgała opinii zagra‐
nicznych  sław  i  miała  nadzieję,  że  mąż 
wyzdrowieje.  Jednak  trudy  żołnierskiego 
życia  i  ponad  dwudziestoletniego  pano‐
wania  zrobiły  swoje.  Jan  III  nie  pokonał 
choroby, zmarł w Wilanowie 17 czerwca 
1696  r.  „Los  uczynił mnie  nieszczęśliwą 
zabierając  mi  go.  Nie  ma  już  bez  niego 
żadnej  dla mnie  radości w  życiu. Wszak 
szczęście moje polegało bardziej na rado‐
waniu  się  jego  osobą,  aniżeli  jego  koro‐
ną”3  skarżyła się Marysieńka w liście do 
zaprzyjaźnionego  referendarza  Szczuki. 
Nie wiedziała o tym, że los przyniesie jej 
kolejne  nieszczęścia. Oto  bowiem,  kiedy 
żałobny kondukt z ciałem króla dotarł do 
Warszawy,  napotkał  zamknięte  bramy 
królewskiego  zamku;  Jakub,  na  wieść 
o śmierci ojca nie pośpieszył do Wilano‐
wa,  ale  zajął  warszawski  zamek  i  zgro‐
madzone  w  nim  skarby  w  przekonaniu, 
że  za  ich  pomocą  zdobędzie  koronę. 
Oznajmił też matce, że nikogo nie wpuści 
i  dopiero  interwencja  towarzyszących 
zmarłemu  biskupów  spowodowała,  że 
zmienił  zdanie.  Po  ceremonii  pogrzebo‐
wej  ciało  Jana  III  złożono w  ufundowa‐
nym  przez  niego  kościele  kapucynów 
w Warszawie. Ponieważ król nie  sporzą‐

dził  żadnego  testamentu,  w  rodzinie  So‐
bieskich  rozpoczęła  się,  podsycana  przez 
pazerność Jakuba, walka o podział mająt‐
ku.  Kiedy  Rzeczpospolita  szykowała  się 
do  elekcji  nowego  króla,  kraj  zalała  fala 
obrzydliwych  paszkwili  na  Sobieskich. 
To  przeciwnicy  królewskiej  rodziny  zro‐
bili wszystko, by nie dopuścić do obioru 
Jakuba, ponieważ w dziedziczności tronu 
widzieli  zagrożenie  dla  wolnej  elekcji. 
Ostatecznie  na  tron  Rzeczpospolitej  wy‐
niesiono Augusta  II  Sasa.  Rozgoryczona 
tym wszystkim Marysieńka zdecydowała 
się na wyjazd z Polski.

Ostatnia podróż królowej
2  października  1698  r.  po  porannym 

błogosławieństwie  w  kościele  dominika‐
nów w Jaworowie królowa wyruszyła do 
Rzymu  z  ogromnym,  liczącym  ponad 
trzysta  osób  orszakiem.  Z  rodziny  towa‐
rzyszył  jej  tylko  sędziwy ojciec  i  cztero‐
letnia wnuczka, córka Jakuba i jej imien‐
niczka.  Niespieszną  podróż  przerywały 
częste  odpoczynki  oraz  trwające  wiele 
godzin powitania i należne hołdy, zwłasz‐
cza, że wszędzie pamiętano zasługi króla 
Jana  i  wiedeńską  wiktorię.  Pod  koniec 
marca  1699  r.  Marysieńka  dotarła  do 
Rzymu, jednak oficjalny wjazd do miasta 
nastąpił dopiero w czerwcu, tyle bowiem 
czasu  zajęły  przygotowania  do  tej  uro‐
czystości.  Potem  zaczęło  się  codzienne 
bytowanie w Wiecznym Mieście. Królo‐
wa  uczestniczyła  w  różnych  uroczysto‐
ściach,  przyjmowała  wizyty  osobistości 
ze świata arystokracji, polityki i kościoła, 
z  upodobaniem  organizowała  przedsta‐
wienia teatralne i bale. Żywo też intereso‐
wała  się  sprawami  Polski,  chociaż  opu‐
ściła ją na zawsze.

Nie wszystko jednak układało się po‐
myślnie. W marcu 1704 r. do Rzymu do‐
tarła  zaskakująca  wiadomość,  że  Jakub 
i  Konstanty  zostali  porwani  i  uwięzieni 
przez króla Polski Augusta II, który oba‐
wiał się o swoją koronę. Prawie  trzy  lata 
zajęły królowej starania o uwolnienie sy‐
nów. Nie koniec na tym: kłopoty rodzin‐
ne miała córka, psuły  się  stosunki z Wa‐
tykanem,  w  międzyczasie  zmarł  ojciec. 
Zaczęło  też  brakować  pieniędzy,  zmniej‐
szono  więc  liczebność  dworu  o  połowę, 
a  i  tak  utrzymanie  odpowiedniego  dla 
królowej  poziomu  pochłaniało  ogromne 
sumy.  Na  dodatek,  z  powodu  fatalnego 
klimatu Marysieńka coraz częściej choro‐
wała.  W  tej  sytuacji  pojawiła  się  myśl 
o  zamieszkaniu  w  ojczystej  Francji.  Do 
zgody na pobyt Król Słońce dołożył  pe‐
wien, warunek:  królowa  Polski w  czasie 
pobytu  we  Francji  nigdy  nie  przybędzie 
do Paryża  i  nie będzie ubiegać  się o  au‐
diencję w Wersalu. Marysieńka całe życie 
zabiegała  o  ten  przywilej,  jednak  nigdy 
go  nie  otrzymała;  być  może  dlatego,  że 
pochodziła  ze  zbyt  skromnego,  jak  na 
wersalskie  standardy,  rodu.  19  czerwca 

1714 r. Sobieska wyruszyła w podróż do 
Blois,  zamku,  który  na  mieszkanie  wy‐
znaczył jej Ludwik XIV. Zamek ten przez 
wiele  lat  był  niezamieszkały  i  wymagał 
wielu  napraw,  które  wykonano  przed 
przybyciem królowej, mimo to pierwszej 
zimy dymiły kominki, a przez nieszczel‐
ne okna i drzwi do komnat wdzierało się 
mroźne  powietrze.  Królowa  prowadziła 
tu życie daleko spokojniejsze niż w Rzy‐
mie; przyjmowała wizyty nielicznych go‐
ści,  spacerowała  po  zamkowych  dzie‐
dzińcach  i  ogrodach,  zwiedzała  okolicę, 
bywała w miejscowym klasztorze urszu‐
lanek. Dużo się modliła. Tutaj też dotarła 
do  niej  wiadomość  o  chorobie  i  śmierci 
Aleksandra.

Maria Kazimiera Sobieska zmarła 30 
stycznia 1716 r. w wieku 75 lat. Uroczy‐
stości pogrzebowe odbyły  się na począt‐
ku kwietnia, a jakiś czas później królowa 
znów znalazła się w drodze. Powrót pro‐
chów Marysieńki do Polski otacza piękna 
legenda:  pewnego wieczoru 1717  r.  ktoś 
zadzwonił do furty klasztoru Kapucynów 
w Warszawie. Za bramą nie było  jednak 
nikogo,  tylko  na  ziemi  leżała  podłużna 
skrzynia  zawierająca  trumnę  z  ciałem 
Marii  Kazimiery,  o  czym  informował 
znaleziony  wewnątrz  medalion.  Do  dzi‐
siaj  nie  wyjaśniono wszystkich  szczegó‐
łów  i  zapewne  to  synowie,  spełniając 
prośbę wyrażoną w testamencie, sprowa‐
dzili ciało matki do Polski i złożyli obok 
ojca w kościele Kapucynów.

15 stycznia 1734 r. doczesne szczątki 
Sobieskich  zostały  w  uroczystym  kon‐
dukcie  żałobnym  przewiezione  do  kró‐
lewskich  krypt  na Wawelu  i  spoczywają 
tam do dzisiaj. 

Joanna Cios

Przypisy
1.  Forst  de  Battaglia  „Jan  Sobieski  król  Pol‐
ski” str. 76
2.  Świdziński K.  „Listy  Jana Sobieskiego…” 
str. 263
3. za Komaszyński M. „Maria Kazimiera…”, 
str.175 
Źródła:
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Komaszyński M. „Maria Kazimiera d’Arquien 
Sobieska  Królowa  Polski  16411716”,  WL 
Kraków 1983,
Pietrzak J. „O gościach i obyczajach na dwo‐
rze Jana  III Sobieskiego”, konkursmoda.wila‐
nowpalac.pl/ubiory_na_dworze_krola_jana‐
_iii/
Rudomicz  B.  „Efemeros  czyli  Diariusz  pry‐
watny  pisany  w  Zamościu  w  latach  1656
1672” cz.2. , UMCS Lublin 2002,
Rożek  M,  „Jak  królów  grzebano”,  https:// 
opoka.org.pl/ biblioteka/l/lH/groby_02.html
Świdziński K. „Listy Jana Sobieskiego do żo‐
ny Maryi Kazimiry wraz z listami tej królew‐
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(dostęp internetowy).
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WIEŚCI
z Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego 

im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
Pielęgnacja drzew w Zespole 
PałacowoParkowym 

w Krasnobrodzie – etap III
Jesienią  2019  roku wykonano  dal‐

sze prace pielęgnacyjne i konserwator‐
skie w Zespole Pałacowo – Parkowym, 
w  części  parku  położonej  po  stronie 
północnozachodniej.

Zgodnie  z  „Inwentaryzacją  den‐
drologiczną”,  prace  sprowadzały  się 
do poprawy bezpieczeństwa oraz po‐
prawy  stanu  sanitarnego  drzewosta‐
nu,  a więc polegały na usunięciu ko‐
narów i gałęzi martwych i zamierają‐
cych,  usunięciu  jemioły  oraz  założe‐
niu  wiązań  elastycznych,  zabezpie‐
czających drzewa wielopniowe przed 
rozłupaniem.

Pracami  tymi  objętych  zostało  49 
sztuk drzew.

Wykonawcą  pielęgnacji  była  firma 
ArbForest Rafał Sokulski z Niska. 

Całkowita  wartość  zadania: 
14.023,80  zł,  w  tym  wartość  dotacji 
z Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w Lublinie to 7.000,00 zł.

Projekt p.n. „Pielęgnacja i kon‐
serwacja  drzewostanu  w  parku 
przypałacowym  w  Krasnobrodzie   
etap  III”  dofinansowano  ze  środ‐
ków  Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
Wodnejw Lublinie.
Projekt z zakresu edukacji
ekologicnej realizowany 

w Sanatorium
Począwszy  od  października  aż  do 

końca  listopada  2019  r.  Sanatorium  re‐
alizowało projekt pn. „Ochrona przyro‐
dy  i  ekologia w uzdrowisku – etap  II”, 
na mocy umowy z Wojewódzkim Fun‐
duszem Ochrony  Środowiska  i  Gospo‐
darki Wodnej w Lublinie. 

W  ramach  tego  przedsięwzięcia 
prowadzone były następujące działania:
1.  Edukacja  przyrodnicza  i  ekolo‐
giczna wśród dzieci  przebywających 
w  Sanatorium  wraz  z  organizacją 
konkursów.

Przeprowadzone  zostały  3  edycje 
warsztatów oraz 6 konkursów.

Przebywające w sanatorium dzieci, 
podczas  zajęć  lekcyjnych  odbywają‐
cych  się w  szkole  oraz  podczas  popo‐

łudniowych, pozalekcyjnych zajęć wy‐
chowawczych,  były  edukowane  w  za‐
kresie  treści  przyrodniczych  i  ekolo‐
gicznych  przez  nauczycieli  Zespołu 
Szkół  Specjalnych  przy  Sanatorium 
Rehabilitacyjnym  w  Krasnobrodzie. 
Przy  prowadzeniu  zajęć  wykorzysty‐
wane były zakupione materiały dydak‐
tyczne,  które  dostarczyły  uczestnikom 
wiele  radości  i  dobrej  zabawy,  połą‐
czonej z nauką.

Dzieci  miały  również  możliwość 
wzięcia  udziału w  ciekawych warszta‐
tach, prowadzonych nieodpłatnie przez 
pracowników Zespołu Lubelskich Par‐
ków  Krajobrazowych  w  Lublinie  Ze‐
społu Zamiejscowego w Zamościu.
Zajęcia  terenowe odbywały  się w Par‐
ku.  Dzieci  oglądały  tablice  informa‐
cyjno – edukacyjne i zapoznawane by‐
ły  z  treściami  zamieszczonymi  na  ta‐
blicach,  słuchały  prelekcji  o  przyro‐
dzie roztoczańskiej i rozpoznawały ga‐
tunki drzew znajdujących się w parku. 
Prowadzący  organizowali  również  gry 
i  zabawy  terenowe,  wplatając  w  nie 
treści  edukacji  ekologicznej  i  przyrod‐
niczej.  W  warsztatach  uczestniczyło 
łącznie 100 dzieci.

Podczas  warsztatów  każdorazo‐
wo  organizowane  były  dwa  konkur‐
sy:  quiz  z  wiedzy  o  przyrodzie  wy‐
stępującej  w  województwie  lubel‐
skim, jak również plastyczny o tema‐
tyce ekologicznej.

W  konkursach  wzięło  udział 
łącznie  84  dzieci,  w  tym, w  konkur‐
sie  przyrodniczym  42  osoby,  zaś 
w  konkursie  plastycznym  złożone 
zostały 42 prace.

Nagrody  za  zajęcie  I,  II,  czy  III 
miejsca otrzymało łącznie 30 uczestni‐
ków,  w  tym  w  konkursie  przyrodni‐
czym  14  osób,  zaś  w  konkursie  pla‐

stycznym 16 osób.
Zwycięzcy  zostali  nagrodzeni 

drobnymi  akcesoriami  komputero‐
wymi  typu  pendrive  oraz  nagrodami 
książkowymi.  Na wszystkich  uczest‐
ników  czekały  nagrody w  postaci  li‐
nijek  drewnianych  z motywem przy‐
rodniczym i zakładek przestrzennych 
z wizerunkami zwierząt.
2.  Zakupiono  pomoce  dydaktycz‐
ne,  które  zostały  wykorzystane 
przy  prowadzeniu  zajęć  z  dziećmi 
przebywającymi w Sanatorium, tj.:
1)  Leśne  Koło  Fortuny  z  zestawem   
księgą  pytań  (średnica  koła  ok.  60cm, 
stojak), torbą.
2) Tablica dźwiękowa „symfonia lasu” 
z  odgłosami  kilkunastu  zwierząt  (wy‐
miary  tablicy  ok.  60  x  75cm);  sztalu‐
ga,  akumulatory  umożliwiające  bez‐
przewodowe  użytkowanie  w  terenie), 
torba.
3)  Tablica  magnetyczna  „ssaki”  (wy‐
miary  tablicy  ok.  80  x  60  cm,  alumi‐
niowa  rama,  kilkanaście  magnesów, 
aluminiowa sztaluga, torba).
4) Dopasuj na PCV  „segregacja od‐
padów”  (ruchome  koło  o  średnicy 
ok.  40  cm;  gra  polegająca  na  dopaso‐
waniu  odpadów  do  poszczególnych 
pojemników do ich segregacji).

Całkowity  koszt  zadania  stanowił 
kwotę  10.000,00  zł  brutto,  w  tym 
8000,00 zł brutto – to wydatki związa‐
ne  z  zakupem pomocy dydaktycznych 
o  tematyce  przyrodniczej  i  ekologicz‐
nej  do  prowadzenia  zajęć  z  dziećmi, 
zaś  2000,00  zł  brutto    to  wydatki   
związane z organizacją  konkursów.

Zadanie  zostało w  100%  sfinanso‐
wane  z  dotacji  Wojewódzkiego  Fun‐
duszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospo‐
darki Wodnej w Lublinie.

Działania mające na celu promocję 
piękna  przyrody  roztoczańskiej  oraz 
propagowanie wiedzy o tematyce eko‐
logicznej,  chcielibyśmy  kontynuować 
w następnych  latach,  jako kolejne eta‐
py tego przedsięwzięcia.

Projekt  p.n.  „Ochrona  przyro‐
dy  i ekologia w uzdrowisku  etap 
II”  Dofinansowano  ze  środków 
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochro‐
ny Środowiska i Gospodarki Wod‐
nej w Lublinie.

Marta Lizut
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Zarząd  Krasnobrodzkiego  Towa‐
rzystwa  Wędkarskiego  infor‐

muje wszystkich członków KTW o wy‐
znaczeniu  terminu  zwołania  Walnego 
Zgromadzenia  Członków,  na  dzień  23 
lutego  2020  roku. Walne  Zgromadzenie 
Krasnobrodzkiego  Towarzystwa  Węd‐
karskiego  odbędzie  się  w Krasnobrodz‐
kim  Domu  Kultury  mieszczącmym  się 
przy  ul.  3  Maja  26  w  Krasnobrodzie. 
Rozpoczęcie  obrad w  pierwszym  termi‐
nie  planowane  jest  na  godzinę  10.30, 
a w przypadku braku quorum zgodnie ze 
statutem  zostaje  wyznaczony  termin 
drugi na godz. 10.45, w którym zebrani 
będą  władni  obradować  i  podejmować 
prawomocne  uchwały  bez  względu  na 
liczbę obecnych członków.

Zgromadzenie  odbędzie  się  według 
proponowanego porządku obrad:
1.  Otwarcie  Walnego  Zgromadzenia 
Krasnobrodzkiego  Towarzystwa  Węd‐

karskiego przez Prezesa Zarządu.
2.  Wybór  Przewodniczącego  i  Sekreta‐
rza Walnego Zgromadzenia.
3.  Przyjęcie  proponowanego  porządku 
obrad.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5.  Złożenie  sprawozdań  z  działalności 
organów Towarzystwa za rok 2019:
a)  Zarządu  Towarzystwa  wraz  ze  spra‐
wozdaniem  finansowym  z  wykonania 
budżetu,
b)  Komendanta  Społecz‐
nej  Straży  Wędkarskiej 
Towarzystwa,
c) Rzecznika Dyscypli‐
narnego Towarzystwa,
d)  Sądu  Koleżeńskiego 
Towarzystwa,
e)  Komisji  Rewizyjnej 
Towarzystwa,
6.  Dyskusja  nad  złożonymi 
sprawozdaniami.

7. Podjęcie uchwał:
a)  ws.  udzielenia  absolutorium  dla  Za‐
rządu Towarzystwa,
b) ws. uchwalenia budżetu Towarzystwa 
na rok 2020,
c) ws.  upoważnienia  Zarządu  do wpro‐
wadzania zmian w budżecie KTW w ro‐
ku 2020,
d)  ws.  zatwierdzenia  kalendarza  imprez 
sportowych na rok 2020,
e) ws. określenia wysokości ekwiwalen‐
tu  za  nieodpracowane  prace  społeczne 
Członków na rzecz Towarzystwa w roku 
2020.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy  wszystkich  zaintereso‐
wanych  do  punktualnego  przybycia 
i  aktywnego  uczestnictwa  w  Walnym 
Zgromadzeniu

Zarząd Krasnobrodzkiego
Towarzystwa Wędkarskiego
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Ach! Cóż to były za wycieczki, rajdy?!
Heskie* dla młodzieży frajdy!?

Wstęp
Piszę  te  opowieści  prawdziwe,  re‐

lacje osobiste, ku pamięci wielu poko‐
leń  ministrantów  posługujących  przez 
długie dziesięciolecia  i nadal wytrwale 
–  nowi,  czyniący  zaszczytną  posługę 
przy ołtarzu Pańskim w naszym, ciągle 
piękniejącym krasnobrodzkim kościele 
–  Sanktuarium,  dzięki  byłym  kusto‐
szom i obecnym.

Również ku pamięci  i podzięce księ‐
żom,  którzy  uczyli  młodych  adeptów  – 
ministrantury; kiedyś, dawno – po łacinie, 
a  od  słusznych  już  dziesiątków  lat  –  po 
polsku  i  opiekowali  się  nimi,  doskonalili 
ich  umiejętności,  od  czasów mojej  mło‐
dości, która przypadła na czas tuż po za‐
kończeniu okrucieństw wojny światowej, 
do czasów współczesnych.

Szanowni  i mili Czytelnicy,  ci  leciwi 
i  ci  młodzi  wiekiem  i  duchem  –  pragnę 
wrócić  pamięcią  bardzo  daleko  wstecz, 
ale i tuż, tuż wstecz i opisać (jeżeli dobry 
Bóg da mi  jeszcze  szansę  ze:  zdrowiem, 
czasem i bytem na tej pięknej roztoczań‐
skiej  krainie)  –  zorganizowane  kiedyś, 
dawno  przez  innych  zapaleńców,  a  od 
kilku lat, z pomocą Bożą i księży – przez 
moją skromną osobę – wycieczekrajdów 
w tzw.  jak  to się obecnie mówi – plener, 
dla  ministrantów,  a  w  2019  roku,  aż 
dwóch odbytych z udziałem też „gwardy‐
ji” scholanek z kościelnej scholi.

A zatem – kto był ich uczestnikiem – 
niechaj:    rodzicom?,  babciom?,  dziad‐
kom?, kiedyś może dzieciom?,  lub wnu‐
kom?, tudzież inszym znajomkom – z za‐
pałem i emocją opowiada!
Komu  nie  dane  było  zasmakować  tych 
przygód – niechajże z uwagą i atencją za‐
głębi  się  w  lekturę  tych  autentycznych 
sprzed  dziesięcioleci,  sprzed  kilku  lat 
i  ubiegłorocznych  już  wycieczkowych 
poczynań – opowieści o przeżytych przez 
ministrantów  i  od  ub.  roku  scholanki  – 
frajdach!

Ale!  ale!    dla  wytrwałych  czytelni‐
ków dużych i małych będą bonusy – nie‐
stety,  tylko  scholanek  –  własnoręcznie 
opisane wycieczkowe wrażenia i przeżyte 
emocje! Ministranci nie stanęli na „wyso‐
kości zadania” – moich i księdza Krzysia 
próśb  i  nagabywań.  Szkoda!  Nic  więcej 
nie  dodam,  choć  wypadałoby  to  odpo‐
wiednio skomentować!

Następne bonusy – to księdza Krzysia 
fotoplener!

Pierwotny mój zamysł był, aby opisać 
ostatni, jesienny, jak to się teraz zwie – rajd 
z 19.10.2019 roku. Ale po przemyśleniach, 
myślę,  że  owocnych,  mam  zamiar  zająć 
Państwu Czytelnikom – ciut więcej cenne‐
go czasu, lub – wolnego czasu, jeżeli ktoś 
takowy ma,  na  lekturkę  historii  odbytych 
przez  młódź  wycieczek  pieszych,  lubo  – 
rajdów  (określenie  współczesne)  mini‐

strantów  i  scholanek  na  przestrzeni  pew‐
nego określonego czasu.

Moje opowieści dotyczą czterech za‐
planowanych,  przygotowanych  odpo‐
wiednio  i  odbytych  wycieczek,  rajdów 
krajoznawczo – konsumpcyjnych z: 1949 
roku,  2014  roku  i  dwóch,  z  czerwca 
i października 2019 roku.

Zajmie to w gościnnej „Gazecie Kra‐
snobrodzkiej”  za  zgodą  Pani  Redaktor 
Naczelnej Marioli Czapli – kilka tzw. „ła‐
mów” w kilku kolejnych wydaniach wraz 
z  publikacją  zdjęć  –  fotek  wykonanych 
przez  księdza  opiekuna  Krzysztofa  Kru‐
pę, współorganizatora  obydwu poczynań 
w  2019  roku;  jak  również  opisów  wła‐
snych przeżyć dzieci, które zechciały być 
współredaktorami  końcowego  ciągu  tej
że historii. To była propozycja Pani Ma‐
rioli  Kaweckiej  przy  wstępnym  uzgod‐
nianiu  zamysłu  projektu,  jeszcze w  paź‐
dzierniku.

A zatem życzę Czytelniczkom i Czy‐
telnikom, cierpliwości, oraz miłej lektury, 
być może ciekawej? Ale to już zależy od 
zainteresowania i oceny Czytelników.

Część  brudnopisu  spisano  jeszcze 
w jesieni 2019 roku. 
c.d.n.

Mieczysław Komisarczuk
Krasnobród, 06.01.2020

*Heskie  po czesku – dobre, pyszne, wspaniałe

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 
Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego
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Spotkanie poorszakowe 2020
W  piątkowe  popołudnie  17 

stycznia  2020  roku  w Kra‐
snobrodzkim  Domu  Kultury  odbyło 
się  spotkanie  podsumowujące  V  Or‐
szak  Trzech  Króli,  który  odbył  się  6 
stycznia 2020 roku w Krasnobrodzie.

Celem  spotkania,  którego  organi‐
zatorami  byli  Burmistrz  Krasnobrodu 
i  Krasnobrodzki  Dom  Kultury  było 
wyrażenie  wdzięczności  wszystkim, 
którzy mieli  swój  udział  w  przygoto‐
waniu tego wydarzenia.

Na  początku, w  imieniu  organiza‐
torów,  zebranych  na  sali  widowisko‐
wej,  powitała  Mariola  Czapla  –  dy‐
rektor KDK. Po powitaniu był czas na 
wspomnienia  orszakowe,  czyli  oglą‐
danie  zdjęć  z  trasy przemarszu orsza‐
ku. Następnie głos zabrał Janusz Oś – 
zastępca  burmistrza  Krasnobrodu, 
który  w  imieniu  burmistrza  Kazimie‐
rza  Misztala  i  własnym  podziękował 
wszystkim zaangażowanym w organi‐
zację  tych  wyjątkowych  plenerowych 
jasełek. Wyraził też słowa uznania dla 
osób  odgrywających  powierzone  im 
role w poszczególnych scenach, które 
zagrali z pełnym profesjonalizmem.  

Słowa  podziękowania  za  zaanga‐
żowanie i trud włożony w organizację 
orszaku  zostały  utrwalone  na  specjal‐
nie  przygotowanych  dyplomach,  któ‐
re  wręczali  zastępca  burmistrza  Ja‐
nusz  Oś  i  dyrektor  KDK  Mariola 
Czapla.  Każda  z  grup  zapraszana  na 
scenę  była  uwieczniana  na  zdjęciu. 
Na  zakończenie  tej  części  spotkania 
wykonano jedno wspólne pamiątkowe 
zdjęcie orszakowej rodziny.  

W  drugiej  części,  już  mniej  ofi‐
cjalnej,  był  słodki  poczęstunek,  pod‐
czas  którego  był  czas  na  wspomnie‐
nia,  rozmowy  i  integrację.  Zarówno 
pierwsza  jak  druga  cześć  spotkania 
przebiegły  w  miłej  i  serdecznej  at‐
mosferze.

Tegoroczna  orszakowa  rodzina  to 
grupa  licząca  około  120  osób.  Nie 
wszyscy  mogli  uczestniczyć  w  tym 
spotkaniu,  stąd  też  poniżej  przedsta‐
wiamy  wszystkich,  którzy mieli  swój 
udział w Orszaku Trzech Króli 2020:

AKTORZY:
Herold – Radosław CiosMairot 

Królowie:
Kacper (Europa)

– Kazimierz Mielniczek
Melchior (Azja) – Adam Choma 
Baltazar (Afryka) – Jan Kopczyński

Krasnobród
Maryja – Milena Mazur 

Józef – Andrzej Mazur
Dzieciątko Jezus – Wiktor Mazur 

Nowa Wieś
Gospodyni – Marta Szpyra
Gospodarz – Józef Garbacz

Biesiadnicy:
Kazimiera Tur

Marzena Gorajska
Anna Gontarz
Olimpia Garbacz
Andrzej Pliżga
Mateusz Kołtun
Tomasz Wrona
Jarosław Górny
Jadwiga Nawój

Dagmara Pryciuk (koordynator)
Członkowie zespołu

 „Krasnobrodzki Gospel”
Ambroży – Bartłomiej Roczkowski

Stach – Michał Mękal 
Maciej – Damian Rębisz
Wojciech – Andrzej Gontarz
Pasterz – Wiesław Nizio
Anioł – Leszek Dobek

Karolina Piotrowska (koordynator)
Podklasztor

Herod – Dariusz Kostrubiec
Sługa – Jarosław Bucior

Żołnierz I – Dawid Skrzyński
Żołnierz II – Kamil Małek
Śmierć – Katarzyna Skóra
Diabeł – Agnieszka Kostubiec

(koordynator)
I Osoba z Zarządu Osiedla

– Elżbieta Skrzyńska
II Osoba z Zarządu Osiedla

– Anna Korzeniowska
Posłaniec – Mariusz Skrzyński

ZESPOŁY:
Schola dziecięca z Parafii NNMP

w Krasnobrodzie:
Agnieszka Kostrubiec
– prowadząca scholę
Dariusz Kostrubiec

(akompaniament  gitara)
Kinga Skrzyńska 
Martyna Bucior

Paulina Korzeniowska
Karolina Korzeniowska

Martyna Tytuła
Anna Piela

Kalina Kostrubiec
Lena Kostrubiec
Borys Kostrubiec
Igor Kostrubiec

Magdalena Roczkowska
Dawid Skóra
Julia Skóra 
Piotr Skóra

Magdalena Burak

Dominik Burak
Lena Kudełka 
Martyna Pol
Marta Borek
Amelia Gontarz
Blanka Gontarz

Zespół folklorystyczny
„Wójtowianie”

Alicja Parkitny – kierownik
Alicja Olszewska
Alina Słota
Elżbieta Piela
Wanda Sachajko

Wiesława Dąbrowska
Zofia Przytuła

Mirosław Berlin (akordeon)
Bogusław Najda (bębenek)

Zespół „Krasnobrodzki Gospel”
Karolina Piotrowska 
Joanna Droździel 
Magdalena Antoniak 
Marta Antoniak 
Dominika Burak 
Marzena Kałuża 

Dominika Radlińska 
Paula Kawka
Alicja Kałuża 
Gabriela Szpyra 
Łucja Bryła

Weronika Osuch 
Sylwia Szpyra 
Wiesław Nizio
Andrzej Gontarz 
Michał Mękal 
Damian Rębisz 

Bartłomiej Roczkowski
Leszek Dobek

Krasnobrodzka Orkiestra Dęta
działająca w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury
Mateusz Krawiec  kapelmistrz

Jerzy Ćmiel
Janusz Dąbrowski
Witold Sokoliński
Grzegorz Gałka
Piotr Sachajko
Jacek Kowalik
Jerzy Jędruszko
Anna Bełz

Monika Pasieczna
Dominika Koperwas

Alicja Buryło
Jagoda Skiba
Kinga Pasieczna
Norbert Buryło

Cezary Kalinowski
Prowadzące kolędowanie
na trasieorszaku

Marzena Kałuża – nauczyciel Zespołu 
Szkół w Krasnobrodzie

Alicja Kałuża
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Harcerzeze Stowarzyszenia Harcer‐
stwa Katolickiego „Zawisza”
I Szczep im. Świętego Rocha
działający przy Parafii NNMP 

w Krasnobrodzie
Paweł Korga
Maciej Kołtun
Jakub Kozłowski
Mariusz Najda
Karol Kostrubiec

Bartłomiej Kurantowicz
Mateusz Pryciuk
Wiktoria Bukała

Józef Wryszcz  szczepowy
Współorganizacja orszaku

i jego promocja:
Kazimierz Misztal – burmistrz Kra‐

snobrodu
ks. Eugeniusz Derdziuk – proboszcz 

Parafii Nawiedzenia NMP

w Krasnobrodzie
ks. Roman Sawic – proboszcz 
Parafii Zesłania Ducha Świętego 

w Krasnobrodzie
ks. Artur Sokół proboszcz 

Parafii Świętej Opatrzności Bożej 
w Bondyrzu

Dorota Jurkiewicz – Przewodnicząca 
Osiedla Podklasztor 

Elżbieta Działa – dyrektor Zespołu 
Szkół w Krasnobrodzie
Zabezpieczenie trasy
przemarszu orszaku:

Policjanci z Posterunek Policji 
w Krasnobrodzie

Strażacy z OSP Wólce Husińskiej 
Pomoc w przygotowaniu strojów:

Halina Gontarz
Ośrodek Wypoczynkowy „Barwy 

Roztocza” Krasnobród
Autor scenariusza:

Paweł Murdzek – nauczyciel Zespołu 
Szkół w Krasnobrodzie
Aktualizacja scenariusza:

Marzena Gęśla
Renata Nowosielecka

–  nauczycielki Zespołu Szkół 
w Krasnobrodzie

Niosący sztandary orszakowe:
Janusz Oś

Grzegorz Sachajko
Wojciech Pelc 

Kazimierz Wyszyński
Obsługa organizacyjna i promocja 
Marzena Mazurek – Krasnobrodzki

Dom Kultury 

Mariola Czapla




